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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 113400306000 
 من لبنان 10306000

تشكل الدورة المقملم ملمؤ لملمقمطتمقم  الم  م م  
للحزب الشي ع  الصي   محطؤ ممصمصملميمؤ 
ف  تاريخ الصميما الاميماام  واديم مصما   
وادج قاع ، حيث ام م مفمه فميمرما يم ارا  
مصي يؤ ت علق بقا ل ل ال مد  وبمعمديماتمرما 
ممما الممعممالممت وبامم ممل تممطمم ر مما واامم ممقمم ار 

 نر ضرا على الصعد كافؤً.
القطتق  اله  ايُعلد ف  الف يف القل ل  م  
ف صؤ للصيا لمط مدلمؤ عملمى الم محمديما  
القل لؤ، والص ص الق احؤ، وكيصيمؤ تمحماميما 
نلا  الل ة وتصا   نلا  الضعف، بقا يجعمل 
الصيا تكقل مايم تمرما نمحم  الم محم    لمى 
الدولؤ األولى ف  العالت ايم مصما يماً، وربمقما 

 اياايا وعاك ياً وثلافياً.
 هه ال  يعا  تضج برا الصحافؤ الصي ميمؤ، 
وتقّرد لرا ب حليد  وملاد  ت صق بقجقلرما 
على أن الحزب اللائمد ياميم  بمالم مد  نمحم  
اللضاء على الصل  وتحليمق الم فما ميمؤ لمكمل 
الممقمم ا مم مميمما والاممّكممان، و ممها الممقممطمملمم  
األااا  المه  يضمعمل الصميم ميم ن نصم  

 أعي رت.
وكممقمما أن الممحممزب الشمميمم عمم   مم  المملمم ة 
القحّ كؤ لكل مص  ا  القمجم مقما الصميم م ، 
فإن األميا العام للحزب، رئيس ال مد  يم  
جي  ي غ، يلع  الدور األااام  فم  تم جميمل 
الممحممزب والممدولممؤ نممحمم  تممحمملمميممق األ ممدا  
الق ض عؤ للقا ل ل. و م  مما أجمل  لم  
يُطلق العديد ما األفكار الرامؤ ال   تا مثثم  
بمماد مم ممقممام عمملممى الصممعمميممديمما الممدا مملمم  

والفارج . وعا ة ما تمكم ن األفمكمار الم م  
يط حرا الم ئميمس نم ميمجمؤ مم مايشما   د  
األيفاص وأفكار يفصيا  مما ممفم ملمف 
القا  يا  ف  الحزب والمدولمؤ، يملم م  م  
باا فدصرا وت ظيمقمرما و ضمافمؤ عصمارة 
تجاربل الصك يؤ والقيدانميمؤ عملميمرما، ولمهلم  
تص ح  هه األفكار مصدر  لرام لملمطماعما  
الشع  القف لصؤ، ويم ة  فما نمحم  تمحملميمق 
األ دا  القش  كؤ للشع  الصميم م . ومما 
أجل  ل  ت ت  رااؤ  هه األفكار ف  مف لف 
القا  يا ، وتح يلرا  لى  طط تم مظميمقميمؤ 
وب امج عقل يع قد ا الشع  الصميم م  فم  
ماي ة نضمالمل المطم يملمؤ نمحم  المقمام ملم مل 

 األفضل.
الصيا تاي   لى اإلمام بثلؤ ك ي ة، مع مقمدة 
عمملممى يمميمما ة واعمميممؤ وممم ممصمم ممؤ لممحمماجمما  
القج قا، وحزب م حصمز ومم مطم ر بشمكمل 
 ائت، و ولؤ م مظمقمؤ و ا   ميماكمل مم ميم مؤ 
يُع قمد عملميمرما، ويمعم  نشميمط وعماممل د 
ي  انى عا تلديت كمل  مايماتمل لمفمدممؤ بملمده 
والعقل على تلدّمرا. ولهل  تصم مح الصميما 
 ولؤ فاعلؤ على ما م   المعمالمت، د تاميم  
على   يق ال ق  فلط، و نقا تل   المعمقملميمؤ 
ال  ق يؤ العالقيؤ  ون أ  ضمعمف أو تم   . 
والقطتق  ال ااا عش  للحزب الشي ع     
الق جل اله  ايفلط كل مكّ نا  ال رم   
الصي يؤ  هه، ليحّ لرا  لى  واء ياٍ  للكثي  
ً بمعمد  ما القشاكل العالقيؤ ال   ت صايمت يم مما

ي م.                                                                                                                         
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 ص ي   الشعب الةيني :
 7102-2-72بكيا /

أللى األمميما المعمام لملمجم مؤ المقم كمزيمؤ 
للحزب الشي عم  الصميم م  يم  جميما 
بي غ  طابا  اما  مد  حململمؤ نملمايميمؤ 
رفيعؤ القا    لملم محمضميم  لملمقمطتمقم  

 ال     اللا م للحزب.
ووضمما الممفممطمماب أامماامما امميمماامميمما 
وايممديمم لمم جمميمما ونممظمم يمما  مماممما لمم ممجمما  

لمملممحممزب  01الممقممطتممقمم  المم  مم مم  ال مم 
الشي ع  الصميم م  المقملم ر فمى ويم  

 دحق  ها العام.
ويعد  ها الفطاب نشا ا روتميم ميما مما 
جان  األميا المعمام لملمجم مؤ المقم كمزيمؤ 
للمحمزب، حميمث يمكم ن المفمطماب أممام 
مائ ليا ك ار ي ل الحدث اله  يعلد كل 
 قس ا  ا  لم م حميمد أفمكمار أعضماء 
المحمزب ورامت  م يمطمؤ الم م مقميمؤ فممى 
الممقممامم مملمم ممل. ويممعممد  ممها الممفممطمماب 
ال حضي  ، اله  يملمفمال ادنمجما ا  
فى الجان ميما الم مظم   والمعمقملم  مم مه 

المه  عملمد فمى  01القطتق  ال     ال  
 ، نداء تع ئؤ وايعيا.7107ن فق   

وأيا  ي  بال ميميم ا  الم ماريمفميمؤ فمى 
ت قيؤ الحزب واألممؤ خ مد  الام م ا  
الفقس ادا ث ائيؤ األ ي ةخ، يمائمد ان 
ت قيؤ الصيا تق  ب لطؤ بدايؤ تماريمفميمؤ 
جممممديممممدة، وان اديمممم مممم اكمممميممممؤ  ا  
الفصائال الصي يؤ   ل  م حلؤ ت قيؤ 

 جديدة. 
وتع    هه ادنجا ا  ان األمؤ الصي يؤ 

حلل  يصزة تاريفيؤ ل ص مح أيم   مما 
   ي ل. كقا تع   ان ادي م اكميمؤ  ا  
الفصائال الصي يمؤ وامعم  المطم يمق 
نح  العص نؤ أمام الدو  ال اميؤ، ومما 
ثت تلديت خالحكقؤ الصي يمؤخ وخالمحملم   
الصمميمم مميممؤخ لمملممقممشممكممد  المم ممى تمم اجممل 

 ال ش يؤ، وفلا لقا يا  ي .
كممقمما يممدم يمم   ممد  الممفممطمماب ر يممؤ 

 ال  قيؤ القا ل ليؤ لل د .
ومطكدا على أ دا  األمؤ، يا  ي  انمل 
يج  على الصيا  كقا  بم ماء ممجم مقما 

، 7171مممز  مم  بمماعمم ممدا  بممحمملمم   
والاع  نح  ال ص  العظيت لدي  اكيمؤ 
 ا  الفصائال الصي يؤ وكها تمحملميمق 

 حلت اإلحياء العظيت لألمؤ الصي يؤ.
وما أجل تحليق  ل ، حمث يم  عملمى 
اا ق ار الجر   ما أجل تم م م  مم مرمج 
عام ل دعيت ال لدم ادي صا   والاياا  
والثلاف  وادج قماعم  والم ميمئم ، وكمها 
  فا ال  قيؤ الق الؤ للشق ليا  األربا.

ومطكدا على أ مقميمؤ المدور اإلريما   
لل ظ يؤ، حث ي  الحزب على تمعمزيمز 
الثلؤ ال ظ يؤ وال  كميمز ادام م اتميمجم  
وت ايا ر ي ل وتلديت  مدمصمؤ جمديمدة 
لمم ممظمم يمماتممل. وفمميممقمما يمم ممعمملممق بممالمم مم ممقمميممؤ 
ادي صا يؤ وادج قاعيؤ، أكد ي  علمى 
ادل مزام بمادصمد  المرميمكملم  لمجمانم  
الع  . وأوضح انل ي عيا به  الجر   
لق ا حدوث القفا   الك ي ة وتفمصميمف 
أث  ا، وكها تفصيف حمد المصملم ، ومم ما 
ال ل ث والايط ة عليل، و ل  ما أجمل 

ت قيؤ اي صا يؤ واجم مقماعميمؤ مام مداممؤ 
 وصحيؤ.

وتابا بل لل خا ك ن الح كقؤ الصارمؤ 
للحزب عقليؤ ما قم ةخ، ممطكمدا عملمى 
أن ما ل ل أ  حزب ايماام  أو نمظمام 
اياا  يع قد بشكل كامل عملمى ويم   

 الشع   لى جان ل أو ضده.
ويا  رئيس مجلس الدولؤ الصميم م  لم  
كل تشيانغ، المه  تم أا المجملمامؤ،  نمل 
ي عيا على القاطولميما المكم مار  ارامؤ 
الممفممطمماب الممرممام الممه  ألمملمماه المم ئمميممس 

 الصي   ي  جيا بي غ.
وحثرت على  رااؤ  طاب ي  وتط يق 

 روحل ف  الصك  والعقل.
كقا حثرت على ادا ق ار فمى الم م افمق 
ما اللج ؤ الق كزيؤ للحمزب الشميم عم  
الصي   وفى اللل  م مرما الم فميمق يم  

 جيا بي غ.
علد الحزب الشي ع  الصميم م  ام معمؤ 
مممطتممقمم ا  و مم مميممؤ ممم ممه بممدء حممقمملممؤ 
ادصمممد  وادنمممصممم ممما  فمممى أوا ممم  
الامم ممعمميمم مميمما ، حمميممث وضمما  ممدلممرمما 
الممفممطمم   الممعممامممؤ ادريمما يممؤ لمم مم ممقمميممؤ 
ادي  اكيؤ  ا  الفصمائمال الصميم ميمؤ 

  ط ة بفط ة.
ويثت  القطتق  اللا م فى م حلؤ حم جمؤ 
ما  كقا   طؤ بم ماء ممجم مقما ممز  م  

 باع دا  فى جقيا الج ان .
وتعد ال حضي ا  للقطتق  الم  م م  ال  

لملممحمزب الشمميم عم  الصميم مم  فممى  01
  روترا اآلن.
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ً فم   ً و ولمؤ ويمعم ما ت رق  الصميما حمزبما
تحضي ا  ُك    ووااعؤ وعقيملمؤ تبام مق 
انعلا  القطتق  ال     للمحمزب الشميم عم  
الصمميمم مم ، أ ممقممرمما وعمملممى رأاممرمما  رااممؤ 
 طماب األمميما المعمام لملمجم مؤ المقم كمزيمؤ 
مِعمُ  المهكم م المقم م يِّمدُ  للحزب، الّ فِيق األلقب
مما ُ  الممِصمم ااممؤ خيمم  جمميمما بمميمم ممغخ،  والصَّ
وتص ميمف الم م م   الم ئميمامؤ فميمل بمحمام  
األولمم يممؤ، وصمم دً الممى  يمم ار مما بممرممد  
تصعيل المعمقمل لم مطم ميملمرما فمالم صم    لمى 
مج قا أريمى وأكمثم  ا   ماراً وعصم نمؤ 

 تل ياً وحضارياً.
 طاب ال فيق ال ئيس جماء ضمقما حململمؤ 
نملمايميمؤ رفميممعمؤ المقمام مم   ومم مضم مطممؤ، 
وضع  ال لا  على الح و  ف  عبقمدنميمؤ 
م ابعؤ نجاحا  الحزب، على ُصعد اللميما ة 
الاياايؤ والعلائديؤ والقج قعيؤ والقع م يمؤ 
للدولؤ والشع ، لل حضي  األنجا للقطتمقم  
ً األكم م   ال     للحزب، اله  يُع    وايعما

   واألضفت واأل ت واألنصه ف  عالت الي م.
ع دما أي   األنصه  نقا أعم م ، أن يم ارا  
 ها القطتق  لا تطث  على الدا ل الصيم م  
بُقجقلِل فحا ، بمل وعملمى المعمالمت أجمقما 

العقليا  ادي صما يمؤ أيضاً، وا طا  ي ى 
والاياايؤ وت ّجرا  يا ة الدو  واألحزاب 
الاياايؤ على ا  دفرا وت ّ عرا وعلمائِمد ما 
وايمااماتمرما وكمها ممرمقمؤ تمحم يمل المعمالمت 
اي صا ياً، واأل ي ة    عبقدنيؤ ِمصمصملميمؤ 
و خرئياؤخ لملمصميما تمقم مد عملمى ماماحمؤ 
الك ن، وا طا  كل يفال ويع  و ولمؤ 
وممم ممطمملممؤ مممرممقمما صبمميمم   وتضمماءلمم  أو 
مم مم   وتمم ّاممعمم ، وتصمم  فمم  صممالممح  كب
ومصممالممح كممل األمممت والمملمم ممميمما  بممدون 

 اا ث اء..
ولهل  أر ، أن  مطماب الم فميمق الم ئميمس 
خي خ أكد ييا ة األيدي ل جيا والم مظم يما  
للحزب و ور ا األفعل ف   نجا  القطتمقم  

للحزب، واله  ايُمعملمد فم   01ال     ال  
وي  دحق ما  ها العام بمحمام  المُقمعملما 

 صي ياً.
كشي ع  اابق ف  ادر ن وم ابا للمصميما 
وصديق وحليف لرا عا كث  مم مه نصمف 
ي ن، أثق بثن  طاب ال فيق األميا المعمام 
خيمم خ  مم  الممقممطّيمم  عمملممى الممفممطمم ا  
والق حلؤ اللا مؤ للصيا  ا لياً و ارجيماً.. 
ا ما جان  المحمزب  فر  ال ال اله  يُ ضب
ككل، كحصيلؤ ل شا    يل اب ق اإلعمدن 
ع ل، و   يبطا  جقيا  ديا  مها المحمزب 
وي اعده وييا اتل الدمنيا وال ايطؤ والعملميما، 

ال   ت صق على نرج ُمحدّ  وت ّجل جمقماعم  
لليا تل وف  ييا ة الدولؤ، وخرامت  م يمطمؤ 
ال  قيؤ ف  القام ملم ملخ، كمقما تم مّ ه وثميملمؤ 
الفطاب نصمامرما وعملمى المقمأل وبمدون أ  

 وجل. 
وف  ت صميمف المحمزب ووامائمل اإلعمدم 
الصي يؤ للقطتق  وصياغاترت الايااميمؤ لمل 

أ رك بثنل يُشميم   "نداء تعبئ  واقعي"دبثنل 
  لى:
/ أن ال  صيف الح ب  للقطتقم  يبمكمشمف 0

عا وع  صي   عقيق لأل مطمار المعمديمدة 
ال   تُحيط بالدولؤ وال   تعيرا الصيا جيداً 
والمم مم  لمميممس أولممرمما ود   مم  مما،  حمما ممؤ 
الحدو  الصي يؤ بمثمدث غم اصما  نم ويمؤ 

 أم يكيؤ.
/ األ قيؤ القصصملميمؤ لملمقمطتمقم  واآلمما  7

ملم مؤ  الُقعلّلؤ عليل، بفاصؤ لجرؤ اج يا  المحب
الحاليؤ ال   أكد  فّ ا ة الصيا اي صما يماً، 
والاع  إلن لالرا  لى عبقدنيؤ ال حمّ    لمى 
ي ة بح يؤ ت ق ا بق افمه ممصم م حمؤ، بمعمدمما 
كان  لص  ة   يلؤ ي ة ب يؤ و ا ليؤ، ايّقما 
بعد نجا  الصيا ف  تم ّامعمرما المعمامكم   
ال ل   بح ياً، وال   تُع    يصزة د مثيل لرا 

 للصيا م ه تثايارا اللديت.
/ وصف ال فيق ال ئيس خي خ القطتمقم  3

بـ "نقفةف  بفدايف  تفاريفخفيف  جفديفد د وأن 
االشفكفرالففيف  لات الففخفةففا ف  الةفيففنفيفف  
دخل  مرحل  تنمي  جديد "د و"أن تنميف  
الةين تمر بنقة  بداي  تاريخفيف  جفديفد د 

واالشكرالي  لات الفخفةفا ف  الةفيفنفيف  
يبمعم م     نمقمادخل  مرحل  تنمي  جديفد "د 

تدييا القطتق  لق حلؤ عليا مما الم مطم ر، 
يد تك ن  ا  مدمح ادي  اكيؤ الق مطم رة 
نؤ بثل ان صميم ميمؤ د  أو القز   ة الُقْعْص ب
تش ل أيؤ اي  اكيا  أ   ، وتحّ لمرما المى 
نٍد الق  وحليل  للي ب ب ّم ل، اله  ي لى 
ي حيّا الصم ص إلنمرماك الصميما، وامحم  
المم ممامما  اديمم ممصمما   ممما تممحمم  أرجمملممرمما 

لدة.  الصَّ
/ تُجقما الصمحمافمؤ الصميم ميمؤ والم ئميمس 4

العزيز خي خ، على أن اد دا  العليا    
خ ا كقا  ب اء ممجم مقما ممز  م  بماعم مدا  

، والامعم  نمحم  خالم مصم  7171بحلم   
العظميمتخ لمدميم م اكميمؤ  ا  المفمصمائمال 
الصي يؤخ، وكمها ختمحملميمق ُحملمت خاإلحميماء 
العمظميمتخ لمألممؤ الصميم ميمؤ والمفمصمائمال 
الصمميمم مميممؤ المم مم  وّاممعمم  الممطمم يممق نممحمم  
العبص نؤ أمام الدو  ال اميؤخ.. وبثن ال ي  
يد أ   خل ش  الحكقؤ الصي يؤ ف  ت جقمؤ 
الحل   الصي يؤ لملمقمشمكمد  الم م  تم اجمل 

 ال ش يؤخ.
وفي خض  له تلك الكغييرات ا وس  الكفي 
سيشلدها المجكم  الةيني بقياد  الف فز، 
الشيوعي الشيجفيفنفبفيفنفغفيد حفذ ر ا مفيفن 
العام العزيز والناب  "شي" حزب  وشعبف  
ما خ ييان الم ضما والم مصما   األعمقمىخ، 

كعامل اابق لام م ا   م يملمؤ  -فر  ي   
ف  أواا  الجقا ميم  الم يمصميمؤ وبمفم م اتمل 

أن الحمزب يام مقم   -الط يلؤ ال   راكقرا 
يبال  ا يدً  م يمدً لمكم  يمحملمق أ مدافمل. 
ويزيد األميما عملمى  لم  ضم ورة تمثكميمد 
ال ز، قياد ً وقفواعفد عفلفى دور الفعفامفه 
اإلرشففادي لففلففنفف ففريفف ق وتففعففزيففز الففثففقفف  
الن ري ق وتفامم الفنف فريف  بفالفكفةفبفيفقفات 
والكةبيقات باالسكفراتفيفجفيف د وبفالفكفرلفيفز 
االسففكففراتففيففجففي عففلففى الففمففلففام ا نففيفف  
والففمففسففكففقففبففلففيفف . وفففي خضفف  لففه تففلففك 
الففكففغففيففيففرات ا وسفف  الففكففي سففيففشففلففدهففا 
المجكم  الةيني بقياد  ال ز، الشيفوعفي 
الشيجينبينغيد حذ ر ا مين الفعفام الفعفزيفز 

خ ييمان والناب  "شي" حزب  وشعب   ما 
 -ال ضا وال مصما   األعمقمىخ، فمرم  يم   
كعامل اابق لا م ا   م يملمؤ فم  أواما  
الجقا ي  ال يصيؤ وبف  اتل المطم يملمؤ الم م  

أن الحزب يا قم  يباملم  ام ميمدً  -راكقرا 
   يدً لك  يحلق أ دافل. 
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ويزيد األميما عملمى  لم  ضم ورة تمثكميمد 
ال ز، قياد ً وقفواعفد عفلفى دور الفعفامفه 
اإلرشففادي لففلففنفف ففريفف ق وتففعففزيففز الففثففقفف  
الن ري ق وتفامم الفنف فريف  بفالفكفةفبفيفقفات 
والكةبيقات باالسكفراتفيفجفيف د وبفالفكفرلفيفز 
االسففكففراتففيففجففي عففلففى الففمففلففام ا نففيفف  
والمسكقبلي ؛ فالن ري  تلعب دوراً ال غنفى 
عن  في تككيه المجكم  الةينفي والف فز، 
والقوات الفمفسفلف ف  وا جفلفز  الفعفمفيفقف  
للدول د وبدونلا ال يفمفكفن إنفجفام قف فزات 
حاسفمف  وال ألفمفان تفةفبفيفقفات ا هفداج 
واالنكقال من "االسكراتيجي الم لي" الفى 
"ا وس  الم لي والعفالفمفي"د ففمفسفانفد  

العَماني  الشعفبفيف  الةفيفنفيف   -"العاِمه" 
فففي دعفف  مففقففررات الفف ففز، وبففرنففامففجفف  
وتةلعات .  لذاد لف  يفنفَ  الف فز، الفكفقفد م 
للشعب الةيني بالشكر والثناء لمضاع ك  
النباه  السياسي  وال كري  والعَماني  ففي 
المجكم  الةيني ووحدت  والكف فافف  حفول 
وار حفول الفِمفعفةف د وتف لفيفد  ال ز، لالس ِ
تةبيقات الَ فولفمف  والفرشفاد  وأسفاسفيف  
القوانين في الكةورات الكاريخي  الُمقبفلف د 
والوصول الى مرحفلف  تف فعفيفه اإلبفداعفيف  
والذلاء ال كري والسياسي والفنفبفاهف  ففي 

 سياقاتلا ومكةلباتلا.   
 في تلبي  المةالح اليومي  للبسةاء

فففي لففه الففكففاريفف  وفففي جففمففيفف  نففقففات 
الشعو،د يكةل  الناس إلى تلبي  حاجاتلف  
ومكةلباتل د وه  يَقيسون َمن فعف  الفدولف  
وفلس كلا بما تقد م  إلفيفلف  مفن إألفاففات 
اقكةادي  وتسليات حفيفاتفيف  واسفكفقفرار 
ن سي وأمان في شكى المناحيد ومن للفك 
الةباب  والكعلي  والرواتب المجفزيف  الفكفي 
تمك نل  اجكيام المةاعب وا خفةفار عفلفى 
اخكافلا. لذلكد نقرأ ففي مفلفام الفمفرحفلف  
الةيني  المقبل  للمؤتمر الوطني ت ليفات 
صفا ففبفف  عففن ألففرورات االرتففقففاء بفف ففيففا  
الففمففواطففنففيففند ألففمففن عففمففلففيفف  الففعففةففرنفف  
الففجففاريفف  لشففمففول لففه الففمففجففكففمفف  بففلففاد 
وبضمنلا الفمفنفاطفق الفغفربفيف  والفقفةفي ف  
للةيند وتلك الشرا ط ال دودي  الةفويفلف  

 في له االتجاهات.
واتةاالً بذلكد أشار الرففيفق "شفي" ففي 
خففةففابفف  إلففى ألففرور  تسففريفف  وتففعففمففيففق 

المم مم ممقمميممؤ اديمم ممصمما يممؤ وادجمم ممقمماعمميممؤ، " 
وادلمم ممزام بمماإلصممد  الممرمميممكمملمم  لممجممانمم  
الع  خ.. و م  مما يمعم م   يمدء أ مقميمؤ 
يص   واولى إلمدا  الصميم ميميما بمكمل مما 
يح اج نل حياتياً، وجعل الام   الصميم ميمؤ 
األو  وادامماامم  لمم ممصمم يمف الممقم مم ممجمما  
الصي يؤ، وم عاً أليؤ تثثي ا  يد يمقمارامرما 

الي ب على الصي   لع يلؤ ال لدم الصي م  
وما  ل  ما ياقى بالعل با ، ال   ت  اما  
واي طا بص ضرا على روايا حمالميماً، ويمد 
ت  لل ل شقل الصيا، الى جمانم  المحمصمار 
العمامكم   األمم يمكم  المقم م يما لملمصميما 
ما ل د، بعد فشمل الم مد مد  المعمامكم يمؤ 
ادممم يممكمميممؤ فمم  أجمم اء وممميمماه الصمميمما، 
وتصممد  الصمميمما لممرمما بممالمملمم ة الممصمم ريممؤ 
المم ا عممؤ، وممما  ممد  تممجممرمميممز يمم اتممرمما 
العاك يؤ باألالحؤ ال وايؤ الضاربؤ، مما 
ً أليمؤ  ج يؤ وصارو يؤ و لك  ونيؤ، يبصقا
عقليؤ خ ع داء ك ب  خ ما جمانم  خالمعمت 
اامخ،    أن ال فيمق  الم ئميمس خيم خ يمد 
أوضح أنل خيم معميّماخ بمه  المجمرم   لمقم ما 
حدوث القفا   الك ي ة، ولزوم ال مفمصميمف 
ما أث  ا، وكها ماثلؤ ال فمصميمف مما حمدة 
الصل  واللضاء على الصل  خنمصماملخ، ومم ما 
ال ل ث ال يئ  والايط ة علميمل، و لم  مما 
أجممل ختمم ممقمميممؤ ايمم ممصمما يممؤ واجمم ممقمماعمميممؤ.. 

 .ما دامؤ و.. صحيؤخ
 ن ما تلدّم وغي ه الكثي ، يبمكمشمف عما أن 
ال فيق األميا العام وال ئيس خي خ يم   
بك ابؤ تاريخ جديد أبيض لل ش يؤ جمقمعماء، 
   األنصا ب ميماضمل، ويم م اصمل وحمزبمل 
اللائد ما تطلّمعما  الم مشم يمؤ و ممالمرما فم  
مج قا خأكث  عدالؤخ وخعمدالمؤ جمقماعميمؤخ 
ليُشارك ف  ي مياتل جقيما الم مشم  بملم ا مت 
المهاتمميممؤ ولمميُممطم ّممق الشممعماريمما اإلنامانمميمميمما 
لدرتل وحاجم ملخ،  الفالديا: خالكل بحا  مب
و خالص   لملمجمقميما والمجمقميما لملمصم  خ، يمد 
اي  ب  تط يلاترقا ب ضى غال يؤ األلاما.. 
فثب اء   م ُم ع م ن مما تم اصمل المحم وب 
جقما الصم ماعم    -ادم  ياليؤ ووحشيؤ القب
العاك   األم يمكم ، المه  يم يمد   م ما  
فّكيل الدم ي يا على العالت. والم اضمح فم  
عص نا، أن ادنامانميمؤ مملّم  ادام معمقمار 

اممكممامم نمم  المم ممشمما والممقمم ممعممد   -ادنممجمملمم  
ميمت المقمالميمؤ  األوجل، وتشج  بيضم  المطم
واألُولمميمميمماريمميمما المملممصمم صمميممؤ الممدولمميممؤ 
ال دمي يؤ ومطاااترا الا يؤ، ال   تاعمى، 
مثميمل فم  الم ماريمخ  بحلارة لت يبام مق لمرما مب
القك  ب،  لى تمجم يمد الشمعم ب مما   م  
أركانرا وأحدمرا وتقم ميماتمرما بمادام ملم ار 
والاعا ة، و ن أفضمى  لم  بمرما  لمى يما 
ح وب  يدروجي يؤ وكيقيائيمؤ وبميمئميمؤ يمد 
ج  وال ش ، وتط   برا د ممحمالمؤ  تُص   الحب

 لدا ل ار ف  جر ت أبديؤ!
 

*ر ي  اإلت اد الدولي للةَّ  يين 
واإلعاميين والكك ا، العر، أصدقاء 

ين.  وُحل اء الة 
*الَمقال خاص بالنشر  االسبوعي  لموق  

 الةين بعيون عربي .

 6تكم  المنشور على الة    

 يَلينِا نِيدوِغينا*
قد تكون الحالة  الةسوةةاة  الةحةالةاة  الةتة  
تتلخص بعدم وجود حزب شاوع  ُمهامن 
على الةلط ، ه  الت  تـُةسخة  بةهة لةهةا 
على وةائل اإلع م السوةا ، لناحا  عدم 
تطّسقها الى مؤتمسات الحةزب الشةاةوعة  
الصان  أو اجتماعاته الوطناّ  الةمةوّةةعة ، 
بالسغم من أن زعام  الةبةلةداةن قةد وقّةعةا 
خ ل زااسة السئاس ف داماس بوتةاةن الةى 

حزاسان/ اةونةاةو مةن  52الصان، بتاساخ 
، بااناً مشتسكاً حةول 5102العام الماض  

الةةتةةعةةاون الةةتةةاعةةل فةة  تةةطةةواةةس الةةمةةجةةال 
 اإلع م .. 

إال أننا نةعةلةم أن الةحةزب الشةاةوعة  فة  
االتحاد الةوفاةاةتة  كةان استةكةب خةطةااةا 
َعماق  وأخةطةام ُمةتة حةقة  فة  مةخةتةلة  
الَمناح ، أدّت الةى تةنةّحةاةها عةن الةةلةطة  
وتنحاته عةنةهةا، وفةقةدانةه مةقةالةاةد الةُحةكةم 
وسوافع التأثاس ف  الدولة  والشةعةب، وقةد 
اةتتاد الحزب الشاوع  الصاةنة  وحةزب 
العمل الكوسي بةدوسهةمةا مةن أخةطةائةنةا، 
لت ف  الةلباات فة  عة قةاتةهةمةا الةدولةاة  
واألوضاع الداخلا ، وكذلك األمس بالنةبة  

 للةلط  السوةا  الحالا .
لكن، وعلى السغم من ذلةك كةلةه، أعةتةقةدُ 
شخصااً أن من ضسوسات وأهما  الع ق  

الصةاةنةاة  الةحةالةاة ، فة  عةهةد  -السوةا  
امان والصداقةاةن وبةوتةاةنو  السئاةان الَحكا
ووش و، وه  ع ق  تتتق وتجتمع وتةجةد 
قةمتها على التتاهم الشامل، وعةلةى وجةه 
الخصوص تواصل التحال  االةتساتاجة  
الثنائ  والحةقةاةقة  لةلةدولةتةاةن، وبةخةاصة  
العةكسي واألمن  واالقةتةصةادي..، أقةول 
 وبـسغـم ذلـك، أسى أنـه مــن الضـسوسي 
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والةة زم أن تةةتةةطةةةسإل وةةةائةةةل اإلعةةة م 
دَة  الةةسئةةاةةةةةاةة  فةة  مةةوةةةكةةو وتةةلةةك الةةُمةةَحةةادا
جغسافااً للصاةن، إلةى مةجةساةات األحةدا  
الصانا  وتحلالها من منطلق الجاسة الطاّبة  
والةةتةةعةةاون األنةةتةةع واألشةةمةةل، ةةةاّةةمةةا تةةلةةك 
األحدا  الت  تماسس تأثاساتةهةا الةمةبةاشةسة 
والثانوا  على سوةةاةا، ألن الصةاةن جةاس 
تةاساةخة  لةسوةةاةا ومةنةذ ألةو  الةةنةاةنو، 
ولكون الدول  الصانا  تحد سوةةاةا بةحةدود 
دولةةاةة  جةةغةةسافةةاةةاً، وتُةةعةةتَةةبةةس دكةةتةةاتةةوساةة  
الجةاةوبةولةاةتةاةكةا أهةم الةعة ئةم الةتة  تُةحةتّةم 
وتتسض التتاهم ف  الع قات والتبادالت ما 
بان الجاسان والشعوب. زد على ذلك تلةكةم 
الع قةات الّةةمةحة  الةتة  ةةادت تةاساةخةاةاً 
ً فة  األوةةاط الصةاةنةاة   ً وشةعةبةاةا وسةماةا
والسوةا ، بسغم حقةبة  زمةنةاة  ةةابةقة  تةم 
طاّها الى غاس سجةعة ، ةةاد فةاةهةا الةنةزاع 
الةةذي لةةم اةةؤدا ةةةوى الةةى الةةمةةزاةةد مةةن 
المصاعب الةثةنةائةاة  الةتة  شةغةلةت طةواة ً 
مؤةةات الجانبان، وعةمةلةت عةلةى تةقةواة  
أعدام العاصمتان وعلى حةابهما!و، وعلى 
تقوا  شوك  المؤامسات األمساكا  والغسبا  
علاهما، ونتاذ نهسا  الةتةصةتةاة  الةمةتةبةادلة  
واالحتوام المةتةبةادل الةى الةبةلةداةن بة هةداس 
قاواهما وإمكانااتهما فة  الةنةزاع والةتةنةازع 

 والصساعات والتصاسع والتألاب.
العالعاتعال العةواعيعن الأعيعنعيعن  أع ع عل  

مععهدةععةذ مععنععا فععوتععيععا افعع ععاتععيععال العع ععاه 
(  ملياةال الاِلعمعال 4102االافةافيجين )

الوطنيعن العةو عال العةواعيعن والعيعوانعال 
الأينين )وليس  عالعدوالة اليعن لعنع عايعفع  
ل ةعا  االفع ععاتعيععن  العمعع عفععومعن(َ وتعد َجعةت
الةئياين لمهيٍد من االافثماةال المف ادلعن 
الفي فااةم مااةمن م اوان في فدعيعم 
اتفأاد الدولفين و من ماَ فعفعيع عيعن العيعد 

قةةواةة   الععالععامععلععن وخعع ععةال الععخعع ععةا  فةة  تةة
صمودهما االقةتةصةادي والةعةةةكةسي، فة  
مواجه  محاوالت االختساقات والتهةداةدات 
والحصاسات الغسباة  الةمةاداة  والةمةعةنةواة  
وألجل تصتا  الطواباس الخامة  )الصتقة   

مةلةاةاس مةتةس مةكةعةب مةن  83توّسد سوةاا 
الغاز ةنوااً للصاةن، لةمةدة ثة ثةاةن عةامةاً، 
وتُقدّس قام  الصتق  بما ازاد على أسبعةمةئة  
ملااس دوالس، وتمثل الصتق  نصساً سمةزاةاً 
كباساً للدولتان ف  مةعاهما لتأةاس َشساَكٍ  
اةتساتاجا  جدادة ف  آةاا، لتتشال مةاع  
إغ إل الةمةنةافةذ والةُطةسإل الةبةحةساة  بةوجةه 
الصان، وتصةتةاة  سغةبةات ُعةمة م الةغةاز 
السوة  بأوسوبا تقلاص االعةتةمةاد عةلةاةه، 

فة  أعةةقةةاب هةةاةةمةةنةة  الةةنةةاتةةو عةةلةةى الةةقةةساس 
الةااة  األُوكسان ، والعمل للةاطسة على 
التوسادات الدولا  للغاز السوة  وأثةمةانةه، 
ف  محاول  إلسهاإل سوةاا وتتتةاةتةهةا، عةن 
طساق تدماس اقتصادها ووحةدة أساضةاةهةا، 
أذ أن اقتصاد سوةاا اعتمد علةى تةوساةدات 
الطاق  للعالم، وفة  الةوقةت نةتةةةه عةمةلةت 
الصتق  لضسب مخطط الةاطسة األمساكا  
على محاطات الةغةاز والةنةتةط فة  شةسقة  
ةوساا وف  العساإل ولاباةا ونشةس الةقةواعةد 

 العةكسا  االمساكا  من حولها(.
 -ف  الصتق  االقتصادا  الغازا  السوةةاة  

الصانا ، إن االتتاإل اَعن  لسوةاا بةحةةةب 
سئاس غازبةسوم، الةدخةول إلةى ةةوإٍل نةاٍم 
كةبةاةس جةةداةد إلمةداداتةةهةا مةن الةةغةاز، كةمةةا 
تحصل الصان على قّوة دافع  قوا  للتنماة  
االقتصادا ، وتحةان البائ ، وقةد استةتةعةت 

عةقةب إعة ن  %5أةهةم غةازبةسوم نةحةو 
الصةتةةقة ، الةةتة  ةةهةةلةةت بةةكةاةةن الةحةةصةةول 
المضمون على الةطةاقة  ضةمةن تةتةاهةمةات 
اةتساتاجا  مةع مةوةةكةو تةتةضةمةن أبةعةاداً 

الصةاةن الشةساةك كونا ، وبةهةذا أصةبةحةت 
التجاسي والسائدو لسوةاا وتةعةّمةقةت الةثةقة  

 .السئاةا  ما بانهما
ف  جانب متصل، مةا اةزال جةاةل حةسبة  
التحساس الشعبا  الصانا  والكوسا ، وجاةل 
الةةحةةسب الةةوطةةنةةاةة  الةةعةةهةةمةةى لةةلةةشةةعةةب 
الةوفاات ، )العالمةاة  الةثةانةاة (، واألجةاةال 
ال حق  لتلك الةحةسوب، تةذكةس وتةقةسأ عةن 

الكوسي  -السوة    –أخّوة الكتاح الصان  
الُمةلّح والةباةنةام الةةلةمة  الةمةشةتةسك لةهةذ  
الّةواعد الث ث ، الت  تعود الاوم إلى ةابةق 
عهدها، عن وع  لتأكاد التحال  الحتةمة ، 
بغا  إنجاز مهام المسحل  وتجاوز العةقةبةات 
الدولا  الت  توضع أمامةهةا إلشةغةالةهةا مةن 
جداد، ف  مواجهات دموا  ثانةواة  مةؤلةمة  
وقةةاتةةلةة  لشةةعةةوبةةنةةا الةةجةةاسة.  إن كةةل هةةذ  
وغاسها من العوامل والمحطات التاساخةاة  
واالقتصادا  وما إلاها، تُجبس الةواعةاةن فة  
األُمتان الصانا  والسوةا  على بذل المزاد 
من التتاهم ونشس  بةهةد  جةعةل عة قةاتةنةا 
الثنائا  قائم  على أةاس الوع  الةةاةاةة  
الشةةامةةل، الةةذي ال مةةنةةدوحةة  عةةنةةه ألبةةنةةام 
المةتقبل وأحتادنا، لةاةعةاةشةوا بةة م عةلةى 
قواعد ثابت  وقوا  ال تتتتت، فنةشةس الةة م 
ف  العالم أجمع وتجذّس  ودامةومةتةه ووقة  
الحسوب والتطاوالت الةغةسبةاة ، إنةمةا هة  
سهن بالع قات والّصة ت االةةتةساتةاةجةاة  
ةن قةّمة  الةهةسم  السوةا  الصانا  والتتاهم ما

 الةااة  فاهما وصوالً الى قاعدته.
نحن ف  سوةاا ف  حاج  للصان، والصان 
ف  حاج  إلانةا نةحةن الةسوس.. وجةمةاةعةنةا 

نحتاج للصداق  والتبادل والةتةتةاهةم األوةةع 
واألعلى، ولذلك نة حةه أن الةسئةاةس شة  
جان باةنةي اُشةدّد عةلةى ضةسوسة االستةقةام 
بأوضاع المواطنان الصاناان، ف  مختةلة  
البلدات والةقةسى والةنةواحة  الةقةصةاّة  مةن 
ب د ، ونحن بدوسنا ف  أمس الحاج  الاةوم 
قبل اوم اوم الةغةد، الةى دساةة  الةخةبةسات 
الصانا  ف  هذا المجةال، وكةاةتةاة  تةوّصةل 
الةةدولةة  الصةةاةةنةةاةة  أللةةاةةات الةةحةةتةةاه عةةلةةى 
الزساع  والمزاسعان والةثةقةافة  والةهةاةاكةل 
الساتا ، وكاتا  تثبات المواطنان الصانااةن 
فةة  مةةواقةةعةةهةةم الةةمةةعةةاةةشةةاةة  خةةاسج الةةمةةدن 
السئاةا ، والحتاه على اللغ  الصاناة  مةن 
االةتسقاإل اللغوي االنجلاةزي واالمةساةكة  
والغسب  عمةومةاً، ونةقةل الةمةدن الصةاةنةاة  
للقسى، بمعنى نمةط الةمةعةاةشة  والةخةدمةات 
وةسع  وواقع تلباة  مةتةطةلةبةات وسغةبةات 
المواطنان، ولاس العةكةس، )وهة  دسوس 
تحد  عنها السئاس واشة و فة  االجةتةمةاع 
الحزب  الوطن  التمهادي للمؤتمس الحزبة  
الةةُمةةقةةبةةل(، عةةلةةاةةنةةا دساةةةتةةهةةا واةةةتةةخةة ص 
االةتنتاجات منها، وتطباق ما اتاّةس مةنةهةا 
ف  أوضاعنا الةسوةةاة ، الةى نشةس الةقةسى 
الساتا  ووالساتا  الةمةثةالةاة و فة  ةةاةبةاةساةا 
ً مةن الةةكةان،  الواةعة  والةتةاسغة  تةقةساةبةا
وتةةساةةع تةوطةةاةةن نةةتةةاجةات الةةتةكةةنةةولةوجةةاةةا 
ةثةال الصةاةن  والعلوم الطلاعا  فاها عةلةى ما
وحسكة  االصة ح واالنةتةتةاح الصةاةنةاة  )

م(، الت  نقةلةت ودولة  هةانو خة ل 0793
نحو ث ثان ةن  الةى الةمةكةانة  االولةى فة  

 العالم ب  منازع.
نبةاسك لةيمةاةن الةعةام لةلةحةزب الشةاةوعة  
الصان  الحلا  وسئاس جمهوسا  الصةاةن 
الشعبا  الحلات  ش  جان بةاةنةي الةمةحةتةسم، 
بنجاح  فعالاات ومواضاع الحلق  النةقةاشةاة  
االخاسة السفاع  المةتوى الت  هةدفةت إلةى 
التحضاس إلنجاح المؤتمس الةوطةنة  الةقةادم 
للحزب، الذي نسجو له نجاحةات مةتةمةاةزة، 
كةمة  الةسئةاةس وشة و  والتهنئ  موصول  لحا
وخةةبةةسات الةةلةةجةةنةة  الةةمةةسكةةزاةة  لةةلةةحةةزب 
والقااداان والمتخصصان الصاةنةاةاةن بةكةل 
المجاالت، العاملان على نقةل الصةاةن إلةى 
دسج  أسفع ف  ُةلّم التقدم الةحةضةاسي فة  

 المجاالت كاف  بدون اةتثنام.
 

*كععافعع ععن ونععائععح ةئععيععس االفعع ععاد الععدولععي 
للأ  يين واإلعامييعن والعكعفتعاح العالعةح 
 أدتا  وُ ل ا  الأين وَةا طن القلعِمعيتعيعن 

 األَةدن. –الالَةح ُ ل ا  ُةوايت  
 

*المقان خاص  النيةذ االا وعين لعمعوتعا 
     "الأين  اليون عة ين".

 4تكم  المنشور على الة    
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ف  الا  ا  ال   أعل   المحم ب الم مار ة 
م اي ة، كان العلمقماء الميم بميم ن واثملميما 

 ً ما أن خالديقل ا ميمؤخ عملمى الم مقمط  تقاما
الي ب  ا   ص  ف  نرايؤ المقمطما  عملمى 
جممقمميمما األنممظممقممؤ الامميمماامميممؤ األ مم  ، 
ما شرديا بك ماب فم اناميمس فم كم يمامما، 
خنرايؤ ال اريخ واإلناان األ يم خ، كمدلميمل 

 .على  ل 
وما  ل ، فلد كشف العملمد المقماضم  عما 
عممدة أوجممل ممما المملممصمم ر فمم  المم ممظممام 

 عق  القدارا اليم بميمؤ أنمل نمظمام  اله 
امميمماامم  د عمميمم  فمميممل. والمم ايمما أن 
الديقل ا يؤ على ال قط الي ب  يمد فشملم  
ف  حل القشاكل ادج قاعيؤ وادي مصما يمؤ 

 .والاياايؤ ح ى ف  ال لدان الي بيؤ
وعلى ال ليض ما  ل ، تل   اديم م اكميمؤ 
 ا  الفصائمال الصميم ميمؤ الصميما نمحم  

 .تحليق الحلت الصي   بال جديد ال    
 ن ال ظام المديمقملم ا م  الصميم م  بملميما ة 
الحزب الشي ع  الصي   ي م ماام  تمقمامماً 
وظ و  ال د  الحاليؤ وتلاليد ا الثملمافميمؤ. 
وعلى عكس األحزاب الايااميمؤ الميم بميمؤ 
ال   تقثل مصالح جزء ما الشمعم  فملمط، 
يقثل الحمزب الشميم عم  الصميم م   م ملمؤ 

 .العقا   ضافؤ  لى بليؤ الشع  الصي  
 ن الصيا    الحضارة اللديقمؤ الم حميمدة 
ال   واصل  تط ي  نصامرما  ون انملمطما  

امم ممؤ. ويممد ورث  0111ممم ممه أكممثمم  ممما 
الحزب الشي ع  الصي   ال لاليد الثملمافميمؤ 

بمرمد   -و   ي ّوج لمرما  -ل ل  الحضارة 
 دمؤ األممؤ ويمعم مرما. وبشمكمل مم مايمض 
ل عض تكر ا  العملمقماء الميم بميميما  مد  
الح ب ال ار ة، فإن الصيا ت رض باّ  ا  
فيقا د يزا  الي ب غارياً ف  جقيا أنم ا  

 .القشاكل
للد نجح  ادي م اكميمؤ  ا  المفمصمائمال 

ايم مصما يماً  ادرتملماء بمالصميما الصي يؤ ف 
وروحياً وثلافياً واا  اتيجياً لثدثؤ أام ماب 

 رئيايؤ:
أودً:  ن لمدميم م اكميمؤ  ا  المفمصمائمال 

الصمميمم مميممؤ أ ممدا  بمم مماء  مم يمملممؤ األجممل. 
فالحمكم مما  الميم بميمؤ تمقميمل  لمى تم مصميمه 
ايااا  يصي ة األجل بعد ت ليرا الالطؤ، 
د ألنرا تعان  ما يص  ف  ال ظم ، و نمقما 
ألن نظقرا الاياايؤ تص   يميم  اً   اريمؤ 

 .عليرا
وم ه      ايااؤ ادصد  وادنص ا   لى 

حململم  الصميما نمقم اً  0121ال د  عمام 
اي صا ياً غيم  مام م  ، وحّام م  بشمكمل 
ك ي  ما    العيش لملمشمعم ، وواصملم  
تحديث ب يؤ ال د  ال ح يؤ. عملمى الم ملميمض 
ما  ل ، ت ا ث ال ق  ادي صا   وتمطم يم  
ال  يؤ ال ح يؤ ف  غال يؤ ال ملمدان الميم بميمؤ. 
و ها يجعل القزايا ال مام ميمؤ لمدميم م اكميمؤ 

 . ا  الفصائال الصي يؤ واضحؤ
ثانياً: كان ال ق  ادي صا   الصي م  عملمى 
مد  العل   القاضيؤ األا   فم  المعمالمت. 
وباع  اره القر دا والملم ة المدافمعمؤ وراء 
ادي  اكيمؤ  ا  المفمصمائمال الصميم ميمؤ، 
جمعمل المحمزب الشميم عم  الصمميم م  بم مماء 
ادي صا  أول ي ل ف  ال ي  اله  يجا فيل 
القج قا بثا ه على العقل ما أجل ال  قيؤ 

 .ادي صا يؤ
ف  ال لدان الي بيؤ، يل م بعض الاياايميما 
بعيدو ال ظ  ب ضا ايااا  جيدة ومصيدة، 
ولكما  مهه الاميمااما  كمثميم ا مما تم اجمل 
نلايا  د نرايؤ لرما ألنمرما تم مطم   عملمى 
مصممالممح كممثمميمم ة لمملمميممايممؤ. فممصمم  المم ديمما  
الممقمم ممحممدة، عمملممى امم مميممل الممقممثمما ، ُيمملمم  
اإل ارا  الصيدراليؤ لمصم م ة وجميمزة  مد  
عممرممد بمماراك أوبمماممما، ألن الممحممزبمميمما 
الديقل ا   والجقر ر  لمت يم مقمكم ما مما 

 ال  صل  لى ت افق ح   القيزانيؤ. 

ف  مثل  هه الحالؤ، كيف يقكا لملمحمكم ممؤ 
 أن تحكت بصعاليؤ؟

وثالثاً: بإمكان الحزب الشي عم  الصميم م  
تحليمق الم م ا ن الصمحميمح بميما مصمالمح 
الشع  الصي   وبليؤ يع ب العالت. فم معمد 
أكممثمم  ممما عمملممديمما ونصممف ممما الممحمم ب 
ال ار ة، د يزا  المعمالمت يم اجمل تمرمديمدا  
على غم ار اتاما  المصمجم ة بميما الشمقما  
والمممجممم ممم ممم ب ومشمممكممملمممؤ المممدجمممئممميممما 

 واإلر       اب. 
وف  العديد ما ال لدان الميم بميمؤ، تم مصمشمى 
الشع  يؤ  لى  رجؤ أن الشع ب  م ماك لمت 
ت فض الامقما  لمدجمئميما بمالمد م    لمى 
بلدانرت فحا  بل وييط م مرمت أيضماً. ويمد 
فشل الايااي ن ف  حل  هه اللضيؤ ألنمرمت 

 .د ي يدون  غضاب نا  يرت
ولد  الحزب الشي ع  الصيم م  مم مظم ر 

جل ح   ب اء المدولمؤ. فم مددً مما   يل األ
 يدء اد  قام بالقصالح الضيملمؤ لملمصميما 
وحد ما، يم ا ن المحمزب بميما المقمصمالمح 
ال   يؤ والمقمصمالمح المدولميمؤ.  ن ممصمرم م 
ال ئميمس يم  جميما بميم مغ عما خممجم مقما 
القصي  القش  ك لل ش يمؤخ يمد أُ رج فم  
ي ار لألمت الق حدة، ف  حيا ت ف  مم ما رة 
الحزام والط يق ال   ايم م حم مرما الصميما 
حدً م بحاً للجقيا. ويد أص محم  الصميما 
بالصعل مدافعاً رئياياً عا الع لقؤ وم ّوجماً 

 .لرا
بع ارة أ   ، يمد د تشمكمل اديم م اكميمؤ 
ً ممثمالميماً،   ا  الفصائال الصي يمؤ نمظمامما
ولك را تصم يم  عملمى األنمظمقمؤ الاميمااميمؤ 
األ   ، و دم  الشع ب بشمكمل أفضمل 

 .بكثي  ما الديقل ا يؤ الي بيؤ

 ص ي   تشاينا ديلي الةيني 
  ليو جيا 

05-8-2102 
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لمى المجم يمؤ   انضت ماطول  القلا معما 
ف  ال ثكيد على أ قيؤ اللميما ة األامااميمؤ 
لش  جيا بي غ فم  المصم م ة الم م  تام مق 
انعلا  القطتمقم  الم  م م  الم مااما عشم  
للحزب الشي ع  الصي م ، فميمقما يم   
ال عض أن ال دء للليما ة ادامااميمؤ  م  

 .أ ت ايااا  الصيا الحديثؤ
وي ، و   األميا العام للج ؤ الق كزيؤ 
للحزب الشي ع  الصميم م ،  م  الملمائمد 
األامماامم  لمملممحممزب. ويمم مميممل الممقممطتممقمم  
ال     ال ااا عش  للحمزب الشميم عم  
الصي  ، يج قا العديد ما يما ة المحمزب 
وكمم ممار ماممطولمميممل ممما الممقممحممافممظمما  
وال لديا  وم ا ق الحكت المهاتم  لم معملمت 
 ممطممابمما  يمم  وتممعممزيممز خوعمميممرممت 

 باألاسخ.
ويا  األميا العام للجم مؤ بمكميما الم ملمديمؤ 
ال ابعؤ الحزب الشي ع  الصي م  تاما  
تشى ف  اج مقما  عملمد فم  المثمالمث مما 
ير   ب/ أغاطس خأن الاميماامؤ األ مت 
ورأا ادنض ا  الاياا     الم مقمام  
بل ة بالليا ة األااايؤ لألميا المعمام يم  

 جي  ي غ. 
و ها ي علق بمقمصميم  المحمزب والم مد ، 
والممقممصممالممح الممجمم  مم يممؤ لمملمم مماا ممما 
القجق عا  الع ييؤ كمافمؤً خ، وفملما لمقما 

 . ك تل صحيصؤ بكيا  يل  ي م الجقعؤ
كقا حمث تاما  أعضماء المحمزب عملمى 
ادممم ممثمما  لمملمملمميمما ة األامماامميممؤ، وحمم ممرمما، 
وال طلا  ليرا، فضد عا حقمايمؤ املمطمؤ 
اللمجم مؤ المقم كمزيمؤ لملمحمزب الشميم عم  
وييا ترا الق كزيؤ والق حدة وف  يملم مرما 

 .ال ئيس الصي   ي 
وبعيداً عا بكيا، تمعم ّم  لمجمان المحمزب 
األ       بقا فيرا لجان ملا عؤ انرم   
وم طلؤ م ي ليا المدا ملميمؤ  اتميمؤ المحمكمت 

وبلديؤ تيانجميما  م عما ودئمرما لملمزعميمت 
األعمملممى والمملممجمم ممؤ الممقمم كممزيممؤ لمملممحممزب 

 .الشي ع  الصي  
 إعاد  بناء السلة 

ويا  ا  و ، و   ب فا ر ف  مدرامؤ 
الحزب للج ؤ بلديؤ تش ني شي غ الم مابمعمؤ 
للحزب الشيم عم  الصميم م ، لصمحميمصمؤ 
غل با  تايقز  نل خي ل القطتق  ال  م م  

للحزب الشيم عم  الصميم م ، لمت  01ا  
تكا حاكقيؤ المحمزب و  ارتمل يم يمؤً أو 
صارمؤً بقا يكص ، لمهلم  ويمعم  بمعمض 
الممقممشمماكممل الممفممطمميمم ة، أبمم   مما ظممرمم ر 
جممقمماعمما  الممقممصممالممح الممفمماصممؤ  ا ممل 
الممحممزب و ممارجممل، حمميممث كممانمم   ممهه 
الممجممقمماعمما  تمملمم   امملممطممؤ المملممجمم ممؤ 
الق كزيؤ للحزب بشكل  طي  وتام ميمل 
 صد  ال د  لفدمؤ مصالحرا الفماصمؤ 
بممدد ممما  ممدمممؤ الممقممصممالممح األامماامميممؤ 

 .للشع خ
ويا  ا  خفظر   مشاكل مثمل المصماما  
والكا  غميم  المقمشم و  فم  حميما لمت 
تط ق ايااا  اللج ؤ الق كزيؤ للمحمزب 
ف  بعض الق ا مق.  ن تمعمزيمز الملميما ة 
األامااميمؤ واملمطمؤ الملمجم مؤ المقم كمزيممؤ 

 .خللحزب    الحل لرهه القشاكل
ووفمملمما لامم   نممل ولممحممامما الممحمم ، بممعممد 
القطتق  ال     الثمامما عشم  لملمحمزب 
الشي عم  الصميم م ، بما  لمديم ما  عميمت 
أاماامم  يمم  ،  م  المم ئميممس يم ، فمم  
اللج ؤ المقم كمزيمؤ لمحمل  مهه المقمشماكمل 
بشكل فعا  ما  د  حاكقي ل الصارممؤ 

 على الحزب. 
ويا  ا   ن اإلصمد  وحمكمت المحمزب 
ياي ان مجد اً على المقمامار الصمحميمح، 
وبهل  تّق  حقايؤ مصالمح الشمعم  مما 

 . ط  جقاعا  القصالح الفاصؤ

 تجرب  الكاري 
ويمما  تشممانممغ ويمم  ، مممديمم  مممعممرممد 
الدرااا  الصي يؤ بجاممعمؤ فم  ان،  نمل 
ف  األيدي ل جيا  الاياايؤ الاائمدة فم  
الي ب، تت تجا ل أ قيؤ الليا ة  لمى حمد 
ك ي . ولكا بال ا ؤ للصيا، فمإنم ما نملمدّر 
بشكل ك ي  أ قيؤ اللا ة العظقاء، اميمقما 
ف  اللحظا  ال اريفيؤ ال ئميماميمؤ، ممثمل 
عص  الحم ب المثم ريمؤ فم  عمرمد مماو 
تا  ت نغ وعص  ادنمصم ما  واإلصمد  

 .ف  عرد  نغ يياو بي غ
وأضا  تشانغ خع دما يصمل حمزب أو 
 ولؤ ما  لى م حلؤ رئيايؤ فإنرا تمحم ماج 
الى يميما ة يم يمؤ و كميمؤ لملم ميملم  عملمى 
ال حديا  وتحليق أ دا  عظيقمؤ. ومما 
 ون ييا ت  ماو تاى ت نج و نمغ يميماو 
بي غ فمى الملمحمظما  المرماممؤ فمإن ثم رة 
الحمزب الشميم عم  الصميم م  والم م مقميمؤ 
الصي يؤ ما كان ا ل مشمرمدان  مها الم مجما  

 .خ اله  ن اه الي م
ويا  ا  خ ن الصيا ف  ال ي  المحمالم  
تشرد لحظؤ تاريفيؤ. ونحا بحاجؤ فيمقما 
ي علق بالشطون الدا ليؤ  لى  فما حمقملمؤ 
مكافحؤ الصاا  وتعقميمق ادصمد  المه  
امميممطثمم  عمملممى مصممالممح الممعممديممد ممما 
القجق عما ، وفميمقما يم معملمق بمالشمطون 
الفارجيؤ فإن ا بحاجؤ  لى حمقمايمؤ تمجمد  
الصمميمما ممما تممرممديممد المملمم ا  األجمم مم مميممؤ 
القعا يؤ وحقايؤ ايا ة ال د . ولهلم   ن 
ييا ة أااايؤ يم يمؤ  م  أمم  ضم ور  

 .خ للصيا ف   هه اللحظؤ
ويا  ا : خبع ارة أ م  ،  ن الم مقمام  
بالليا ة األااايؤ وادنضم ما  الاميماام  
الصارم يع يان حقايؤ مصمالمح الشمعم ، 
و   بشكل ممطكمد األولم يمؤ الاميمااميمؤ 

 .للحكتخ
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يلدّم الفطاب ال ئميمام  المه  ألملماه يم  
جي  ي غ األميا العام للج ؤ الق كزيمؤ فم  
الحزب الشميم عم  الصميم م  فم  وريمؤ 

تمقم  /  72عقل رفيعؤ المقمام م   يم م 
يم لمميمم  لممقممحممؤ عمما مم اضمميمما المقممطتممقمم  
ال     ال ااا عش  لملمحمزب الشميم عم  
الصي   القل ر علده ف  الفم يمف، كمقما 
 .يضا أاااً أيدي ل جيؤ ونظ يؤ ل جاحل

ويممارك يممى كمم ممار ماممطولمم  الممحممزب 
  قس نلا  رئيايؤ. 
ن   ويمممممممممما  أودً 

لمملممقممطتممقمم  المم مماامما 
عش  أ قميمؤ كم م   
ف  ت قيؤ ادي  اكيؤ 
 ا  المممفمممصمممائمممال 
الصممميممم ممميمممؤ وبممم ممماء 
مج قا رغيد بشمكمل 
مع د  ويامل. ويا  
ي   نل ي عيما عملمى 
الممحممزب أن يممحممقممل 
يممعممار اديمم مم اكمميممؤ 
 ا  المممفمممصمممائمممال 
الصي يؤ ويام مشمعم  
ثمممملممممؤ ممممم ممممزايممممدة 
ب ظ ياترا ونظماممرما 
وثلاف مرما والمطم يمق 
الممه  تامملممكممل. كممقمما 
يمم مم مميمم  أن يامما ممت 
الممحممزب فمم  اممعمم  
ال اا  لمى تمحماميما 
ا ل كا  المعميمش، 
ووضممممممممممممممممممممممممممممممممما 
اا  اتيجيا  جمديمدة 
واتفا  تدابي  جديمدة 
للقااعدة ف  تحليمق 
المممحممملمممت الصممميممم ممم  

 .لل جديد ال    
ثممانمميمماً: لمملممد   مملمم  اديمم مم اكمميممؤ  ا  
الفصمائمال الصميم ميمؤ مم حملمؤ تمطم يم  
جممديممدة. فمم ممعممد أن واجممرمم  الصممعمماب 
والقشا  ف  العصم  المحمديمث، حماربم  
األمؤ الصي يؤ بش ااؤ لك  ختلفخ عملمى 
يدميرا بعمد حم ب األفميم ن األولمى عمام 

إليامؤ جقر ريؤ الصيا الشعم ميمؤ  0141
. وف  الا  ا  ال   تملم  0141ف  عام 

 ل ، حلل  الصيا يمصمزة تماريمفميمؤ مما 

خال ي   على يدميراخ لك  تص ح ثمانم  
أك   اي صا  ف  العمالمت وفم  كام  يم ة 
و  يؤ ما تط ي  نظ يؤ ادي  اكيؤ  ا  

 .الفصائال الصي يؤ
واا  ا اً  لى حليملمؤ أن الم ماتمج المقمحملم  

ت يملميم ن  00اإلجقال  للصيا تجاو  ا  
 ودر، وبلغ   لرا المقمالم  الم  م م  مما 

 7331تم يملميم ن يم ان   02يلمارب ا  
ت يملميم ن يم رو،  7317ت يلي ن  ودر، 

ت يلي ن ج يمل اام م لميم م م المعمام  0313
الممقمماضمم ،  مملممال يمم   لممى أنممل بممعممد 
ال ص    لى م حلمؤ جمديمدة، فمإن يمدرة 
الصمميمما الشمماممملممؤ خبمماتمم  أيمم  خ. لممهلمم  
ايك ن ما الق طل  اتمفما  يم ارا  فم  
مطتق  الحزب ال ااما عشم  بم ماًء عملمى 

 . هه الحلائق
ثالثاً: ي عيا على مطتق  المحمزب الم مااما 
عشمم  اتممفمما  امملممامملممؤ ممما المملمم ارا  
والايااا  الق عللؤ بالايااؤ وادي مصما  

والثلافؤ والحضارة اديك ل جيؤ والمدفما  
ال   م  والمدبملم ممااميمؤ وبم ماء المحمزب 
وال   يك ن  دفمرما المقمشم م ك  م  بم ماء 
مج قا رغيد بشكل مع د  ويامل بحل   

. ويجم  أن تمكم ن المحمقملمؤ 7171العام 
ال اميؤ  لى اللضاء على الصل  وممكمافمحمؤ 
ال ل ث ناجحؤ، ما أجل تعزيمز الم م مقميمؤ 
القا دامؤ ومااعمدة الشمعم  عملمى بم ماء 

 .مج قا رغيد على نح  يامل
وبممعممد تممحمملمميممق  ممهه 
القرقؤ بحل   المعمام 

، امم مماممعممى 7171
األمممؤ بممثامم  مما  لممى 
تط ي  اديم م اكميمؤ 
 ا  المممفمممصمممائمممال 
الصمميمم مميممؤ وتممحمملمميممق 
المممحممملمممت الصممميممم ممم  

 .بال جديد ال    
ً مما  رابعاً: انمطمديما
وص   ادي م اكميمؤ 
 ا  المممفمممصمممائمممال 
الصممميممم ممميمممؤ نممملمممطمممؤ 
انطد  جديدة، بات  
 مم مماك حمماجممؤ  لممى 
نممظمم يممؤ ومممقمماراممؤ 
م  مكم ة لم مطم يم  ما 
أكث . وي عميما عملمى 
الحزب تعزيز ثملم مل 
الم مظمم يمؤ وتمم كميممزه 
ادامممم مممم اتمممميممممجمممم  
وتممم اممميممما ر يممم مممل 
وتمملممديممت  ممدممصممؤ 
جممديممدة حمم ممى تصممل 
اديممم ممم اكممميمممؤ  ا  
الفصائال الصي يمؤ 
 لى أعلى م حلؤ ما 

 .ال ضج
ال لطؤ الفاماؤ ال   تشماركمرما يم  مما 
ك ار ماطول  الحزب    أنل يج  علمى 
ييا ة المحمزب  فما ممرمقمؤ بم ماء المحمزب 
العظيقؤ ب مصماٍن و يمقمان أكم م . ولم محمكمت 
الحزب بشكل صارم، يج  على الملميما ة 
اتفا   ج اءا  أكثم  فماعملميمؤ وصم اممؤ 
لك  تضقا أن يعقل المحمزب  ائمقما مما 
الشعم  ويملم   امصميم مؤ المحملمت الصميم م  

 .لل جديد ال      لى وجر ل القجيدة
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 تعريب خاص بـ "نشر  الةين بعيون عربي "



   1 0ا لففةفف فف فف    

 ص ي   الشعب الةيني :
 /7102ي لي   71بكيا 

ألرت  طاب ال ئيس الصي   يم  جميما 
بي غ  د  ندوة نلاش رفيعؤ المقمام م   
ثلؤ األمؤ ف  تعزيز يضيؤ اديم م اكميمؤ 

  ا  الفصائال الصي يؤ.
ضق  حللؤ ال لاش، ال   علد  يم مم  
األربممعمماء والممفممقمميممس الممقمماضمميمميمما، 
ماممطولمميمما عمملممى الممقممامم مم   المم  ار  
والقحل  وكان  اج قاعا  اماً لل حضي  

لمملممحممزب  01لمملممقممطتممقمم  المم  مم مم  ا 
الشي ع  الصميم م  المقملم ر فم  ويم  

 دحق العام الجار .
لفال ي ، و م  أيضما األمميما المعمام 
للجم مؤ المقم كمزيمؤ لملمحمزب الشميم عم  
الصي م  ورئميمس الملمجم مؤ المعمامكم يمؤ 
الق كزيمؤ،  مد   مطمابمل ادنمجما ا  

للحمزب  01ال   تحلل  م ه القطتق  ا 
وأبمم  ب  7107المه  عمملممد فممى أوا مم  

أ قميمؤ اديم م اكميمؤ  ا  المفمصمائمال 
 الصي يؤ.

وكان  اديم م اكميمؤ  ا  المفمصمائمال 
الصي يؤ    ا ميمل المحمزب الشميم عم  
الصي   نح  تحليق نرمضمؤ الم مد ، ثمت 
جعلرا أكث  ثم اًء لم مصم مح ثمانم  أكم م  

 اي صا  على ما    العالت.
وعلى مد  األع ام الفقاؤ المقماضميمؤ، 
اا طاع  اللجم مؤ المقم كمزيمؤ لملمحمزب 
الشي ع  الصميم م  وفمى الململم  مم مرما 
ال فيق ي  أن تدرك، على نح  علق ، 
ت جل ت قيؤ الصيا الحديثؤ وكها المعمالمت 
أجقا، ل ا جيم  بمهلم  آلمما  الشمعم  
وتل  ه فمى حمل عمد  مما المقمشمكمد  

 الق ثصلؤ.
ويرد  الصيا أيضا تحليمق  نمجما ا  
ف  ب اء مج قا مز    بماعم مدا ، وفم  
تعقيق ادصد  وتعزيز حكمت الملمانم ن 

 وتعزيز الح كقؤ الصارمؤ للحزب.
وعلى ال غت ما الم م ما مط اديم مصما   
العالمقم ، فمإن ايم مصما  الصميما يم معمت 
بادا ل ار ويحلق نق ا ف  ال ي  اله  
يك ا  فيل اإلصد  يم ة  افمعمؤ. فمصم  

، اام مقم  7102ال صف األو  ما عام 
ادي صا  الصي   ف  ال  اا بث ا  مما 

 3137بل غ  جقال  ال اتج القحل  نح  
تم يملميم ن  ودر  032ت يلي ن يم ان  

بالمقمئمؤ  231أم يك م ب ق  بلي  نا  ل 
 على أااا ا   .

بادضافؤ  لى  ل ، تح لم  الم مد   لمى 
خال ضا العا   الجمديمدخ فمى الم م مقميمؤ 
ادي صا يؤ، و   ال ضا األكثم  جم  ة 

 وكصاءة ومااواة واا دامؤ.
ولت تكا  هه اإلنجما ا   لمرمامما لمألممؤ 

 فلط، ولك را فا   بإيا ة العالت.
وفمم  المم يمم  المم ا مما، وفمم  ممم اجممرممؤ 
تحديا   ا ليؤ  اصؤ بال  قيمؤ ووضما 
عالق  معلد، يح اج الحزب الشميم عم  

أك   حزب حاكت فم  المعمالمت  -الصي   
 -مملميم ن  11بعض يؤ تضت أكث  مما 

 لى حل القشكد  الق ثصلؤ ف  الم يم  
اله  ي ت فيل ال عامل ما ال حديا  الم م  

 يص ضرا ال يي  ف  الل   العالقيؤ.
وعلى القا    الدا ل ، يرمد المحمزب 
الشمم عمم  الصمميمم مم  والمم ممد  تمميمميمم ا  

 01تاريفيؤ م ه المقمطتمقم  الم  م م  ا 
للحزب. ولل عامل ما ال حديا  الفاصؤ 
ب  قيؤ غي  م كافئؤ وغي  م الؤ وغميم  
ما دامؤ، اتفه  الصيا   يق تم مقميمؤ 

اب كاريؤ وم الؤ و ضم اء ومم مصم محمؤ 
 ومش  كؤ.

على القا    العالق ، ت ح ك الصميما 
باتجاه الااحؤ الق كمزيمؤ لملمعمالمت وامط 

 تحديا  أك   ما أ  وي  مضى.
ويمما  يمم  خ فمم  تممفممطمميممط وتممعممزيممز 
ال  اح  القف لصؤ لعقل الحزب والدولؤ، 
يج  علي ا أن نحلل بشكل كامل ونملميمت 
بشكل  ييق الظ و  ال   يؤ والمدولميمؤ 

 والحزبيؤ فى ظل األح ا  ال ا  ؤ.خ
وحث ي  عملمى بمه  أيصمى المجمرم   
اا عدا ا لألا أ ف  ال ي  اله  ي ت فميمل 

 ال ضا  ل حليق األفضل.
وف  الم يم  المه  تملمف فميمل الم م مقميمؤ 
الصي يؤ ف  نلطؤ بدايؤ تاريفيؤ جديمدة، 
و   ال ي  اله    ل  فيل ادي  اكميمؤ 
 ا  الفصائال الصي يؤ م حلؤ جمديمدة 
ما ال  قيؤ، مما الضم ور  أن نمدرك 
ال يي ا  وادنجا ا  ال اريفيؤ للحزب 

 والدولؤ.
للد  ململم  ادنمجما ا  المكم ميم ة الم م  
حلل مرما الصميما فم  اديم م اكميمؤ  ا  
الفصائال الصي يؤ نمقمطما جمديمدا مما 
العص نؤ بال ا ؤ للدو  ال اميؤ، وما ثت 
تلديت الحكقمؤ الصميم ميمؤ وكمها المحملم   
الصي يؤ لحل المقمشمكمد  الم م  تم اجمل 

 ال ش يؤ.
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 ص ي   الشعب الةيني :
/ ف   7102ي لي   71بكيا 

 طابل  د  حللؤ نلاش رفيعؤ 
القا   ، أرال ال ئيس الصي   
ي  جيا بي غ راالؤ ي يؤ بثن 
ال د  ا  قا  بادي  اكيؤ  ا  
الفصائال الصي يؤ، وا عقل 

 على تعزيز ا.
ضق  حللؤ ال لاش ما  ليا 
على القا    ال  ار  
وما    القلا عا  وكان  
اج قاعا  اما ف    ار ال حضي  

للحزب  01للقطتق  ال     ا 
الشي ع  الصي   القل ر علده ف  وي  

 دحق ما العام الجار .
وايل م القطتق  بان فاب ييا ة الحزب 

ا  ا . وما ثت،  0لص  ة مل لؤ مدترا 
فإن  طاب ي  يحض  لدااا 
الاياا  واديدول ج  وال ظ   

 للقطتق .
ويا  ي   ن ادي  اكيؤ  ا  
الفصائال الصي يؤ كان  مصدر كافؤ 
نظ يا  ومقاراا  الحزب م ه بدايؤ 
عقليؤ ادصد  وادنص ا  ف  عام 

0121. 
 ن لد  الصيا كافؤ األا اب ال   
تجعلرا واثلؤ ما نصارا بادا  ا   لى 
ادنجا ا  ال   تحلل  ع   العل   
األربعؤ القاضيؤ. ويد يرد العام 

 00القاض  ماا قؤ الصيا ب ح  
بالقئؤ ما  جقال  ال اتج القحل  
العالق . كقا وصل نصي  اجقال  
ال اتج القحل  للص   ف  الصيا  لى 

 ودرا  1100ي ان   03111
 أم يكيام.

للد كان  ال ط را  ال   تحلل  ع   
الا  ا  الفقس القاضيؤ اا ث ائيؤ على 
نح   اص، فيقا يفال ت صيه القصر م 
الجديد لل  قيؤ وتعقيق ادصد  وتعزيز 
حكت اللان ن وتحايا ال يئؤ وب اء جيش 

 ي  .
وتع    هه ادنجا ا  الك ي ة أنل بعد 
الق ور بل ن ما ادضط ابا  

والصعاب، اا طاع  الصيا تحليق 
يصزة تاريفيؤ ما حالؤ ادن صاب على 
أيدامرا  لى حالؤ ال حاا ف  ادي صا  

  لى أن تص ح أي  .
وبا   اد  د  عا األنظقؤ الاياايؤ 
الي بيؤ، فإن   يق الصيا ادي  اكيؤ 
أثار ا ء الصرت والشك ك ع   العل   
القاضيؤ، وت  ث عد  مقا يطلق عليرت 
خم اي   الصياخ بقا ل ل م شائت 
للصيا ولت ت  يف يط نظ يؤ خانريار 

 الصياخ.
لكا الحليلؤ    أن معد  ال  قيؤ ف  
الصيا تجاو  مثيلل ف  الكثي  ما 
ادي صا ا  الك    ف  العالت. والحزب 
الشي ع  الصي   اله  يل   ال د  
يز ا  ي ة، و ائ ة أصدياء الصيا ف  

 القج قا الدول  تز ا  اتااعا.
وف  الصيا، ت   ى الش عيؤ الاياايؤ 
على الكصاءة والف  ة. وأث    ال ج بؤ 
أن ادي  اكيؤ  ا  الفصائال الصي يؤ 
   الط يلؤ القثلى لضقان القصالح 
األااايؤ لليال يؤ العظقى ما الشع  

 الصي  .
وادن تلف الصيا ع د نلطؤ بدايؤ 
تاريفيؤ جديدة، وتد ل ادي  اكيؤ  ا  
الفصائال الصي يؤ م حلؤ جديدة ما 

 ال  قيؤ.
غي  أن  ها د يع   أن الحزب 
الشي ع  الصي   اي ام على مجٍد 
اابق. فال د  د تزا  ت اجل الكثي  ما 

ال حديا  الصع ؤ ت  او  ما 
 الصاا   لى الصل   لى ال ل ث.

و د   طابل، حث ي  
القاطوليا على تعزيز ال ع  
باأل ما  وادا عدا  للقفا   

 وال حديا .
كقا حهر ي  ما ال ضا عا 

 ال صس وال صا   األعقى.
 ن الحزب الشي ع  الصي   
يصرت ب ض   أن رغ ؤ الشع  
ف  حياة أفضل أص ح  أي   
ما أ  وي  مضى. فالشع  
ي يد تعليت أفضل و     أعلى 
ووظائف ما ل ة ونظام ضقان 
اج قاع  يُع قد عليل و دما    يؤ 
أريى وظ و  معيشيؤ أكث  راحؤ وبيئؤ 

 أكث  جقاد وحياة ثلافيؤ أكث  ث اًء.
وب اًء على رغ ؤ الشع ، ايقض  
الحزب الشي ع  الصي   ف  ت صيه 
اا  اتيجيا  و ج اءا  جديدة دم دك 
  مام الق ا رة ف  حل ؤ ا يعؤ ال يي .

وف  ال ي  ال ا ا، فإن القرقؤ األك   
بال ا ؤ للحزب الشي ع  الصي      
ييا ة ال د  نح  تحليق  د  ب اء 
مج قا مز    باع دا  بحل   عام 

7171. 
وعل  تحليق  ها الرد ، ا اعى 
الصيا ل ص ح  ولؤ اي  اكيؤ حديثؤ 

، و   ال ي  اله  ي افق 7141بحل   
العيد القئ   ل ثايس جقر ريؤ الصيا 

 الشع يؤ.
 ن  ها    ال عد العظيت ما جان  
الحزب الشي ع  الصي   للشع . و ها 
ال عد يج  الحصاظ عليل كقا كان  

 الحا  على م  العل   القاضيؤ.
وا    ا ادي  اكيؤ  ا  الفصائال 
الصي يؤ ليس فلط على أنرا ا ا طيا 
الصق   أمام ا   ار ال اريخ، ولكا 
أيضا على انرا ا عقل على ت ايا 
الط   أمام تحليق العص نؤ للدو  
ال اميؤ، وما ثت تلديت الحكقؤ الصي يؤ 
والحل   الصي يؤ ف  حل القشكد  

 ال   ت اجل ال ش يؤ.
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مخ على بعد ألف وا قئؤ كيل م   Xianتلا مدي ؤ خا   ن  
ج  ب غ ب بكيا، و   اآلن عاصقؤ ملا عمؤ يمانميم مشم  
الص اعيؤ ال   ت لغ مااح را ح ال  ممئم م  ألمف كميملم مم م  
م با، وي لغ عد  اكانرا ي ابؤ ا عؤ مدييا م رت ف  مديم مؤ 

 خا   نخ نصارا.
د ت  ا أ قيؤ القلا عؤ فملمط مما كم نمرما عملمدة مم اصمد  
أااايؤ ف  الي ب الصيم م ، ود فم  احم م ائمرما عملمى أ مت 

و نقا ت دو  –وم را الص اعا  الصضائيؤ  –الص اعا  الثليلؤ 
أ قي را ما تاريفرا الضارب ف  الملمدم، تماريمخ يمقم مد  لمى 
 د  الا يا، حيث بلي  القدي ؤ عاصقؤ تجقا ح لرا أغل  
مممممملممممما مممممعممممما  
الصممميممما عممملمممى 
ممممد   يممم ون 

 عدّة.
وف  القديم مؤ مما 
يث   عظقؤ  مها 

 ال اريخ.

ماجد القديم مؤ المكم ميم ة  م  أحمد 
ال حف ال اريفيؤ ال   تا محمق أن 

 تك   يص را بقاء اله  .
القاجد يح ل مااحمؤ كم ميم ة فم  
يل  مدي ؤ خا   نخ، و   يشّكمل 
مجقعاً يش قل عملمى عمدة بماحما  
تمممحممميمممط بمممرممما أبممم ممميمممؤ مممم مممعمممد ة 
ادا فداما ، ولك را كملمرما عملمى 
نقط واحد،    ال قط المقمعمقمار  
الصمميمم مم  بممثيمم ااممل الممقمم ممحمم مميممؤ 

 و  ارفل الق  ّ عؤ.
وبيا كل باحؤ وأ    يم ا مما 
األحجار، يشي   لى أحداث معيم مؤ 
وت اريخ محد ة، بشكل ي حم  أن 
 ها القاجد يد بُ   على مم احمل، 
 ون أن يفّل  ل  ب  ااق ال صقيت 
ً وجمقمادً فم    اله  تضص  عليل األيجار والمحمدائمق رونملما

 الجقا .
وف  كل  هه ال احا  تشرد ح كؤ نشطؤ لت يكا ما الققمكما 
مدحظ را ف  ماجد ني جيل، فر ا تجد أف اجاً ما القالقيما، 
 رافا  ووحداناً، ي ح ك ن ما حمقمش  لمى   م ، وكمهلم  
يقكا مدحظؤ عد  ك ي  ما الايّا  األجان  الهيا ي م ململم ن 
بيا ج  ا  القجّقا، وص دً  لى م  ى القاجد نصال، الملمائمت 
ف      القيا يا،    أن  م ماك دفم مؤ واضمحمؤ تملم   بمعمدّة 
ليا : خي جى عدم الد      ا لت تكا مالقاًخ، و   الدف مؤ 
نصارا ال   ا ق أن رأي ا ا عملمى بماب يماعمؤ المقمامجمد فم  

 ماجد خني جيلخ ف  بكيا.
 هه الفص صيؤ ال   تُق مح لملمقماملمت بمالمد م    لمى مم م مى 
القاجد تعطيل الص صؤ للم مديميمق بمكمل الم مصماصميمل بمرمدوء، 
وكهل  لصدة ركع يا يحس  دلرقا بثن ما يل م بمل يمعم مق 

بلدايؤ يد د يشع  برا  د فم  
 00الككم  على الة     أماكا يليلؤ أ    ف  العالت.
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ف   ها القاجد المكمثميم  
ما الددئل الم م  تشميم  
 لى اللدم، و لى األ قيؤ الل يا يق ا  برقا  ها القمكمان. فمرمها 
ال  اء الفش   الرائل ي لات م دئياً  لى ياقيا: األو  حديمث، 
أرضل  ش يؤ ميطاة بالاجا  ال مصميمس، وبمعمضمل مملمدّم مما 
 عقاء ك ار ف  العالت اإلادم ، حا مقما أفما  مامطو  فم  
القاجد، فرهه ملدّمؤ ما ال ئيس ال اكا انم  الامابمق ضميماء 
الممحممق، و ممهه ممما المم ئمميممس اإليمم انمم  األامم ممق  ممايممقمم  
رفا جان ... و كها.  أما جدران  ها اللات ما القاجد فرم  
ما الفش  كقا    املمصمل أيضماً، وعملمى المجمدران يمقمكما 
ب ض   مدحظؤ نلش الل  ن الك يت باكقلل، ل ص مح مم معمؤ 
ر يؤ  ها الحائط أو  اك مل  نؤ بل اءة الك اب الك يت، وفم  

  ها ما ال وحانيؤ ما د يقكا  غصالل. 
أما اللات اللديت ما القاجد، و   ي ثلف ما مااحؤ صيميم ة 
نا ياً، فصيل ياكا ال اريخ، وما بيا ج  اتل يقمكما اام م م ما  

 الكثي  ما الدروا و الع  .
  ا أو  ب اء أييت لع ا ة هللا ال احد   كقا يع لد بل القالق ن   
ف  بد  الصيا، و  ا أو  مااحؤ ييّد  ي ل أكث  مما ألمف 
عام ل فا األ ان وال ي   ف  صص   م ظقؤ أل اء الصدة، 
و  ا حكايؤ ي ون ما ي اءة الل  ن وع ا ة ال حمقمان، وكمل 

ً عم مد   ها يقكا اإلحااا بل وتلّقال بقج   ال ي   اماكم ما
مح اب القاجد، وال ظ  بعيا اللل   لى كل ما مّ  عليل ما 

 أحداث، وما يا ده ما ت اريخ.
 نرا لحظا  د يقكا ال ع يم  عم مرما،  نمرما لمحمظما  يمقمكما 

 اإلحااا برا ود يقكا الحديث ع را.
لحظا  مقاثلؤ ما ادنصعا  وال مصماعمل، تشم معمل فم  نمصمام  
ع دما ت    هيا الزوجيا القالقيا الملما مميما مما جم م ب 
الصيا، أ  ما ماافؤ تلدر بمالد  المكميملم مم م ا ، لمزيمارة 
القاجد العظيت وللصدة فيل، فص   ل  الحيا تع   األ قيمؤ 
ال   ي ليرا مالق  الصيا لمرمها المقمكمان وتشمعم  بضم ورة 
تلدي ه حق يدره.   د أن ال   ؤ ال   تاك   وأنم  تم مجم   
ف  القاجد د تالط علي  فجثة و نقا لرا ملدماترا، ال   ت  ا 

 ما تجّ ل  ف  أا ا  القالقيا ف  خا   نخ.

 02تكم  المنشور على الة    
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ق فيما يلي  2102أغسة   02بكين 
بيانات الةادرات والواردات بين الةين 
والدول العربي  في النةف ا ول من هذا 

 العام:
)الوحد : ألف دوالر أمريكيد نسب  
 الزياد : مقارن  على أساس سنوي(

ت تي هذه البيانات 
ألمن تقرير 
الةادرات 
والواردات 

الشلري الةادر 
عن مةل   العام  
 للجمارك الةيني 

 دول  ق حج  الةادرات والواردات ق نسب  النموق الةادرات إليلاق نسب  النموق الواردات منلا ق نسب  النمو
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 ص ي   الشعب الةيكي :
02-8-2102 

انطلل  الدورة الاابمعمؤ لم مدوة المحم ار 
بيا الحضارتيا الصميم ميمؤ والمعم بميمؤ، 
مقثلؤ ف  اج قما  المقمائمدة المقمام مديم ة 
لق اجرؤ الم مطم  ، يم م المثمدثماء فم  
مدي ؤ تش يدو ، ما جهب أنمظمار الم ماا 
الى  هه القدي ؤ الحاض ة فم  مملما معمؤ 
اي ش ان بج  ب غم بم  الصميما. فم  
ال ايا، ي ل  ل ، يام  مديم مؤ تشم ميمدو 
 د  الا  ا  األ ي ة ب عقيق عديا  
ال عاون ما اإلمارا  والقي ب وت نس 
وغمميمم  مما ممما أعضمماء جممامممعممؤ الممدو  
الع بيؤ ف  مجاد   نشاء مدن الصدايؤ 
واإليمم ممصمما  والمم ممجممارة واإلامم ممثممقممار 
والفط   الج يمؤ المقم مايم ة والمثملمافمؤ 

 وال ياضؤ.
 إنشاء مدن الةداق 

ويد أاا  مدي مؤ تشم ميمدو فم  أبم يمل 
عمديما  صمدايمؤ وتمعماون مما  7100

ممديمم ممؤ امم اممؤ المم مم نامميممؤ. وفمم  مممايمم  
أاممامم  عممديمما  صممدايممؤ ممما  7102

مدي ؤ فاا القي بيؤ. وتاعى ف  ال يم  
الحال   لى تط ي  عديا  ال عاون مما 
 بمم  اإلممماراتمميممؤ و فمما المم ممعمماون فمم  

 مف لف القجاد .
 اإلسكثمار الكجاري واإلقكةادي

تم صملمم  جمقممعميممؤ الم مم ما   ممما الممدو  
األج  يؤ بم مشم ميمدو ويم كمؤ يم انميمشما 
اإلماراتيؤ ل  اء القشماريما المدولميمؤ فم  

،  لمى  تمصمايميمؤ بشمثن 7102أب يل  71

تممثامميممس مممحممطممؤ عممقممل بمماإلمممارا  ل  
ختش يدو األج  يؤخ. و م  أو  ممحمطمؤ 
عمقمل تم مشممط ما المجمقمعمميمؤ فم  الشمم   

 األواط.
كقا أراملم  تشم ميمدو  مد  الام م ا  
األ ي ة وف  ا للقشاركؤ ف  مل لى  بم  
الدول  لطا ثقار. ونظق  خيقؤ ال  ا   
اإلي صا   وال جار  والثلاف  الصي م  
الع ب خ، وخمل لى الش كا  الصميم ميمؤ 
والع بيؤخ، وخمل لى الق ان  الم مجماريمؤ 
بش  يدو و ب خ، وغيم  ما مما أنشمطمؤ 

 ال  ا   ال جار .
ما جرؤ أ   ، يام  مجق عؤ  مايم مل 
ب ش يمدو بم مثاميمس مم مطملمؤ صم ماعميمؤ 
بط مجمؤ المقميم بميمؤ، كمقما تام معمد  مهه 
القجق عؤ لم مثاميمس صم مدو  األامرمت 
الفاصؤ الصي   القي ب  بال عاون مما 
ب   ال جارة الفارجيؤ القي ب  بق طملمؤ 
تيمانمصم  ، حميمث رصمد  لمل مميمزانميمؤ 

 001ممملمميممار  ودر، و 0اجممقممالمميممؤ ب مم 
 ملي ن  ودر  د  الق حلؤ األولى.

كقا تج   مجق عؤ تش ميمدو لمطنشماء، 
وغي  ا مما creegcوالش كؤ الثانيؤ ل  

ي كا  و  يمؤ و ماصمؤ فم  تشم ميمدو 
عدة مشاريا ف  ال  يؤ ال ح يؤ بال معماون 
مممما كمممل مممما اإلممممارا  ومصممم  

 والاع  يؤ وعقان.
 الرحات الجوي  المباشر 

 00 ف  ح  ي كؤ  ي ان اإلتمحما  فم  
 طا ج يا م اي ا بميما  7100 ياق   

 2تش يدو و ممارة أبم  ظم م ، بمقمعمد  

رحد  ف  األا م  . و م  ثمانم   مط 
لرهه الش كؤ ف  الصيا بعد  ط بكميما، 
وأو   ممط جمم   فمم  أيممالمميممت المم اممط 
الي ب  الصي   يصمل  لمى أبم  ظم م . 

،  فمم مم ممحمم  7103امم مم ممقمم مم   3وفمم  
الفط   الج يؤ اللط يؤ  طما مم مايم ا 
 3بمميمما تشمم مميممدو والممدوحممؤ، بممقممعممد  

 يامقم م   02رحد  أا م عميما. وفم  
، افمم مم ممحمم   ممطمم    مميمم ان 7102

اي ش ان  طما مم مايم ا بميما تشم ميمدو 
 رحد  اا  عيا. 3و ب ، بقعد  

 الثقاف  والرياأل 
- ورا  ما ا ا  تشم ميمدو 4تت ت ظيت 

 ب  للفيل الدول  فم  ايملميمت ونمجميمانمغ 
 .7104ب ش يدو م ه عام 

، يمماممم  تشمم مميممدو 7100وممم ممه عممام 
بممإرامما  فمم   فمم مميممؤ لمملممقممشمماركممؤ فمم  

ام م ا   3مر جان خربيما ام امؤخ ل م
 على ال  ال .
، أمضمم  الصمميمما 7102وفمم  عممام 

والقي ب خمهك ة تصا ت حم   تمثاميمس 
م كز ثملمافم  صميم م  فم  المقميم بخ. 
وتش   على تثايس  ها المقم كمز كمل 
ما و ارة المثملمافمؤ الصميم ميمؤ وممديم مؤ 
تش يدو، واي ح    لمى مم مصمؤ  ماممؤ 
لل  ا   الثلاف  بيما الصميما والمقميم ب 

 بعد تثايال.
، يام  مدي ؤ تش يمد 7102وف  مارا 

ب  ظيت ممعم   صم ر بمقملمعم  كمثا 
العالت للص واميمؤ بمدبم ، تمحم  عم م ان 

 ال اندا ف  اإلمارا خ.-ختش يدو
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أثار ال ث   العاك   األمم يمكم  ممط م ا 
ا  قاما وااعا. ف   ايا، ص ح  أمم يمكما 
بثنرا تضا المحمل المعمامكم   فم  مملمدممؤ 
الحل   لقعالجؤ القلف الكم ر  الشمقمالم   
وأبد  رغ  را ف  ال عاون المعمامكم   مما 
الممصمميمم مم ممام. وفمم  أوروبمما، يممجمم   الممجمميممش 
األم يك  م اورا  مش م كمؤ مما المجميمش 
األا  ن . وف  ا  ق   القل مل، اميمشمارك 
الجيش األم يك  ف  م اورا  حلف ال اتم  
والجيش الا يد   وف  أم يكا الجم م بميمؤ، 
 د   أم يكا بإتمفما  اجم اءا  عامكم يمؤ 
ضد ف زويد، حيث يمالم  أنمرما دتام م معمد 
الحل العاك   ف  الم معماممل مما الم ضما 

  الحال .
 ا ولوي  لل ه العسكري

ديم  فم  أن الم مرمديمد المد   بمالم محمم ك 
العاك   على صلمؤ بشمفمصميمؤ الم ئميمس 
األم يكم   ونمالمد تم امم . حميمث  كم   
صحيصؤخ ال اي طا ب ا خ بثن ت ام  لمت 
ي حدث ما ما شاريل ي ل تص يحاتل ح   

أغاممطممس  1كمم ريمما الممديممقمملمم ا مميممؤ فمم  
 الجار .

لكا ت ام  لت ي  يف ع د ال رجت الكدم ، 
بل يام بالعديد ما اإلا عدا ا  المعمامكم يمؤ 

 م ه أن صعد للحكت.
وبحا  وثميملم ميما صما رتميما عما مم يما 
ال يم  األبميمض تمحم  عم م ان خالاميماامؤ 
الفارجيؤ األم يكيؤ األولمىخ و خلم مجمعمل 
جيش ا ي يا م ة أ   خ، فإن   ارة ت امم  
تاعى  لى تشكيل اياامؤ  مارجميمؤ يمائمقمؤ 
على القصالح األم يكيؤ واألما الملم مم ، 
يك ن فيرا الفيار العامكم   فم  المقم تم مؤ 
األولى. ختحليمق الامدم مما  مد  الملم ة 
امميممكمم ن ممم كممز امميمماامم مم مما الممفممارجمميممؤخ، 
 خا عق     ل عل  ى  ع   ا ة ب     اء الجي ش 

األم يك خ، خلا ناقمح أل   ولمؤ أ م   
بممثن تمم ممجمماو  يمم تمم مما الممعمماممكمم يممؤ، وا ارة 
ت ام  ا اعى ل حليق أعلى مام م   مما 

 ال الح.خ
فم   ممها الصممد ، يمم   نممائم  ممديمم  ياممت 
الدبل ماايؤ العامؤ بجامعمؤ جميملميما، ام ن 
يي غ جييل، أن الحل العاك   كمان  ائمقما 
 يارا  اما ف  الدبل ماايؤ األم يكيمؤ مم مه 
نرايؤ الحم ب المعمالمقميمؤ المثمانميمؤ. و مدفما 
إل ارة أوباما ال م  عمقملم  جما مدا إلنمرماء 
الح وب، فإن ت ام  الي م يحماو  المعم  ة 
 لى الايااؤ المفمارجميمؤ األمم يمكميمؤ الم م  
عل   الح ب العالقيؤ الثانيؤ. حيث تعم مقمد 
الريق ؤ األم يكيؤ بشكل ك يم  عملمى الملم ة 
العاك يؤ، كقا يدرك ت ام  جميمدا أ مقميمؤ 
الل ة العاك يؤ ف  القحافظؤ على الم مصم   

 األم يك .
وت   نائ  األميا المعمام لمقم كمز أبمحماث 
األما اإليليق  باألكا يقيؤ الصي يؤ للمعملم م 
اإلج قاعيؤ ران جي غ جميم مغ، أن الم مث م  
العاك   إل ارة ت ام  يع   الى  م ميمعمؤ 
الص يق اله  يا عيا بمل. ويم   مم ايم م ن 
 ولي ن، أن المصم يمق المه  يمعم مقمد عملميمل 
تمم اممم  فمم  تشممكممل الامميممااممؤ الممفممارجمميممؤ 
وايااا  األما الل مم ، لمت يمعمد يم تمكمز 
أاااا على اإلا  اتيجيميما والاماامؤ كمقما 
كان الحا  ما اإل ارا  اإلم يكيؤ الاابلؤ، 
ب مل ب ما  يامم معمميم مما بمالممجم مميممش بشممكم مم ممل 

 رئي ا . 
خيطث  الطايت اله  يا عيا بل تم امم  فم  
الممحممكممت فمم  تمم جمميممل أفممكمماره نممحمم  الممحممل 
العاك  . وا ريا  ي  مثا  علمى  لم .خ 

 تل   ران جي غ جي غ.
ولرها بات  أم يكا الي م أكث   ع قا ا عملمى 
المحمل المعمامكم   فم  ممعمالمجمؤ الملمضمايما 
الدبل ماايؤ. فم   مها الصمد  عملمق مم يما 
 ل   القحلل األا  ال  ف  ملا  ح    ها 

الق ض  ، يائد بثن   ارة تم امم  تمصم ملمد 
لامميممااممؤ  يمملمميممقمميممؤ واضممحممؤ، ممماجممعممل 
الدبل ماايؤ األم يكيؤ ت جل بشمكمل ممصم   

 نح  اإلع قا  على ال اائل العاك يؤ.
تثثي ا  مضاعصؤ. ي   ا ن يي غ جميميمل، 
أن ت ام  بصص ل رئيس الدولؤ القم مزعمقمؤ 
لل ظام العالق ، فإن تص يحاتل لديرا تثثميم  

 ك ي  على ال ضا الدول .
أما ران جي مغ جميم مغ فم م   بمثن أمم يمكما 
بصممد  تاممديممد المملممكممقمما  فمم  مممفمم مملممف 
اإلتممجمما مما : حمميممث تممجمم   ممم مماورا  
عاك يؤ بالل ب ما روايا، وف  حديل مرما 
الفلصيؤ، وت صاو  مما المصميم م مام لم مطم يم  

 ال عاون العاك   بيا ال لديا.
ف   ها الايا ،  ك   اإل اعمؤ المصم ناميمؤ 

أغامطمس المجمار ، بمثن  03الدوليؤ فم  
العديمد مما  و  أمم يمكما المدتميم ميمؤ رغمت 
معارض رت إلج اءا  ال ئيس المصم مزويملم  
ما ورو، لكا غال يؤ  و  أم يكما المدتميم مؤ 
ت فض ترديدا  ت ام  بال د ل العاكم   
ف  ف زويد. ويال   هه الدو  بثن الم مرمديمد 
األم يك  الحال     األولمى مما نم عمرما 
م ه ال د ل العاكم   فم  بمانمقما فم  عمام 

. ما جرؤ أ   ، تطثم  المفميمارا  0111
العاك يؤ األم يكيؤ المحمالميمؤ عملمى وضما 
اإلي صا  العالمقم . حميمث  كم   اإل اعمؤ 
الص نايؤ الدوليؤ، بثن الح ب الكدميؤ بميما 
أم يكا وكم ريما المديمقملم ا ميمؤ يمد  فمعم  
أا ا  األارت العالقيؤ  لى ال  اجا. حميمث 
    أاعار أارت ب رصؤ وولا  ي  فم  

اغاطس الجمار   لمى أ نمى مام م    01
أيمرم ، وتم اجما ممطيم   او  3لرا  د  
نلمطمؤ، وممطيم  نما  اك ب   711ج نز ب  

%  كقا أغلل  أا ا  األارت األوروبيمؤ 7
على  اائ  فا حؤ.    ت اجا ممطيم  خ   

%، 034ت   ا   خ بم م رصمؤ لم مدن ب م 
 نلطؤ. 2311314وأغلق على 
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 ولال  أنباء الةين الجديد  ــ شينخوا:
عاما م ه تثاميمامرما، يمدمم   01على مد  

الممعممديمما  الصمميمم مميممؤ الامم  انمميممؤ نممقمم  جمما 
لل عاون بيا  و  الج  ب الج  ب، وعملمى 
مد  عل   اظر  الجان ان ح صرقا عملمى 
تعمزيمز الم وابمط و ملمق يم ة  فما جمديمدة 
لمم مملمم يممؤ عممديمما  المم مم مما   اديمم ممصمما   

 وال عاون ال جار  بي رقا.
ومثل  الزيارا  الق  ا لؤ للقامطولميما فمى 
الجان يا وايامؤ المقمشم وعما  المقمشم م كمؤ 
واحدة ما  ليا  تميمهيمؤ يم ايميما المعمديمؤ 
ال اريفيؤ بدماء جديدة، وتمعمظميمت الملم اامت 

 القش  كؤ وتعقيق ادح  ام الق  ا  .
وت ظ  الحك مؤ الا  انيؤ با  قام بالغ  لمى 
الزيارة القم تملم مؤ لم مائم  رئميمس ممجملمس 

الدولؤ الصي   تشانمغ 
ياو لى للف   م فمى 
الفامس والمعمشم يما 
مممممما اغامممممطمممممس 

 الجار .
ويمممحمممصممم  الاممم  ان 
لملممصمميمما انممل يمم يمم  
ااممم ممم اتممميمممجممم  يمممدم 
مااعدا  ييقؤ لل فى 
وي  كمان يم معم   
فيل الا  ان لحمصمار 
اي صا   يامل، وما 
تزا  الليا ة الاياايمؤ 
فى الا  ان تثمل فمى 

تعزيز العديا  ما الصميما فمى ممفم ملمف 
 القجاد .

ويمما  عمم   الممجمما  مامماعممد المم ئمميممس 
الامم  انمم  وماممطو  ممملممف الممعممديمما  
الا  انيمؤ الصميم ميمؤ، فمى تصم    ماص 
ل كالؤ أن ماء   يميم مفم امم   األربمعماءم خ 
عديات ما مما الصميما تماريمفميمؤ وعمقميملمؤ 
واا  اتيجيؤ،  هه عديؤ نق  جيؤ نثمل ان 
 تا ق  كهل  وان ت  لل  لى  فا  ارح  خ.
وأضا  خ حلل ا نق  جا ملرقا فمى ممجما  
ص اعؤ ال صط ، واآلن ن جل  لى ان نمجمعمل 
ما الزراعؤ نق  جا     ل ج بؤ الم معماون 
ال صطى، نجرز اآلن ل جعل مش و  الم  مد 
الزراع  ب اط الا  ان ع م انما لملم معماون 
 فى مجا  الزراعؤ بيا الا  ان والصياخ.
وأضا  خ   ماك ممجماد  أ م   كمثميم ة 
يقكا ان ند لمرما ام يما، لملمام  ان مم ار  
 راعيؤ ومعدنيؤ وث وة حيم انميمؤ، اضمافمؤ 

الى ان ص اعؤ اليهاء واحدة مما الملمضمايما 
ال ى تطر  العالت اآلن، ويقمكما ان تمحملمق 
الش اكؤ بيا الام  ان والصميما نمجماحما  

 ك ي ة فى  هه القجاد خ.
وت يا الجا  ان يمد مل الام  ان والصميما 
فى ي اكا  جديدة فى مجا  يطا  ال مصمط، 
ويا  خ   اك  رااا  جميم لم جميمؤ تمطيم  
 لى ام دك الا  ان لمقمفمزون كم ميم  مما 
ال صط واليا  فى م ا ق مم معمد ة ، ولميمس 
  اك ما يق ا ما اعما ة تمجم بمؤ الم معماون 
ال صط  وايامؤ مشم وعما  نمصمطميمؤ تمعم   
 بالصائدة على الشع يا الا  ان  والصي  خ.
وأبد  القائ   الا  ان  تصا لل بمإممكمانميمؤ 
ان تضيف م ا رةخ الحزام والط يقخ نصاما 
جديدا للعديؤ بيا الا  ان والصميما كم ن 

ان الا  ان يقثل حللؤ وصمل بميما الملمارة 
 ادف يليؤ والق طلؤ الع بيؤ.

واع    القامطو  الام  انم   يمارة نمائم  
رئيس مجلس الدولؤ الصي ى تشانغ ياو لمى 

اغاطس الجمار  تمثكميمدا  70للا  ان فى 
عمملممى تمم ممامممى الممعممديمما  بمميمما الامم  ان 
والصمميمما، وايممارة  لممى حمم ص المملمميمما ة 
الاياايؤ فى ال لديا على اام مقم ار تم ما   
وجرا  ال ظ  بمقما يمعمز  مما المعمديما  

 القش  كؤ.
ما جمانم مل، رأ  المدكم م ر عملمى يم امف 
القدي  ال  صيه  ل ابطؤ جقعميما  الصمدايمؤ 
الع بيؤ الصي يؤ، و ى  حد  ا ر  جمامما 
المدو  الممعم بمميممؤ ومملمم  مما المفمم  مم م، أن 
الصيا تقمثمل خالشم يم  األ متخ لملمام  ان 

  ارجيا.
ويمما  يمم اممف، فممى تصمم يممح  مماص ممما 
  يي ف امم الي م خ ف  تلدي    ن الصميما 

   الش ي  اد ت فى عديا  الا  ان مما 
الفارج، وح ى ل  رفع  ال ديا  الق حدة 
ادم يكيؤ العل با  عا الا  ان فمان  لم  
لا ييي  ما ممعما لمؤ ان الصميما  مى ا مت 
ي يم  ايم مصما   لملمام  ان، واعم ملمد ان 
الصيا والليا ة الصي يؤ لديرا الم مزام يم   

 تجاه الا  ان خ.
وأضا  خ لدي ا نق  ج كم ميم  يمطيم   لمى 
فائدة  هه العديؤ، واع ى مش و  ال  م و  
الا  ان  اله  حلق فائدة ك ميم ة لملمام  ان 
ما  د  رفد اي صما ه بمقم ار  ضمفمقمؤ، 
كقا ان الجان  الصي   اا مصما  كمهلم  مما 

  ها القش و خ.
وفى الايا   اتل، ابان المقمحململ الاميماام  
والمدبملمم مماام  الام  انم  الامصميمم  بشمم   
الشيخ  فما هللا، فم  
تصمم يممح  مماصممؤ  
  يممميممم مممفممم امم، ان 
الشمممم اكممممؤ بمممميمممما 
الامم  ان والصممميممما 
حللم  عمد ا كم ميم ا 
ما الص ائد واارقم  
فى ايامؤ الكثيم  مما 
مش وعا  الم م مقميمؤ 

 فى الا  ان.
وأعمم ب عمما أممملممل 
فمممى ان تممم اصمممل 
الصممميممما  عمممقمممرممما 
لممملممماممم  ان إليممماممممؤ 
مزيد ما القش وعا  الم م مقم يمؤ، ويما  خ 
الا  ان يح اج اآلن  لى ممزيمد مما المدعمت 
فى مجا  ال  ى ال ح ميمؤ و ماصمؤ  مطم   

 الاك  الحديديؤخ.
يهك  أن الصيا والا  ان أياما ف  الم ابما 

، الممعممديمما  0101ممما فمم مم ايمم  عممام 
الدبل ماايؤ بي رقا، حيث   ل  المعمديما  
بيا ال لديا ف  عرمد جمديمد مما الم م ما د  

 ال  يؤ.
وتت ت ييا أو  ب وت ك   لل  ا   ال جمار  

، واام مقم  0127بيما الم ملمديما فم  عمام 
ال  ا   ال مجمار   لمى أن احم ملم  الصميما 
 ولمميمما ممم يمما الشمم يمم  المم ممجممار  األو  

 01للا  ان، بحجت ت ا   ايم مصما   بملمغ 
أضعا  ال  ا   الا  ان  ما كمافمؤ المدو  
اديمم ممصمما يممؤ الممكمم مم  ، بممالممقمملممابممل أحمم ممل 
الا  ان الق ت ؤ الثالثمؤ أفم يملميما، كشم يم  

 اي صا   للصيا.
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موق  مبادر  ال زام 
والةريق بعيون عربي د 

موق  شقيق لموق  
الةن بعيون عربي د 
مخك  بمكابع  له ما 

مبادر  ال زام ”يكعلق بـ 
الكي اطلقلا “ والةريق

الر ي  الةيني شي 
 .2100جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتك  
حول مبادر  ال زام 
والةريقد ويض  

ص  اتك  في تةرف  
لنشر أي تعليق أو تقرير 

 ل  عاق  بالمبادر .
 

www.chinesebeltandroad.com 

انطلل  الدورة الامابمعمؤ لم مدوة المحم ار بميما 
الحضارتيا الصي يؤ والمعم بميمؤ، ممقمثملمؤ فم  
اج قا  القائدة القا دي ة لق اجرؤ الم مطم  ، 
ي م الثدثاء ف  مدي ؤ تش يدو حاض ة ملا عؤ 

 اي ش ان بج  ب غ ب  الصيا.
يهك  أن ال دوة ال   نمظمقم مرما و ارة المفمارجميمؤ الصميم ميمؤ 
واألمانؤ العامؤ لجامعؤ الدو  الع بيؤ بال عاون ما الحكم ممؤ 
القحليؤ ف  تش يدو، ت كز على مم ضم عما  المحم ار بميما 
الحضارتيا واللضاء على ال ط   ف  ظل ال  اء القشم م ك 

 لق ا رة خالحزام والط يقخ، حيث ا ا ق  ال دوة ي ميا.
يمفممصما ممما المقممامطولميمما  21وحضم  الم ممدوة أكمثمم  مما 

  ولؤ ع بيؤ. 02والف  اء والعلقاء ما الصيا و
جدي  بالهك  أن ندوة الحم ار بميما المحمضمارتميما الصميم ميمؤ 

والع بيؤ     ليؤ  امؤ ف    ار م  مد  الم معماون الصميم م  
والع ب ، اله  يعلد كل عاميا، حيث تت عملمد ام   ورا  
ف  الصيا والاع  يؤ وت نس واإلممارا  والصميما ويمطم  

 .7110على ال  ال  م ه  نشائل ف  عام 
وتثاا   ليؤ اج قا  القائدة القا دي ة لقم اجمرمؤ الم مطم   
ف    ار ندوة الح ار بيا الحضارتيا الصميم ميمؤ والمعم بميمؤ 
بصضل القل  حا  ال     حرا ال ئيس الصي م  يم  جميما 
بي غ  د   يارتمل مملم  جماممعمؤ المدو  المعم بميمؤ فم  عمام 

7102. 


