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  7ا لففةفف فف فف    

هو مشروع مفكفمفامفهد  فلفدج للف   فعفه   
الةين أقفر،د وهفا الفكفا  فارف  رف فر  
ن سلا ففا لفه مفمفان ففا الفعفالف د والفكفا 
ر ول  لل  فرص  ور فد  ففا ا ن نفيفنف د 
وهو لبن  أول  فا  ناء المعفرفف  الفعفر فيف  

 حول الةين.
 قوم المشروع  شمه أساسا نفىف  مفوقف  

 الةين  عيون نر ي 
www.chinainarabic.org    

نى  شبم  اإلنكرن د وهو موقف  مفكفمفامفه 
 كضمن الخبر والمعىوم  والرأي والك ىيفه 
والك قيق والدراس  و كناول قضا ا الةيفن 
الداخىيف  ونفاقفارفلفا مف  الفدول الفعفر فيف  
والففعففالفف  لففمففهد لألففاففف  للفف  ا وألففاع 

 االقكةاد   والمنونات والر األ .
الموق  هو  زء من طموح نفر فا إلقفامف  
نفاقف  صفداقف  مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففارفف ففاد الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن 
واالنفامفيفيفن والفمفكففا، الفعفر فا أصفدقففاء 

الةيند هذا االرف فاد الفذي  فكفولف  ر فيف  
ر ر ر الموق  ملمف  أمفيفن السفر ونضفو 

 المجى  القيادي الكن يذي في .
 مد ر الموق : م مود ر ا
 ر ي  الك ر ر: نىا ر ا

لكعىيقارم  واسفكف فسفارارفمف  ومفاحف فارفمف  
ومقاالرم د  ممنم  مراسىكنا نى  العنفاو فن 

 البر د   الكالي :
 ر د موق  الةين  عيون نر ي  الرسفمفا: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفونف  الةفيفن  فعفيفون نفر فيف  نفىف  

 ال ا سبوك
China In Arab Eyes  الةين  عيفون

 نر ي 
  ر د مد ر المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  اللارف:

 من خارج لبنان 113610306010 
 من لبنان 10306010

يشكل القسمسا السيسفيسإ اسإ الايس  ال سيس  
م مس سمس  مس  إللفم ا يس ا  الدوليس  لفايس 
ال ينإ الموجه الى الي لا اليفيإ، ولفيم  
ك   م  إلوائسل ومس ئسل ا يس ا ال سيسنسيس  
الن طق  ي ليفيي . ا لا القما السل  نسفس س سإ 
ي للكفى الم ي  النط ق ه فسمسل السفمس لس  
ال ينسيس  الولسى السى السيسفو، واسفسوا س  

 "إلي   االخوة اليفو نؤيدكا"
ومنل للك الفي ، يقإ  لا ال وت ي سد  
اإ إلثيف منطق ن ، ي لفغا م  ييد الممس اس . 
ومسس  ثسسا  سسيسسددت ومسس ئسسط و سسول  سسلا 
ال وت السى السدول السيسفيسيس ، مسوا  مس  
خسس ل السسيسسع ا لايسسإ يسسيسسف السسمسسوجسس ت 
الق يفة، إلو اليع ييف ا ن فنت، إلو اليسع 
المفلإ اإ اليديد م  المد  اليفييس  يسيسف 

. ومع  لا ال يدد اسإ  FMموج ت إلف إلا 
وم ئل ال وا ل، اإ  الفم ل  ال ليس  لسا 
ة السسيسسفيسسيسس    سس سس سسيسسف، ويسسقسسيسست فو  الخسسو 
ال يني   إ السفس كسمس  لسكسل السمس دة الس سإ 
 سفمسلس س  ا لايس ، والسسمس دة الس سإ   سلس سس  
م، كو   له المؤمم  ايس سمسدت يسلسى  إليض 
ال   يل الفإ والمي شف مع جم وف   لنقسل 
م وإليلى ايف ئي  ليمق   وفة إلكثف وضوف 

 الي ق ت اليفيي  ال يني .
واليوا، مع اف   ل القما اليفيإ ي لسلكسفى 
الم ي  النط قه، نفاه ي جدد اإ إلكثسف مس  
مج ل، اموقيه ا لكس سفونسإ إل سيسر إلكسثسف 

جسس ليسسيسس م، ومسس يسس ت يسسع ا لايسس   سسطسسول 
وان ش ف  لا اليع ي ومع، م  يشيف الى إل  
سق، يسمس  يسجسيسل   لا القسمسا يس سمسد د ويس سيسم 
الفم ل  ال إ يفمل   الثيف م  قلو يسكسيس  
الى إلنف   الي لا اليفيإ فمس لس  ممسمسويس  
يشسسكسسل إلاضسسل ولسسدى قسسطسس م إلومسسع مسس  

 الجم  يف اليفيي .
ييقى إل  إلم ا ا لاي  الكثيف ل يله م  إلجسل 
ال فول الى مفطس  مسنس امس  اسإ مسخس سلسف 
إلنف   الي لا اليفيإ، وليل ال و ي ت ال إ 
قد ْم ُ   لإلي ا ال ينإ الن طسق يس لسيسفيسيس  
)ال  ف س   المس دمس  والمس يسيس  مس   سلا 
اليسدد   سيسنسإ السقسمسا السيسفيسإ اسإ الايس  
ال ي  الدولي ، لج    وميع ال وا ل مسع 
النخو اليفيي ، وانش   مك  و اقليمي  اسإ 
الدول السيسفيسيس ، والس سوا سل مسع ومس ئسل 
ا ي ا السيسفيسيس  السخس  س  كسمس  السيس مس ، 
و فويل ال ي  السى قضسيس  إلمس مسيس  اسإ 
 ي لمن  اليفيإ، إلو غيف   م  ال و ي ت.

مي فك لإللاي  ال يني  الدولي   لا النش ط 
الكسيسيسف السل  يسقسوا يسه قمسمس س  السيسفيسإ، 
ومسيس فك لسإليس ا ال سيسنسإ  سلا السنسشس ط 
ي  ج ه منطق ن  اليفيسيس ، والمسل إل  نسفى 
م يسلسى  م مسفمسوقس   لا ا ي ا يف سل مسوقسيس 
خ فط  ا ي ا السل   س س يسيسه السجسمس  سيسف 
اليفيي  م  المفيط الى الخليس،، واسإ كسل 

 إلنف   الي لا، يم  اي   ال ي  ن م  .
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يعتبر القسم العربي من أهم أقسام إذاعة الصين الدولية وبددأ الدبدص بصدرسم س د ديدة 
تحت سعدايدة سسديدل مدلدودل الددولدة الصديد دي  7591ديس بر عام  3ألول مرم في 

الراحل تشرن ان الي وترجه خدماته إلى الدول العربية بشكل عام. وإلى جاند  ذلد  
لقد غطت تردداته بعض الدول غير العربية في إفريقيا وغرب آ يا وأوسوبا. في عام 

أطوق القسم العربي بإذاعة الصين الدولية أول برنامج له تحت عد دران يأيد دا  7591
  االخرم العرب نؤيدكمي.

انطوقت ال سخة العربية من مرقع إذاعة الصين الدولية عوى شبكة االنتدرندت بصدرسم 
، حيص أصبح تلديد الدبدرامدج مدتداحدا فدي أي وقدت عدودى 2002ماير  7س  ية في 

 االنترنت ك ا تتلدد األخباس في وقت ا.
 18عاما، يبص القسم العربي حدالديدا بدرامدلده لد ددم  90بعد مسيرم ت  رية عوى مدى 

 اعة يرميا مقاسنة مع نصف  اعة يرميا في البداية ك دا تدر دعدت و داسدل بد ده مدن 
ال رجات القصيرم فقط الى ال رجات الدقدصديدرم والد دتدر دطدة واألقد داس الصد داعديدة 

وشبكة االنترنت وو اسل االعدمم الدلدديددم. وشد ددت بدرامدج الدقدسدم  FMومرجات 
العربي ت رعا متزايدا وتطرست من البرامج االخباسية فقط إلى الدبدرامدج االخدبداسيدة 

  وال قافية واالجت اعية والسياحية واالقتصادية وغيرها من البرامج.
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و اسل اإلعمم والصحافة فدي الد دلدتد دع 
اإلشتراكي كانت و تدبدقدى األهدم وعدودى 
سأس األولريات، لكن تدمممد دا مدمممدة 
عضرية ويرمية القدضديدة األيدديدرلدرجديدة 

 والع اية الفاسقة بالص اعة ال قيوة.
لدودحدزب  75لقد حدّد ال ؤت ر الرط ي الـد

الشيرعي الصي ي، مكانة تاسيخديدة أمديدز 
ألفكاس األمين العام شي جين بديد دو حدرل 
االشتراكية ذات الخصاسص الصي ية فدي 
العصر الدلدديدد، وأفدرد الدحدزب مدقدرلدة 
ضددروسم الددتدد ددسدد  بدد ددة  األفددكدداس لدد دددّم 
طددريددوددة، وتددطددريددرهددا بدددون انددقددطددا ، 

 واعتبرها
جزء هام ال يتلّزأ من م ظرمة نظدريدات 
االشتراكية ذات الدخدصداسدص الصديد ديدة، 
وبأن ا دليل الع ل لل يع أعضاء الحدزب 
وأب اء الشع  الصي دي، فدي كدل الدبدمد، 
في كفاح م مدن أجدل تدحدقديدق الد د دضدة 

 العظي ة لألمة الصي ية.
الةي يدتدحدالدف مدعده ” شي“أفكاس األمين 

ومع حزبه إتحادنا الددولدي لدودصدحدفديديدن 
واإلعمميين والدكدتّداب الدعدرب أصددقداء 
ي فدي قدودرب  )وُحوفاء( الصين، هدي داسد دا

، فد دي ” االتحاد الدولي“ كرادس وأعضاء 
التي ترّجه اإلعمم والصحافة الصي يتديدن 
من أجل ترحيدد الدلد درد لدتدرلديدق عد دل 
ال لت ع الصي دي، ولدتدرحديددهدا إلندلدا  
ال  ام الدتداسيدخديدة الدُ دودقدام عدودى عداتدق 

 الصين والصي يين.
قرأت كل ما يتّصل بالصحدافدة واإلعدمم 
في أدبيات ال ؤت ر الرط ي التا ع عشدر 
لوحزب الشيرعي الصديد دي، الدةي أند دى 
أع اله مؤخراي. ويتضح لي في مدقدرساتده 
وسؤا  ون ج األمين العام شي جين بيد دو، 
الددةي أنددتددخددبدده مدد دد ددوددر مددؤتدد ددر الددحددزب 
ي لدود درم الد دانديدة، أن  ي عامدا باالج ا  أمي ا
الصدديددن  ددتددراصددل بدددون أدنددى شدد  
تطرّسها الفكري واإلعممي، وترجديد د دا 
الصحافة وج ة وطد ديدة، بدتديدة تدحدقديدق 
تحرالت إيلابية شاموة، بعيداي عن ال فعيدة 
والشخص ة والسطحيدة، وبد ددع تدعدبد دة 
الل اهير لدعم قضدايدا الدحدزب وخدطدتده 

 اإل تراتيلية.

وفي ال لال اإلعممي، ال بد من التدأكديدد 
عدوددى أن اإلعددمم الدداخددوددي والددخدداسجددي 
الصي ي يع ل في جسم واحدد، ويدتد داول 
م ام س  ية واحدم لدعم مسيرم الدحدزب 
في ال لت ع، نحر تحقيق سؤا . وفي هدةا 
السبيل، يؤكد الحزب ضروسم مضداعدفدة 
تفاعل اإلعمم والصحافة الصي يتيدن مدع 
م يمت  ا في العدالدم، لدتدحدقديدق األهدداع 
الدد ددشددتددركددة، ولددرعددمن عددن الصددرسم 
الحقيقية لوصين وإ تراتيليات ا الشدفّدافدة، 
ما يُخفّف من الل د ال بةول لتفعيل ونشر 
الد ددبدادسات االقدتددصداديددة والدد دسدداهد ددات 
اال ت  اسية الصي ية في الدول االج بديدة، 

سجدل ”  شدي“  يّ دا وأن األمديدن الدعدالدم 
إقتصادي حقيقي، ويُعطي أولرية التطبيق 
لوب رد األهم والعاجوة، وأول دا تدود  الدتدي 
ترتقي ب سترى معيشة الشع  الصديد دي، 
وتفتح كرى جديدم لألشتال واألع ال في 
دول العالم، وتع ل عوى تعظيم التبدادالت 
الحرم والعرل ة باإلتدلداهديدن وفدي إطداس 

 كرني عادل.
د دال االقدتدصدادي الصديد دي  إن نلدا  الد ا
يرتبط ب لدا   دريدع لديدرمديدات اإلعدمم 

الصدديدد ددي الددداخددوددي والددخدداسجددي. ومددن 
الضروسي ه ا التأكيد عدودى أن الد دلدا  
في هةا الحقل  ديدكدرن حدوديدف الصديدن، 
حين تعدطدي الصديدن األولدريدة لدودكدرادس 
ال   ية الرفيعة ذات الخبرات اإلعدممديدة 
والفكرية الطريوة والوترية ال تقدمة. وه ا 
ال بد من أن يَ ال اإلعمم الصي ي ال رّجه 

الد دقدروء مد ده والد دسد در    –بالعدربديدة 
 –والُ شاهدد عدبدر شداشدات الدُ دبَداَصدرم 

ن قابل القيادم الدحدزبديدة،  الع اية المممة ما
ي لدودتدسديّد  الد د د دي وضديدا   بالةات م عا

 البرصوة.
ي ه ا،  لكن ليل هةا كل شيء. فاألهم أيضا
هدر أن يدتددم تددردديدف أصددقدداء وُحددودفدداء 
الصين أوالي في و اسل اإلعمم الصديد ديدة 
ال اشرم والد داطدقدة بدالدعدربديدة، مدن أجدل 
الددتددرافددق الدد ددخددوددص لددوددكددادس الددعددضددري 
ال   دي مدع الدكدادس السديدا دي ووا خدر 
الفكدري، وهدر بدالدةات عد دران الدعَدطداء 
ال   ي وال لا  وطتيدان وجد دة الد دظدر 
الصي ية و  رلة تدرويدلد دا، إذ أن هدة  
الحالة  تكرن نابعة مدن قدودرب وعدقدرل 
العاموين اإلعمميين الدعدرب فدي و داسدل 
اإلعمم والصحافة الصديد ديدة، و دتدتدسدم 
بالقّرم وال فاذ في أفد ددم َمدن يدتدودقد دا مدن 
العرب في أ يا وأفريقيا، إذ يتطوع هؤالء 

بددعدددمددا  دديددطددرت عددوددى الددعددرب   –أوالي 
و دداسددل اإلعددمم والصددحددافددة الددتددربدديددة 
وأ اليب  ا وطباسع الترويج لدي د دا لد ددم 

الى ف م فكرم الصين وهدف دا و   –طريوة 
الددراقددعددي األنسدد ، ”  مسددألددة تددعددريددفدد ددا“ 

ك ة وعو ية  وتحبي  العرب ب ا بةكاء وحا
وقال  لتري وأ وربي عربي قدادس عدودى 
االنتاج الفرسي والكس  السريع لدودعدقدرل 

تددخددودديددق “ واألفددكدداس واألصدددقدداء ضدد ددن 
م د داج إعدممدي وصدحدفدي جدديدد غديدر 

، يُرّكز عوى ال صالح الدحدقديدقديدة ” الحالي
العربيدة الصديد ديدة، الدتدي تصديد   دراد 
ال لت ع العربي، وليل ال ختاسين فيه أو 

 الف ة االقل م ه فحس .

 5الككم  نى  الة    

 ا لاد ما مروان سوداح*

 ا لاد ما مروان سوداح*
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لكن اإلعمم والصحافة الصي ية ال يدلد  
ان يُف  ا العرب بدحدصدر الدعدمقدات مدع 
الصين في إطاس ال فع والدكدسد  الد دالدي 

فدقدط. وهدة  كدود دا ”  الد ددايدا“ وال ادي و 
ي، هددي الدد دددع األوحددد  واألخدديددرم أيضددا
لتالبديدة الدعدامدوديدن اإلعدممديديدن الدعدرب 
الحاليين في و اسدل اإلعدمم والصدحدافدة 

قدبدل   –الصي ية، التي يدلد  أن تدرتدقدي 
بشخصيات قو ية ُمتلدددم   –فرات ا وان 

ليبوو اإلعمم الصي ي مراد  في الدعدصدر 
الصي ي اللديد وفي وال د درذج الصديد دي 
العدالد دي الدلدديدد لدودتدحدالدف والصدداقدة، 
ولوتعاون األش ل واال تراتديدلدي ضد دن 
شراكة ال ساوام ما بين العرب والصديدن، 
نحر تحقيق تدتديديدر الدعدالدم الدى صدرو  
اإليددلددابدديددة، وإعددادم تشددكدديددودده وتددحددريددودده 
ي كد دا لدم  ي و وركيا ي وفكريا ي وعقويا إقتصاديا
ن قَبل في الدتداسيدل الدبدشدري.. وال  يكن ما
ي كن أن تصل س الة الصديدن الدعدالد ديدة 
الشددريددفددة هددة  لددوددعددرب كدد ددا هددي ودون 
سترش، إال من خمل قو يين وإعممديديدن 
وصددحددفدديدديددن عددرب أصدددقدداء وُحددوددفدداء 
لوصين، يدعد دودرن فدي و داسدل إعدممد دا 
ددن خددمل  بددإخددمد مددبدددسددي، ولددي ما

 مأجرسين ونفعيين وانت اميين.
الدةيدن ”  الدُلددد“ هؤالء القو ييدن الدعدرب 

يضدعددرن عدقددرلدد دم الددى جدداندد  الددعددقددرل 
” شدي“ الصي ية عوى ن ط عدقدل األمديدن 

ون له ومؤ ستده الدحدزبديدة والسديدا ديدة 
د دال الدحدزب  الكبيرم والحدكديد دة عدودى ما
 –الشديددرعددي الصديدد ددي، هددم الددرحدديدددون 

الدد دددؤهدددودددرن   –ولدديدددل غدديدددرهدددم أبدددداي 
والقادسون الحقيقيرن عوى قديدادم الدعدرب 
ودفّـت م نحر التضامن مع الصين وُحو  ا 
العال ي وما ال ا ومدؤ دسدتد دا اإلنسدانديدة، 
التدي تدأخدة بدعديدن االعدتدبداس واإلحدتدرام 
والتطبيق الُ دبدد  الدخدصداسدص الدقدرمديدة 
 وال قافية والحضاسية ل ختوف الشعرب.

ي أبداي، أن األه ية الحالية هدي  وليل ختاما
في أن تأخة الصيدن بداالعدتدبداس الدعدود دي 
الع يق تو  التتديديدرات الدتدي بددأ الدعدالدم 
العربي يتعّرض إلي ا م ة   رات عدديددم 
وتعصف به بع ف، وكةل  تو  التتيرات 
التي صاست م ة ا ن تدعدصدف بدالدعدالدم 
ي  غير الدعدربدي، عدودى إتّسداعده، إندطدمقدا
دن  بالةات من العالم العدربدي، وتدحدديدداي ما
شددقّدده ا  دديددري بددالددةات، حدديددص تدد ددحددى 

الع ويات السيا يدة فدي الدَ دعد درسم ندحدر 
التبّدل، وتستعد عراصدم الددول الدكدبدرى 
والُصترى لتأكيد تعدّدية األقطداب.. هدة  
التعدّدية التي إفرمت ا القضيدة السدرسيدة، 
والى جانب ا العراقية، وانتصاس الدولتديدن 
وف ا ومحرسها العربي  وقرى ال قاومة وحا
ي  والدولي عوى االسهاب ال دعرم أمريدكديدا
ي ومن بعض العرب ال تحالفيدن  وإ راسيويا
مع هاتين الل تين، وتدألديدرات هدةا كدوده 
واستددداداتدده عددوددى و دداسددل الصددحددافددة 
واإلعمم الصي ية التي عويد دا أخدة تدودكدم 
الددحددقدداسددق بددعدديددن االهددتدد ددام والدد ددتددابددعددة 
واإلدساك، ولددزوم أن تددرفّددر كدديددفدديددات 

 إعممية ومرضرعية لوتعامل مع ا.
لقد دخوت ال  طقة الدعدربديدة األو دطديدة، 
والدول التي تلاوس آ ديدا الدعدربديدة، الدى 
ي و يا ياي  ي وإقتصاديا مرحوة جديدم إعمميا
ي، قُبيل وبعد التصريحات االخديدرم  وفكريا
الزلزالية لحد دد بدن جدا دم بدن جدبدر آل 
لاندي، وميدر خداسجديدة وسسديدل ومساء 
قطر السابق. فقد بدأت ال  طقة باالبدتدعداد 
ي عن واش طن التي اتضدح بدأند دا  تدسيليا
تستعبد حدودفداسد دا حدتدى مدن الدعدديدد مدن 
مددخددطددطدداتدد ددا ونددقددمتدد ددا السدديددا دديددة 

 والعسكريـة. 
وبددرغددم تددحددالددف عدددد مددن الدددول مددع 
الراليات ال تحدم بصرسم ع يقدة، إال أن 
سؤ اء وقادم دول في ال  طقدة يشدعدرون 
بأن كرا ي م قد ت تز أل باب أمدريدكديدة، 
وإلعتقادهم بعدم لبات ودي رمة التحدالدف 
األمددريددكددي مددعدد ددم. فصددرسم وأوضددا  
ومراقع أمدريدكدا تدتدراجدع فدي الد د دطدقدة 
العربية وفي تدفدكديدر الدعدرب، وهدا هدي 
ال  طقة قدد بددأت تددخدل عصدراي جدديدداي 
تتفتح فيه أعين الدعدرب وعدقدرلد دم عدودى 
حقيقة ما جرى ويلري في بدودداند دم مدن 
مآ ي م ة الس رات ال اضديدة، وبدالدتدالدي 
إع ال م التفكير في َمن هي تدود  الدبدوددان 
الددعدددّوم لدد ددم، وَمددن هددي تددودد  الددبددودددان 
الصدديددقددة لدد ددم.. لددكددرا دديد ددم وأشدتددالدد ددم 

 ومصالح م وشعرب م ومستقبو م.
يَطل اليرم عوي ا في مدا يُسدّ دى بد د دطدقدة 

، عد دد جدديدد ” م طقة الشدر  األو دط“ 
تتسم خمله السيا ة األمريكية بالت داقدض 
اليرمي الحاد، ويُمحظ فيده بددايدة تشدّكدل 
 يا ات عربية جدديددم، يدتدم صديداغدتد دا 
دون الت سيق الع يق مع واش طن،  ديّد دا 
بعد الصددمدة الدحدادم والدةهدرل الدعد ديدق 
والددرجددفددان الدد ددتددراصددل الددةي أصدداب 

مدن الدرقدفدة ”  الُ عتددلدة“ االنظ ة العربية 

الرو ية ال دبددسديدة واال دتدراتديدلديدة الدى 
جان   درسيدة، ومدن الدرقدفدة الصديد ديدة 
ي فدي مدلدودل  ال بدسية الى جداندبد دا أيضدا
األمن الدولي لألُمم ال تحدم، وهدر مدا لدم 
تترقعه هة  االنظد دة أبدداي وال حدتدى فدي 
أحمم ا، وصاس يَع ي ل دا بددايدة تدتديديدر 
ي ع  ا في السديدا دة  جةسي وقسري سغ ا
ي في مساس السيا ة العربية  العال ية، وتبعا

 الدولية. –
ي “ قد يت رد العدربدي  الدعدم “ عدودى ”  تد دامدا

، وقد ي تقل بتحالفاته اال تراتديدلديدة ”  ام
الى الصديدن وسو ديدا، وهدي احدتد داالت 
واسدم جددداي مددن الضددعددف الدد ددتددراصددل 
لددممددريددكددان، بددخدداصددة  إذا مددا ضدد دد ددت 
مر كر وبيلين هةا التحالدف وأمدن هدة  
الدول وا تقمل ا، وحي  ا  يكدرن هد داك 

، وبم أصحاب ”شر  أو ط بم أمريكا“
 وحوفاء أمريكا ب ختوـف تس يـات ـم.

فالرجرد العسكري الرو دي فدي  درسيدة 
هة  األل اء، إن ا يع ي ويؤكد االحتد دالديدة 
الكبيرم بل واألكيدم، لدخرل الصديدن الدى 
 رسية وحضرسها الفاعل في االوضدا  
العربية، وبالتالي بروم إمدكدانديدة تدتدزايدد 
أه يت ا لوتعامدل والدتدعداون مدع الدعدربدي 
الصين. وفي إطاس هة  الصرسم الكبيدرم، 
عوى الصديدن أن تددسك أهد ديدة اإلعدمم 
درفديدة  والصحافة الراعية وال د د ديدة والدحا
واإلبدداعديدة الدتددي تد دشدر وتددبدص بدالدودتددة 
العربية، فبد دا يد دكدن الدحدرم عدودى لدقدة 
ال راطن العربي والعردم بده الدى عصدر 
طريق الحرير القديم حيدن كدان الدعدربدي 
يددتددصددادقددان بددعددفددريددة وضدد ددن تددبددادالت 
طبيعية فرض دا األمدر السدود دي الدراقدع، 
فحي  ا كانت لقافت  ا العربية والصديد ديدة 

 لصيقة.
وأسى أندده مددن واجددبددي الددتددأكدديددد عددوددى 
رفية وترافر وجه إعممدي  ضروسات الحا
صدديدد ددي وعددربددي مدد ددا دد  فددي اإلعددمم 
والصدحددافددة الصدديد دديددة، فددبددون ذلدد  لددن 
تت كن الصين مدن تدأكديدد صدرستد دا فدي 
سيا  العالم العربي الكبير، الةي يَدتدحدفّدز 
اليرم لوقفز بخطرات وا عدة الدى األمدام، 

 ترافقه قافوة من أصدقاسه وُحوفاسه.
 
 

ف ف فيفيففن  *ر فيف  اإلرف فاد الفدولفا لفىفة 
واإلناميين والفمفك فا، الفعفر، أصفدقفاء 

ين.  وُحى اء الة 
*الَمفقفال خفاا  فالفنفشفرع االسفبفونفيف  

 لموق  الةين  عيون نر ي .

 6ركم  المنشور نى  الة    



  6ا لففةفف فف فف    

 م مود ر ا
 مد ر موق  الةين  عيون نر ي 

 
من خمل ال تابعة الح ي ة والداس ة لرعدمم 
العربي في تعاموه مدع الصديدن، ولدرعدمم 
الصي ي ال اطق بالعربية، عوى مددى أكد در 
من عشر   درات، وبشدكدل يدرمدي وداسدم، 
أ  ح ل فسي بدعدرض بدعدض الدتدرصديدات 
التي ي كن أن توع  دوساي تعزيز الدتدراصدل 
بشكل عام بين الصين والعرب والدتدراصدل 
الوتري بشكل خاد، وتؤدي إلى فتح آفدا  
وا ع لوتعاون اإلعممي الفعوي والد دبداشدر 

 بين الطرفين.
روصيات لإلنام الةينا الناطق 

  العر ي :
ـ ال يكفي أن يكرن هد داك إندتداج لدودخدبدر 7

وال عورمة، ولكن ال بدد مدن وجدرد مدتدودّق  
ل ا. إن إس ال كّم هاسل من ال عورمات عن 
الصين بالوتة العربية أمر مطودرب وجديدد، 
ولكن ي بتي بال قابل تأمين من يستقبل هدة  
ال عورمات في اللان  العربي. ومدن أجدل 
ذل  يل  القيام بدسا ة دقيقة لحلدم تدألديدر 
ال عورمات الد در دودة فدي الدعدالدم الدعدربدي 
ومدى تسريق ا ع د ال اس الدعداديديدن ولددى 
و اسل اإلعمم العربية لمعت اد عوي دا فدي 
صياغة الخبر الصيد دي وتدقدديد ده لدودقداس  
الددعددربددي، وفددي تددأمدديددن تددراصددل مددعددرفددي 
وحضاسي حقيقي، تكرن الرابطة الدودتدريدة 

ي م ه.  جزءاي أ ا يا
ـ أمر جيّد أن يتم ترقيع اتفاقيدات س د ديدة 2

مع ج ات حكرمية ومؤ سات تابدعدة لد دا، 
ي مسألة مطوربة. ولكن ال بد مدن  وهة  أيضا
تخدودي الدقديدادم الصديد ديدة عدن الدحدةس فدي 
الددتددعددامددل مددع و دداسددل اإلعددمم الددخدداصددة 
وال ستقدودة. فد دة  الدر داسدل أخدةت حصدة 
كبيرم من ال تابعديدن فدي الدعدالدم الدعدربدي، 
وسب ا تكرن هي الحصة األكبر، والدتدخدودي 
عددن هددؤالء ال يصدد  أبددداي فددي مصددوددحددة 
الصين. ي بتي تفدعديدل األجد دزم الدر د ديدة 
الصي ية وال  ي ا في السدفداسات مدن أجدل 
التراصل مع اإلعمميين ال حويين، وتأمديدن 
ال عورمات ل م وإطمعد دم بشدكدل مدبداشدر 
عوى ما يحصل فدي الصديدن،  دراء عدبدر 
عدددقدددد نددددوات وصدددالدددرندددات إعدددممددديدددة 
ي  بحدضدرسهدم أو عدبدر دعدرتد دم شدخدصديدا

لزياسم الصين واالطدم  عدودى األوضدا  
ه اك. ألن هة  هي الر يوة األندلدع لدخدودق 
احتكاك ل دؤالء الصدحدافديديدن مدع الصديدن 
ودفع م لوحديص ع  ا بالشكل األفضل. ك دا 
ي بتي تقديم تس يمت ل دؤالء اإلعدممديديدن 
كددي يُددقدددمددرا عددوددى مددتددامددرم تددعددوّددم الددوددتددة 
الصي ية، ولر بالدحددود الددنديدا، وذلد  مدن 
أجل كسر حاجز الدودتدة، ومدعدرفدة كديدفديدة 
تفكير الصي يين من خدمل الدتدعدرع عدودى 

 أوليّات لتت م.
ـدد ال يددكددفددي أن تددعددتدد ددد الصدديددن عددوددى  3

صحافيي ا ال اهرين بالوتة العربيدة لدتدقدديدم 
الصين لوعالم العربي. ال بد من قيام الصين 
باال تفادم من خبرات اإلعمميديدن الدعدرب 
فدي مدؤ دسداتد دا اإلعدممديدة، وذلد  عدبددر 
دعرت م لوع ل في الصين، أو عدبدر إنشداء 
مكات  إقوي ية سسيسية في الدول الدعدربديدة، 
يكرن االعت اد في ا عوى صحافيين عدرب، 
يددقدددمددرن الددبددرامددج ويددديددرون الددحددراسات 
ويستقبورن الضيرع، ألنه بد دة  الدطدريدقدة 
يدد ددكددن الدددخددرل إلددى السدداحددة اإلعددممدديددة 
العربية بالشكل األفضل واألكد در فداعدوديدة. 
ك ا ي كن من خمل االحتكاك ال باشر بديدن 
الصحافيين الدعدرب والصديد ديديدن تدحدقديدق 
ت دامج لدتدري وميدادم الدعداسفديدن بدالدودتدة 

 الصي ية في العالم العربي.
ـ ي بتي أن تع ل و اسل اإلعمم الصي يدة 8

عوى تحريل الصين إلى قضية فعوية وآنديدة 
فددي عددالدد دد ددا الددعددربددي. مددا يددزال الددعددرب 
ي ظرون إلى الصين عوى أن ا بدعديددم جدداي، 
في حين أن الصين باتت في كل بيت وحي 
ومدي ة في عدالد د دا الدعدربدي. وهدةا األمدر 
يكرن عبر تدفدعديدل الدحدضدرس اإلعدممدي، 
وعبر تأهيل مل رعة من الدخدبدراء الدةيدن 
يتحدلرن عن الصين عن معرفدة وإطدم ، 
ويُدخورن الصديدن فدي كدل مدرضدر  لد دا 
عمقة فيه في عال  ا العربي وفدي الدعدالدم. 
إن خوق االهت دام بدالصديدن لددى الد دتدودقدي 
العربي يرّجه هةا الد دتدودقّدي إلدى االهدتد دام 
بوتت ا وب قافت دا وحضداستد دا، فضدمي عدن 
 يا ت دا واقدتدصدادهدا، وهدةا هدر جدرهدر 

 ال طورب.
ـ يل  أن تزيد و اسل اإلعمم الصديد ديدة 9

ال اطقة بالوتة العربية من جرعدة الدبدرامدج 
واألقسام التي تعوّم الوتة الصي ديدة وتدعدّرع 
ب ا، واعت اد أحدد  األ دالديد  الد دبدتدكدرم 
إليصال هة  الوتة إلى العرب. وكي تدكدرن 
هة  البرامج واألقسام فعّالة ومؤلرم، ي بتي 
أن تكرن و داسدل اإلعدمم الدتدي تد دشدرهدا 
ُ ومدعدتد ددم مدن قدبدل  وتب  ا معروفة أيضدا

 ال توقين.

 2الككم  نى  الة    



  2ا لففةفف فف فف  
 

 

 روصيات لإلنام العر ا:
ـ ي بتي أن يوع  اإلعدمم الدعدربدي دوس  7

في تحقيق التقاسب بيدن الدعدرب والصديدن. 
وهةا األمر يتطو  بةل جد درد كدبديدرم فدي 
التدعدرع عدودى الصديدن عدن قدرب، ومدن 
مصددادسهددا هددي، ولدديددل االعددتدد دداد عددوددى 
ال صادس التربديدة الدتدي ال تدريدد لدودعدرب 

 والصي يين تحقيق أي تقاسب.
ويكرن لع  هةا الدوس مدن خدمل اعدتد داد 
مرا دوديدن فدي الصديدن، وإفسدا  الد دلدال 
أمام م لتقديم صرسم أك ر دقة ع ا يحدصدل 
في الصديدن، وذلد  مدن خدمل إعدطداسد دم 
الدد ددسدداحددة الددمممددة لددوددتددعددبدديددر عددن هددة  
الدد ددراضدديددع،  ددراء فددي الصددحددف أو 
اإلذاعددات أو الددتددوددفددزيددرنددات أو الدد ددراقددع 

 اإللكترونية.
ي من خمل االهتد دام  ويكرن هةا األمر أيضا
بالقضايا التي ت م الصين،  دراء الدقدضدايدا 
الددداخددودديددة أو الددخدداسجدديددة. فدد ددؤتدد ددر هددام 
وأ ا ي م دل الد دؤتد در الدرطد دي الدتدا دع 
عشر لوحزب الشيرعي الصي ي لم نلدد لده 
أي انعكاس كبير في اإلعمم العدربدي، مدع 
أن آلداس هدةا الد دؤتد در ال تدقدتدصدر عدودى 
الصين وحدها، وإن ا  تترم  عوى الدعدالدم 

 ككل، وم ه العالم العربي بالتأكيد.
ـ الع ل عوى تأ يل آلية تدراصدل بشدكدل 2

حقيقي ومسدتددام )بدعديدداي عدن الد در د ديدة 
وال لاموة( مع و اسل اإلعدمم الصديد ديدة، 
ومددع األجدد ددزم الدد ددخددتددصددة بدداإلعددمم فددي 
الصين،  دراء كداندت لدلد دة الددعدايدة فدي 
الددحددزب الشدديددرعددي الصدديدد ددي أو مددكددتدد  
اإلعمم الحكرمي في ملول الدولة، وذلد  
مددن أجددل تددبددادل الددخددبددرات، والددتددعددريددف 
ال تبادل بين الطرفين، ب ا ي زل الدعدمقدات 
اإلعممية من ال لال ال ظري القداسدم عدودى 
مسترى الحكرمات إلدى الد دلدال الدعد دودي 
ال ت  ل فدي الدتدعداسع الدرلديدق والدتدعداون 
الداسم بين ال ؤ سات العربديدة والصديد ديدة، 
وهةا  يؤدي إلدى الدتدعدرع عدودى الصديدن 
والتعريف بدالدعدالدم الدعدربدي بشدكدل أكد در 

 حراسم وتأليراي.
ـ إنشاء أقسام خداصدة بدالدودتدة الصديد ديدة  3

عددوددى الدد ددراقددع اإللددكددتددروندديددة الددتددابددعددة 
لو ؤ سات اإلعممية العربيدة، بد دا يدؤدي 
إلى نقل الصرسم العربديدة إلدى الصديد ديديدن 
بعيداي عن التشريه القاسم في و اسل اإلعدمم 
التربيدة. وتدقدرم هدة  األقسدام بدالدتدعدريدف 
بالدول العربية وإمكانات ا وخيرات ا، بعديدداي 
عددن نددقددل الددخددمفددات الددعددربدديددة إلددى هددة  

الدد دد ددصددات، أو الددتدددخددل بشددؤون الصدديددن 
الداخوية، م ا قد يؤدي إلى صعربة الدخرل 
إلى ال دلدتد دع الصديد دي، وقدبدل ذلد  إلدى 
الدولة الصي ية ال حص ة ضد االخدتدراقدات 
اإلعممية األج بية، بعكل دولد دا الدعدربديدة 

 لأل ف.
ومن ال  ا   في هةا ال لال الدخدرل إلدى 
اإلعمم اللديد الةي أ سته الصين ل فس دا، 
وبد داء مسداحدات عدودى مد دصدات اإلعددمم 
الصي ي التي يستخدم ا م ات ال ميين مدن 
الصي يين، كـ يويتشاتي ويويبري وغيرهدا 
من ال راقع الصي ديدة. وقدد شد ددندا بدعدض 
التلاسب العربية في هدةا الد دلدال، كدقديدام 
ق ام اللزيدرم بدافدتدتدا  مسداحدة لد دا عدودى 
م صة ويبر الصي ية، األمدر الدةي يُدعدتدبدر 
خطرم متقدمة، ي بتي أن تتدبدعد دا خدطدرات 

 أخرى في هةا ال لال.
وي كن في هةا ال لال لع  دوس فدي ندقدل 
الوتة العربية إلى الصي يين من خدمل هدة  
ال  افة، ألن ا  تساعد الك ير من ال  تد ديدن 
الصي يين بالوتة العربية، و دتددفدع آخدريدن 

 لمهت ام ب ة  الوتة.
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عوى الكتابة لر اسل اإلعمم العربية. ه داك 
الك يرون من الدخدبدراء الصديد ديديدن الدةيدن 
يتق رن الوتة العربية، وبي  ا ا ن الك ديدرون 
مد دد دم، ويد ددبددتدي اال دتددفددادم مددن وجدد ددات 
نظرهم إماء األحدا  في ال  طقة والعدالدم، 
ألن م يعكسرن بشدكدل عدام وجد دة الد دظدر 
الصي ية إماء هة  األحدا . والتعرع عودى 
وج ات ال ظر هة  أمر م م وضروسي إذا 
ك ا نريد أن نتعرع عوى الصيدن وطدريدقدة 
تفكيرها. ك ا يد دكدن تدرقديدع اتدفداقدات مدع 
و دداسددل اإلعددمم الصدديدد دديددة إلعددادم نشددر 
التحويمت والتعويقات التي تد دشدرهدا عدودى 
مراقع ا اإللكترونية،  راء تو  الد د دشدرسم 
بالعربية، أو في و داسدل اإلعدمم الد داطدقدة 
بدداإلنددكددودديددزيددة، أو حددتددى تددودد  الصددادسم 

 بالصي ية.
ي فدي مدرقدع الصديدن بدعديدرن  ولي شخصديدا
عربية تلربة طريوة في هةا ال لال، حيدص 
ت ت ترج ة م ات ال قاالت مدن الصدحدف 
الصي ية الصادسم باإلنكويزية ونشرها عوى 
مدى   ة في الد دشدرم األ دبدرعديدة، وهدة  
ال قاالت تشكل مادم معرفية مد د دة يد دكدن 
اال تفادم م د دا لدتدحدديدد مدرقدف الصديدن ـ 
ب ختوف توّرناته ـ من العديدد مدن الدقدضدايدا 
الداخوية والخاسجية، وم  ا قضايا ال  طدقدة 

 بالتأكيد.
وبددالدد ددقددابددل يدد ددبددتددي تددرجدد ددة الددعددديددد مددن 
ال راضيع ال كتربة بدالدودتدة الدعدربديدة إلدى 
الوتة الصي ية، وب ّ ا عبر هة  ال  دصدات، 

ألن ا بةل  تعّرع الصي يين عودى وجد دات 
ال ظر العربية من الدقدضدايدا الد دطدروحدة، 
وتفدتدح مدلداالي لدفد دم الد دقدافدة والدحدضداسم 

 العربية بشكل أفضل.
ي كن لر اسل اإلعمم الدعدربديدة لدعد  دوس 
كبير في تعزيز التراصل مع الصين، وهدر 
دوس بدأنا نوحظ بعض مفرداتده فدي ا وندة 
األخيرم. باألمل قامت مدؤ دسدة إعدممديدة 
لب انية خاصة بإعداد عدم تدقداسيدر قصديدرم 
حرل م ا بة لب انيدة فدي الصديدن، فدأخدةت 
ي كدبديدراي،  هة  التدقداسيدر صددى جد داهديدريدا
وكانت م يزم جداي في أداس ا وفي تسريق دا. 
نعطي هةا ك  ال ل قرل إن ال لال مدفدتدر  
بشكل كبير لتحقيق تقدم في ملدال تدحدقديدق 
التدرابدط اإليدلدابدي الد د د در بديدن الدعدرب 
والصين من خدمل و داسدل اإلعدمم، ومدا 
ي قص ا فقط هر اإلي ان بأه ية هةا الددوس، 
والع ل بلدية وعدزم لدتدحدقديدقده، وهدةا مدا 
 يؤدي إلى خوق فدرد حدقديدقديدة لدودعدرب 
ولوصديد ديديدن، فدرد لدودتدمقدي والدتدعداون 
وال فع ال تبادل، عوى مختوف ال سدتدريدات، 
السدديددا دديددة واالقددتددصدداديددة والدد ددقددافدديددة 

 واإلعممية، وغيرها من ال ستريات.
ف ل تقرم و ال اإلعمم العربديدة الدخداصدة 
ب ة  ال   ة؟ هل تقت ع بأه ية هدةا الددوس؟ 
هل   ش د ن ضة إعممية عربديدة بداتدلدا  
الشر ، لت قل ل ا من ك رم ، وتعرف ا عدودى 
آفاقه، وتدفع أجيال ا لدودتدرع مدن فدرصده؟ 
ي أعد دق  ي صديد ديدا وهل   ش د بال قابل ف  دا
أله ية التراصل مع عال  دا الدعدربدي بدكدل 
أطيافه وبكل دوله وبكل مدكدّرنداتده، ولديدل 
فددقددط مددع دولددة واحدددم مددركددزيددة، ومددع 
مؤ سات حكرمية، ومع شخصيات محدددم 
دون االنفتا  عوى كل الشدخدصديدات وفدتدح 

 كل ا فا  أما الصين؟
األمر يتطو  خطرم من هد دا وخدطدرم مدن 
ه اك، ال بدل خدطدرات وخدطدرات، حدتدى 
نستطيع أن نقرل إن ا حقق ا ما هر مقدّس ل ا، 
وهر خوق نسيج متيدن مدن الدعدمقدات بديدن 
أمتين من أعر  األمم في األسض: الصيدن 
العظ دى بدتداسيدخد دا الد د دتدد ومسدتدقدبدود دا 
ال شر ، والعرب الةين يقرلرن إن م خديدر 

 أمة أخرجت لو اس.
)*مففقففكففوففف مففن ورقفف   ففعففنففوان:  دور 
وسففا ففه اإلنففام الففخففاصفف  فففا رففعففز ففز 
الكواصه الىغوي  فيفن الفعفر، والةفيفن  
قد ملا المارب فا لحدى حفىفقفات الفمفنفكفدى 
الدولفا لفىفكفر فمف  والفكفبفادالت الفثفقفاففيف  
واإلنساني   ين الةفيفن والفعفالف  الفعفر فا 
الذي انعقد فا مرلفز الفىفغفات والفكفر فمف  

 الكا   لىجامع  الىبناني  قر،  يروت( 

 6ركم  المنشور نى  الة    

http://www.chinainarabic.org/?p=34379 
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 موق  الةين  عيون نر ي  ـ
 اسام  مخكار*:

ل دا كد دت ُمد دتد دا بدالدتدرلديدق والدتداسيدل 
سصدُت عبر هدةا الد دقدال أهدم مدراحدل 
التطرس التاسيخي الدتدي مدر بد دا الدقدسدم 
العربدي إلذاعدة الصديدن الددولديدة بدودتدة 
األسقام والتراسيل حتى يرم ا هةا، وهدر 
يددحددتددفددل بددةكددرى تددأ دديددسدده السددتدديددن، 
ويستشرع مستقبم آت بد دا هدر جدديدد، 
وفددي  ددوددسددوددة مددقدداالت أخددرى الحددقددة 
 أكت  عن فحرى ومض رن س الة هةا 

 القسم بالتفصيل..
يُعد القسم العربي الدةي يدحدتدفدل بدةكدرا  
السدتدديددن مددن أهددم أقسددام إذاعددة الصدديددن 
الدولية وبدأ ب ه اإلذاعي بصرسم س  ية 

مدن ندرفد دبدر عدام  3ألول مرم فدي ال 
تددحددت سعددايددة سسدديددل مددلددوددل  7591

الدولة الصديد دي آندةاك تشدرن ان الي، 
ليقددم خددمدتده اإلذاعديدة الد درجد دة إلدى 
الدول العربية بشكل عدام. وإلدى جداند  
ذل  لقدد غدطدت تدردداتده بدعدض الددول 
غير العربية فدي إفدريدقديدا وغدرب آ ديدا 

أطدودق الدقدسدم  7591وأوسوبا. في عام 
الددعددربددي بددإذاعددة الصدديددن الدددولدديددة أول 

أيد دا االخدرم “ برنامج له تدحدت عد دران 
وش د القسم تقدما كبيدرا ”  العرب نؤيدكم

من حيص عدد  اعات البدص ومضدامديدن 
البرامج إذ إن برامله العربية كانت فدي 
البداية تُبص مرتين يرميا، وفى كدل مدرم 

بددأ  7595ل دم نصف  اعة. وفي عام 
ب ه مرتين يرميا ل دم  داعدة واحددم كدل 
مرم، وتر عت مضاميدن الدبدرمدلدة فدي 

امدادت  7517الدد ددقددابددل. وفددي عددام 
  اعات البص إلى لم   اعات يرميا.

وفي اليرم ال امن والعشرين مدن مداسس 
أطوقت إذاعة الصين الدولية  7555عام 

 FMبرنامل ا العربي الداخوي عبر ق ام 
عوى نطا  بكين عاص ة الصديدن  88.7

وتبص  اعة واحدم كدل يدرم. واندطدودقدت 
ال سخة العربية من مرقع إذاعدة الصديدن 
الدولية عوى شدبدكدة االندتدرندت بصدرسم 

، حيص أصدبدح 2002ماير  7س  ية في 
تلديد البرامج متاحا في أي وقدت عدودى 
 االنترنت ك ا تتلدد األخباس في وقت ا..

بددأت الد دسدخدة  2001فى ديس بر عام 
العربية من مرقع إذاعة الصيدن الددولديدة 
بص البرامج اإلذاعديدة عدبدر االندتدرندت، 
األمر الةي يرفر ملاال أو دع لدودبدرامدج 

 …الصرتية بالوتة العربية
أصدس الدقدسدم الدعدربدي بدإذاعدة الصديدن 
الدددولدديددة مددطددبددرعددة دوسيددة تددحددت ا ددم 

، وتدم 2002في عام ”  جريدم الصداقة“ 
” مدرافدا الصدداقدة“ تتيير ا   ا ليكرن 

وهي ملوة كانت تد دشدر  2001في عام 
إصددداستدد ددا مددرم واحدددم كددل فصددل. 
وش دت و داسدل إعدمم الدقدسدم الدعدربدي 
تر عا وت درعدا مدع اصدداس مدطدبدرعدتده 

 الدوسية.
عدامدا، 20بعد مسيرم ت  رية عوى مددى 

يبص القسم العربي حاليا برامدلده يدرمديدا 
 اعة مقاسنة مع نصف  داعدة  18ل دم 

يرميا في البداية ك ا تر عت و اسل بد ده 
مددن الدد ددرجددات الددقددصدديددرم فددقددط الددى 
ال رجات القصيرم وال تر طة واألق داس 

وو دداسددل  FMالصدد دداعدديددة ومددرجددات 
االعمم اللديدم. وش دت بدرامدج الدقدسدم 
العربي ت درعدا مدتدزايددا وتدطدرست مدن 
البرامج االخدبداسيدة فدقدط إلدى الدبدرامدج 
االخددبدداسيددة والدد ددقددافدديددة واالجددتدد دداعدديددة 
والسياحية واالقدتدصداديدة وغديدرهدا مدن 
البرامج، ويعد دل الدقدسدم الدعدربدي عدودى 
تر يع و اسوه بشكل مست ر حيدص يدقدرم 
بإنتاج مدقداطدع الدفديدديدر لد دشدرهدا عدودى 
مرقعي  إذاعة الصين الددولديدة وتشدايد دا 
دوت كددرم وغدديددرهدد ددا مددن مدد ددصددات 
االعددمم الددلددديدددم، وو دداسددل الددتددراصددل 
االجدتد دداعدي الد ددتد دد دوددة فددى  )الدتددريدتددر 

 والفيسبرك(.
مردفا صي يدا فدي  30ويع ل حاليا نحر 

القسم العدربدي بداذاعدة الصديدن الددولديدة 
خددبددراء أجدداندد  )مددن  9إضددافددة إلددى 

السددردان ، مددرسيددتدداندديددا ،والددلددزاسددر، 
ومصر( وفى   رات  ابقة ع ل بالقسدم 
خبراء من )فوسطين و درسيدا والدعدرا  
والي ن( وتعد دل اإلذاعدة ا ن لدتدر ديدع 
نطا  تعاون ا ليش ل عدددا مدن الدبدوددان 

 العربية األخرى.
وأ ل الدقدسدم الدعدربدي إلذاعدة الصديدن 
الدولية ال كت  االقوي ي ل  طقدة الشدر  
األو ط في القاهرم ومكتبين لو را دوديدن 
في مصر وقطر وفصدل كدرندفدرشديدرس 
في صفاقل بترنل فضم عن أ دتدرديدر 
إلنتاج البرامج في الدقداهدرم. كد دا عديدن 
مرا وين أجداند  فدي الدعدرا  و درسيدا 

 …وجزس الق ر ومرسيتانيا
إضافة إلدى مد دامده االذاعديدة وخددمداتده 
عبر االندتدرندت، أندلدز الدقدسدم الدعدربدي 
أع ال دبولة ال سودسدمت الدتدودفدزيدرنديدة 

، وأنلز أعد دال 2073واألفمم في عام 
” حيام  عيدم“ ترج ة ودبولة لو سوسوين 

ك دا تدم بد د د دا فدي كدل مدن ”  دو دو” و
مصر وترنل واللزاسر والديد دن وعددد 
من من الدول حيص حظيا بدإقدبدال كدبديدر 

 من ال شاهدين ال حويين.
فددي تددطددرس جددديددد آخددر أطددوددقددت إذاعددة 
الصدديددن الدددولدديددة قدد ددرات اذاعدديددة عددوددى 

في مرسيتانيا وجزس الق ر  FMمرجات 
وجدديددبددرتددي واألسدن وقددريددبددا فددي دبددي 
لخدمة ال ستد دعديدن الدعدرب عدودى ندحدر 

 أفضل.

 3الككم  نى  الة    
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وفى إطداس الدتدبدادالت الد د داسديدة تدحدافدظ 
إذاعة الصين الدولية عوى التعاون الليدد 
مع و اسل االعمم العدربديدة بشدكدل داسدم 
حيص نظم قسُ  ا العربدى بدالدتدعداون مدع 
السفاسم الصي ية في الدلدزاسدر واإلذاعدة 
الرط ية اللزاسدريدة مسدابدقدة مدعدودرمدات 
بدد دد ددا ددبددة الددةكددرى الددخدد ددسدديددن إلقددامددة 
الددعددمقددات الدددبددوددرمددا دديددة بدديددن الصدديددن 

ديسد دبدر  20واللزاسر والتي صدادفدت 
حيص تم ا تعراض مسيرم    2001عام 

الصداقة الصي ية اللزاسرية عدودى مددى 
 عاما. 90

ك ا نظم القسم الدعدربدي بدإذاعدة الصديدن 
الدولية بدالدتدعداون مدع الد ديد دة الدقدرمديدة 
لرذاعة السدردانديدة مسدابدقدة مدعدودرمدات 
بدد دد ددا ددبددة الددةكددرى الددخدد ددسدديددن إلقددامددة 
الددعددمقددات الدددبددوددرمددا دديددة بدديددن الصدديددن 

فبرايدر عدام  8والسردان والتي صادفت 
 م.2005

ونظم القسم العربي بالتعداون مدع اذاعدة 
الدددريددداض وهدددي االذاعدددة الدددرطددد ددديدددة 
السددعددرديددة، مسددابددقددة مددعددوددرمددات تددحددت 

عدبدر ألديدر ”  التعاون وال ستقبل“ ع ران 
اإلذاعة وعوى شبكة االنترنت بد د دا دبدة 
الددةكددرى الددعددشددريددن إلقددامددة الددعددمقددات 
الدبدودرمدا ديدة بديدن الصديدن والسدعدرديدة 

 27والددتددي وافددقددت 
. 2070يرلديدر عدام م

وأشددددرع الددددقددددسددددم 
العربي بالتدعداون مدع 
صدددحددديدددفدددة الدددرفدددد 
الددد دددصدددريدددة عدددودددى 
مسددابددقددة مددعددوددرمددات 
بدد دد ددا ددبددة الددةكددرى 

إلقددددددددامددددددددة  99ال
العمقات الدبورما يدة 
بيدن الصديدن ومصدر 

وتود   2077في عام 
هددي الدد ددرم األولددى 
التدي يدتدعداون الدقدسدم 
الددعددربددي فدديدد ددا مددع 
و ددددداسدددددل اإلعدددددمم 
األج بيدة الد دطدبدرعدة 
لددددتدددد ددددظدددديددددم نشدددداط 

 مشترك..

إلى جان  ذلد  يُدلدرى الدقدسدم الدعدربدي 
بإذاعة الصيدن الددولديدة أنشدطدة مد ديدزم 
بشكل داسم، إذ ابتكدر مسدابدقدة الدخدطدابدة 
بالوتة العربية لطمب اللامعات الصي ية 

م 2073م و2077فددددى األعددددرام  
م وتعتبر هة  ال سابقة الدرحديددم 2072و

من نرع ا عدودى مسدتدرى الددولدة وهدي 
أكبر مسابقة لوتدة الدعدربديدة فدي الصديدن 
حتى ا ن من حيص نطاق ا وكفاءم للد دة 
تحكي  ا وعدد ال شداسكديدن فديد دا حديدص 
شاسك في ا طمب داس رن لوتة العربيدة 

جامعة من بكين وشانت داي  30من نحر 
وقددرانددتدددونددو ولدديدداوندديدد ددو وندديدد ددتددشدديددا 
وتش ليانو وعدد من ال  اطق الصي يدة، 
م ا ألاس سدود فعل قرية في تعدودم الدودتدة 

 العربية في الصين..
وأبددرمت الددعددديددد مددن و دداسددل االعددمم 
الصي ية واألج بية نشاطات الد دسدابدقدات 
وم  ا إذاعة الصين الدولية ووكالة أنبداء 
شي خدرا وتدودفدزيدرن الصديدن الد دركدزي 
ومرقع صحيفة الشع  اليرمديدة وشدبدكدة 
الصدديددن ومددلددوددة الصدديددن الدديددرم، وقدد ددام 
الددلددزيددرم الددقددطددريددة، ووكددالددة الشددر  
األو ط ال صرية واإلذاعدة السدردانديدة، 
ووكالة األنباء ال تربية وصحيفدة الدرفدد 

 ال صرية.
إن برامج القسم العربدي شدامدودة تدتدركدز 

ألخباس بشكل أ ا ي لك د دا تدتدسدم اعوى 
ب زايا متباي ة. وإن البرامج الد در ديدقديدة 

مدد ددل ألددحددان شددرقدديددة مددرغددربددة لدددى 
ال ست عديدن الد دحدوديديدن. وأصدبدح الدبدص 
العربي أول اخدتديداس لد دسدتد دعدي الدودتدة 
العربية ال حويين الةين يريددون مدتدابدعدة 
األخباس الراه ة وتدعدودم الدودتدة الدعدربديدة 
والت تع بال ر ديدقدى الدعدربديدة الدخدمبدة، 
ومن ال عروع أن البص العربدي و ديدودة 
فعالة و  وة لتعرع ال ست عيدن الدعدرب 
عوى الصين. حيص يدقددسون الدتدطدرسات 
الددتددي طددرأت عددوددى الددبددرامددج الددعددربدديددة 
ودوسها في تعزيز الدتدفداهدم بديدن شدعد  

 الصين وشعرب الدول العربية.
وهدكددةا يسددعددى الددقددسدم الدعددربددي بددإذاعددة 
الصين الدولية لخدمة مست عيه بإخمد 
وب اء جسر صداقدة يدربدط بديدن الصديدن 
والدول الدعدربديدة واضدعدا فدي اعدتدبداس  
طبيعة ال  افسة العال ية مدع الد دحدطدات 
اإلذاعية االخرى، ومراعام الد دتدتديدرات 
اإلعممية لتدممدل هد درم واحدتديداجدات 
الد ددسددتدد ددع لدتدد دد ددل طددريدق حددريددر آخددر 
وتلسد واقع الحوم الصي دي الدةي تددعدر 

 له القيادم الصي ية
*أسام  مخكار: مفواطفن مفن السفودان 
الشقيقد والخبير اإلناما والةف ف فا 
فففا لعانفف  الةففيففن الففدولففيفف د والففقففا فف  
 أنفمفال اإلرف فاد الفدولفا لفىفةف ف فيفيفن 
واإلناميين والُمفك فا، الفعفر، أصفدقفاء 
وُحى اء الةين لدى الة افف  واإلنفام 
واإلنام اال كمانفا الةفيفنفا الفنفاطفق 
  العر ي  فا  ملور   الةين الشعبي .
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 موق  الةين  عيون نر ي  ـ
 َمار نا َمروان ُسوداح*

نُددحدد  الددقددسددم الددعددربددي إلذاعددة الصدديددن 
الددةي يَددحددتددفددل هددة  االيددام  CRIالدددولدديددة

بدالددةكدرى السدتدديدن الد ددلديدددم لددتدأ دديدسدده.. 
د دا  نحترمه باع ق ونُشيد به ونعظ ه في حوّا
وتددرَحددالدد ددا وعددمقدداتدد ددا وأعدد ددالدد ددا، وفددي 
أحادي  ا اليرمية، وبين معداسفد دا وأقداسبد دا 
ونددا دد ددا، ولدديددل أخدديددراي فددإن الددقددسددم هددر 
الحداضدر الدداسدم فدي عداسدودتد دا الصدتديدرم 
وأ رت ا الكبيرم، ف ر  فير الصيدن األول 
ي فدي الدعدالدم ولددى  ي وحكرمة وشدعدبدا حزبا
العالم، وهر الصرت الةي يَدخل كل بديدت 
ي  عددربددي وندداطددق بددالددعددربدديددة، وهددر ايضددا
الُ عون عن الصين والُ دافع عن العمقدات 
مع ا بكل قرم وُحلج  نافةم، وبدون ترقدف 
وبم إجامات، وال يعتريه التع  وال يد دال 
م ه االسها  م االي، وال ي رض وال يتأخر 
عن البص، وال يتعرقل تحويقه عوى أمدراج 

.  اإللير بأي عابر عالر 
صرت القسم الدعدربدي لدرذاعدة الدحدبديدبدة 
يترّم  عدودى أصدرات عدديددم لد دخدتدودف 
ي البدرامدج فديده،  ال ةيعين، ول ختوف ُمعدّا
ددد أصددرات  ويُشدداطددرهددم صددرتدد ددم الدد ددرح 
أصدقاء القسدم الد دتدراجدديدن فدي الصديدن 
والدول العربية من أقصاها الى أقصداهدا، 
وفددي أ دديددا وأفددريددقدديددا الشدد ددالدديددة، بددل أن 
ال دسدتد دعديدن لدودقدسدم والد دتدحددلديدن عد ده 
ي تشرون خاسج البودان الدعدربديدة، وحدتدى 
في ا تراليا القصديّدة وَمدلداهدل أفدريدقديدا، 
 واالسض الصوبة في أوسا يا التاسيخية..
لقد تطرس القسم العربي لمذاعة الصديد ديدة 
بشكل كبديدر عد دا كدان عدوديده فدي أواسدل 

تأ يسه من الش رس والس ين، حتى وصدل 
الى دسجة عدوديّدة ومدرمدرقدة وأولدى بديدن 
االقسام العربية لرذاعات العال ية، ويعدرد 
الفضل في ذل  الدى السديدا دة اإلعدممديدة 
لوحزب الشيرعي الصي ي، والتي تتوخص 
في أن التبادالت واالتصداالت اإلعدممديدة 
هي األ اس ال ام لدودصدداقدة بديدن الددول، 
والداعم لوتعاون وال قة ال تبدادلدة والدتدعدوّدم 
الدد ددتددبددادل لددوددحددضدداسم. ويددرى الددحددزب 
ومؤت ر  ومدقدرساتده، أن اإلعدمم يُدتد دي 
ال رضر  الرسديدسدي الصديد دي الدةي هدر 

االنفتا  والشد درلديدة والدتدعداون والدفدرم “ 
م “ ، ويع ل في صدرسم ” ال شترك الدُ دعدّزا

الرا ل لوتعاون والفدرم الد دشدتدرك لددول 
عوى  بيدل الد د دال كد دا  دبدق   –بريكل 

ليدر “ ونّر  الى ذل  في وقت  ابق الرفيق 
، عضر ال كت  السيا ي لولد دة ” تشى باو

ال ركدزيدة لدودحدزب الشديدرعدي الصديد دي 
وسسدديددل داسددرم الدددعددايددة بددالددوددلدد ددة )قددبددل 

لوحزب(. ويددعدر الدحدزب  75ال ؤت ر ال
تعدزيدز الد دسداوام “ في إطاس ما تقدم، الى 

 ”.والعدالة في و اسل اإلعمم الدولية
في الحقيقة يَعرد لدودقدسدم الدعدربدي بدالدةات 
فضٌل كدبديدر وأ دا دي فدي اإلعدمن عدن 
 يا ة الحزب ون له اإلعدممدي وغديدر  
من ال  اهدج، والدتدعدريدف بدرجده الصديدن 
وقس ات ا وصرست ا الب يّة، ، ف ةا الدقدسدم 

نددرفدد ددبددر  3الددعددربددي الددةي تددأ ددـددل فددي 
ي  7591عام ، وها نحن نحتفي اليرم ج يعدا

به بدأشدكدال شدتدى، قدد بددأ بدص بدرامدلده 
بحس  ال راجع ال رلقة  ديّد دا   –اإلذاعية 

” ويددكدديددبدديددديددا“ فددي صددفددحددات مددر ددرعددة 
ي “   –العالد ديدة  ، و ” عدودى فدتدرتديدن يدرمديدا

كانت كل فترم تستتر  لدملديدن دقديدقدة. “ 
بددأت اإلذاعدة الدعدربديدة  7595وفي عام 

ي، إذ كداندت فدتدرم الدبدص  عوى فترتين يرميا
 7517تستتر   اعة واحدم. وفدي عدام 

إمدادت  اعات البص إلى لدم   داعدات 
ي.  يرميا

وفددي ذكددريددات والدددي، أندده أ ددـددل فددي 
ي لدودقدسدم الدعدربدي فدي أواسدل  االسدن نداديدا
 بعديد دات الدقدرن الد داضدي، حديدص كدان 
يترا ل مع القسم العربي لرذاعة الصي ية 
ومع غير  من األقسام الدعدربديدة إلذاعدات 
البوددان االشدتدراكديدة. وفدي وقدت الحدق، 
أس ل أبي بعض الر اسدل الدقدديد دة الدتدي 
توقاها من هةا القسم لو ديرم السابقة لوقدسدم 

، وكداندت اإلس دالديدة ” دسية واندو“ السيدم 
عددبدداسم عددن صددرس لددوددر دداسددل بدد ددظددام 

، كتأكيد عوى قادم عمقاته مدع PDFموفات
الصين، وكان أعضاء ال ادي باألسدن مدن 
مشاسب مختوفة م  م عدد من مممسه فدي 
ال دس ة وُم قفين أُسدنيين شباب، فقد كدان 
ج ع ال را وين لوقسم العربي قويمي، وكان 
هؤالء م ل والدي، يرا ورن كةلد  غديدر  
من االقسدام االذاعديدة الد داطدقدة الدعدربديدة 
لوبودان االشتراكية، وكدان ضد دن هدؤالء 
مست عين وط يين ويساسيين نشيطين جدداي 
من  رسية واللزاسر عوى وجه الدتدحدديدد، 
فقد كانرا مع والدي أنشط َمن يُشداسك فدي 
مسابقات االذاعات الدولية وال يعور عوي م 
أحد في معاسف م ال قدافديدة والد دعدودرمداتديدة 
ددركدديددتدد ددم مددع االذاعددات والدد ددعددرفددة  وحا
االذاعية. ويةكر والدي أن أحد أنشطتد دـدم 
هـددر اال ددتددـدداذ الـددةكـددي والدد ددـددرهـددرب 
)مـراهـ  دعدبدـدرل(، وهدر مدن مد دطدقدة 
)السقيوبية( السرسية ال عروفة، وال يدزال 
اال تاذ مراه  وعاسوته عوى عمقة طيدبدة 
مع والدي، وهدر يدتدعدالدج مد دة فدتدرم فدي 
ال انيا، َح ا  هللا وشفا  وأعاد  الى نشاطده 

 االذاعي وال قافي السابق الضخم.
وفي  يا  حدي ي عن القسم العربي، فدقدد 

، 2071صدس قبل أيّام قويوة من هةا الدعدام
كتاب م م نشر في الصين عدن داس نشدر 

الد دعدروفدة ”  تشاي ا إنتركرنت  تدال بدرس“ 
التي شاسك في الحفل نيدابدة عد د دا السديدد 

ناسد  سسديدل قسدم الدتدحدريدر   –)قاو لي( 
بالداس، الةي ألقى كو ة بالحدفدل، وعد دران 

قصص الصديدن   –نحن وأنتم “ الكتاب هر 
، وتددرأس تددحددريددر  السددفدديددر ” واالسدن

الصديد دي األ ددبدق لددى االسدن )لديدر بددر 
  الي(. 
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وفي الراقع، فقد َعد دودت جد دات مدتدعدددم 
عددوددى دعددم نشدددر الددكددتدداب وصددددوس  
والتعريف به واإلحتفداء بد دعد دا  وأبدعداد  
الددتددي ا ددتدد دددت الددى مدد ددا ددبددة الددةكددرى 
األسبعين إلقامة العمقات الدبورما ية بيدن 
الصين واالسدن )في السابدع مدن أبدريدل  

(، وفي طويعت ا  دفداسم 7511نيسان   ة 
ج  رسية الصين الشدعدبديدة لددى االسدن، 
و فيرها األخ الصدديدق الدطديد  والد دابده 
)بان ويفانو(، وج يع أسكان السفاسم دون 
ا ددتدد دد دداء، وقددد بددةلددرا جدد ددرداي مضدد دديددة 
ومتراصوة لدعم مشدرو  الدكدتداب ودعدم 
ي  إعداد .. وقد نظ ت السفاسم َحفدمي خداصدا
لمحتفال بصدوس الكتاب في ف د  )غراند 
حيام عّ ان( الفخم الراقدع بد د دطدقدة جدبدل 
عددّ ددان الددراقدديددة، ونددقددوددت الددفددضدداسدديددة 

” شي دخدرا“ ووكالة أنباء  CGTNالصي ية
الصدديدد دديددتدديددن مشددكددرستدديددن، بددالصددرت 
والصددرسم والدد ددص أجددراء االحددتددفددال 
وتصريحات ال شاسكيدن فديده، وبدخداصدة  
أول   الةين شاسكرا في نشر مقاالت م فدي 

ي، وواحددم  28هةا الكتاب وعددهم  شخصا
م  م أنا كاتبة هة  ال قالة، حيص شداسكدُت 
بقو ي ب قالة ُمطّرلدة فديده، تدحددلدُت فديد دا 
ي عددن الددقددسددم الددعددربددي  وأ دد ددبددُت شددرحددا
لرذاعة، واستباطه العدضدري والسديدا دي 
واالعممي والصداقة بأبي، لدم بدعداسدودتدي 
م ة ن اية  تي ات القرن ال اضي..، وبدعدد 
تكرين عاسوت ا انتقوت محبة الدقدسدم ألفدراد 

 العاسوة..
إن كل هةا يع ي أن أبي تراصل مع القسم 
العربي م ة خ سيدن  د دة، مد دة صدتدر ، 
حين كان هةا السدفديدر الصديد دي األلديدري 
ي، عد ددمدا كدان أبدي  ي في بيت ا حاضراي يرميا
ي  ي وشدابدا صتير السن لم تدسج ليصبح يافعا
ي، حديدن بدقدي يَسدتد دع الدى ألديدر   وحزبديدا
ويُرا ل القسم ويدتدودقدى س داسدوده، ويَدبد دي 
عوي ا أفكاس  وترّجد داتده السديدا ديدة ندحدر 
الصين، وقد ن ت متطوبات هدة  الصدداقدة 
ي بديدن  إلى تحالف ع يق ال َم يل له عالد ديدا
أبددي واالذاعددة، لددم بدديددن أبددي والصدديددن 
ي  وقيادت ا السيا ية الحويفة والَلبّاسم فدكدريدا
ي، وفددي غدديددر  مددن  ي وإعددممدديددا و دديددا دديددا

 ال  احي الك يرم.
بالطبدع ال مدلدال هد دا فدي هدة  الد دقدالدة 
الصتيرم أن ا تعرض كل ما كدتدبدتدهُ فدي 
الكتاب عن القسم العربي لدمذاعدة، الدةي 

قام بتحرير نصه عدم أ اتةم من أصحداب 
االخدتدصدداد فددي الضدداد الددعدربدديدة، ذا  
ي وفدي مدلداالت الصدحدافدة  صيت م وا دعدا
واالعددمم واالدب والشددعددر والددوددتددتدديددن 
الدعددربدديددة واالنددلددودديددزيددة، وهددم اال دداتددةم: 
الخبير الكبير بشؤون الصديدن والسديدا دة 
واإلعمم، الوب اني مح رد سيدا  والشداعدر 
واالديدددد  االسدنددددي طدددداس  قددددديددددل  
واالعممي ال عروع والدخدبديدر االذاعدي 
الممع في القسم العدربدي إلذاعدة الصديدن 
الدولية أ امة مختداس  والدكداتد  االسدندي 

 عمء  اغه  وغيرهم. 
فأمر الكتاب كبير، وهر يحتاج الى شدر  
عوى صفحات ك يرم، لةا أسفق ه ا مقالتي 
ال طرلة كاموة، التي نشرت ا فدي الدكدتداب 
مدّع ة بصرس  قدي ة وحديد دة ذات قديد دة 
صي ية و ديدا ديدة، ومد د دا مدا هدر حدرل 
نشاط ا ب  تدى مست عدي الدقدسدم الدعدربدي 

مدددرافدددىء “ لدددمذاعـدددـدددة ومدددلدددودددتددد دددـدددـدددا 
 ”.. الصـداقة

واعتقد ان مدا قصدصدتده لدودقدراء بدقدود دي 
ي لوترويج لوقسم الدعدربدي  بالكتاب كان كافيا
ي، وإعدطداء الدقدسدم  ي ودولديدا ي واسدنديدا عربيا
الددعددربددي حددقّدده اإلعددممددي والدد ددعدد ددري 
والسيا ي وال  د دي، واالعدتدراع بددوس  
األسفع في الدعدمقدات الصديد ديدة الدعدربديدة 
واالسدنية، لوتعريف بالصديدن والدعدمقدات 
الصي ية مع الدعدالدم الدعدربدي، والدتدرويدج 
لضددروساتدد ددا ضدد ددن مددبددادىء الددحددزب 
الشيرعي الصي ي في ال ساوام وال دّية في 
العمقات وطبيعة الصداقة الدقدديد دة الدتدي 
تددربددط الصدديددن بددالددعددرب، إذ أكددد الددقددسددم 
الددعددربددي و دديددا ددة الددقدديددادم الددحددزبدديددة 
والحكرمية الصي ية أن ا تست د كدةلد  الدى 
التداسيدل االلدفدي بديدن االمدتديدن الصديد ديدة 
والعربية، وترتقي ب ا الى مسدتدرى واحدد 
ال يَعور جزء م ه عوى آخر، وهر مدا أكدد 

االمديدن   –عويه الصديق شي جديدن بديد دو 
العام لدودحدزب الشديدرعدي الصديد دي، فدي 

، حيص تحد  عدن 75ال ؤت ر الرط ي ال
أه ية تع يق دوس الفكر واإلعمم الصي ي 
فددي  دديددا  تددحددوّدديدده بددالدد ددرضددرعدديددة 
واالقتراحات ال فيدم ومزيد مدن االندفدتدا  
عددوددى الددعددالددم والددرصددل بدديددن الدد ددقددافددات، 

” تعزيز ب اء األخم  والب داء الد دقدافدي“ و
وفي عدّم ملاالت أخرى، ض دن  ديدا دة 

ال كداندة “ ، و” ال صير البشري ال شترك“ 
التاسيخية ألفكداس شدي جديدن بديد دو حدرل 
االشتراكية ذات الخصاسص الصي ديدة فدي 

، ولزوم ا ت راسيته عودى ” العصر اللديد
 ال  ج ال ر رم وأبعاد  العال ية.

ب  ا بة الةكرى الستيدن لدتدأ ديدل الدقدسدم 
العربي بإذاعة الصين الدولية فدي بدكديدن، 
ي  بردي الدتدأكديدد عدودى أنده يشدكدل طدريدقدا
ي فدي  ي وضدروسيدا ي وع دمقدا حريرياي ضخ ا

ي.  ي وحاليا ي والحقا  كل حين  ابقا
ف ن الممم اإلشاسم، الى ان القسم العربي 
مدد ّددـّددل فددي ذاتدده كددل الددر دداسددل الددتددقدد دديددة 
واللترافية واالنسانية لوتراصل مع االمدة 
العربية، وا تعاض عن طدريدق الدحدريدر 
الددقددديددم الددةي كددان شددبددكددة مددن الددطددر  
التلاسية لربدط الصديدن بدآ ديدا وأوسوبدا، 
والشر  بدالدتدرب، والشد دال بدالدلد درب، 
ي، بألير  اليرمي الةي  والعالم ببعضه بعضا

ال ست عين بسد درلدة ويسدر   –سبط ال اس 
بالتين، وهر ألير لم ي دأ  اعة واحدم وال 
دقيقدة واحددم عدن الددوسان حدرل الدكدرم 

 االسضية.
القسم العربي ما انف  يع ل عوى التراصل 
السددودد ددي، وتشددلدديددع الددتددبددادل االنسددانددي 
والتلاسي واالندماج الحضاسي والتعايش 
ال ت اغم بيدن مدخدتدودف دولد دا وشدعدربد دا، 
وتددفدداهددم أصددحدداب االفددكدداس واألديددان 
وال شاسب ال ختوفة عودى قدرا دم الدعديدش 
الد دشدتددرك فدي ددل السدمم االقدتدصددادي 

 واالجت اعي العال ي.
ان امدهاس القسم العربي يُرفق ب ساه ات 
مددتدد ددامدديددة تددحدداكددي مصددالددح الدد دداس فددي 
الددتددبددادالت الدد ددقددافدديددة واإلعددممدديددة بدديددن 
ال شاس  وال تاسب الصي ديدة والدعدربديدة، 
دمت الدعدالد ديدة  لتكرن التوبة لشريان الّصا

 …السو ية وتحالف البشر ال سال ين
أهدي ل ةا القسم العربي لمذاعة الكري ة، 
مددديددرمي وكددادساي ومددردددفدديددن ومددحددرسيددن 
ومةيعين ومدقددمديدن وإداسيديدن وتدقد ديديدن 
وغيرهم، أطي  ت اني  وأحّرها، مت  يةي له 
ول م دوام ال لدا  ومضداعدفدتده، وتدقدريدة 
عمقات ا بوقاءات مقبوة عوى تراب الصديدن 
واالسدن، ولدد ددتددّرج صددداقددتدد ددا بددأطددايدد  
فراحة، وج يع م أصدقاء أعدزاء لد دا فدي 
االنسانية والصداقدة الدتداسيدخديدة وأعد دال 
وم  ة الكتابة واإلعمم وكل عدامدة واندتدم 

ي بألف خير وخير و مم.  ج يعا
 
 
 

* مد رع رسو ق سياحا ولارب  وقيفاد ف  
ناشو  فا لادر ال رع االردنفا لفارف فاد 
الدولا لىة  يين واإلناميين والفمفك فا، 
العر، أصدقاء وُحى اء الةيند ومفنفكفدى 
أصدقاء القفسف  الفعفر فا إلعانف  الةفيفن 

  االردن. CRIالدولي 

 11ركم  المنشور نى  الة    



   7 1ا لففةفف فف فف    

 موق  الةين  عيون نر ي  ـ
 الشيخ م مد حسن الكو ما*

أ ت ع بين حديدن وآخدر لدبدرامدج الدقدسدم 
العربي إلذاعدة الصديدن الددولديدة، الدةي 
يَحتفل بعيد ميمد  الستين، لك  ي مد دابدر 
عوى قراءم يرميدة لد دراقدع الدقدسدم عدودى 
االنترنت، وأ ت دتدع بدأخدبداس  ومدقداالتده 
عن الصين والعمقات العربية الصي ديدة، 
ي، ويدبددو أنده  ذل  أن القسم ي شرها يرميدا
يُخصص إعممييدن صديد ديديدن لد دتدابدعدة 
االخباس وإس اليات الُ ست دعديدن وتدودبديدة 
طوبات م بعدرضد دا عدودى مدرقدع الدقدسدم، 
وب ةا فإن هةا القسم يفتح ل ا نافةم كبديدرم 
و وسة لورصرل إليه، ول دعدرفدة الددولدة 
ي  ي وملدّربدا ي قدي ا الصي ية التي تعتبر صدقا

 لوعرب.
ان ا ددتدد ددراس تددطددريددر الددقددسددم الددعددربددي 
لمذاعة مطورب في كدل األحدرال حدتدى 
يددتدد ددكددن مددن أن يددكددرن شددأندده األكددبددر 
واألعظم بين االقسام العربيدة لدمذاعدات 
ي، ولديدتد دكدن مدن جدةب  الدولديدة عد درمدا
مست عيدن ُجددد عدودى الددوام. وفدي هدةا 
ال لال، من الضروسي ان يتابدع الدقدسدم 
العربي لمذاعة الصي ية الدوليدة عدرض 
ال سابقات التي تت اول القسدم ذاتده عدودى 
وجه التحديد، وكدةلد  االذاعدة والصديدن 
ي. ومن  والعمقات العربية الصي ية ع رما
ال د دم وبشدكدل ُمدخدصدرد أن يدطدر  
القسم أ  وة عوى مست عيه تت اول كل بود 
عرب عوى حدم وعمقات الصيدن مدعده، 
ليتم تطدريدر عددد الد دسدتد دعديدن الدعدرب 
ومرا مت م مدعده، ومد دح الد دسدتد دعديدن 
جراسز تدةكداسيدة أو غديدرهدا تدعدبّدر عدن 

الصين، باالضدافدة الدى تدطدريدر مسدألدة 
الش ادات الشرع وغديدرهدا الد د د درحدة 
لو دسدتد دعديدن مدن خدمل مد دحد دا إيّداهدم 
ب  ا بات عديدم، وبصرسم داس ة وغديدر 

، فد دة  تدحدظدى ” مد دقدطدعدة“ متقطعة أو 
باهت ام ال ست دعديدن والدحدصدرل عدوديد دا 

 تكرن ذكرى عزيزم عوى قورب م.
في االسدن ندحدن ند دتدم كد ديدراي بدالدقدسدم 
العربي الذاعة الصين الدولية،  يّ ا هة  
األيام التي تم االعمن في ا عدن االتدفدا  
بين البودين، االسدن والصيدن، لدتدأ ديدل 
أول مركدز لدقدافدي صديد دي فدي بدمدندا، 
واهت ام ا مدتد ديدز بدالدقدسدم الدعدربدي فدي 
إتحادنا الدولي لوصحفييدن واالعدممديديدن 
والددكددتّدداب الددعددرب أصدددقدداء )وُحددوددفدداء( 
ي بصدرستده وعد دوده  الصين، ون تم أيضدا
وتطريرها، إذ ال يبةل ال ست ع أي جد دد 
لورصرل الى صرت القسم الدعدربدي مدن 
خمل األلير، الةي يَدخل الدى كدل بديدت 

 اسدني وعربي.
يَضددم إتددحددادنددا الدددولددي لددوددصددحددفدديدديددن 
واإلعمميين والكدتّداب الدعدرب أصددقداء 
)وُحوفاء( الصين في صفرفه، إعممديديدن 
وصدددحدددفددديددديدددن وكدددتّددداب مدددرمدددرقددديدددن، 
ودبورما يين، وسجال دولة وشخصديدات 
اجت اعية من شتى ال  ن، وهم ي دتد درن 
بالكتابة عن االذاعة الصديد ديدة وقسد د دا 
العربدي، ولد دةا ندتدقددم بدإقدتدرا  إلداسم 
القسدم الدعدربدي، بددعدرم مدلد درعدة مدن 
أعضدداء االتددحدداد الدددولددي لددوددصددحددفدديدديددن 
واإلعمميين والكدتّداب الدعدرب أصددقداء 
وُحددوددفدداء الصدديددن مددن مددخددتددوددف الدددول 
العربية لزياسم الصديدن واالطدم  عدودى 

قضاياها ال ختوفة وتطدّرسهدا، وبدخداصدة 
بعد انت اء أع ال ال ؤت ر الدتدا دع عشدر 
لوحزب الشيرعي الصي ي، ولوكتابة عدن 
كل ذل ، وعن انعكدا دات قدراسات هدةا 
الد ددؤتدد در الددحدزبددي عدوددى عد ددل الدقددسددم 
العربي واالذاعة، ف ة  الددعدرم  ديدكدرن 
ل ا إل اس حقيقي وفدرسي وكدبديدر لدلد دة 
الكتابة واإلعمم بأقمم أعضاء )االتحاد( 
عن االذاعة وقس د دا الدعدربدي والصديدن 
ي، فددأعضدداء االتددحدداد الدددولددي  عدد ددرمددا
لوصحفيين واإلعمميين والكتّاب الدعدرب 
 –أصدقاء )وُحوفاء( الصيدن لدن يدزوسا 

الصديدن   –إذا ت ت دعرت م وندأمدل ذلد  
مياسم  ياحيدة، بدل إعدممديدة بدإمدتديدام، 
إليصال س الة دقيقة عن القسم واالذاعة 
لول اهير العربية في بودان العالم العربي 

 الرا ع.
إقترا  آخر هر، ضروسم أن يتم تدرميدع 

التي يُصدسهدا ”  مرافىء الصداقة“ ملوة 
القسدم الدعدربدي عدودى أعضداء )االتدحداد 
ي، وعوى مست عي االذاعدة  الدولي( بريديا
وأصدقاس ا، وتأكيد ضروسم الكتابدة عدن 
ال لوة في اإلعمم العربي من جان  َمن 
يتوقى ال لوة من القسم العربي، وبشدرط 
ان تكرن ال راد ال  شرسم من جان  َمدن 
يتوقاها تعبّر عن سأي ومدرقدف وهددع، 
وأن ال تددكددرن  ددرديددة وال أن تددلددتددر 
معورمات معروفة عن االذاعة وم شرسم 

 عوى مرقعي ا في شبكة االنترنت.
لدي ا اقتراحات عديدم ي دكدن أن ندقددّمد دا 
لدودقددسدم الدعددربدي بدإ ددم االتددحداد الددولددي 
لوصحفيين واإلعمميين والكتّاب الدعدرب 
أصدقاء )وُحوفاء( الصين، لك  دي أعدتدقدد 
ان ما وسد أعدم  هدر كداع  فدي الدرقدت 
الحالي ب  ا بة الةكرى الستين لتدأ ديدل 
هةا القسم العتيد، الةي نت  ى لده الدكد ديدر 
الك ديدر مدن الدتدرفديدق والد د داء، وكسد  
مست عين فكريين ومبدسيديدن الدى صدفّده، 
ألن الصديدن تدحدتداج عدودى وجده  دريدع 
ومخصرد إلى مد دل هدة  الد دلد درعدة 
التي ي ك  دا خددمدة الدعدمقدات الدعدربديدة 

 الصي ية عوى نحر أم ل.
 

*مسففلول د ففوان مففاحفف فف  ومففكففا ففعفف  
اإلنام والة فافف  الةفيفنفيف  واإلنفام 
اال فففكفففمفففانفففا الةفففيفففنفففا واإلسفففام 
والفمفسفىففمفيفن فففا الةفيفن ففا االرف ففاد 
الدولا لىة  يين واإلناميين والمك فا، 
 –الففعففر، أصففدقففاء وُحففىفف ففاء الةففيففن 

 االردن.



 موقع الصين بعيون عربية ـ
 سليم السراي*:

وم ئل ا ي ا االنم نيس   سإ فمس لس  الشسيسوو 
الى ييض   السيسيسف، اسكسل س س   س سفسفك لس سكسمسو 
السسيسسقسسول والسسقسسلسسوو والاسسيسس ل. ويسسفغسسا السسيُسسيسسد 
الج فااإ للوم ئل ي  الم لقي  لسفمس ال س س ، اال 
إلن    نجر اإ نزم م ج لوا يس  نس سومس سا، مس  
سف  خ ل زفم الن وس ي ليلوا وال ث قف وال سفسض 
والي دات وال قس لسيسد السفسمسيسدة. كسمس  ا  ا يس ا 
االنم نإ  و وي  إلدنسى شسك، فمس لس  ايس مسيس  
م مي  ليشف مم لمسيس  ومسوضسويسيسيس  يسنسشسدو  
الم مو اليقلإ والفوفإ واالم ق م  االج سمس يسيس  
والمي مي  والُخلقي  ال إ  إ م  طي ئع الموي   
والمم لمي  االنم نيي ، اللي  يَسقسيسمسو  إلنس سمس سا 
يمقي س الطييي  اليشفي  الدائفة اإ اسلسك السُمسثسل 
اليلي ، ال إ يني إ إل  يكو  ل   مك ن س س  اليسلسى 

 والممى اإ كل مك   وزم  .
وا ي ا كللك  و الفم ل  ال ا والخطف ال سإ 
 داع ي لكثيفي  الكثيفي  م  الم لقي  له الج فا  
السسمسسيسسجسسزات، ولسسيسس سس سسك سسفوا يسس مسسوف  سسلا السسيسس لسسا 
سه وفمس ال س سا  ومواقي ا ومكس نس  س سا اسإ خضسم 
االنم ني  الم مي  الَميثوث  م  خ له، ولسيس سخسلوا 
س سس   قسفافا س سسا ال سسوو كسسلسمسس  فسله وقست ُفسلسسول 
واشفاق    الداائ  يلي ا، يم  يَفمله  سلا ا يس ا 

 الي ا م  م  جئ ت مخ ل  .
وا ي ا االنم نإ كللك يَسقس سد كسل  س ئسه، وال 
ق يإنم ني ه م  يي  مشفق وم فو، وم  يسيس   يُ ف 
شم ل وجنوو وثق ا ت م ميس  مسخس سلس س ، و سو 
م  في  يُيل  ي  ديوة م ، يَفمل السيسقس   مسفيسيس 
لل  ك ف ي   وال خ ل ا المواقف المي دلس  والنس سع 
لن م ا، ضم   ن غم ا الطيييإ مسع السجسمس يس  
اليشفي  ال إ  في  واي  ا اإ مج مي سا السكسيسيسف. 
وا ي ا االنمس نسإ يَمس سمسمسك يمسمسو الخس ق، 
و و م  يَينإ دا م الشفاف ي  من ، إلخس قسإ 
م اسإ  قويا وفايع، يَلسيسو ا يس ا دوفام فئسيسمسيس 
 نظيمسه و س سيسيسلسه اسإ مسطسوف وإلثسيسف وإلاسيس ل، 
ايم يد اآلخفي  لل ي  ف يس سجس فيس سا ومسيس نسيس س  
اآلني  والمم قيلي ، ال مي سمس  فسيس  يَسخس سلسو  مسع 
إلاك ف ا و ج في ا ولو ليف ٍ ، ليق فنوا يسيس  مس  
مميوا وط ليوا. ولك   ن ك ج نو آخسف   سؤثسف 
م  خ له الفمس لس  ا يس مسيس  السنس سيسيس  وغسيسف 
االنم ني  يلى الجم ي  اليشفي ، الى دفج  يَكس د 
اي   الم لقسإ  س سضسيسل االنسيسزال يس  اآلخسفيس  

وااليسس سسيسس   يسسلسسى 
الظ ا وال دث ف يسه، 
اسسسسيسسسس سسسسوقسسسسف  سسسسلا 
السسسمسسس سسسلسسسقسسسإ، و سسسو 
جسسمسس يسس  يسس  شسسك 
وليس افدام وافسدام، 
ي  مخس لسط السنس س 
ويَن ى ين مه ين سا، 
ز سس دة يسسمسسفسسيسسطسسه 
وغي ي م ي   سفسيس  
وفسسسيسسس  سسس سسسا السسس سسسإ 
اخ  فو   لن م سا، 
اينملخ يس  يسيسئس سه 
وي فول السى كس ئس  
مسسسلسسسيسسسإ، يَمسسسلسسسو 
المج مع االنم نإ ُفلمه وقوائمه الوث ي ، وين  إ 
يه المف الى اق م  مج مع ظ مإ ي خل م  دول  
م  م ونظس مس  قي م  الظ ا يين    وكي ن   الم ضو ، م 

 وخ  م  ُموفش .
اإ خضا  له المي ن ة اإ المواج س  الس س فيسخسيس  
م  يي  الشسخس سإ والسيس ا مس  خس ل ا يس ا، 
يَيفز يكل إلي   ه اي ا جم وفي  ال ي  الشييسيس  
سه نسفسو يس لسمسنس   ال ديق  والفلي  ، و و السمسوجه
اليفيإ، ويُيسلس  يس  كسل طسمسوفس  سه وإلفس مسه 
م مسع  ي ف ي  ن مه والي لا وطسمسوفس  سه مسويس  الك 
الي لا اليفيإ، يقس ف سيسه اآلمسيسويس  واالاسفيسقسيس . 
وي سضسر اسإ  سلا ا يس ا ومس  خس ل إلثسيسفه، 
لست لسديسه  ايم نه يكل الف ا االنم ني  ال إ  سفسو 
م الى ُمسثسٍل يسلسيس  ومس ئسدة، اسيسدإل الشسيسو   دفيجي 
ال ينإ ال ديق ي طييق  ، ومي   آخلٌت ال يس  
واي م س  ويضسمسنس س  السقسمسا السيسفيسإ لسإللايس  

، ي النس سشس ف الومسع اسإ اضس ئسنس  CRIال يني 
فو.  اليفيإ الف 

واإ خط و  لا ا ي ا والقما اليفيسإ  لايس  
وفم ل يس سمس ، يسدإلنس  نسلسمسس  CRIال ي  الدولي 

 زايدام اإ وم ئل الي ج آلالا الجم  يف الي لميس  
واليفيي  وإلمق م   المينويس  والمسيس مسيس   الس سإ 
إللفق    ي له الجسمس  سيسف الس س ثسيسفات وا مس ئسيس  
االميفي لي ، ومي لج م لفؤآ   و ييسيسدام لسطسفيسقس س  
ني ي  ين  ، لكون س  جسمس  سيسف يسفيسيس  مسنسشس سلس  
ي الف فاو، و سيس سيسفام لس س  لضسفوفة إل   سيسدإل 
ي جديد َيم ني   جليف الويإ المجس سمسيسإ يسلسى 
إلومع نطس ق، ويس لس سيس و  مسع قسيس دة إل سدقس ئسنس  
جس    ال يسنسيسيس  وكسوادف سا، فس سى يس سمسكس  السف 
والمل م  الدخول الى كوى   ير ن  ل اشفاقس ت 
شمس ال قدا و سجسليسف السويسإ اسنسشسفه االومسع، 

 و  كيد مش يف االن م   الى  فاو إلوط ن ا..
ا   لا ا ي ا ال ينإ اليم ق ال يُ سف يسلسى 

السل    – قديا الي ج للسواقسع السيسفيسإ السُمسيس   
يَف فق و لوو داخل يومي  ه كل اآلم ل وافص 
الطمو  نفو  فقيق في ة مييسدة ويسيس  فغسيسد 
وآم  اإ يلدا  ي داق السنس سط اسيس س   سفست إلقسداا 

إلقسول إل    –يفو ال ين لو  منه كس س ف إليس مس سا 
م، ويداين  لمقس ومس    لا ا ي ا يقد ا الي ج مج ن 
م ك نت ج  ه إلو ج   ه وإلزالمه، وكس    الظ ا إلي 
ا ي ا ال ينإ يُدفك م  ي  ومواقع  لك القسوى 

فيم    –الخ ي  الك من  اإ إلوم طن .. وك    ن ك 
قوة خ ي  مج ول   داع ين  للمق ومس  ولسإليسقس     –

يلى ام مفافي   مم ك االنم نيي  والوايي  يسيس  
ظ فانين  ي لفي ة وضفوفة اني ت م  يمك  اني  سه 
اإ إلفضن ، ي ثويف م سوا سل لسقسوى  سلسك السقسوة 
الجي فة الك منس  اسإ دواخسلسنس  وافسيس  م و مسيسيسدام 

 ل فيزة ا يق   اإ فيوا ن .
ث ل القمسا  ا  خيفا إ مع ا ي ا ال ينإ يلى م 

السل    –  CRIاليسفيسإ  لايس  ال سيس  السدولسيس 
،  يسود -يف  ل  له االي ا يلكفى   ميمه الم ي  

لمسسنسسوات طسسويسسلسس  خسسلسست، وال إلُكسسيسسف اسسيسسه َجسسلسسده 
االنم نإ اإ ي ق  ه اليفييس  الس سإ  سنسقسمسا السى 
َمش فو م ض في  جسدام، إلفى يس نسه مسيسكسو  لسه 
 فقيق م  ي يو اليه م  مسيس دى  و سفو . ا  
 سسلا ا يسس ا ومسسيسسه السسقسسمسسا السسيسسفيسسإ لسسإللايسس  
ث لإ يطسيسيسيس سه و سيس غس  سه، و سو ال  ال يني  م 
ي وقف يَفلا ي لَجم ل وجم لي ت الفي ة والكسيس مس  
ث ليس  سه  واقن م اآلخفي  ي  ، ا و يَفمل الين  اإ م 
كل م   و ُمفي و، ويُخ طو يقولن  وإلفس مسيسمسنس  
م،  د َم  يسفيسد الس سوفسيسد طسويس  اإ آ  وافد ليوف 
وليؤكد ي   وقف إل مي  ادفاكن  لجم ل الُمنسيس ت 
سثس ل السمسواطس   والفسيس ة والس سد المسيسيسد يسلسى م 
ال ينإ ن مه، الل  ي ت يَسفسمسل إللس سا السيس لسمسإ 
يلى ك  يه وك  يسه، يسيسدمس  يس ت يس سمس سع يسفخس   
اق   د  ومييشإ وضسمس    يسدايس  سه. السقسمسا 
اليفيإ يخ    وا ي ا ال ينإ يي مس  يَسفسمسل 

ن م ت يوميس  كس سمسيسكسيس  سه   –كجمل مف مل   –
ُمفي ي  الين  والى جس نسيس س  إلمسئسلس  وامس س سمس فات 
م يفي   ضسيسنس  يسلسى السمسفسكم إلنمس سمسلسا، إلا 
نسسخسسوف َمسسخسس ضسس  السسنسسضسس ل  نسسقسس ل َفسسيسسوا  سسنسس  
ومج مي  ن  وي ئ  ن  وإلن مسنس  ونضسع يسدنس  يسيسد 

 إلشفاف االنم ني ..!
جوا ف ا ي ا ال ينإ ويضمنه القما السيسفيسإ 

، السسل    سسنسسع السسقسسيسس دة السسفسسزيسسيسس  CRI لايسس 
س دق السل  ال  ال يني ، ي ت يَجمع لن  الُكسلسا ال ه
يُكل و إل له وإل سل غسيسف إل سلسه، و س   سو يس سكسلسا 
كم ه ويي دل   مين ، ومويظ  يمويظس   ليَمنفن  ف 
ن اي ، ويُ   إ السيسنس  السقسول السجسمسيسل يسمس س س ة 
الضميف ييدم  يُخلسيسه مس  الشسوائسو والسيس ئسق. 
ة الكلمس  الس سإ  سمسنسفسه  وي ل  لإ     و ي ميز يقو 
ة يلى قوة، ليخ فق الظلم ت ويُيد د  ، وليقسود  قو 
ف وممس سقسل  جم  يفه نفو مم قيل وايد ومس سفسف 
ومم ٍو االنم   ي النم  ، لك  جز ن  اآلخسف لسا 
يم طع الى اآل  إل  ين س سف يسلسى يسفاثس  قسوى 
سف  ا في ط االميفي لي ، وال َمفو آثس ف السُمسمس سيسم 
سل  سلا السجسز   اكفام ويسقسيسدةم ومسمس فمس م، اس سض 
م لسلسَمس ل  م، وفاضس  م يمسيسقس  الكييف م  إلم ن  غ وان 

لسنس ، اسنويسنس  ”   سلا ال سيسنسإ“ اآلم  الل  يُوا سفه 
الوف ، وا  ك   ميه يفيق آمل يَطسفق ُمسيُسلسنس  

إلفس ا السسنسسيسس س “ السى فسسفيس  نسس جسزة،   سسطسف 
” ال سيسنسإ“  في ط  ، اال إلنن  نثق يس   ”  اليفيي 

لس   CRIووم ئله ا ي ميس  والايس سه السيسفيسيس 
م،  ي فكن  لوفدن  نُ  فم ونُن طر ييسضسنس  يسيسضس 

ا كلا “   فكي  يوالا االنط ق واالزد  ف خل ن ، 
، ولسيسكس  ” اي   القما اليسفيسإ  سكسلسا فس سى إلفاك

م وُمجلجس م اسإ يسيسدك واسإ إليسيس د  إلثيفك ط غي 
 ي دك ال ديق .

*أحد مؤسـسي  اتحيحياد اليدولي  ليليصيحي ييييين 
واتعالميين والكحّاب العرب أصدقاء )وُحلي ياء  

 العراق، وناشط إححادي ودول . –الصين 

   0 1ا لففةفف فف فف    



   6 1ا لففةفف فف فف    

 مفففوقففف  الةفففيفففن  فففعفففيفففون نفففر فففيففف  ـ
 نبدال ميد المبا*

ي عقرد من تأ يل القسم العربي 2عوى مدى ي
 ّدل هددةا مد   CRIفدي إذاعدة الصديدن الددولديدة

ي  الصر  اإلعممي وال يزال يُ  ّال جسراي َحيريا
ي لوتدراصدل، بدا دتد دسداكده  ي ومت يزاي وصوبا هاما
بالصداقة ما بين الشعد  الصديد دي والشدعدرب 
العربية. وي دكدن الدلدزم، أن تدأ ديدل الدقدسدم 

هر نقودة  CRIالعربي في اذاعة الصين الدولية
ي، إذ أس دى  هدةا تاسيخية لوصين دولةي وشدعدبدا

الصددر  تددحددرالت تدداسيددخدديددة فددي الددعددمقددات 
االجت اعيدة والد دقدافديدة واإلعدممديدة واألخدّرم 
الدولية لل  رسية الصين الشعبية مع الشعرب 
العربية، وأبرم سغبة الدولة الصي ية الشعدبديدة 
بت ي ة مستدقدبدل إعدممدي، يدقدرم عدودى أ داس 
الع ل ال شترك والُ  افعة الل داعديدة لدودصديدن 

 الصديقة والشعرب العربية.
لقد طالعت ال راقع الشدبدكديدة لدودقدسدم الدعدربدي 
الذاعة الصين الدولية، وا ت عت إلدى الدعدديدد 
من البرامج اليرمية التي يقدم ا القسم العربي، 
وتأكددت بدأند دا مسداهد دات إيدلدابديدة وفدعّدالدة 
إليصال س اسل صداقدة ومدحدبدة مدن الشدعد  
الصي ي لوشعرب الدعدربديدة الدتدي تدحدتدفدظ فدي 
وجدان أب اس ا ب دحدبدة غدامدرم ندحدر الصديدن، 
وسغددبددة بددتددراصددل الددتددعدداون فددي مددخددتددوددف 
 -ال لاالت، وأه  ا الصر  اإلعممي الفريدد 

 القسم العربي في إذاعة الصين الدولية.
كان العرب والصي يرن م ة القديم مدتدلداوسيدن 
بال حبة والتعاون وتبادل ال  دافدع والدعدراطدف 
عوى تعدّدها وهي عمقدات يدريدد لد دا االمديدن 
العام لوحزب الشيرعي الصي ي شي جين بيد دو 
ان تتراصل. لةل  أؤكد أن القسم الدعدربدي هدر 
إضافدة إلندلدام الد دزيدد فدي س دالدة الصديدن 
الدولية ذات ال دردود االنسداندي الد دتد ديدز، ال 
 يّ ا بتخصيص هةا القسم فدي إذاعدة الصديدن 
الدددولدديددة لددبددرامددج تددقددّرب مددا بدديددن الددعددرب 
والصي يين، فعوى الرغم من االوضا  العربيدة 
ي، وغددالددبدد ددا صددراعددات  الدد ددأ دداويددة عدد ددرمددا
ونزاعدات وتددخدمت دولديدة، إال أن الصديدن 
الصديقة تراصل مساندم الشعرب العربديدة فدي 
كافة ال لاالت وتقديم يد الدعدرن والد دسداعددم، 

ويحدفدل الدتداسيدل 
بصفحات مدلديددم 
عمقت ا الدعدربديدة 
الصي ية الرليدقدة، 
ولدديددل بددتددريدد  
عودى جد د درسيدة 
الصين الشدعدبديدة 
الصددددددددديددددددددقددددددددة 
بتخدصديدص قسدم 
عربي في اذاعدة 
الصدديددن الدددولدديددة 
لتر يع العدمقدات 
الددددحددددقدددديددددقدددديددددة 
والددوددصدديددقددة بدديددن 
األمتين الدعدربديدة 
والصي ديدة، فد دةا 
االمر يحتاج الى صدبدر وأندام ومدخدصدصدات 
 مالية وج د وتدسي  لوكرادس وغير  الك ير.

القسم العربي إلذاعة الصين الشعبيدة يسدتد در  
بإلقاء األضراء عوى العمقات العربية الصي ية 
وفددي الددةكددرى السددتدديددن لددتددأ دديددسدده، بددرغددم 
ال ت اقضات العربية، ويرّجه ألير  الى جد ديدع 
الدول االعضاء في اللامدعدة الدعدربديدة، والدى 
ي  غيرها من الدول التي تدعديدش فديد دا تداسيدخديدا
وتع ل ج اعات أو جاليات عربية كبيرم. ومن 
غير الُ ستترب أن صرت الصديدن بدالدعدربديدة 
يَصل الى يُجزس الق ري والصرمال ومدغشقر 
وأليربيا واستيريا والس تال وتشاد وحدتدى الدى 
سو يدا، ودول أُوسوبدا الشدرقديدة والدتدربديدة، 
ويدد ددكددن إلددتددقدداطدده فددي ا ددتددرالدديددا وبددودددان 
ياوقيانر ياي، وفي م وكة نديدبدال و يدوقديدات 
لركس برسغي و يلخت شدتدايدني و يمدرنداكدري، 
وهر يصد  عوى جبال ال  ميدا وعدودى  قد دم 

 األل  عوى حد  راء.
وفا هذا اإلطار ال  فمفمفن لفنفا أن نفنفسف  أو  

نكناس  أ داً الدن  المبير والثمين الذي قدمكف  
 ملور   الةين الشعبي  لىعر،د ال سي ما فا 
مناحا المساندات اإلنسفانفيف  واال فكفمفانفيف  
والكجار   واالقكةاد   والثقافي  واإلنامي د 
ولمن لعه أه  هذه المساندات والمساهمفاتد 
هو رسخيفر صفرح لنفامفا مفَمفثَفاً  فالفقفسف  
العر ا فا اعان  الةيفن الفدولفيف د لفكفعف فيف  
الفعفاقفات ونشففر الفمفعففرفف  نفن رففىف  الفبففاد 
والواق  الفعفر فاد وفف  الف فةفار اإلنفامفا 
المعادي الذي  ُ اول لحباط الةيند ورسفو فد 
ص  كلا العالمي  ول   سكوفيف  االنفداء ولفن 
 ةففىففوا الفف  علفف   فف ففضففىففنففا نفف ففن الففمففك ففا، 
والة  ييفن والفقفىفمفيفيفن نفمفومفاًد و ف فضفه 
سففوانففدنففا نفف ففن أصففدقففاء وحففىفف ففاء الةففيففن 
المفنفخفرطفيفن ففا صف فوج لرف فادنفا الفدولفا 
لىة  فيفيفن واإلنفامفيفيفن والفمفك فا، الفعفر، 

 أصدقاء وُحى اء الةين.
بالتأكيد ندقدرأ فدي صدفدحدات الدتداسيدل الدقدديدم 
والحديص عن عمقدات عد ديدقدة وتدرا  غديدر 
مادي ل ديدن يدتدسدم بدالدرقدي مدا بديدن الشدعد  
الصي ي الصديق والشعرب العربية الد دتدآخديدة 
معه، وهر مايت اوله القسم الدعدربدي فدي إذاعدة 

الصين الدولية ويرّكز عدوديده، وهدة  الدقدضديدة 
تأتي في اولريات اهتد دام جد د درسيدة الصديدن 
دمتد دا  الشعبية لو حافظة عدودى عدمقداتد دا وصا
التاسيخديدة، وعدودى األلدق فدي الدعدمقدات مدع 
العرب، فويدل بدتدريد  عدودى األصددقداء فدي 
الصين االهت ام بالتراصل اإلعممي مع ا، بدل 
وتخصيص جراسز ساقية لو ست عين ليدتدعدرفدرا 
عوى الصين ال  يّد دا الد دسدتد دعديدن الدةيدن لدم 
يددروهددا بددعدديددرندد ددم أبددداي ولدد ن. وفددي بددرامددج 
اللراسز دعدرم الد دسدتد دعديدن لدزيداسم الصديدن 
واالطم  عوى ملاالت ا االنسانديدة والد دقدافديدة 
والحضاسية.. فدودودقدسدم الدعدربدي لدرذاعدة كدل 
شددكددرنددا وتددقددديددرنددا لدد ددةا الددتددرّجدده االعددممددي 
وال قافي المفت، ول شر  ملوة بإ  ه ع راند دا 
يمرافىء الصداقةي، وآم ألن تصو ي بدالدبدريدد 
 أو من خمل مياسات الرفرد الصي ية لوي ن.

أتقدم بخالص الشكر والتقدير اللزيل إلى قيادم 
وشع  الصين الصديق وإلى فخدامدة الدرسديدل 
األمين العام لوحزب الشيرعي شي جيدن بديد دو 
ب  ا بة إعادم انتخابه ل ةا الد درقدع األول فدي 

لوحزب، وعودى مدا قددمدة  75ختام ال ؤت ر ال
لوشع  الي  ي ولرقفته ال بددسديدة مدع الشدعدرب 
العربية ولدع ه لو قوة ال رعية الصديد ديدة الدتدي 
تدتدد د ددل فددي الددقدسددم الددعدربددي الذاعددة الصدديددن 
الدولية.. والشكر مرصرل إلى اإلداسم القاسد دة 
عوى إذاعة الصين الدولديدة وقسد د دا الدعدربدي 
لبةل م وعطاسد دم لدتدعدزيدز الدتدعداون وإيصدال 
س اسل أصدقاء الصديدن الدى او داط الشدعد  
ي   الصي دي وقديدادتده، واالمدتد دان أوجد ده أيضدا
لوصر  اإلعممي ال ت يز الةي هدر )اإلتدحداد 
الدولي لودصدحدفديديدن واإلعدممديديدن والدكدتداب 
العرب أصددقداء وحدودفداء الصديدن( وسسديدسده 
األ تاذ مدروان  دردا  واإلعدممدي اال دتداذ 
مح رد سيا الفدة وصداحد  الدخدبدرم الدطدريدودة 
والقدير الخبير بالشدأن الصديد دي ومدديدر عدام 
مراقع االتحاد الددولدي عدودى االندتدرندت وهدي 
)الصين بعيرن عربيدة( و )الدحدزام والدطدر  
الصي ي(، وأجزم أن القسم العربي فدي اذاعدة 
الصين الدولية واالتحاد الددولدي لدودصدحدفديديدن 
واإلعمميين والكتاب العرب أصدقاء وحدودفداء 
الصين ومرقع الصين بعيرن عربديدة بدالدةات، 
ي ُمدبد دراي لدودتدراصدل  ي د دودرن جسدراي وصدرحدا
اإلعممي واإلجت اعي وال قافدي بديدن الدعدرب 
والصين، وهدة  الدلد دات هدي َمدحدل احدتدرم 
وفخاس الل يع، ل ا تقدمده مدن أعد دال يدرمديدة 
ل ي ة، وهي تراصل ال شر والع ل ليمي ون داساي 
ودون ساحة أو تأفف في  بيل تطرير وتع يق 
وتصددودديدد  الددعددمقددات اإلعددممدديددة والدد ددقددافدديددة 
واالجت اعية واإلنسانية ال شتدركدة واألصديدودة 

 لممتين الصي ية والعربية.
 

نبدال ميد_المبا: لارب ونضو ناشط ففا *# 

االر فاد الفدولفا لفىفةف ف فيفيفن واإلنفامفيفيفن 

والمك ا، الفعفر، أصفدقفاء وُحفىف فاء الةفيفند 
ور ي  اإلرف فاد الفدولفا لفىفكفنفمفيف  وحفقفو  

 اإلنسان فا اليمن.
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 موق  الةين  عيون نر ي :
 لنداد: صالح نيدروس نىا*

أصبح الفساد داهرم دولية واجت اعيدة مدعدقددم 
وخطيرم أك ر من كرن ا  يا ية، وتحدرل هدةا 
الداء خمل السد درات الد داضديدة مدن هداجدل 
وط ي أو اقوي ي الى قضية عال يدة تدرلّدر فدي 
كل مرافق الدولة ومدؤ دسداتد دا فدي مدخدتدودف 
البدوددان، عدابدرآ بدةلد  الدحددود االجدتد داعديدة 
والسيا ية واالقتصادية، وعويه فدإن مدحداسبدة 
الفساد تسدتدودزم صديداغدة عد دوديدة وبدتدردديدف 
الر اسل كافة في مدراجد دة صدرسهدا ومد د دا، 
الددرشددرم، االبددتددزام، أو ا ددتددتددمل الدد ددفددرذ 

 وال حابام وهو لرا.
لدودحدزب  75في اللوسة االفتتاحية لو ؤت ر ال

الشيرعي الصي ي اعتبر الزعيم التاسيخي شي 
هر أكبر ت ديد يدراجد دهُ “ جين بي و، أن الفساد 

ان الحدزب  ديدعد دل “ واضاع شي ”.  الحزب
عوى تب ّي تشريعات وط ية ل كدافدحدة الدفدسداد، 
وانشاء م صة لمبمغ عن الفساد والتي تش دل 
، ” للان فحص االنضدبداط ووكداالت الدرقدابدة

وقد كان لكو اته الصريدحدة هدة  ضدد الدفدسداد 
ي كبيراي فدي الدعدالدم، وتد داولدتد دا مدخدتدودف  وقعا
وكدداالت االنددبدداء والصددحددافددة والدد ددخددتددصدديددن 

 بشؤون الصين، وغيرهم ك يرون.
 75الخدطدرات الدتدي اجدتدرحد دا الد دؤتد در ال

لوحزب الشيرعي الصي ي في مكافحدة الدفدسداد 
وص م عوى تدفدعديدود دا، وعدودى سأ ده األمديدن 

، ومددن بددعددد  الدد ددؤ ددسددات الدددولددتدديددة ” شددي“ 
الصي ية ، تعلز دول اخرى متطدرسم وندامديدة 
عن اتخاذها، ذل  انه ليل لدي ا سوافع فكدريدة 
أيدديدرلدرجدديدة أو قداندرندديدة تضد ددن مدكددافدتدحدده 
واجت ا  جةوس ، لكن في الصين يدرجدد عدقدل 
مرّجه يت كن من معالدلدة الدخدودل، بدلد داعديدة 
واضحة لودلد ديدع وشدفدافديدة، والدرصدرل الدى 
قددراسات عدد ددودديددة تدد ددفددة فددرساي فددي الددحددزب 
وال لت ع، ومعاقدبدة الدفدا دديدن والد دفدسدديدن، 
وتطرير ع وية ال كافحدة دون وجدرد مدراكدز 
قرى مت فةم تقف في وج  ا، طال ا ان الدقدراس 
ج اعي، والت فية ج اعي، والد دلدتد دع مدرّحدد 

” شدي جديدن بديد دو“ يقف خوف األمديدن الدعدام 
ويؤامس الدولة الرط ية الدتدي تدعد دل لد د دفدعدة 
 راد شعدبد دا واندتدشدال الدفدقدراء مدن فدقدرهدم 
وال تعبين مدن تدعدبد دم، وتدودبدي حداجدات َمدن 
يطالبرن بحقرق م الطدبديدعديدة وحدقدر  الدعد دل 
ي في مدلدتد دع الصديدن  والعمج والعدالة ع رما
ي االلران الصي ية.    االشتراكي الةي يرفع عاليا
ان العديد من ال  ظد دات الددولديدة الدحدكدرمديدة 
وغير الحكرمية تتب ّى مسألة مكدافدحدة الدفدسداد 

م ظ ة االمم ال تحدم، وم ظ ة الشفافيدة ’’ م ل 
الددولدديددة، والدد دد ددتدددى االقددتددصددادي الددعددالدد ددي، 

واالنتدربدرل،ومد دظد دة الدتدعداون االقدتدصدادي 
والت  ية، وغرفة التلداسم الددولديدة، ومد دظد دة 
الدددول االمددريددكدديددة، ومدد ددظدد ددة شدد ددتدد دداي، 

 ومل رعة بريكل.
لةا، ال طورب اليرم تعزيز اللد درد لد دكدافدحدة 
الفساد حيص ان الفساد يوت م لروات الشدعدرب، 
ويعيق اال ت  اس الداخوي والخاسجي، ويخفدف 
ويقول من نرعية الخدمات اال دا ديدة ويدعدطدل 
 حكم القانرن وي دد ا تقراس وامن ال لت عات.
الصين هةا البود ال ترامي االطراع والضدخدم 
بكل ال قاييل والةي يدحدتدل الد دركدز الد دالدص 
عال يآ من حيدص الد دسداحدة، والد دركدز االول 
 كانيآ في العالم، اصي  بداء الدفدسداد كدتديدرم 

قدديدم يدعدرد الدى ”  تدقدوديدد“ من البودان، فالفساد 
دولددة داخددل “ عصددرساالبدداطددرم، وهددر يشددبدده 

، ويُ  ل خدطدرآ عدامدآ يد ددد بدتدقدريدض ” دولة
 مصداقية الحزب الحاكم، وبالتالي الحكرمة.

حزبيآ فان الول ة ال ركزية لوحزب الشديدرعدي 
الصي ي كأعوى ج ة ج اعية قيادية هي الل دة 
ال كوفة بفرض االنضباط وسصد قضايا الفساد 
فددي صددفددرع اعضدداء الددحددزب، لددةا فددقددد تددم 
محا بة ومحاك ة اعضاء عاديين ومسدؤولديدن 
وومساء واعضدداء فددي مددلددتدد ددع االعدد ددال 
ومر سات اعممية خمل الد دؤتد در الدرطد دي 
ال امن عشر لوحزب الشيرعي الصديد دي الدةي 

، وانتدخداب شدي جديدن  2072عقد في نرف بر
بي و امي آ عامآ لوحزب، تم شن حد دودة وا دعدة 
ل كافحة الفساد الةي يش ل كل جراسم الدكدسد  

كددالددرشددرم، واالخددتددمس، “ غدديددر الدد ددشددرو  
الددتددراطددر الددخددفددي، الدد ددحددسددربدديددة، الدد ددحددابددام، 

، كددةلدد  قددام الددحددزب ” الددتددزويددراالحصدداسددي
والحكرمة بتض ين الخطة الدخد دسديدة الد دالد دة 

مدد ددظددرمددة مددتددكددامددوددة  2071-2073عشددرم
لد دحدداسبدة الدفدسدداد بصددرامدة اكدبدر ومدعدداقدبددة 
الضالعين. وتحظى هةم الح دودة بدزخدم ودعدم 
شعبي قري من قبل الل اهير الصي يدة، حديدص 

مسؤو  كبديدرآ  بداإلداسم  280تم التحقيق مع 
م  م. وخدمل أكد در  223ال ركزية، ومعاقبة 

 7172من أسبعة أعدرام، تدم سفدع أكد در مدن 
 712مويرن قضية فساد وعقاب ما يقدرب مدن 

مويرن شخص بسب  انت اك م قدراعدد الدحدزب 
 الشيرعى الصي ى والحكرمة.

وبي  ا تد دضدي الصديدن بد دبدات فدي حد دودتد دا 
لد ددكددافددحددة الد ددسددؤولدديددن الددفدا ددديددن بدددءاي مددن 

” الدةبداب“ سفيعي الد دسدتدرى حدتدى ”  ال  رس“ 
عوى ال ستريات األدنى في البمد، فإن دا أيضدا 
م ت ة بتعزيز التعاون الدولي في هة  القضديدة 
 راء عوى مسترى التعاون ال  اسدي أو مدتدعددد 
د دال  األطراع . وأطوقت بكين ع ويات عودى ما

في الدخداسج ”  صيد ال عال ” و”  شبكة الس اء“ 

لتعق  ال سؤولين ال اسبين. وحتى ن اية مدايدر 
 3097، ت ك ت الصديدن مدن اعدتدقدال 2071

ي، وأعادت أك ر من  ي مدن  700هاسبا  50هاسبا
دولة وم طقة في العالم. وحدتدى ند دايدة يدرلديدر 

شخصا مددسجديدن  83، اعتقوت الصين 2071
 عوى ال شرم الح راء لرنتربرل الدولي.

أما اكبر شخصية صي ية يتم االطاحة بد دا فدي 
تشدر يدرندو كداندو ’’ اطاس مكافحة الفساد فد در 

ومير األمن السابق، وهر عضر في الد دكدتد  
السيا ي لوحزب الشيرعي الصي ي، فقد جد دع 

مدوديداس دوالس،  78’ 9خمل ع وة ما مدقدداسم 
وومعد دا عدودى افدراد أُ درتدة واقداسبدة، وقددد 
صادست الد دحدكد دة الد دبدودو وحدكد دت عدوديده 

مدن  83بالسلن ال ؤبّد.ك ا تم الدتدحدقديدق مدع 
االعضاء واالعضداء االحدتديداطديديدن  لدودلد دة 
الدد ددركددزيددة لددوددحددزب الشدديددرعددي الصدديدد ددي، 

من اغضاءالولد دة الد دركدزيدة  5باالضافة الى
لفحص االنضباط. ومؤخرا، ا تضافت لدلد دة 
فحص االنضباط الدحدزبدي فدي الصديدن نددوم 
بالتعاون مع الدبد د  الددولدي لدبدحدص الدتدعداون 

 دبدتد دبدر،  75الدولي فى مكافحة الفساد، يرم 
فى بكين، ل دم يرمين، تض  ت دوس الحكدرمدة 
فى خودق بديد دة أعد دال ندظديدفدة، والدعد دوديدات 
التلاسية القانرنية لدودشدركدات، والدتدعداون فدى 
مكافحة الكس  غير ال شرو  بين ال شاسكيدن 

 فى مبادسم الحزام والطريق.
)المقال  ممن قراءر  لاماً نى  موق  الةين 

  عيون نر ي (
 

*لارب  منا مكخةص  القفضفا فا الةفيفنفيف د 
وممثه ر ي  االرف فاد الفدولفا لفىفةف ف فيفيفن 
واإلناميين والمك ا، العر، أصدقاء  الةفيفن 
فا اليمند ور ي  منكدى مسفكفمفعفا الفقفسف  

د   CRIالففعففر ففا إلعانفف  الةففيففن الففدولففيفف 
ور ففيفف  نففادي مشففاهففدي الففقففسفف  الففعففر ففا 

 فا اليمن. CCTVلى ضا ي  الةيني 
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 موق  الةين  عيون نر ي  ـ  مين ـ
 قى  / الدلكورع فا زع سعيد لا،د خبيرع ففا 

 الشلون الةيني د مكر م  ولارب :
طال ا تساءلت الدول التدربديدة وغديدرهدا مدن 
الدول األخرى فدي الدعدالدم عدن  در تد دسد  
الصين بالحزب الشيرعي وتحقيق طفدرم فدي 
الدتددقددم االقدتددصددادي ونددلداحدده بشدكددل فددعددال 
ومو رس فدي تدلد د  اند ديداس  سغدم تدفدكد  
الدد ددعددسددكددر االشددتددراكددي وتددراجددع الدد ددظددريددة 
الدد دداسكسدديددة فددي الددعددالددم. وامدادت هددة  

 75التساؤالت مع انعقاد ال ؤت ر الرط ي الـ 
لددوددحددزب األ ددبددر  الدد دداضددي، والددةي شدد ددد 
انتخاب األمين العام لول ة ال ركزية لدودحدزب 
الشيرعي، وكةا ال كدتد  السديدا دي لدودحدزب 
والول ة الداس ة لو كت  السيا دي فضدم عدن 
الول ة ال ركزية لفحدص االنضدبداط الدتدابدعدة 
لوحزب والتي تدعدد اعدودى  دودطدة لد دكدافدحدة 
الفساد في الصين، وتدعدديدل الدد دتدرس الدةي 
أدسج فدديدده أفددكدداس شددي جدديددن بدديدد ددو حددرل 
االشتراكية ذات الدخدصداسدص الصديد ديدة فدي 
العصر اللديد. لدقدد اسجدع الدبدعدض تد دسد  
الصدديددن بددالددحددزب الشدديددرعددي لددودد ددعددلددزم 
االقتصادية التي حدقدقدتد دا الصديدن فدي فدتدرم 
قصيرم بدالد دقداسندة مدع الددول األخدرى فدي 
العالم، ويرى الدبدعدض أن االشدتدراكديدة ذات 

 الخصاسص الصي ية حققت نلاحا كبيرا.
ي هدي مددم 20لكن، متابعتي ألكد در مدن عدامدا

وجردي في ج  رسية الصين الشعبية بدحدكدم 
تخصصي في الدسا ات الصي ية لدودتدتديدرات 
الداخوية والخاسجية في السديدا دة الصديد ديدة، 
ي كن القرل إن الحزب الشيرعي الصي دي لدم 
يحقق ج يع أهدافه بعد، وإن ا يراجه تحديات 
داخوية وخاسجية كدبديدرم، مد د دا شديد دلديداندو 
والتبت وتايران والفلرم الكبيرم بين األغ يداء 

والفقراء التي باتت واضحة جددا، بداإلضدافدة 
الى قضية بحدر الصديدن الدلد دربدي وكدرسيدا 
الش الية والحرب االقتصداديدة مدع الدراليدات 
ال تحدم االمريكية، لكن شعرس قيادم الدحدزب 
بالد د دحددس قدبدل وصدرلده، جد ّدبد دم السدقدرط 
واالن ياس. وه ا يتساءل الدبدعدض عدن  دبد  
تحقيق الحزب الشيرعي الصي ي ال دع ولدم 

الدعدقدوديدة ”  يحققه االتحاد السرفيتي؟ ألجديد :
، ” الصي ية ال تألرم بالفكر الدكدرندفدرشديدر دي

فويقم االمير بدوس  كأمير، والدتدابدع كدتدابدع، “ 
ـ ”  وليقدم االب بددوس  كدأب، واالبدن كدإبدن.

كرنفرشيرس، ويع ي أن يؤدي كل فرد ع وده 
” بلدية وإخمد. ووصف السيا ة بالقرل: 

إن ا اإلصم ، فإذا جعل الحاكم ندفدسده أ درم 
” حس ة لرعيته، فون يلرؤ أحد عوى الدفدسداد.

ك ا  اعد تألير الفكر الكرنفرشي عوى العقوية 
الصيد ديدة الدوديد دة كد ديدرا فدي الدحدفداد عدودى 

 اال تقراس السيا ي في الصين: ـ
 سياس  المراحه واالصاح

ال  ل  السير  بول طالمفا أنف  ال رفكفوقفف “  
 لون وشيوس –” نن السير

-” العاقه ال  فخفجفه مفن اصفاح نفيفو ف “  
 لون وشيوس

اعت د الحزب الشيرعي الصي ي ع د تأ يسده 
بقيادم ماو تسدي تدرندو عدودى  7527في عام 

بدعدد  7529الع ال وتتير تفكديدر  فدي عدام 
تتير دروع الصين ليعت د عدودى الدفدمحديدن 
مرج ا تركيز  عوى الت  ية الزساعيدة. وبدعدد 

تسدودم دندو  7511انت اء ال رسم ال قافية   ة 
شياو بي و السوطة معو ا عن  ديدا دة جدديددم، 
 دديددا ددة اإلصددم  واالنددفددتددا ، اإلصددم  
االقتصادي، واالنفتا  عوى العالم )التربدي(، 
ومدد ددة ذلدد ، شدد دددت الددتدد دد دديددة االقددتددصدداديددة 
واالجت اعية الرط ية م لزات هاسدودة جدةبدت 

انتبا  العالم، وطرأت عوى الصديدن تدتديدرات 
أب رت العالم، ومع هةا لم يترقف القطاس نحر 
تحقيق ملت ع سغيد الحيام، وذكر جيانو تسه 
مين في تقرير قدمه خمل ال ؤت در الدرطد دي 

بد داء ” ”  لوحزب الشيدرعدي الصديد دي: 72ال
ملت ع سغيد الحيام عوى نحر شدامدل وخدودق 
وضددع جددديددد لددوددقددضدديددة االشددتددراكدديددة ذات 

، ك ا طر  جيانو تسه “ الخصاسص الصي ية 
التي تعدكدل ”  الت  يمت ال ملة“ مين ، أفكاس 

ال طالبات اللديدم الد داتدلدة عدن الدتدطدرسات 
والتتييرات التي يش دها العالم والصديدن فدي 
الرقت الحاضر عوى أع ال الحزب والدولدة، 
ك ا أن ا أ اس ب اء الحدزب، وقداعددم إلداسم 
الحكم، وم بع لوقدرم، مدؤكدداي أن الد داسكسديدة 
الوي ي ية وأفكاس ماو تسي ترنو وندظدريدة دندو 
شياو بي و األفكداس الد درشددم لدودحدزب. ومدن 
جانبه، تع د هر جين تاو بعد اندتدخدابده أمديد دا 
عاما لول ة ال ركزية لوحزب بدأعدادم بدعدض 
الضرابط االقتصادية، والدتدي كداندت اإلداسم 
السابقة قد خففت م د دا. كد دا طدالد  هدر أن 
تكرن أج زم الحزب عوى كافدة الد دسدتدريدات 
م االي لملتزام بالد ترس والقرانين، وأن تدعدم 

كد دا تشد دل مدرحدودة ”.  ج رد تطبيق القانرن
حكم شي جين بي و الترامن في الت د ديدة بديدن 
الدد دددن واألسيدداع، ومددحدداسبددة الددفددلددرم بدديددن 
ي كبيراي عدودى  األغ ياء والفقراء التي باتت عب ا
الحزب، باإلضافة الى محاسبة الدفدسداد الدةي 
نخر جسد الحزب وي دد  دقدرطده. كد دا أكدد 
ي لدودقداندرن  شي السير قدما في إداسم البمد وفقا
عوى نحر شامل واالعت اد عوى حكم القداندرن 
لح اية حقر  الشع  والعددالدة االجدتد داعديدة 

 وتعزيز ت  ية البمد.

 12الككم  نى  الة    

لى ز، الشيونا الةينا ربين اخر ثاث رؤساء الةيند  13صورع من الملرمر الوطنا ال 
  يانغ رس  ميند هو  ين راو وشا  ين  ينغ فا الةف ا ول لىنوا، المشارلين
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لم يترقف الدحدزب الشديدرعدي الصديد دي عدن 
ي ل تطوبات الدعدصدر ومدتدتديدرات  التطرس وفقا
ي من أعضاسه بضروسم ت اشي  ال ستقبل إي انا
الدحددزب مددع مددتددتدديدرات الدددولددة وأن يددكددرن 
ي لدود دلدتد دع وذا خصداسدص  الحدزب مد دا دبدا
صي ية، وال يدبدقدى جدامدداي إلدى األبدد. وقدال 
الرسيل الصي ي شي جيدن بديد دو فدي الددوسم 

لوحزب  71الكاموة ال ال ة لول ة ال ركزية ال 
: 2073الشيرعي الصي ي التي عدقددت عدام 

ي بتي أن يستلي  قراس اإلصمحات  مدال “ 
ال راط ديدن وشدكدراهدم، ويد دبدتدي أن تدكدرن 
واضددـددحددـددة فـددي الددةهـددن ولددابددتددـددة فـددي 

 ”. الخطـرات
وقال شي في تقرير قدمه خمل افتتا  أع ال 
ال ؤت ر الرط ي الدتدا دع عشدر لدودحدزب أن 
االشتراكية ذات الخصاسص الصي يدة دخدودت 
العصر اللديد. ك ا ذهد  شدي بدعديدداي قدبديدل 

ي  75انعقاد ال ؤت ر الرط ي الـ  لوحزب داعديدا
أعضدداء الددحددزب الشدديددرعددي إلددى دسا ددة 
الرأ  الية ال عداصدرم دون االندحدراع عدن 
ال اسكسية. وقال إنه يل  عدودى الدحدزب أن 
” يحسن دمج ال باد  األ ا ية لو اسكسية في

واقع الصين ال عاصر والتعوم مدن إندلدامات 
الددحددضدداسات األخددرى لددخددوددق وتددطددريددر 

وقدال الدبدروفديدسدرس تشدن شدر “ ال اسكسية. 
قرانو بلامعة الحزب التابعة لول ة ال ركزيدة 
لوحزب الشيرعي الصي ي في تصريح لركالة 

أن الددحددزب الشدديددرعددي ”  االنددبدداء الصدديدد دديددة:
الصي ي قادس عدودى الدتدكديدف والدتدعدامدل مدع 
الظروع ال تتيرم عوى الصعيدديدن الدداخدودي 
والدولي. لقد نلح الحزب الشيرعي الصيد دي 
بشكل فعال ومو رس في تدلد د   دودركديدات 
وم اس ات الدفديدتدرقدراطديدة قصديدرم الد ددى 
خمل فتدرم حدكد ده، وبد دةا ضد دن تدحدقديدق 
وإس دداء تدد ددا ددق وا ددتددقددراس السدديددا ددات 

 ”.واال تراتيليات الرط ية
لشراك االحزا، االخرى غير الشيوني  فا 

 االنشو  السياسي  فا الةين
لعا لان هناك مرلب من ثاثف  أشفخفااد “  

فمن المللد أن واحداً منل   د راً  أن  مون 
أسكاعا لاد حك  أسك يد من مزا فاهد وأرفنفزه 

 ــ لون وشيوس” من خوا اه.
قال وو بانو قر  سسيل الول ة الداس ة لو لول 
الرط ي ل راب الشع  الصديد دي فدي تدقدريدر 
ع ل قدمه الدى الددوسم السد دريدة لدود دلدودل، 

إن الصين تتبد دى ندظدامدا يدقدرم : “ 2005عام
عددوددى الددتددعدداون والددتددشدداوس السدديددا ددي بدديددن 
األحددزاب تددحددت قدديددادم الددحددزب الشدديددرعددي 
الصي ي، وليل نظاما متعدد االحدزاب عدودى 
الددطددرام الددتددربددي، والددةي بدددوس  يدد ددكددن 

لألحزاب ال ختدودفدة الدرصدرل لدودسدودطدة مدن 
 ”خمل االنتخابات.

وم ة انعقاد ال ؤت ر الدرطد دي الد دامدن عشدر 
لوحزب الشيدرعدي الصديد دي، أولدت الدودلد دة 
ال ركزية لوحزب الشديدرعدي الصديد دي بدالدو 
االهددتدد ددام ألعدد ددال الدد ددؤتدد ددر اال ددتددشدداسي 
السيا ي لوشع  الصي ي، حيص أكددت عدودى 
ضروسم اإلمساك الدقيق لدطدبديدعدة الد دؤتد در 
اال تشاسي السيا ي لوشع  الصديد دي  إلدى 
حد أكدبدر وإطدم  الدعد دان لددوس الد دؤتد در 
اال تشاسي السيا ي لوشع  الصيد دي كدقد دام 
هامة لوتشداوسات الدديد دقدراطديدة عدودى ندحدر 
مستفديدض، ودفدع بد داء ندظدام  الدتدشداوسات 
السيا ية وال راقبة الدي قراطية والد دشداسكدة 
في ال شاطات السيا ية وم اقشت ا بالتد دحدرس 
حرل الد درضدرعديدن الدكدبديدريدن لدودتدضدامدن 
والدي قراطية. ويتض ن ال لول اال تشداسي 
الول ة ال رسية لحزب الكرمي تداندو، الدرابدطدة 
الدي قراطية الصي ية، الل عية الديد دقدراطديدة 
الصي ية لب اء الرطن، الل عية الصي ية لت  ية 
الدي قراطية، الحزب الدي دقدراطدي الصديد دي 

” تشي قرندو داندو“ لوفمحين والع ال، حزب 
السيا ي، ج عية جير  دان، سابدطدة الدحدكدم 
الةاتي الدي قراطي في تايدران، الدتدي يدطدودق 
عوي ا أحزاب دي قراطية، وهي تو  األحزاب 

، 7585السيا ية الدتدي تدأ دسدت قدبدل عدام 
ودع ت بصرسم واضحة الحزب الشديدرعدي 
الصديدد ددي ألد دداء إطدداحدة الددحددزب الشدديددرعددي 
الصي ي بحكم حزب الكرمي تداندو، وتدعدتدرع 
بقيادم الحزب الشديدرعدي وعداسضدت حدزب 
الكرمي تانو، وا ت ر وجردها با ت راس بدعدد 

 تأ يل ج  رسية الصين الشعبية.
 اشراك الشعب فا ال م  ورقاس  الثمار

لعا قدت الفنفاس وففق قفوانفيفن ل فبفار ف  “  
وهددرل   العقا، فإنلف  سفيف فاولفون ارفقفاء 
الفعفقفا،د ولفمفن لعا نف فمف  شفلونفلف  ففإن 

ــ ” ناقكل  سكقوم نى  أساس من الشرج.
 لون وشيوس

أعو ت إداسم الت ظيم فدي الدودلد دة الد دركدزيدة 
لوحزب الشيرعي الصديد دي مدؤخدرا أن عددد 
اعضدداء الددحددزب الشدديددرعددي الصدديدد ددي بددوددو 

. 2072مددودديددرن عضددر بدد دد ددايددة  151881
ويركز الحزب الشيرعي الصي ي عوى عامدة 
الشع ، باعتباس  أهم ع صر في االشتراكية، 
ك ا أنه لطال ا حرد عوى تد د ديدل مصدالدح 
األغوبية الساحقة ألب اء الشع  الصي ي. كد دا 
يحاول الحزب اشراك عدد أكبدر مدن الد داس 
في صد دع الدقدراس مدن خدمل االجدتد داعدات 
ال تكرسم ألعضاء الدحدزب، بداإلضدافدة الدى 
و اسل االعمم الصي ية الدتدقدوديدديدة وو داسدل 
التراصل االجت اعي التي باتت تدودعد  دوساي 
ي في إشراك الشع  الصي ي في صد داعدة  هاما
القراس، ك ا طرحت صحيفة الشع  ال داطدقدة 
با م الحزب الشيرعي الصي ي خمل اندعدقداد 

ي بعد دران 2079الدوستين لعام  ، ع رداي خاصا

” أسيد طر   دؤال عدودى سسديدل الدرمساء“ 
لفتح طريق جديد أمام مستخدمي االندتدرنديدت 
لطر  أ  ودتد دم وانشدتداالتد دم مدبداشدرم إلدى 
ال سؤولين في الددولدة، وكد در  مدن إشدراك 

 الشع  في ص ع القراس.
وتع د الحزب الشيرعي الصديد دي بدالددخدرل 
إلى ملت ع أك ر امدهاساي في الصين بدحدودرل 

  ة من  700ع دما يبوو الحزب  2027عام 
ع ر ، وأن التخوص من الفقدر ال مدفدر مد ده 
ال تك ال ب اء ملت ع سغيد الحيام. لةا، يتخة 

القضاء عوى الفقدر فدي “ شي جين بي و هدع 
ج يع الدبدودديدات الدفدقديدرم، وتدخدودص جد ديدع 

وقدد ”.  2020الفقراء من الفقر الى غاية عام 
 990ا تطاعت الصين اخراج ما مل درعده 

مويرن نس ة في ال  اطق الريفية فدي الصديدن 
، وتددم 2072-  2073مدن الدفدقدر فددي فدتدرم 
مدميديدن شدخدص  70تخفيض عدد الفقراء لـ 

  دريدا فدي أسبدع  د درات مدتدتدالديدة، حسد  
االحصاءات ال  شرسم عوى و داسدل االعدمم 

 الصي ية ال حوية.
 م ار   ال ساد

ال أحففد  ففجففرؤ نففىفف  الفف ففسففاد لعا صففىففح ”  
 لون وشيوس-”القا د

طو  أحد األمراء من كرنفرشيرس ال صيحدة 
هدل تدرى أن أقدتدل “ لوحكم الصالدح، قداسدم: 

فدأجدابده ”.  الفا دين فيوتزم غيرهدم الصدم ؟
ما الةي يدفع  يا دـدتد  إلدى ” كرنفرشيرس: 

الددقددتددل؟ إذا شدد ددت الصددم  أصددبددح الدد دداس 
صالحديدن، ألن أخدم  الدرؤ داء كدالدريـدـدح 
وأخم  ال رؤو ين كالعش ، وإلى أي ج دة 

 ”هبّت الريح مال العش  إلى توـ  الل ة.
ت سكت الصين بسيا ة صاسمة في مدقداومدة 
مختوف أشكال الفساد م ة انعقاد الد دؤتد در الـ 

لوحزب الشيرعي الصديد دي. وبددأ حدزب  71
الشيرعي الصي ي ب حاسبة الفساد مدن بديدتده، 

، أصددس الدحدزب الشديدرعدي 2070في عام 
ي جديداي ألعضداسده  92الصي ي  معياساي أخمقيا

ت دع إلى مدكدافدحدة الدفدسداد بديدن مسدؤولدي 
الددحددزب الددحدداكددم. وبددات مددرضددر  الددفددسدداد 
يتصدس قاس ة القضايا الساخ دة لددى الشدعد  
الصي ي خمل الفترم ال اضية، وال قبوة، وفي 

، ذكرت الودلد دة الد دركدزيدة لدفدحدص 2071
االنضباط لوحزب الشيرعي الصي ي أنده فدي 

، أجددرت الددودلدد ددة الدد ددركددزيددة 2072ند ددايددة 
ي مدع  مددن  280لدفدحددص االنضددبداط تددحدقدديدقدا

ال سؤولين عوى ال سترى ال ركزي وعاقبدت 
، و ددلددوددت إداسم الددتددفددتدديددش والددرقددابددة 223

مويرن حالة فسداد وعداقدبدت  71722التأديبية 
مويرن شخدص. وتدم الدقدبدض عدودى  71755
مسؤوال من الةين هربرا إلى الخداسج  2922
مدوديداس  1128، وت ت ا تعادم 2072ب  اية 

موديداس دوالس أمدريدكدي(،  713يران )حرالي 
ال اسبين وال دسجين  700ومن بين قاس ة الـ 

 83عوى قاس ة االنتربدرل الدحد دراء اعدتدقدل 
 شخصا.

 16ركم  المنشور نى  الة    
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عقد ال  تدى الدولدي لدودتدرجد دة والدتدبدادالت 
ال دقدافديدة واإلنسدانديدة بديدن الصديدن والدعدالدم 
العربي في دوسته الد دانديدة يدرمدي األسبدعداء 

تشرين األول  اكدتدربدر  22ـ  29والخ يل )
( برعاية سسيل الدلدامدعدة الدودبد دانديدة 2071

 البروفسرس فؤاد أيرب.
الدتدرجد دة “ وانعقدت الددوسم تدحدت عد دران 

والتبادالت ال قافديدة االنسدانديدة بديدن الصديدن 
في مركز الوتات والترج دة ”  والعالم العربي

لكوية ا داب والعورم االنسانية في الدلدامدعدة 
 الوب انية.

وأعرب  فير الصين لددى لدبد دان واندو كده 
جيان في كو ة خدمل مدرا دم افدتدتدا  دوسم 
ال  تدى عن تقدديدر  الدعدالدي لدودلد درد الدتدي 
بةلت ا كل من اللامعة الدودبد دانديدة والدرابدطدة 
الوب انية الصي ية لوصداقة والتعاون وجدامدعدة 
الدددسا ددات الدددولدديددة بشددانددتدد دداي وجدد ددعدديددة 
الصددداقددة لددوددشددعدد  الصدديدد ددي مددع الددبددودددان 

 األج بية.
 وهةا نص كو ة السفير وانو كيليان:

... يسعدني أن أحضر افتتا  الدوسم الد دانديدة 
لو  تدى الدولي لوترج ة والتبادالت ال دقدافديدة 
واإلنسانية بين الصين والعالم العدربدي الدتدي 
تقام في اللامعة الوب انية. أوال، يطي  لي أن 
أتقدم بالت اني الحاسم وأعدرب عدن تدقدديدري 
العالي لول رد التي بةل ا كدل مدن الدلدامدعدة 
الوب انية والرابطة الوب انية الصي ية لودصدداقدة 
والددتددعدداون وجددامددعددة الدددسا ددات الدددولدديددة 
بشانت اي وج عية الصداقة لوشع  الصيد دي 
مع البودان األج بية واألصدقاء من مدخدتدودف 

 األو اط النلا  هة  الدوسم.
إن الصداقة التي تتبورس فدي الدتدراصدل بديدن 
الشعرب مفتا  لوعمقات الطيبة بديدن الددول. 

دل التبادل ال قافي واإلنساني إحدى الركاسدز 
ال   ة في التعاون الصديد دي الدعدربدي بشدأن 
ب اء الحزام والطريق. وفي هدةا الصددد أكدد 
الرسيل الصي دي شدي جديدن بديد دو فدي أيداس 
ال اضي عوى أن يدكدرن الدحدزام والدطدريدق 
طريقا يدتدربدط الدحدضداسات ويدعدزم الدفد دم 
واالحترام وال قة في ا بي  ا من خمل التبدادل 

 ال قافي واإلنساني.
أما الترج ة التي ت  ل جسرا هاما لوتدراصدل 
بين ال قافات توع  دوسا ال بديل له في ميدادم 
التقاسب وتعزيز الد دقدة الد دتدبدادلدة ومدتدابدعدة 
الصددداقددة بدديددن الصدديددن والدددول الددعددربدديددة. 
وباالشاسم الى ال لا  كامدل لدوددوسم األولدى 
لو  تدى في الس ة ال اضية، آمل من صد ديدم 
قوبي أن ي ت ز ج يع األكادي يين واألصددقداء 
فددرصددة الدددوسم الدد دداندديددة لددودد دد ددتدددى لددوددتددعددوددم 
واال تفادم ال تبدادلدة واإل د دام فدي تدقدريد  
الشعرب عبدر الدتدرجد دة وتسدلديدل صدفدحدة 

 جديدم لوصداقة الصي ية العربية.
أخيرا، أتد د دى لد دة  الددوسم ندلداحدا كدامدم 

 وشكرا!
من جانبه سأى سسديدل الدلدامدعدة الدودبد دانديدة 
البروفسرس فؤاد أيرب في كو دتده أن الددوسم 
األولى لو  تدى أل رت تعداوندا فدي مدلداالت 
العمقات الد دقدافديدة والدتدرجد دات الد دتدبدادلدة 
ال باشرم بالوتتين العربية والصي يدة بدعدد أن 
كانت الترج ات في ا مضى ت ر عبر لدتدات 
أج بية م ا أعا  حدركدة االطدم  لدحدقدبدات 

 طريوة.
وأشاد بتاسيدل الصديدن الدحدافدل بدالدحدضداسم 
والدد ددقددافددة وا داب كدد ددا فددي الصدد دداعددات 
والتق يات الحدي ة وقال إن الصين من الددول 

التي  اه ت في تطرير الحيام البشرية عدبدر 
 االبتكاسات والعمجات الطبية.

ولفت إلى دداهدرم حد  الصديد ديديدن لد داب 
والشعر العربي م ا يدل عوى اهت ام الصيدن 
بدداالطددم  عددوددى الددحددضدداسات والدد ددقددافددات 

 األج بية وخاصة العربية.
وأشدداس إلددى أن االتددفدداقددات الدد ددعددقددردم بدديددن 
اللامعة الوب انية وبعض اللامعات الصيد ديدة 
فتحت آفاقا جديدم في لب ان   حت باكتسداب 

 الك ير من ال عاسع.
وأكد أن الترج ات الد دتدبدادلدة  داهد دت فدي 
اكتساب ال  اسات واال تفادم من الدخدبدرات، 
كدد ددا أن دوسهددا عددزم الددعددمقددات الددعددربدديددة 
الصي ية بقدس كبير وشكل ندقدودة ندرعديدة فدي 

 ت تين الروابط ال قافية والعو ية.
وشدد عوى أن اللامعة الوب انية ترلي أهد ديدة 
قصرى لتعويم الودتدة الصديد ديدة وآدابد دا وأن 
مركز الوتات والترج ة في ا يسعى لدتدطدريدر 
تدسيل الوتة الصي ية ليت كن فديد دا بدعدد مدن 
م ح ش ادات الددكدتدرسام فدي الدودتدة واألدب 

 الصي ي.
وأضاع أن اللامعة الوب انية تسعى لتدخدريدج 
طاقات في ملال الترج ة ل زيد من تعريدف 
الشعبيدن الدودبد داندي والصديد دي عدودى الد دظدم 

 والعادات والتقاليد.
وألددقددت مددديددرم مددركددز الددوددتددات والددتددرجدد ددة 

 الدكترسم مي ا عضي ي كو ة هةا نّص ا:
.... ا ددَ ددحددرا لاددي أّوالي أن  أوّجددهَ ُشددكددرَي 
وامددتدد ددانددَي لددَرسدديددلا الددلددامددعددةا الددوددبدد دداندديددةا 
عدايدتادها هدةا  البروفيسرس فؤاد أيّدرب عدودى سا
ها الداسدما لد دركدزا الدودتداتا  ال وتقى وعوى دع ا
ي َ عادمَ َ فيرا الصيدنا  والترج ة. وأشكُر أيضا
في لب اَن لُحُضرسا ا بي َ ا ول ساهد دةا السدفداسما 
الصيد ديدةا الد دسدتد دّرما فدي تدعدزيدز عدمقداتا 
التعاونا والصداقةا بديدَن الدلدامدعدةا الدودبد دانديدةا 
. أوجه شكري كةل  لعد ديدد كدوديدتد دا  والصينا
البرفيسرس اح د سبا  الةي ال يَألر ُج داي فدي 
تشليع ال شاطاتا األكادي ية وال دقدافديدة وفدي 

 دعم مركزنا.
وأودُّ أن أشكَر سسيَل بوديدةا الددكدراندة السديّدد 
أنطران شخدتدرسم الدةي كداَن أّوَل َمدن دعدَم 

يدرما “ ج ردَنا بالتعاونا مع الصينا في خدملا 
، وهر ال 2079عام ” الوتةا وال قافةا الصي يةا 

ي وعزيزاي ل ا. ي م ّ ا  يزال شريكا
ي لشركاسا ا، الرابطةُ الوبد دانديدةُ  شكٌر كبيٌر أيضا
الصي يةُ لوصداقةا والتعاونا وج عيةُ الصداقدةا 
لوشع ا الصي ي مع البودانا األج بيةا وجامدعدةُ 
الددسا دداتا الدددولديددةا بشددانددتد دداي، عددودى كددّلا 
الل ردا التي بةلرها. وأخصُّ بالشكدرا سسديدَل 
الرابطةا البروفيسرس مسدعدرد ضداهدر عدودى 
ددلا إلنددلددا  هددةا  ددها الدددؤوبا والدد ددتددراصا عدد ددوا

 ال وتقى.
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أوّجهُ شدكدراي لدبد د  عدردم الدةي َسعدى هدةا 
ي ُمدبدادسات  عدود ديدةي  الحدَ ، وهَر يدعُم حالديّدا
وأكاديد ديدةي ولدقدافديدةي مدتدعددّدمي فدي الدلدامدعدةا 
. أشكُر ُمساه تَكدم فدي نشدرا الد دقدافدةا  الوب انيةا

 والعوما في اللامعةا .
ددهُ بددالشددكددر كددةلدد  لددَ دددعددّريدد ددا الددةيددَن  وأتددرج 
ي فدي  ّصيصدا حضُروا مَن الصينا ليشاسُكرا خا
هةا ال وتقى. وأخيراي، الشكر أل داتدةما مدركدزا 
الوتاتا والترج ةا وأ اتةما اللامعةا الدودبد دانديدةا 
عوى مشاسكتا م  والتزاما م  وشكر ولو ردفين 
والددطددمب الددةيددن  دداهدد ددرا فددي الددتددحددضدديددر 

 إلنلا  ال ؤت ر.
حضددرات السدديّددداتا والسددادما، يشددّكددل هددةا 
ال توقى اللزَء الد داندَي مدن  دودسدودةا لدقداءات  
عو ية  تت اوُل دوَس الترج ةا والتبادلا ال دقدافدّيا 
واإلنساني بيَن الصينا والعالما الدعدربدّيا. وقدد 
َجرى الودقداُء األّوُل فدي جدامدعدةا الددسا داتا 

. أّمدا 2072الدوليةا بشانت اي في ُحدزيدران 
لقاؤنا اليرَم في  ُّل خطدرمي جدديددمي فدي مدلدالا 
الوقاءاتا العو يةا ال ادفةا إلى تعزيزا العمقداتا 

 بيَن الصينا والعالما العربّيا. 
ومن  خملا مدراضديدَع كدتدرجد دةا الد دؤلّدفداتا 
األدبيةا مَن الوتُتَين العربيةا والصي يةا وإليد دا، 
، والتبادُلا األكادي ّيا، وتعويما  ، واإلعمما والفّنا
الدودتددةا الصديدد ديدةا لدودعددربا والدوددتدةا الددعدربديددةا 
لوصي ييَن، يقترُ  هةا ال وتقى تأ يَل م دّصدة  
لوخبراءا والباح يَن ال تخّصصيَن فدي دسا دةا 
دوسا ال فّكريَن وال ؤّ ساتا األكداديد ديدةا فدي 
ترطيدا العمقاتا بين الصينا والعربا، هداتدانا 
الحضاستانا الوتانا يعردُ ع ُره دا إلدى آالعا 
الس يَن، والوتانا أ  َ تا إلى حدّ  كبير  في ن دراّ 
ددَما عدبدَر طدريدقا  ، واستبطتا مد دةُ الدقا البشريةا

.  الحريرا
ذلَ  الطريُق الةي لم  يقتدصدر  عدودى الدتدبدادلا 
ي الدتدبدادالتا  التلاسّيا فَحس ، بل   ّ دَل أيضدا
ال قافيةَ والعو يةَ بيَن الصينا والعالما العدربدّيا. 
، وصدودتا الدحدضداسمُ  وبفضلا هدةا الدطدريدقا
، وفي الد دقدابدلا تد دّكد دت   العربيةُ إلى الصينا
ابتكاساٌت صي ديدةٌ هداّمدةٌ مدَن الدرصدرلا إلدى 

 أوسوبا عبَر العالما العربّيا.
في عصر  ي  ُشهُ اإلسهداُب وإقدفداُل الدحددودا 
واالنطراُء عوى الدةاتا والدتدخدّرُع مدّ دا هدر 
غريٌ  عد ّدا، وعدودى غدراسا الد دسدتدكدشدفديدَن 
والتّلاسا وال سافدريدَن واأل داتدةما والدفد ّدانديدَن 
والشددعددراءا الددقدددامددى الددةيددن َعددبددُروا طددريددَق 
الحريرا وأغ َرا البشريةَ بد دةا الدتدفداعدلا بديدَن 
، آمددُل أن  نسدداهددَم فددي هددةانا  الددحددضدداساتا
اليرمانا مَن التفداعدلا والدتدمقدي فدي تدقدريد ا 
ال قافاتا وب اءا عالم  أفضَل.  أت  ّى أن  تُفضَي 

 ج ردُكم إلى نتاسَج م  رم . وشكراي.
ك ا ألدقدى سسديدل بدودديدة الددكدراندة أندطدران 

 شخترسم كو ة جاء في ا:

 أي ا الحضرس الكريم،
ليل من باب الصدفة أي ا الحفل التربدري 
ال قافي أن ندلدتد دع الديدرم لد دعدزم تدرأمدة 
لُتتين وحرفين ، كانا  يّاددا الدكدود دة عدودى 
مددى الددعدصددرس مد ددة أن إكدتدشددف أهددود ددا 
الفي يقيرن في جبيل الحرع ونشدرو  مدن 
خمل تلاست م عوى كدل الد دتدر دط عدبدر 
طريق الحرير التلاسية والوتدة الصديد ديدة 
ي التي ال تدزال مد دة تدود  الدعدصدرس  أيضا
تحافظ عوى لتة ع مقة تسعدى أن تدكدرن 
ال  دافاسدة الدرحديددم لدودحدرع الدمتديد دي ، 
وإ تطاعت الص اعة الصي ية الكرنيدة أن 
تدكددرن الدددافدع األكددبددر والدرافددعددة األولددى 
إلنتشاس هة  الوتة . وفي ال قابل ، يدلد دد 
أشقاؤنا الصي يرن الى تعوُّم لتت ا الدعدربديدة 
من أجل تسريدق بضداسدعد دم وُمد دتدلداتد دم 

وص اعات م في أ راق ا العربية 
، الددتددي هددي إ ددتدد ددمكدديددة مددن 

 الطرام األول. 
ليل بتري   عويد دا كدودبد دانديديدن 
أي ا السادم أن نتأقوم وندتدلداندل 
مددع الشددعدد  الصدديدد ددي ولددتددتدده 
وتدددلددداستددده كدددرنددد دددا شدددعدددبدددان 
مددتددشددابدد ددان فددي أمددرس  عددديدددم 
وم  دا حد  الدتدلداسم والدعد دل 
الدؤوب وال ست ر ، بداإلضدافدة 
الى التر  الداسم الى تعوُّم لتدات 
التير م  ا كانت صدعدربدتد دا ، 
فبعض ا أصبدح يدتدحدد  الدودتدة 
الصدديدد دديددة ، وعدددد كددبدديددر مددن 
الصدديدد دديدديددن يددتددحدددلددرن الددوددتددة 
 العربية الفصحى ، لتة الضاد .
وا ت در الد د دتددى عدودى مددى 
يرمين ب شاسكة عو اء وخبراء 
ومددد ددد ددديددديدددن مدددن األو ددداط 
األكادي ية ال تخصصة ال ع يدة 

 الصي ية والعربية.
وتش ل مرضدرعدات الد د دتددى 
قضددايددا الددحددراس االكدداديدد ددي 
ودوس  فددي تددعددزيددز الددتددرجدد ددة 
الدد ددتددبددادلددة و ددبددل الددتددصدددي 
لوفراس  ال قافية فدي الدتدرجد دة 
مددن الددعددربدديددة إلددى الصدديدد دديددة 
وو دداسددط الددتددبددادل الدد ددقددافددي 
والددتددبددادل الدد ددقددافددي الددعددربددي 
الصي ي وتعوم الدودتدة الدعدربديدة 

 والصي ية كوتات أج بية.
وكانت الدوسم األولى لو د دتددى 
قد عقدت في يرنديدر مدن الدعدام 
ال اضي في شانت اي ب  دا دبدة 
إحياء ذكرى مروس  تين عامدا 
ال ددتدد ددمل الصدديددن عددمقدداتدد ددا 
 الدبورما ية مع الدول العربية.
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م حت جامعة الل ان في طدرابدودل كدبدرى 
مدن ش ال لب ان الدبدروفسدرس فدي جدامدعدة 

وي لديده تشر  ش ت اي لودسا دات الددولديدة 
ش ادم الدكترسام الفخرية في احتفال اقامدتده 
وسافدقده مدعددرض صدرس لد ددعدالدم الصديددن 

 الترالية وال قافية والحضاسية والعو ية.
واكد  فير الصين في لب ان وانو كه جديدان 
في كو ة في الحفل دعم الصيدن لدودتدراصدل 
والتعاون االنساني والد دقدافدي واألكداديد دي 

 بين اللامعات الوب انية والصي ية.
وأشاد باللامعة التي بددأت بدتدعدوديدم الدودتدة 
الصي ية وبتعويم الدودتدة الدعدربديدة لدودطدمب 

 الصي يين واقامة فعاليات لقافية صي ية.
ليه وي تشر  وسأى ان تكريم الدبدروفسدرس 

الدد ددتددخددصددص بددالددوددتددة الددعددربدديددة وآدابدد ددا 
والعمقات العربية الصي ية يعكدل اهدتد دام 
جدامدعددة الددلد ددان بددالصديددن واألكدداديد دديديددن 

 الصي يين والعمقات ال  اسية.
وأشاس الى أن لب ان بود حضاسي ولديه كدل 
ال يزات ليكرن م يزا بين الدول ال حديدطدة 
به معتبرا أنه من الطبيعي ان يكرن شريكدا 

 في طريق الحرير اللديد.
وأمل ان طرابول مؤهوة لتصبح عداصد دة 
لب ان االقتصادية خصرصدا واند دا تد دتدود  

 مقرمات ك يرم.
مددن جددانددبدده قددال سسدديددل جددامددعددة الددلدد ددان 
الدكترس بسام بركة في كو ته في االحدتدفدال 

كدان كدرم فدي ليه وي تشر س رـفسان البرو
م ا بات ك يرم وندال جدراسدز مدن مدعدظدم 
الدول العربية وكان أه  ا تو  التي قدمت دا 

 الكريت واالماسات والسعردية.
س من داس ي الودتدة فسر ولفت الى أن البرو

العربية بشدكدل مدتدعددد فدي أدبديد دا الدقدديدم 
والحديص وبشكل مت ر  في مقاسبتده أيضدا 
لوتاسيل وال قد والترج ة ك دا أنده صداحد  
أعدد ددال ودسا ددات وأبددحددا  فددي مددلددالددي 

 الوتتين العربية والصي ية.
واضاع ان معظم ال ستشرقين في الصديدن 
ي ت رن باألدب أو بالتاسيل أو بالف رن لكدن 

هر من الدعد دالدقدة ليه وي تشر س رـفسالبرو
وعالم كبير ومر رعي ومتدعددد الد ديداديدن 
التي خاض غد داسهدا فدي الدتداسيدل والدفدن 

 واألدب والسيا ة واالقتصاد.
س صداحدد  أمددلدداد فسر واعدتددبددر ان الددبددرو

وفضاسل كدبديدرم عدودى الدتدرالديدن الدعدربدي 
والصديدد دي وقددم أعد دداال مدلدديددم لدوددعددرب 

والصددديددد ددديددديدددن 
بالوتتين العربديدة 

 والصي ية.
وأكد ان العدمقدة 
بددديدددن جدددامدددعدددة 
الل ان وجدامدعدة 
شددددد دددددتددددد ددددداي 
لددددددودددددددسا ددددددات 
الددددولددديدددة هدددي 
طريق لوتراصدل 
والددددد دددددحدددددبدددددة 
والسدددمم بددديدددن 
آ ديدا الدلد دربديددة 
والشددددددددددددددددددددر  

 األو ط.
وشدد عوى دوس ال ؤ سات األكادي يدة فدي 
ترطيد العمقات بديدن لدبد دان والصديدن فدي 
ملال ال عرفة والتعوديدم مشديدرا أنده كدود دا 

 اقتربت الوتتان اقترب الشعبان.
مددن جددانددبدده أكددد سسدديددل غددرفددة الددتددلدداسم 
والص اعة في ش ال لب ان تدرفديدق دبدر دي 

الحداجدة الدى افضدل الدعدمقدات مدع “ عوى 
الصين الن ا نعتبر ان هةا البود العظيم قدادس 
عوى مساعدت ا فدي الد د درض عدودى كدافدة 
ال ستريات نظرا ل ا ي دتدودكده مدن خدبدرات 

 ”.وقدسات
فددأشدداس فددي ليه  و وي تش بددروفسددرس ل أمددا ا

كو ته الى ان الدلدامدعدات الصديد ديدة الدتدي 
تدسس في ا الوتة العربية يبوو عددها حدالديدا 

 جامعة ومع دا عاليا. 80حرالي 
وشكر القاس ين عوى تكري ه الفتدا الدى أنده 
يقدس قي ة الوتة العربية العو ية ويعتدز بد دا 
بعدما سافدقدتده طدرال حديداتده فدي اعد دالده 

 التدسيسية والبح ية .
واعتبر ان الوتة العربية عوى جاند  كدبديدر 
من األه ية وأن ا شكودت بدالد دسدبدة لده أدام 
فعالة مفيدم تدسيسيا وبدحد ديدا ودبدودرمدا ديدا 
وشعبيا معبرا عن امت انه لوشعرب العربديدة 
وصداقت ا ومتع دا متابعة التراصل العو ي 

 مع ا.
يةكر ان جامعة الل ان هي جامعة خداصدة 

وتد ددع الدى تد دكديدن  7511تأ ست عام 
طمب ا من الحصرل عوى كفاءات عدود ديدة 

 وم اسات عصرية .


