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ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 
 العربي :

 آي  علي أحمد

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

 حول الةين.
يقوم المشروع بشكه أساسي عفلفى مفوقف  

 الةين بعيون عربي 
www.chinainarabic.org    

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

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

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

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

لكعليقاتك  واسفكف فسفاراتفكف  ومفاحف فاتفكف  
ومقاالتك د يمكنك  مراسلكنا على العنفاويفن 

 البريدي  الكالي :
بريد موق  الةين بعيون عربي  الرسفمفي: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفوعف  الةفيفن بفعفيفون عفربفيف  عفلفى 

 ال ايسبوك
China In Arab Eyes  الةين بعيفون

 عربي 
 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  اللاتف:

 من خارج لبنان 113431316131 
 من لبنان 11316131

ع  ع عرراررير  ألول مرة تُجري الصين عررار 
 بهذا الحجم بمن ربة عيد الجيش.

المن ربة ترتحق، إنرهر  الرذاررت الرتررر رون 
لتأريس جيش التحرير الش بي، بمر  ير رنرير  
ذلررم مررن ارررتررمررراريررة وارررترر رررار ونررمررو 

 واقتدار.
ل د أثبت الجيش الصريرنري عردر  مردت  رذ  
الرنوات ال درة عدر  ترحر ريرق اانرجر  ات، 
ع  والتي ا ن أابر   تحرير الصين عرراررير 
ع من االحتالل والهريرمرنرة، وأدومرهر   وري ري 
حم ية البالد من أي مح والت لارر  يبترهر  

 وفرض اارادة األجنبية عديه .
ع مررن ارررتررمرررار  ررذ   وبرر ررد تررر رريررن عرر مرر 
"المريرة الطويدة"  ر   ري الصريرن، قرير دة 
ع، ترر ررترررذ برر لررجررمرريررل لررهررذ  الرر رروة  وشرر رربرر 
المتن مية، التي تديق برهرذ  الردولرة، وتشرارل 
ذراعه  الا ربة والج   ة لردررد عردر  أي 
رت  عدوان. ولم تان االحرترالر الت الرتري عرم 
البالد عد  مدت أي م، والتي بدرترت ذروترهر  
يوم األحد، روت دليل عد  حجرم االحرتررام 
الذي تان   الصين اده  لدجيش ولددور الرذي 

 يد ب  في حم ية البالد.
وقد ا ن ارتداء الرئيس الصيني شري جريرن 
بينغ لدبذلة ال رارية ذروة االعترراذ برهرذا 
ع مررن  الرردور، وارررترر ررراارر  لرر ررشررريررن ألررالرر 
األذرع الرمرلرتردرالرة لردر روات الرمررردرحرة فري 
م  ط ة منتولي  الدالردريرة ترأاريرداع عردر  أن 
الصين اده  في لردمرة  رذا الرجريرش الرذي 

يحميه  ويوفر له  االطمئن ن في الرحر ارر، 
اررمرر  قررد مرر  فرري الررمرر ارري، وررريرر رردمرر  فرري 

 المرت بل.
ومن لالل ارت رداد  الردائرم لردرحرر ، فر ن 
رن الررالم الرمرررترتر   الجيش الصريرنري ير م 
والدائم لرهرذا الربردرد الر رمرال ، ويرالررر  فري 
المج ل أم م انطال  مريرة التطور والتنمية 
التي تشهد   الربرالد، برمر  يارمرن ترحر ريرق 
احررترريرر جرر ت الررمررواطررنرريررن ويررحرر ررق الرررفرر   

 التدريجي لهم.
إال أن الرالم الذي ي دم  الجيش الصيرنري   
ت  وتاحي ت    ال ي تصر عردر  الصريرن  ب و 
وحد  ، بل  و ينشر  ذا الررالم فري أارثرر 
من منرطر رة فري الر ر لرم، وذلرم مرن لرالل 
المهم ت الابرت التي ي وم برهر ، ررواء فري 
حم ية مر رات التجر رة الربرحرريرة، أو مرن 
لالل المش راة في ب ث ت ال روات الردولريرة 
في مرلرتردرذ الر ر رات، وعردر  بر رد  الذ 

 الايدومترات من أرااي الصين.
 ذا الجيش الم تدر، والص نع لردرررالم،  رو 
أمل الصين بمرررتر ربرل  مرن، و رو فررصرة 
ع، مرن  لد  لم اري يصربر  بردور  أارثرر أمرنر 
لالل التوا ن الذي يُررررير  عردر  الرر حرة 
الدولية، والمش رارة الرالر ر لرة فري مرحر ربرة 
األلط ر التي تهدد الر ر لرم، وعردر  رأررهر  
اار رر   والرر رررصررنررة، دون أن نررنررررر  
تهديدات الهيمنة والتردط من بر رض الردول 

 الابرت في ال  لم.
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الحتفاء بالعيد التسعين لتأسيس الجيجيج  ا
ن  ن ااجنجيجا الشعبي الصيني يَكتسج  اجابجعجا

ن، فلهذا العيد  ن حقيقيا الذكرى ألٌق  -اعالميا
خاص لتاريخه المييد ارسالته األُمجمجيج  

 الكوني  لكل الشعوب.  –
جج ججوار الججذ   إنججه الججيججيجج  الججَمججبججدذججي الججم 
بججتججهججريججرا لججلججواججن الصججيججنججي اَكججنججسججه 
اإلحججيلججيججيججن االججُمججسججتججواججنججيججن األ ججانجج  
ااستئصجا  أَرُاَمجتَجَهجن بجبجنجاِل مجقجا  جلجيجه 
دة التي  كتّلت لت دا قوة  اإراِا هن الموحَّ
ن  جران اَحجاسجمجا ضارب ، َماَرَس  أثيران ُمباش 
ن َ هافل شتى  على عملي   هرير آسيا م 
االستعماريين، فأاقف بالتالجي امجتجداِ جن 
إلى مختلف بقاع العالن اشلَّ  جلجلجعجا جهجن 

 التوسعي .  
في البداي  كان الزعين العظين "مجاا سجي 
 ججونججل" الججذ  َفججاَط فججكججرةن اججلججيججعججيجج  
ا هرري  ااستقيليج . ثجن كجان شجراعجه 
بتفعيلها على األرض الصيني  الجُمجعجذّبج ، 
إذ أفّر على ا تياز األلف مجيجل األالجى 
مجَ َكجوكجبج  فج جيجرة مجن رفجاقجه  سجويجا ن
جراكجيج   األشدّاء. افجي سجيجاقجاه  جذا الجه 
الشامل ، نيح بتثجويجر الشجعج  ا جخجلجيجق 
نواة ثوري  استند إليها لتأسيس المجقجاامج  
الشعبي  في حزب اليعي، ثن ما لبث مجَ 
مرار األيام االسنين أن أفبجح الجهجزب 

 األكبر ااألمتن على ا ه البسيل . 
أما اليي  الذ  انبثق عنه فقد َفاََر  جو 
اآلخر األكبر َعدِان في الجكجون، ااألكجثجر 
جل األثجقجل،  ن احمين للجَمجَهجام  ن اربلا ضبلا
ليَهمي ِال  فتي  غده ُكبجرى بجامجتجيجاز، 
لكنها لن  ترا َ عن فخار انتماذها للعالجن 
النامي االدا  الثالثي ، فشكران لَك "مجاا" 
الَك "شي" للعناي  بهذا اليي  الجيجبّجار، 
االشكر موفو  لكل الزعماء الصينيين 
األفذاذ منذ لهظ  التجهجريجر ااالسجتجقجي  

 االهري  النا زة.
اليي  الصيني لن يتوقّف عن الدفاع عن 
الوان ابيته اآلسيو  من خي   هجريجر 
 راب الصين. فكل المهلاه الجنجلجالجيج  
الهربي  لهذا اليي  العجقجاذجد ، اجّور جهُ 
ن امجتجوافجين لجق جواا  اشّكلت َفقين حقيقيا
ا ذخجيجران لجن يجتجوقجف لجهجظج ن لجمجقجا جلجيجه 
األشااس. في  جلجك األاقجاه الجعجصجيجبج  
االتاريخي  التي ُكت  فيها التاريخ اليديد 

االمستقل لجلجصجيجن االشجعج  الصجيجنجي، 
 داخلت الَمهام الواني  باألممي  لجلجهجزب 
االيي  االشع ، ا متّنت كواِر  ا يجن 
المؤسـستين العَميقتيجن افجفجوفجهجمجا فجي 
مججعججارت الججتججهججريججر امججؤازرة الججُهججلججفججاء 
السوفييت )ستالين( االكوريين )ماا سي 
 ججونججل( افججلججسججلججيججن احججقججول الججعججرب 
التهرري  االواني ، حين أفصح الزعجيجن 
الخالد "ماا" لبعض قجاِة الجعجرب، عجن 
رغبته بتهرير فجلجسجلجيجن بجمجييجيجن مجن 
المقا لين الصينيين، فجي اسجتجنجسجا  مجنجه 
النتصار الصين على الجعجسجكجر جاريجتجيجن 
الججيججابججانججيجج  ااألمججريججكججيجج  فججي "الججهججرب 
الججكججوريجج ". فججمججنججذ الججلججهججظجج  االالججى 
النتصاراه الصين اُحلفجاء الصجيجن فجي 
آسيا،  تالت نياحاه اليي  عامل ن عجلجى 
  يير َمعالن الجعَجالجن ا جذا الجقجارة، اال  

 أمل في نصر شامل لكل األُمن.
اعوِ على بدء، فجقجد الحجظجنجا كجيجف أن 
القياِاه السياسي  االعسكري  الصجيجنجيج ، 

اآلبجاء ااأل جداِ فجي  لرسجالج بقيت افيّ  
فاظ على المباِئ االعقيجدة االجواجن،  اله 
ذلك أنها  كفل استقيلي  احريج  الصجيجن 

كتاب َفدََر مؤخجران اشع  الصين. ففي 
فججي بججيججيججيججنججل، نججلججالججَ الججكججثججيججر مججن 

التصريهاه الُمختارة لجلجرفجيجق الجرذجيجس 
شي  ين بينل، ا جتجنجاا  قلجايجا الجدفجاع 
الواني ابناء  ي  قو  ا عزيز مكجانج  
ن، االدعوة لجلجزام  جرسجيجخ  البيِ عسكريا
األساس األيديولو ي االسياسجي األمجثجل 
في أذ ان اللباا االينوِ اسلوكيا هجن، 
ن  ن  جمجامجا ليكون كل ااحجد  مجنجهجن ُمجخجلجصجا
لججيججو ججر الججقججلججيجج  الججواججنججيجج  الججمججقججدّسجج  
المؤسستي الهزب االدال  اقياِ يجهجمجا، 
ن  اليستشعراا في أنفسهن ايُدركوا عجقجلجيجا
مكانتهن المتميّزة االلليعي  في الجعجمجلجيج  

الججعججسججكججريجج  االسججيججاسججيجج    –الججواججنججيجج  
 ااأليديولو ي  لهماي  البيِ.

افي  ذا األثناء،  ستمر قجيجاِة الجيجيج   
الشعبي الصيني في المراقبج  عجن كجثج  
للت يّراه السجيجاسجيج  االجعجسجكجريج  عجلجى 
الصعجيجد الجمجهجلجي االجبُجعجديجن اآلسجيجو  
ل االلتزام بعملي  رفجَ  االعالمي، ا واف 
مستوى الوعي في إِرات أْبعَاِ األزماه 
اإلقليمي  االجدالجيج  الجمجتجيحجقج ، امجنجهجا 
القليتين السوري  االفلسليني ، إضجافج  
للعراقي ، اابيع  ار بااها بكل ما  جقجدّم 
ابمباِرة الجهجزام االجلجريجق الشجهجيجرة، 
االتو راه في إقلين شرل آسيا االمهجيج  
المياار، االمهجام الجُمجلجقجاة عجلجى عجا جق 
المؤسـساه الصيني  ذاه الجعجيقج  بجهجذا 

 االمور. 
زِ على ذلك، العمل على  وفير األُسـس 
ااإلمكانياه المخجتجلجفج  لجلجوفجاء بجالجمجهجام 

الذ  يَشهد  كالج   12الخاف  بالقرن ا 
القوى االستجعجمجاريج  انجظجامجهجا، بسجبج  
بداي  ضعفها ا هلّلها، ايتقااجَ  جذا مجَ 
مججهججام  ججوفججيججر ِعججن أمججنججي عججا   اقججو  
للمؤسساه الصيني  العميق  بجهجدب بجنجاء 
ميتمَ فيني متنجاغجن امجزِ جر، يُجوفّجر 
ن أمجتجن لجتجلجبجيجق الجمجهجام الجقجتجالجيج   أسسجا

السجيجاسجيج  الجتجي  جيجعجل   –االعسجكجريج  
القواه المسله  الصيني  ُمستعدةن لجلجقجتجا  

 في أي  لهظ .
   

ف ف فيفيفن  *ر ي  اإلتف فاد الفدولفي لفلفة 
واإلعاميين والفكفك فا، الفعفر، أصفدقفاء 

ين.  وُحل اء الة 
*الَمقفال خفاب بفالفنفشفرو االسفبفوعفيف  

 لموق  الةين بعيون عربي .

 ا لاديمي مروان سوداح*
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ن أ جن  نّي ف  ر ، أن م  أذكر لآلن امنذ س 
الّشججعججاراه السججوفججيججيججتججيجج ، األكججثججر  ججرأة 
ن  ن اسجتجرا جيجيجيجا اشفافي  اضجرارة اإِراكجا
لججلججواقججَ الججهججلججار  االججيججيججوسججيججاسججي 
اِكتا وري  الجيج جرافجيجا، كجانجت شجعجاراه 
على شاكل  شعار "الراسيون االصيجنجيجون 
إخَوةٌ اأُخّوةٌ عبر العُصور"، فقد كانت  ذا 
الشعاراه  ُنشر ا ُعلن ايُجلجالجعجهجا شجعجبجنجا 
ن، ايَبجنجي عجلجيجهجا  الراسي االسوفييتي يَوميا

بار االكوني .   آماله الك 
الألسف الشديجد، فجقجد عشجنجا فجي سجنجواه 
خبت فيها  ذا الشعاراه الهيوي ، ا خلَّلجهجا 
عداء اموا هاه ما بين بجلجديجنجا اشجعجبجيجنجا 
الججيججاريججن )راسججيججا االصججيججن(، اأِركججنججا 
خيلها الخلأ الفاِ  الذ  ار كبه اللجرفجان 
آنذات، إذ أن الُمستفيد الوحيد من ذلجك كجان 
 ماع  األعداء المشتركين لنا، الذين االما 
 هيّنوا الفرص للربنا ببعجلجنجا الجبجعجض، 
ا صفي  مجكجاسجبجنجا مجن خجي  الجنجظجريجاه 
االستجعجمجاريج  اإلنجيجلجيجزيج  "فجرل  سجد"، 
ااألخرى األمريكي  الشهيرة الجَمجعجرافج  بـ  
"االحتواء المتباِ "، التي اافلت ف جعجلجهجا 
جر كجأيجقجونجج  ُمجقجدّسجج  لجدى الججَمجيجمججَ  الجُمجدّم 
الصناعي العسكر  "للعن سجام" اقجيجاِا جه 
منذ  أسيجس الجواليجاه االمجريجكجيج  احجتجى 
اللهجظج ، لجتجفجسجيجخ احجدة األمجن االجبجلجدان 
الصديق ، ا علها لقمج  سجاذج ج  بجيجن فجكجي 

 األمريكاني.
في سنواه  هرير الصين من االحجتجياله 
األ نبي  ا نظيف شبه  جزيجرة كجوريجا مجن 
الججمججتججدخججلججيججن االسججتججعججمججاريججيججن، ااججرِ 
اإلمبرياليين اليابانيين من راسيا االصيجن، 
كان التعاان بين بلدينا اشعبجيجنجا اقجيجاِ جيجه 
على أشدّا افي أعمق أعمجال ُعجمجقجه، إلجى 
أن ِنا خرا شيوب بقجرارا جه اسجلجوكجيجا جه 
المزا ي  لجيجتجصجرب بصجبجيجانجيج  سجيجاسجيج  
بالدال  اأراضيهجا اسجيجاِ جهجا اِسجتجور جا 
اعججيقججا ججهججا الججخججار ججيجج  ابججدان حسججابججاه 
ااسترا ييياه، اكجأنجهجا حجكجر لشجخجصجه. 
امجججن بجججعجججدا أاجججل عصجججر أْعسجججر  جججو 
بريسترايكا "ميجشجا غجوربجي" ا "بجارا  
إلججتججسججن" الججُمججدّمججر لججراسججيججا نججفججسججهججا بَشججران 
اَحيران، فما بالكن احالتنا التي كانت  جكجذا 
بانسهاب أاضاعنا على عيقا جنجا الجدالجيج  
لتدمير ا، ااستعجداء الجبجشجر االجهجكجومجاه 
االدا  االيجيجوع عجلجيجنجا.. فجقجد افجلجف 
قاِ نا اإلنقيبيجون  جؤالء فجي خجانج  غجيجر 

 ااننا، اخانوا شعبنا اأفدقاءنا اُحلفاءنا.
جده  في خمسجيجنجاه الجقجرن الجمجاضجي، ُعجّم 
كججفججاحججيججاه ا ججيججوع الصججيججن اراسججيججا 
السوفييتي  بجالجدم، فجي حجراب الجتجهجريجر، 
اأذكر أحاِيث أحد أقرباذي ا و الجيجنجرا  
ألكسندر رامانينكو، بلل الهرب العالجمجيج  
الججثججانججيجج  )الججواججنججيجج  الججعججظججمججى لججلججشججعجج  
السججوفججيججيججتججي(، عججن مشججاركججتججه "كججمججقججا ججل 
مدفجعجي" مجهجتجرب فجي الجهجراب ضجمجن 
القواه األممي  الصيني  على  راب الصيجن 
اكجوريججا، فججتججصججدى لججلجلججاذججراه الججهججربججيجج  
ال ربي  ااإلسجراذجيجلجيج  الصجهجيجونجيج  الجتجي 
ن في البلدين الشقيقيجن، احصجل  عاثت خرابا
منهما على  جقجديجراه اشجهجاِاه اأاسجمج  
ن بنبله اشجهجامجتجه الجهجربجيج  اافجاذجه  اعترافا
للمباِئ االُمثُل  االتهالف الراسي الصيني 

 الكور . 
لقد كان رامانينكو أحجد شجهجاِاه الجعجصجر 
على ضراراه الوحدة الراسي  الصجيجنجيج  
القاِرة على  عديل التاريجخ لجيجسجوِ السجيم 
في العالن لي دا أكثر عدال  ارأف  بجالجبجشجر 
نان الُخلد لجك أيجهجا الشجهجيجد  االهلارة. في 
جن  رامانينكو المييين شجهجداء الجوا ج  م 
فاقك السجوفجيجيجت االجراس االصجيجنجيجيجن  ر 
االكوريين، يا َمن على قواعجد شجهجاِة كجل 
ن  جديججدان  ااحجد مججنجكجن نَجبججنجي الججيجوم َفجرحجا
لجيجيجشجيجن شجقجيجقجيجن اعجظجيجمجيجن، فجيجنجي 
ن في اأِ الجهجراب  اراسي، يُسا مان ِاليا
 ااالستعمار ااإلر اب في سوريا اغير ا.
نججهججن أبججنججاء الججيججوم.. االججيججوم  ججو عصججر 

)فيِيمجيجر بجو جيجن( ا )شجي  جيجنجبجيجنجل(.. 
اشهاِة الجعجصجر عجلجى عجوِة الجمجيجاا إلجى 
مياريها ما بين موسكو ابكين. اليس  جذا 
فهس ، بل ا ا  ي العيقاه االرااب  مجا 
بينهما  تعّمق لتشمل كل ميجا ، حجتجى فجي 

الججمججنججااراه الججراسججيجج  الصججيججنججيجج   ججر ججيجج  
 موز/ يوليو، في  12المشترك  االخيرة في

بهر البللجيجق، حجيجث انجتجهجت َعجمجينجيجاه 
اختباري  مشترك  ا دريباه ميدانجيج  عجلجى 
التنظين المشجتجرت لجمجلجاِاه الج جوافجاه 
االلاذراه االدفاعاه الجمجلجاِة لجلجسجفجن، 

بإنياز العرض العسكر  احتفجاءن بجالجعجيجد ا
( لججتججأسججيججس الججقججواه الججهججربججيجج  013الـجج )

البهري  الراسي ، على ففه  نهجر الجنجيجفجا 
بسججانججت بججلججرسججبججورط اكججرانشججتججاِه، 
بمشارك  قلاعاه ضجاربج  مجن الجبجهجريج  
الهربي  الصيني ، ا ي إشارة ااضه  إلجى 
جَح، ابجأن ِفّج   أن التاريخ قجد  ج جيّجر اُفجّه 
األحداث  ميل لمصله  مجوسجكجو ابجكجيجن، 

 اليس لعوافن ال رب الذ  أفل نيمهُ. 
 ا  و "النيفا" اشعبنا االصينيون يتابعجون 
االلتهام السلمجي االجتجلجامجنجي االجكجفجاحجي 
ن إلى كتف، فقد عاِه البوفلج   لييشينا كتفا
إلى إ ّيا ها الدقيجق، امجهجمجا بجذ  الج جرب 
اااشنلن من  هوِ فلن يتمكجنجوا مجن شجّل 
قدرا نا اليماعي  اأخّو نا الَمصيريج ، كجمجا 
أكد ذلك في خلاب  جاريجخجي لجه مجؤخجران، 
الرذيس الصديق افجاحج  الجعجقجل السجديجد 

 "شي  ينبينل".
امججَ كججل  ججلججك الججتججلججوراه السججيججاسججيجج  
االعسكري  الجراسجيج  الصجيجنجيج ، ا جنجامجي 
التعاان العسكر  االتسليهي ما بين بجكجيجن 
اموسكو، إال أن بلدينا ال يجنجويجان الجتجدخجل 
في شؤان أّ  كان، فهذا مبجدأ أسجاسجي فجي 
العيقاه الدالي  اشرع  حجقجول االنسجان، 
يلتزم بها سياسيونا اعسكريونا في ِالتيجنجا 
الهليفتين، ا أكيدان علجى ذلجك، فجقجد فجّر  

مؤ مر فهجفجي مشجتجرت بو ين مؤخران في 
مَ الرذيس الفنلند : "إن التعجاان مجا بجيجن 
راسيا ا مهوري  الصجيجن الشجعجبجيج  بجكجل 
أشكاله، بما في ذلجك الجمجيجا  الجعجسجكجر ، 
يُعتبر أحد أ ن عوامجل األمجن ااالسجتجقجرار 

  في العالن، ا و غير موّ ه ضد أحد".
 

  *ر يس  ت فريفر سفابفقف د ونفا ف  ر فيف 
االت اد الدولي للة ف فيفيفن واإلعفامفيفيفن 

 والكك ا، العر، أصدقاء وُحل اء الةين.

 م. يلينا نيدوغينا*
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 صخي   الشع  الةيني :
بر ن العرض العسكر  الكبير الذ  أقجيجن 
األحد فى الصين على االء الجيجيج  الجتجام 
للهزب الشيجوعجي الصجيجنجي الجذى يصجمجن 

 على بناء  ي  قو .
ااستعرض الرذيس شي  ين بينل الجقجواه 
خججي  الججعججرض الججذ  يججأ ججي فججى إاججار 

لتأسيس  جيج   03االحتفااله بالذكرى ا 
التهرير الشعبي الصيني التجى  جوافجق أا  

 اغسلس.
ألف فرِ من الجقجواه  21اشارت أكثر من 

العسكري  االبجهجريج  االجيجويج  االشجراج  
المسله  اقوة الصواريخ، التي  ن  شكيلجهجا 
حديثا، اقجواه الجدعجن االسجتجرا جيجيجي فجي 

 العرض.
اقا  الرذيس الصيني شي  ين بينل، ا جو 
أيلجا سجكججر جيجر عججام الجلججيجنج  الججمجركجزيجج  
للهزب الشيوعي الصيني ارذيس الجلجيجنج  
العسكري  المركزي ، "لدى  ي  التجهجريجر 
الشعبي الصيني الثق  االجقجوة فجى  جزيجمج  
كججافجج  االعججداء الجج ججزاة احججمججايجج  السججيججاِة 
الواني  للصين احماي  األمن االتنمي  فجي 

 البيِ."
اخي  خلابه، اسجتجعجرض الجرذجيجس شجي 
 اريخ التلوير المييد لليي ، احث عجلجى 
بناء اليي  ليصبح من اللراز العالمي فى 

 ظل ظراب  ديدة.
اقا  ان احد االسباب الرذيسي  التى عانجت 
بسببها الصين مجن الجعجداان ااالضجلجهجاِ 
اال زا في التاريخ الجهجديجث  جو االفجتجقجار 

 إلى  ي  قو .
قبل  سعين عاما،  أسجس  جيج  الجتجهجريجر 
الشعبي الصيني فجي ثجورة نجانجتجشجانجل أا  

( الججتججي شججهججده بججدايجج  2011اغسججلججس )
القياِة المستقل  للهزب الشيوعي الصجيجنجي 

 للهرب الثوري .
اخي  فترة التسعين عاما الماضجيج ، ا جبجَ 
 ي  التهرير الجقجيجاِة الجمجلجلجقج  لجلجهجزب 
الشيوعي الصيجنجي اخجدم الشجعج  بصجدل 
 ااخيص اقدم اسهاماه عظيم  لألم .

لجلجهجزب  21امنذ عقد المؤ مر الواني ا 
الشيوعي الصيني، فإن الليجنج  الجمجركجزيج  
للهزب ا و ر ا الرفيق شي  جيجن بجيجنجل 
شججرعججت فججي رحججلجج   ججديججدة لججبججنججاء قججواه 
مسججلججهجج  قججويجج ، حججيججث يججيججر  الججيججيجج  

 إفيحاه قوي  انشل  اعاقل .
احققت االفيحاه العسكري  اخجتجراقجاه 
 اريخي  في العديد مجن الجمجيجااله، حجيجث 
عملت إعاِة  يكل  الييج  عجلجى فجيجاغج  
فورة  جديجدة لجلجيجيج  اعجززه  جنجمجيج  
الصناعاه العسكري  ااضعت أساسا قويجا 
لتهديث الدفاع الوانجي ا جيج  الجتجهجريجر 

 الشعبي الصيني.
ايظهر العرض العسكر  فاعلي  التجفجكجيجر 
االسترا ييي للرذيس شي في االفجيحجاه 

العسكري  ب رض بنجاء  جيج  قجو . كجمجا 
انها اريق  فعال  الختبار ممجيجزاه امجهجام 
النظام اليديد ا شكجيجل الجقجواه الجمجسجلجهج  

 الصيني .
الججيججوم، بججا ججت الصججيججن أقججرب إلججى  ججدب 
االحياء العظين لألم  الصيجنجيج ، ا جي فجى 
حا   إلى بناء  جيج  قجو  أكجثجر مجن أ  

 اقت ملى في التاريخ.
يي  على  ي  التهرير الشعبي الصجيجنجي 
ان ينفذ أفكار الهزب الشجيجوعجي الصجيجنجي 
بشأن بناء  ي  قو ، اا باع نجهجت  جقجويج  
اليي  بخصاذص فيني ، ابجنجاء الجيجيج  

 ليصبح من اللراز العالمي.
سيستمر  ي  التهرير الشجعجبجي الصجيجنجي 
البلل فى الملي قدما  هت قياِة الجلجيجنج  
المركجزيج  لجلجهجزب الشجيجيجوعجي الصجيجنجي 
ا و ر ا الرفيق شي  ين بينل، ا هجقجيجق 
 انيازاه المع  في رحل  بناء  ي  قو .
ايصمن اليي  على  قدين اسهجامجاه أكجبجر 
في  هقيق  دفي المئويتين االهلن الجخجاص 
باالحياء العظين لألم  الصجيجنجيج  االجهجفجاظ 

 بشكل أفلل على السيم العالمي.
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ن مَ  ار فعت ميزاني  الدفاع الصيني   ماشيا
ن  التلور الصيني االقتصاِ  السريَ. اافقا
لهذا التو ه،  ياازه ميزاني  الدفاع 
الصيني  للمرة األالى  ذا العام التريليون 

مليار ِاالر(، لكن اساذل  222يوان )
اإلعيم األ نبي   ستخدم  ذا االر فاع 
كذريع  للترايت لنظري  "التهديد 

ن الزياِة في اإلنفال  أالصيني"، زاعم ن 
الدفاعي  هدب إلى  هد  النظام العالمي 

 .القاذن ا وسيَ النفوذ الصيني
لكن،  ل  ذا المزاعن اإلعيمي  فهيه ؟ 
فلنهلل المسا ماه التي يقوم بها  ي  
التهرير الشعبي في أعما  اإلغاث  
اإلنساني  ابعثاه حفظ السيم االيهوِ 
الدالي  الرامي  إلى إحباا عملياه 

 .القرفن  قبل التوفل إلى استنتاج
عق  انتهاء الهرب البارِة،  را َ 
احتما  اقوع حرب مدمرة بين القوى 
الكبرى بشكل ملهوظ، لكن النزاعاه بين 
البلدان، االتو راه المهلي ، االهيماه 
اإلر ابي  االكوارث اللبيعي  الكبرى 
أفبهت أكثر  وا ران. امن بين أمور 

أخرى، أ بره  ذا التلوراه المييين 
من الناس على  رت منازلهن االتماس 
الليوء في بلدان أخرى، مما الّد أزم  

 .إنساني 
اللتصد  لهذا األزماه، استهدثت 
اليمعي  العام  لألمن المتهدة منص  
منسق اإلغاث  في حااله اللوارئ في 

. 2002كانون األا / ِيسمبر من العام 
اأنشأ األمين العام لألمن المتهدة آنذات 
مكت   نسيق الشؤان اإلنساني  الذ  
يشرب على  نسيق استياب  األمن المتهدة 
للهااله اإلنساني  ااضَ السياساه 
االدعواه اإلنساني . ابناءن على ذلك، 
أنشأه اإلِاراه الهكومي  االعسكري  
الصيني  آلي   هت عنوان " قدين إمداِاه 
اإلغاث  اللارذ  للهايا الكوارث في 

 ." ميَ انهاء العالن
ابدءان من  قدين المساعداه ألف انستان في 

، نفذه القواه الصيني  1331العام 
العشراه من المهام اإلنساني  الدالي  في 
 ميَ أنهاء العالن، اقدمت إمداِاه إغاث  

مليون ِاالر على  233بقيم  أكثر من 

شكل خيام اأِاي  اأغذي  امعداه ابيّ  
للبلــــدان التي  لـرره  ـراء 

 الكـوارث. 
، أفبح فريق البهث 1330افي العام 

ااإلنقاذ الدالي الصيني الفيلق المؤ ل 
الثاني عشر في العالن، االثاني في آسيا، 
للقيام بعملياه إنقاذ ِالي  كبيرة )نوع 
خاص من خدماه مكافه  الهراذق 

 .ا وفير الخدماه اللبي  اللارذ (
اقد شارت  ي  التهرير الشعبي في 
العديد من البعثاه اإلنساني  ابعثاه 
اإلغاث  الخليرة االشاق . ابعد انتشار 
اباء فيراس اإليبوال غرب أفريقيا، سيما 
في غينيا اليبريا اسيراليون، أرسلت 

فريق إنقاذ  ن  1322الصين في العام 
اختيارا بعناي  من مستشفى  ي  التهرير 

فيما قامت ِا   031الشعبي الصيني 
أخرى حتى بإ يء مواانيها من المنااق 

 المتلررة. 
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اقد ساعده المساعداه اللبي  التي قدمها 
 ي  التهرير الشعبي للناس في  لك 
الدا  على الهد من انتشار فيراس 

 اإليبوال.
امَ  زايد النزاعاه بين الدا  النامي  في 
السنواه األخيرة، كثفت األمن المتهدة 
مهام حفظ السيم من أ ل نزع فتيل 
التو راه اإلقليمي  االتخفيف من  أثير 
الهراب العرقي  االلاذفي  ااأل لي . 
اكانت مسا م  الصين في  هوِ األمن 

 المتهدة كبيرة. 
فمنذ انلمام الصين إلى لين  األمن 
المتهدة الخاف  بعملياه حفظ السيم في 

أرسلت الصين مراقبين  2011العام 
عسكريين إلى  يئ  األمن المتهدة لمراقب  

ن قوة  2003الهدن  في العام  ابنت رسميا
حفظ سيم لتنفيذ مهام األمن المتهدة في 

 .2001كمبوِيا في العام 
لقد قدّمت الصين مسا ماه متزايدة 
لبعثاه حفظ السيم التابع  لألمن المتهدة 

 لتعزيز السيم ااألمن العالميين. 
أاالن: قدمت الصين مسا ماه ضخم  
لبعثاه األمن المتهدة من حيث القوى 
العامل  االمواِ االموارِ المالي . افي العام 

مليون  122الماضي، سا مت بمبلل 
ِاالر لعملياه حفظ السيم التابع  لألمن 

في الماذ  من  2301المتهدة، الذ  شكل 
ميموع النفقاه، ا و ثاني أعلى مسا م  

 .بين  ميَ البلدان
ن: لقد  هسنت  ثانيا
قدرة  ي  
التهرير الشعبي 
على حفظ السيم 
على مر السنين، 
ن  حيث يعمل حاليا

فيني في  1230
بعثاه حفظ السيم 

 .في الخارج
افي كلم  ألقا ا 
أمام قم  حفظ 
السيم بمقر األمن 
المتهدة في 
نيويورت في 
أيلو / سبتمبر 

 عهد  1322العام 
الرذيس شي 
 ينبينل بأن  قوم 
الصين ببناء قوة 
حفظ سيم 

آالب  ند  للمساعدة  1احتيااي  قوامها 
في  عزيز عملياه حفظ السيم التابع  
لألمن المتهدة. ا شارت القواه الصيني  
في المزيد االمزيد من بعثاه حفظ السيم 
المتنوع ؛ في الواقَ، إن القواه الصيني  
منخرا  اآلن في  سَ ميااله مختلف ، 
بما في ذلك الهندس  االنقل االعيج 

 .اللبي
ن: لقد ساعده عملياه حفظ السيم  ثالثا
الصيني  على استقرار األمن في العديد من 
المنااق. اقد قامت قواه حفظ السيم 

آالب  0الصيني  حتى اآلن بإزال  أكثر من 
ل ن أرضي اغير ا من المتفيراه، كما 

آالب كيلومتر من  23بنت أا أفلهت 
 سر انقلت أكثر  033اللرل إضاف  إلى 

من مليون ان متر  من المواِ اعاليت 
 .ألف شخص مريض 203حوالي 

، كانت القرفن  1331احتى العام 
متفشي  في خليت عدن اقبال  المياا 
الصومالي . ابعد أن سمح ميلس األمن 
الدالي للدا  التي لها مصالح  ياري  في 
المنلق  بإرسا  سفنها البهري  لمرافق  
السفن في خليت عدن مَ الهصو  على 
 صريح من السللاه الصومالي ، أرسلت 
الصين الدفع  األالى من سفن بهري  
اليي  الشعبي الصيني إلى  لك المياا 

 .لهماي  السفن التياري  من القرافن 
اقد نفذه بهري   ي  التهرير الشعبي 
الصيني مهام الهراس  بنيا  مدة  سَ 
سنواه. ايشير التوسَ في أساايل بهري  
اليي  الشعبي إلى أنها ملتزم  بتهمل 

. ابهلو  متنامي  مسؤاليا ها الدالي  كقوة
 اريخ التاسَ من نيسان/ أبريل من  ذا 

 12العام، أرسلت البهري  الصيني  
مهم  حراس   2310أسلوال اأنيزه 

سفين . ابشكل فعلي،  7001شملت 
أحبلت األساايل الصيني   يماه 

 سفين . 20للقرافن  على 
اعياةن على ذلك، لقد نمت قدرة القواه 
البهري  الصيني  على حماي  األمن 
البهر  الدالي إلى حد كبير، ابا ت أكثر 
قدرة على  نفيذ مهام فعب  اويل  المدى 
لمسافاه اويل . اعلى سبيل المثا ، لقد 
نيح األسلو  الخامس االعشران في 

ميين  221171مرافق  السفن إلى حد 
ن حتى شهر  موز/ يوليو من  ذا  بهريا

 العام.
ال يهدب التزام اليي  الصيني بأعما  
اإلغاث  اإلنساني  احفظ السيم امكافه  
القرفن  فق  إلى الهفاظ على األمن 
الواني الصيني اإنما يهدب أيلا الى 

  قدين خدماه عام  لألمن العالمي. 
ربما يساعد المثل الصيني القاذل: "قس 
مكان  العظماء افق مقياس الر ا  
الص ار" في  فسير السب  الذ  ِعا 
بعض اساذل اإلعيم األ نبي  إلى اثارة 
نظري  "التهديد الصيني". ا ظهر الهقاذق 
أن ميزاني  الدفاع المتزايدة في الصين لن 
 شكل أبدان  هديدان للسيم العالمي. بل على 
العكس من ذلك، إن الصين ملتزم  
بالمسا م  بأكبر قـدر في حفظ األمن 

 ااالستقـرار العالمييـن.

 4تكم  المنشور على الة    
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يؤكد الفيلن الوثاذقي المعراض على 
التلفزيون المركز  الصيني "استكما  
اإلفي  حتى النهاي " على أ مي  ا وِ 
 ي  قو  لتهقيق الهلن الصيني. ا هتاج 
الصين ألن  تماشى قو ها العسكري  مَ 
نمو ا االقتصاِ  ااال تماعي من أ ل 
حماي  مصالهها الواني  على نهو أفلل. 
اقد أكد الرذيس شي  ين بينل، ا و أيلا 
رذيس اللين  العسكري  المركزي ، على 
أ مي   هديث اليي   نبا إلى  ن  
أسلهته امعدا ه، االتكنولو يا المستخدم  

من أ ل حماي  أفلل 
 .لسياِة الصين اسيمتها

عاما منذ  03خي  ا  
، 2011آب  2إنشاذه في 

اّور  ي  التهرير 
الشعبي نفسه بشكل كبير 
اسريَ، سيما فيما يتعلق 
بتكنولو يا الدفاع 

 .االسي  المستخدم
ن بالنسب  ليي   اكانت األسله  الثقيل   رفا
التهرير الشعبي الصيني الذ  كانت قدر ه 
على إنتاج الذخاذر اإفي  المعداه 
المتلورة مهداِة قبل  أسيس  مهوري  

. اكانت معظن 2020الصين الشعبي  عام 
األسله  التي استخدمها  ي  التهرير 
ن من  الشعبي الصيني قد استولى عليها سابقا

 .األعداء
 مكنت  2011ا 2023لكن بين عامي 

الصين من عتق نفسها من االعتماِ على 
األسله  المستورِة. اقد سمهت الوارِاه 
القاِم  من اال هاِ السوفيا ي بشكل 
رذيسي، بما في ذلك ااذراه من اراز 

للصين   T-54اِباباه من اراز 22ميت 
بتلوير ما كان يُعد في ذلك الوقت أسله  
متلورة من  لقاء نفسها. فعلى سبيل 
المثا ، استلهمت اللاذراه الصيني  

اِبابا ها من نوع   J-5 المقا ل  من اراز
، من اللاذراه الهربي  من اراز ميت 20
. ابهلو  T-54   االدباباه من نوع 22

،  مّكنت الصين أيلا من 2020العام 

 صنيَ معداه مدفعي  بشكل مهلي. اقد 
 ماشت  ذا التلوراه التدرييي  مَ 
النهل  االقتصاِي  االتراكن الصناعي 

 .للصين اليديدة
 

اكان  لوير القنبل  االصواريخ الذري  
ن آخر بالنسب  للصين، خاف  اأن  معلما
اال هاِ السوفيا ي كان قد سه  ِعمه 

. افي 2071التكنولو ي للصين عام 
العقدين التاليين، حولت بكين  ركيز ا من 
مهاكاة األسله  المتلورة إلى  لوير ا 

 .بشكل مستقل
ا يدر اإلشارة إلى أن التيرب  األالى 
للقنبل  الذري  في موقَ لوب نور للتيارب 
النواي  في منلق  شينييانل الوي وري  
ذا ي  الهكن شما  غرب الصين عام 

 علت الصين خامس قوة نواي .  2072

اقد كلف مشراع "قنبلتين اقمر فناعي" 
االذ  شمل قنبلتين إحدا ما ذري  
ااألخرى  يدرا يني  اقمرا فناعيا 

ملياراه يوان أ   23الصين حوالي 
في المئ  من نفقا ها السنوي   1حوالي 

 .في المئ  من نفقا ها الدفاعي  21ا
اعلى مدى العقوِ الثيث  الماضي ، عّيلت 

 11الصين  لوير قلاعها الدفاعي. افي 
حزيران/ يونيو، أفر ت بهري   ي  
التهرير الشعبي الصيني عن آخر مدمرة 
مهلي  الصنَ في شان هاى. اقبل شهرين، 
أفر ت عن أا  حامل  ااذراه مهلي  

 .332Aالصنَ، ا ي سفين  من نوع 
اعياة على ذلك، لن يعد الفلاء 
الخار ي اال الفلاء السيبراني غريبين 

 على االبتكـار التكنولو ـي الصينـي.
ابهلو  الذكرى الستين لتأسيس الصين 
اليديدة، أفبهت البيِ قاِرة على  صمين 
العديد من األسله  التقليدي  للدال  بشكل 
مستقل اأخرى مص رة غير  قليدي ، 
ن  اباه أفراِ الدفاع الصيني أفلل  دريبا

 .اأكثر استعداِان للقتا 
ن في  لوير  كما حققت الصين نياحا
المعداه االصواريخ االسترا ييي  لقوا ها 
البهري  االيوي  الييشها. ابإمكان 

العابرة للقاراه  02-فواريخ ِان فنل 
 1ذاه القدرة النواي  افواريخ  والنت 

البالستي  التي  للق من ال وافاه، بمدى 
آالب كيلومتر، حمل رؤاس  1يصل إلى 

حربي  أكثر قوة، كما عززه قدر ها على 
 .التنقل على األرض افي البهر

ايمكن أن  ساعد ال وافاه المزاِة 
االتي  302بصواريخ باليستي  من نوع 

ن إلى  ن  مَ   عمل باللاق  النواي ،  نبا
 300ال وافاه الهيومي  من اراز 

، االتي  عمل باللاق  النواي ، 302ا
سي  البهري  في  ي  التهرير على 
 نفيذ مهام بهري  مفتوح  بشكل أفلل. 
امن شأن  كليف ِباباه 

، ا ي الدباب  00-ز ز 
القتالي  األكثر  لوران في 
 ي  التهرير الشعبي 
الصيني، امقا ل  الشبح 
األخيرة من اراز  ى 

، أن  عززا بشكل 13
كبير  هوِ الصين لبناء 
 ي  عصر  متعدِ 

 .االستخداماه
إن اإلفي  الهيكلي المتعمق الذ  أعاِ 
 يكل  قياِاه المنااق السبع  إلى القياِة 
الشرقي  االقياِة ال ربي  االقياِة الشمالي  
االقياِة الينوبي  االقياِة المركزي  يتماشى 
مَ الها   إلى التركيز على العملياه 
االتكنولو ياه المشترك ، اكذلك كان 

احدة  ديدة بقياِة ضباا  12إنشاء ا  
 .بر    نرااله في نيسان/ أبريل

ن من  لوير التسلح  و  03الكن  عاما
ميرِ  ان  ااحد من  هديث  ي  
التهرير الشعبي الصيني. اليس المقصوِ 
منه أ  استعراض فيني للقوة. بل إنه 
يعكس  صمين اعزم  ي  يلور نفسه 

 على حماي  البيِ االشع . 
 تبَ الصين سياس  ِفاع ِفاعي ، امن  نا 
إن  هديث معدا ها العسكري  االدفاعي  
يهدب إلى ضخ المزيد من الهيوي  في 
قواه الدفاع حتى  تمكن من حماي  البيِ، 
االسيم اإلقليمــي االعــالمي بشكل 

 .أفلل

 الةيني  ـ تشاينا دايليص ي   
 يانغ ينان/ 
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قا  خبراء إن  ي  التهرير الشعبي 
الصيني يلور قدرا ه القتالي  من خي  

العسكر   راء  زايد احتمااله  اإلفي 
 .اقوع فراع عسكر 

اقا  اللواء  شو شانل بينل ناذ  مدير 
مكت  العملياه في احدة األركان 
المشترك  باللين  العسكري  المركزي  في 
مؤ مر فهفي يوم االثنين الماضي إن 
 ي  التهرير الشعبي الصيني قاِر على 
موا ه  التهديداه األمني  احماي  سياِة 

 البيِ اس  اإلفيحاه الياري .
اقا   شو "إن أحد ا داب اإلفي  
العسكر  الهالي  و  لوير  ا زي   ي  
 ."التهرير الشعبي الصيني اقدرا ه القتالي 

اقا   شو إن اليي  يأمل في  هقيق  ذا 
الهدب من خي   بسي  العيق  بين 

ا عزيز   القياِاه ا عزيز الهيكل العسكر
 .قوا ه القتالي 

 ي  التهرير الشعبي الصيني مستعد ِاذما 
للدفاع عن البيِ في أ  نزاع عسكر  
مهتمل. اقا  سونل  شون بينل ا و خبير 
عسكر  خدم في القوة الصاراخي  في 
 ي  التهرير الشعبي الصيني أنه بسب  

امتداِ فترة السيم )حيث كان آخر 
اشتبات لليي  الشعبي الصيني مَ 
ِال  أخرى في أااخر السبعيناه مَ 
فيتنام(، االنمو االقتصاِ  السريَ 
للبيِ، ضعف االستعداِ القتالي لليي  

 إلى حد ما.
، شاركت سبَ كتاذ  مشاة 1322عام 

مؤلل  من المنااق العسكري  السبع  
في  ميَ أنهاء البيِ )االتي  هولت 
منذ ذلك الهين إلى خمس قياِاه 

( في مهاكاة قتالي  1327عسكري  عام 
في  مَ أا  لواء قوة معاِي  مهترب

التهرير الشعبي الصيني )ا و لواء   ي 
مشاة مؤلل من النخب  يلن أسله  أكثر 
 لوران اأفراِان أكثر  دريبا مكلف بمهاكاة 
قواه معاِي  ألغراض  دريبي ( في قاعدة 
 دري  زاريهي في منلق  من وليا الداخلي  

اقد فدمت النتيي  .ذاه الهكن الذا ي
البيِ. فـ "اليي  األزرل"، العدا 
المفترض في التدريباه،  زم ست ن من 
قواه النخب  اانهزم أمام ااحدة فق  في 
سبَ عملياه مهاكاة للقتا . ا لك  ي المرة 
األالى التي يوا ه فيها "اليي  األزرل" 
سبع  ألوي  من النخب ، اقد شابهت 

 .المهاكاة القتا  الفعلي
امنذ انعقاِ المؤ مر الواني الثامن عشر 

، 1321للهزب الشيوعي الصيني عام 
ِأبت البيِ على  عزيز القدرة القتالي  
باعتبار ا الهدب األساسي لبناء  ي  

 .قو 
ايوم االثنين ِعا الرذيس الصيني شي  ين 

يلا منص  رذيس اللين  أ بينل الذ  يش ل
العسكري  المركزي  للهزب الشيوعي 
الصيني إلى بذ   هوِ شامل  لدفَ 
اإلفي  العسكر  قدما بدعن من الهزب 
اكامل البيِ حسبمـا ذكـره اكال  

 .شينخوا
اقا   شو إن  ي  التهرير الشعبي 
الصيني قام العام الماضي بتشكيل مركز 
قياِة مشترك  مكون من مستويين يلن كي 
من القياِة العسكري  اقياِة مسار  
العملياه االتي ركزه على إِارة العملياه 

القتالي  العبت ِاران كبيران في ضمان 
 .استقرار االسترا ييي  الشامل

اقا  شو قوانل قوا، ا و أِميرا  متقاعد 
امستشار رفيَ في الرابل  الصيني  للهد 
من التسلح انزع السي  إن  ميَ خلواه 
اإلفي   قريبا  ركز على  ذا الهدب، فقد 
خفض  ي  التهرير الشعبي على سبيل 

 23المثا  عدِ القواه البري  إلى أقل من 
في الماذ  من ميموع قواه اليي ، ارفَ 
عدِ قواه البهري  اقوة الدعن 
االسترا ييي، لكي يسمح ليي  التهرير 
التعامل بشكل أفلل مَ الظراب 

 الخار ي  في الهراب الهديث  ".
  هسين االستعداِ القتالي

اقا  سونل إن التهديداه األمني  الخار ي  
ن آخر لتركيز  المتزايدة للصين  شكل سببا
البيِ على إفي   ي  التهرير الشعبي 

 .الصيني ا هسين استعداِا ه القتالي 
ال  زا  بعض البلدان  قوض " اأضاب

االستقرار اإلقليمي في شبه اليزيرة 
الكوري  ابهر الصين الينوبي ابهر 
الصين الشرقي ا نوب التيبت، بل ا هدِ 
سياِ نا ا ستفزنا. ابرغن أن الصين ال 
 زا  فبورة ا هاا  حل المشاكل بشكل 
سلمي، فإن خلر اندالع فراع عسكر  

 ." أكبر مما كان عليه في األاقاه العاِي 
اقد حذره المتهدث  باسن ازارة الدفاع 
الصيني  اا  شيان الهند يوم االثنين من 

 .التو راه الهداِي  في  لب  ِاكيم
كما أرسل ازير الخار ي  اانل يي الذ  
يقوم بزيارة لتاييند رسال  شديدة 
اللهي  إلى الهند خي  مؤ مر 

  .فهفي يوم الثيثـاء
اأضاب سونل إنه في الوقت نفسه، 
إن لقوى  ايوان االستقيلي  نفوذان 
كبير  دا ِاخل اليزيرة، االها   
إلى  وحيد البيِ عن اريق العمل 
ن، اال يزا   العسكر   تزايد أيلا
 هديد االر اب في منلق  شينييانل 
ن، لذلك يستهيل أن  ذا ي  الهكن قاذما
يخفض  ي  التهرير الشعبي 

 .الصيني استعداِا ه القتالي 

 الةيني  ـ غلوبال تايمزص ي   
 يانغ شنغ/ 
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قام كبار القاِة الصينيين، من بينهن الرذيجس 
شي  ين بينل، )اليمع ( بجزيجارة مجعجرض 

لتأسيس  جيج   03كبير بمناسب  الذكرى الـ
 التهرير الشعبي الصيني.

اِعا شي، ا و أيلا سكر ير عام اللجيجنج  
الججمججركججزيجج  لججلججهججزب الشججيججوعججي الصججيججنججي 
ارذيس اللين  المركزي  الجعجسجكجريج ، إلجى 
بذ   جهجوِ مجتجوافجلج  مجن أ جل  جهجويجل 

 اليي  إلى  ي  من اللراز العالمي.
احلر المعرض كبار القاِة منهن لجي كجه 
 شيانل ا شانل ِا  يانل ايو   شجنجل شجنجل 
اليو يون شان ااانجل  شجي شجان ا شجانجل 
قاا لي، حيث أقين المعرض فجي الجمجتجهجف 

 العسكر  للثورة الشعبي  الصيني .
اأشاِ شي بالتلهياه الكبيرة التي قجدمجهجا 
الججيججيجج   ججهججت قججيججاِة الججهججزب الشججيججوعججي 

عجامجا الجمجاضجيج  مجن  03الصيني خي  ا 
أ ل االستقجي  الجواجنجي احجريج  الشجعج  

 ااالزِ ار الواني اسعاِة الشع .
اقا  "علينجا ان نجتجذكجر الجتجاريجخ الجمجيجيجد 
ااالرث األحمر اِفَ الجقجلجيج  الجعجظجمجى 
التي بدأ ها اال يا  السابق  للثوار من نقل  

 بداي   ديدة."
احث الرذيس الشع  على  جعجزيجز ثجقجتجهجن 
في المسار االجنجظجريج  االجنجظجام االجثجقجافج  
اإلشجتججراكججيج  ذاه الججخجصججاذججص الصجيججنججيجج  
االسعي نهو  هقيق حلن االحجيجاء الجعجظجيجن 

 ليم  الصيني .
اقا  لجيجو يجون شجان، خجي  خجلجابجه فجي 
مراسن افتتا  المعرض فبا  )اليجمجعج (، 
إلى ان المجعجرض يجهجدب إلجى االسجتجخجدام 
الييد للتاريخ كمر َ، بينما يدعجو الشجعج  
إلى االلتفاب حو  اللين  المركزي  للهزب 
الشيوعي الصيني افي القل  منها الرذجيجس 
شي  ين بينل. ايؤر  المعرض للجمجعجارت 
الكبرى ليي  التهرير الشجعجبجي الصجيجنجي 
ااألحداث التاريخي  اعملياه فنَ القرار 

عججامججا  03ااالنججيججازاه عججلججى مججدار ا 

 األخيرة.
فجورة  2333ايلن المعرض أكثر مجن 

قلع  أثري  عياة على رسوماه  2033ا
 امعداه عسكري  اغير ا من األشياء.

ايلججن الججمججعججرض فججور أا  حججامججلجج  
ااذراه فيني  لياانينل خي   دريج  لجهجا 
في بهر الصجيجن الجيجنجوبجي، انجمجاذج أا  
قنبل   يدرا يني  فيني ، اأا  قنبل  ذريج  

  قذب من اليو.
 03ايججوافججق أا  أغسججلججس الججذكججرى ا 
 لتأسيس  ي  التهرير الشعبي الصيني.

قام الرذيس الصيني شي  ين بينل، ا و أيلا رذيس اللين  العسكري  المركزي ، )اليمع ( بمنح اسام الدال  أا  اغسلس 
من اللباا العسكريين، اذلك قبل االحتفا  بعيد  أسيس  ي  التهرير الشعبي الصيني الذ  يهل في أا   23)بايي( إلى 
 أغسلس.

ابموافق  اللين  العسكري  المركزي ، يتن منح الوسام إلى  ؤالء الذين قدموا اسهاماه كبيرة في حماي  السياِة الواني  
 ااألمن امصالح التنمي ، افي  عزيز  هديث الدفاع الواني االقواه المسله  .

اخي  المراسن، قام شي، ا و أيلا األمين العام للين  المركزي  للهزب الشيوعي الصيني، بتقليد ميدالياه التكرين 
 لللباا، اقدم لهن أيلا شهاِاه التكرين.
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 ولال  أنباء الةين الجديدو ـ شينخوا:
أقامت الصين  األحد عرضا عسكريا كبيرا 

لجتجأسجيجس  جيج   03بمنجاسجبج  الجذكجر  الـج
الججتججهججريججر الشججعججبججي الصججيججنججي فججي قججاعججدة 
 شوريخه للتدري  العجسجكجر  فجي مجنجلجقج  
من جولجيجا الجداخجلجيج  ذا جيج  الجهجكجن بشجمجالجي 

 الصين.
ا عد  ذا المرة األالجى الجتجي  جهجيجي فجيجهجا 
الصين يوم اليي  الذ  يصاِب األا  من 
أغسلس ، عبر إقام  عرض عسكر  منجذ 
 أسيس  مهوري  الصين الشعبجيج  فجي عجام 

2020. 
ااستعرض الرذيس الصيني شي  ين بيجنجل 
 القواه المسله  للبيِ في ميدان العرض.

ا عد  ذا أيلا المرة األالجى الجتجي يشجا جد 
فيها الرذيس شي، ا و أيلا األمجيجن الجعجام 
للين  المركزي  للهزب الشيوعي الصجيجنجي 
ارذيس اللين  العسكري  المركزي ، عرضا 

 ضخما من  ذا النوع ميدانيا.
ااقججف شججي فججي سججيججارة  ججيجج  عسججكججريجج  
مكشوف ، مر ديا بجذلج  عسجكجريج  مجمجو ج ، 
مارا ببلئ أمام  شكييه من الجقجواه، فجي 
حين ٌعزفت الجمجوسجيجقجى الجعجسجكجريج  عجبجر 

 مكبراه الصوه.
ابدأ  شكيل حرس العلن المكون من ضجبجاا 
ا نوِ من القواه البري  االيوي  االبهري  
االقوة الصاراخي  ليي  التهرير الشعجبجي 
الصيني، االسجتجعجراض الجعجسجكجر . حجيجث 
يهرس التجشجكجيجل عجلجن الجهجزب الشجيجوعجي 
الصيني االعلن الواني اعلن  ي  التهرير 

 الشعبي الصيني.
اأظهر  ي  الجتجهجريجر الشجعجبجي الصجيجنجي 
 شكجيجيه فجواريجخ  جقجلجيجديج  افجواريجخ 
نججوايجج  افججواريججخ لججكججل مججن اللججربججاه 
النواي  االتقليدي  في االستعجراض احجتجفجاال 
بيوم الجيجيج ، إلظجهجار قجدرة الجبجيِ عجلجى 
 الرِع االقتا  االز ر االفوز بالمعارت.

احلقت ميموع  قتالي   وي   ابعج  لجيجيج  
الججتججهججريججر الشججعججبججي الصججيججنججي،  لججمججنججت 
اججاذججراه اإلنججذار الججمججبججكججر االججقججاذفججاه 
اااذراه النقل اااذراه التزايد بجالجوقجوِ 
االلاذراه المهمول  على حاميه اللاذرة 

االججججلججججاذججججراه 
المقجا جلج  الجيجوم 
األحد في قاعدة 

 شوريخه للتدري  العسكر  شمالي الصين 
 خي  العرض العسكر .

األقى شجي كجلجمج  فجي خجتجام االسجتجعجراض 
العسكر . أثنى خيلها عجلجى الجمجسجا جمجاه 
التي قدمها  جيج  الجتجهجريجر الشجعجبجي إلجى 
 البيِ االشع  في  سع  عقوِ من  اريخه.
اقا  شي إن إايل النجار الجذ  حجدث فجي 

عجامجا أبجرز بجدايج   جيج   03نانتشانل قبل 
شججعججبججي  ججديججد بججقججيججاِة الججهججزب الشججيججوعججي 

 الصيني.
سن  الجمجاضجيج ،  03اأضاب شي أنه في الـ

ظل يرفجَ  جيج  الجتجهجريجر الشجعجبجي رايج  
 الهزب، ايهمل آما  األم .

ا ابَ شي أن  ي  التهرير الشعبي ملجى 
قدما عبر بهور الدماء ليقهر  ميَ األعجداء 
ايت ل  على  ميَ أنواع التهدياه، إذ قجدم 
"مأثرة خالدة" لمسجاعجدة الشجعج  الصجيجنجي 

 على النهوض ااالزِ ار.
اأمر شي  ي  التهجريجر الشجعجبجي بجإ جبجاع 
 القياِة المللق  للهزب الشيوعي الصيني.

اأضججاب شججي أنججه يججيجج  عججلججى اللججبججاا 
االينوِ أن يجلجتجزمجوا بجثجبجاه ال يجتجزعجزع 
للمبدأ األساسي االنجظجام، االجلجذان يجتجبجعجان 
القياِة المللق  للهزب الشيوعي الصجيجنجي، 
اأن يستمعوا إلى أاامر قجيجاِ جه، ايسجيجراا 

 إلى أ  مكان يشير إليه إلى األبد .
اذكر شي أن ضباا ا نوِ  ي  التهريجر 
الشعبي يي  عليهن أن يلجتجزمجوا بجثجبجاه ال 
يتزعزع بالهدب األساسي لجخجدمج  الشجعج  
بجكجل إخجيص ، ايجقجفجوا مججَ الشجعج  إلججى 

 األبد .
اأمجر شججي  جيجج  الجبججيِ بجزيججاِة  جهججسجيججن 
الفعالي  القتالي  ارفَ مستوى  هديث الدفاع 

 الواني ا ي  التهرير الشعبي.
اأضاب شي أنه يي  على  ي  التهجريجر 
الشعبي اعتبار الفعجالجيج  الجقجتجالجيج  الجمجعجيجار 
األساسي الوحيد االجتجركجيجز عجلجى الجتجأ ج  
لججلججهججرب ا شججكججيججل قججواه الججنججخججبجج  الججقججويجج  

االمستعدة االقاِرة على القتا  االواثق  مجن 
 النصر.

اِعا شي أيلا اللباا االينوِ إلجى بجنجاء 
 ي  يتمتَ بوعي سياسجي أفلجل ا جقجويج  
اليي  من خي  اإلفي  ا لوير اليي  
بالعلن االتكنولو جيجا، احجكجن الجيجيج  افجقجا 
للقانون مجن أ جل رفجَ مسجتجوى الجتجهجديجث 
 للدفاع الواني االيي  من  ميَ النواحي.
اقا  شي "إن العالن ليس في سيم ، ايي  

 الهفاظ على السيم ".
ا ابَ شي "أننا اليوم اقرب لهدب النهجوض 
الكبير لألم  الصيني  من أ  اقت آخجر فجي 
التاريخ، انهن بها   إلى بناء  ي  شعبي 
 قو  أكثر من أ  اقت ملى في التاريخ".
اِعا شي  ي  التهرير الشعبجي الصجيجنجي 
لتنفيذ أفجكجار الجهجزب الشجيجوعجي الصجيجنجي 
بشكل كامل فيما يخص بجنجاء  جيج  قجو ، 
امتابع  اريق  عزيز الييج  بجخجصجاذجص 
فيني ، االسجعجي لجتجهجقجيجق  جدب الجهجزب 
الشيوعي الصيني بتعزيز  جيج  الجتجهجريجر 
الشعبي الصيني في ظل الظراب الجيجديجدة 

 ابناء  ي  بلولي من اراز عالمي.
اقججا  شججي إن  ججيجج  الججتججهججريججر الشججعججبججي 
الصيني لديه الثق  االقدرة على قهر  جمجيجَ 
األعداء المعتدين احماي  السيجاِة الجواجنجيج  

 للصين، امصالهها األمني  االتنموي .
اأضاب شي أن  يج  الجتجهجريجر الشجعجبجي 
لديه الثق  االقدرة عجلجى بجنجاء  جيج  قجو ، 
ا قدين مسا جمجاه  جديجدة اأكجبجر لجتجهجقجيجق 
أ داب النلا  في ذكرى الجمجئجويجتجيجن )أ  
إنياز بناء ميتمَ مجزِ جر بشجكجل مجعجتجد  
على نهو شامجل عجنجد االحجتجفجا  بجالجذكجرى 
المئوي  لتأسيس الهزب الشيوعي الصجيجنجي 

، اإنياز بناء الصجيجن ِالج  1312في عام 
اشتراكي  حديجثج  غجنجيج  قجويج  ِيجمجقجرااجيج  
متهلرة امتناغجمج  عجنجد حجلجو  الجذكجرى 
المئوي  لتأسيس الصجيجن الجيجديجدة فجي عجام 

( االهلن الصيني للنهوض الجواجنجي 1320
 احماي  السيم العالمي.
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 موق  االنكقاد اإلخباري ـ
 م مود ريا:

للتاريخ مهلاه كثيرة في الصين، لجعجل ااحجدا مجن األبجرز 
 فيها  و مهل  ِخو  اإلسيم إلى الصين.

القص  اويل ، الها مؤرخو ا، افيجهجا الجكجثجيجر مجن اآلراء، 
ابعلهن يرِّ ا إلى زمن رسو  هللا )ص(، إال أن األكجثجر 
اعتماِان، اأقربها من الواقَ  لك التي  قو  إن الخليف  الثالجث 
عثمان بن عفان أرسل فهابيين إلى الصين، حجيجث الجتجقجيجا 
اإلمبرااور، اأقاما  نات، اأخذا ينشجران الجديجن الجهجنجيجف، 

 ايعّرفان الصين باإلسيم العظين.

افججججججججي عصججججججججر 
الججفججتججوحججاه كججانججت 
القجصج  الجمجشجهجورة، 
عنجدمجا أفجّر الجقجاذجد 
العربي على ان  جلجأ 
قدماا  راب الصجيجن، 
فجججججججأرسجججججججل لجججججججه 
اإلمبرااور الصينجي 
ن مججن الججتججراب  بججعججلججا
الصيني، امعه اافجر 
الهدايا، فار جد الجقجاذجد 
المسلن بجيجيجشجه عجن 
أراضي الصين، الجن 
يهصل من يومها أ  
احتكات عسكر  بين 
الجججججمجججججسجججججلجججججمجججججيجججججن 

 االصينيين.
مججنججذ ذلججك الججهججيججن، 
انججتججشججر اإلسججيم فججي 
الصين بشكل  جاِئ، 
ا رّكز انتشارا عجنجد 
بعض القومياه، اال 
سيما  جلجك الجتجي لجهجا 
امتداِ جا خجارج الصجيجن، كجقجومجيجاه الجقجازات االجلجا جيجك 
االتركمان ااألازبيك، من ِان أن يعجنجي ذلجك عجدم ا جوِ 
عدِ كبير من المسلمين الذين ينتمون إلجى قجومجيجاه الصجيجن 
األفلي ، ال بجل إن اإلحصجاءاه الجرسجمجيج   جقجو  إن عجدِ 
 ؤالء  و األكبر بين المسلمين في الصين، ا ن ينتمون إلى 

، ا ي ميموع   نتمي إلى الجعجرل نجفجسجه ” خو “ قومي  الـ 
، أ  الميجمجوعج  األكجبجر ” الهان“ الذ  ينتمي إليه الصينيون 

 شجن “ من أ ل الصين. بعض  ذا المعلوماه يذكر ا الشيخ 
رذيس اليمعي  اإلسيمي  في الصين، فيمجا  جو ”  قوانل يوان

يججعججبّججر عججن ار ججيججاحججه 
لألاضاع التي يعيشهجا 
المسلمون فجي الصجيجن 
اآلن، مجججعجججبّجججران عجججن 
رضججاا عججن الججهججريجج  
الكبيرة التي يتمجتجعجون 
بها في أِاء مجنجاسجكجهجن 
الديني  ِان اعجتجراض 

 من أحد.

الككم  على الة    
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مثجاالن عجلجى ار جفجاع ”   شن قوانل يوان“ ايعلي الشيخ 
منسوب الهري  الذ  يتمتَ به المجسجلجمجون الصجيجنجيجون 
بالقو  إنه كان أا  من حّت من المسلجمجيجن الصجيجنجيجيجن 
عام ثيث  استين بعد انقلاع اويل عجن الجهجّت بسجبج  
القيوِ التي كانت موضوع  من قبل الهكوم  الصيجنجيّج  
في السابق، اكان معه في رحل  الهت  لك ثيثج  عشجر 

 ر ين.
فإن عدِ الهجيجاج الصجيجنجيجيجن بجلجل  1322أما في عام 

ثيث  عشر ألف حاج، ا جو رقجن يجتجنجاسج  مجَ الجعجدِ 
الرسمي للمسلمين الصينيين الذ   قدّمه الهكوم ، ا و 
ثيث  عشر مليون مسلن، باعتبار أن السللاه الموليج  
بتنظين شؤان الهت في الّسعوِيّ   سمح لكل ألف مسلجن 

 بهاج ااحد في العام.
إال أن  ججذا الّصججورة الججزا ججيجج  ألاضججاع الججمججسججلججمججيججن 
الصينيين لها مجا يجعجّكجر جا بجالجلجبجَ، ا جزء مجن  جذا 
المعّكراه يلرحه الشيخ في حديثه عن الجبجعجض الجذ  
يسعى إلى فصل المسلمين عن ااقعهن اعن ميتمجعجهجن 
الذ  اندميوا فيه من خي  ِعواه انفصجالجيّج  مجمجّولج  
ن  من الخارج، معتبرا أن  جذا الجدّعجواه ال  جلجقجى آذانجا
فاغي  من معظن المسلمين الّصجيجنجيجيجن، اإنجمجا  جبجقجى 
منهصرة في بعض األشخاص الذين يتلقجون أاامجر جن 

 من  هاه أ نبي .
االيزء اآلخر من  ذا المعّكراه يتنااله رذيس  معي  
المسلمين الخو  الذ  يقو ، في لقاء مجعجه فجي مجديجنج  
سي آن، إن المسلمين يعانون من اغتراب عجن مجعجانجي 
ِينهن الهقيقي ، فهن يجؤِان الجعجبجاِاه، بجأغجلجبجهجن كجمجا 
يي ، الكن فهمهن لهذا العباِاه ليس مكتمجين، بسجبج  
اغترابهن الل و  من  ه ، ابسب  اغترابهن الجمجكجانجي 

 من  ه  أخرى.
اما ال يذكرا الشجيجخ الجيجلجيجل يجمجكجن اسجتجشجرافجه مجن 
الهديث مَ عدِ من المسلمين الصينيين الذين يقجولجون 
إن القيوِ التي فرضت على  ؤالء الجمجسجلجمجيجن ـج فجي 
سيال القيوِ التي فرضت على كل أفهجاب الجديجانجاه 
األخرى ـ في السنواه السابق ، أِّه إلى  جعجمجيجق  جذا 

 االغتراب لدى المسلمين الصينيين.
الخيف  التي يمكن فهمها من حديث رذجيجس  جمجعجيج  

أن الجمجسجلجمجيجن ”  سجي آن“ المسلمين الخو  في مدين  
الصينيين يعرفون من اإلسيم العباِاه الشكلي ، فجيجمجا 
 ن بها   إلى  عميق آثار  ذا العجبجاِاه فجي حجيجا جهجن 

 اليومي ، ا ذا ما يفتقدان إليه اليوم.
ال يجنجفجي ”  سجي آن“  ذا الواقَ الذ  يشكو منجه شجيجخ 

ا وِ الكثير من العاِاه االتقالجيجد الجتجي  جقجتجرب مجن 
عاِاه ا قاليد المسلمين في منجااجق الجعجالجن األخجرى، 

، امجن خجي  اسجتجعجراض ” سجي آن“ ا ذا ما يمكن لمسه من خي  التيّو  في شارع المسلمين افي سوقهجن فجي مجديجنج  
 الصور التي نرا ا في مركز اليمعي  اإلسيمي  الصيني  في بكين.

 37تكم  المنشور على الة    
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اسججتججقججبججلججت الصججيججن زيججاراه الججرذججيججس 
الفلسليني اازراء الخار جيج  االجدفجاع 
مججن  ججونججس ااإلمججاراه اقججلججر عججلججى 
التتالي خي  أسبوع ااحد في منتجصجف 
 موز/ يوليو، لجمجنجاقشج   جذا األاجراب 
حو  حل قلايا الشرل األاس  ا بريد 
الصراع الخلييي، ما يعتبر "األسجبجوع 

 الدبلوماسي الصيني االعربي".
اأعرب الرذيس الصيني شي  ين بينجل 
 ججأيججيججدا مججرة أخججرى لججقججلججيجج  الشججعجج  
الفلسجلجيجنجي الجعجاِلج  خجي  لجقجاذجه مجَ 
 2الرذيس الفلسلينجي عجبجاس، ااجر  

نقاا لدفَ حل القلي  الفلسليني  ا قدين 
األفكجار الجواقجعجيج  لجكجسجر الجمجأزل فجي 
الشرل األاس  باالعتماِ على الهجكجمج  
الصيني : التمسك بـ"مشراع الدالتجيجن" 
كأساس للهل السياسي؛ التمسك بمفهجوم 
أمني مشترت، شامل ا جعجاانجي اِاذجن؛ 
ِفَ  هوِ الجمجيجتجمجَ الجدالجي ا جعجزيجز 
قججوى السججيم؛ ِعججن السججيم مججن خججي  

 التنمي .
كما اجر  اانجل إ  ازيجر الجخجار جيج  
الصيجنجي خجي  ا جتجمجاعجه مجَ ازراء 
الدا  العربي  الثيث اقتراحاه فينجيج  

سنجواه  7لهل األزم  الليبي  التي  مد لـ
ااألزم  الدبلوماسي  الخلييي  األخجيجرة. 
ايمكن  لخيص االقجتجراحجاه الصجيجنجيج  
الى كلم  ااحدة "السيم"، الذ  يجيجسجد 
مفهوم الدبلوماسي  الصيني  فجي الشجرل 
األاس  :  عزيز المفااضجاه لجتجهجقجيجق 
السيم، ِعن الجتجعجايج  السجلجمجي، اِفجَ 

 التنمي  السلمي .
اجر  "الجبجرامجت الصجيجنجيج "، 
االججتججمججسججك بججالججدار الججداعججن 
للسيم، كل  ذا الجنجقجاا  جعجوِ 
الى التزام الصين بسجيجاسجا جهجا 
الدبلوماسي  المستقل  االسلمي . 
كججمججا يججمججكججن الججمججيحججظجج  أن 
الصين  واك  العصر لجتجلجخ 
الجججعجججوامجججل الجججيجججديجججدة فجججي 
ِبججلججومججاسججيججتججهججا عججلججى أسججاس 
التمسك بمباِذها الداذم . عجلجى 
سبيل المثا ، في الوقجت الجذ  

أكججده فججيججه الصججيججن مججيججدِا "مشججراع 
الدالتين"،  قتر  التمسك بمفهوم األمن 
المشترت الشامل االتعااني الداذن، سعيا 
الى موا ه  عناياه األاراب المختلفج  
للقلي  األمني ،  ركيجزا عجلجى  جهجقجيجق 

 السيم  الداذم  المشترك . 
بججاالضججافجج  الججى ذلججك،  سججلجج  الصججيججن 
اللوء على أ مي  التنمي ، حيث  قتر  
ِعججن السجججيم مجججن خججي  الجججتجججنجججمجججيججج  
االقتصاِي  اِفَ التعاان الجفجلجسجلجيجنجي 
اإلسججراذججيججلججي. ا ججرغجج  الصججيججن فججي 
مساعجدة فجلجسجلجيجن عجلجى رفجَ الجقجدرة 
التنمويج  الجمجسجتجقجلج  ا جوفجيجر قجدرا جهجا 

 الستعداِ  أسيس ِال  فلسلين.
ابججالججنججسججبجج  الججى األزمجج  الججدبججلججومججاسججيجج  
الخلييي ، فتهافظ الصين على اال صا  
مَ األاراب المعني ، ا دعو الى ضب  
النفس، ا ؤكد أن االستقرار الجخجلجيجيجي 
يتماشى مَ المصالح األسجاسجيج  لجلجدا  
الخلييجـجيجـجـج  ا جلجلجـجعجـجاه الجمجيجتجمجـجَ 

 الدالـي. 
كما  هترم الصيجن الجلجبجيجعج  الجخجافج  
للعيقاه بين الدا  العجربجيج ، ا جقجتجر  
باإلخيص على حل خيفا هن في إاجار 
مججيججلججس الججتججعججاان الججخججلججيججيججي، ا ججدعججن 
المجفجااضجاه فجي أسجرع اقجت مجمجكجن 
لتين   د ور الوضَ الى خارج نلجال 
السيلرة. ااعتبارا للوضَ القجاسجي فجي 
الشججرل األاسجج ، أاحججت الصججيججن إن 
معارض  كجل أشجكجا  اإلر جاب  جمجثجل 
 وافقا مشتركا للميتمَ الدالي، ايمجكجن 
لدا  الخليت أن  يد اسيل  لهل األزمج  
عن اريجق مجهجاِثجاه فجريجهج  عجلجى 
أسجاس مججكجافججهج  اإلر جاب عججلجى نجهججو 
مشججتججرت ااالحججتججرام الججمججتججبججاِ  اعججدم 
التدخل فى الشئون الجداخجلجيج  لجبجعجلجهجا 
بعلا ااستمجرار االلجتجزام بجتجعجهجدا جهجن 

 الدالي .
 لع  منلق  الشرل األاس  ِارا  امجا 
لججلججسججيم االججتججنججمججيجج  فججي الججعججالججن نججظججرا 
لخصاذصجهجا الجيج جرافجيج  ااالنسجانجيج ، 
اييتذب مسار ا ا تمجامجا ااسجعجا. اإن 
للسيم االتنمي  أالوي  مجلجهج  فجي ِا  
المنلق . االصين بصفتها علو الجدا  
الداذم  في ميلس األمن لألمجن 
المتهدة افديق مخلص لدا  
المنلق ،  دعن ا شارت ِاذجمجا 
في اليهوِ الدالي  لجلجتجوسجـجـج  
مججن أ ججل حـججـججل الججقججلججيججـججـجج  
الججنججوايـجج  االيججرانججيجج  ااألزمجج  
السججوريجج  اقلججايججا  ججنججوب 
السوِان ااف انستان اغيجر جا. 
استوافجل الصجيجن  جهجوِ جا 
رِا لتللعاه مجنجلجقج  الشجرل 
األاس  االميتمَ الدالجي فجي 

 المستقبل.

 ص ي   الشع  الةيني  ـ
بقل  وو سي ل د الفمفبفعفوص الةفيفنفي 

 الخاب السابق إلى الشرق ا وسط
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أقام سفير الصين الشعبي  اانل كيييان حفل 
استقبجا  فجي فجنجدل فجيجنجيجسجيجا عجلجى شجرب 
اللبجنجانجيجيجن الجذيجن شجاركجوا فجي الجورشجاه 

 االداراه التدريبي  في الصين.
حلججر الججهججفججل مسججتججشججار رذججيججس مججيججلججس 
الوزراء سعد الهرير  لشؤان الشما  عبد 
ال جنجي كجبجارة، مجديجر عجام ازارة اإلعجيم 
 الدكتور حسان فله ، اعدِ من المسؤالين.
بعد النشيدين الواني االصيني كانت كجلجمج  

 للسفير كيييان  ذا بعض ما  اء فيها:
المنصرم، حقجق االقجتجصجاِ  1327في عام 

% لجيجصجبجح فجي 701الصيني نسب  الجنجمجو 
اليع  اقتصاِاه العالجن. اكجانجت مسجا جمج  
االقتصاِ الصيني في نمو االقتصاِ العالمي 

%. ا ججيججااز حججيججن اقججتججصججاِ 03 ججتججيججااز 
 رليون  22الصين اإل مالي للعام الماضي 

ِاالر أمريكجي. الجكجن، مجا زالجت الصجيجن 

أكبر ِال  نامي  في العالن اال يجزا   جنجات 
 عدِ كبير من الفقراء.

 عد مساعدة الدا  األخجرى عجلجى الجتجنجمجيج  
المشترك  إحدى األعما  التي  شجتج جل بجهجا 
الصين بثباه. فجي الجفجتجرة مجا بجيجن عجامجي 

افي ظل مستوياه التنميج   1327ا 2023
امعيش  الشع  للصين غير عا ، قد قامت 
الصين بتقدين مساعداه خجار جيج  يجتجيجااز 

مليار يوان الصينجي )حجوالجي  233حيمها 
مليار ِاالر أمريكي( ا نفيذ أكجثجر مجن  21

مشراع مساعدة بكل أنواعه اإقام   2333
ألجف ِارة  جدريجبجيج  لجتجؤ جل  22أكثر من 
ألججف مجتججدرب مجن الججدا   173أكجثججر مججن 

النامي . إن  جنجمجيج  الصجيجن فجرفج  لجلجعجالجن 
ججمجج  لججلججعججولججمجج   اأفججبججهججت الصججيججن مسججا  
 االقتصاِي  أكثر مما كانت مستفيدة منها.

أاِ أن ألقي اللجوء عجلجى مجوضجوع آخجر 

امهن، أال ا و مبجاِرة الجهجزام االجلجريجق. 
، اجر  الجرذجيجس الصجيجنجي 1320في عام 

شججي  ججيججن بججيججنججل مججبججاِرة بججنججاء الججهججزام 
االقتصاِ  للريق الهرير ااريق الهرير 

، ابجاخجتجصجار مجبجاِرة 12البهر  للقرن الـ
سنجواه مجن  2الهزام االلريق. ابعد نهو 

التجلجور، لجقجد  جهجولجت  جذا الجمجبجاِرة مجن 
 صور مبدذي إلى مفهوم غني المجلجامجيجن، 
امن مباِرة التعاان إلى أعمجا  مجلجمجوسج . 
لقد أفبح التجعجاان فجي الجمجوارِ الجبجشجريج  
 انبا بارزا من التعاان الثناذي اقجد شجارت 

متخصص لبناني من أاساا  033أكثر من 
مختلف  في الداراه التدريبي  أا الجورشجاه 
المقام  في الصين بكل أنجواعجهجا مجنجذ عجام 

، اذلجك  شجمجل مجيجااله االقجتجصجاِ 1322
االسججيججاسجج  االججثججقججافجج  االججعججسججكججريجج  اإلججخ. 
اعياة على الداراه التدريبيج  الجقجصجيجرة 
الجمجدة ثجنجاذجيجا أا مجتجعجدِة األاجراب،  جقجدم 
الهكوم  الصجيجنجيج  أيلجا بجرامجت الجدبجلجوم. 
االيامعاه الصيني  الجمجكجلجفج  بجاقجامج   جذا 
الداراه  ي  امعاه من الجدر ج  األالجى 
 تميز بهيئاه التدريس الجمجمجتجازة. فجي عجام 

، نيح مرشح لبنجانجي فجي االلجتجهجال 1327
بمشراع الما ستير لمعهد التعاان االتنمي  

-Institute of South ججنججوب )- ججنججوب
S o u t h  C o o p e r a t i o n  a n d 

Development 1321(. أمجا فجي عجام ،
سيبلل عدِ المشاركين من لبنان في ِاراه 

 2بجاالضجافج  الجى  213مختلف  في الصين 
ِاراه ثناذي  خاف  للبنان  تناا  مواضيَ 
التنمي  االقتصاِي  االجتجيجارة ااالسجتجثجمجار 
ااختبار السيم  ال ذاذي  ااستكشاب النجفج  

 اال از اغير ا من الميااله.

أقامت الملهقي  العسكري  في سفارة  مهوريج  
الصججيججن الشججعججبججيجج  فججي بججيججراه مسججاء يججوم 
)اليمع ( حفل استقبا  في النجاِ  الجعجسجكجر  
المركز  لليي  اللبنجانجي بجمجنجاسجبج  الجذكجرى 
التسعين لجتجأسجيجس  جيج  الجتجهجريجر الشجعجبجي 

 الصيني.
اكان في استقبا  المدعوين السجفجيجر الصجيجنجي 
في بيراه اانل كه  يان االملهق العجسجكجر  

 العقيد األا  اايانل  ايشنل.
اقد حلجر ازيجر الجدفجاع الجلجبجنجانجي يجعجقجوب 
الصجراب امججمجثججلججو قججيججاِة الججيججيج  الججلجبججنججانججي 
اِبججلججومججاسججيججون االججمججلججهججقججون الججعججسججكججريججون 

الججمججعججتججمججدان لججدى لججبججنججان اقججيججاِاه أمججنججيجج  
 اشخصياه سياسي  اقياِاه حزبي .

كما حلر الهفل ضباا من الجقجوة الصجيجنجيج  
في قواه األمن المتهدة العامل  بينوب لبجنجان 
"يونيفيل" امواانون فينيون مجقجيجمجون فجي 

 بيراه .
االقى اايانل كلم  في الهفل  نأ فيها الجقجواه 
المسله  للصين البنان بجذكجرى  جأسجيجسجهجمجا 
االلتان  هتفين بهما في األا  مجن أغسجلجس 

 من كل عام.
الفت إلى أن "التباِ  الوِ  للييشين اللبنانجي 
االصيني قد  عزز بشكل ملهوظ في السجنجواه 
األخيرة اأن الصجيجن سجتجدعجن ِاذجمجا الجيجيج  
اللبنانجي ا جعجلجق أ جمجيج  كجبجيجرة عجلجى الجدار 
المهور  للقواه المسله  اللبناني  في الهجفجاظ 

 على االستقرار".
من  هته  نأ ازير الدفجاع الجلجبجنجانجي يجعجقجوب 
فراب في  صريح لوكال  أنباء ))شيجنجخجوا(( 
اليجيج  الصجيجنجي بجعجيجدا اأشجاِ بجدار الجقجوة 

 الصيني  في اليونيفيل.

اقا  إن ا وِ الصين في لجبجنجان ال يجقجتجصجر 
على المستوى العسكر  الكنجه حلجور قجاذجن 

 على المستوى االقتصاِ  أيلا.
اأضاب "نهن فجخجوران بجمجسجا جمج  الجقجواه 
 الصيني  فى  هوِ حفظ السيم فى المنلق ".

بدارا  و ه مسجؤا  الجعجيقجاه الجدالجيج  فجي 
"حزب هللا" الناذ  السابجق عجمجار الجمجوسجو  
ب"التهي  االتهنئ  للشع  االجقجيجاِة االجيجيج  

لتأسيس  يج   03الصيني بمناسب  الذكرى ا 
 التهرير الشعبي الصيني ".

اأكد  ))شينخوا(( أن "مجا يجيجمجَ لجبجنجان مجَ 
الصين اشعبهجا اقجيجاِ جهجا  جو فجداقج  قجويج  

 اعيقاه متين  نعمل على  عزيز ا".
 223يذكر أن فرق  فيني   لن ما ميموعجه 

ضباا ا نوِ  نتشر منذ شهر مايو مجن الجعجام 
بينوب لبنان ا جؤِ  مجهجمجاه  شجمجل  1321

المساعدة اللبي  اِعن  نقل احجريج  الجهجركج  
لليونيفيل اعملياه إزال  األل ام االتخلص مجن 
القنابل غير المنفيرة ابجنجاء مجنجشجاه حجمجايج  

 قواه اليونيفيل.
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 إذاع  الةين الدولي :
بهث افد اإل جهجاِ الجعجام لجلجصجهجفجيجيجن 
السوِانيين برذجاسج  الصجاِل الجرزيجقجى 
الرذيس العام لي هاِ،رذيس إ هاِ شرل 

يجولجيجوع مجَ نجاذج   22أفريقيا ]اليمعج 
رذيس رابل  فجهجفجى الصجيجن، اعجدِ 
من رؤساء المؤسسجاه اإلعجيمجيج  مجن 
بينهجن رذجيجسج  الجقجسجن الجعجربجى إلذاعج  
الصين الدالي  الصجيجنجيج  ُسجبجل  جعجزيجز 
ا مجتجيجن الجتجعجاان فجى مجيجا  اإلعجيم 
الصهفى بين السوِان االصيجن، حجيجث 
اقف الوفد خي  زيارا ه علجى  جيجربج  
الصين فى ميا  فناع  اإلعيم ، كمجا 
 ن التنسيق لبرامت مشتجركج   ُسجهجن فجى 
إ ججاحجج  فججرص لججتججدريجج  الصججهججفججيججيججن 
السوِانيين خاف  فى الميااله التقنجيج  
 من أ ل اإلر قاء بمهارا هن الصهفي .

افى لقاء له مَ إذاع  الصجيجن الجدالجيج  
ثمن الرزيقى مباِرة الهزام االجلجريجق 
التى ارحها الرذيس الصينى شى  جيجن 
بينل اأكد أ ميجتجهجا فجى افجل الصجيجن 
بالدا  االفريقي  االجعجربجيج  ، اأاضجح 
مشارك  اإل هاِ فجى الجتجعجريجف بجأبجعجاِ 
اأ داب  ذا المباِرة عبر ِعمه لها فى 
عدِ من المنابر لصهفي  من بينها إ هاِ 
فهفى شرل أفريقيا،اإ هاِ الصهفيين 

 العرب.
ا نأ الرزيقى القسن الجعجربجى بجمجنجاسجبج  
احتفاله بالذكرى الستين الجتجى  صجاِب 
 ذا العام اقا  إن  ذا التيرب  اللويجلج  
للقسن   أكجيجد لجعجمجق الجعجيقجاه احجيجن 
الججدار الججكججبججيججر الججذى أِاا الججقججسججن فججى 
التوافل مَ المستمَ العربى االشعوب 

 العربي 
ايلن افد اال هجاِ الجزاذجر إلجى  جانج  
رذجيججسجه االسججتجاذ فججي  عججمججر الشججيججخ 
األمين العام لجت جهجاِ االسجاِة أعلجاء 
اال هاِ عاِ  الجبجاز،،ا جدى الجكجرِى، 

 ميرغنى يونس، ااارل الشريف.
اشججمججلججت زيججارة  افججد اإل ججهججاِ الججعججام 
لصهفيي السوِان إلى  ان  العجافجمج  

بكيجن عجدِا مجن الجمجدن 
الصججيججنججيجج  مججن بججيججنججهججا 
قججوانججتججشجج ججو كججمججا زار 
مهل   لفزيون ني شجيجا، 
امقر فهيف  نجيج جشجيجا، 
افججهججيججفجج  يججانججل  شججنججل 
المجسجاذجيج  ،اعجقجد لجقجاء 
موسعا مَ الجمجسجؤالجيجن 
المهليين لهكوم  ني شيا 
بمدين  ينشوان عافجمج  
الججمججنججلججقجج  حججيججث بججهججث 
عدِا من القلجايجا الجتجى 
 هن اإل هاِ، ا جن خجي  

الزيارة اختيار السوِان ليقوم بالتنجسجيجق 
لتأسيس ا هاِ فهفى الهزام االلريجق 
، كما  ن التشاار لتأسيس مركز اساذجل 
اإلعيم اليديدة بالتجعجاان مجَ الجمجركجز 

 المشابه فى ينشوان .
من  انبه التقى سفير السوِان بجالصجيجن 
عمر عجيجسجى أحجمجد بجالجوفجد الصجهجفجى 
،اأشاِ بالزياراه المتباِل  بين اال جهجاِ 
العام للصهفيين السوِانجيجيجن افجهجفجى 
عموم الصين ،اقا  إنجهجا أسجهجمجت فجى 
 لوير العيقاه بين السوِان االصين، 

ايلن الوفد إلجى  جانج  رذجيجسجه الجعجام 
في  عمر الشيخ األمين العام لي هجاِ 
، ااجججججارل الشجججججريجججججف أمجججججيجججججن 
االستثمار،اا دى الكرِى أمين السيل 
الصججهججفججى ،امججيججرغججنججى يججونججس أمججيججن 
العلوي  ،اعاِ  الباز رذيجس  جهجريجر 
فهيف  االحداث االلكتجرانجيج . اخجي  
زيججارة الججوفججد لججلججقججسججن الججعججربججى إلذاعجج  
الصين الدالي  أ رى الجزمجيجل  أسجامج  
مختار  ذا اللقجاء الجقجصجيجر مجَ رذجيجس 

 اإل هاِ الصاِل الرزيقى.
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 ص ي   الشع  الةيني  ـ
الدلكور: م مد ا حمدد خبير بفالشفنون 

 االقكةادي  والةناعي 
من يلالَ اخبجار الجعجالجن عجامج  االشجرل 
األاس  خجافج  سجيجيحجظ ان الجهجراب 
انتشره األقت بكوارثها على العديد مجن 
البلدان اشعوبها؛ لكن الملفت لجلجنجظجر ان 
معظن البلدان التي عانت امازالت  عانجي 
نتاذت الصراعاه الجداخجلجيج  االجخجار جيج  
عندما  تللَ الى السيم فان أا  بلد  يدا 
بيوار ا  ي  مهوري  الصين الشعجبجيج ، 
االسؤا  الملرا ... لجمجاذا يجقجتجرن اسجن 

 الصين ِاما بالسيم االبناء ااالمل؟
إن القارئ للتاريخ االمتمعن فجيجه سجيجيجد 
أن الصججيججن لججن  ججهججتججل بججلججدا الججن  سججبجج  
الججكججوارث االججظججلججن أل  شججعجج  فججي بججلججد 
مياار اا بجعجيجد الجن  جكجن مجن الجبجلجدان 
المستعمرة بل على العكس عانت الصيجن 
 اريخيا من اييه المسجتجعجمجر امجكجاذجدا 

ايقا  لوال اال جاااه االسجرقجاه لجكجنجوز 
الصين اخيرا ها  اريخيا لكانجت الصجيجن 

 أغنى بلدان العالن من سنين اويل .
امَ ذلك نيد أن الصين قد نفلت غبجار 
الهرب في القرن الجمجاضجي االجذ  قجبجلجه 
انهلت بصناعتها ا يار ها اانجلجلجقجت 
 ججؤِ  رسججـججالجج  الججمججهججبججـجج  االسججـججيم 
ااإلنسـانيـ . فهيثما حللت اار هلت  يجد 
البصماه الصجيجنجيج  اااليجاِ  الجبجيجلجاء 
للصينيين، انليقا من فيتنام الى ميجنجمجار 
الى ايران االعرال الى سوري  اليبيا الى 

  يبو ي االيمن .....
كل  لك البلدان اسجتجفجاِه مجن الجخجبجراه 
الصيني  التي كانت بمعظمها  جقجدم عجلجى 
شكل مساعداه ا باه االبجعجض االخجر 
منها على شجكجل قجراض اجويجلج  اال جل 
اقسن منها على شكل مشاريَ استثمجاريج  
غير ربهي   جهجدب لجلجنجهجوض بجاقجتجصجاِ 
افناع   جلجك الجبجلجدان اإعجاِة بجنجاء مجا 

 ِمر ه آل  الهرب.
ابإلقاء نظرة عجلجى مجا أنجيجز جه مجبجاِرة 
"الججهججزام االججلججريججق" خججي  أعججوامججهججا 
األخججيججرة فججي مججيججا  الججنججقججل االججلججيججران 
االجمجنجشجاه الصجنجاعجيج  اإرسجاء قجواعججد 
التعجاان مجَ الجبجلجدان الجمجتجوضجعج  عجلجى 
اريق الهرير اليديد سييد أن الصين قد 
نججثججره الججوراِ عججلججى اججريججق السججيم 
اأشعلت قنديل االمل لكتل بشري  اجالجمجا 

 حلمت بالخيص.
لن  كتف الصين بدعن البلدان التي  عجانجي 
الصجراعجاه فججهجسج  بجل اسجتججمجره فججي 
 زايد العديد من الدا  المتعثرة اقتصاِيا 
لتيااز ازما ها، اأذكر في ذلك الجعجبجارة 
الشهيرة التي كتبها أحد سكان نيبا  عجلجى 
حاذ  بيته الذ  رممته احجدى الشجركجاه 
الصججيججنججيجج  بججعججد الججزلججزا  الججذ  أفججابججهججا 
مججؤخججرا:"لججوال ِعججن الصججيججن لججي لججكججنججت 

 أعي  في قبر".

احتفلت السفارة الصيني  في الجقجا جرة يجوم 
لجتجأسجيجس  جيج   03الخميس بالذكرى الـج

التهرير الشعبي الصيني بإقام  حفل كبيجر 
 في القا رة.

حلر الهفل، الجذ  اسجتجلجافجه الجمجلجهجق 
العسكر  الصيني يو   ا  بجو، حجوالجي 

شخصا من بينهن سفير الصين لجدى  223
مصججر سججونججل آ  قججوا اازيججر اإلنججتججاج 
الهربي المصر  مهمد العصجار الجفجيجف 
من الملهقين الدبلوماسيين المعتمجديجن فجي 
مصر. اقا  سونل في كلمته عجنجد افجتجتجا  
الهفل إن الصين  تمسك بسياس  خجار جيج  
مستقل   قوم علجى السجيم اسجيجاسج  ِفجاع 

 ااني  ذاه ابيع  ِفاعي .
اأكججد أنججه "بجج ججض الججنججظججر عججن مججا ججيجج  
اإلفي  الجذ  يجيجريجه  جيج  الجتجهجريجر 

الشعبي الصيني، فجإن الصجيجن سجتجوافجل 
الججمججلججي بججثججبججاه عججلججى اججريججق الججتججنججمججيجج  
السلمي ؛ اب ض النظر عما سيكون عجلجيجه 
المستقبل، فإن الصين لن  سعجى أبجدا إلجى 
الهيجمجنج  اسجتجهجافجظ بجثجبجاه عجلجى السجلجن 
ااالستقرار في العالن". اأشاِ سونل أيلا 
بالشراك  اإلسترا ييي  الشامل  بين الصين 
امصر، مشجيجرا إلجى أن الجعجيقجاه بجيجن 
الييشين الصيني االمصر   هافظ عجلجى 

قوة ِفَ  يدة من التجنجمجيج  اأن الجدالجتجيجن 
حققتا إنيازاه مثمرة في  جدريج  األفجراِ 
االتعجاان فجي الجتجكجنجولجو جيجا الجعجسجكجريج  
االتباِ  الثقافي إلى  ان   باِ  الزياراه 

 الرفيع  المستوى.
اأشاِ اللجيجوب الجذيجن حلجراا الجهجفجل 
بسياس  الدفجاع الجواجنجي الجتجي  جنجتجهجيجهجا 
الصين ا هوِ ا في الهفجاظ عجلجى السجلجن 

 ااالستقرار بالمنلق  االعالن.
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موق  مبادرو ال زام 
والطريق بعيون عربي د 

موق  شقيق لموق  
الةن بعيون عربي د 
مخكص بمكابع  له ما 

مبادرو ال زام ”يكعلق بـ 
الكي اطلقلا “ والطريق

الر ي  الةيني شي 
 .7131جين بينغ عام 

الموق  يرح  بمقاالتك  
حول مبادرو ال زام 
والطريقد ويض  

ص  اتك  في تةرف  
لنشر أي تعليق أو تقرير 

 ل  عاق  بالمبادرو.
 

www.chinesebeltandroad.com 

مسلما إلى ملار المدين  المنورة الدالي بجالسجعجوِيج  يجوم  112افلت الدفع  االالى من الهياج الصينيين البالل عدِ ن أكثر من 
يوليو الهالي،قاِمين من مقااع  يوننان الواقع  فى  نوب غرب الصين ،ما يد  على انليل  و ه المسلمين الصيجنجيجيجن إلجى  03

 .1321مك  إلِاء فريل  الهت لعام 
اقا  علي كهييانل،ناذ  رذيس اليمعي  االسيمي  الصيني  ارذيس البعث  الصيني  ألعما  الهت، من استقبل أالئك الجهجيجاج عجنجد 

ألف مسلن فيني سيتيهون إلى مك  ألِاء فريل  الهت فى العام الهالي، اسيقومون بتأ جيجر  21ملار المدين ، ان  نات أكثر من 
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