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لم أفقدقد شة قل يقدقدق  شيقة  لقد قد   لق  
الصين، وال أيتدد أنن  سأفدد ةذه الدة ل 
ف   ةم من األ قمم  فقملصقيقن كقدقد  ق قيق ، 
  ي  لداً، وف   ل ز قمة  سقتقمقد مق قمنقمً 
آخ  يتع ف يديه  وحتق  القيقد قنقل القتق  
س ق لك ز مةيهم مق   ومق يقيقن و ق  ، 
سي ةن فيهم القيقد قد مقن األسق اة القتق  
يت  ف لك مع  ل ز مة  لقد قد ، والّق   
يققيققيققق يققيققق الققتققمة قق ، وواسققع وسققع  
الفضمء، وميتد  امتداش اليّتقدق قل القيقدق قل 
يد  لقنقما القتقاقةة القذه يقعقيق قه ةقذه 

 الدولل ال   ى 
ومققع  ققةن ز ققمةيقق  ةققذه ةقق  القق اكققعققل 
ً فق   ً خقمفقم لدصين، فأنم أضع لهم مق قمنقم
قد  ، ةكيم أةم من الي من القذه يقزقمقده 
يمش ً الد مة  األول ، كغيةضهم وك    تهم 
ويممةكهم، ألن ةذه المةلقل لقهقم أولقي قتقهقم 
اليتيي د ، فه  كزد ذايهم ي   م من الدولل 
الصققيققنققيققل الققعققبققيقق ، مققيقق  ققدققل كققملققزققد  
ال ققيققةيقق  الققدققمثققد، لققمققهققةش  ققد ققل مققن 

اإلي ميين الع   الذ ن كذلقةا يقدق  
مققدى سققنققةام لققل  مققم لققد ققهققم مققن 
طمقمم ف  خدمل الع ققمم القعق كقيقل 
الصينيل ويد  ط  ق يعد د أواف  

 ال واكط كين الع   والصين 
واألةم فق  ةقذا القتق ق  قم أنقه لقيق  
ً ألفقق اش مققن أنققزققمء الققعققملققم  يقق قق  ققيققم
الع ك  ليعهم مةيد واحد فق  ةقذه 
المةلل، و نيم ةة يق ق  قم لقيق سقّقل 
مققمم الققيقق سققّققل    يققزققيققل  ققل مققدققة 
كمل غم من مزدوش ل  م منميهم وزةقد 
الدمثيين يديهم   ويعيل مقنقذ سقنقةام 
طة دل يد  يع  ف الع   كقملصقيقن 

وحضققمةيققهققم ويققمة ققرققهققم، ويقق ققصققيقق ةققم 
كزمض ةم، ويةييقتقهقم يقدق  مّقتقدق قدقهقم 
وحقمقم يقأ قيق ه يقدق  مّقتقدق قدقهقم  وةقذه 
الي سّل ة  االيزمش الدول  لدصزمفقيقيقن 
واإلي ميين والق قت قم  القعق   أفقدققمء 

 )وحدفمء( الصين 
و ذا  منت الي سّل ليقّقت فق شاً واحقداً، 
فه  لامليم كُنقيقت فق  انقاق ققتقهقم يقدق  
لهقةش فق ش، آمقن كقفق ق  ، ونقمضقل مقن 
ألدهم، وضز  ف  سق قيقدقهقم، فقأفق قزقت 
 يمنمً مةلةشاً وةاسرمً، فيّد م الق ا قل  لق  
الي  د ن واليز ين والي منيقن كقملقفق ق  ، 

    يّتي  اليّي   
وف  م سّل االيزمش ةنمك ةذا ال رق،، 
وةة األ مش ي  الينمضل الداةقد األسقتقمذ 
م وان سةشاا، الذه لم   تِف كملتقأسقيق  
واإلط ق، كقل سقعق  ومقم  قداى  ّقعق  
لتنييل ةذه الي سّل وي  ي ةم ويعد دةم، 
 لتنت   ف  مرتدف أنزمء العملم الع ك  

لدد كقنق  األسقتقمذ سقةشاا خقيقةط يق ققل 

فقةالذ  ققل الققدقة ، ذةقق ققيقل الققمققيقمى، شافقق ققل 
الزب، مع الصين  ل الصين، مع الدقيقمش  
ومع اإلي ميين ومقع القيقّق ولقيقن ومقع 
النمس العمش ين، ف منت  يمة ةذه القعق ققل 
ً كقيق سقّقل االيقزقمش  ايت افمً فينيمً حديديقم
ين مقن  وكمليّمةيين ف  نممحهم واليضز 
ألدهم، والذ ن  نت  ون فق  مقعقبقم شوى 
الي  ق واليغ   الع كييقن  ولقعقل  ةقذه 
الد مة  المد د  ست ةن ف فل ليد د مقن 
االنققتقق ققمة والققتققعقق  ققف كققيققم  ققدققةم كققه 
االيزمش ةن من مزموالم لتقنقيقيقل يق ققل 

 أ    وأوسع وأييق مع الصين 
وفد االيزمش اليدية لدت   م  ق قيق ، وةق  
أوى م   ةكيم الت   ُدي  فيهقم وفقد كقهقذا 
الزمم من م سّل واحقد  لقيقتقم يق ق  قيقه 
يد  لقهقةشه فق  ةفقد يق ققمم القعق   
والصين كملزيم  والزية ل، وةذا مم  ق  قد 
يد  أن ال ذة  الت  زةيهم "مغمم " منذ 
يدةش كميت شم   يييدل المذوة، واةفقل 
األفقنققمن، يققغقاقق  كققبقد ققهقم شق ق القعقق   

 وغ كهم ف  آٍن واحد 
وف  الةقت نفّه، ال كد من ش ق  القدقيقمش  
الصينيل، والزد  ال يةي  ف  الصقيقن، 
والققيقق سققّققمم الّققيققمسققيققل والقق ققدققمفققيققل 
واإلي ميل وااللتيمييل وغقيق ةقم، القتق  
هت ل ثي  االيزمش وأيضمثه ي  ام  ول 
الققديققةام خقق ى الّققنققةام الققيققمضققيققل 
لدتع ف يد  الصين ومقعقم قنقل يقاقةةةقم 
ين   ب،  قيقم لقتقةلقيقهقهقم ةقذه القديقة  
الميمييل لةفد االيزقمش القيقتق قممقل، القذه 
 قمن مقن القيقفققتق م أن  ضققم ي ق  ققن 
ً ذايقيقل  يضةاً شفعل واحد ، ول ن ظق وفقم
ومةضةييل أش م  ل  يدديق، القعقدش  لق  
س عل ي   يضقةاً، وةقذا كقدوةه ةققيقمً 
لي  يمش مً،  ذ يّتد دهم لقمقنقل القعق ققمم 
الرمةليل ف  الزد  ال يةي  الصيقنق ، 
مقهقم كقدقدقمءام ةقممقل ومقيقيقد  مقع  وي ق  
شققرققصققيققمم يققد  مققن الققزققد  
والدولل، فض ً ين لةلل سيقمحقيقل 
استا ييل ي فيهيقل فق  يقدش مقن 
اليدن، يّيح لهذا العدش ال  ي  مقن 
األشرمص كنقدقل م قمةقدايقهقم  لق  
الد اء واليتمكعين ف  أنزمء القعقملقم 

 الع ك   
نزن كمنقتقبقمة كق قيقن، وققة قتق قة، 
وشنغهمه  نزن كقمنقتقبقمة الصقيقن 
الققمققيققيققدققل والققةاسققعققل والققيققنققفققتققزققل 
 واألفيدل م   أخ ى   فإل  ةنمك  
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ز مة  ليهةة قل الصقيقن ال قعق قيقل أنقمقح 
وأنمع يندمم ي ةن ق قل  قل شق ء كقهقدف 
لدمء ال فقمق واألفقدققمء والقُزقدقفقمء، وفق  
سقق ققيققل يققعققد ققد الققدققميققد  اإلسققتقق ايققيققمققيققل 
ويصدي هم مم كين االيزمش الدول  لدصزفييقن 
واإلي مقيقيقن والق قت قم  القعق   أفقدققمء 
)وُحققدققفققمء( الصققيققن، والققزققد  ال ققيققةيقق  

 لميهةة ل الصين ال ع يل الزديفل 
ال معن  ل ثي   يزمش شول  لقد قمة  حقد  
شولل ققمثقد وحقدقيقف  قملقزقد  ال قيقةيق  
الصين  العبيم لقدقصقيقن القعقبقيقيقل، شون 
الددمء الُينتج مع قيمشيهم األولق  الق ق  قيقل، 
قق مقعقهقم يقن ُسق قل  وشون الزد ث القُيقعقي 
التعد د اليتةافل لدع قمم فق  مقرقتقدقف 
الينمح ، والتنقّقيقق اإليق مق  والق قدقمفق  
وي مشى ال ؤى والد مةام األنفع ف  قضم قم 
يهم الا فين ويمليينم، ويقهقم مّقألقل لقدقمء 
األُمم يد  م ت  مم حضمة ل، ولقتقعقد قد 
الفهم اليت مشى لدضيل سق م القعقملقم ألقيقع، 
وةة الذه  تع م اليةم  ل  أك قع ةقمقيقل 
من لمنب قةى ال ق  القدولقيقل لقتق  قيقعقه، 
ومققزققمولققل  يققمشيققه القق  يصققةة الققبقق م 
واالقامييل وال ا    يل الُياددل وممتيقع 
ال ق والع ةش ل واالقتقتقمى القدةق ه، القذه 

ةة ال أسيمليل وممتيع االم   ملقيقل 
ق   قل طقمققميقه  كعقيقنقه، القذه  ُّقر 
وأحققمكققيققدققه وِحققيققدققه لّققزققق  قق امققل 
االنّمن واالنّمنيل لقيقعقمء وةةقن 
النمس لي ي ل ةأس القيقمى القمق قع 

 والتدمي ه 
زةُم الصين ال   يل م ام   يق   
خقق ى ي قق ام الّققنققيققن الّققمكققدققل، 
وةكيم ةأم يينمه مم لم   ه غي ه 
فيقهقم مقن لقيقملقيقميقهقم ولقمذكقيقتقهقم 
وأسقق اةةققم ويققبققيققتققهققم، واةيقق ققط 

كع  ام األفدقمء الصينيين من مقرقتقدقف 
الي ايب الزدكيل والز ةمقيقل ومقم شونقهقم، 
واأل ققمش ققيققيققيققن والققدكققدققةمققمسققيققيققن،  ال أن 
األيبم فيهم يد  اإلط ق ةم قمشيهقم يق ق  
العصةة الدد يل والزد  ل وة   ذلقك ةقذه 
الّنةام الت  نعي هم كديمش  الدييم الزق قيقم 
ش  لين كينغ، الذه  ت لم الُزدم الصقيقنق  
كنددل نةييل  مل ل ف  يمة   الصقيقن، يقأخقذ 
كيد الصين، شولل وشع مً،  ل  م ايب اليمد 
ّ ية ف   ل منز ، ال  األيد  واألةفع، وال
قل  سي يم اإلنّمن  والق وحق ، القذه ةقة ققي 
ى الع ملم  ل  ممتيع القعقدالقل  العامء، وُمزة 

 والت مشى الي ت ك ال مكت 
األفدقمء والُزدفمء   يةن كعضهم كقعقضقمً 
و   د ون أزة كعضهم كعقضقمً، وةقم يق و  
و د  ال فتق فيهم،  ذ أن  قل  واحقد مقنقهقم 
متنمغم ومتةافل مع اآلخ ، ولّقد واحقد 
وم مي  واحد  أحد، كقل ومصقيق  واحقد، 
قعقةن   لق  يقرق  قب  مدقمكقل لق قهقل مقن  ّ 
األةم ونقققمقققمحقققمم اإلنّقققمن القققعقققممقققل 
و كققدايققمم الققعققدققل الققتقق ا ققيققيققل والقق ققنققمثققيققل 
الّدييل، وف  ةذه الزملل ي  ز مهمم  حق قمط 
قن لقف   أحمكيل الّيمسل الغ كيل الر قيق قل وم 

 لف هم 

كدون شك، الصين شولل  تةل د فيهقم القمقد قد 
 ققل  ققةم، وال  ّققتققاققيققع حققتقق  الققيققةاطققن 
الصين  أن   ع ف  ل ش ء ينهم، وال أن 
 ُدة ه كأ يده، وال أن  تي  ن من ز مة   قل 
م ك عميهم ومّا زميهم، فه  ققمة  ضقرقيقل 
ومزيط يمد فيه  ل مم ال  را  يد  كقمى  
والصين يتزقد  كق قل األلّقن والقنقغقيقمم 

نقتقيقمقل واحقد  “ اليمتيعل وييمً لتصل ال  
الذه ةة أ ّي  نقمقمحقهقم، ”  ومصي  واحد

فه  يصل نهمةةم كديدهم لتت ممل ويتق قميقف 
لتنفيذ مهممهم اليزديل وال ةنقيقل القيق حقدقيقل 
والعديم، فملةفةى كملع ملم  ل  ذُةى القتقدقد م 
وةفعل ال أن، فهد يل مقمقممقيقع القزق و  
 وايزمشام  فدمة ال    ل وس د هم حضمةيهم 
الققُزققدققفققمء الصققيققنققيققةن فقق  قققيققمش  الققزققد  
ال يةي  الصين     ّق قةن يقأ قيقد القيقد قد 
واليد د من ال     ةميمً ف  شت  الدقمةام، 
ألن القنقمس  ق ةقةا كقمطققنقيقل الق أسقيقملقيققل 
ويةس ع اإلم   مليل ونهش لزةمهم أحقيقمًء   
الديمش  الصينيل ي  د ندل الع ملقم  لق  سقمحقل 
الي مةز  الّدييل واإلنتمج الّدي  وال ّقب 
ايقح الق ق ق   قل  والفةز الي ت ك، وةة م 
ال     لذا، يدينم التقنقّقيقق القيق قتق ك مقن 
ألل فةز ةذه الزملل ال   فل لقتقّقةش يقدق  
 ل العملقم، والقعقيقل لقتق و قمقهقم ويق و قج 
 دمفتهم الت  ة  كملض وة   قدقمفقل الصقيقن 
وقيمشيهم الز ييل الت  نت مشى و   مةم الق ؤى 
والققيقق ققتقق  ققمم القق فققمقققيققل، والققيققد ققد مققن 
التضممن ال فمق  األةقق ، القذه سقيق قةن 
شعمة الغد األُميق  لق قل األُمقم فقغقيق ةقم 
و  ي ةم لي يق  القدقةه فقيقهقم ضقعقيقفقهقم، 

 والصزيح سدييهم 
كققمسققيقق  وكققمسققم أفققدقققمثقق  فقق  )االيققزققمش 
الدول (، أش ق  ققيقمش  القزقد  ال قيقةيق  
الصين  اليميد األيداء، اكتداًء من ال فيقق 
األمين العمم الز يم ش  لين كينغ، وليقيقع 
ال فمق ف  مرتقدقف القيقد ق  قمم وفق   قل 
الّدقم القتقنقبقيقيق ، لقديقةيقهقم وةيقم قتقهقم 
ل يزمش القدولق  وكق امقمقه وأةقدافقه القتق  
يتنمغم مع طق وحقمم الصقيقن اإلنّقمنقيقل، 
ن يمليمً الديقة  الق فقيقعقل القتق   وندد ة ون ي 
يدد مهم لنم ةذه الديمش  الِي مى، فنقزقن 
قديقة    لق   اليمقيقةيقل األ ق ق  القي 
الصين ف  يمة   الصيقن القيقمقيقد، 
ف ةفققمقققنققم يققدقق  الصققيققن،  لققيققتققعقق  
و ُقق سققةا مققعققهققم أُخققة   وفققداقققل 
ويزملفمً وي مشال  لد ؤى يدق  ققميقد  

 اليز ل الدمثيل كيننم 
 

*رئير االر اد الدولي للة  ييفن 
واإلعففييففيففيففن والففبففت ففا  الففعففر  

 أصدقاء )وُحل اء( الةين.
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ال ي صي  الي تق ك لقدق ق ق  قل ةقة شقعقمة  
وُحدم  فين ، ك ز ف  حد ل األمين القعقمم 
لدزد  ال يةي  الصين  ش  لين كينغ، 
وكمم لمذكمً لدعملم أليع، ولي  فدط لتدقك 
الدوى وال عة  النمميل والممة  لقدقصقيقن 
واآلسية ل منهم، كل ولد قعقة  القغق كقيقل 
واألم  ق قيقل أ ضقمً، ذلقك أن طق وحقمم 
الصين ف  الّيقمسقل واالققتقصقمش واألمقن 
مققتقق اكققاققل، وةقق  يقق ى نققدققل ال ققعققة  
والدوى من حملقل القيقةالقهقل والقتقنقمقق  
واليصملح القفق شو قل،  لق  حقملقل سقيقمش  
الّقق م الققدولقق  والّققدققم االلققتققيققميقق ، 
وكإختصمة، ةة وضع  تدد م فيه القتقنقمغقم 
والققيققّققموا  والققمققيققعققيققل فقق  الققعقق قققمم 

 والت مشالم الدوليل 
زةُم الصققيققن يققد  مقق ام يققدقق  مققداة 
سنةام طة دل، كدية  من ققيقمش  القزقد  
ال يةي  الصين  وم تب اإلي م التقمكقع 
ليمد  الدولل لميهةة ل الصين ال ع يقل 
)وزاة  االيق م(، وكقةش ه فق  ز قمةيق  
الزمليل أن ألزظ التغيي ام القتق  طق أم 
يد  ال مةع القعقمم فق  يقدقك القدولقل، ال 
سي يم سدة يمم النمس، ذلك أن أه يغقيقيق  
 نيم  ي ن مق حقبقتقه فق  ال قمةع القعقمم 
كققملققذام، شون اإليققيققمى فقق  الققدةاسققمم 
واألكزم  والز م يد  ال  ش من خ لهم، 
فمل مةع كملذام ةة القزق قم يقدق  القدولقل 
 وال عب، أ ل شولل وأه شعب ف  العملم 

لهذا، يعت ق  القديقة  القزقملقيقل مقن ققيقمش  
الزد  ال يةي  الصقيقنق ، لقهقذا القعقدش 
القق قق ققيقق  مققن أيضققمء االيققزققمش الققدولقق  
لدصزفيين واإلي ميين وال ت م  القعق   
أفدقمء الصين مهيل، و قتق يقب يقدقيقهقم 

ة أييمى وأن ال  ال  ي  ال  ي  لمهل ياة 
االيزمش الدول  ف  مرتدف كدقدان القعقملقم، 
وكمألسمس ال ددان العق كقيقل واإلسق مقيقل  
و تةقف يدق  كق نقممقج القد قمة  كقملقذام 
لمنقب  ق قيق  مقن يقدقدم أيقيقمى االيقزقمش 
الدول  يد  الصعيد التنبيي  والمذكقةه 
الدول ، و ذا يدد م الصقيقن لقتقدقك القدوى 
وال عة  وافدقمء الصقيقن، مقن حقيقث 
 نادق منهم اليقديقةون الق ق قيق ون نقزقة 

 ك ين 
ً يققزقق ز نققمققمحققمم   ققمنققت الصققيققن شومققم
متةافدل، منذ يز   ةم ومنقذ يقأسقيقّقهقم 
كديمش  األميقن القعقمم والق ثقيق  مقمويّق  
يةنقغ، لق قنقهقم خق ى الّقنقةام األخقيق   
كملذام، انتددت  ل  ِةحم  العملقم ألقيقع، 
لتُز ز نمقمحقمم لقم يق قن يقةضقع يقدق  
ألند  الراط التنية ل، مم  دلل يد  ةق  
وواقعيل الراط الّمكدل، وةقة مقم سقيقح 
ل نتدمى  ل  خاط أخق ى لقد قد ، وةقة 
ف يقدق  واققعقه  اليبه  الذه أوش القتقعق  

 خ ى ز مةي  
 ذلك، احتفدنم القعقمم القيقمضق  كقملقذ ق ى 
األةكعين لتأسي  الع قمم الدكقدقةمقمسقيقل 

األةشنققيققل الصققيققنققيققل، ونققمققزققت سققفققمة  
ليهةة ل الصين ال ع يل لقدى القيقيقدق قل 
األةشنققيققل الققهققمشققيققيققل كققإنققمققما فققعققملققيققمم 
مت حدل فمقت الي ل كق ق قيق ، ومقم زالقت 
يدةم  ل  ةذه الدزبل كفعمليقمم مقتق حقدقل 
كهذه الينمس ل،  قيقم حقد  قق قل أ قمم فق  
مققد ققنققل القق ققتقق اء األةشنققيققل الققتققمة ققرققيققل 
واأل   ل، حقيقث شقهقدم يقدقك القيقنقاقدقل 

 أن ال ة  األول  من نةيهم 
ف يقدق  ةأه القدقمش   لذلك، كةش ه القتقعق  
الصينيين كيّألل يعد د الع قمم ك ق قل 
أييق كقيقن الق قدقد قن، الصقيقن واالةشن، 
وةل ستنتدل ةذه الع ققمم  لق  مّقتقةى 
است اييم  ف  الينز  الّيمس  وال دمفق  
أ ضمً، ليقتقيقم قل ذلقك مقع نقيقط القعق ققل 
االست اييمقيقل القدقمثقيقل يقدق  القيقّقتقةى 
االقتصمشه، كرمفل شخةى ال ق ال دمفق  
يد  مميل ةذه الع قمم كقدق    فقتقتقما 
الققيقق  ققد القق ققدققمفقق  الصققيققنقق  األوى فقق  
األةشن، وةة حد   ق قيق   قتقّقم كقداللقل 
مهيل يد  االنتدمى من القتقعقمون القيقمشه 
القققةاسقققع،  لققق  القققتقققعقققمون الققق وحققق  
والزضمةه، ويةسيقعقه كقمقهقةش ققيقمشيق  
ال دد ن وم سّميهيم يد  ِمق قمى القيق  قد 
ال دمف  والي سّمم االةشنيل ذام الع قل 
كهقذا ال قق، وةق  مق سقّقمم نقأمقل أن 
ي مشة  ل  افتتما م  د أو م ا د  قدقمفقيقل 
م مكهل فق  كق قيقن، وفق  مقدن فقيقنقيقل 

 أخ ى ذام   مفل س منيل   ي   
وال قق ء اآلخقق  الققذه أوش مقق حققبققتققه 
والقتققدققيققق فققيقه يقدقق  ولققه خققمص، ةققة 

ة وضققعقهققم ” القيقق أ  الصققيقنققيقل“  ، ويقاققة 
االقتصمشه واليهن  وال رص  وشخقدقهقم 
اليمشه، الذه  نع   يدقيقهقم كقملضق وة  
ف  ال مةع العمم أ ضمً، الذه ةقة القزق قم 
يد   ل القبقةاةق  االلقتقيقميقيقل ومقدى 
يققاققةةةققم وازشةققمةةققم،  ققيققم ةققة األمقق  
كملنّ ل لعيديل التدد م ف  مقمقمى االكقتق قمة 
واالخت اع، لقتقّقهقيقل حقيقم  الصقيقنقيقيقن 
اليةميل، حقيقث شقهقدم الصقيقن اةيقفقمع 
مّتة مم التية ل ف  ال زث العدي  يقد  

 م ام 
 

#*الينا_ يدوغينا: كارب  ورئيس  ر رار 
، ورئفيفسف  ” المل ق_الروسي“# جراد  

شؤون المرأ  لإلر اد الدولي للة  ييفن 
واإلعيييين والفبفت فا  الفعفر  أصفدقفاء 
)وُحل اء( الةين، و ائب رئير #رابط  
القلميين األلبترو ي  ُي فبفي #بفورفيفن و 

 #روسي ه ليردن والعالم العربي.
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ميم ال شك فيه، أن الزضمة  الصينيل ةق  
 حدى أقدم وأي ق الزضمةام ف  العملقم، 
لذا ندي  ون ى ونتمكع  يف أ   م يقأ قيق اً 
حمسيمً يد   ل الق ق ق ، كق قل ققةمقيقميقهقم 
هميهم، كزيث  قيق قن القدقةى  وألةانهم ويةل 
 ن ةقذه القزققضقمة  يقدقعققب شوة القُيقق قت ققل 
والمممع ل دمفمم العملم مقن حقةلقهقم، لقهقذا 
ة  حضمة   نّمنقيقل القدقّقيقمم وسقممقيقل 

 األةداف 
 من يأ ي  القزقضقمة  الصقيقنقيقل ومقم زاى 
شمم ً ل ل العملقم، وةقذا القتقأ قيق  الّقدق  
ا تّب كُعداً أمييمً وقّيمم لايفقل، ولقهقذا 
كملقذام يق فقت أنقم  قغقيق ه مقن الق ق ق  
الينت ق  قن يقدق  مّقمحقمم القعقملقم وفق  

أُطد ةا “زوا مه الُميدل ال هي   الت  يدةى: 
 ”!العدم ولة ف  الصين

  دو لق  أن غقيق  القعق   مقن أفقزقم  
القدقغققمم القق ق ققيق   فق  مققرقتققدقف القدققمةام 
 ع فةن ةم أ ضمً ةذه القُمقيقدقل ال قهقيق  ، 

مّقيق   “ ييمممً  يم   ع فةن ين ظه  قدب 
، الت  ييي د كهم الدييم العبيم ” األلف ميل

ممو يّ  يةنغ وفز ه من االستقدق لقيقيقن 
ق ق ً  ً م  األواثل، حتق  أضقزقت ةقذه أ ضقم
 ُضقق   فقق  الققعققملققم  ققدققه ومققن طقق ف 
قعقم   المييقع، لقدقداللقل يقدق  يقذلقيقل الص 
و مق ققمنققيققل الققنققصقق  كققملقدققدققيققل مققن الققمققهققد 
الدؤو ، ل نه كملض وة  المقهقد القذه ال 
  ع ف االن ّقمة وال  قمقيقعقه لقممقع مقع 

،  يقم شةسقنقم ”ممو“الت الع  سمة الدييم 
وق أنم ف  ةحدل األلف ميل الاة دل، كقيقن 
ل مى الصين وي    حقدقةلقهقم، وم ق  فق  
ق اةم ومدنهم ُم   ق اً كقرقيق  القغقد اآليق ، 
وان  ج النةة اليّتد د  وحقدقةى القزق  قل 
واالستد ليل الت    صنعهم ال عب الصين  

كيد ه ويدةى أكنمثه ال  ة    دينمً أن ةحقدقل 
األلف ميل  نيم ي دأ كقرقاقة  واحقد ، فقدقد 
ي فنم ةقذا فق  ِفقغق نقم، فق  طقفقةلقتقنقم، 
وخ  نم ذلك ف  شق قمكقنقم ويقدقد م أيقيقمةنقم 
كت حق الّنين يدينم، وي فنم من القُيقعقدقم 

اإلمق ق  قملقيقل نقيق  مقن “ أ ضمً، أن ” ممو“ 
، وة  ال ديمم األول  ف  ال سقملقل ” وةق

االول  الت  خاتهم  ده، والت  أةسقدقتقهقم 
ف  ةسقملقل ةسقيقيقل خق ى شق قمكق  )كقيقن 

(  لققق  سقققفقققمة  7799/7791أيقققةام 
ليهةة ل الصين ال عق قيقل فق  نقيقةشلقهق  

 كملهند 
آنذاك  نت طمل مً ف  لممعل مد نل لقيق قةة 
الققهققنققد ققل، أشةس مققمش  الققعققدققةم، وكقق غققم 
ولةشه ف  الهند  نت أحب الصين وأقق أ 
يقنقهققم، وم ققتقمق لقد قمةيققهقم وم قمةققديقهققم 
والتيتع كميمليميقهقم، وةقم ةقة ذلقك القيقةم 
وذاك الزدم قد يقزقدقق ألزوة ةقذه الق ق ش 
العبييل، فدد يمد ت اليعمد  القتق  طقملقيقم 
ي اءم ل  نهمةاً ولي ً    نهم ليعمد  حدمً، 
فمليعقمقدام يقزقد   لقدقد يقزقدقق ُحقدقيق  
ً كققعققد ي قق ام الّققنققيققن،  وفققمة واقققعققم
واليعمد  استزملت  ل  حقدقيقدقل و ن كقعقد 
يقدققد مققن الققدمققن، وذلقك كققفققضقل لققهققةش 
فد د  وأخ  األق   وزمقيقل القاقفقةلقل 
األستمذ الصزف  م وان سةشاا والمهقمم 

 الز ييل ف  الديمش  الصينيل الصد دل 
أذ   كقأنقنق  ن ق م أوى مقدقملقل لق  يقن 

الققيققةمققيققل ”  الققد ققمة“ الصققيققن فقق  لقق  ققد  
، ” الصقيقن“ االةشنيل، و منت يزت ينةان 

، وكقعقدةقم 1/71/1/70/وذلك كقتقمة ق  
يمكعت ن   اليدمالم واحقد  كقعقد أخق ى، 

الصقيقن “ ف  الم  د  ذايهم ، وفق  مقةققع 
، الذه   ناق كمسم االيقزقمش ” كعيةن ي كيل

الدول  لدصزفيين واإلي مييقن والق قتقم  
الع   أفدقمء الصين، و قمنقت فق  يقدقك 
الفت   يت حق ف  يدد  لدامم متق حقدقل، 
أيصةة مقن خق لقهقم و قأنقنق  ألقةى فق  
الصين، فتمد   ةذا اليةم اآلن، كق غقم أن 
ً وذةقنقيقمً  فداقت  لدصين ولدمث  كهم يدديقم
وةوحيمً حصل منذ يهد كعيد، فدم  قنقدقاقع 
ةققذا الققةفققمى مققع الصققيققن وحضققمةيققهققم 
وشذاةم أكداً ف  حقيقميق ، مقذ  قنقت أيق شش 
يد  ليعيل الصداقل االةشنيل الّةفيقيقتقيقل 
قمن/  والي  د ال دمف  الّقةفقيقيقتق  فق  يقي 
األةشن سة مً مع زميدق  مق وان سقةشاا، 
 ذ  منت الصين ي   ل ل  و يم ة  القيقةم 
أ ضمً،  يمى العقدقةم والقتقدقدم والقزقضقمة  
واالزشةققمة، الققفقق قق   والقق سققملققل والققزققب 

 والزيم  وال حدل وال ندقيل 
لقدقد حضقنققت الصقيقن فقق  ذايق  سقنققةام 
طة دل، فتقمكقعقت أخق قمةةقم ك ق قل لقد ه، 
ويعدى األم  ذلك  ل  متمكعل أنق قمثقهقم فق  
الصزف األةشنيقل، وحضقةةه مقرقتقدقف 
االحتقفقمالم والقفقعقملقيقمم القتق  يقنقب قيقهقم 

من   الّفمة  الصينيل اليةق   ف  يي 
واليةم، ويدق  كُقعقِد خقاقةام ققدقيقدقل مقن 
 نممز الددمء التمة ر  الةاققعق  كقملصقيقن، 
ً وحق قةمقلً  لدمء الصين قيمش ً ح ييل وحدكم
وشع مً وأةضمً ووطنقمً، أيق ك نقفقّق  فق  
كز  لد د مضا   ُلد قه األحق م، يقدق  
أمل الددمء واإلكزمة ف  مقزقيقط القيقعق فقل 
الصينيل العييق، ولدقتقعق ف يقدق  القتقدقدم 
القذه حقد ققدقتقه الصققيقن فق  ةفقع مّقتققةى 
القيقعققيق ققل ومققزقة األمققيقل، وز قمش  نّق ققل 
متةسط العي  اليتقةققع، ولق طق ع يقدق  
المهةش ال   ى الت  كُقذلقت لقدقزقيقم قل مقن 
ال ةاة  الا يعيل األخا  يد  االنّقمن، 
ومعم  ل الزدةق األسمسيقل لقدقيقةاطقنقيقن، 
 ز  ل ال أه، وح  ل الصزمفقل، والقزقق 
كمليزم يل القعقمشلقل والقيق قفقةلقل، وحق  قل 
التد ن والع مش ، وحق االنترم ، وغيق ةقم 
من الزدةق ووال مم اليةاطنين الت  أوش 
ف يديهم وا تنمز الر  ام منقهقم فق   التع  

 ِلعمك  العد د  
*م. #ففففاروي_أافففو _كفففور : كفففارفففب 
وصداق قدام لفلفةفيفن والفقفسفم الفعفربفي 

، وعضفو CRIإلذاع  #الةين الفدولفيف 
 اشط في ال رع االرد ي لير اد #الدولي 
للة  يين واإلعيييين والبفت فا  الفعفر  
أصففدقففاء وُحففلفف ففاء #الةففيففن ويففنففتففداففا  
القسم العفربفي لفيذاعف  ،ويفراسف  لف فا، 

الفتفي   –”  يفرافف ء الةفداقف “# ويفلفلف  
اَن رها القسم العفربفي إلذاعف  #الةفيفن 

  .CRIالدولي  
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يددينم وك ل س وة ومز ل وفرق  القديقة  
ال سييل من لدن قيمش  الزد  ال قيقةيق  
الصقيقنقق  الصقد ققق، لقد ققمة  لقيققهقةة ققل 
الصين ال ع يل، الت  ن ن  لهم  قل مقزق قل 

 واحت ام ويدد   ال حدوش لهم 
الصين  ديل فغي   كزق وفقهقم الق ق  قل، 
ل نهم   ي   لداً ويبقيقيقل كقدقمثقدةقم القفقذ 
وشعق قهقم القيقنقضق قط فق  حقيقميقه وأشاثقه 
و نممزه، وال اق  كّقدقة قيقميقه القةشوش ، 
وةققة الققيققتققّققممققح مققع اآلخقق  الققرققصققم، 
واليتفمن  لصملح كقدقده القعق  قق الق ق قيق  
كي منته كين شوى القعقملقم وفق  اققتقصقمشه 
اليتنمم   ل  القزقد القذه أةيقب القدقةى 
اليتأكال ش اً والقتق   قمنقت حقتق  وققت 
ق  ب قا مً أوحداً  ُهيين يد  اقتصقمشام 

 العملم وف   ل مممى آخ  
ز مةينم  ل  الصين يعت ق  فق فقل نقمشة  
حدمً لدتع ف يد  شولل يقيق ققل وشقعقب 
ي  ق، فدد  من حدي  الذه طمليم يينيقت 

ياق قيقدقه، وةقم ةقة  قتقزقدقق 
ألةى وزمقق ثقق  فقق  الققةفققد 
االيققزققمشه الققدولقق   ققيققف 
استاميت الصين القةفقةى 
 ل  مم وفدت  ليه اآلن مقن 
يبيل، وسأيي ن كقيق قمةقد  
ند يهم العبقيقيقل يقن قُق   
و يف أف زقت خق ى مقد  
ولققيققد  فقق  يققيقق  االنّققمن 
الةاحد، ي غل ةقذه القيق قمنقل 
القق اقققيققل فقق  يققملققم القق قق ققمة، 
و قيقف اسققتقاقميقت القدقيققمش  
الصيقنقيقل كقديقممقل الق فقيقق 
الصد ق ش  ليقن كقيقنقغ أن 

يدةش ويصل كقملصقيقن  لق  ةقذه القدةلقل 
العقملقيقل والقعقدقي قل مقن الّق شش كقيقن شوى 
العملم، وةغ قتق  االطق ع يقدق  أسق قم  
نيةةم وط اثقق ازشةقمةةقم، لقنقنقدقل  لق  
أفدقمثنم وشعةكنم ةذه القتقمق كقل الق اثقد  
اليذةدل، ونعديهم كأن اإلف اة والتفقمنق  
ومز ل الةطن وشوة الديمش  النملقزقل ةقة 

 الّ يل الةحيد ل ةيدمء ك ددنم 
ف  س عينيمم الد ن الينص م  نم نتدقهقف 

” الصقيقن القيقةم“ لدزصةى يقدق  مقمقدقل 
والت   منقت يصقل  لق  القعق اق، لقنقدق أ 
ون ى فيهم اإلنممزام ال  ي   الصنميقيقل 
ق قمةقد  والدةاييل والتدنيل، نمةيك ين القي 
الّمحق   والقرق كقل لقيقدنقهقم ومقنقمطقدقهقم 
الدةاييل ال  فيل والغمكيل وسز ةم   وةم 

ولقهقم “ أنم وأفدقمث  نقدوةةقم ونق اةقم 
، فقيققم لققهقم مقن يققمق كققل مقق قمشقق   ” لقةلقه

وف فل ف  د  وف  يهم لنم م  ةة  الديمش  
 الصينيل ال ديدل 

وةنم نةش أن نزفظ لددّم العق كق  إلذايقل 
، شوةه الق اثقد فق  CRIالصين الدوليقل 

 ندل اليع فل ين الصين  لينم ول ل العملم 
اليةم، و م له مقن  قةم نقمشة وسقعقيقد فق  
التمة  ، فهم نزن ن ى كأُم ييةننم الصين 
ونن د منذةدين ونزقن فق  مقةالقهقل  قل 
ةذا التددم واالزشةمة الّيموه، وةم نزن 
ندي   ذلك  يف أف زقت الصقيقن اآلن 
كقل  يبييل كةلقةش ققيقمش  نقملقزقل وُمقمق  
 دةشةم الزد  ال يةي  الصينق  كقدقيقمش  

 ال فيق شين لين كينغ 
شةاسل الصين والتعدم منهم وندل يم كتهم 
 ل  شع نم وأةدنم، ةة كملذام مقم نقتقدقهقف 
 ليه، و ن م يد   دل كقأنقنقم سقةف نقمقد مقم 
  ه نم من يددم ف  اليممالم  مفل، وكقأن 
الصققةة  سققتقق ققةن م قق قققل واأللققةاء 

 االنّمنيل شاف ل 
كملتأ يد أن العيل واإلخ ص والترقاقيقط 
الميد الذه انقتقهقمقه الق فقمق فق  القدقيقمش  
الصينيل  من كفضل الديم اليتةافل مقن 
لمنب ال عب الصيقنق  القيقعقاقمء، وةقة 
الّ ب الذه  ق قيقن وةاء قصقل القنقمقما 
ال مسع الذه أح زوه، ومم يقدقيقنقم فقعقدقه 
كملدةلل األول ، وأفضل مم سقةف نقدقةم 
كه لي  لقدقعق اققيقيقن فقدقط، كقل ولقدقعق   
أليعيقن  قذلقك، ةقة أن نقنقدقل الصقةة  
واألحققدا  الصققيققنققيققل أوالً كققأوى  لقق  
أوطمننم، لنصل ولة كملدديل الدديل  لق  مقم 
وفل  ليه األفدقمء وال فمق ال  قمة فق  

 ليهةة ل الصين ال ع يل  
 

*ب اء يا ع شياع:  رئير )الملفمفوعف  
األول يفن   –الرئاسي  العفراقفيف  االولف  

لفتفيسفيفر  66الفككفر   0206-أُكتوبر
جففمفف ففورافف  الةففيففن ال ففعففبففيفف ( لففلفف ففرع 
الففعففراقففي لففيرفف ففاد الففدولففي 
للةف ف فيفيفن واإلعفييفيفيفن 
والففبففت ففا  الففعففر  أصففدقففاء 
)ُحل فاء( الةفيفن، ورئفيفر 
ينتداا  يستفمفعفي االذاعف  

ويففلففلففتفف ففا  CRIالةففيففنففيفف 
، ويللف  ” يرافئ الةداق “ 
الفعفربفيف ، ”  الةين الفيفوم“ 

وكفارفب وصف فف في ويف ففرر 
ص  ي في جراد  االضفواء 
المستقل  ووكفالف  االضفواء 
االكبارا ، وعضو في  قاب  

 الة  يين العراقيين.
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يزيمينم لدصين القعقبقيقيقل، كقيقت الصقداققل 
ال  ي  القيقضقيقمف، القذه  قفقيق  كقيقزق قل 
اإلنّمن واإلنّقمنقيقل وم قميق  القتق حقيقب 
كدواة الصيقن وضقيقةفقهقم مقن  قل حقد  
وفة ، وك ل لغميهم وألةانهم وقةميقميقهقم 

 وشعةكهم 
كمشئ ذه كدء من ةنم، من أةم المداثق ، 
وكصققفققتقق  يضققةاً فقق  االيققزققمش الققدولقق  
لدصزفيين واإلي ميين والقُ قتقم  القعق   
أفدقمء الصين، وُمي  ً لإليزمش فق  وال قل 
وةقققدقققل يقققمفققيقققل القققمققنقققة  ال ققق قققق  
ً لقمقيقعقيقل سقفق اء كق   المداث ه، وةثيّقم
حدوش ال دمفيل، أوله يزيقل شق ق  ويق فقمن 
ويدد     ي يين لدقيقمش  القزقد  ال قيقةيق  
الصققيققنقق  الصققد ققق، الققزققد  القق ققمنقق  فقق  
ليهةة ل الصقيقن ال قعق قيقل، يقزقت ققيقمش  
ال ثي  اليتييد ال فيق شق  لقيقنقغ كقيقنقغ، 
وذلك لددية  ال ق  قيقل لقيقيق قدق  )االيقزقمش 
الدول ( ف  ال  ش الع كيل، لد مة  الصيقن، 
ةذا ال دد العبيم، يبيل حضمةيه العق  قدقل 

 الممشكل ف  أييمق التمة   
 نن  أنتبق  كق قل شقغقف وشقةق أن يقاقأ 
قدممه أةم الصين الق ق قيق   مقن لقد قد، 
وليع فت  كملصينيين وكصقفقميقهقم القنق قيقدقل 
و  مهم ال متنمة ، أي ةق لتذوق حق اة  
االستد مى مقن طق فقهقم، فقهقم أةقل القمقةش 
وال  م وحّن الضيمفل واحت ام ضقيقةفقهقم 

 اليز ين لهم 
 يم و نن  م تمق لإلط ع يد  الق ق نقممقج 
الُيّا   لةفقدنقم، لقد قمة  يقد قد القيقنقمطقق 
الققهققممققل والّققيققمحققيققل فقق  ةكققةع الصققيققن 
الّمح  ، ال سي يم أن الق ق نقممقج سقيق قيقل 
اليد نل ال اثعل كيمين العمفيقل، ومقنقاقدقل 
قة ت ة ذام القيقعقملقم القاق قيقعقيقل القمقذاكقل 

والر كل، واليد نقل االققتقصقمش قل القُ ق ق ى 
شنغهمه، الت   ع فهقم الصقغقيق  والق ق قيق  
 يد  حد سةاء ف  مرتدف شوى االةم 

شون أشن  شك سةف أستيتقع أنقم وةفقمقق  
ف  القةفقد االيقزقمشه القدولق ، كقملق ق نقممقج 
الّيمح  والتع  ف  ال اثع القُيقعقد لقةفقدنقم، 
والذه من خ له سقنقتقعق ف أ ق ق  فقأ ق ق  
وين قُ   يد  مم يدخ  كه شولل الصيقن، 
كيت الصداقل الدول  ال  قيق ، القذه  ق وه 
الققمققيققيققع، خققمفققل الققعقق  ، لققيققم يققعقق فققه 
الققعقق قققمم الصققيققنققيققل الققعقق كققيققل مققن نققيققة 
وازشةمة ف  شقتق  القيقمقمالم، ويق قمشلقيقل 
أخة ل  ةذه ة  ةحدت  ال منيل ال  الصيقن، 
وة  ةحدل من األح م، ولن أنّقمةقم أكقداً، 
فدد  منت ةحدت  األول  لدصقيقن فق  سقنقل 

يت كيد د من اةقتقيقمم 7//1 م،  ذ أنهم  يّ 
يل لقهقم، وةق   ذايقل الصقيقن  المهل الينب ٍ

الدّقم القعق كق ، وفقمضقت  –  CRIالدوليل

كمل ويل ك ل يفمفيدهم، وك قل مقم يقزقيقدقه 
ةذه ال ديل من معمٍن، حيث شيل ك نمممهقم 
ز ققمة  الققعققد ققد مققن األمققم ققن الّققيققمحققيققل 
اليتييد ، وف  مددمتهم ف  مد نقل كقيقمقيقن: 
سةة الصين العبيقم أحقد يقمقمثقب القدنقيقم 
الّ ع، و الدص  اإلمق ق اطقةةه، وسقمحقل 

ال هي  ، واليدعب القدولق  ”  ييمن أن مين“ 
 ”.ُيش الامث “األولي   الُيّي   

وفقق  مققد ققنققل شققيقق ن الققتققمة ققرققيققل حققمضقق   
مققدققمطققعققل شققمن قق  الققتقق  ةقق  واحققد  مققن 
العةافم الّ ع الدد يل فق  الصقيقن، وأوى 
مد نل فينيل  دخدهقم اإلسق م، فقدقن أنّق  
ز مةيق  لقدقعقد قد مقن مقفقميقنقهقم الّقيقمحقيقل 
والتمة ريل ومنهم: مّقمقد شقيق ن الق ق قيق ، 
ومتزف ومد    الريةى الصدصمليل، القتق  

، وكق ج القمق س، 7790يم ا ت مفهم سنل 
وأسةاةةم المييدل، وغي ةم ال  ي   أي ةق 
ف يد  اليد د من األمم ن واليقةاققع  لدتع  
ف  ةكةع ح ي ت  الدولل الصينيل الّمحق  ، 
ألندل م مةداي  لقدقعقملقم القعق كق  كق مقتقه، 
ولققعققملققم الققغقق    ققذلققك، فققةةاً حققي ققلً 
ومعدةممم حقدقيقدقيقل ومقةضقةيقيقل يقأسق  

 االل م  
*#عبدالقادر_كلي : كفرافج جفايفعفي يفن 
االر اد السوفييتي، وصداق قدام للةفيفن، 
ورئففيففر يففلففمففوعفف  لففيرفف ففاد الففدولففي 
للة  يين واإلعييييفن والفبفت فا  الفعفر  
أصدقاء وُحل اء الةين في والا  #ورقفلف  
عاصم  الفلفنفو  ال فرقفي #الفلف ائفر ، 
ويؤسر ورئير رابط  اصدقاء #الةين 
بالل ائر؛ ورئير  واد  أصدقفاء الفقفسفم 

 CRIالعربفي إلذاعف  #الةفيفن الفدولفيف 
، ورئير المنفتفد  ” الةين اليوم“ ويلل  

الفففلففف ائفففر  لفففمففف فففاهفففد  وُيففف فففبفففي 
#ال ضائي _الةينيف  الفنفا فقف  بفالفعفربفيف  

 وغيرها.
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مم  ن يدديت الدية  مقن االيقزقمش القدولق  
لدصزفيين واإلي ميين وال ت م  القعق   
أفدقمء الصين، لد مة  الصقيقن ويق قمشى 
الر  ام العدييل مع أسقميقذ  الصقيقن فق  
حققدققل يققرققصققصقق  فقق  لققممققعققمم كقق ققيققن 
وشقنققغققهقمه فقق  القق ققممقن ي قق  مققن آذاة 
الزمل ، حت  كدأم األفق قمة يقتقدقمفقد  لق  

 مددمل ذا  ي   
ونزن أطفمى  من  ق شش يقدق  مّقممقعقنقم 
” ال  مة من وح  خ  يهم الي ل ال قمثقع 

، وةقم أنقم “ أطد ةا العدم ولة ف  الصقيقن 
يد  أيتم  الّتين وستتما ل  القفق فقل 
لققاققدققب الققعققدققم فقق  الصققيققن   كققدققد  ققنققةز 
الزضمةام الضمةكل ف  التقمة ق   حقتقيقمً 

سقققأققققف كقققمقققمنقققب سقققةة 
الصين القعقبقيقم، وحقتقيقم 
سنّي  ف  ط  ق الز  ق  
الققذه سققمة فققيققه ألققداشه 
الع   وةم  زيدةن يقدق  
ةواحدهقم القةةق وال قمه 
والّققققمققققمش واألخ قققققم  
والققتققةاكققل، و قق ققمشلققةنققهققم 

 …ك نةز ال  ق
ونقققزقققن فققق  القققيققق حقققدقققل 

 –ال ةم ”  االكتداثيل،  من 
الصيقنق  ةفقيقدقنقم ”  الزذاء

فقق  الصقق ققم، ألنققه الققنققةع 
ً واألققققل  األ ققق ققق  ةوالقققم
سع اً واأل    خدمقل كقيقن 
 ل األحقذ قل الق  قمضقيقل، 
ول ك قيقم  قمن ةقة القِزقذاء 
الققةحققيققد الققيققتققةافقق  فقق  
األسةاق، ويندمم نقمقملق  

االمهمم  نم نّيعقهقن  قتقمفقرق ن ك ق اء 
”.. فققنقملققيقن الققدقهققة  الصققيقنق “ واققتقنققمء 

 وفةان  الصين 
ومع شيةع العةلقيقل االققتقصقمش قل غقدم 
قمن  الّميمم الصينيل وسط العمفيقل يقي 

، وةقم ةق  ” وسقط الق قدقد“ اليعق وف ك ق 
الّيمةام الصينيل يمة  ك شه، نمةقيقك 
ين آالم الزف  ال ديدل  الصيقن مقةلقةش  
ف   قل القدوا قم فق  كقدقده، القمقممقعقمم 
يدةس الدغل الصينيل، األسقةاق يقعق م 

 ال ضميل الصينيل 
 يف ال نصم  كقملقدة قل ونقزقن نّقتقعقد 
لد مة  الصين، القدولقل القعقيق ققل والقتق  
حمقدم مقدقعقدةقم يقدق  ققيقل االققتقصقمش 

العملي  كفضل نمميل يقرقاقيقط ققيقمشيقهقم 
وي ق شغيدتقهقم  الصقيقن شولقل لقهقم فق  
قدة  ال عة  م منل خمفل النقزقيقمزةقم 
لدّ م والتعمون، حيث لم  ّمل يديه أه 
م مة ل يّ   ل يدزق األذى كأه شعقب 

 من شعة  العملم 
ال شك أن ال عب الصين   يتدقك خقدقاقل 
ققنققتققه مققن الققيققداحققيققل يققدقق   سققزقق  ققل مقق  
الققيقق ا ققد األولقق  يققدقق  مّققتققةى القق قق   
األةضيل   أحموى فك ال يقفق    سقتق قةن 
ةذه الد مة  ية يدمً ليم   ق قن قه شقعق قنقم مقن 
احت ام لدصين  دمفل وحضمة  وسقتق ق قل 
لّقق اً يققدقق  طقق  ققق يقق ققمشى الققيققنققمفققع 
والر  ام، وسأسع  من مةقع   قأسقتقمذ 
لممع   ل  يعد د يق ى الصقداققل كقيقن 
لممعمم الصين ولممقعقمم كق شه نقزقن 
 يقم ال قعقب الصقيقنق  نقتقيقّقك كقمألمقل 
والّ م والعيش الي ت ك ويزدقيقق ةفقمه 
ال    ل، كعيداً ين الز و  والندايقمم، 
وست ةن ةذه الد مة  خاة  يد  طق  قق 

 األلف ميل 
*الدكتور #سمير_حمدان: صداق قفدافم 
للةفيفن و روسفيفا، وعضفو عفايف  ففي 
قففيففاد  #االرفف ففاد اإللففبففتففرو ففي الففدولففي 
للة  يين واإلعيييين و البت ا  العفر  
أصدقاء )وُحل اء( #الةفيفن و #رابفطف  
القلميين اإللفبفتفرو فيف  ُيف فبفي #بفورفيفن 
وحففلفف ففاء #روسففي ففه لففيردن والففعففالففم 
الفعفربففي؛ و ففاشفط اجفتففمفاعففي وثففقفافففي، 
ويتخفةفب بفارا بفالفلفجف  اال فلفلفيف اف  

 االردن. –وعلوي ا 
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ندةى أليضقمء ققيقمش  حقدكقنقم ال قيقةيق  
الصققيققنقق  الققغققملقق : لققك مققنققم  ققل القق ققنققمء 
والتدد   كقعقدش ققاق ام القيقاق  وألقةان 
الدةةة وشذى العا ، يد  ممهقةشايق قم 
ال يينل والدي يل من ألل ال ق  اليةفقةى 

 كيّي   الزد  الدمثد 
 ققيققم ونقق  ققد لققدققيققمش  حققدكققنققم ال ققيققةيقق  
الصين  الغمل ، أن ةنمك اليدقيقمةام مقن 
النمس الت  ي ين النممحمم ويدد ة معنمةقم 
ومعن  اإلكداع الصقيقنق  القذه  قزقصقده 
ال   ، لذلك نزن نُدد ة لهةش م اليضنيقل 
كهدف يقأ قيقد ةفقعقل لقيقهقةة قل الصقيقن 
ال ع يل  فقأنقتقم أةقل  لقدق ق ق  والقتقدقد ق ، 
فةلب يدينم يدد   م حق ققدة قم، فقدق قم 

 منم لد ل ال    وواف  ال نمء 
من ةكةع مصق  القغقملقيقل نق سقل  لقيق قم 
شعميمً من نقةة  قرقتق ق لقداة القتقيقي قد 
واإلكداع   أشعل المعل نق سقدقهقم لقزقدكقنقم 
ال يةي  الصين  اليقتقيقيقد فق  القعقاقمء 

لتض ء نممحميه يد   قل 
 ك ش وأُمم العملم 

أ ققققم قققققيققققمشام و ققققةاشة 
وأيضمء حدكنم ال يةيق  
الصققيققنقق ، لقق ققم مققنققم  ققل 
معمن  الزب الذه  ّموه 
 حمم يامء م ال مزدوش 
ق ل سف نم  ل  ليقهقةة قل 
الصين ال ع يل القزق قيق قل، 
أنققتققبققق  ةؤ ققل الصققيقققن 
كأ ةاكهم المقيقيقدقل األخقمذ  
شيقيقةنقم يقدقيقهقم    الت  يقة 
نتين  أن ن قمةقد الصقيقن 
وك ين وشنغهمه األلقيقل 

واألكه  شوممً من كين كددان ومدن القعقملقم 
 من  ل النةاح  

الصين يبييل ف   ل ش ء، ف  ققمثقدةقم 
فرممل األمين العمم ش  لين كقيقنقغ، وفق  
شع هم، وف  يمة رهم وقةيهم االقتصقمش قل 
والّيمسيل والتدنيل، وف  غي ةم الق ق قيق ، 
وحت  ف  المغ افيم يت ي ن يبيتهم   فه  

… فمح ل أ    يقدش سق قمن فق  القعقملقم
وفمح ل أ    قة  اقتصمش ل ةقمثقدقل كقيقن 
 ل ال ددان، وفمح ل حدوش ك  ل طقة قدقل 

ع مقذةقل  70)مع  شولل(  وف  الصين ينة 
لدفدةةا والفمونم الا يعيل، ويتةزع القيقيقمه 
الصققيققنققيققل يققدقق  القق ققزقق  ققن ال قق ققق  
والمنةك ، و ن انتدقدقنقم لقدق قيقمى فقتقيق قل 
أمممنم حةاف ةض ل منغةليم  ومن نمحيقل 
لنة  الصين، يهيين الت ى والّق قسقل 
الم ديل الرفيضل، ف  حين  ُّمةع القنقهق  
األفف  ونه  اليمنغتّ  ة ولتهيقم نقزقة 
ش ق ووسط ال  ش،  يم ويقتقةافق  أنقهقمة 

، منهم نقهق  ” طمينل ف  الّن!” يبييل و
ش / ونه  مي ةنغ/ ونه  ك اةقيقمكقةيق ا/ 
وكإلدمء نب   يد  لنة  غ   الصيقن، 
ن ى  يف ي ي  س سل ل قدقيقل يق مق  
الّققيققمء ويققزققم ققيققهققم، أةققيققهققم وأشققهقق ةققم 
وأ   ةم مع فل لد    لق قمى القهقيقيقمال قم 

 الت    شش أسيهم األطفمى حت  
الصين ة  الدة  المد د  والعبييل القتق  
يمتذ  مرتدف ال عة ، كّ ب يقدقدمقهقم 
االقققتققصققمشه األسقق ع، ولققتققدا ققد قققةيققهققم 
العّ   ل الت  يتنمغم مع قةيهم ال    قل، 
وكملتمل   نع   ذلك يد  نفةذةم القدولق  
القيقتقنقممق ، القُيقّقتقنقد لقيق  قيقن القمقنققةش 

 أفزم  التدة ب األم ل واألقةى 
الصيقن يقبقيقيقل كقدقغقميقهقم أ ضقمً، فقهق  

 171يّموه كزّب كع  االحصقمءام 
لغل، من كينهم الصينيل، الت  يعت   أ ق ق  
مميةيل ي قيل ف  العملم، و تزد  كقهقم 

% من الّ من )لهمل اليندة قن(97نزة 
 ،  ن لم   ن أ    من ذلك 

والصين ةق  القدولقل األولق  القيقصقدة  
لدّيما ف  العملم، واألول  التق  يقمقتقذ  
الّيما  ليهم كملي  ين، ليتيتعةا كا يعتهقم 
الر كل، ومعمليهم التمة ريل اليةغدل فق  
الِددم، فه  األةم سيمحيمً و دمفيمً، وال أشى 
يد  ذلك من سةة الصين العبيم، ول ل 
  ققفقق سققت، أيققدقق  لقق ققل يققدقق  ول قق ققه 

 األةم 
نتين  ز مة  ميتعل لةفد  يزقمشنقم القدولق  
لدصزفيين واإلي ميين وال ت م  القعق   
أفدقمء الصقيقن  لق  الصقيقن الصقد قدقل 
والزديفل، يزت  ش اف م مش  وحمٍن مقن 
قيمش  الزد  ال يةي  الصين  الزدقيقف، 
ِم ملنم، والذه  دةش الدولل مقن حّقن  لق  
أحّن، و ُعا  الِي مى األنصع واألفضقل 
واأل    يدد ممً يد  وله األةم، ةغق قل 
مققنققه كققتققعقق ققيققد طقق  ققق 
لد عة    ةن ُمنصفمً لهقم 
 لقق  األكققد، وةقق   ققدققهققم 
أمققنققيققميقق  أليققدققيققّققهققم فقق  
الصققيققن خقق ى ز ققمةيقق  
القمققد قد   لقيققهقم، وألمقعققن 
التف قيق  فق   قل يقبقمثقم 
أمةة الصين القتق  يُقزقي ق  

 األل م  حدمً 
*عضو  اشفط فف  هفيف ف  
االر اد الدولي للة  يين 
واإلعففييففيففيففن والففبففتففا  
العر  أصدقاء )وُحل فاء( 

 الةين ف  يةر.
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 ل  لمنب مهنت  مصةةاً ُمزت فمً، أةةى 
الا يعل وكقرقمفقل القنق قميقمم واألشقمقمة 
مل، الت  يضفق  كقهقمقل وال أحّقن  اليدد 
يد  النمس ويعد ى أمدلتهم وسدة يميهم، 
ف ل  م ىء  ّتايع أن   صنع ف  مندلقه 
حققد ققدققل مققتقق ققممققدققل وةاثققعققل مققن ةققذه 

ممم“  ، ولنق  مقزقمفقيقل  ق قيق   ” الُيدد 
 دافهم  ةميمً و تدذ ذ كهم أ  قيقم يقدقذ ذ، شون 
الةفةى ال  اليتم  ل  اء  ي  ُمزق  قب، 
أو الّف  طة ق ً الق  حقد قدقل يقدقع يقدق  

 أط اف اليد نل 
 ل شر،  ّتايع أن  قمقدقب القزقداثقق 
والغمكمم ال  مقنقدلقه الصقغقيق  كقملقذام، 
واألم  ف  حملل الق  ققدقيقل مقن القعقيقل 
والتف يق  فق   قيقفقيقل يقنقبقيقم ةقذا، فقفق  
مّمحل يقد  أمقتقمة، يّقتقاقيقع ان يضقع 
ي  ام األشممة والن ميقمم القدقدمقل فق  
أُف، وقةاة   وأوان  مرتدفل، ومقنقهقم 

يدك األوان  اليندليقل القتق  يقدقدقيقهقم 
ةكل اليندى ال  حقمو قل القيقهقيق م 
شون ان يدةك أةييتهم الميمليقل فق  

، فتقنقيقيقل نق قميقمم ” كةنّمه“ حد دل 
ي ةن لمذكل ألةل ال يت واليزديقيقن 
يد  ُ   يهم، نمةيك لذكهم لقدقّقيقما 

 اليزديين واأللمنب حت !
يّييل أو  قدقيقل )كقةنّقمه( يقعقنق  

، ” شم   ف  فينيل“كملدغل اليمكمنيل 
ف ل ن تل و ل شم    ي ن كقعقنقم قل 
قققدققيققدققل أن يققتققزققةى  لقق  قققدمققل فقق  
مّمحل مزدوش ، فينيل م ق ً، وأن 
يققنققيققة كقق يققم ققل فققمحقق ققهققم لققيققداً، 
ولققتققعققاقق   ققيقق اً  ققمنققعققمً، وأوةاقققمً 
ً قققة ققل و قق  ققل، ولققهققذا  ققتققم  وفقق ويققم

ي  يدهم كتدنيمم معينل، لقتقغقاق  مّقمحقل 
مزد ش ، فتغدو   م   ييد اليي ش وةأس 
قن  نل ونض  ، يينح الّعمش  لقي  الّنل، مدة 
 ُ مةدةم، نمةيك ين ذاك الذه  هقتقم كقهقم 
اليهم   و تمكع نيةةم الع ممث   و  زم يزة 
ف  الصقيقن أةغقب كقيق قمةقد  القزقداثقق 
الرمفل كملن ميمم واالشممة القدقدمقل، أو 
مقل، وشق اء كقعقضقهقم لقزقيقِدقِه الق   اليدد 
حد دت  الت  يدع ف  ستةش ة خقمص كق ، 
ولتغدو ُمي  ِ ً لدصين ف  كيت  الصقغقيق ، 
حققتقق  أيققذ قق  ةققذه القق حققدققل األولقق   لقق  
الصين وةواثع الصين ف   قل زوا قمةقم، 
فهذه الدولل يبييل حدمً، و ل مم ف  ةقذه 
ام،  ققّقق   القق قق ش   ققفققيقق  كققملّققعققمش  والققي 
و قمقدقب اإليقمقم  مقن لقمنققب القداثقق ، 
كققرققمفققل الققداثقق   لققيققهققم لققدققيقق   األولقق ، 

  أم مل  
ققق أم  قق ققيقق اً يققن الصققيققن وشققعقق ققهققم 

وحضمةيهم، فهذا األمق  ُمقتقما لقداً مقن 
واحقد  يقدق  ”    ّل“ خ ى االنت نت، ف  

ك ال زث االل ت ون  يُبه  الصقيقن  ُمز  
أمممك ك قل أك قهقل وكق قممقل ضقرقممقتقهقم، 
فيتفتح أمممك يقملقم آخق  لقد قد، مقتقيقيقد 
وممةش ف   ل ش ء وك ل مم ف  الق قدقيقل 
من معن ، وحت  الزداثق ةنمك مقتقيقيقد  
وةمثدل وُمتيد ش  يد  مّمحمم ال ينتقهق ، 
واليمء ال  ي  ف  يدقك الق ق ش  قفقيقل كقأن 
 معدهم غن مء، وكتزّين أوضميهم ال ي قيقل 
سنل كعقد سقنقل وكقدون يقةققف، وةقة مقم 

 أطيح ل فده ف  الصين الصد دل 
نقق ققميققمم وأشققمققمة أنققيققدققل ”  القق ققةنّققمه“  

الُيزي م، وأنمقتهقم ُمّقتقيقد  مقن القاق قيقعقل 
نفّهم، وأيتدد أن  ل  نّمن أنيق  ّتايع 

األُم القيقتقزقد    –أن   ت ف أنمقل الا يعل 
يد  مّمحل العملم، فه  لقدء مقن أنقمققل 
ال ةن الفّيقح كقأ قيقدقه، شقمق اً وحقمق اً 

 وك  اً وسيمًء وممًء 
  دو أن الصينيين  ُ حبةن كدقل الا يعل 
ةقم، فقدقد ةا قيقةا القعقدقةم  ويز   هم ونية 
ينهم و يفيل التعممل معهم، فتي  نةا ومقنقذ 

ف   ل زاو قل ”  ال ةنّمه“ الددم، فنميل 
وفملةن فقيقنق ، ويقيقي قدوا كقهقذا القفقن 
ال فيع وةيم ته الداثيل، وةم كذلك، و يم 
ق أم،  تييدون كملهدوء والّ ينقل، مقيقم 
 ققمققعققدققهققم نققملققزققيققن ك ققأيققيققمى فققنققةن 

 ، الذه   مشلهم ح مً كزٍب ”ال ةنّمه“
كد مة  حد دل كقةنّقمه ”  أةغب كعنف!“  

ف  الصين، وأن ال أضقي قع ولقةشه فق  
ةذه الدولل الصقيقنقيقل الق ق ق ى، شون أن 
أشمةد الفن الصيقنق  لقدقنق قميقمم القدقدمقل، 
أليعدم منهم، وأل ةن فمحب  فمش  لنفّ  
ولآلخ  ن ف  االةشن  فهل يدق قل القدقيقمش  
الصينيل الصد دل الت  قد مت الديقة   لق  
وال  زم ث  الق ق قيق  قن م ق قةة  
لد مة  الصين، كقإشةاج ز قمة  فق  
ال  نممج ل  ولدقيقمقيقةيقل القدولقيقل 
اليزمشنم الدول ، لد مة  حد دل ولقة 
مقل،  واحد  يع م لدن قميقمم القُيقدقد 
يعت   ِم مالً لي  ِي يقهقم الق ق قيق   فق  
الصين، لت ةن ذ  ى لييقدقل مقدى 

 حيمي ؟!
*#فية _ اصيف_صالف:: كفبفيفر 
ر ععفييفي ُيفعفتفمفد  رةوار ويةفو 
وكاص باإلر اد الدولي للة  يين 
واإلعففييففيففيففن والففبففت ففا  الففعَففر  
أصففدقففاء  )وُحففلفف ففاء( #الةففيففن، 
وكارب، ويتخةب ب نون  فبفارفا  

 والبي   واال سان.” بو سا ”#الـ
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ش  لين كقيقنقغ، األمقيقن القعقمم لقدقزقد  
ال يةي  الصينق ، وةثقيق  لقيقهقةة قل 
الصين ال ع يل وقمثدةم اليدهم ف  طق  قق 
التمد ش والتدقدم والق قق ، ةقة مقن القدقمش  

ققل الققذه   ققاققل  الققدققد ِ
يدق  شق ون كق شه 
كعينين مم اخقتقاقف 
قدقل، وال  ك  دهم القي 
شد هيم القرقةف مقن 

 الف ل 
ش  لين كقيقنقغ ةقة 
ففمء كق شه، وفق  
فقققققفقققققمء كصققققق ه 
وكصققيقق يققه فققفققمء 
الصقيقن وةسقملقتقهققم 
 لق  الققعقملقم ألقيققع  
وةقققة فققق  مضقققمء 
يد يته وف   ةةيه 
يققققدقققق  القققق  ققققةش 
والققمققيققةش ويققدقق  
الققدققيققةش والّققدوش، 
امتداش لدمش  الصقيقن 
العبمم الذ قن ققمشوا 
نضققمالم شققعقق ققهققم، 

حيث  ديم سدط واحد منهم، و ب الق قمنق  
قمقد،  قد والقي  ليزل مزده و تمكع مّي   الم 
لةا فين مم كعد التز     ل  فقيقن  وحة 
لد د  يصنع مّتد  ً ال مق قيقل لقه يق ق  
الد ون،  ت مه  ل  االزشةمة ويعد د ققة   

 العدالل والدمنةن  ةممً كعد  ةم 
شقق  لققيققن كققيققنققغ  ُققدقق  كققأن قققيققمش  كقق شه 
مّ وليل يبييقل، وةقة  ق مقن كقعقبقيقل 
ال عب الصين  فمحب التمة   الاة ل، 

ً لقيقيق ً،  وكأن ةذا ال قعقب ققد أققمم كقيقتقم
يتعم ش فيه ي  ام الدةمقيقمم كقمنّقمقمم 
وينمغم ويفقمةقم،  قيقم  ق مقن ةقذا القدقمثقد 
كملتهمش شع ه وشقمقميقتقه وذ قمثقه، وةقة 

شعب ُمزب  لدزيم ، و تادع  لق  القتقعقدقيقم 
األفضققل والققعققيققل األ قق قق  اسققتققدقق اةاً 
و كققدايققمً، والققدخققل الققعققمشى، والققتققأمققيققن 
االلتيمي  األشيقل واأل ق ق  مقة قةققيقل، 
والققرققدمققمم الققاقق ققيققل والصققزققيققل ذام 
اليّتةى األةفع، وظ وف الّ ن األ    

 ةاحل وال ي ل األليل 
ش  لين كينغ، قمثد   من كأن العيقل ةقة 
الدييل ال   ى والذه  مب أن   د  شومقمً 

األ    احت اممً و ل الً، ألنه ةة كقملقذام 
ُمرد ق القنقمقمحقمم، والقدافقع  لق  يق قتقيقل 
األيققيققمى الققفقق ش ققل  لقق  أُخقق ى أةققق ، 
ليمييل، و ل  العيل الميمي  لديقمقتقيقع 

 اليتفمةم 
ش  لين كينغ ةة الدمثد القذه مقم يقةققف 
أكداً ين التعمون والتضممن مع القدقيقمشام 
واإلشاةام  مفلً فق  كق شه، و ق مقن كقأن 
شع ه الداثب الز  ل ةة خقملقق القتقمة ق  
والري ام، وكأن الصينييقن ةقم األكقاقمى 
الزديديةن ومن ع الدة  الت   ّتقيقد مقنقهقم 

ققد يقم  ”  ش “ يدمه ويد يته  فملدمثد 
مع ال عب سنةام طةاى، و ع ف شع قه 
وُحدم ةقذا ال قعقب يقن قُق  ، لقذا نق اه 
 دتصق ك ع ه وال   تعد ينه ققيقد أُنقيقدقل، 

 ولهذا   مشله شع ه ح مً كزٍب 
ةذا غي  من في  ي د  ل قمثقد ُمقدقهقم، 
ةة ش  لين كقيقنقغ، أمقيقن يقمم القزقد  
ال منق  وةثقيق  القدولقل وزيقيقم ال قعقب 
الذ   واأل    لميهةة ل الصين ال ع يل 
الزديفل، الذه سأينموى ف  مدمالم الحقدقل 
الدةوس والِع   ف  
فققن الققدققيققمش  وفققن 
اإلشاة  القققنققملقققزقققل 
الت   تيتع كهقم ةقذا 
الققققدققققمثققققد القققق مققققع 
واألليعق   لقذا،  ذا 
قققدققتققم لقق  مققم الققذه 
أة ققققققد ةؤ ققققققتققققققه 
كملدةلل االول  فق  
الصين وم قمةقديقه 
كأم يين ؟  لقيق ق قم 
أنه يد م اإلنمقمزام 
الققتققق  القققتقق حقققهقققم 
ال ققعققب الصققيققنقق  
يققزققت قققيققمش  ةققذا 
الدييم الُيدهم )شق  
لققققيققققن كققققيققققنققققغ(، 
وييق قنقت مقن نقدقل 
الصققيققن خققاققةام 
واسعل  لق  األمقمم، 
يف  شعة  الدنيم مصملزهم والقتقيقميقهقم 
الة يق حةى كعضهم الق قعق ، مقن ألقل 
كنمء اليمتيع القعقملقيق  القُيقتقنقمغقم، يقدق  
 قميد  الفمثد  لدمييع كدون أ ل است نمءام 

 
*عبد السيم عفمفمفان يف فمفد الف فار : 
كارب و ععييي وصداق قدافم لفلفةفيفن، 
وكراج رخفةفب صف فافف  وععفيم يفن 

 االردن. –جايع  اليريوك 
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كديقة   ق  قيقل مقن لقيقهقةة قل الصقيقن 
ال ع يل ولهت لقنقم، مقن خق ى االيقزقمش 
الدول  لدصزفيين واإلي ميين والق قت قم  
الع   أفدققمء الصقيقن، سقنقتقةلقه  قةم 

  ل  ةنمك  79/7/1/71
ف  الزديدل األُول ، ة  ف فل ذة يل لقنقم 
لد مة  كدد الزضمةام اليقتقعقدش ، والق قدقد 
ذو اليقدقيقمة وأ ق ق  مقن نصقف القيقدقيقمة 
نّيل، ومع ةذا العدش فهة  ُصقد ة القيقةاش 
األوليل الغذاثيل، وال  ّقتقةةش  ال  القدقدقيقل 

 لداً من الرمةج 
وف  الزديدل ال منيل، أنن   ةميمً أف  ق  فق  
ى ف  مقنقمطقق  ةذه الّف  ، و يف سنتمة 
الصين الّيمحيل اليتييد ، وةقل سقنق ى 

ل ملهم ال مةدل ضين ك نممج الق حقدقل أم 
ال   ةل سن ى اليداةع العيق ققل لق ةز 
وأنةايه اليتعقدش ؟ وةقل سقنق ى مقد قنقل 
فينيّيم الصينيل سقةي قة ذام القيقيق ام 
الققيققمثققيققل الضققيققدققل وقققةاة  الققتققنققدققل 
الصغي  ؟    قم سقنق ى مقن طقةى نقهق  
اليمنغ يّ  العي ق الذه  ُعد  ملث أطةى 

 قم 7717نه  ف  العملم،  ذ   قدقغ طقةلقه 
ّ م شولل الصيقن القعقبقيقيقل  لق   والذه  ُد

 قّيين شيمل  ولنةك  
ةل سن ى الينمظ  الا يعيل الر كقل فق  
مد نل شي ن الدد يل وكنم ميهم ال  سقيق قيقل 
المييدقل؟ وةقل سقنق قمةقد آالف يقيقم قيقل 
اليدميدين وخيةلهم ومعدايهقم القعقّق ق  قل 

ف   هةف لةنميمن القعقمثقد   لق  األسق  
الزم يل ف  القعقصقةة القغقمكق  ، وةقم ال 
 ت مكهةن ماددمً؟ وةل سقنق ى القةالقهقل 
ال ز  ل القمقيقيقدقل فق  مقد قنقل شقنقغقهقمه 
والي منق  القزقد ق قل ال قمةقدقل القيقتقنقةيقل 
والي من  ال  سي يل الدد يل؟ ةل ستّنقح 
لنم ف فل م مةد    نقفقمى أو احقتقفقمثقيقل 
كعيد معي ن والنمس فيه   يدون القيق كق  
الققيققدة  ققل الققرققمفققل كققمالحققتققفققمالم، 
ّ يمم مدقةنقل لقدقزقيقةانقمم؟  و  فعةن مم
وةققل سققنققدوة الققيقق سققّققمم اإليقق مققيققل 
القنققمطققدققل والقق ققميق ققل كققملققدققغققتقيققن الققعقق كققيققل 
والصيقنقيقل؟ وةقل نقتقيق قن مقن حضقةة 
م مة مم أو ي وم ة مضيقل لقدقمقيق قمز 
وألعم  الدة  والّ يل الت   قتقيقيقد كقهقم 
ال عب الصين ؟ وةل ستتما لنقم فق فقل 
م مةد  حيةان ال منقدا اآل قل لق نقدق ام 
ف  مةطنه الا يع ؟ ولقم أشقك فق  أنقنقم 
سنذةب  ل  سةة الصيقن القعقبقيقم القذه 
 ققيققتققد  لقق  آالف القق ققيققدققةمققتقق ام يقق قق  
يضمة   لغ افيل يد د ، منقهقم القمق قمى 
والصزمةه الدفمة والّهقةى القدةايقيقل، 
و ذلك سندوة الدص  االم  اطةةه فق  

 العمفيل ك ين؟
الزديدل فق  فق فقل القعقيق  ةقذه أوش أن 
أةى  ققل شقق ء فقق  الصققيققن، لققتققدشاش 
ويققتقق سقق  قققنققميققتقق  كققعققبققيققل الققتققمققمة  
الصينيل ف  اليممالم  مفل، وخصقةفقمً 
الصنمييل والدةاييل والتمقمة قل، والقتق  
ة  األسمس فق  يقدقد م اإلنّقمن ويقاقةة 
حيميه وازشةمة مّتد ل أليمله، كمإلضمفل 
 لققق  مقققمقققمالم يقققنقققة قققع 
القق ققدققمفققمم ويقق ققمشلققهققم مققع 
األلققنققمس والققمققنققّققيققمم 
األخقق ى والققتقق  يقق يققدقق  

 كإنّمنيل اإلنّمن
*االسففتففاذ بففاسففم يفف ففمففد 
حسين: كارب وعضو ففي 

الففمففلففمففوعفف  الففرئففاسففيفف  “ 
العراقي  االول  األول يفن 

، الففككففر  0206أكففتففوبففر
لتيسفيفر جفمف فوراف   66

، ” الةفففيفففن ال فففعفففبفففيففف 
وسبرريفر رف فرافر يفلفلف  
الففجففد لففلفف فف   ال ففيففوعففي 
العراقي، وعضو المفبفتفب 
اإلعييي ويبتب العيقا  
الو ني  لل   ، واأليفيفن 
اإلدار  للنقابف  الفو فنفيف  

 للة  يين العراقيين.
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لي  أليل من أن  ُزد ق الي ء أقصق  
أممنيه، فق قيقف  ق قةن القزقمى يقنقدمقم 
ي ةن أقص  األممن  ز قمة  الصقيقن، 
ذلقك الق ققدقد القق ق ققيق  كقدققيققمشيقه وشقعقق ققه 

 واقتصمشه 
لدد  منت أمقنقيقتق  كقأن أزوة الصقيقن 
كي مكل ُحدم كعيد الينمى، ُحقدقم لقم  ق قن 
من الّهل يزديده نب اً ل عد القيقّقمفقل 
كيقن الق قدقد قن، ولقعقدم ولقةش فق فقل 
لذلك، كّ ب الب وف الق اةقنقل القتق  

 يزيط كينادل ال  ق االوسط 

 ال أن شية  الديمش  الز ييل ف  ك يقن، 
قد أيت كي مكل مفملأ  سمة ، فق  وققٍت 
م فيه اليفملق م الّقمة ، مقفقملقأ   يد 
لعدتن  أُقد ب ف  ذةن   قل فقفقزقمم 
اليمض ، حين  نت أيصف قح األطقدق  
كز مً ين أكق ز القيقعقملقم والقيقدن فق  
لققغقق افققيققم الصققيققن، ذلققك القق ققدققد الققذه 
ً شقتق   ةى معملم شت   وفنةنقم لامليم ح 

 ف  ينمغم منداع النبي  
فقق ققم قققفققد  لقق  القق ققمى سققةة الصققيققن 
العبيقم، كقعقبقيقتقه القتقمة قرقيقل، و قم 

است لعت فةة  اليزمة  الصقيقنق  
ققم كققمل ققمققميققل  األسققاققةةه الققذه ايّ 

 والمّمة  
وةم أنم يد  أيتقم  ز قمة  يقمة قرقيقل 
 ل  كدد طمليم احتل م منل متيقيقد  فق  
قد  ، آم ً أن أحدق فيهم القيقّقتقزقيقل، 
فأةى ك ين ين قُ  ، وأزوة فقيقضقمً 
من معمليهم، وأيي   ف  حداثدهم، ف  
أزقتهقم، فق  مقعقمكقدةقم و قأنق  أكقنقهقم 

 الضمى الدمشم من كعيد 
ولّت أشةى  يف أش   الصين يقدق  
ةذه الدفتل ال اثعل قيمش  وشعق قمً، وةق  
الت  ست د  شاثيمً فق  حقيقميق ، يقزقتقل 
م منل ال يضمةيهم م منل، ل دد يقيقنقيقت 

م  ال  ق   أن أزوةه ف  ِةح 
* اري قدار: شاعر وكارفب أرد في 
يعروف، وعضو قفيفاد  يفتفقفد م ففي 
االرففف فففاد الفففدولفففي لفففلفففةففف ففف فففيفففيفففن 
واإلعيييين والبت ا  العر  أصفدقفاء 

 االردن. –)وحل اء( الةين 
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ن  دوة الصين، أحد أيق ق  ال   نّ   ل م 
الزضمةام اإلنّمنيل، مم يتييد كقه القدولقل 
عملم يمة ريل وسيمحقيقل مقذةقدقل يقدق   من م 
ِغ اة سةة الصين العبيم، وليش القاقيقن 

، كمإلضمفل  ل  مم  تزقدق  ” ليش يي ا ةيم“ 
كه ال قعقب الصقيقنق  مقن القزق ص يقدق  
العيل الدؤو  واالنض مط يمل  اليّتةى، 
والتنةع ال دمف  وال  مشل واالنقفقتقما يقدق  

 اآلخ  
قق  فقق  الققذا قق   يققمة قق  طقق  ققق   ققيققم   قق س 
الز    القذه ةكقط الصقيقن كق قدقيقل أنقزقمء 
ة مقن سقنقل  لق   العملم، ومقم انقفقك  قتقاقة 
أُخ ى كيم  ع   ةغ ل الّدامم الصيقنقيقل 
ف  يعد د ي قميهم التمقمة قل واالنّقمنقيقل، 

، ” الزدام والقاق  قق“ و من آخ ةم م مشة  
الت  أطددقهقم الق ثقيق  الصقيقنق  فق  سقنقل 

لقتقعقد قد ةكقط كق شه كقملقفقضقمء قن  1/77
 األوةوك  واألف  د  

لدي   الق قمنقيقل أزوة الصقيقن  صقزقمفقيقل، 
كققديققة  ”  االيققزققمش الققدولقق “ ويضققة فقق  

   يل من الديمش  الصينيل، الت  يقةف ق  لق  
م  ةة  منمس ل لد قد  لقيقدقمةنقل القتقاقةة 
واالزشةمة ف  الصين كعقد نقزقة يقدقد مقن 
الدمن، حين خاةم خاةاي  األولق  فق  
ك ين ومدن أخ ى، حيث استقيقتقعقت كقهقذه 
ال  ش النض  ، وليّت اليق قميق  القاقيق قل 
ه  الزديدقيقل ل قعق قهقم الق قّقيقط كق غقم ُسقيقة 
وانا قميه العممث يل  ل  سنمثيمم األ ةان، 
والذه مم فتئ  تاقدقع فقعق ً  لق  مقةافقدقل 
يفعي م ةسملته التمة ريل ف  القتق خق  مقع 
غي ه من ال عة  ويقعقبقيقم القيق قتق  قمم 
الّدييل، ضين  دمفل يفي  كمليقزق قل نقزقة 
اإلنّمن، ويت س  يد  يعمليم  ةنفةشيقةس 
ويبيقمء األمقل الصقيقنقيقل، القتق  أنقمق قت 
ال ثي  الز يم ش  لين كينغ، وة قث ةقذه 

الز يل وق امن الّفينل الصينقيقل األضقرقم 
يملييمً، والت  يير  ِي م  ميمه العملم لت قث 
ةسملل سدييل شاييل  ل  ي مشالم ة  األنفقع 

 واأللدى ف   ل الزدةى 
لدد خ  م األمقم والقدوى  قدقمفقل وحضقمة  
الصققيققن مققن خقق ى الققتققصققمةقق  والققتقق ققق  
اليقتقةافقل ومقن خق ى طق  قق القزق  ق  
الدد م، الذه ق    القيقّقمفقمم كقيقن القنقمس 
ّ   اليق قميق ، ومقن  والعدةى واألنف  ليُم
يدك األمم  منت األمل الع كقيقل،  ذ أن ةقذه 
الزضمة  الصينيل لم ينقدقاقع طقةاى أُلقةف 
الّنين، فدفع ذلقك  لق  أن يقتقنقمشى يقد قد 
الدوى وليمةي ةم، ومن كينهم يةنق ،  لق  
ً فق  طق  قق القزق  ق   أن يأخذ لقهقم مق قمنقم
المد د، الذه  ُي ل األمل كملعيل اليتةافل 
ل ق الّ م االقتقصقمشه يقملقيقيقمً، والقدقمثقم 
يد  كدةة   ست اييقمقيقمم واضقزقل لق كقط 
ي قمم ش ا ل ويعمون مع الصقيقن، القتق  
يقعقد  قمنق  أ ق ق  اققتقصقمشام القعقملقم، مققع 
يةقعمم كأن يقتقدقدم الق  القيق يق قل األولق ، 
خقق ى األيققةام الققدققمشمققل ويققدققةش اقققتققصققمش 

 األةم 
وف  ةذا الّيمق ي ذى الّدقاقمم القتقةنّقيقل 
ُللَّ لهةشةم لدتي  ن من استدقاقم  الّقيقما 

 /17الصينيين القذ قن  صقل يقدشةقم الق  
مديةن سمثح ف  العملم، من خق ى ي قمقيقع 
و مالم األسفمة يدق  مقد قد مقن كق مقمقل 
الّققةق الققتققةنّققيققل، وحققث الققيقق سققّققمم 
ققيققنققيققل يققدقق  االسققتقق ققيققمة فقق  الققدققاققمع  الص 
الّققيققمحقق ، واالسققتققفققمش  مققن الققزققةافققد 
واالمققتققيققمزام القققتقق  يققةف قق ةقققم لققيققدقققل 
االست يمةام المد د  فق  يقةنق ، السقي قيقم 
ةم مق خق اً  يقفقمء الّقيقما  وأن يةن  ق  
الصينيين من التأشقيق  ، وفقتقزقت القيقمقمى 
ةسييمً أمممقهقم لقتق قد قل القعقيقدقل الصقيقنقيقل 

مقق ققمشقق   فقق  األسققةاق الققتققةنّققيققل، شون 
الزملل لتغيي ةم ف  كق شةقم، كقميقتق قمة أن 
 ل ذلك وغي ه من اإللق اءام القتقةنّقيقل 
مً لت ميقع اإلقق قمى  الفع ملل، ي   ل حمفداً ةمم 
الّققيققمحقق  كققل والققتققمققمةه يققدقق  الّققةق 
ً حقدقيقدقيقل  التةنّيل الةايد ، ويةف ق  فق فقم
لدفع االست قيقمةام الصقيقنقيقل فق  مقمقملق  
الّققيققمحققل والققفققنققدقققل وغققيقق ةققم مققن يققدققك 
االست يمةام الت  يهتم الصيقن كقتقةلقيقدةقم، 
 تةليد الامقل ال ه كمثيل، و قممل اليقصقمنقع 
 اليرتدفل وي غيل اليد العممدل التةنّيل فيهم 
 يم  تم الت  يد يةنّيمً يد  لعل الّيقمحقل 
ال دمفيل مممالً لقد قداً السقتقدقاقم  الّقيقما 
الصينيين، فتعد د ال واكط اإلنّقمنقيقل كقيقن 
ال دد ن، وة  األةم، حيث حل  كتةنق  فق  

 1/71أواخ  شه  فيف ه/ ش مط/ ف  ا ق  
ً فق  أوى  /71وفد   ضقم  ً فقيقنقيقم سقمثقزقم

ةحدل سيمحيل م مش   كين يةن  والصقيقن، 
لدضمء يادتهم ف  أةلقمء يقةنق  وز قمة  
اليعملم األ   ل كقعقد قد القمقهقمم، وةقة مقم 
   د يةافل الت ق  ال دمف  وال وح  كين 

 ال ع ين الصد دين 
ألف سمثح فين  يةافقدوا  /1 ُ مة  ل  أن 

  ويقدققدة 1/79نقزقة يقةنقق  خق ى سقنققل 
وزاة  الّيمحل التةنّيل كدةغ يد د الّيقما 

ً كقزقدقةى سقنقل  /0الصينيين  ، /1/1ألقفقم
وشهد القتقعقمون القتقةنّق  الصقيقنق ، كقعقد 
م وة أ    من خيّين سقنقل يقدق   ققممقل 
الع قمم القدكقدقةمقمسقيقل كقيقن الق قدقد قن فق  

، 7710لققمنققفقق /  ققنققم قق /  ققمنققةن القق ققمنقق  
ً شقيقل لقيقيقع القيقمقمالم،  ياةةاً مدزةظم
و ةي د يدق  مق قدأه اإلحقتق ام القيقتق قمشى 
واليصدزل القيق قتق  قل والق قّقب والقفقةز 
اليق قتق ك، وةق  مق قمشئ لقدقيقّقموا  كقيقن 
الدوى، وي ق قل ققميقد  مقنقمسق قل الزشةقمة 

 الع قمم ف  مرتدف الينمح  
أنققتققبقق  ةقق ققةط طققمثقق يقق  يققدقق  األةم 
الصينيل العممث يل، ولقدقمء مقيق قدق  القدقيقمش  
الصينقيقل الق ق ام لقعقدقد فقداققمم مقعقهقم، 
ً و ن قصق ،  وليعم  ل أةل يدك ال  ش زمنم

، ” قق ق  لقد قد مقن القعقيق “ ل نه سي قةن 
أستد د من خ له مد قداً مقن القيقعقدقةمقمم 
والي مةدام والي حبقمم القدققيقدقل، القتق  
يف  لةانقب مقهقيقل، فق  مّقيق   يقاقة ق  
ي قمم الدكدةممسيل ال ع يل وال سييل كيقن 

 شع ينم وكدد نم ال   يين 
 

*#سففنففاء_كففلففيففو: #كففارففبفف  وصفف فف ففيفف  
#رففو سففيفف   ففاشففطفف  ويففعففروففف  ويففن 
فسف  لفلفعفضفواف   الملموع  االول  الفمفؤس ة
األُيمي  فيً االر اد_الفدولفي لفلفُةف ف فيفيفن 

 والبت ا  العر  أصدقاء #الةين.
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ةم قد يزقدقق ُحقدقيق  كقد قمة  لقيقهقةة قل 
الصين ال ع يل لدي   ال منيل، ل نهم الي   
األول  الت  سةف أشمةقد فقيقهقم الصقيقن 
ك ممل يين   وةغ ميق ، والقيق   االولق  
الت  سةف أستقيقتقع فقيقهقم كق واثقع يقدقك 
القق قق ش ومققنققمظقق ةققم الققرقق  كققل، وأيقق ققي ققن 
ف يديهم سمكدمً، ذلك  حديدتهم الت  لم أيع  
أن ز ققمةيقق  األولقق  القق  يققدققك القق قق ش 
العبييل،  قمنقت مقزقصقةة  كقغقملق قيقتقهقم 
ضين م يي  ومقنقمق قمم وطق ا ةؤى 
والةفةى  ل  نقتقمثقج سقيقمسقيقل ويق قمشى 
الر  ام الق ، فقدقد لق   ذلقك  قدقه  لق  
انزّمة ك نممج ال حدل الّمكدل، كتدديق، 
مّمحل مع فل الصين وشع هقم أليضقمء 

 الةفةش الي مة ل 
ل ن ف  ةذه الد قمة  الق قمنقيقل لقن  ق قةن 
ةنمك أه م يقيق  أو أيقيقمى لقمش ، وال 
منمق مم يقد ق  الق ؤوس، فقدقد اةقتقيقت 
قققيققمش  الققزققد  ال ققيققةيقق  الصققيققنقق  
م قق ققةة ، كققتقق يققيققب ز ققمة  يققمة ققرققيققل 
ضريل اليدم يق  ويقملقيقل األةقيقيقل فق  
ففتهم أليضمء الةفد الع ك   ق القدولق  
مقه ويق ق م  الذه يّتضيفه الصين ويق ق  
كه ومن خ له االيزمش الدول  لدصزفيين 
واإلي ميين وال قت قم  القعق   أفقدققمء 

 )وُحدفمء( الصين 
ف  ةذه القد قمة  وأنقم فق  أحضقمن ةقذا 
القق ققدققد الصققيققنقق  الققذه أحقق قق ققتققه كقق ققل 
لققةاةحقق ، ال كققد لقق  مققن أن أمققتققدققئ 
كملي مةدام واليعدقةمقمم يقن الصقيقن، 
لصملح أن أيي ن من نددهم الق  يقمثقدقتق  
وأفقققدققققمثققق  وأققققمةكققق  وأةقققل كقققدقققده 

ال  ي  ن  فملد مة  يفت م أن   ةن  قل 
ً مقن  ُم مةك فيهم سفي اً نمشامً ومتقيق قن قم
م حبل مم ال  ي ن م حبته من لمنقب 
اآلخ  ن  وة ، أه الي حبل، الةسيقدقل 
الةحقيقد  لقيقنقدقل ال قرق، مقن خق لقهقم 
م مي ه لقغقيق ه مقن القذ قن  ُ قمطق ونقه 
أةاءه، أو حت  ندقدقهقم ألُولق قك القذ قن ال 
  مط ونه    مةمً  فملي مةدام ة  الز قم 
والفيصل فق  مّقألقل يق م القزقدقيقدقل 
والةاقع واستر اج النتمثج، وة  المّ  
الققةحققيققد القق اكققط كققيققن الققنققمس ونققدققل 
اليعدةممم والي مةدام من خ لهم، فق  
 ي ن ألحد أن مةةم، ذلك أنهم الةاقع  يقم 
قققتقققه وكققق قققدقققي قققتقققه وكقققألقققةانقققه  ةقققة، كققق م 

 ومةضةييته 
ف  القد قمة  ز قمةام لق مقم قن القعقممقل 
ف  واليةاقع ال ع يل والتذ مة ل، والقتقعق  
يد  مّازمم ذام األةداف الُيقتقعقد ش   
فينهم مم ةة ُمرص ، لدِصغمة، وأُخ ى 
لد  مة، و مل ل لين  عمنةن من مزقدوش قل 
ف  الز  ل واحتيملمم خمفل  فف  ةذه 
ال  ش الضقمةكقل لقذوةةقم الق قدقمفقيقل فق  
أييمق ي اكهم ويمة قرقهقم،  قزقيقم ةثقيق  
ح يم  هتم ك ع ه وكصةة  ةقذا ال قعقب 
الت  ة  ةي ل الدولل ف  الةطن والعملقم، 
ً فق   قيقفقيقل خقدمقل  و ُعيُل الف   يقيقيقدقم
ال عب و ةاحته، ولي ةن اليةاطن ي ديقمً 
د م الصين ال ع قيقل القذه  خفمقمً  يم ةة ي 
كد    رفق ال  اآلن ك ل ةي ته، وسي قدق  
خفمقمً ال  األكد حمم ً شعمةام  نّقمنقيقل، 
وسمث اً ف  ط  ق ح     نّقمنق  شاخقل 

القق قق ش ال نققهققم ققل لققه  ال  كققنققدققل ال ققعققب 
 الصين  ال  الت ك ع يد  الع   االوى 

الُيز  ب كملقنقّق قل  لق   ةقة مقدى خقدمقل 
الصين ل ع هم، كرمفل يقعقممق يقهقم مقع 
  مة الّن وذوه االحتيملمم الرقمفقل، 
ً ولقعقدقه  ويّهيل حقيقم  شقعق قهقم يقيقةمقم
سعيداً كإفمشيه لين  زقتقمج لقهقذه اإلفقمش ، 
ومّميدام الدولقل لقيقرقتقدقف القاق قدقمم 
وش اثح اليمتيع  أنم أي ف أن الصقيقن 
يف    كملنمس العمش يقن، لقذلقك نقمقدةقم ال 
يدد ، ميدانيتهم أكقداً فق  ةقذا القيقمقمى، 
كرمفل يدك الُيرص صل لردمقل الّق قمن 
ييةممً ف  مممالم يد د  منهم، الا قمكقل 
والتعديم، ضقيقمن ال قيقرقةخقل لقدقّق قمن 
وحفمظهم يد   نّمنيل  نّقمنقهقم، كقمقعقدقه 
 دد م لديمتيع خ  ايه الزيمييل والقعقيقدقيقل 
الت  ا تقّق قهقم فق  حقيقميقه، وةق   ق و  
يبييل ال كد لددولل الت  يزقتق م نقفقّقهقم 
 قملصقيقن، مقن أن يقةظ ققفقهقم لقيقصقدقزققل 
اليمتيع اليزقدق   فقهق الء القيقةاطقنقةن 
ال  مة الّن، ةم وقةش نمفع ك  شقةاثقب، 
ال كد من لعدهم   ذلةن لقهقةشةقم لقنقدقل 
خقق قق ايققهققم ألكققنققمء وطققنققهققم، واالةيققدققمء 
كغي ةم من س قمن القدولقل فق ق اً ويقدق ً 
وحيم ً واختق ايقمم وا قتق قمفقمم، وةقذا 
كملذام ةة مم  ُيي د الدولل العبقيقيقل يقن 
يدك الدولل العمش ل والفدقيق   والقيقأزومقل 
كي م قدقهقم وم قمغقدقهقم غقيق  القيقنقتقمقل، 

 ”..!الّمييل ال  اليمهةى”و
 ن شولل ذ يل وواييل و مكقتقل أسقمسقميقهقم 
يد  أةضهم كيدقم قيق  الصقيقن وشقعقب 
الصققيققن، سققتققعققيققش كقق  أشنقق  شققك فقق  
ال ةا ب مّتد  ً، وسينت   أكنمؤةقم فق  
األلق ام كّققم ققنققيققهقم، فقق ققةا ققب وألقق ام 
شة  التق قمنقل فق  حقملقل لقيقن   قفقدقزقهقم 
و مقعقدقهقم ألقيقل كقةلقةش الق ق ق  يقدق  
ساةحهم ال  ي  ، والصين ة  الةحقيقد  
الي ةدل  ل  ةذا الق قق  األسق ع، فقهق  
الققرقق ققيقق   الققعقق  ققدققل كّقق يققمم الققتققاققةة 

 الدزب  
 

*ال ففيففح #يفف ففمففد_حسففن_الففتففواففمففي: 
يسؤول داوان ييحظ  ويتابع  اإلعيم 
والةففف فففافففف  الةفففيفففنفففيففف  واإلعفففيم 
االجفففتفففمفففاعفففي الةفففيفففنفففي واإلسفففيم 
والمسلميفن ففي #الةفيفن ففي االرف فاد 
الدولي للة  يين واإلعيييين والبت ا  
 –الففعففر  أصففدقففاء وُحففلفف ففاء الةففيففن 

 االردن.
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ق ل سف  الدم ء  ةاشة االيزمش القدولق  
لدصزفيين واإلي ميين وال ت م  الع   
أفدقمء الصين  ل  ليقهقةة قل الصقيقن 
ال ققعقق ققيققل، يّققموةنقق  م ققميقق  الققفقق ا 
والّقق وة لققنققمققما يقق قققمم )االيققزققمش 
ً حقم قيقمً  الدول ( كملدولل الصينيقل حقدكقم

 وقيمشاٍم ةسييل 
م مي ه لي مشل يممه ةذه الد قمة ،  نقه 
ً لّقفق  القدمق ء  شعةة ةاثقع لقداً حقدقم
قيمشام وأيضمًء، ف  ش التنيقن يقبقيقيقل 
ولييدل واختدنت ال  ي  مقن القتقمقمة  
ةم  ل  شةلقل  التمة ريل اليذةدل، وياة 
لم يتاةة  لقيقهقم ويقدق  شقم قدقتقهقم كق ش 

 أخ ى 
 ن سف  الدم ء  لق  الصقيقن سقيُقزقد قق 
أمنيل متأفدل لد هم كددمء ققيقمش  الصقيقن 
الز ييل، وكمل غم من أننق  لقم أسقتقاقع 

م قققمة قققل القققدمققق ء 
ز ققمةيققهققم ةققذه ةغققيققمً 
يقققنققق ، ولقققبققق وف 
قمة  ، وخق  القفق  قق 
االيققققزققققمشه مققققنقققق ، 
وكقققق غققققم م ققققميقققق  
اإلح مط القذه لقزقدقت 
كقققق ،  ال  ن ةققققذه 
الققد ققمة  يققيقق  ققل  لقق   
ال  ي  ل د ال حمى من 
لد د مقن ألقل ز قمة  
ُم ي    ل  الصين فق  
الققيققّققتققدقق ققل الققدقق  ققب، 
ف دقيقم يقمكقعقت أخق قمة 
الصقققيقققن الصقققد قققدقققل 

ققهقم ةقة الّقيقمء  شع م أن حقدوش يقفقة 
والنمةم ف  ظل ةذه النهضل القعقيق ققل 
ف  مرتدف اليممالم، وف  ِة م  قيقمش  
ال ثي  األمين العمم لدزد  /ش  لقيقن 
كينغ/  فقملصقيقن القيقةم يق قنق  ويقرقتق ق 
كملتأ يد  ل الزةالد لتز ز النمما يقدقة 
النمما، وةم ة  يّي  كدة  فق  طق  قق 
التممة  المد د، الذه ةة م مشة  األمقيقن 
قم   العمم وال ثي  ش  لين كينغ، القُيقّقي 

، لقتقزقد قق ” الزدام والا  قق“ كمختصمة 
نممحمم يقنقيقة قل وخقدمقيقل ويق فقيقهقيقل 
و قتصمش ل وفنمييل لد د ، نهن ء كهقم 
ال عب الصين  ك ل قةميميه الت  يُ   قل 
شع مً فينيمً واحداً ُمنّميمً حةى ةثيّقه 
ً كقه،  ومدافعمً كةي  ين وطنه ومتيّق قم
وكملتمل  متيّ مً كملصداقل كين ال عة ، 
وكققرققمفققل كققيققن ال ققعقق ققيققن الققعقق كقق  

 والصين  
لدى الصين ققيقمش  كصقيق   ققمشيقهقم  لق  
األفضققل واألحّققن واألةفققع، وأخققذم 
ك  ش التنين والعقملقم نقزقة يق قصقيق ةقيقم 
كدُ ِ  مّتد ل الري  الزديد  والقتقعقمون 
الدول  اليتّقموه القنقفقع وال قممقل مقن 
خ ى  ي ء قييل العيل الهمشف والينتج 
والققةايقق ، ويققدقق  أسقق  االقققتققصققمش 
الُيعةلم، ل نه االقتصمش الذه  صقب فق  
مصدزل المييع وأللل الميقيقع، ولقيق  

 أللل لهل واحد  أو مميةيل مم 
فق  القيققّقتققدق ققل أوش أن أةى  قل يقدققك 
االنممزام العبييل الت  ط  دتهم الصقيقن 
والت حتهم كدمن قصقيق  وققيقمسق  فق  
يي  النمس، كل ف  يي   نّقمن واحقد  

قن   قعقش   ق   “ فملي  ل الدمثقل  ، لق ى ” م 
يا يده ف  الصين، فقرق ى لقيقل واحقد 
فقدقط، ققفقدم الصقيقن مقن الق ق ى  لقق  
ققزققب   ّ القق قق  ققم، مققن األةم  لقق  ال

القق قق   ”  سققدققف“ والّققيققمء، والمّققت 
األةضيل العملق  كقتقدقنقيقميقهقم، وةقم ةق  
يزد ق ف  ألةاء الدي  ويّتهدف كقعق  

 ال ةا ب األخ ى 
أيققيققنقق  الققتققةفققيققق والققنققمققما لققدققدمقق ء 
االيزمش ين اليّمفق  قن  لق  لقيقهقةة قل 
الصققيققن ال ققعقق ققيققل، ألن ةققذه الققد ققمة  
ً لقتقدقك القعق ققمم  الي يد ل يُي  ل نقمقمحقم
والفةاثد الع كيل الصينيل وألةييل يقيقل 
االيزمش الدول  وأةدافقه االسقتق ايقيقمقيقل 
العديم، ويقعق ق  القعقيقل يقدق  يقاقة ق  
الص ِ م الُينتمل كين أمتينم اليتق خقيقتقيقن 
ي   القتقمة ق ، ولق قسقتقفقمش  مقنقهقم  لق  
أقصقق  حققد، ونققأمققل أن نقق ققةن فقق  
اليّتد ل الد  ب ف  ةكقةع لقيقهقةة قل 
الصين ال ع يل، نتيتع 
كميمليميهم ونت خ  مقع 

 شع هم ال  ي  
*#الس ير عبدال ميفد 
الببي،  اشط ععفييفي 
اففمففنففي، وعضففو فففي 
االرفففف ففففاد الففففدولففففي 
لففففلففففةفففف فففف ففففيففففيففففن 
واإلعيييين والبفت فا  
الففففعففففر  أصففففدقففففاء 
)وُحل اء( الةيفن ففي 
اليمن، ورئير رابط  
 –الةفداقف  الفيفمفنفيف  

الةفففيفففنفففيففف  )رففف ففف  
 التيسير( باليمن.
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 ققدققةش األسققتققمذ مقق وان سققةشاا، ةثققيقق  
االيزمش الدول  لدصزمفيين واإليق مقيقيقن 
والقق ققت ققم  الققعقق   أفققدقققمء )وحققدققفققمء( 
الصققيققن، وفققداً مققن قققيققمشام وأيضققمء 
االيزمش  ل  ليهةة ل الصين ال ع يل فق  

مقن شقهق  آذاة/  11 لق   79الفت   من 
ممةس الزمل ، كغ م يعد د القعق ققمم 
كين االيزمش والزد  ال يةي  الصقيقنق   
وي يل الد قمة  مقدن كق قيقن وشقنقغقهقمه 

 وقة ت ة 
ةذا االيزمش حديف فدب لقدقصقيقن، وةقة 
ً وشقعق اء وأشكقمء ومق قدقفقيقن،   ضم  ت مكقم
و عيل يد  يةطيد الع قمم ف  لةان قهقم 
اليرتدفل مع العملم الع ك ، و عةش الفضل 
ف  يأسيّه لدصد ق األةشن  والصزقمفق  
واأل مش ي  القيقعق وف مق وان سقةشاا، 
الذه أطددُت يديه لدب "يمشقق الصقيقن" 
فقق  مققدققمى سققمكققق، وةققة  ققذلققك  ققتقق أس 
اليمد  الديمشه التنفيذه لديمشام و ةاشة 
االيزمش، واستامع أن  قزقدقق اخقتق اققمم 
  ي   ف  أوسمط الي دفين القعق   كقفق ق  
ويققةلققهققمم ةققذا االيققزققمش الققدققةه واسققع 
الققعققضققة ققل الققذه لققذ ة ةققذه الققعقق قققمم 
التزملفيل،  قم ي قمةك مقن كقعقد ذلقك مقع 
ةفيده األستمذ اليف   واإلي م  الد نقمنق  
الي مةق مقزقيقةش ة قم، مق سق  مقةققع 
الصين كعيةن ي كيل اإلل ت ون ، كتغذ قل 
ةذه الع قل وييتينهم   يم   غقل األسقتقمذ 
ة م منصب أمقيقن سق  االيقزقمش وةثقيق  
الققفقق ع الققدقق ققنققمنقق  لققهققذا االيققزققمش الققدولقق  

 الييي د 
وةنم ال كد من يزيل ل ستمذ م وان القذه 
ظل  ويد  امتداش ي  ام الّنةام  دية 

أفدقمءه الع   من ال ت قم  والقيق قدقفقيقن 
ً ومق القعقل يق ققميقهقم   ل  االيممه شق ققم
ً مقم   قةكقهقم القتقةيق   كملغ   الت  شاثقيقم
والز و ، و دية  لق  يق ققمم وطقيقد  
واسققتقق ايققيققمققيققل مققع الققدوى االشققتقق ا ققيققل 
واآلسية ل، وخمفل لقيقهقةة قل الصقيقن 

 ال ع يل 
ف كمالنقتقيقمء  و نتب  االيزمش   الذه أي   
 ليه   شوة   ي  ف  مّتد قدقه القةايقد فق  
التضممن مع الصقيقن كقميقتق قمةةقم  حقدى 
أ    الدوى الزمميل واليّمةيل ف  ممقمى 
األمققن والّقق م الققدولققيققيققن، وكققعققد أن 
أف زت أةم األحق م، لقيق  ل قعق قهقم 
فدط، كل ل عة  العملم أليع، خمفل كعد 
"م مشة  الزدام والقاق  قق" القتق   قديقة 

  ليهم الدييم الصين  ش  لين ينغ 

 يم يأي  ز مة  وفد االيزقمش كقعقد انقعقدقمش 
الدوةيين الت ق  قعقيقتقيقن لقنقةا  ال قعقب 

، والقدقتقيقن سقيق قةن 1/71الصين  لعمم 
لهيم نتمثج أ    ليصدزل الدوى القعق كقيقل 
وليهةة قل الصقيقن ال قعق قيقل، فق  ظقل 
سيمسل اإلف ا واالنقفقتقما القيقتقةافقدقل 
ققدققل، فققدوة الصققيققن الّققيققمسقق   والققيققتققعققي 
واالقتصمشه ينمم    من  أ ق ق  اققتقصقمش 
يملي  وأف زت الصيقن كق  شقك شولقل 
يبي  يراة كمد  ل  ل  األممم، وكميت   
وة  ينتهج مق قدأ الّق م والصقداققل مقع 
قق  لققهققةشةققم مققن ألققل  ال ققعققة   قق يّققر 
اليصملح الي ت  ل شون ش وط أو قيقةش  
وقد استاميت أن يزدق مقعقدالم يقملقيقل 
ف  التنييل والتاةة، وأن يزدق نقيقةذلقمً 
ن لة أن يقزقذو حقذوه القدوى القنقممقيقل، 
ي كيل  منت أم  ف  قدقيقل أو غقيق ةقم مقن 
الدوى القتق  يقتقاقد قع  لق  مق اقق  القتقدقدم 
واالزشةمة  وال شك أن ز مة  ةقذا القةفقد 
ست ةن مدقهقيقل أليضقمثقه كقملق ق قيق  مقن 
األف مة وال ؤى من ألل القديقة  لقه فق  
العملم الع ك ، الذه ةة أحةج مقم  ق قةن 
 ل  القزق قيقل الصقيقنقيقل فق  ةقذا القةققت 

 الز ج الذه  ي  كه 
ً كققأيضققمء الققةفققد فقق  أةم  فققيقق حقق ققم
فقيقن  األفدقمء الصيقنقيقيقن، سقفق اء م ق  
لقق قق شةققم، ويققمشققت الصققداقققل الصققيققنققيققل 

 الع كيل 
* كبير عذاعي ين السودان ال قيق ففي 
القسم العربي إلذاعف  الةفيفن الفدولفيف ، 
والففقفففائفففم بفففيعفففمففال االرففف فففاد الفففدولفففي 
للة افيين واإلعيييين والبت ا  الفعفر  
أصدقاء وحل اء الةين ففي جفمف فوراف  

 الةين ال عبي .  



   2 0ا لففةفف فف فف  

هو ي روع يفتفبفايف ، اف فدف علف  جفعف    
الةين أقفر ، وهفي الفتفي بفارف  رف فر  
  س ا ففي كف  يفبفان ففي الفعفالفم، والفتفي 
ر ول  عل  فرص  ور فد  ففي ا ن عفيفنفه، 
وهو لبن  أول  في بناء المعفرفف  الفعفربفيف  

 حول الةين.
اقوم الم روع ب ب  أساسي عفلف  يفوقفع 

 الةين بعيون عربي 
www.chinainarabic.org    

عل  شبب  اإل تر  ، وهو يوقفع يفتفبفايف  
اتضمن الخبر والمعلوي  والرأ  والت ليف  
والت قيق والدراس  واتناول قضااا الةيفن 
الداكليف  وعفيقفارف فا يفع الفدول الفعفربفيف  
والففعففالففم كففبفف ، عضففاففف  علفف  األوضففاع 

 االقتةادا  والمنوعا  والرااض .
الموقع هو ج ء ين  موح عفربفي إلقفايف  
عفيقف  صفداقف  يفع الةفيفن، وهفو يفوقفع 
شففقففيففق لففيرفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 
واالعفييفيفيفن والفبفتففا  الفعفربفي أصفدقففاء 

الةين، هكا االرف فاد الفك  افتفولف  رئفيفر 
ر رار الموقع ي مف  أيفيفن السفر وعضفو 

 المللر القياد  التن يك  فيه.
 يدار الموقع: ي مود راا
 رئير الت رار: علي راا

لتعليقاربم واسفتف فسفارارفبفم ويفيحفظفارفبفم 
ويقاالربم، امبنبم يراسلتنا عل  العنفاوافن 

 البرادا  التالي :
براد يوقع الةين بعيون عربي  الرسفمفي: 

info@chinainarabic.org 
يفلفمفوعف  الةفيفن بفعفيفون عفربفيف  عفلف  

 ال ااسبوك
China In Arab Eyes  الةين بعيفون

 عربي 
 براد يدار الم روع: 

ramamoud@gmail.com 
 رقم ال ارف:

 ين كارج لبنان 229603934303 
 ين لبنان 23934303

 اقت   الّف  ُم د  ً كمألشةاق
  ل  ك ش األفدقمء

 اقت   الّف  حدة اليذاق
 مت يمً كمألممن  وال لمء

 اقت   الّف  والّعمش  ل ييمق
 حيث ال ق  والتددم وال نمء 
 لددمء األح ل يدمع األحداق

 وك ةق ننتب  الةلةه واألسيمء
 لزضةة فعمليمم واسعل النامق

 ف  ك ش فّيزل األةلمء
 فتدك الدية  فتزت اآلفمق
لدتع ف يد  ك ش األةم 

 والّيمء
ولديض  نزة ةدفنم كعيداً 

 ين اإلخفمق
ولنزصل اليزمشنم يد  

 الديم واإلط اء
كعيدا ين التدةقع 

 واالنغ ق
 كعيداً ين التعب والعنمء 
أ هم األفدقمء لن فع 

 األينمق

ّ ِ مق  فهدفنم كي مكل ال
 فهذا حمى الُيزب لدصين والُي تمق
 فدنزدم األمتعل ونزض   األوةاق

 فاعم النمما كمم  ُذاق
 فدن نمد  ملصين يد  اإلط ق

 
*السيد  رسنيم ال را: شاعر  وكارب  و اشطف  
فففي هففيفف فف  االرفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 
واإلعففييففيففيففن والففبففت ففا  الففعففر  أصففدقففاء 

 االردن. –)وُحل اء( الةين 


