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  8ا لففةفف فف ففة   

هو مشروع مفكفمف،مفهد  فلفدج للف   فعفه   
الةين أقفر،د وهفا الفكفا  ف،رف  رف فر  
ن سل، ففا لفه مفمف،  ففا الفعف،لف د والفكفا 
ر ول  لل  فرصة ور فد  ففا ا   نفيف ف د 
وهو لب ة أول  فا   ،ء المعفرففة الفعفر فيفة 

 حول الةين.
 قوم المشروع  شمه أس،سا نفىف  مفوقف  

 الةين  عيو  نر ية
www.chinainarabic.org    

نى  شبمة اإلنكرن د وهو موقف  مفكفمف،مفه 
 كضمن الخبر والمعىومة والرأي والك ىيفه 
والك قيق والدراسة و ك ،ول قض، ، الةيفن 
الداخىيفة ونفاقف،رفلف، مف  الفدول الفعفر فيفة 
والففعفف،لفف  لففمففهد لألفف،فففة للفف  ا وألفف،ع 

 االقكة،د ة والم ون،ت والر ،ألة.
الموق  هو  زء من طموح نفر فا إلقف،مفة 
نفاقفة صفداقفة مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففارفف فف،د الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن 
واالنفامفيفيفن والفمفكفف،، الفعفر فا أصفدقفف،ء 

الةيند هذا االر ،د الفذي  فرهسف  ا سفكف،  
مروا  سوداح والذي  كول  مد ر  الموقف  
ملمة أمين السر ونضو المجىس القفيف،دي 

 الك  يذي في .
 مد ر الموق : م مود ر ،
 رهيس الك ر ر: نىا ر ،

لكعىيق،رم  واسفكف فسف،رارفمف  ومفاحف ف،رفمف  
ومق،الرم د  مم م  مراسىك ، نى  الع ف،و فن 

 البر د ة الك،لية:
 ر د موق  الةين  عيو  نر ية الرسفمفا: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفونفة الةفيفن  فعفيفو  نفر فيفة نفىف  

 ال ، سبوك
China In Arab Eyes   الةين  عيفو

 نر ية
  ر د مد ر المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  الل،رف:

 113431316131  
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 إنه العدد المئة
رحلة طويلة جددا  وصلدلدأل ار دور 

 إلى هنا.
ربددمددا إلددودداتش وص اأدد دد دد ا ش وص 
توفيقش قاد إلى االل فات إلدى وهدمديدة 
االن باه إلى  دا يدلدفد  فدى وقفدى 

 ش ق العالم.
لقد أارت ار ور بطد يدقدة أدلد دة  
قدد ار بددعددد حدديدد كش قدد ا ك  دد دد ددفددةش 
اطالع علدى الدمداودى صالدلداود ش 
ندة عدلدى  نظ ك إلى الم د دقدبد ش  ددصل
"بلوغ "ش ثم ن  ك إل   صنية تدوعع 
عددلددى اال  االيددمدديددالت فددى ونددلددا  
العالم الدعد بدى صالدعدالدمش ثدم  دوقد  
إل   صنىش ثم انخ اط صاعٍ صال صاعٍ 
ـ فى الوقأل نف ه ـ فى هذه الدقدةديدة 
 العالمية ال ب ى ال ى اأموا الفين.
هذه ال حلةش ك   رحلدة ورد ىش لدم 
ت ن ط يقوا  زرصعة بدالدورصد فدى 
ك  ارصقاتش ب  كان هندا  الد د ديد  
 ن الم احد  الد دى أداد فديدودا عددت 
اليقين صال كش ال ب  االداندة الدذاتديدة 
"ش  لوذا "الدوقدأل الدذض يةديد  أددى 

صارلددم الددذض ال حدددل لدده  ددن عدددت 
االع  ا  بلجدم الدجدودد الدمدبدذص ش 
صاالأ ن ار لإلن ار صلعدت االهد دمدات 
صربما لالأ وزا   ن قب  ال  يد يدن. 
صفى ال  ي   ن ارحيدان ويةدا  كدان 
ال  اؤ  ال يغديدم  دن الدذهدن  إلدى 
وين؟  دا هدو الدمدطدلدو ؟ ص دا هدى 

 الن يجة؟
اليوتش بعد رحلة دا أل ثالث ع د ك 
أنةش لم تغم كد  الد د داؤالتش صلدم 
ت ةح لورك النوايات ب    كا  ش 
صل ن يم ن القو  إن  ا شوده العالدم 
 ن تطورات رال  هذه الف  ك وثدبدأل 
لددوابدديددة الددخدديددار وصال ش صجدددصا دديددة 
الجود المبذص  ثانيا ش صح مية ظدودور 
ن دا دم   دجدعدة لدودذا الدجدودد عدلدى 
   وى لبنان صالمنطقة فيما يد دعدلدق 

 بالفين صعالق وا بالعالم الع بى.
اليوتش ولبلأل الفيدن وقد   لد د  
الع  ش صهى ت جده رن تد دون فدى 
ك  بيأل ع بىش صإذا كان لوذا الجود 
المبذص  جز ا  ب يطا   ن الددصر فدى 
عملية ال ق يم هذهش فوذا ي دفدى رن 

ي ون تعويةا  ندفد ديدا  كدبديد ا ش رنده 
يؤكد ون  ا بُذ   ن جدودد لدم يدذهدم 
هبا    دند دورا ش صإندمدا شد د  وأداأدا  
لخد ة و  نا الع بيةش صلخدد دة ار دة 
د  عدمدلديدة الد د ابد   الفينيدةش صأدول

 المطلوبة بين هاتين ار  ين.
بعد أأل عيارات للفين )صال ابدعدة 
قاد ة ق يبا  جدا  إن شدا  (  بداتدأل 
هذه الدصلة العمالقة حدقديدقدة صاقدعدةش 
د دودا ص دعد فدة وردبدارهدا  يم دن تدلدمل
صال لقق  ن اآلثار ال ى ت  كودا فدى 
العالمش صلار  ن المم ن الدقدو  إن 
   صع "الفين بعيون ع بية" هو 
للجمي  صفى ردد دة الدجدمديد ش عدلدى 
قاعدك "رابح ـ رابدح" الد دى ي دعدى 
القادك الفينيون ل د ديديددهدا فدى كد  
ونددلددا  الددعددالددمش صالدد ددى بدددوت تددجددد 

 لداها فى ال  ي   ن البلدان.
الددعددوددد ون يددبددقددى هددذا الددمدد دد صع 
   م ا ش صفى حدالدة تدطدور دا دمدةش 
ل ى ال تبقى الفين بدعديددكش   دافدة  

 صفوما .. صتوالال .
 صد  م بخي 
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ن  ك "الفين بعيون ع بية" تعودش حا لة  عدودا 
المعلو ة صال للي  صالموقفش ص  كلدزك ارودوا  
عددلددى قةددايددا تددوددم الفدديددنش صتددوددم دص  الددعددالددم 
ارر ىش صال أيما الددص  الدعد بديدةش  دن ردال  

 ارتباطوا بار ة الفينية.
لقد لدر  ن هذه الن  ك وك    ن وربعيدن عدددا ش 

. صبعد غيدا  حدوالدى 8000ص 8002بين عا ى 
أأل أنواتش ب بم ظ ص  ذاتيدة ص دوودوعديدة 
رارج إطار البلث حاليا ش تجدصن بين ويدي م هدذا 
العددش على و   ون ي  م  االلدار الددصرض فدى 
الم  قب ش    االل فات إلى تغيي ات عدك أد دطد و 
تددبدداعددا  عددلددى الددندد دد كش  ددن وجدد  بددث الدد ص  

 ال طوي ية فيوا.
ال غيي  ارأاأى هو ال  كيزعلى  وووع  لددد 
فى ك  عددش صإشباعه بل ا   دن جدواندم عدديددكش 
 ل  ون الن  ك   جعا  فى الموووع المط ص .

صال غيي  اآلرد  هدو االعد دمداد عدلدى الدمدفدادر 
الفدديددندديددة فددى تددندداص  الددمددووددوع الددمددطدد ص ش 
صأي ون ذلك عب  االأ فادك  ن المدواد الدمد داحدة 
باللغة الع بية فى المواق  الفينيةش وص  دن ردال  
ال  جمات الخالة  ن اللغة االن ليدزيدةش صار د  
ون ن م ن  ن ال  جدمدة  دن الفديدنديدة  دبداشد كش 
صأي ون هذا االنجاع اركدبد  الدذض ندعدد وندفد دندا 

 صق ا نا به.
إذا ش هو العدد ارص  بعد العدودكش صكد  ار د  ون 
يجد فيه ق اؤ نا ارعزا   ا يفيدهدمش ص دا يدقد ل  
الفين لومش في ون فى هذه الدمدواد  دا يدجدعدلدودم 
ي ع فدون عدلدى ارا  صوفد دار كد لدا  ص دلدلدلديدن 

 ص ف  ين لينيين فى  خ لف المجاالت.
صكلنا رجا  ون ال تبخلوا علينا بق ا ك المدواوديد  
وصال ش صباالأ فادك  نوا ثانيا ش صبإبدا  المدالحدظدات 
صتقديدم االقد د احدات الد دى تدفديدد فدى  دزيدد  دن 
ال طوي  صال قدتش رد ة لأل دة الدعد بديدةش صلدأل دة 

 الفينية صلإلن انية كلوا.

 العر، والةين
 8112العدد ا ول ـ أول حز را /  ونيو 

العالدم يد دغديد  ب د عدةش 
ص ن صاجبنا نلن الع   
ون نواكم هذه ال غيد ات 
كى ال تدخردذندا ارحدداث 
كش فدندجدد  على حديدن غد ل
ونف نا ـ كما هى عدادتدندا 
دا دددمددداش فدددى الدددجددداندددم 
الخاطئ  ن ال اريخش فال 
ن دديدد   دد  الفدداعددديددن 
عند ا ت دون  فدالدلدندا 
 عومش صال ندعددل وندفد دندا 
لمواجو وم عند ا يد دون 
لددعددودهددم فدديدده ودد ر 

 لمفاللنا.
صبددغددن الددنددظدد  عددن 
تقييمنا للمفللة الع بيدة 
 دددن لدددعدددود الفددديدددن 

ص دى ان جا ه    الم  قب  الم جو ر  ناش فإن  ا يجم ون نق ل به هو ون هدذه 
الدصلة القارك باتأل فى  وق  وبعد  ن قدرك وض قوك فى العالدم عدلدى ردعدودا عدن 
ال طور صالنمو بليث تفبح فى صقأل  ا فى الم  قب  ـ صال وف ض على ندفد دى 
تلديد هذا الوقأل ـ القوك ارصلى فى العالم فى االقد دفداد ص دن ثدم فدى ال ديداأدة 

 العالمية.
صالدبدعدن  8000البعن يقو  إن الفين أ فبح القوك ارصلى فى العالم عدات 

اآلر  "يؤر " ار   إلى  ن فف هذا الق نش و ا "الم  ا مون" فدودم يةدعدون 
 وعدا  وق    ن ذلك ب  ي ش صلذلك علينا ون ند ى وندفد دندا ويدن ندلدن  دن هدذا 

 ال لو  الذض أيم   انقالبا  جذريا  فى الخارطة االأ  اتيجية العالمية.
 ا نق وه هذه اريات عن الف اع ال جارض بين الواليات الم دلددك صالفديدنش ص دا 
شودناه رال  ال اعات الماوية  ن نزاع كال ى بيدن صاشدندطدن صبد ديدن حدو  
ال ق ي  االأ  اتيجى الذض ولدرتده صعارك الدلد   ار ديد كديدة فديدمدا يد دعدلدق 
بال طور ال  ليلى المذه  الذض ت وده الفينش ك  هذا ي  د  عديلدندة عدن  ددى 
االه مات الذض توليه االدارك ار ي كية ـ ص عوا ك  االدارات ال ابقة صالدالحدقدة ـ 
بموووع الفعود الفينىش صهو اه مات صل  إلى حد الودو  الدذض قدد يد ديد  

 ال  و  فى  دى جدي ه صانطباقه على الواق .
لليح ون الفين  ا عا  و ا وا ط يق طوي  طوي  كى ت لو  إلى دصلة فا قة 
النمو فى ك  قطاعاتواش صلليح ويةا  ون إطعات  ليار صنفف  ن ارفدواه هدو 
 ومة لي أل أولة وبدا ش صل ن الفليح ويةا  ون هذا الدعددد  دن ارفدواه يدواعيده 
عدد  ةاعف  ن اريدض ال ى تعم  صتعم  صتعمد  بد ددل صدو  صلدمدأل صبدال 
تفار  وص تخففش ويٍد ع   وللابوا  عنى الجوع صرب صا كيدفديدة الد دعدا د   د  
 ارع ات صاأ ندصا إلى تاريخ إ ب اطورض طوي  ي غم فى الب صع  ن جديد.

ر الفينيين بخنوم  ن الد د دالدى الدذيدن يدقدو دون  إن الفورك النمطية ال ى تفول
بعملوم دصن حوافز صرارج وض فاعلية قد ك  توا الوقا   عدلدى اررضش حديدث 
ن ود انفجارا  لل ص  االبداعية لدى العا   الفينىش بما يد دفد  تدلدقديدق عدمدلديدة 

 تنموية ذاتية    م كش صرارج وض قدرك على ال عطي .
 ن هنا يم ن القو  إن االه مات بالفين اآلنش صتدلدلديد   دا يدلدفد  فدى تدلدك 
المنطقة  ن العالم هو  ن وصجم الواجبات عند الباح ين الدعد  ش كدى ال يدختدى 
صقأل نقف فيه على قارعة ال اريخ ن لذ  علو ة  ن هنا صتلليال   ن هندا  لدمدا 

 ي وده العالم  ن تطورات.
 م مود ر ،
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و ففلفف  سفف فف،رة  ففمففلففور ففة الةففيففن 
ف،   الشعبية فا الع،صمة ا ردنيفة نفم 
 ففرقففيففة للفف  رهففيففس االرفف فف،د الففدولففا 
لىة ،ففيفيفن واإلنفامفيفيفن والفمفك ف،، 
ففىفف فف،ء  الةففيففن  الففعففر، أصففدقفف،ء (وحل
 م ،سبة صدور العدد المئة من نشفرة 
الةين  عيو  نفر فيفة الةف،درة نفن 
موق  الةيفن  فعفيفو  نفر فيفةد وهفو 
 الموق  الشقيق لار ،دد هذا نة ل،:

 ارأ اذ   صان أودا  المل  ت
ر يد  االتدلداد الددصلدى لدلدفدلدفديديدن 
صاالعال يين صال  ا  الع   ولددقدا  

 )صُحلفا   الفين
 تلية طيبة صبعدش

يددطدديددم ل ددفددارك جددمددوددوريددة الفدديددن 
ال عبية لدى الممل ة ارردنية الواشمية 
ون ت قدت إلي م ب وانيوا القلبية صارروية 
كش ص ددن ردداللدد ددم إلددى جددمدديدد   الددلددارل
وعةا  االتلاد الدصلى المدوقلد  كدافدةش 
بمناأبة إلدار االتلاد الددصلدى الدعددد 
رقددم  ددا ددةش  ددن الددندد دد ك االرددبدداريددة 

الفديدن “ صالبل ية االل   صنية لمدوقد  
 الزاه .” بعيون ع بية

لقدد حدقلدق االتدلداد الددصلدى إندجداعات 
ك فى   ي تده لد دعدزيدز  ُكب ى ص   م ل
-صتدعيم صتفليم العالقات الفديدنديدة
الع بديدة بفدورك عدا دةش صالدعدالقدات 

ارردنديدة بفدورك ردالدةش -الفيدنديدة
صتدزداد شددود تدده فدى الددعدالددم الدعدد بددى 
ا فى إث  يوتش صذلدك عدن  صالفين يو  
طددد يدددق ن ددد ه الفدددورك صالفدددوت 
الفينيين االيجابيين صالدمدوودوعديديدن 
صال ع يف بوما على نطاق صاأ  علدى 

ا ددددددددددد دددددددددددداد 
الدددمددد ددداحدددات 
الع بيةش صفدى 
وصأددددددددددددددددددداط 
الدددمددد دددقلدددفددديدددن 
صالددمدد ددعددللددمدديددن 
صالدددنددداطدددقددديدددن 
بدددالةددداد فدددى 
ش ى البدلددانش 
صال عبيد  عدن 
عدددددددواطدددددددف 
ص  ددددددداعددددددد  
ك ال اب دة  اررول
صالفددداقددة الددلددقدديددقدديددة إعا  الفدديددن 

 صشعبوا فى العالم الع بى.
صتُع   ال فارك عن تقدديد هدا الدعدالدى 
صش  ها الخالص على الجوود الل ي ة 

ال ى بذلوا صيدبدذلدودا االتدلداد الددصلدىش 
اب دا    ن ر ي ه صإلى جمي  وعةدا ده 
دصن اأ  نا ش صتلد   عدلدى الدعدمد  
   االتدلداد الددصلدى بداأد دمد ارش فدى 
أبي  ال طويد  الدمد دوالد  لدلدفدداقدة 

الع بيةش صاأ م ار ارن دطدة -الفينية
ل جذي ها ص دندلدودا  دزيددا   دن ارلدق 
ا وصفد  صويدند   صأمة العُمق ل ُ م  ثمار 

 على الدصات.
ندد ددمددنددى لددالتددلدداد الدددصلددى صلددمددوقددعدده 

الفديدن بدعديدون “ االل   صنى ال ويد  
  زيدا  ن ال طور صاالن  ار!” ع بية

صن منى ل م صرعةا  االتلاد الددصلدى 
  وفور الفلة ص ولو  ال وفيق!
 أفارك جموورية الفين ال عبية
 لدى الممل ة ارردنية الواشمية

 ت8002ا   2يوت 
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ن دد ك  ددوقدد  الفدديددن بددعدديددون “ تَ د دد ددمدد  
بفددددصره ”  الدددمدددئدددة“ عدددددهدددا ”  عددد بددديدددة

االح فالى الُم دمديلدز الديدوتش صلد دلد دفدى  د  
 دي ها العات ارخ  لمود رياش صأويدا   د  
ولدددقددا ددوددا صوتلددلددادهددا الدددصلددى بددعدديدددهددا 
اليوبيلىش ل نوا صب غم تقدل وا فدى الدعدمد ش 
 اعالأل شابة جميلة صاراذك صيانعة صُ دلدبلدة  
لمواللة الفدصر صاالفادك صاالأ فدادك  دن 
ك  ُ لبيوا الُ  لا  العُلما ش صلط ِق المزيدد 
 ن العناصين الالف ة عدلدى ب داط الدعد ض 
صالبلث على لفلاتوا ارل   صنيةش صال دى 
اعدادت عددا ش صت اث ت عناصينوا صوأدمدا  
ق طد حدودا صتدنداصلدودا الدجداد  ُك لابواش صتعمل
للُمعِةالت صالقةدايدا الدعد بديدة الفديدنديدة 
الم   كةش ص ا وك  ها فى هذه اريات الد دى 
ي الحق العم  ال بي  فى  لفاتوداش لد دعدزيدز 
عالقاتنا الم   كة الع بية الفينيةش صلذلدك 

تفدبدح وكد د  حديدويددة ”  الدند د ك“ هدا هدى 
ة لدجدمديد  الدُمد د دنديد يدن  صو صرية صُ للل

 .الع  
يَددعددود الددفددةدد  ارص  فددى فدد دد ك إلدددار 
الن  ك االل   صنية صتوعيعوا صهدفواش  دن 
رددال  صأددا دد  الدد ددوالدد  االجدد ددمدداعددى 
صصأا   ال  د صنديدة ورد ى  د دعدددكش إلدى 
ارخ االأ اذ  لمود ريا شخدفديدا ش صلدبُدعدد 
بفي ته ال ياأية صالمونية صالدصليدةش فدودو 
الذض رأم ُ خطلطا  صاودلدا  صصود  هددفدا  

ش بدمدا ” الدند د ك“    قيما  ل عميدم صتدوعيد  
ت مله  ن وف ار ُعليا تال   إأد د اتديدجديدة 
تلالفاتنا    الفديدن أديداأديدا  صاقد دفداديدا  
صإن انيا ش صقد تم ال وافق على نلو طبديدعدى 

صكا   صشا    ا بين هذه ارهدا ش صبديدن 
االتددلدداد الدددصلددى لددلددفددلددافدديدديددن “  دد ا ددى 

صاالعال ديديدن صالد د لدا  الدعد   ولددقدا  
ش فد دجداند  الدطد فدان ” )صُحلفدا   الفديدن

صان جما فى صحدك صاحدك باتلاد الدمد ا دى 
صاأ قا ة الد دطدبديدقدات فدى وعدمدا  ندافدعدة 

تدجداه كدان ص دا عا  h صإأ  اتيجيةش ندلدو
ولددقدده جدداذبددا  لدد دد  َ ددن يُددعددمدد  فدد دد ه فددى 
ودد صرات هددذا الدد ددلددالددف االن ددانددى  دد  
الفينشصعوا ده على وصطانندا ص  د دقدبدلدندا 

 .ص   قب  ارجيا  الالحقة
بدالفددصر ”  الدند د ك“ بدو العدد ارص   دن 

وأبوعيدا  بد داريدخ ارص  حدزيد ان يدونديدو 
 8000ش ل نودا تدوقدفدأل فدى الدعدات 8002

رأبدا   دوودوعديدةش صعدادت لدلدفددصر 
ش حديدن اند دقدلدندا الدى 8002ُ جددا  فى عات 

الم حلة ال دانديدة بدالدعددد الدمد د دلد د  رقدم 
   دمد ك إلدى ”  الن  ك“ ش ص ا عالأل ” 00“ 

يو نا هذا   ابِ ك  على االعالن عن ندفد دودا 
 .للعُموت

فدى ”  00“ شخفيا ش شداركدأُل  دندذ الدعددد 
ش صهدا قدد ” الدند د ك“ ك ابة الدمدقداالت فدى 

عددا   نواش شدوددت لدفدلداتدودا  62 ةى 
على المواد ال  ديد ك الد دى ن د ت بدقدلدمدى 
أة الح فا يات لينية صورد ى  صبمواد ُ   ل
لينية عد بديدةش نداهديدك عدمدا احد دةدند ده 

 ن  قاالت وكد د  بدخقدالت كد لدا  ”  الن  ك“ 
ارد يددن رةددعددأل لدد ددلدد يدد ض الفددلددفددىش 
صش ل  ذلك العم  ال دبديد   دخثد ك حدقديدقديدة 
بإرادات وعةا  هيئة ال ل ي ش لطبديدعد دودا 
كويئة تطوعية ت دطدلد  دص دا  إلدى تدعدمديدق 

ال بي  لإلعالن عن كلمة لدادقدة صندافدعدة 
ص وووعية صصاقعية    الفين  ن شخنودا 
ع بدداوددطدد اد َلدد   الددعددالقددات  ون تددعددزل
الع بية الفينية بالُمجم ش صتدف  بدودا الدى 
فةدددا ات الدددعدددمددد  ال دددعدددبدددىش صلدددندددقددد  

صهدو وحدد ”  الدبلو اأية ال عبيدة ارصأد “ 
لد دعدمديدق الدمد د د كدات ”  الدند د ك“ وهدا  

صتوليد  زيٍد  ن المناف  لدلدعد   صالفديدن 
 ن بعةودمدا الدبدعدنش ودمدن الدمدعدادلدة 

 .”ال بح للجمي “الَم  صعة صارعد   
يُعد ال دقددت الدعدلدمدىل صالد د دندولدوجدىل الدذض 
ي وده الق ن اللادض صالع  ين نقلة نوعيدة 
فى تاريخ الب  يةش فوو قد ق ل  المعدلدو دة 

بدأل ”  واطن عدالدمدى“  ن ك   ش كدمدا صقد ل
صأا د  االتفدا  صاالعدالت ـد صبدالد دلدديدد 
االن انية  نوا ـ ارف ار صتالقلواش صبال الى 

” الف د االن داندى“ باتأل المع فة تف  إلى 
 لمدولدة عدلدى صأدا د  أدودلدٍة صب ديدطدٍةش 
صبدصن ون ي  بلد الم   عنا  اق دندا  الد د دم 
صالفلف صالمجدالت الدورقديدةش فدال دبد دة 
العن بوتيلة وتداحدأل الدعدديدد  دن الدخديدارات 
لل عللم صال  اقف  دن رداللدوداش فدفديدودا يَدجدد 
الف د وال هش صيد دلدقدى الدمدعدلدو دات الد دى 
ي غبوا فى كد   دجدا  صبدطد يدقدٍة أدلد دٍة 
ص م عٍة صبآلياٍت  ب   ك بعديددا  عدن جدمدود 
د عليوا العا ة فى الد د دم  ال لمات ال ى تعول

 .صالفلف الورقيلة
صهنا بالذاتش صفى هذا الخةم المعلو داتدى 
العالمدىش بدادر شدقديدقدندا ص دنداودلدندا ارخ 
 لمود ريا إلى ن   ن  ته االلد د د صنديدةش 
صتددوعيددعددوددا عددلددى ولددو  عددديدددك  ددن 

الدمدند د د يدن فدى ”  الم   كين المجانييدن“ 
ع  ات البلدانش صان غ  ريدا طدويدال  ص دا 
عا   ن غال  بخ ور ال قنيات فيواش ل    مد  

نف ودا صلد حدودا عدلدى وفةد  ”  الن  ك“ 
صجهش فإن و   تفميدم  دجدلدٍة إلد د د صنديلدٍة 
صن  ها غايةٌ فى الم عة صاالن اجديدةش صهدو 
م فدوا دد عددلك  دن   ا يمنح القارئ صالُمفملِ
عدة ص دمديلدزك  وا  تقديم  دعدلدو دات ُ دندول وهمل
صبط يقٍة جديددكٍ صأدلد دةش صربدمدا اركد د  
  عة هو ال خكد بخن ف  ته ال ياأية الدصليدة 
لارت فى ويدض ولو  صع د ات ارُلدو  
 ن النا  الذين ي عاطفون  عوا صيُدقددلرصن 
صجودها صنةالوداش بد دخثديد هدا فدى عدقدو  
ا ش صلجلم الُمعلنين للدند د كش  ص  اع  الق ل
ل  ندد صجدودهدا صاأد دمد اريد دودا صولدقدوداش 
صليُفبح ب عميموا صوف ارها االأ  اتديدجديدة 

ش ي  دلد إأدمده عدلدى كد  ”  ليوني ا  ف  يا  “ 
ل انش صفى ك   دجدلد  ص د  كد  حدديدث 

 .صحدث أياأى صثقافى  للى صدصلى
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لل  ي ين فى  دخد دلدف ”  الن  ك“ لقد وتاحأل 
البلدان ال عللم  نوا كذلك إفادتدوداش صلديدلدجدوا 
إلى عالٍم جدديددش صو داطدأل الدِلدجدا  عدن 
عقو  ك ي ين ليُدركوا وهمية ال لدالدف  د  

ش ” ال بح الم د د  “ الفينش ومن  عادلة 
صو صرات الع   صالفينييدن لدبدعدةدودم 
البعنش صلزصت إن جات اأيا الد دى ندند دمدى 
إليوا صتوطيدد أدال دودا صا داندودا صتدقددل دودا 

صتلةل هاش صح مية القدةدا  عدلدى 
الفق  فيوا للنووض ب عدوبدودا الد دى 
تُع ب  وهم  وللد لإلبداع صللدلدةدارك 
االن انيدة صالد دقدافدات الدمدجد دمدعديدة 

 الم عددك ارلوان.
ش ” الدند د ك“    دن 00وعود للعدد )

فلوذا العدد ولق ردا  فدى ندفد دىش 
رت  ددن عددقدددك  فددبدده ص ددعدده تددلدد ل
اليو يات الدورقديدة الد دى الع د دندى 
ع  ات ال نين ب  تدلد رت  دندودا 
عند  نعى  ن ال  ابدة فدى صطدندىش 
فارصا   تفدر عادك  دن الدخدارج 
كما يبدصش ص دا ودرا   دا هدو هدذا 
الددخددارج!ش فددبدددوت ون دد  عددلددى 

 قاالت ر ي ديدة ”  الن  ك“ لفلات 
باأم )االتدلداد الددصلدى  يُدطدالدبدندى 
بددندد دد هددا صلدد ن   دد ددورا  ورددى 
صرفدديددق دربددى ر دديدد  تددلدد يدد  

 ددوقدد  “ ص ددديدد  عددات ”  الددندد دد ك“ 
االأدد دداذ ”  الفدديددن بددعدديددون عدد بدديددة

 لمود رياش الدذض لده الدفدةد  فدى 
رض النف ى صالم انى صالز انى  تل ل
صالددددمددددوددددنددددى  ددددن الددددورقدددديددددات 
صبدديدد صقدد اطدديدد ددوددا صودديددق وفددقددوددا 
ال دديدداأددى صالددفدد دد ض ص فددالددلددوددا 
المعقدك بخالة فيما ي علق بالفديدن 

صرصأيا صجموورية كدوريدا الدديدمدقد اطديدة 
ال عبية صجموورية وبدخداعيدا صجدمدودوريدة 
اصأي يا الدجدندوبديدة صجدمدودوريدة ال ديد دان 
صفنزصيال البوليفارية صكوبا صغي ها ال  يد  
ال  ي   ن البلدان الفديقة صاللليدفدةش صهدو 
ر الذض وتم   به اليوتش بليث غددصت  ال ل ل
 طمئنا  بخن شيئا   دن وفد دارض لدن يُ دطدم 
صلن يُ لَخ كدمدا كدان حدالدودا صونديدندودا فدى 
يو يات صرقيةش تخة  ر زجة هدذا صذا  
 ن الم ؤصلين صرهوا وم ال ياأية الُم قللبدة 
يو يا ش إلى حد قم   قاالتى صفقد ات هدا دة 

ق“ فيوا  بدودد  االأدا ك ”  بالُجملدِة صالدمدفد ل
إلى عالميا  ص لاصلة لوقف عالقاتى الدصلية 
ص ددلددالدد تددى بددالدد ددالددى فددى قددمددقددم الددقَددمدد  

صال َّل  صالق   حد دى عدلدى يدد إرهدابديديدن 
 دصليين.

فى ذا  العدد المجيدد الد ابد  صارربدعديدنش 
أأل  قاالته لللديدث عدن الدقدا دد  صالذض ُك ل
ال وبى فيدي  كاأ  صش كانأل  دقدالدة الدعددد 
ال  ي ية بقلم ر ي  ال ل ي  ارخ  دلدمدود 
رياش صتَقدلت فيوا ب ثا   ؤث  للقا دد الد دوبدى 

كاأ  ص  باٍق فى ذاك ك الفينيديدن “ بعنوان 
 “.إلى اربد

كذلك ن  ت ونا بفف ى لدديدق صُ د اأد  
قديم  نذ أبعينات القد ن الدمداودى لدلدقد دم 

الع بى الذاعة هافانا كوبداش  دقدالدة ورد ى 
كاأ  ص صالفين.. صِأف  ال لالف “ بعنوان 
ش تلدثأل فيوا عن الُمفا  الجلد  ” صالخلود

بفقدان الزعيم ال وبى العالمى ال بي  صقدا دد 
ال ورك ال وبيةش فيدي  كاأ  ص رص ش كدمدا 
ع جأُل على الَمعانى صاربعاد ال ى حمل ودا 
دودودا ار ديدن الدعدات  ب قية ال عزية ال دى صجل
لللز  ال يوعى الفينى شى جين بديدند ش 
إلى الدصلة ال وبية صقا  فيدودا بد دخثلدٍ  بدالد   

لقد فقد ال عدم الفديدندى رفديدقدا  لدالدلدا  “ 
الددذض يَ ددغدد  ”  شددى“ ش صووددا  ” صصفدديددا  

 ددنددفددم ار دديددن الددعددات لددلددلددز  اركددبدد  
صالمؤث  ارص  فى الدعدالدم صر ديد  الددصلدة 

ون “ اركد د  أد دداندا  عدلددى صجده اررضش 
 ”.ال فيق كاأ  ص أيبقى رالدا  “

الفين “    00صجا  فى عنوان  قد ة العدد 
بدقدلدم االأد داذ ”  صالقدا دد الد احد  كداأد د ص

 لمدود ريدا ر ديد  الد دلد يد  ون  ن د ك 
تعودش حا لة  عودا ”  الفين بعيون ع بية“ 

المعلو ة صال دلدلديد  صالدمدوقدفش ص د كلدزك 
ارووا  على قةايا تدودم الفديدنش صتدودم 
دص  الددعددالددم ارردد ىش صال أدديددمددا الدددص  
الددعدد بدديددةش  ددن رددال  ارتددبدداطددوددا بددار ددة 

إذا ش هدو الدعددد “ الفينية.  صرللص ريا الى 
ارص  بعد العودكش صك  ار   ون يدجدد فديده 
ق اؤنا ارعدزا   دا يدفديددهدمش ص دا يدقد ل  
الفين لومش في ون فى هذه المواد  دا 
يجعلوم ي ع فون علدى ارا  صوفد دار 
ك لا  ص لللين ص ف  ين لينيين فى 

كددعددادتدده فددى ”.  ددخدد ددلددف الددمددجدداالت
العالقات الجماعية النافعدة إعدال ديدة 
   االر ينش ناشد ر يد  الد دلد يد  
ال  لا  صالقلميين صالق ا  صالُمو دمديدن 

صكلندا رجدا  ون ال تدبدخدلدوا “..  إلى 
عددلدديددنددا بددقدد ا ك الددمددواودديدد  وصال ش 
صبدداالأدد ددفددادك  ددنددوددا ثدداندديددا ش صبددإبدددا  
المالحظات صتقديم االق  احات الد دى 
تفيد فى  زيد  ن ال طدويد  صالد دقددتش 
رد ة لأل ة الع بيةش صلأل ة الفينية 

 ”. ’صلإلن انية كلوا
صجا  فى  قالة رثا  الدقدا دد الد دوبدى 
بقلم االخ  لمود رياش ون العالم فُدجد  
ب حي  الدزعديدم الدمدنداود  صالدقدا دد 
ال اريخى فيدي  كاأ  صش الدذض بدقدى 
على  دى عقود ويقونة نةا  صر دز 
كفا  فى العالم. ... رحد  كداأد د صش 
صل ن ذك اه أ بقى رالدك وبد الددهد ش 
هذا  ا ت اه القيادك الفينيةش صهذا  دا 
ي ددعدد  بدده ال ددعددم الفدديددنددىش صكدد  
ال عو  الملبة للل ية صالعدالدة فدى 

 العالم.
كددمددا ن دد  فددى الددعدددد  ددقدداالت  ددن 
الفلافة الفينية بينوا لليف دى غدلدوبدا  
أددة لددذكدد ى  تددايددمددز صت ددايددنددا دايددلددى  دد دد ل
كاأ  صش علما  بخن تع يدم الدمدقداالت  دندذ 
العدد االص  صالى تاريخ يو نا تج ض عدلدى 
نفقة االخ  لمود رياش صبجود شخفى  نده 

 ص ن إبنه الز ي  الُمبدع على ريا.
الفين بعيون ع بديدةش ”  ن  ك“ بإر فارش 

أف   ناو  فى أبي  االن انيةش صال تَلديدد 
قيد ونملة عن هدفدودا هدذاش صهدى إذ تدوجده 
بولل وا نلو ال ما  ارروى ب   ثدبداتش 
ل ؤكد ونوا صجودة لدلديدلدة صتُ ديد  دص دا  
على حدلدفدا دندا الدذيدن بددوصا بدالد دقددت ندلدو 
الجنو  ارروىش حا دلديدن  دعدودم بداقدات 
الددفدد   لددغددٍد وفةدد  لددنددا صلددوددم صلددجددمدديدد  

 المعمورك.
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ع فأل الفديق  لمود ريا  نذ أنوات 
طويلةش فقد إن  م إلى ال ابطة اللبنانيدة 

الفيدنديدة لدلدفدداقدة صالد دعداصن بدعدد   –
 .8002أنوات قليلة على تخأي وا عات 

دار  لبنان  شار  فى غالبية ن اطاتوا 
صكانأل لديه رغبة قوية فى ال ع   إلى 
 –الفين صتعزيز العالقدات الدلدبدندانديدة 
 – الفينديدة ب د د  ردا  صالدعد بديدة

 .الفينية ب    عات
وبلغنى ذات يدوت بد غدبد ده فدى إطدالق 
صأيلة إعال ية تظو  دصر ال ابطة فدى 

الفديدنديدة   –تعزيز العالقات الدعد بديدة 
صتف ح المجا  و دات الدبداحد ديدن صالدقد ا  

ارا دددودددم  الدددعددد   لدددلددد دددعدددبددديددد  عدددن 
صإندطددبدداعداتددوددم حدو   ددواقدف الفدديددن 
صدصرهددا الدد اهددن صالددمدد تددقددم عددلددى 
الم  ويين الدعد بدى صالددصلدى. رحدبدأل 
ك ي ا  بالمبادرك صإتدفدقدندا عدلدى ت دمديدة 

ش صفديده ” الفين بعيون ع بية“ الموق   
اليابدان “ت ابه صاوح    عنوان ك ابى 

الفدادر عدن  د كدز ”  بعديدون عد بديدة
دراأات الوحدك الدعد بديدة فدى بديد صت 

 .8006عات 
  د صعده الد ا دد دصن  بدو  لمود ريا 

إع ماد على وض دعم لبنداندى وص عد بدى 
وص لينى. لدم يد دن لددى الد ابدطدة  دا 
تقد ه له أوى  ده بن اطاتودا الد د ديد ك 
على    ويدات عددكش الد دقدافديدة  دندوداش 
صاركدداديددمدديددةش صالددفددندديددةش صال ددبددابدديددةش 
صال ياحيةش صغي ها. كانأل المؤتدمد ات 

تعقد أنويا  صبفورك  ال قافية الم   كة 
دصريددة بدديددن لددبددنددان صالفدديددن. صقددد 

تجاصعت المل قيات اللبنانديدة صالدعد بديدة 
الع  ين  دلد دقدى بداالودافدة  صالفينية 

إلى الوفود ال بابيةش صرجا  ارعدمدا ش 
صال  جمة الم بادلةش صرؤأا  البلديداتش 

 صالدصرات ال دريبيةش صغي ها. 
صوكد د   دا لدفدأل اند ددبداهدى فدى أدلددو  
ارأ اذ ريا ارردالقدى ونده كدان شدديدد 
االأ قا ة. كان ين د  الدمدواد الد دقدافديدة 

الفين بدعديدون “ ال ى ورألوا إلى  جلة 
 دادك ” بعد ون ية  فى العندوان”  ع بية

صثا قية ن  ت بإذن  ن ر ي  ال ابطدة 
 .”الدك ور   عود واه 

ص ن  دوقدعدى فدى الدمد د دم الد دندفديدذض 
 –ل ابطة جمعيات الفدداقدة الدعد بديدة 

الفينيةش صعالقة رابط نا الم ميدزك  د  
جمعيدة لدداقدة ال دعدم الفديدندى  د  
البلدان ارجدندبديدةش صجدمدعديدة الفدداقدة 

الع بيةش صعالقات رابطد دندا   –الفينية 
الوثيقة جدا    أفارك جموورية الفين 
ال عبية فى لبنانش ح لأل دص ا عدلدى 

الفددديدددن بدددعددديدددون “ ثدددقدددديدددم  دددجدددلدددة 
ثقافى يقد    بخنوا طليعة    صع” ع بية

فى للم ن اطات رابدطد دندا لد دعدزيدز 
 .الفينية –العالقات الع بية 

نددادرا   ددا شدد ددا لددى  ددلددمددود ريددا 
الفددعددوبددات الدد ددى تددواجددودده التددمددات 
  دد صعدده الدد ددقددافددى.. فدد ددنددأل وشددجددعدده 

لدض رب ك صاأعة فى ال عداطدى ” بالقو  
 دد  الددذهددندديددة اآلأدديددويددة فددى ال دد ق 
ارقفى. ونا على ثقة تا ة بخنك أ نجدح 
بددفددةدد  جددوددود  ص دد ددابدد تددك وصال . 
صأي غي الوو  بفورك إيجابية عندد دا 

يق ن  الفينيدون بدخهدمديدة هدذا الدمدوقد  
صدصره الدد ا ددد فددى تددعدد يددف الددعدد   
بن اطات الفين صبدمدواقدفدودا الدداعدمدة 

صاآلن  ”  لددلددقددةددايددا الددعدد بدديددة الددعددادلددة.
تخكدت قناع ى بندجدا  الدمد د صع رنده 
يعب  بفدق عن ا ا  الم قفين الدعد   
صالفدديددندديدديددن فددى بددنددا  غددد وفةدد  
صعالقات وكد د  لدالبدة صتدندوعدا بديدن 

 .ال عبين
الدديددوت ش بدداتددأل الددمددجددلددة ارلدد دد دد صندديددة 

 فدددرا   ”الةففيففن  ففعففيففو  نففر ففيففة”
إعال يا   وثوقا  لدى الد صابد  الدعد بديدة 
صالفينية صالق ا  العد   صالفديدنديديدن 
الددذيددن يدد ددقددنددون الددعدد بدديددة. فددقددد تددعددزع 
حةددورهددا بفددورك  ددلددلددوظددة فددى 
االعالت الع بى ال لديدن عدن الفديدن 

الدعد بديدة. صذلدك   –صالعالقات الفينية 
بفةد  الدجدودود الد دبديد ك الد دى بدذلدودا 
 ددلددمددود ريددا  دد  رفدداقدده فددى الددمددوقدد  

ن عددلددى ـددالظددوددـددار لددـددورك الفدديدد
 .حقيق وـا

صقد ولبح ارأ اذ ريا   جعية ثدقدافديدة 
  ميزك يدعى للمد داركدة فدى الدنددصات 
ال قافية صال لفزيونية الع بية صالفينيدةش 
صيقدت  دارالت رلينة وهلدلد ده لديد دون 
فى طليعة الملدلدلديدن الدعد   لدمدواقدف 
الفين الع بية صالدصلية . صنا  احد د ات 
صتقدي  أفي  الفين صوعةا  ال دفدارك 
فى لبنانش صف لأل و ا ه وبوابوا صاأدعدة 
ل ى يلعم دصرا  إعدال ديدا  د دزايددا فدى 

 .الم  قب 
الفديدن بدعديدون “ ش حققأل  جلدة خك،م،

حةددورا  راأددخددا  بددعددد ون ”  عدد بدديددة
ونجدزت الدعددد الدمدا دة. صهدى تد دلدمد  
  ؤصلية كبي ك فى تدطدويد  وأدلدوبدوداش 
ص ددقدداالتددودداش صاأدد ددقددطددا  الددمددزيددد  ددن 
ال  لا  الع   صالفديدنديديدنش صتدعدزيدز 

 .الفينية –العالقات الع بية 
تلية لملمود ريا على ن اطه الد دقدافدى 
صح له عدلدى  دعدالدجدة  دوودوعداتده 

 .بعلمية رلينة
” الفين بعيدون عد بديدة“ صتلية لمجلة 

 .فى عيدها المئوض ارص 
   8138آ،  8 يروت فا 

 
 الدلكور مسعود أل،هر 

الةفيف فيفة   –رهيس الرا طة الىبف ف،نفيفة 
 لىةداقة والكع،و 
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 “النّشرة“األخوات واإلخوة األعزاء في هيئة تحرير 
 تحيّة طيّبة وَصادقة وبُعُد،،،

فيطيب لي أن أُهنىء نفسي وأُهنئكم، أنتم وزمالئي كافةُ 
حافيين واإلعالميّين والكتَاب  أعضاء اإلتحاد الّدولي للّصِّ
العرب أصدقاء )وُحلفاء( الصين، بمناسبة صدور العدد 

الصين بعيون “مئة، من مجلتنا اإللكترونية الغّراء لموقع 

 .”عربية
كما أعبّر عن خالص تقديري وعظيم اعتزازي بهذه الجهود 
الكبيرة، التي تُبذل على َمدار الّساعة، بَِّما يَليق بِّمتطلبات 

  .اإلعالم الفَاعل والمؤثَر والعَصري
وأنني على ثِّقة أن المجلّة تساهم في تفعيل العالقات الّصينية 
العربية، وتفتح آفاقاً وَمجاالت َرحبة، لتقريب وجهات النّظر 

بين الطرفين، لَِّما فيه الَحق والَخير والعَدالة والَصداقة 

  .والتَّعاون
شكالً ومضموناً  –إنني أرى في المجلة صوتاً نوعياً وفريداً 

ية والبِّناء والسَّالم والشَّراكة اإلنسانية،  – ُمنحازاً لَخيار الحّرِّ
وللمبادئ والقِّيم والَمَصالح التي أنشىء من أجلها طريق 

الحرير القديم، وأنا على ثقة أن المجلة في الطريق 

  .الصحيح، وأن الُمستقبل سيكون أفضل بِّال شك

  .مع خالص دعواتي الطيَبة
* أخوكم ورفيقكم: أحمد زيدان/ ُمستشار ُحكومة َخبي في 

ين، وخبير إعالمي في  جمهورية الّصين الشعبية/ بّكِّ
حافيين  الصين، وعضو متقدم في هيئة اإلتحاد الّدولي للّصِّ

  .واإلعالميّين والكتَاب العرب أصدقاء )وُحلفاء( الصين

 صد قا االسك،  ا ل،د ما مروا  سوداح الم كرمد
رهيس اإلر ،د الدولا لىة ،فيين واإلنامييفن والفمفك ف،، 

ى ،ء  الةين.  العر، أصدق،ء (وحل
 

بارلالة عن نف ى صبالنيابة عدن  دندظدمد دندا )الدمدندظدمدة 
العا ة للفندصق الدصلى ربخداعيدا ش وتدقددت إلديد دم ُ دودديدا  
وطيم توانينا بفدصر العدد اليوبيلى رقم  ئةش  ن ن  ت م 

 ”.الفين بعيون ع بية“االل   صنية لموق  
فى ظ ص  ال وت ات الدصلية صن   المعلدو دات الدُمدزيلدفدة 
هةش ال ى يَ ودها ع ننا الد اهدنش تَ د ع ن د تد دم  صالُم ول
صهيئة تل ي ها بعم  را   يُغطى  خ دلدف ندواحدى حديداك 
الفين الدُمدعَداِلد كش صتدمدندلدون قد ا كدم فد لدة ندادرك 
لمع فة حقا ق ُ  ي ك لاله ماتش ت ةمن ارا  الُخدبد ا  فدى 

  جاِل م.
إننى صبم   رصحى صقلبى وتوجه إلي م   منيا  لك شخفيدا  
صلف يق م كلهش صللن  ك صهيئة تل ي ها صلالتلداد الددصلدى 
للدفدلدافديديدن صاالعدال ديديدن صالد د لدا  الدعد   ولددقدا  
)صُحلفا   الفينش كا   النجا ش صونا علدى يَدقديدن  دن ون 

أ ج ذ  المزيد صالدمدزيدد  دن الدقد ا  الدنُدبَدال  ”  الن  ك“ 
 صال ل فا  صال لاك ين لجوودكم.

    إح  ا ى العميقش
 

*ممسي  غ ،ند فيف، / نف،هفي رهفيفس (الفمف ف فمفة الفعف،مفة 
 لىة دوق الدولا   خ،ز ، 

 (وز ر خ،ر ية  ملور ة أ خ،ز ، الس، ق 
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بين الفين صعالمدندا الدعد بدى عدالقدات 
قديمة تم د عمديدقدا  فدى الد داريدخش صهدى 
عالقدات ذات جدواندم  د دعدددك  دندودا  
االق فادية صالد دجداريدة صاالجد دمداعديدة 
صالدينية صال قافية. صت ميز هذه العالقدات 
بخنوا لم تل مودا هديدمدندة وص ت دلد   دن 
ط   على ح ا  ط   ار ش صلديد  
لوا رلفيات تاريخية ألبية كمدا وندودا لدم 

 . ت ود تفاد ا  وص نزاعا  بين الجانبين
صوبعد  ن ذلكش تن مى ال قاف ان العد بديدة 
صالفدديددندديددة إلددى  ددنددظددو ددة الدد ددقددافددات 
ال دد قدديددةش صإلددى هددذا الددمددعددنددى ي دديدد  
الم    ق الفينى ال وي  )جى ثديداندم 
لين  فى رؤي ه إلى تدقد ديدم الدعدالدم  دن 
حيث وبعاده ال قافية إلى وربد  ثدقدافدات  
)الفينيةش الونديةش الع بية صاالأال يةش 
ارصرصبية صار  ي ية . صفى إطار هدذا 
ال فنيف صو  الدمد د د د ق الفديدندى 

تدلدأل   ال قافة ارصرصبديدة صار د يد ديدة
  مى الد دقدافدة الدغد بديدة بديدندمدا جدمد  
ال قافات ال الثة اررد ى تدلدأل   دمدى 
ال قافة ال  قيةش صوشار إلى ون ال دفداعد  
دار  ال قافة ال  قية ذاتدودا يد جد  إلدى 
عفور بعيدكش صون هدذا الد دفداعد  كدان 
صاولا  ص لموأا  على صجه ال لديد بين 
الدد ددقددافددة الفدديددندديددة صالدد ددقددافددة الددعدد بدديددة 

 صاالأال ية.
صقد رب  ط يق الدلد يد  الدقدديدم الدذض 

أددندة بديددن  8000يدعدود إلدى  دا قدبد  

الفين صالعالمين الع بدى صاالأدال دىش 
ص نذ وصاأد  الدقد ن ال دابد  الدمديدالدض 
در  االأالت إلدى الفديدن عدن طد يدق 
الددقددوافدد  الدد ددجدداريددة بدديددن غدد   اأدديددا 
صالفينش صفى اللاو  صبعد ال لوالت 
الدد ددى شددودددتددوددا الفدديددن فددى حددقددبدداتددوددا 
المخد دلدفدة  الدجدمدودوريدة صال ديدوعديدةش 
صالم انة الى باتأل تل لوا على الم  وى 

الدددصلددىش صودَت إلددى تدد ددبدديددأل نددفددوذهددا 
االق فادض تدريجيا  فى العديد  ن بدقداع 
الدعددالددمش ص دد  الددمددبددادرك الدد دى وطددلددقددوددا 
ال  ي  الفينى شى جين بين  فى العات 

رال  عيارته إلدى كداعار د دان  8002
حددزات صاحددد “ صالدد ددى عدد فددأل بدداأددم 

ش صبل م هذه الدمدبدادرك ” صط يق صاحد
فإن وجزا   صاأعة  دن الدعدالدم الدعد بدى 
أ  ون ودمدن الدمدمد ات صالدمدلدطدات 
ال ى صوع وا القيادك الفيدنديدة فدى هدذا 
الم  صع العمالق صإذا  ا ووفنا ت كديدا 
صإيدد ان إلددى هددذه ارجددزا ش فددإن لددوددذا 

”  ال  ق ارصأ “االقليم الذض يع   بـ 
وهددمدديددة رددالددةش لدد ددوندده وحددد  فددادر 
الطاقة بالن بة الى الفينش صصاحدا   دن 
ارأواق االأ دودالكديدة صاالأد د دمدارات 
لواش باالوافة إلى  وقعه االأ  اتديدجدى 
كج   على ط يق المبادركش يدولدلدودا 

  .إلى  ن واهاش إلى وصرصبا
صهنا ي ار ال ؤا   هذا اللةور للفين 
فى صعيناش أوا  على    وى ال ديداأدة 
وص االق فادش هد  يدقدابدلده حةدور فدى 
صعيندا عدلدى   د دوى الد دقدافدة صاالد  

 صاالعالت؟
علينا ون نع    بخنه ال  جا  للمقارنةش 
صون الددعددالقدات الدد دقددافدديدة بدديدن الددعدد   
صالفدديددن لدديدد ددأل عددلددى الددمدد دد ددوى 
الددمددطددلددو ش فددالفدديددن حةددارك يددمدد ددد 

اال  أنةش قب   6تاريخوا إلى وك    ن 
ون ت ون دصلة ذات  فالدح اقد دفداديدة 

 . صأياأية صع   ية
تزداد حاج نا لإلحاطة بال قافة الفينيةش 
رنوا ثقافة ف يدك ص غاي ك عن ال دقدافدات 
ارجنبيةش رالة ذات الند دق الدغد بدى. 
بال خكيد أبقنا الدغد بديدون فدى الد دعد   
على  ال ح ال قافة الفينديدةش فدفدى كد  
 ن و  ي دا ال دمدالديدة صوصرصبدا صحد دى 
وصأ  الديدا افد د دلدأل وق دات لدلددراأدات 
الفدديددندديددة فددى الددجددا ددعددات الددغدد بدديددة 
الددمددخدد ددلددفددةش صون ددئددأل  دد اكددز وبددلدداث 
صبدد ا ددم دراأدديددة حددو  الفدديددنش فددى 
الوقأل الذض تخلو فيه جا عاتنا ص د اكدز 
اربلاث الدعد بديدة  دن وق دات صبد ا دم 
  ابوة ل لك ال ى ج ى تدخأديد دودا فدى 

 . الغ  
ك الدمدعد فديدة   ا ال بديد  إلدى ردت الدودول
صال قافية بين الفديدن صالدعد  ؟ ثدم  دا 
هى العوا ق ال ى تمن  الط   الدعد بدى 
 ن القيات بما هو  طلو   دنده لد دعدزيدز 
العالقات ال قافية    ال  كا  الفينييدن 
الذين ال بد  ن االع د ا  بدخندودم ص دندذ 
أنوات اتخذصا  بادرات ل  ييد الج ور 
   الع  ش ال أيما الدجد دور الد دقدافديدة 

 .. صالف  ية
ي عيلن على الطد   الدعد بدى الدمدبدادرك 
لمالقاك ال  يك الفينىش بود  تطدويد  
ال باد  ال قافى بينومدا صالد د كديدز عدلدى 
صأا     عددك لدعد  وبد عهدا  الدبد ا دم 

 . اركاديمية صالوأا   االعال ية

رهيس مرلز الدراس،ت الىب ،نية الق،نونية والسي،سية واإلدار ة    
الج،معة الىب ،نية    

 33الككمة نى  الة  ة 
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كانأل  بادرك الز ي  ارأ اذ  لمود ريا 
الفدديددن بددعدديددون “ إلددى إطددالق ن دد ك 

رددطددوك إعددال دديددة طددلدديددعدديددةش ”  عدد بدديددة
الت  ص غا  ك تلم  صعيا  اأ باقيا  ل دلدول
ار م ت عنال ها صتبلورت طال دعدودا 
فى  خاض حةارض صاأ د اتديدجدى لدم 
ي ن  م نا ال نبدؤ بدآفداقده ص دآالتده  دندذ 

 البداية.

إنه عم  طليدعدىش رنده اأد دلدودم صعديدا  
تاريخيا  لقوانين ال طور الد دى أد دجدعد  
 ن الفين قوك ش قية صكونية عدمدالقدة 
داعددمددة لددلدد كددة االأدد ددقددال  صالدد ددلدد ر 
صلمقاص ة الويمنة االأ عمارية فى بالدنا 

 الع بية.
ف نا هذه الدند د ك عدلدى الدعدديدد  دن  ع ل
صجوه ال طور الفينى اق فاديا  صعلميدا  

صتقنيا  صثقافيا  صرألخأل اق ناعنا بالفيدن 
ك دد يددك يُددعدد ددمددد عددلدديدده فددى الدد ددلدد ر 
صال نمديدةش صهدو وهدم  ددا ديدك الد دوجده 
ش قا ش الذض عزعت اق ناعنا به شد اكدة 
رصأديددا صالفديددن صإيد ان فددى   دداندددك 
شعبنا الع بى صقواه ال ل ريدة اندطدالقدا  
 ن أورية صالع اق صلبنان فى المع كة 
ود الغزصك الد د دفديد يدة صكدذلدك بدفدعد  
 وقف الفين المدبدد دى دعدمدا  لدقدةديدة 

 فل طين صل عبوا المقاصت.
” ن  ك الفيدن بدعديدون عد بديدة“ لعبأل 

دصرا  تنوي يا  صتب ديد يدا  فدى الد دخأديد  
لم د دقدبد    د ق لدلدعدالقدات الدعد بديدة 

 الفينية ال ى نعول  عليوا.
” ن  ك الفين بعيدون عد بديدة“ تلية لـ 

صللز ي  ارأ اذ  دلدمدود ريدا صرأد ك 
ال ل ي   ج معة بمناأبة العددد الدمدئدةش 
صنددندد ددظدد   ددندد ددم  ددزيدددا   ددن الددمددواد 
االعال ديدة صالدمدعدلدو دات االقد دفداديدة 
صال قافيةش بليث ن عد   عدلدى الفديدن 
ص  ار تطورها اللةارض ص   صعودا 
ال بي  لللزات صالط يقش صلندمدد ج دور 
ال  اكة    شعم عظيم صو دة  دبددعدة 
صقوك عظدمدى تدجدمدعدندا بدودا جدغد افديدة 
ال  ق صجوار تاريخى ون م ال  ي   دن 

    ويات ال فاع  صالعم  المن م.
ش  ا للز ي  ارأ داذ  دلدمدود صرفداقده 
صإلددى ار ددات نددلددو الددعدددد ارلددف  ددن 

 الفين بعيون ع بية.

 : البرامج ا ل،د مية -أ
 ن شخن هذا النوع  ن الب ا م ون يوف  
لنا فوما  عميقا  للجوانم الدمدخد دلدفدة فدى 
المج م  الفينى صي ل  الةدو  عدلدى 
عددمددق الدد ددلددوالت الدد ددى ي ددودددهددا هددذا 
المج م  فى وبعاده الدارلية صاالقدلديدمديدة 
صالدصليةش بمدا ي دمدح بدإقدا دة عدالقدات 

ليدنديدة لدلدبدة قدا دمدة عدلدى  – ع بية
 . الددددددد دددددددعددددددداصن الدددددددلدددددددةدددددددارض

 ن هنا كاندأل الدمدبدادرك الدواعددك الد دى 
وطددلددقددوددا  دد كددز الدددراأددات الددلددبددندداندديددة 
القانونية صال ديداأديدة صاالداريدة الد دابد  
ل لية اللقوق فى الدجدا دعدة الدلدبدندانديدةش 

بدلد دى ”   داأد د “ صال ى تقةى بإن ا  
  خفص بالدراأات الفينديدة.. لديد  

 ن المبالغة القو  بخنه أديد دون ارص  
 ن ندوعده فدى الدعدالدم الدعد بدى. ص دن 
رال  هذا الب نا م أ  م دعدوك وأداتدذك 
جا عيين  ن الفين صالبدلددان اررد ى 
للم اركة الدفداعدلدة فدى هدذا الدبد ندا دم 
الدراأدىش  دمدا يدجدعد  لدبدندان  د كدزا  
اقليميا  للدراأات الفديدنديدةش عدلدى حدد 

  تعبي  ع ال نا الفينيين
 الوس،هه االنامية -،

الددصر الدذض يدلدعدبده   ال يخفى على وحد
االعالت فى عف ناش صيدلدةد ندى فدى 
هذا المجا  بما يخ ص بالفينش الددصر 
” الذض باتأل تلعبه الن د ك الد د د صنديدة 

صالد دى وطدلدقدودا ”  الفين بعيون ع بيدة
الفديق  لمود رياش الم دقدف الدمدلد دزت 
ددة الددعددالدديددة صالددخددبدد ك  صلدداحددم الددوددمل
االعددال دديددة الددواأددعددة. هددذا الددمدد دد صع 

الدد ا ددد صالددذض نددجددح ارأدد دداذ  ددلددمددود 
بفب ه ص  اب تده صبدبدعدد بفديد تده ون 
يلجز له  وقعدا   دمديدزا  ال غدندى عدنده 
للباح ين صاالعال يين صالددبدلدو داأديديدن 
الذين ي طلعون إلى ت ييد عالقة حقيقيدة 
بدديددن الددعدد   صالفدديددنش قددا ددمددة عددلددى 
االحدد دد ات الددمدد ددبدداد ش رددد ددة رهدددا  
ال عبينش صتلقيدقدا  ر د  إقدا دة ال دالت 

 .. لالن انية جمعا 
” الفديدن بدعديدون عد بديدة“  ب ص  لـد 

إلدددارهددا الددمددئددوض ارص ش صالدد ددلدديددة 
صال قدي  إلى  ؤأ وا الفديق  دلدمدود 
ريدداش صالدد ددمددندديددات بددمددزيددد  ددن الدد ددقدددت 

 .. صالنجا 
الففعفف ففوا  اقففكففبفف،  مففن لففكفف،،: (* 

لفىف فيفىفسفوج ”  اإلنس،   لك المجلول“ 
 ال رنسا أليمسيس ل،ر ه.

 31ركمة الم شور نى  الة  ة 
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يَسر المجلس التنسيييقيي ليمينيظيمية أبينياء 
الييوطيين الييروسيييّيية الييّدولييييية، أن يييتييوّجييه 
بالتهنئة القلبية والحيارة ليرئيييس وهيييئية 

اإللكتيرونييية ل ي ِّ ”  النشرة“ تحرير وقّراء 
)ميييوقيييع الصييييييين بيييعيييييييون عيييربييييييية( 
والييفيييييديييرالييييية الييدولييييية لييلييصييحييفيييييييين 
واإلعالميين واليكيتّياب اليعيرب أصيدقياء 
)وُحلفاء( الصين، بمناسبة صدور اليعيدد 

 .”011“اليوبيلي الدولي ذي الرقم 
من الّصعب اخيتيييار اليكيليميات ا نسيب 
لييرعييراب عيين ذلييكييم الييعييمييل الييعييظيييييم 
والضييخييم الييذي يََضييطييلييع بييه رئيييييس 

ونشيطياء ”  النشرة“وأعضاء هيئة تحرير 
الفيديريالية الدولية، بخاصة في السنوات 
ا خيرة مع تالحيق الينيكيبيات السييياسييية 
والحروب في المنطيقية واليعياليم، واليذي 
برغم ذلك كله وفي المقابيل مينيه، ييتّيسيم 
ببداية عمل دوليي تيحياليفيي ييتّيجيه نيحيو 
مراكمة تحيّوالت وإصيالحيات سييياسييية 
واقتصادية وتيجيسييير ثيقيافيي وإنسيانيي، 
واالهتمام بتطوير وتكثير عيدييد وسيائيل 
اإلعييالم الييمييهيينييييية الصييادقيية واإلعييالم 
االجتماعي الهادف ومرامييهيا وأهيدافيهيا 
على نطاق واسع، ونشرتكم وفيديراليتكم 
يثيالص نياصيع يُيحيتيذى فيي هيذا  الدولييية مِّ

  الَمنحى
مييوقييع الصييييين بييعيييييون ”  نشييرة“ تُييعييتَييبَيير 

عربية قينياةً إخيبياريية ميتيطيورة وغينييية 
المضمون، وتشتمل على وجيه اليتيحيدييد 
مضامين مهنية وسياسية عميقة، لكونيهيا 
تييعييرا آراء خييبييراء ومييتييخييصييصييييين 
ومهنيين من صحفيين وسياسيين وبّحاثية 
ضليييعييين بيالسييياسية واليثيقيافية واليفيكير 

ير ليليصييين ولشيؤون  واالقتصاد الُمعَياصِّ
الصين والعالم اليعيربيي، بيل وليليشيؤون 
الروسيّة الصيينييية أيضياًن ومين اليالفيت 
لالنتباه على وجه اليتيخيصيييص ليليبيليدان 
العربية والقّراء العرب، هيو أن ميفيهيوم 
الصين وقبولها عربياً يَكتسي فيي أييامينيا 
بييمهييمييييية خيياصيية، ذلييك أن لييه جييذوراً 
تاريخية عيميييقية، وأرضييية اجيتيمياعييية 
ً ثيقيافييياً  واضحة الَمعَالِّم، وتهيئة وتكيييييفيا
تاريخياً وبشرياً َجلياً وَظاهراً للعيان عبر 

  ا زمان وال لبُس فيه
ومن المعروف أن هنالك عالقات طيييبية 
وجيدة في الوقت الحاضر ما بين الصين 
والعالم العربي، يتم تشكيلها بيتيمثييير مين 
عوامل وأسباب مختلفة، زد على ذلك أن 
التعاون االقتصادي مع الصين يزداد قّوة 
وُعمقاً وَمعنًى إستراتيجياً عاماً بعد عيامن 

الشرق ا وسط لليميبيادرة ”  كتف“ كما أن 
الصينية )الحزام الواحد لطرييق واحيد(، 
ييفيياظ عييلييى  يَينييطييوي عييلييى ضييرورة الييحِّ
تعاون العروة اليوثيقيى ميا بييين اليعيرب 
والصييييينيييييييين، ميين خييالل الييعييديييد ميين 

اليقيائيمية فيي دول ”  القواعد الصينياعييية“ 
.الشيييرق ا وسيييط وشيييميييال أفيييرييييقيييييييا

 MENA( وليغيايية الشيروش بيتيشيييييد ،
المزيد من المشاريع بجهود صينية، منها 
بيينيياء طييرق السييكييك الييحييديييدييية َعييبيير 
القارات، وتوسيع الموانئ والمنافذ عيليى 
هيئة لم يَسبق لها مثيل عالمي وتاريخي؛ 
وإنشاء بُنية تحتية لنقل اليغياز اليطيبيييعيي 

  ، إلييييييييي )LNG .اليييييييييُميييييييييسيييييييييال
واليوم، أصبحيت الصييين أكيبير مصيّدر 
للسلع إلى الجزائر، والبحرين، ومصير، 

وا ردن، وإيييران، والييعييراق، وقييطيير، 
والييكييويييت، ولييبيينييان، وليييييبيييييا، ودوليية 
اإلمارات اليعيربييية اليميتيحيدة، وسيليطينية 
ُعَمان، واليميميليكية اليعيربييية السيعيوديية، 

  وسورية، وتونس، واليمن ودول أخرى
إن التنمية والنهوا بهذه المشاريع ليس 
ممكناً من دون استخدام مفاهيم جديدة في 
العالقات اليدولييية ييكيمين فيي جيوهيرهيا 

عار الخالّق  مجتمع المستقبل اليواحيد “الّشِّ

 .”للبشرية جمعاء
وفي هذه العملية المستمرة، تلعب الثقافية 

فالثيقيافية هيي  :دوراً هاماً ومفتاحياً للغاية
أسيياس االحييتييرام الييمييتييبييادل والييتييفيياهييم 
المتبادلينن ولذا، فإن تينيظيييم اليفيعياليييات 
الُمشتركة فيي ميجيال اليثيقيافية، وتيوقيييع 
اتفاقيات تهدف إليى تيوسيييع االتصياالت 
وتصليب الصداقة بين الحيكيوميات، هيي 
عملية من شمنها أن تُعّمق التعاون الفعلي 

  بين الدول والشعوب
وعلى مدار السنوات الطوييلية اليَميطيويية 

في عيميلييية ” النشرة“من عمرها انشغلت 
واسعة لتغطية إعالمية متميزة وطليعية، 
شملت جميييع جيوانيب اليحييياة اليثيقيافييية 
واالجتماعية والسياسييية ودقيائيقيهيا ليكيال 
العَالََميِّن الصديقين اليعيربيي والصييينيي، 

” اليينييشييرة“ مييمييا أكييد وثييبّييت أهييمييييية 
وضروراتيهيا وجيمياهيييرييتيهيا اليواسيعية 
ولييزومييهييا وَمييغييزى وجييودهييا الييعييميييييق، 
ومالءمتهيا اليتيي تيتيضيح ليليميجيتيميعيات 

 ً ً وعييييمييييوديييييا   الييييعييييربييييييييية أفييييقيييييييييا
ونود هنا أن نُعرب عن شكرنا وتقدييرنيا 
العميقين لجميع قيادات الفيديرالية الدولية 
للّصحافيين واإلعالميين والكتّاب العرب 
أصييدقيياء )وُحييلييفيياء( الصييييين، وكييذلييك 

، ” النشرة“  صحاب المواد المنشورة في 
ً فيي  ولقّراء العربية، لِّما يبيذليونيه ييوميييا
أعمال مطلوبة ومفيدة لرنسانية أصبحت 

  معروفة على نطاق دولي
الصييييين بييعيييييون “ مييوقييع ”  نشييرة“ تييتّييسييم 
بمنها نشاط ناجح وميطيليوب فيي ”  عربية

الزمين واليميكيان الصيحيييحييين، وتَيبيرز 
مييوضييوعيياتييهييا وتشييتييهيير بييواقييعيييييتييهييا 
وميوضييوعييييتييهيا، والييتيزامييهييا االخييالقييي 
واستقامتها المهنية، وصحيح المعلوميات 
التي تشتمل علييهيا، واليتيفيكييير اليعيميييق 
 والت وازن في تقدي  م الم  واد اإلعالمي  ة  

 31الككمة نى  الة  ة 
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المجلة االل  د صنديدة  –” الن  ك“إن بلوغ 
ش ” الفين بعيون ع بديدة“ الخالة بموق  

صال ى تو م بخربار الفين ص دوقدعدودا فدى 
لدعدددهدا   –العالم صعالقاتودا  د  الدعد   

المئةش لوو و ٌ   وٌم يَلم  دالالٍت ك ي كش 
ال ى يقف عدلدى ”  الن  ك“ على روأوا ون 

تفميموا صطباع دودا ارأد داذ صالفدديدق 
صالناش   لمود رياش هدى عدمدٌ  لدادق 
د حالدٍة  دؤقد دة.  بدو صاأ م  صلم ي ن  ج ل
كما ون قديدات الد فداق الدمد داركديدن بد فدد 

بمقاالتوم صال عبي  عن  لب ودم ”  الن  ك“ 
لجمودوريدة الفديدن ال دعدبديدة صقديدادتدودا 
الل يمة هى  ا جعدلدودم يُدقدبِدلدون ب دغدٍف 
عددلددى الدد دد ددابددة صعدددت الدد دد دد فددى رأددم 
ال لمات ال ى تدعدبلد  عدن قدنداعداتدودم فدى 

 ال ؤصن الفينية المللية صالعالمية.

هى نافذك ُ فغلد ك لدلدفديدن ”  الن  ك“إن 
على العالم الع بىش يم ن للمطل  عدلديدودا 

االتلاد الدصلى لدلدفدلدافديديدن “  ن رارج 
صاالعال يين صالد د لدا  الدعد   ولددقدا  

ش ون يَددعدد   وهددم ” )صُحددلددفددا   الفدديددن
ار ور عن الفيدن بدخأدالديدم  دخد دلدفدةش 
ت قاط  كلوا فى نقطة صاحدكش هى إطدالع 
القارئ الع بى على ال ؤصن الفينية كما 
هى بعيدا  عن ال زييف العالمدى الدغد بدى. 

صالدعدالدم ”  بد ديدن“ فوى همزك صل  بديدن 
الع بى. صقد بدوت هذه النافذك تخردذ  ددى 
وكب       صر الوقألش صبدوت لفلاتدودا 
ت   ش صعدد ارقدالت فديدودا يدزداد ب د د  

  للوظ.
هدى تدجد بدة ”  الن  ك“ صلع  تج ب ى    

را عة صغنية اأ دطدعدأل  دن رداللدودا ون 
وتقاأم الم     بينى صبين الفديدنش صون 

وعبل  عما يجو  فى راطد ض ِحديدا  هدذا 
ال نين العظيمش صالقوك االق فادية الجبدارك 
فى هذا العالم. فعظمة الفيدن ص دواقدفدودا 
الل يمة فى  دخد دلدف الدمدجداالت فد ودا 
علىَّ ون وك م عن هذا البلد العظيدم الدذض 
تلدلى عب  تاريخه االت الدلد ص ش صندخى 
بنف ه عن صح ية ال وأماليدة الدعدالدمديدةش 
صلدند  لدنددفد ده إشد دد اكديدة بدخددفدا ددص 
لينيةش صجعل ه يقفز ب  عة  وولدة إلدى 
الم تبة ال انية على الم  وى االق فدادض 
عالميا . صإنه لمن ال ا د  ون تدجدد  دندبد ا  
بوذا ال ميلز ي  طي  ون يَجم  وقدال دا   دن 
جن يات ع بية   دعدددكش يدجدمدعدودا حدم 
الفينش فد د د دم عدندودا بد شداقدة صردفدة 

صلد ددؤأدد  فدى الددوقددأل نددفدد دده   صتدمدد لددنش
لعالقات  ميزك فيما بينومش صهم القاطنديدن 
 فى بلداٍن  خ لفة  ا بين ال  ق صالغ  .

عددها المدئدةش فدإندى ”  الن  ك“ ص   بلوغ 
ون وز الف لة رتمنى لوا صللقا مين عليوا 
دصات ال قدت صاالعدهارش صودعوهم للمةى 
نلو العدد رقم  ئ ين. فبدقدا  هدذا الدعدمد  
النبي  هو تلٍد ل   ارقالت الفف ا  الد دى 
تلاص  ال قلديد   دن الددصر الفديدندى فدى 
العالمش صون تب ع اال دبد يدالديدة الدعدالدمديدة 
كل لٍ صحديدد لدبدلددان الدعدالدم الدندا دى. لدذا 

ش ” الددندد دد ك“ ِأدديدد ض إلددى ار ددات ويدد ددوددا 
صِأي صا ِ ن صرا وا ويدودا الد فداق. صلد دم 

  نى ك  الدَّعم صالَملبلة.
*#ط،رق_قد س: ش،نر ولف،رفي أردنفا 
مففعففروجد ونضففو قففيفف،دي مففكففقففد م فففا 

االرففف ففف،د_الفففدولفففا لفففىفففةففف ففف فففيفففيفففن #
واإلناميين والفمفك ف،، الفعفر، أصفدقف،ء 

 .ا رد  – #الةين

والييثييقييافييييية والسييييياسييييية، وهييي بييالييتييالييي 
تسييتييحييق اليينييشيير الييمييتييواصييل دون أي 
توقف، والرعاية واالهتمام ونيييل ميزييد 
من التيقيديير واحيتيرام أصيحياب اليقيرار 
والقّراء واليميتيابيعييين ليهيا فيي ميخيتيليف 
الييمييؤسييسييات وميين الييمييهيين وا عييمييار 
والييمييعييتييقييدات عييلييى تييعييّددهييا، كييمييا أن 

ميا فَيتِّيئ يُت تسيعيى إليى إجيراء ”  النشيرة“ 
تحليل عيميييق، وتيوظيييف ليغية إتّصيال 
ييحيية بييرو  الييبييحيي   مييوثييوقيية، مييتييسييلِّّ
اإلبداعي، وتفعيل اإلبداش العَمالني، إليى 
اعييتييميياد نييص مييتييوازن، وبييكييونييهييا قييد 
فة الموقع الَمدني ذي الرفيعية  اكتسبت صِّ

” الدند د ك“ كما صند ى بدخن  وعلو الشمن
ت  م بارد ديدار الدمدواوديد  الدُمد د دودِدفدة 
ال  ف عن َ  نونات ارحداثش صالد دندبدؤ 
بال طورات صال غيل ات صَ  اراتواش صهدذا 

” الدند د ك“ هو ال بم الد  ديد دى فدى ون 
ت م   ب قة رالة صاالحد د ات الدندافدذ فدى 
وصأدداط الددقدديددادك الفدديددندديددة الددلددزبدديددة 
صالددلدد ددو دديددة صقدد ا  الةدداد  ددن عدد   
 .صوجانم صفى الدص  الفديقة صالدلدلديدفدة
صوننا إذ نُع   ل م ر ي  تل ي  صهديدئدة 

صقددديدددادك صكدددادر ”  الدددنددد ددد ك“ تدددلددد يددد  
الددفدديددديدد الدديددة الدددصلدديددة لددلددفددلددافدديدديددن 
صاالعال يين صالد د لدا  الدعد   ولددقدا  
)صُحلفا   الفين عن تمدنديداتدندا بدمدوفدور 
النجا  المدودندى صالدندجدا  فدى وعدمدالد دم 

المونية صال دخدفديدة صاعدهدار الدند د كش 
لن طلد  إلدى قد ا ك  دزيدٍد  دن وفد داركدم 
الددُمددبددِدعددة صاالطددالع عددلددى   دداريددعدد ددم 
الجديدك الُم ي ك لاله مات صال خ ل ش صكذلدك 
ن طل  إلى إعدياد عدد وعةا  صولددقدا  

صفيدي الي  م  ”الن  ك“ صونفار ص  ابعى 
 ن الم قفينش ص نوم ندلدنش صندوددض لد دم 
دعواتنا الُمخِلفة ل م بالنجا  ال ا   فى 

 !تنفيذ ِرطط م االبداعية
يلينا و. تي وفا  ر ي ة المجل  الد دند ديدقدى 
 –لمنظمة وبنا  الوطن ال صأيلة الددلصلديدة 

 رصأيا/االردن
 

П р е д с е д а т е л ь  К С О Р С 
И о р д а н и и 

Е.А.Титова 

 38ركمة الم شور نى  الة  ة 
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الفديدن “ لدصر العدد الدمدئدوض لدند د ك 
يَعنى لى ال  ي  صتدلدديددا  ”  بعيون ع بية

فى  جا  ال لالف الدصلدىش فدودى  دندبد  
لي  للدفدداقدة فدلد دم بد  صلدلد دلدالدف 
ويةا ش صل عزيز الوعى فى هذا االتلدجداهش 
ال أيلما ون الدوود  الد اهدن فدى الدعدالدم 
ي طللم ال لالف الدوثديدق صالدعدمديدق بديدن 
رصأيا صالفين فى ك  ردطدوك اأديدويدة 

” تد د ديدك“ صدصلية للدصل ديدنش حد دى يد دم 
الخطوات ومن الَم ار المطدلدو  دصن 
انل ا  وص رطخ ُ  لفش صفى هدذا تدقدوت 

بدعدمدلدودا عدلدى صجده لدلديدح ”  الن  ك“ 
 ”.نلو الوعى ال لالفى“

صونا ص ن رصأيا حيث و  ث اليوت ونظد  
 ن عاصية رالدة يد دطدللدبدودا ”  الن  ك”  ِ 

الوو  الدقيق صدك اتورية الجيوبولي ي دا 
دديددنش فددالددندد دد ك  صِجدديدد ك رصأدديددا صالفل
صريقات ال   صنية ل دندودا فدى حدقديدقد دودا 

التلداد عدالدمدى  دن وجد  ”  حالة صعى“ 
 فالح ص بادئ     كةش فيم ن لل دلدمدة 
بلد ذاتوا ون تد  عدلدى أديداأدة داردلديدة 
   اب ة دصليا  فى َ عبٍ  ل   ي  تدلدالدف 
شعبى يَ ند ال لالف ال أمى فى كفداحده 
اردبى صاالعال دى صالدفد د ض  دن وجد  
اللفاظ على أياأات إيجابية صتفلديدبدودا 

 صجعلوا   احة للعموت.
هنا   قولة قديمة ح يمة تقو ش إذا كدان 
هددنددا  شددخددص صاحددد بددالددعددالددم ُعدد   
ال التش صعند ا ي ونوا شخفدان ُعد   
الف اعش صعند ا يد دوندوا ثدالثدة ُعد   
ال لالفش فدمدن هدندا ندجدد ون الد دلدالدف 
اللقيقى هو ظاه ك قديمة قِددت الدبد د يدة 

صالز ن صال اريخش صهو ظداهد ك حد دمديدة 
تق ةيوا الظ ص ش فاللدلدف صالد دلدالدف 
هو أياأةش صهو دصافد ش صهدو   د دقدبد  
للجمي  ليعيش هذا الجمي  ب  ا ة صريد  
صأالت صو نش صهو  دا ن دعدى لد دعد يدفده 
صتبيانه  ن رال  ن  تنا ال ى ي ل لم بدودا 
صيُددديدد هددا عددقددٌ  أددوض صصعددٌى َعددمدديددق 

 صبَفي ك رشخا  وذكيا .
تدعو ل لالدف بديدن طد فديدن ”  الن  ك” ص

ر ي يينش صالتفاقوما صل دبديدان ِ د دالدودمداش 
بخالة لجوة الط   ارأاأى لدلدند د ك 
صهو الفين العظيدمدةش فدالد دلدالدف بديدن 
الم لالفين يَقد دةدى عدلديدودم كدلدد ودندى 
االتددفدداق عددلددى الددمددبددادى  صارأددالدديددم 
صارهدا  صالمفالح الم د د كدةش حديدث 
نجد ون ك  هذه العوا   قد اج معأل فدى 
بدوتدقدة عةدويددة ارعةدا  ص  داراتدوددم 
اليو ية االبدداعديدة الدمد د دابد دة بفدورك 

 جادك ص  فادقة الى وعمق  ا ي ون.
الدى ”  الن د ك“ صفى شٍق  واٍعش ال ت عى 

اأ دعددا  وحدد عدلدى وحددش بد   دعدالدجدة 
ارُ ددور صالددظددواهدد  بفدديدد  إن دداندديددة 
صعقالنيةش ودمدن ردطدا  ل دخدفديدات 
ربي ك صوليعة بخ   الفين صالد دلدالدف 
الفينى الد صأدى صالفديدندى الدعد بدىش 
صبذلك ي وأل  ال لالف  ن طد فديدن الدى 
إتددفدداق بدديددن عدددك وطدد ا ش لددلددمددايددة 
المج معات  ن بطش قوك  عينةش صتدبددص 
هددذه الددقددوك ُ ددَوددِددك ر ددن كدد  وعةددا  
ال لالفش فخطابنا بالدند د ك هدو كدلدمدات 
جاهدك ل  وي  ت  ي  الوعدى الدَجدمدعدىش 
صنلن بلاجة الق لات   دودد  داند  ريدة 

انددفددجددارات فددى رةددم  ددا ن ددوددده فددى 
 نطق نا صاأيا  ن تفني  لعبوات ناأدفدة 
فى االق فادات صالع   ية صالجمداعدات 

فدى ”  ندبدلدش“ االن انيةش فدال يَ دعدندا ون 
لددد اعدددات ثددداندددويدددة تدددبدددعددددندددا عدددن 
اأ  اتيجيات الم حلة القاد ة الدعد يةدة 
صالطويلة بالمنطدقدةش لدذا يدختدى ردطدابدندا 
  ناغما     قِيدم الد دلدالدف صوردالقديداتدهش 
صهو  ا ي  م به رطا  الدقدا دمديدن عدلدى 

صك لابوا ال  ي ديديدنش الدذيدن ال ”  الن  ك“ 
ي يدصن ون يدف  وحد ثمنا  ِلما يَد دمدن فدى 
دهاليز الم اتم ال  ية  ن شد ارات قدد 

 تلي  اررة  إلى ياب !
إلى تعميق ال لالف بين ”  الن  ك“ ت عى 

وعةا وا صال دلدالدف الد أدمدى لدلدفديدن 
صرصأيا ال ى صردنا  ندودا تدوداٍن ردالدة 
صحارك ت واف  فى وبعادها  عاٍن عدمديدقدةش 
صن ددعددى إلددى تددعددمدديددق صعددى ارعةددا  

” االتددلدداد الدددصلددى” ص”  الددندد دد ك“ الدا ددة 
كويئة دصلية فاعلةش صلالتفاق بين ك  هذه 
الجوات فيما بيدندودا عدلدى إلد دزات  دعديدن 
ل لقيق وهدا   لدلدك  ل فلين  ن حدولدودا 
صليددصت عدبد  ارع دانش صرن ال يد دون 
ظ فيا  ب بم إش  ا  فى المفالح ذاتدودا 
وص الخفم نف ه لمدك ع نية  عينةش فنلن 

ش ” الن د ك“ ن يده طويال  صراللقا  كما هى 
ل طو   دتة ن يجة الأد دمد ار ارأدبدا  
الموووعية ال ى وند دجد ده صصفدق إتدفداق 

 ُ  بق بين ارط ا  الم لالفة .
هى تدلدالدف لدأل دان صال دالت ”  الن  ك“ 

صالف   الُمبدع صاآلرا  الخارقة صالخاللقة 
صإن انية النا .. إنوا ل   جدمداهديد ض 
شعبى بدعواته صدعواتد دم الفدادقدة.. ص 

هى عاد هذا ال لالف ب دلدمداتده ”  الن  ك“ 
ص ف داته القابلة لللياك بد دبدنلدى اآلرد يدن 
لقةي نا للخ صج ب فينة كد  الدعدالدم إلدى 
ب  اآل ان.. صد  م ويوا الز ال  ك  صاحد 
في مش صدا أل نةاالت م فى هيئة تلد يد  

بدوالدتددوددا الددمددئدويددةش صدا ددأل ”  الدندد دد ك“ 
صد دد ددم بددخدديدد  صنةددا  دا ددم قدديددادات 

صدات ك  َ ن يقف الدى ”  االتلاد الدصلى“ 
جانب م صيَ د  ن وعركم صيَد دون صإيَّداكدم 

 ُع صك ُصثقى.
 

*# ىفيف ف،_نفيفدوغفيف ف،د رهفيفسفة رف فر فر 
الففففمففففىفففف ففففق #الففففروسففففاد ونضففففو 

وقفيف،دي ففا االرف ف،د الفدولفا   مؤسس
لىة  يين واإلناميين والمك ،، الفعفر، 

ى ،ء  #الةين.  أصدق،ء (وحل
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” ن  ك الفديدن بدعديدون عد بديدة“ تل ف  
بيوبي  وعدادها الذهبىش فدودا هدى تدند د  
عددها المئة فى   وار للفى طدمدو ش 
غاي ه ت دلديد  ارودوا  عدلدى  دخد دلدف 
 ناحى اللياك فى الفينش في اها العد   
بعيونوم صلي  بعديدون وعددا دودم صوعددا  

 الفين.
صال وظنلنى قادرا  فى هذه العُجالة ون وفيوا 
حقلوا وص ولف عظمة الم ؤصلية الُمدلدقداك 
على عاتق القا مين عدلديدودا. فدلدو كد دبدأل 
أط ا  صاحدا  عن ك  عدٍد الح دجدأُل إلدى 
ت عة صت عينش صلدو كدان ال دطد  ع د  
كلمات للدزت ت دعدمدا دة كدلدمدة. صلد دندندى 
أخُدل  على وهمية الن  ك كدمد جد   دودم 
ص وثوق عب  أ د ح ايدة قفديد ك. فدقدد 
ك م إلىل لديق قب   دك نقال  عدن ردبد  
ن دد تدده لددلدديددفددة غدد بدديددة ونل  دداليدديددن 
الفينيين الم لمين  ن وقلية االيغور فدى 
وددون   ددقدداطددعددة شدديددنددجدديدداندد ش يدد ددعدد ل
لالوطواد  ن الل و ة الفينيةش صوندودا 
وقا أل لوم  ع   ات اع قا  وص إح دجداع 
العادك تخهيلوم صتغيي  قناعاتدودم الدديدنديدة 
صال ياأية. صأخلنى عن  دى للة ذلك. 
فعددت إلدى الدمدقدا  ارلدلدى الدمدند دور 
باللغة االنجليزيةش فوجدته ينةح بالعددا  
لددلددفدديددن صقدديددادتددودداش صيَدد صض وكدداذيددم 
ص غالطات يَفعم على العق  الم لةل  
قبولوا. فدقدد جدا  فدى الدَمدقدا  ندقدال  عدن 

ش عةدوك لدجدندة ” غيه  اكدصغا “ ال يدك 
ار م الم لدك العالة ال مييز العدندفد ضش 
ونل الل و ة الفينية تلد دجدز وكد د   دن 
 ليون  ن االيغور الم لمين فدى  د كدز 
  افلة ال ط ل ش صوندودا صودعدأل ق د ا  

 ليونين ارد يدن فدى  دعد د د ات إعدادك 
 ال خهي  لغ   ود غ وم.

صلم وجد لل د على  ا نقله لديدقدى غديد  
الدد ددى ”  ن د ك الفدديددن بددعديددون عدد بدديددة“ 

أأل فى وعداد ك يد ك  دقداالت كدا دلدة  ك ل
عن حياك الدمد دلدمديدن فدى الفديدن ص دن 
ومنوم وقلية االيغورش ف ناصلأْل   اجدهم 
صلددلددواتددوددم صلدديددا ددوددم فددى ر ةددان 
وم إلى   ة صحيداتدودم االجد دمداعديدة  صحجل
ياتوم الدديدنديدة صعداداتدودم صلدبداأدودم  صح ل

” الدند د ك“ صتاريخوم. صصقفأل  ن ردال  
عدلدى الدبدد ا دم الد ددى تدعددلهدا الدلد دو ددة 
الفينية لد م  واطنيوا الم لمين صغديد  
الم لمين فدى  دخد دلدف جدواندم الدلديداك 
االج ماعية صاالق فادية صال ياأية. ففدى 
 قاطعة شيدجديداند  الد دى ذكد هدا الدخدبد  
ي م   جمي  المواطنين ص دندودم االيدغدور 
بددالددلددقددوق ذاتددوددا. صيددجددد الددقددارى  فددى 

تفددد يدددلدددات صوحددداديدددث ”  الدددنددد ددد ك“ 
لددمدد ددؤصلدديددن لدديددندديدديددن حددو  االأددالت 
صالم لمين فى الفينش يؤكدصن فيدودا ونل 
الل و ات الم عاقبة دوبأل عدلدى  د دابدعدة 
شؤصن جمي   واطنيوا بداهد دمدات كدبديد ش 
بغن النظ  عن وع اقودم ص دعد دقدداتدودم 
الدينيةش صونوا تَل   على إقا ة تدواعن 
دقيق بين  فدالدح ارفد اد صالدجدمداعدات 
ص فالح الدصلة. صفى هدذا االطدار تدقدف 
الفين بلزت ود وض  لاصالت رارجيدة 
لل خثي  على  واطنيوا المد دلدمديدنش ص دن 
وم فى ل اعات ع قية صديدنديدة  ذلك عجل

صردارج بدالدهدم. صالد د  يَدعد     دار 
 ددلدداصالت بددعددن الدددص  االأددال دديددة 
صالغ بية ل جنيد بدعدن الدمد دلدمديدن  دن 

الفين صغي ها للقد دا  فدى أدوريدا إلدى 
جددانددم داعددشش صجددبددوددة الددنددفدد كش ص 

ش ” الددلددز  االأددال ددى الدد دد ك دد ددانددى“ 
صغي ها  ن المنظمات االرهابية ل د ديد  

 أوريا صإأقاط نظا وا ال ياأى.
تواللأل    لديقى صقلأل لده إنل ردبد  
الفليفة الغ بية لدم تد د دبده يدد لدديدقدة 
للفين صال ح ى  دندفدفدة فدى الد دوثديدق 
صالنق . صتابعأل  ذكل ا  إيلاه بما كان يدبد لده 
االعالت الغ بى عن ارحداث فى أدوريدا 
ر اللقا ق حو   نظمة الدخدوذ  صكيف عصل
الددبدديددةددا ش حدديددث كددان ي دديددد بدددصرهددا 
االن انى فى   اعددك ودلدايدا الدلد  . 
صكيف ك فأل ال طورات الدالحدقدة وثدندا  
تل ي  الجيش الدعد بدى ال دورض لدقد ى 
لدة بديدن  صبلدات  لافظة درعا ُعمق الفلِ
هذه الدمدندظدمدة صالددصا د  االأد دخدبداريدة 
صالع   ية فى الدص  ال ى شنأل العددصان 
على أوريا وص دعم ه صشاركأل فيه صفى 
 قد  وا الدواليدات الدمد دلددك ار د يد ديدة 
صب يدطدانديدا صفد ن دا صإأد ا ديد ش حديدث 
توللأل ارري ك إنقاذهم صت تيم ت حديدلدودم 
 إلى البلدان ال ى شغلل وم صتولأل رعاي وم.
قُلأل لفديقى إْن وردت ون ت ع ل  عدلدى 
وحوا  الم لمين فى الفينش صعدلدى ويلدة 
 وووعات ور ى كدالدلد   الد دجداريدة 
ار  كية على الفينش صال عاصن الع بدى 
الفديدندىش ص دواقدف الفديدن ال دديداأديددة 
صاالش  اكية بارلوان الفينيةش صوْن تقد و 
ك  ذلك بعيون ع بيةش ف د دجدد ودالد دك 

”. ن دد ك الفدديددن بددعدديددون عدد بدديددة“ فددى 
صورشدددتدده إلددى الددمددوقدد  صالدد ابدد . صكددم 
وأعدندى ونده هداتدفدندى بدعدد يدو ديدن  دن 
تواللنا ال ابق صقا  إنه فع  صأيفدبدح 

ارها.   ن عصل
صر دا دا ش وتدقددت بدجدزيد  ال د د  لدلد ديدد 
 ددلددمددود ريددا  ددديدد  الددمددوقدد  صر دديدد  
ال ل ي  على جووده ال بي ك فدى تدوفديد  
ة   ميزك تقددت لدندا الفديدن بدعديدون   نفل
ع بية. فمب ص  لن  تنا عدددهدا الدمدئدةش 
صإلى ار ات إلى العدد المئ يدن ص دا بدعدده 

 وي وا الن  ك الفبيلة البويلة.
#ا سففكفف،  الففدلففكففور  ففلفف،د_حففمففدا : 
أل،د ما و ،حث ورهيس  معية أسف،رفذة 
الىغة اإلنجىيز ة وآدا ل، والكفر فمفة ففا 
الج،مع،ت العر فيفةد ونضفو نف،شف  ففا 

االرففف ففف،د الفففدولفففا لفففىفففةففف ففف،ففففيفففيفففن “ 
واإلناميين والفمفك ف،، الفعفر، أصفدقف،ء 

 ”.الةين
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ش هدو ” الفين بدعديدون عد بديدة“ الموق   
ة إلي   صنية   ينة لن   ك  الوقدا د    نفل
صال لليالت صالمدعدلدو دات الدمدوودوعديدة 
ال ى ت علق بجمووريدة الفديدن ال دعدبديدة 

ش إبد ددا    دن تدطدورهدا ” ولال  صففدال  “ 
صنوة وا صتاريخوا صثقاف ودا صأديداأد دودا 
صتقاليدهاش إلى ك   ا ي عدلدق  دوودوعديدا  
بال عم الع بى ال قيق كبارا  صلدغدارا ش 
ش صح ى ي اب  الع بى ك   ا  رجاال  صن ا  
ط و صيط و على الفيدن  دن الد دغديد ات 
صارحدددداث صارردددبدددار دارددد  الفددديدددن 

 .صرارجوا
الدند د ك االلد د د صنديدة لدمدوقد  “ اللددث  

ش صهددى ن دد ك ” الفدديددن بددعدديددون عدد بدديددة
  ف عة عن الموقد ش تدند د  فدى فد د ات 
  باعدك شو يا ش صي    كد  عددد  دندودا 
لعنوان  دعديدنش ودمدن عدنداصيدن كد ديد ك 
ص  نوعة  خففة لدمدنداأدبدات لديدنديدة 

صتُددندد دد   .صعدد بدديددة لدديددندديددة   دد دد كددة
فددى فةددا  صاأدد  دصلدديددا ش ”  الددندد دد ك“ 

صيُ ار  فى ق ا توا ناطقون بالع بية فى 
دص   خ لدفدةش فدلديد  لدزا دا  ون يد دوندوا 
ع با ش فال قافة صالعالقات االن دانديدة هدمدا 

 . لك للجمي 
ولبح كذلك نافذك شفافة ي طلد  ”  الموق “

 نوا إروتنا الدعد   عدلدى الفديدن الد دى 
تخطو إلى   د دقدبد  وفةد  تدلدأل قديدادك 
ال  ي  الل يم شى جين بيدند  الد شديددكش 
صيع فون  ن رال  المدوقد  عدن وعدمدا  
ال  ي  نلو هذا الود  الدندبديد  الدذى ال 
يخلو  ن جودد صعدطدا  كدبديد يدنش صهدندا 
ي ع  المدلدبدون الدعد   لدلدفديدن بدذلدك 
صيع فون  دى العم  ال بي  فدى الفديدن 
فى االتلجاه الع بىش صهدم الدذيدن ُعرعدأل 

الملبة صالمودك للفين فى قدلدوبدودمش  دندذ 
فدون  طفولد دودمش فدالدمدوقد  صن د تده يُدعد ل
بددارحددداث صيدد ددلدددلثددون عددن هددذه كددلددوددا 
صال  ابة فيواش رن الفديدن فدى وذهداندودم 
صكما قا  علم الدديدن وبدو  دلدمدد الدقداأدم 

”: طدبدقدات ارُ دم“ فى كد دا    ارندل ىش
صإن الفين وك   ارُ م عددا ش صوفدخدمدودا “ 

ددوددم ِ ددن   دمددلدد ددةش صوصأددعددودا دارا ش صَحددظل
المع فة ال ى ب عصا فيوا عن أا   اال دم 

العملية صوح ات المدودن   هو إتقان الفنا  
ال فوريةش فوم ولب  النا  على  غالبدة 
ش ”ال جديد فى ارعما  صتل ين الفندا د 

االن ان الفينى ال ي باهى ب قافد دهش “ رن 
صهذه هى الِل دمدة صالدفدلد دفدة صالفدندعدة 
صارأطدورك الد دى عداشدأل فدى عدزلد دودا 

ش فاللةارك تُفدند  بدعديددا  عدن ” الطويلة
الوح يةش صاالن دان الفديدندى يد ى بدخن 

لذاته هدوش إندمدا هدو   لي أل  طلبا    ال قافة
 طلم  ن وج  ُلن  حياك وفةد ش لدذلدك 
وعطأل الفين دا ما  ال  يد  لدلدعدالدمش صلدم 

 ..تخرذ  نه
صها إذ نلن نَل فى بلوفة صحفاصك صتعظيدم 

فى لدصر عدددهدا الدمدئدوض ”  الن  ك“ بِـ 
بم يئة ( صرعدايد دهش تدوالد  الدمدجدلدة 

الفين بدعديدون “ تع ض بخبلوة إلى  وق  
صشؤصنه صوف ار وعةا  االتدلداد ”  ع بية

 ..الدددصلددى صونفدداره صولدددقددا  الفدديددن
فالن  ك صالموق   نفل ان  دفديددتدان لد د  
َ ن يو م بالفين صالدعدالقدات  دعدوداش بد  
صلجمي  َ ن يَ  غ  بخ ور    قب  الع   
فى العف  الجديدد  د  الفديدن بدالدذاتش 
صكذلك لد د  َ دن يد دفدقلده فدى عدلدم الدلدغدة 
الع بية صال قافة الع بديدة االأدال ديدة  دن 
الفينيين صال فاق الذيدن يدعدمدلدون عدلدى 

صفدى ”..  الدلدزات صالدطد يدق“ ر  جبدودة 
الوقأل نف ه تع ب  الند د ك الدخدبد  ال َّدار 
الذى يَغب  الجميد ش إلدى جداندم الدمدوقد  
الُمفيدش صلوذا ت ابعوما وعداد وخدمدة  دن 
الق ا  فى الفينش على روأدودا الد دوادُر 
الددلددزبدديددة صالددلدد ددو دديددة صرجددا  الددديددن 
صالفينيدون عدمدو دا  صالدمدند د دبدون إلدى 
 جاالت تُعنى بال ؤصن الع بية صالع بيدة 
االأال يةش صهؤال  يع مدصن فى الفديدن 

صالمدوقد  الجدال  لدورك ”  الن  ك“على 
العالقات الفينية الع بية بعيدا  عن أدو  
الفوم صوية وف ار ع وا يدة صودارك غديد  
الالع ة صال ى تد  إلديدندا  دن هدندا ص دن 
هددنددا   ددن رددارج الفدديددن لدد ددخدد يددبددندداش 
صرأبا  ور ى  نوا قللة الِعلم صالمدعد فدة 
صالفداقة اللقيقية لدى الدبدعدنش صلدعددت 
تم لنوم  ن  ع فة كا   الفورك الخالة 

 .ب لك العالقات
صوننى إذ ان وز هذه الف لة الذهبية الد دى 
يمندلدندى إيداهدا ر ديد  االتدلداد الددصلدى 
للفلفيين صاالعال يين صال  ا  الدعد   
ولدقا  صُحلفا  الفديدن االأد داذ  د صان 

الفديدن ” أودا ش صالمدديد  الدعدات لدمدوقد 
ص دي  ن  ته االل   صنية ”  بعيون ع بية

ارأ اذ  لمود َريَّداش رقددت لدودمدا صلد د  
صهددم   –”  الددندد دد ك“االتددلدداديدديددن صقدد ا  
الد دوداندى الدقدلدبديددةش   –بدارلدو  الد د ديد ك 

صرقو  ون ع يلينا االثنين الللذين يُدديد ان 
الموق  بجد صاج واد ي ناأيان ح ى تنداص  
الطعات صالخلود إلى النوتش أدعديدا   دندودمدا 
للملافظة على النوعية ال فيدعدة لدلدمدوقد  
ا  صالعددال   صتددطددوره ص فددلددلددة الددقُدد ل

 .اللقيقة
صبوذه المناأبة وصد ون وعبلد  عدن ندفد دى 
كم لم لينى رؤكدد تدوفلد  عددالدة حد دم 
دصل نا بالقانون المقدَّ  الذى ال وحد فوقهش 
فوو اللق صالم اصاك صالعدالة صاالنفدا  
صالخدالدص بدمدلد دواه لدخدد دة الدمدفدالدح 
ال عبية الجذريةش فالعالقة بين حد دو د دندا 
صشعبنا هى كالعالقة بين ال مك صالدمدا ش 
صون ال عم هو رعية صالل و ة تدندودمدك 
فى توفي  ار ان صال دالت لده فدى دصلد ده 
الفينيةش صإلى جانبوا توفل  إليه الدلدقدوق 
المدخد دلدفدة صالد د دا  صالدطدعدات صالدعدالج 
صال طور صإ داده بمناب  القدوك فدى دصلد ده 

” الدند د ك“ القويةش صعن هذا كله ت دلددث 
ش صنلدن ” الفين بعيون ع بية“ ص وقعوا 

فى أ صر كبيـ  لن ـاط الدز ديدلديدـدن فـدى 
 هذا المجـا ش فال يوجد   له ن ـاط ع بى  

 32الككمة نى  الة  ة 
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َلدرت فخبدَعأل صورلفأل ف اب ت.. هذا 
هددو أدد  الددنددجددا  صاالبددداع لـددلددمددجددلددة 

الفدديددن بددعدديددون “ االلدد دد دد صندديددة لددمددوقدد  
 ”.ع بية

لدمدجدلد د دم ”  000العدد “ بمناأبة إلدار 
االل   صنية المد دمديدزكش اأدمدلدوا لدى ون 
وُأجل  ش  ض صتقدي ض ل   الجوود الد دى 
تبذلونوا فى أبي  إظوارها بدودذا ال د د  
ال ا   صالجمي  صالمنظَّمش اب دا    دن إأدم 

 وق  الفين بدعديدون ” الن  ك ص  –المجلة 
ش  د صرا  بدالدمدقداالت صالدبدلدوث ” ع بية

صالدراأات القيلمة صال ليندة الدمدند دورك 
فيوماش صان وا   بالمعلو ات ال ى تقدل ونودا 

جموورية الفين ال عبية صالعالقات   عن
ال وريدة صالدعد بديدة الفديدنديدةش ُ ددعلدمدة 

بالفور ال ا عة الد دى يدند د هدا ارأد داذ 
الد دلد يد ش   المدي  العات ص  اعده ر ي 

حيث أوللأل جوودكم الفنيدة صالفدلدافديدة 
صال ل ي ية على القارئ الع بىش لناحديدة 
أددوددولددة صأدد عددة االطددالع عددلددى ثددقددافددة 
صحةارك صيو يات الفين الدصلة اركد د  
 ن را عةش صعلى وربارها الم دندوعدة فدى 
كدد  حددقدد  ص ددجددا ش فدد ددانددأل  ددجددلدد دد ددم 
االل   صنية  د دعدددك الدعدنداصيدن صتدطد ق 
 خ لف القةاياش صحلقة صل  بديدندندا فدى 
أورية ص ا بين الع   عمو دا  صالفديدن 
اللليفةش يُبل  الد د لدا  فديدودا فدى  دعدالدم 
الفين بعيونوم الع بيةش نداقدلديدن لدلدقد ا  
علوت الطبديدعدة صالدجدغد افديدا صال ديداأدةش 
ال دديدداحددة صارندد دد صبددولددوجدديدداش طددبددا دد  

ارلدقا  الفينييدن صهدمدو دودم صجدمدا  
بالدهمش صين قلون    القارئ عدبد  حدقدم 
ال اريخش ل دال د  اثدار حةدارك الفديدن 
صالع  ش صلي دند لدم الدقدارئ عدبدق تد اث 

 الفين الع يق.
كما صقدد ولدبدح الدمدوقد  ـد  د   دجدلد ده 
االل   صنية ـ ال ا د على    وى الدوطدن 
الددعدد بددىش الأدديلددمددا فددى طدد   الددقددةددايددا 
ال ورية صالفينية الع بيةش  ن  دندظدور 

 صطنى ص وووعى صإن انى بلأل .
إن هذا النجا  يَدعونا للفدخد  صاالعد دزاع 
بجوودكم المخلفة فى رد دة الدمدعد فدةش 
صالفداقة صال لالف    الفين. بدوركد دم 
صبوركأل جوودكم. صال يَ دعدندى فدى هدذا 
المقات إال ون وُجدلد ال وانى لألأ اذ  لمود 
ريا صلألأ اذ   صان أودا ش فَلَودُم يَدعدود 
الفة  بجم  هذه ال وكبة  ن الدمد دقدفديدن 
صاردبا  صالمف ل ينش صإتاحة الف   لدودم 
عب  هذا المنب  الد اقدىش لدلد دعدبديد  عدمدا 
يخ لم فى لدصرهم جدمديدعدا   دن  دلدبدة 
صإعجا  بالفين فى الدلداود ش صلديدن 
 الُم  قب  . صن  م  بدعم م ص ع م أويا .
فرشف   #م مد_سعيد_طوغىا: نضفو مل
فا هيئة اإلرف ف،د الفد ولفا لفىفةف ف،ففيفيفن 
واإلناميين والفمفك ف،، الفعفر، أصفدقف،ء 
ى ،ء  الةين ففا سفور فةد وسف فيفر  (وحل
سام ورهيس الممكي اإلناما لم ف فمفة 

HWPL الع،لفمفيفةد ونضفو ففا لرف ف،د
اإلناميفيفن الفعفر،د ورهفيفس رف فر فرد 
ولنففامففا وصفف فف،فففا سففوري ودولففاد 
وألسك،  ص ،فةد وس ير لج،معة الشعو، 
 العر ية لإلنام اإللمكرونا فا سور ة.

إطالقا  ال أابقا  صال اليوت صال الحدقدا  كدمدا 
وع قدش رن هذا ار   يدلد داج إلدى جدودد 
كبي  صطوعى صن  ان ذات للعم  الندافد  
صبدددصن لددقددا   ددالددى ص ددادضش فددوددمددا  ددن 

قدا  .المناولين اركب  حا لديدن الدمدبدادئ
إن كد  “ ال  ي  العظيم  اصت ى تدوند   

كوادرنا هم ردلات لدلد دعدم  دودمدا كداندأل 
 ندالدبدودمش صكد  الدمدندافد  هدى لدخدد دة 

ش صلوذا صنزصال  عدندد هدذاش ند ى ” ال عم
كيف ون القو يات الم دلدمدة فدى الفديدن 
ن ص دا  كانأل  نذ بددايدة تداريدخدودا الدمددصل
عالأل رالية  ن وية وطماع إالل ال طل  الى 
العي ة ال ويلة صاالأ م اع بما يد عقدودم 
(  ن النلِعم الد دى ال تدعددل صال تدلدفدى 
}صإن تعدلص نعمة ( ال تلفوها{ لدق 

صندلدن بفدفد دندا   دلدمديدن  ( العظيدم. 
لدديددندديدديددن نددؤيددد بددقددوك قددداأددة صكدد ا ددة 
الدأ ور صأياأة ح ية االع دقداد الدديدندى 
المنفو  عليدودا فدى دأد دور دصلد دنداش 
صن عودد بدالدندةدا  صالدقد دا   د  شدعدبدندا 
الم الم صحد دو د دندا الدلد ديدمدة ودد ويدة 
ش ذ ة ِ ن  دد د ض الدوحددك الدوطدنديدةش 
صل د كيد َ ن ي يد ببالدنا أو ا  فى نل ه 
صنبقى بعيدين عن الفد دنش صشدخدفديداتدندا 
الدينية فى الفين هى كذلك تلم الوطن 
صتود  إلدى تدعدزيدز الد دوجده االيدجدابدى 
لجموور المؤ نين بالِدلين االأال ىش بدمدا 
يُلبى إح ياجاتوم الدينيةش صلدمدند  تدغدلدغد  
ارف ار الم ط فة إليناش صلد د أديدخ الد دقدة 
بال وادر الم قفدة صالدمد دعدلدمدة صالدخدبديد ك 
أدديدداأدديددا  صبددالددجددمدداهدديدد   ددن  ددخدد ددلددف 
القو ياتش صلالع ماد عليوم صالعم   عوم 

على حماية الوحدك الوطنية صاالأد دقد ار 
االجدد ددمدداعددى لدد دد  الددمددجدد ددمدد  الفدديددنددى 

 .  لمين صغي    لمين
صبوذه المناأبة ال بي ك صالوا ةش وريدد ون 
وُعدبلدد  عددن جددزيدد  شدد دد ض لددألددأدد دداذيددن 
ال  يمين  لمود ريدا ص د صان أدودا ش 
على   اعدتوما صت جيعوما الدمد دوالد  
لددى فددى ن دداطددنددا الددمدد دد دد   الفدديددنددى 

الفيدن “ الع بىش صوتمنى للن  ك صلموق  
ش الددمددزيددد ِ ددن الدد ددقدددلت ”بددعدديددون عدد بدديددة

 .صال طور صالنجا  ارصأ  فى العالم
ـ #أ و_موس _وانفج_هفونفجفوا:  فكفقفن 
العر ية ونضفو نف،شف  ورهفيفس د فوا  
الشففؤو  والففمففكفف، ففعفف،ت اإلسففامففيففة ففف  
الةين ف  اإلر ،د الدولا لفىفةف ف،ففيفيفن 
واإلناميين والفمفك ف،، الفعفر، أصفدقف،ء 

ى ،ء  الةين  .(وحل
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 ن  جلة  000بمناأبة إطالق العدد رقم 
الفين بعيون ع بديدة صددت إهددا  هدذه 
ارأط  الدارك هذا الموق  الم م ش عنَيأُل 

كدعد بدون ”   وق  الفين بعيون ع بديدة“ 
تقدي  للمجوود ال ا   صاالأ  دندا دى الدذض 
يبذله لاحم الدمدوقد  صالدمد د   الدعدات 
ارأ اذ  دلدمدود ريدا فدى ندقد  الدعدلدو دة 
الدقيقة صالفليلة عن الفين صفى ش دى 

 المجاالت.
إندده لدديدد  بدداأددم عددادضش صلدديدد   ددجدد د 
تعد يدف وُطدلدق عدلدى  دوقد  الد د د صندى 
لل  صيدم لدلدفديدنش إنده بدلد   دن الدعدلدم 
صالمعلو ات صالمع فة صال قافة صال يداأدة 
صال جارك صالفناعة الفينيةش ال ى بقديدأل 
بعيدك عدن  د دنداص  الدقدارئ وص الدبداحدث 
الع بى ال اغم فى أبد  وغدوار وأدبدا  
ندجداحدات صتدطدور صنددمدو الفديددن عدلددى 
ارلعدك كافةش ال أيما الفعيد ال يداأدى 
صاك  ا  االأ  اتيجية الفينية الجديددكش 
رفولا  بعد ان خا  ال  ديد  الفديدندى 
الناجح )شى جين بديدند  ش صالدذض ورأدى 
قواعدد تد دمداشدى  د  الد دطدور الدعدالدمدى 
ال ياأدى صالد دجدارض بدمدا يد دنداأدم  د  
 فللة الفينش إوافة لما ي علق بملفات 
 نطق نا الع بية المعقدك صكيفيدة  دواجدودة 
ص عالجة الم اك  صال لديات االق فاديدة 
 الطار ة    الواليات الم لدك ار  ي ية.
بقى الدقدارئ صالدبداحدث الدعد بدى يدجدود  
ال  ي  عن الفين إال  ا نددر  دندودمش إال 
 ن ارتب  بعالقات دبلو اأية وص تجداريدة 
   الفين. ل ن ص نذ لدصر العدد ارص  
لمجلة الفين بعيون ع بيةش لفأل نظد ض 

كما لفأل نظ  الد د ديد يدن  دن الد اغدبديدن 
بدالدبددلدث صالددمدعدد فدة عددن الفديددن  دددى 
ال غف صالجود الدمدبدذص  فدى ودخ الد دم 
الوا    ن الدمدعدلدو دات الفدلديدلدة عدن 
الفين صب    دصرض ص ل زتش صذلك فدى 
أبي  انجا  المجلة وص المدوقد  الدودادفديدن 
إلدى تدقد يدم الفديدن إلدديدندا فدى عدالدمدنددا 
الدعد بددىش بدد داريددخدوددا صثدقددافداتددودا صتدعدددد 
حةاراتوا صنظا وا ال ياأى صالد دجدارض 
الددمددلددافددر عددلددى أدديدد صرك الددعددمدد  بدددقددة 

   ناهية.
 ن يواظم عدلدى االطدالع عدلدى  دجدلدة 
ص وق  الفين بعيون ع بية ي   ف هدذه 
ال ج بة الف يدك فى القةدا  عدلدى الدفدقد  
صالعدوع صاأد دمد ار الدعدمد  عدلدى  دلدو 
ار ددديدددة صتدددخ ددديدددن كددد  االحددد ددديددداجدددات 
الةد صريدة لدطدبدقدات ال دعدم الفديدنددى 
كافةش صفى تج بة انةباط أ انودا الدذيدن 

 يقار  عددهم ثلث أ ان العالم.
يل   ر ي  الدمدجدلدة ص دوقد  الفديدن 
بعيون ع بية االأ اذ  لدمدود ريدا عدلدى 
االوددا ك عددلددى ثددقددافددة الفدديددن صتددقددالدديددد 
الفدديددن صحددم الفدديددندديدديددن صفددخدد هددم 
ب اريخوم صحةاراتوم بالملدافدظدة عدلدى 
و اكنوم ال  اثية ال ى تلم  ح ايدات عدن 
دأل  دن وجد  الفديدن  وجيا  لينية ودلل
صحماي وداش فدند ى كديدف ان الفديدنديديدن 
يخلدصن ذك ى هؤال  صيقدأون و اكدندودم 
صح ى رفاتومش اح  ا ا  صإجالال  لذكد اهدم 
ال ى يع ب ها الفينيون ا  دادا  ل اريخدودم 
ص درأة فى ال ةلديدة صاالند دمدا . إندودم 

اباؤهم صو واتوم ص عدلدمدوهدم ال دابدقدونش 
 صعلى دربوم الفينيون هم أا  صن.

لوال جوود االأ اذ  لدمدود ريدا الدمد دابد  
على تزصيدنا بالمعلو دة الفدلديدلدة عدن 
ال  ي   ن رفا ص بعن ار داكدن فدى 
الفينش لمدا كدندا عدلدمدندا بدخن وكد د   دن 

فدارأدا   دن جديدش  060جندض ص 2000
ال ي اكوتا    وحفن وم كللوم  ن الدطديدن 

 8000بقيأل  دفونة تلأل اررض لدمددك 
عاتش صتم اك  افوا بالفدفة فى  نطقة  دا 
عا  فيوا ال  ي   ن ارأ ار المخبدخك فدى 
 نطقة جيش ال ي اكوتا الذض اك  ف عدات 

ص ا عا  العم  جاريا  على ت  يم  0٧20
 دا اكد ُدد دف صالددبدلددث عددن الدمددزيدد  ددن 

 ارأ ار فى ذا  المعلم.
ويةا  صايةدا  لدوال الدعدمد  الددؤص   دن 
إدارك المجلة ص وق  الفين بعيون ع بية 

 600لما كنا على علم ون هنا  وك    ن 
ف ع لمعاهد كونفوشيو  فى العالم ل عليم 
اللغة الفينيدةش صال كدندا عدلدمدندا بدوجدود 
  لف لينى فى ب ين آلثار المدينة  دندذ 
فج  ال اريخش صل دنلدا ندجدود  صجدود ولدف 
كوف صكوف تلأل اأدم كدودو   دوغداص 
فى  دينة )دصنووان   ال ى بدنداهدا وجديدا  
 ن ال هبان فى  قاطعة )غدان دو  صأد  
الفدلد ا ش لد ددفدبددح  ددعدلددمدا   دن ورصع 
المعالم ال اريخيةش تل ى قفة  ن جدمدا  
 الدد أددم صالددنددلددأل صارفدد ددار الددندديلدد ك.
شخفيا  لم وع   الفينش كمدا اندندى لدم 
وحددَر ب دد   عيددارك الفدديددن  ددن قددبدد ش 
صكندأل اعدد ندفد دى جداهدال  بدمدا يد دعدلدق 
بالفين صالفينيينش ل ن صبعد  د دابدعد دى 
الل ديد دة رعدداد  دجدلدة الفديدن بدعديدون 
ع بية تنا ى عندض شدعدور بدخن الفديدن 
ا يظنه البعن.  باتأل وق   الى ب  ي   مل
ال غلو فدى الدقدو  إن الفدديدق الدعدزيدز 
 لمود ريا ص وقعه االكد د صندى ص دجدلدة 
الفين بعيون ع بيخ قد وأومدأل إأدودا دا  
ناجلا  فى تق يم الم افات صفى االوا ك 
على اللةارات صال ديداأدات الفديدنديدة 
الخارجية ال ى غالبدا   دا تد د دم بدالدوددص  
صال بات فى البلث عدن  فدلدلدة صندمدو 
ال ددعددو  صاعدهددار الفدديددن صذلددك  ددن 
رال  المد دابد ك صالدبد اعدة فدى تدولديد  

 المعلو ة.
ور م بخالص اع زاعض صتمنياتى لدمدجدلدة 
ص وق  الفين بعيون ع بية بالمزيد  دن 
النجا  صال خلدق صإلدى  دوعدد قد يدم  د  

 ارعداد القاد ة.
 *لناما لب ،نا ملك   شؤو  الةين
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 دن  000لدر هذا ارأبوع العدد رقم 
الفين بعيون “ الن  ك ارُأبوعية لموق  

االل   صنى الم آرى    االتلداد ”  ع بية
الدصلى للفلفيين صاالعال يين صال  لدا  
الع   ولدقا  )صُحلفا   الفينش صبوذه 
المناأبدة عدبلد ت شدخدفديدات صقديدادات 
لينية صرصأية صعد بديدة عدن تدودانديدودا 

صالدمدوقد  صر ديد  ”  الن د ك“ لمدي  عات 
لدجدودودهدم ”  االتدلداد الددصلدى“ صوعةا  

” الدند د ك“ المدبدذصلدة  دن وجد  تدعدزيدز 
ص زيد تطوي هاش  ا يجعلوا بلق  دجدلدة 
صفددقددا  لددمددعددايدديدد  االعددالت الددعَددفدد ضش 
ص  اهمة فى تعزيز العدالقدات الدعد بديدة 
الفينيةش صلف ح وصأد  اآلفداق لد دقد يدم 

 .صجوات النظ  بين الط فين
ص دن ”  الدند د ك“ صيخ   الم  فون علدى 

ددص  ردداللددوددم الددقدد ا ش فددى ون تُددخددفلِ
ال لطات اللزبية صالل و ديدة الفديدنديدة 
وكدد دد  عدددد  ددن الدد دد لددا  الفدديددندديدديددن 
للم اهمة فى إث ا    وال  لمدةدا ديدن 

بمقاالت غي    دبدوقدة صغديد  ”  الن  ك“ 
 ن وركش تم لن  ن دعم االن  ار ال قافى 
الفينىش  ن ردال   دا يدللدمدون بده  دن 
 عار  ص    دبدات حدو  الد دقددت الدذض 
ت وده الفيدن فدى  دخد دلدف الدمدجداالت 
الددعددلددمدديددة االجدد ددمدداعدديددة صاالقدد ددفدداديددة 
صال ياأيدةش تدجدعد  الفديدن وقد   إلدى 
ال عو  الع بيةش صت يح تد دويدن لدورك 
جليلة عن تاريخوا صصاقعواش صتفنلد ك   دا 
ج عنوا فى الدغد    دن  دعدلدو دات  ي صل

 . غلوطة ص جانبة لللقيقة
كما ت خكد وهمية تباد  المع فة صالد دقدافدة 
بين الجانبيدن الفديدندى صالدعد بدى عدلدى 

ش  دن ردال  ” المدوقد ” ص”  الن  ك“ ِ  ا  
 ”المدوقد “ ص ”  الن  ك“ إعادك ن    واد 

ال ى ت ال ت صالفين صإعادك اأد دغداللدودا 
فى صأا   االعالت الفينيةش كدجدز   دن 
عملية تباد  حةارض صثقدافدى صإن داندى 
بين العالمين الفينى صالدعد بدىش صحد دى 
يددجدد ض تددقدداربددوددمددا  ددن رددال  صأددا دد  
االعددالت صالفدددلددافدددةش صهددى رأدددالدددة 
وصجددوددودداش بفددفدد ددى لددلددفدديددة صعةددوك 
باالتلاد الدصلىش إلى القيدادات الدلدزبديدة 
الفينية العدلديدا صالدلد دو ديدة ويةدا   دن 
رال   قال ى هذهش لعلودا تدجدد االهد دمدات 
المخ و   دن جداندبدودمش صوندا صاثدقدة بدخن 
اق  احى هذا أو  يد دون إثد ا   بدارعا  
لم ديد ك عدالقدات الفدداقدة صالد دلدالدف 
الع بى الفينى  ن رال  الدبلو اأي ين 

 .ال أمية صال عبية صاالعالت المل زت
الفديدن بدعديدون “ صيَخا  الُم اب  لمدوقد  

ش ون ك  عدد جدديدد  دن ن د تده ” ع بية
االل   صنية ارُأبوعية ُ ميلز صُ  د د دمد  
وك    ن الذض أبقهش  دن ردال   دا يد دم 
تناصله  ن  واوي  ص لفلدات صتدلدلديدالت 
هددا ددة ص  دد ددجدددكش تددعدد دد  االهدد ددمددات 
االأ  نا ى بال خن الفديدندىش صبدعدالقدات 
جموورية الفديدن ال دعدبديدة  د  الددص  

 .الع بية
صتدد دد ددون الددندد دد ك ارأددبددوعدديددة لددمددوقدد  

الد ا ددش عدادك ”  الفين بعيدون عد بديدة“ 
لفلةش يدؤثد دودا ُردبد ا   80 ن حوالى 

ِ ن ك لا  صشع ا  صللفيين صبداحد ديدن 
ِ َمن يعملون بففة تدطدوعديدة  ..صغي هم

 ن  نطلدق  دا يدجدمدعدودم بدالفديدن  دن 
لداقة صتلالف صتوال  ثقافى   باد .. 

صعلى وأا   ا يلدصهم  دن طدمدوحدات 
لددمددزيددد تددطددويدد  وُصالدد  الدد ددعدداصن  دد  

 .الفين ح و ة صشعبا  
الد دى ندلد دفدى بدودا هدذا ”  الدند د ك“ تقدت 

فة  ن وندلدا   ارُأبوعش  قاالت   خفلِ
العالم الع بى صغي  الع بىش صتللديدالت 
صحوارات للفية ثد يدة ت دللد  الةدو  
عددلددى   دد ددجدددات ال دداحددة الفدديددندديددة 
الددعدد بدديددةش صتددعدد ل  بددنددوددةددة الفدديددن 
صتددفددوقددوددا عددلددى  ددخدد ددلددف الددمدد دد ددويددات 
العالميةش صتجلم ان باه القارئ  ا ون يقد  
نظ ه على العنوان ليغو  بين ارأط  
ُ     فا فى ك   د ك  دظداهد  الد دطدور 
الفينى المطل دش صح مة قيادته صرصا د  
بلد وأطورض يُبو  ك  َ دن يَدطلدلد  عدلدى 

 .تاريخه
كما  ن الة رضش ح دم رويدىش إيدال  
الم وك الع بية صالفديدنديدة صعدالقداتدودمدا 
صحقوقوما  زيدا   ن االه مات فى الموقد  
صن  ته ال ى غدت شوي كش فالمد وك هدى 
نفددف كدد  الددمددجدد ددمددعددات الددبدد دد يددةش 
ددلدد  بددخدصار ر دديدد دديددة فددى كدد   صتةددطل
الم ارات االج ماعية صالدصلية المخ لدفدة 
ال ى تج ض على كد  َلدعديدد صفدى كد  
َحدثش صورى بخن ت دلديد  الةدو  وكد د  
علدى الدمد وك أديُدبد ع ندجداحدات كدبديد ك 
تلققأل  دن رداللدودا بدالفديدن صبدالدعدالدم 

 .الع بى صيَل اج ال وض العات لمع ف وا
على عددد ”  الن  ك“ صبالنظ  الى توعي  

وخم  ن الم   كين فى العالم الدعد بدى 
صالفين صبلدان ور ى عددكش وقد د   ون 
ي م ت كيز العم  على اأ قطا  االشوار 
صالُمدعدلدنديدن الد دجداريديدن إلديدوداش بدودد  
تمويلواش صجعلوا وصأ  صوشم ش فال موي  
وأداأددىش صِ دن الددمدوددم الدنددظدد  فددى هددذا 
الخفو     المعنيين  ن    د دمد يدن 
ددار صرجددا  وعددمددا   صاقدد ددفدداديدديددن صتددجل

ن د ك “ ع   صلديدنديديدن.. حد دى ت د  
وكد د  صتدبدقدى ”  الفيدن بدعديدون عد بديدة

صاجددوددة عدد ض ر دديدد دديددة النددجدداعات 
صنجاحات الفيدن صالعدهدار عدالقداتدودا 

 .   الدص  الع بية
سفف فف،ء_لففىففيففة: #مسففكففشفف،رة رهففيففس #

االر ،د الدولا لىة  يين وا نامفيفيفن 
والففمففك فف،، الففعففر، أصففدقفف،ء #الةففيففند 
ول،رفبفة وصف ف فيفة #رفونسفيفة نف،شفطفة 

ومففعففروفففةد ومففن الففمففجففمففونففة ا ولفف  
سة لىعفضفو فة ا لمفمفيفة لفارف ف،د  المؤس ِّ

 .الدولا نى  َصعيد ن،لما
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ت عى ال ياأة الخارجديدة الفديدنديدة إلدى 
ليانة ال الت العالمىش صتعزيز الد دندمديدة 
الم   كة صتدعو الفين إلدى بدندا  عدالدم 
  ناغدم ي دوده ال دالت الددا دمش صالد ردا  
الم    ش كما تعم   د  الددص  االرد ى 
على تلقيق ذلك بداعد دبداره هددفدا طدويد  
ة فى ان صاحدد. حديدث  المدىش ص ومة  للل
بنأل الفين اأ  اتيجديد دودا عدلدى  دقدولدة 
علمية تؤكد على ق ا ك المداودى بدعديدون 
الددلدداودد ش صهددى تددظددودد  بدددقددة تددطددور 
العالقات بين الفديدن صالدعدالدم الدعد بدىش 
ب دد عددة  ددذهددلددةش فددى الددقدد ن الددواحددد 
صالع  ين. صتميزت تلك االأ د اتديدجديدةش 
فى   حلة االنف ا  صااللال  الم  م كش 

ش  ن رال   ا قد  ه فى  جا  0٧22 نذ 
القوك الناعمة صالقوك الع   يةش صوندجدزت 
ال نمية الب  ية صاالق فادية الدمد د ددا دة 
بن بة نمو أنوض   تف . صبال جدوع إلدى 
المفووت الفديدندى لدلدقدوك الدنداعدمدةش فدإن 
المعنى لي  غ يبا على الفديدنش بد  لده 
إشارات ك ي ك فى إرثوا ال قافى ال ياأدى 
صالفل فى فى إدارك العدالقدة بديدن الدلداكدم 
صالمل وت صبين ال لطة صالددصلدة صالدفد د 
صفى اأ  اتيجيدة الدلد  . فدقدد صعدظدأل 
ال ونف يوأية بخن اللاكم الناجح هدو  دن 
يدد دد ددم عددقددو   ددواطددندديدده صقددلددوبددوددم 
ص  اع هم بالفةيلة صالملبة ال بدالدقدوك. 
إال ون الدراأين الفينديديدن لدم يدند دغدلدوا 
بخط صحة القوك النداعدمدة الد دى جدا  بدودا 

صتعا لوا  عوا بلذر بعد ون ت جم ”  ناض“ 
. صصردت إشدارك إلدى 0٧٧8ك ابه أدندة 

المفودوت احددى ع د   د ك فدى االعدوات 
  ك  200ثم ارتفعأل إلى  0٧٧0-8000
صاند  “ كد دم  0٧٧2. صفدى 800٧ح ى 

وص   قالدة فدى الدمدوودوع صشددد ”  هين 
إذا “ على ال قافة  فدرا  ر ي يدا  بدقدولدهش 

كان للبلد ثقدافدة صايدديدولدوجديدة  د غدو  
فديدودمدا فدإن بدقدديدة الددص  أدو  تدلدداص  

صلديد  لدذلدك الدبدلدد حداجدة فدى … اتباعه
اأ خدات القوك الفلبة ال ى هى وك   كلفدة 

صقددد تددطدد ق الدد  دديدد     ”. صوقدد  تددخثدديدد ا
فى  ؤتم  الدلدز  أدندة ”  جيان  عيمن“ 

فى عالم الديدوت تد دمداعج “ إلى ون  8008
ال قافة    االق فاد صال ياأة  ما يدظدود  
ون ال قافة لدودا  د دان صدصر  دودمدان فدى 
”. ال ناف  لبنا  القدوك الدوطدنديدة ال دا دلدة

” هدو جديدند داص“ وكد ال  ي   8002صفى 
ون الزيادك فى المنزلة صالنفوذ الددصلديديدن “ 

فى القوك الفلدبدة   ر  نا ينبغى ون ت ج د
    االق فاد صالعلوت صال قنديدة صالددفداعش 
”. صكدذلدك الدقددوك الدنداعدمددة  د د  الد دقدافدة

صتناصلأل الوثيقة الدبديدةدا  فدى ال ديداأدة 
الددقددوك الددندداعددمددة  8002الددخددارجدديددة فددى 

ف دد عددأل االبددوا  و ددات الددبددلددث فددى 
طد    8002صع فأل أندة   الموووع.

رؤي ده ”  شى جين  بين “ ال  ي  الفينى 
المب   ك الجديدك اللزات صالط يق لط يق 
الل ي  الجدديددش صت دمدى هدذه الدمدبدادرك 

ش صتدودد  ” اللزات صالدطد يدق“ ار فارا 
إلى بنا  نوةة اق فادية صثقافيدة كدبد ى 
على طو  ط يق اللد يد  الدقدديدم صبدندا  
الديددات لددلدد ددعدداصن االقد ددفددادض صالدد ددقددافددى 
صاالن انى ت عى  ن راللده الفديدن إلدى 
رفاه ال عو  المطلة على هذا الدطد يدق. 
صفى تقدي ض ون هدذه الدمدبدادرك هدى وهدم 
صووخم   د صع اقد دفدادض تدم طد حده 
رال  ارعوات الخم مئدة اررديد ك. صلدقدد 
أددارعددأل ار ددم إلددى الدد دد حدديددم بددوددذا 

الم  صع ص ن بينوا الدص  الع بية. صهدذا 
االطددار ن دديدد  ش إلددى تددمدد ددك الفدديددن 
بخلال وا لد دبدندى  دعدالد ك قدادرك عدلدى 
 واجوة تلديات العولمةش صأداهدمدأل فدى 
ت  ي  ت  الت اق فادية كبديد ك لدلدمدايدة 
 فاللوا الم نا ية وب عها  جموعة دص  
شددانددغددودداضش ص ددجددمددوعددة دص  بدد يدد دد  

BRICS  طد يدق “ ش ص ؤر ا  جمدوعدة
الدد ددى ”  الددلدد يدد  صالددلددزات االقدد ددفددادض

ومدأل قد ابدة أد ديدن دصلدة فدى اأديدا ص 
 وصرصبا صوف يقيا.

بعد ون ولبدلدأل الفديدن الديدوت شد يد دا 
فاعال    ك ي   ن الدص  الع بيةش طالبأل 
المدمدلد دة ال دعدوديدةش صدصلدة اال داراتش 
صالدد ددويددألش صأددلددطددنددة عددمددانش ص فدد ش 
صالدددمدددغددد  ش صالدددجدددزا ددد ش صال دددودانش 
صغي هاش االرتقا  بالعالقات االق دفداديدة 
 عوا إلى عالقات اأ  اتيجيدة. غديد  ونده 
 ددنددذ بدددايددة االندد ددفدداوددات الددعدد بدديددة عددات 

ش تنبه الفديدنديدون إلدى ون الدعدالدم 8000
الع بى يواجه تبدالت جذرية. فدال دعدو  
الع بية ت فن   اري  ال در  الخارجى 
ال ى تعم  على تغيي  الووية الع بية لوذه 
المنطقة وص د دجدودا فدى هدويدات ورد ى. 
ص ن رال  تج ب نداش لدالكد د دا  صأدبد  
وغوار ال ياأة الخارجية الفينية رالة 
   العالم الع بىش عن ط يق  دجدمدوعدة 
 ددن الدددراأددات صالددمددقددالددة عددن عددالقددات 
الفين الخارجيةش صال ى تدم ن د هدا فدى 
عدد  ن المجالت الورقية صااللي  د صنديدة 
     وق  الفين بعيون ع بيدةش إذ يدعدد 

 دجدلدة االلد د د صنديدة  دودمدة   هذا االري 
تلاص  ال ع يف بالفديدن كدقدوك عدالدمديدة 
ولبح لوا دصر  وم فى العالقات الدصليةش 
غي ت  ن  واعين القوى علدى الفدعديدد 
العالمى. ص وق  الفين بدعديدون عد بديدةش 
يم   بوابة إعال ية   ميزك ل بد  ج دور 
ال وال  صال عاصن بيدن الفديدن صالدعدالدم 
الع بىش نظ ا  لما ولبح يدمد دلده االعدالت 
االلي   صنى فى عدالدم الديدوت  دن وهدمديدة 
بدالدغدة ص دؤثد ك فدى الدعدالقدات الددصلديددة. 
صالموق   ن رال   ا ين  ه  دن  دقداالت 
صدراأات حو  الفين صعالقاتوا بالعالدم 
الع بىش يؤث  ب    كبيد  عدلدى تدعدزيدز 
هذه العالقات بما يدخددت  فدالدح جدمديد  
ارط ا ش ص كذا تق يم صجودات الدندظد  
صربدد  وصالدد  الفددداقددة بدديددن الفدديددن 

 صالدص  الع بية.

 83الككمة نى  الة  ة 
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ص ا يم ننا الخ صج به  ن رال  تج ب دندا 
فى إطار العالقات الع بية الفديدنديدةش ون 
الفين تبنأل اأ  اتيجيدة طدويدلدة الدمددى 
تجاه العدالدم الدعد بدى عدلدى قداعددك الدقدوك 
الناعمةش حيث ت  و  الدوثديدقدة الفديدنديدة 
تجاه الع   بداللدة وأداأديدة  دن  فدادر 
القوك الناعمة كدمدا جدا ت عدندد جدمدود ك 

تةد   “ دارأيواش إذ تقو  فى الدجدمدلدة 
جددذصر الفددداقددة بدديددن الفدديددن صالدددص  

كما ال تغيم ”. الع بية فى وعماق ال اريخ
الدصاف  الجيوبولي ي ية صار نية فى تف ي  
ال  اكة االأ  اتيجية الفينية    الددص  
الع بيةش إذ لي   ن  دندطدق االشديدا  ون 
تف   بدصاف  جديدواقد دفداديدة فدقد ش كدمدا 

يددذهددم الدد ددلددلدديدد  الفدديددنددى صالددخددطددا  
الدد أددمددى . ص  ددمددا ال ريددم فدديدده ون 
الددجدديددواقدد ددفدداد هددو الدددافدد  الددمددبدداشدد  
صالعملياتىش ل ن ذلك ال يدطدمد  الددصافد  
االر ى. كما ون الفين تويخت لوا ف   
تاريخية للدنو  ن المندطدقدة الدعد بديدةش إذ 

 8000كددانددأل لددلدد   وفددغددان دد ددان عددات 
تددداعدديددات و ددندديددة فددى ال دد ق ارصأدد  
صال ياأة اال  ي ديدة. صورهدقدأل الدلد   
عددلددى االرهددا  الددواليددات الددمدد ددلدددك 
اال  ي ية صووعفأل ال ماأك فى وحالفودا 
صجعل وا تغف   ناطق اأ  اتيجية صحيوية 
لأل ن صالويمندة اال د يد ديدة. ص دن جدودة 
وردد ىش وعددطددأل ادارك اصبددا ددا االهددمدديددة 
القفوى لل م كز فى ال  ق فى الفدةدا  
اآلأيوض الوادض حديدث تدندودن الفديدن 

كقوك عظمى. صه ذا صجدت ب ين فد لدا  
لل ل   لو  المنطقة بقوك ناعمة عدبد  
ال  اكة االأ  اتيجية. كما ت أم الفديدن 
لورك لل  اكة    الع   بخلوان تنيدندودا 
الدد دد دديدد كش صهددى ال دديدد  نددلددو الددوددد  
بالد د داتدف. صت دعدى الفديدن إلدى اقدنداع 
الع   بخنوا ال ت ي  فى ط يق الد دندمديدة 
حفدد ا عددلدديددوددا بدد  تدد يددد ون ي دداركددوددا 
االر صن فديدودا. كدمدا تدعد دبد  الدعدالقدات 

الفينية عدالقدات تد دوفد  عدلدى  -الع بية
قدر غي  ي ي   ن الد دوافدق صاالن دجداتش 
صذلك ن يجة ال قار  اللةارض صالدعدمدق 

 ال اريخى.
* فف،حففيففة فففا الففدراسفف،ت السففيفف،سففيففة 

 والعاق،ت الدولية المع،صرة
 المغر،-لىية ال قوق ـ ف، 
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 دن ن د تدندا  000فى يوت لدصر الدعددد 
العزيزك صالعظيمةش ند فد  تدودانديدندا لدألخ 

” الدند د ك“ ال بي   لمود ريا  دديد  عدات 
صو ين أ  االتلاد الدصلىش صر ي  الفد ع 
االتدلدادض الدلددبدندداندى فديددهش  ددؤكدديددن بددخن 

 دندودجدا  صاودلدا  صقدادرا   تقدلت ”  الن  ك“ 
على االتيان بد دمداٍر  د دوالدلدة صتدلدقديدق 
وهدددافددوددا فددى أدديدداق الددعددالقددات الددعدد بدديددة 
الفينيةش حديدن جدمدعدأل جدمديد  ارفد دار 
ص  طلبات الد قدى فدى ندفد دوداش صشد لدلدأل 
بال الى بُنيانا    لولا   ن وللا  القلم 
للماي وا صالدفاع عن  باد دوداش الد دى هدى 

فددى تددعددزيددز ”  اتددلددادنددا الدددصلددى“  ددبددادئ 
 .العالقات    اللليف الفينى

” الخد ات الف د يدة“ تقدت جمي  ”  الن  ك“
ل  دوديد  الدمدودات االعدال ديدة فدى   ديد ك 

الفداقة اللقيقية    الفينش صقد وبد عت 
عددلددى لددفددلدداتددوددا الددفددعددالدديددات صالددبدد ا ددم 
صارحداث اليو ية الع بية الفيدنديدة الد دى 
ت ودها العالقات بين الع   صالفيدنديديدن 

 .بزرم يو ى يفوق ك  عرم ار 
ت ي  بدصرها الدذض قدا دأل  دن ”  الن  ك“

وجددلدده صالبدد اع وهددمدديدد دده صبددخددالددة دصر 
االعدالت الددمددلدد ددزت فدى  ددواكددبددة ارحددداث 
صالفعاليات الوطنيدة الدعد بديدة صالفديدنديدة 
صاالعالن عن  عانيوا الد دبديد كش صهدو  دا 
ع الم ي ك الع بية الفينيةش  ن رال   يُعزل
تقديم النماذج الد يداديدة لدلددصر االعدال دى 

 . الم قدت بمباد ه صوأاليبه صوهدافه
إن الجود الذض بذلد ده الدلدجدندة االعدال ديدة 
الخالة بالن  ك ص دوقد  الفديدن بدعديدون 
ع بيةش ب  اأة ارخ ال بي   لدمدود ريداش 

االتددلدداد الدددصلددى “ صعةددويددة ر دديدد  
للفلفيين صاالعال يين صال د لدا  الدعد   

ش صارخ على ريا صالويئدة ” ولدقا  الفين
االدارية الع بية لدالتدلداد الددصلدىش وبد ع 
حالة تطوعية   قد ة فى الدعدالدم الدعد بدى 
ص دلددمددوأدة يددو ديددا ش  دن حدديدث الدد دنددظدديددم 
صال  تيم صاالأ وددافدات صاردا  صالدمدادك 
ال ى يج م  حولوا صيدعموا عدد كبي   دن 
ُحددلددفددا  الفدديددن صولدددقددا ددوددا الددعدد   
صالناطقين اآلر يدن بدالدعد بديدةش صهدو  دا 
عجزت عن تدقدديدمده الفدلدافدة الدورقديدة 
الع بية صالعالمية ذات اال  انيات المدالديدة 
صالمونية الةخمةش صهذا  ا يؤكده الدعدمد  

” الدند د ك“ ال طوعى الد اقدى  دن ردال  
الددذض هددو الددودديددئددة ”  االتددلدداد الدددصلددى” ص

الوحيدك  ن نوعوا فى العالم بمةدا ديدندودا 
صإذ وش   اللجنة .صوهدافوا ال ا ية الُ ب ى

االعال ية ف دا  ف دا  عدلدى كد  جدودودهدم 
الخيل كش رتمنى عليوم إفد اد  دادك صاحددك 

تددخددفددص ”  الددندد دد ك“ فددى كدد  عدددد  ددن 
للم لمين الفديدنديديدن صعدالقدات الدبدلددان 
الع بية  د    دلدمدى الفديدنش  دن وجد  
إف ا  الل   االعال ية الد دبديد ك الدقدذرك 
ال ى تُ ن على الفين  ن جوات عدديددكش 
اتفاال  بخصواع   دلدمدى الفديدن الدذيدن 

 .ي م عون ب   حقوق المواطنة صالعبادك
ـ #الشيخ م مد حسن الكو ما: مسفؤول 

مففكفف، ففعففة اإلنففام والةفف فف،فففة الةففيفف ففيففة 
واإلنام اال كم،نفا الةفيف فا واإلسفام 

والمسفىفمفيفن ففا #الةفيفن ففا االرف ف،د 

الدولا لىة  يين واإلناميين والفمفك ف،، 
ففىفف فف،ء  الةففيففن   –الففعففر، أصففدقفف،ء (وحل

 .االرد 



لم يعد  قبوال ش فى عف  العولمةش الدقدو  
إن الفين بعيدك جدا  عن لبنانش ب  عدلدى 
الع  ش ولبلأل الفين  وجودك فى ك  
بيأل لبنانىش لديد  فدقد  عدبد  الدبدةدا د  
الفينية الم وف ك ب   ك فى ك    انش ب  
 ن رال  القنوات ال لفزيدونديدة الفديدنديدة 
ال ى تُدبدث عدبد  ارقدمدار االلدطدنداعديدة 
الددعدد بدديددةش صويةددا  بددواأددطددة الددمددواقدد  

 .االل   صنية
صكما ون الفين ولبلأل فى لبنانش كذلك 
در  لبنان إلى الفين  ن بابوا الع يدن 
وض االعدالتش صبدالد غددم  دن عددت صجددود 
قنوات ص واق  لينية  خففة لم ابدعدة 
وربار لبنانش إال ون هندا  صأدا د  إعدالت 
 عدك لم اقبة صتلليد  ارحدداث الدجداريدة 

 .فى العالم الع بى ك  
ال يخفى على وحد  ا لإلعدالت  دن تدخثديد  

فدمدن  .فى حياك ال عبين اللبنانى صالفينى
رداللدده يددمد ددن نددقدد  الفددورك الددلدقدديددقدديددة 
لددألحددداث الددلددالددلددة فددى كددال الددبددلددديددنش 
صي اهم ع ض ارفالت صالم ل دالت فدى 
الدد ددعدد   عددلددى ثددقددافددة كدد   ددن لددبددنددان 
صالفينش صنم  اللياك فيوما. كما ت داعدد 
 ددعدد فددة ارصودداع ار ددندديددة ص ددواكددبددة 
الدد ددطددورات فددى الددمددجدداالت الفددندداعدديددة 
صال جارية صاالق فادية صال قافية صالعلمية 
فى تعزيز ال عاصن صتدوقديد  الدمدزيدد  دن 
االتفاقيات فى شد دى الدمدجداالتش صعيدادك 

 .اأ ةافة الوفود بين البلدين
لقد شدوددت ال دندوات الدمداوديدة اهد دمدات 
صأا   االعالت الفينية بالوطن الدعد بدى 
عا ة. فخُدرلأل الدقدندوات الفديدنديدة عدلدى 
ارقمار االلطناعية الع بية ندايد  أدات 

 الع بية ص CGTN صع   أات ش كقناك
China Arab Tv ش بددلديدث تدقددوت هددذه

المدلدطدات بدعد ض الدبد ا دم الفديدنديدة 
 .الم  جمة إلى اللغة الع بية

ص ن ناحية ور ىش يالحر االه مات البال  
بوأا   االعالت االلد د د صنديدة صالدمدواقد  
على شب ات ال وال  االج دمداعدى الد دى 
 .تددددبددددثل ارحددددداث ب دددد دددد  وأدددد ع

ق دمدا    CGTN اأد دلددثدأل قدنداك  فم دال  
رددالددا  بددالدد ددوالدد  االجدد ددمدداعددى يددديدد ه 
 وظفون لينيون   خدفدفدون بدالدلدغدة 
الع بية ص وظفدون عد  ش ص دودمدة هدذا 
الق م ع ض ارحداث صارربار الم علدقدة 
بالفين ب د د  ردا ش صالدعدالدم ب د د  
عاتش على صأا   ال والد  كدفداي دبدو ش 
توي  ش ان  غ اتش صي  اتش صهو  ا تدقدوت 

 .به ويةا  إذاعة الفين الدصلية
ن دد ددندد ددم  ددن كدد   ددا صردش وندده بددات 
باأ طاعة المواطن اللبنانى االطالع  دن 
رال  هذه المواق ش علدى وردبدار الفديدن 
ال دديدداأدديددة صالدد ددقددافدديددة صاالقدد ددفدداديددة 
صاالج مداعديدة صالد يداوديدة صالد دجداريدةش 
صولبح بمدقددصره ويةدا  االطدالعش عدبد  
 وق  الفين بعيون عد بديدةش الدذض يددار 
 ن لبنانش على وربار الفين صعدالقداتدودا 

لبنانش ص   الدص  الدعد بديدة صالدعدالدم     
كدد دد ش صقدد ا ك الددمددقدداالت صاربددلدداث 
صالدد ددلددلدديددالت الددمددعدددك  ددن قددبدد  عدد   
  خففين بال خن الفيندى صلديدنديديدن 

 .ناطقين باللغة الع بية
لقد شودت العالقات الفديدنديدة الدلدبدندانديدة 
 ؤر ا  تطورا   للوظا ش صتجلى ذلدك فدى 
عيادك اه مات الفين بلدبدندانش ص  داعددتده 
فى ش ى المجاالت ص ن بديدندودا االعدالت. 

صق  اتفاق تدعداصن بديدن  8002ففى العات 
الفين صتلفزيون لبنان ال أمىش بموجبده 
قد أل الفين بعن الد دجدوديدزات. صقدبد  

ذلددك و دددت الفدديددن الددوكددالددة الددوطددندديددة 
لإلعالت بخجوزك كو بيوت ش باالوافة إلى 
قيا وا بدصرات تدريبديدة لد دندمديدة قددرات 
الفلدافديديدن صالدمدلد ريدن الدلدبدندانديديدنش 
صل عزيز ال عاصن بينوم صبين الفلافديديدن 

 .صاالعال يين الفينيين
صعلى ال غدم  دن الد دقددت فدى الدعدالقدات 
اللبنانيدة الفديدنديدةش إال ونده يدجدم إيدال  
اه دمدات وكد د  لدلد دعداصن االعدال دىش لدمدا 
لإلعالت  ن دصر وأا  فى تنمية صتعزيز 
الدعدالقدات بدديدن الدبددلدديدنش الأديددمدا عدلددى 
  الفعيد ال جارضش صي ون ذلك  ن رال 

ـ ت  يف الدصرات ال دريبية للدفدلدافديديدن 
صالمل رين اللبنانيين بود  االأ فادك  ن 

 .القدرات صالخب ات الفينية
عيددادك الدددعددم الدد ددقددنددى لددلددمددؤأدد ددات ـدد 

 .االعال ية اللبنانية الخالة صال أمية
تخدفديدص االعدالت الدلدبدنداندى   داحدة ـ 

كبديد ك لدمدواكدبدة ارحدداث الدجداريدة فدى 
الفديدنش صإجد ا   دقددابدالت  د  ردبدد ا  
 .لينيين صع   ل للي  ارصواع القا مة

العم  على إن دا  ق دم ردا  بدالدلدغدة ـ 
الفدديددندديددة عددلددى الددمددواقدد  االلدد دد دد صندديددة 
للمؤأ ات االعال ية اللبنانيدةش  دن وجد  
نق  لورك لبنان اللدقديدقديدة إلدى الفديدن 

 .بعيدا  عن ال  ويه
تددخددفدديددص الددمددؤأدد ددات االعددال دديددة ـدد 

الفينية حلقات عن لبنان باللغة الفينيةش 
صاالأ عانة بباح ين صإعال يين لدبدندانديديدن 

 .لذلك
دعددوك االعددال دديدديددن صالفددلددفدديدديددن ـدد 

صالم األين الفينيين لزيارك لبنان بود  
الد دعد   عدن قد   عدلدى ندمد  الدعدمد  
االعددال ددى الددلددبددنددانددى صالفددعددوبددات الددى 

 .يواجووا
عيادك ال عاصن صال وال  بين الم األين ـ 

الفينديديدن صالدلدبدندانديديدن بدودد  إعدطدا  
المعدلدو دات الفدلديدلدة حدو  ارحدداث 
اللاللة بين البلدين دصن االع مداد عدلدى 
المعلو ات ال ى تن  ها صأدا د  االعدالت 

 .الغ بية
ـ تدبداد  الدزيدارات بديدن الدطدال  الدذيدن 
يدرأون االعالت فى الجا عات اللدبدندانديدة 
صالفدديددندديددةش لددفدد ددح افدداق الدد ددعدداصن بدديددن 
الجدا دعدات صالدطدال ش صالد دعد   عدلدى 
ونماط صوأاليم ال عليم الدمد دبدعدة فدى كدال 

 .البلدين
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عدددد  ةددألش صشددودددت ن دداطددا  000
صعمال  دؤصبينش صت  م    ي ك االبداع 
الدد ددى قددادهددا صيددقددودهددا لددلددفدديددون 
صإعال ديدون صكد لدا  ُحدلدفدا  لدلدفديدنش 
نذرصا ونفد دودم لدخدد دة قةديدة لدادقدة 
ا نوا بواش صعملوا  ن وجدلدودا  د دلددليدن 
لعوبات صتلدديدات كدبديد ك صاجدودوهدا 
ب جاعة كبي كش ب غم ال دودديددات الد دى 
صلددلددأل حددد الدد ددفددفدديددة الددجدد ددديددة 
صال لد يدن عدلديدوداش صهدذا  دا حفد  
ل فيقنا االأ اذ  د صان أدودا  ر ديد  
االتلاد الدصلى للفلافيين صاالعال يين 
صال  لا  الع   ولدقا  الفينش عند دا 
هدلدت ش ذ ة عميلة صإرهابيدة حديداتدهش 

قةديد ده  ل نه اأ م  ب فاحه فى أدبديد  
 .ال ى ا ن بوا صعم   ن وجلوا

ه ذا هم وبطا  ن  تنا االل   صنية ال دى 
لدرت  دندذ  دئدة عدددش فدقدد صاجدودوا 

 .ال لديات ب   ب الة صعنفوان صتلدٍ 
انطلقأل الدند د ك االلد د د صنديدة لدمدوقد  

الددمدد ددمدديددز ”  الفدديددن بددعدديددون عدد بدديددة“ 
صالوحيد على الخ يطة الع بية ال دبديد ك 
بوذا ال    صالجوه ش صاودعدة و دا دودا 
 دوددمددة جددلديدد  هددى تددطدويدد  الددعددالقددات 
الع بية الفيدنديدةش صاالرتدقدا  بدودا إلدى 

الم  وياتش لما فيه  ن  فدلدلدة   وعلى
كبي ك للجداندبديدنش صبدارردص لدلدجداندم 
الع بىش لم اكمدة الدخدبد ات الفديدنديدة 
صطنيدا  صاالأد دفدادك  دندودا فدى تدطدبديدق 
ال جار  صالخب ات الفيدنديدة الد دبديد ك 
صالم طورك فى ش ى المجاالتش الأديلدمدا 

بعد النجاحات المذهلة صالقفزات ال بي ك 
ال ى حقلقوا ارلددقدا  الفديدنديدون فدى 
االرتقا  ال ياأى صاالقد دفدادضش الدذض 

 .وبو  ارعدا  قب  ارلدقا 
إن نق  ال ج بة الفديدنديدة صندجداحداتدودا 
الجبارك الى دصلنا الع بديدةش هدو الدغدايدة 
ال ى عملأل ن  تنا االل   صنية الد ا دعدة 
عليواش صل ع يف شعبنا الع بى بدخهدمديدة 
ذلك  دن ردال  صقدا د  حديلدة عدن تدلدك 
ال جد بدةش صندقدلدودا  دن ردال   دقداالت 
را عة ل فاق صولدقا  عملوا على ذلدك 
ب      وال  صإبداع قلمى ق  نظي هش 
لي  لغاية شخفيدةش صإندمدا لدمدفدلدلدة 
شعوبنا صبلداننا الدعد بديدة الد دى ندلدبدودا 
صنعم   ن وجلوا ب   تفانىش صال ندند د  
صال ندخدفدى وندندا ويةدا  وحدبدبدندا رفداقدندا 
صُحلفا نا الفينيين رنوم ي  لقون ذلدك 

 .بجدارك كبي ك ت ود لوا ك  الب  ية
عت الفورك الم د قدة لدلدفديدن  لقد تعزل
فى قلوبنا صولبلأل وك   إش اقا  عندد دا 
تددلددقددى صفدددنددا الدددصلددى لددلددفددلددافدديدديددن 
صاالعال يين صال  لا  الدعد   ولددقدا  
)صحلفا   الفديدنش دعدوك كد يدمدة  دن 

فدى الدلدز    العالقات الخارجية  دا  ك
ال يوعى الفينىش لدزيدارك جدمدودوريدة 
الفين ال عبيةش حيث اطللعنا عن كد دم 
على النوةة العمد انديدة صاالقد دفداديدة 

لل نيدن الفديدندىش الدذض يدقدوده   ال بي ك
بخطى ثاب ه صرلينة اللز  ال يوعدى 
الفينى صو ينه العات ال فيق شدى جديدن 
عت تددلددك الددمدد دداهدددات  بدديددندد ش صعددزل

إلدد ارنددا عددلددى نددقدد  تددلددك الدد ددجدد بددة 
صالط يقة الُم لى فى القيادك الفينية إلى 
بلداندندا صشدعدوبدندا الدعد بديدةش  دن وجد  
دراأ وا صال ي  فى رطاها لدمدجد دمدعدندا 
الع بىش ف داندأل ن د تدندا االلد د د صنديدة 
ال ا عة هى ط يقنا لنق  ذلك بخصأ  الية 
جماهي يةش صهى تلفر للعدالدم الدعد بدى 
  دداهددداتددنددا صوفدد ددار الفدديددن صارا ندداش 
صتدعد ض إلددى وهددافدنددا ال دا ديددة الد ددى 

 .ن عى فى أبيلوا
يُقا  إن دا ما هنا  جندودا   دجدودولديدنش 
يعملون فى الظ  بودص   ن وج  إنجدا  

” الدند د ك“ ارعما ش صلد دن لدديدندا فدى 
صاالتلاد الدصلى جنود شجعان ك ديد صن 
صغدديدد   ددجددوددولدديددنش صهددم صاوددلددون 
صوددو  قدد   ال ددمدد  فددى صوددح 
الددنددوددارش يددقددودهددم  ددديدد  عددات ن دد تددنددا 
االل   صنية النبي  صالم فانى فى عدمدلدهش 
المخلص صالُمجد الذض يُ  ل  ُج  صقد ده 
صراح ده  دن وجد  االتدلداد صالدمدعد فدة 
صال لالف    الفينش إنه رفيقنا العزيز 
االأ اذ ال بي   لمدود ريداش االعدال دى 
الدمدخددةد ت صالدد دبديدد  صالدذض بدجدوددوده 
صجوود َ ن  عه ت  م  ن  تنا بدالد دخلدق 

 .صال ميز صاالبداع عالميا  
ُ دبددار  لددنددا صلدد ددم صلددلددقد ا  صالددلدلددفددا  
لدصر العدد المئة للن  ك االل د د صنديدة 
لموق  الفين بعيون ع بيةش صل د  َ دن 
عم  صيَعم  على اأ م ارها صإنجاحودا 
الم وال  ِ ن الفلفيين صاالعال ديديدن 
صال  لا  الع  .. صِ ن إبداع إلى إبدداع 

 .ص زيٍد  ن ال خلق
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قب  عقدد صنديلدف  دن الدز دنش لدم ند دن 
نع   شيئا  عن ذلك البلد الذض يقد  فدى 
وقفى ال  ق أوى و د دا  ت ديد  إلدى 
البعد الجغ افى لوذا البلدد صالدذض اأدمده 

وطدلدبدوا الدعدلدم صلدو فدى “ الفينش   ال 
ش صوننا ن  دورد  دن هدذا الدبدلدد ” الفين

ال  ديد   دن الدبدةدا د  الدجدمديدلدة عدلدى 
 .ب دداطدد ددوددا كددالددخددز  الفدديددنددى  دد ددال  
لم يخط  ببالدى ون هدذا الدبدلدد أديد دون 
ق يبا   ندا إلدى هدذا الدلددش رغدم الدبدعدد 
الجغ افىش إال ون عصجى كان قد صود  
 .االه مات بوذا البلد على قا مة وصلوياتده
نددات  ص دد  بدددايددة اندد دد ددار الددمدددصل
االل   صنيةش صجدته قدد ون دخ  ددصندة 

صبددو ”  الفين بعيون ع بيدة“بعنوان 
يغذيوا  ن صق ه ب    ا ي  نى له  دن 
وربار حو  هذا البدلددش ص دا لدبدث ون 
ون خ  وقعا  إلد د د صنديدا  بداالأدم ذاتده 
 .صاهدددد ددددم بدددده ويددددمددددا اهدددد ددددمددددات
شيئا   ا كان ي ددله إلدى ذلدك الدعدالدمش 
صإلى ذلك البلدش ص ن   ابدعدة وردبداره 
كان ي      الم  قب  الذض يقو  له 
إن المارد أيخ ج  دن الدقدمدقدم صلدن 
ي  طي  وحد ايدقدا  لدلدوك الد دنديدن 
الفدديددنددىش صالددذض أدديدد ددون  ددؤثدد ا 
صفاعال  عدلدى   د دوى الدعدالدمش صإن 
الفين الدصلة النا ية ي  ارع ندمدوهدا 
ب     دطلد د لد دفدبدح فدى  فدا  
الدص  الد دبد ى  دن حديدث الد دطدور 
صالعلم صال  نولوجياش فيزداد شغفا  فدى 
رياره الذض اك  ف    ال ندوات ونده 
 فيدمش فدارتدخى ون يدبددو بدإلددار 

ن  ك ال   صنية يعدها صيدوععدودا عدلدى 
ارلدددقددا  صعددلددى الددمددودد ددمدديددن بددال ددخن 
الفدديددنددىش فدد ددانددأل  فدددر تدد حدديددم 
صإعجا ش صولبلأل هذه الدند د ك تدقددلت 
ك  جديد رربار هذا البلدش صعم  عدلدى 
تطوي ها بما يملك  ن ردبد ك إعدال ديدة 
صاأددعددةش صعددلددى عيددادك اندد دد ددارهدداش 
صاأ قطا  ال فا ات العلميدة صالدفد د يدة 
المو مة بوذا ال خنش  ن وج   د ج دور 
ال عار     هذا البلد الذض غدا عظديدمدا  
 .بددددددددقددددددددوتدددددددده ص ددددددددعدددددددد فدددددددد دددددددده
صبددندد دديددجددة ذلددك ولددبددح هددذا ار دد  

تخففديدا  لدديدهش صاندخد ط فديده وكد د  
فددخكدد دد ش صولددبددح لدده الددعددديددد  ددن 
الم اركات فى  ؤتمد ات صنددصات فدى 
قلم الفيدن صفدى بديد صتش  دمدا صطدد 
 .عددالقدد دده بددوددذا الددعددالددم ب دد دد  قددوض
صو دات ذلدك لدم يدعدد هدذا الدبدلدد بدعديدددا ش 
صولبح ال ع   علدى هدذا الدبدلدد يد ديد  
الددفددةددو ش صتددلددو  إلددى و دد   ددمدد ددن 
الولو  إليهش لن   ف كم هو بلد جمي  
صراٍق بخهله صأياأ هش صبدات االهد دمدات 
ب فاليله و   جاذ ش يدفعك لل وغ  فيه 
وك   فخك  ش صب نا عند ا ندذكد  الفديدن 
نذك  بلدا  لديقا  ب    ا تلم  الفدداقدة 
   . ددن  ددعددانددى الددقدد بددة صالددود صاررددوك

عند ا ت ع   على بدلدد  دا عدن قد  ش 
ت وللد لديك   اع  تجاههش صتزداد شغفا 
بوذا البلد كلما اعددت  ع فة بهش ف   ا  
لألأ اذ  لمدود ريداش الدذض  ددل ج دور 
ال وال     هذا البلد الفديقش صشد د ا  
لوذا البلد العظيم الذض يدجديدد الد د حديدم 
بارلدقا ش صيل ن  دعدا دلد دودمش عدلدى 
وفةد   دا يد دون  دن بدندا  لدلدعدالقدات 
االن انيةش صنخ   المزيد  دن الدعدالقدات 
االن انية ال ى تلدمد  فدى طديداتدودا كد  
 .الدددددددخددددددديددددددد  لدددددددبدددددددلدددددددداندددددددندددددددا
 ن رال  تخففى بدارد  الدعد بدىش 
صاطالعى على ارد  العالمدىش ولدبدح 
االه مات بارد  فى الفين يخردذ جدز ا  
وأاأديدا   دن صقد دىش صذلدك أديد دون 
دا  لملاصلة وقدوت بدودا لدلد دعد يدف   مول
بارد  الفينى فى عالدمدندا الدعد بدى 
وك   فخك  ش بما يةيف إلى الم يب ك 
ال ع يفية بالفين الد دى تدلدمد  اأدم 

ابددعددادا  ”  الفدديددن بددعدديددون عدد بدديددة“ 
جديدكش ا   ون ت ون   م ك ص دفديددك 
 .للع   صللفينيين عدلدى حددل أدوا 
ص د  اعديداد  ددعد فد دى بددودذا الدبدلدددش 
وف خد  ون وكدون فدى عدداد الد د لدا  
صاالعددال دديدديددن ولدددقددا  الفدديددنش 
صوتمنى ون ي ع ل  الجمي  عدلدى هدذا 
   .البلد رنه جدي  بااله مات صاالح  ات

 

لفف،رففبففةد مسفف،نففد أول  مففيففن سففر *
االرفف فف،د الففدولففا لففىففةفف فف،فففيففيففن 
واإلناميين والمك ،، العر، أصدق،ء 
(وحى ،ء  الةفيفن (لفبف ف،  . نضفو 
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تم  اريات ص ال وور صارعوات ش صيدبدقدى 
اللم صالوفا  ثاب ا فى قلدوبدندا صعدقدولدندا 
لجموورية الفين ال عبديدة ش لدقديداداتدودا 
الل يمة ب  اأة ال فيق شى جين بيند  ش 
ار ين العات للجدندة الدمد كدزيدة لدلدلدز  
ال يوعى الفينىش صل دعدبدودا الفدديدقش 

 فوم وه  االح  ات ص ال قدي 
ها هى ن  تنا االتلادية الموق ك تلد دفدى 
بعددها الما ة ش ص ن راللوا نوددض  دا دة 
بدداقددة صردش عددطدد هددا الددلددم صالددوفددا  
للفينش ص نبعوا حديقة ارقالت الذهدبديدةش 
ال ى ال يجف حب ها وبدا ش ل   م صتدند دم 
صتبدع صتخ  ولدق الدعدبدارات صوجدمد  
ال لمات صوفة  المقاالت الد دى تدلداكدى 

الددعددالددم الددعدد بددى صتددووددح لدده الفددورك 
اللقيقية ب   لددقش عدن الفديدنش هدذا 
البلد الفديق صاللليف لبدالدندا الدعد بديدة 

 … ن الملي  إلى الخليم 
 ا ة تلية إكدبدار صإجدال ش  دا دة تدلديدة 
اح  ات تقدديد  إلدى كد   دن ي داهدم فدى 
إث ا  هذه الموأوعة الغدندا ش إلدى إدارك 
تل ي ها ارفاو  ال يد  لمود ريداش ص 
ال يد عدلدى ريداش صإلدى ر ديد  االتدلداد 
الدصلى للفلافيين صاالعال يين صالُ  ا  
الددعدد   ولدددقددا  )صُحددلددفددا   الفدديددن 
اركدداديددمددى الددمدد ددمدديددز ارأدد دداذ  دد صان 
أودا  صجمي  رفاقه الم قفين صالقلمديديدن 
االتلاديين ارفاو ش لدمدا يدقدد دونده  دن 

إأددوددا دداتش لدد ددوودديددح الدد ؤى صطدد   
المعلو ة ال فافة عن الفين ص ا تدعد فده 
 دن تددطددور صتددقدددت صاعدهددار فددى شدد ددى 
 جاالت اللياكش اج دمداعديدا ش اقد دفداديدا ش 

… أياأيا ش ثدقدافديدا  صأديداحديدا  صغديد هدا
صت لي  الةو  إرباريا  صتلليليا  صدراأة 
ب    وودوعديدة عدلدى صاقد  الدعدالقدات 
الفينية الع بديدةش صالفديدنديدة الددصلديدةش 
رالة  ا نلم ه فى اآلصنة ارري ك صبعد 
انعقاد الدصرك ارري ك لمدند ددى الد دعداصن 
الفدديددنددى الددعدد بددى فددى يددولدديددو/ تددمددوع 

ش صإق ار ال  اكة االأ د اتديدجديدة 8002
ال ا لة بين الجانبين الع بى صالفديدندىش 
صال ى دصن شك أ  اهم فى بنا     قب  
عاه  فى ظ   بادرك اللدزات صالدطد يدق 
صتددلددقدديددق الددفددوع الددمدد دد دد   فددى ص ددات 

كدد  عددات صنددلددن …  صان ددجددات صأددالت 
صولدقاؤنا صحلفداؤندا الفديدنديديدن بدخلدف 

 ري  .
 
#نبد_الق،در_خىيه: خر ج أل،د ما من ـ

االرفف فف،د السففوفففيففيففكففاد وصففد ففق قففد فف  
لىةيند ورهيفس ففرع االرف ف،د الفدولفا 
لىة  يين واإلناميين والمك ،، الفعفر، 
ى ،ء  الةين  وال ة ورقىفة  أصدق،ء (وحل
ن،صمة الج فو، الشفرقفا الفجفزاهفريد 
ومففؤسففس ورهففيففس را ففطففة أصففدقفف،ء 
الةين  ،لجزاهر؛ وصد ق قفد ف  إل انفة 

الةفيفن ”  ومجىة  CRIالةين الدولية 
والففقفف فف،ة الفف ففضفف،هففيففة الةففيفف ففيففة ”  الففيففوم

 ال ،طقة  ،لعر ية وغيره،.

يمتاز موقع الصييين بيعيييون عيربييية 
بالمهنية والحياد فيي تينياول اليميليفيات 
المحليية فيي اليداخيل الصييينيى، كيميا 
يوجد توازن كبير في معالجة الملفات 
الييعييربييييية وخيياصيية مييلييفييات الشييرق 
ا وسط،  ن المجتمع الصييينيى ليدييه 
طبيعة خاصة، بخالف الديمقراطييات 
اليغيربييية، وليقيد اسييتيطيعينيا أن نيفيهييم 
ونستيوعيب اليميجيتيميع الصييينيي مين 
مصييدر مييهييم وكييبييييير فييي اإلعييالم 

  العربي مثل الصين بعيون عربية
إن التقارير اليتيى أصيدرتيهيا نشيرات 
الصين بعيون عربييية كيانيت بيميثيابية 
منبر لرعالم العربي لمعرفة ما يدور 
داخل الصين، ونجحت بالفعل بنقل ما 
يدور داخل المجتمع الصيني للمواطن 

  العربي بصورة سهلة وواضحة
 جريدة اليوم السابع المصرية*



 

كيييييلييومييتيير تييقييريييبييا   سييبييعيية آالف
(، 0بييييين بيييييروت وبييكييييين )  تييفييصييل

اختصرتها النشرة اإللكترونية ل  )موقع 
الصين بيعيييون عيربييية(، عيبير نشياط 
إعالمي دؤوب، نجحت من خيالليه فيي 
رفع مستوى معرفة الميواطين اليعيربيي 
بعمالق اقتصادي سياسي، وقوة دولييية 
أسيياسييييية، وفييي تييعييزيييز الييعييالقييات 

والصالت الثقافية والسيياسييية 
واالقييتييصييادييية بييييين الصييييين 
ومختلف دول العالم العيربيي، 

رائييدة ”  اليينييشييرة“ فييمصييبييحييت 
ومييتييميييييزة ميين خييالل إدارة 
حكيمة،، ذات خبرات متعيددة 
الجوانب، ومن خالل عيرا 
آراء وتيحيليييالت ميخيتيصييين 
وخيييبيييراء مييين إعيييالمييييييييييين 
ومحللين سياسيييين وغيييرهيم 
من ذوي اليكيفياءة واالهيتيميام 
بتطوير العالقيات اليعيربييية   

 الصينيةن
وتييتييجييلييى أهييمييييية تييعييزيييز 
العالقات االستراتيييجييية بييين 
بيكيييين والييعيالييم الييعيربييي ميين 
خالل الُمعطيات الجيوسياسية 

 التالية :
موقع الصين الجيييو سييياسيي 
عييلييى الييمييسييتييوى الييدولييي، 
و هميتها كثاني أقوى اقتيصياد 
فييي الييعييالييم، وهييو مييا أثييار 
الهيواجيس االقيتيصياديية ليدى 

الييواليييات الييمييتييحييدة االميييييركييييية، ميين 
إميكييانييييية مييواصييليية الصييييين لييريييادتييهييا 
االقتصادية، لتصبح ا ولى عالميا، وقد 

الييحييرب “ يييكييون ذلييك أحييد أسييبيياب 
التي بدأتها واشنيطين ضيد ”  االقتصادية

 عدة دول، ومنها الصينن
ا هييمييييية االسيياسييييية لييلييصييييين، كييداعييم 
تاريخي للقضياييا اليعيربييية مين جيهية، 

وكنٍد يمينيع ا حياديية السييياسييية عيليى 
مستوى العالم، عيبير قيرارات ميجيليس 
 ا من أو على مستوى السياسة الدوليةن
حاجة اليعياليم اليعيربيي لياليسيتيثيميارات 
الصينية فيي اليقيطياعيات االقيتيصياديية 
والتقانية )التيكينيوليوجيييا(، وفيي إنشياء 

 البنى التحتية ن
وعلى المستوى اللبنيانيي، ليييس خيافيييا 
أهمية تعيزييز اليعيالقيات بييين بيييروت 
وبييكييييين ، ال سيييييمييا بييحييال تييم تيينييفيييييذ 

طييريييق “ الييمييشييروش االسييتييراتيييييجييي 
اليرئيييس   واليذي أُعيلين عينيه” الحرير
 Xi Jinping   شي جينبينغ الصيني 
، وهييو مشييروش ضييخييم، 3102عييام 

يهدف ليربيط أسيواق الصييين بيمسيواق 
منطقة الشرق ا وسط، حي  تم اعتبار 
لبنان أحد الدول ذات الصلة بالمشيروش 

 3102والذي دخله لبنان رسميييا عيام 
ميع   مع اليتيوقيييع عيليى اتيفياق ثينيائيي

 –الصين غداة عقد المؤتمير الصييينيي 
 ن 3102العربي في بكين عام 

كييمييا أن الييعييالقييات االقييتييصييادييية بييييين 
بيروت وبكين في حال تطور مستمرة، 
ولبنان بحاجة لتعزيز تيليك اليعيالقيات، 
لييفييتييح أسييواق جييديييدة أمييام 
منتجات ليبينيانييية، واسيتيييراد 
منتوجات جيدة بتكياليييف أقيل 
من مثيالتها اليميسيتيوردة مين 

 دول اخرى ن
صييدور الييعييدد   وبييميينيياسييبيية

الييوبيييليي اليدوليي ذي اليرقيم 
مييييين الييييينيييييشيييييرة ”  011“ 

موقيع الصييين “ اإللكترونية ل  
نيوجيه تيحييية    ” بعيون عربية

كبيرة للميديير اليعيام ليليميوقيع 
ا خ والصديق والزميل السيد 
محميود رييا، ونينيظير بيعييين 
اإلعجاب إلنجازاتيه ونشياطيه 

 المميز، وله منّا كل تقديرن
 *باحث في الشؤون الدولية

 
تصييل الييمييسييافيية بييييين بييكييييين 
وبيييييييييييييييييروت نييييييييحييييييييو 

كيلومتراً وأقل بقليييل   5996
بييين ميطيار بيييروت اليدولييي 

 Nanyuanومطار نانييوان 
 قرب بكين ن
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ون وُز هذه ال انِلة الطيبة صهدى  دنداأدبدة 
 دددددددن  000لددددددددصر الدددددددعددددددددد 

” الفدديددن بددعدديددون عدد بدديددة“  ”  ن دد ك“ 
الم ميزك صال ا ددكش رتدقددت إلدى  دديد هدا 
العات و ين ال   االتلادض صالنا دم ارص  
لل  ي  ارخ  لمدود ريداش صإلدى جدمديد  
الُم  فين عليوا صُ لبيوا صال  لا  فديدوداش 
بخنقى   اع  اللدمل صالدفَدخد ش صبدخجدمد  
ال وانى صالد دبد يد داتش بدخدالدة  ل دفدارك 
جموورية الفين ال عبيدةش فدى ال دقديدقدة 
الممدلد دة ارردنديدة الدوداشدمديدةش صوأدجدُ  
ش  ض صتقدي ض صوُثمُن ك  الجوود الد دى 

يبذلوا القَيليِموَن علدى هدذا الدمد د دم 
اللقيقىش فدى أدبديد  إظدودارهدا فدى 
وَبَودى حدللدة صبدودذا ال د د  الدجدمديد  
اقى صالُمنظدم إبد ددا   دن ُح دن  صال ل

ن د ك الفديدن “ ار ياركم ل  ميد دودا 
ش ص  صرا  بالمدقداالت “ بعيون ع بية 

ق  صالمواوي  ال ى تعاِلجدودا صتد دطد َّ
إليدوداش صالدمد دابدعدات اآلنِديدة لدمد دار 
العالقات الفينية الع بيةش صالفديدن 
صالعالمش صارحداث اليو ية فى تاريخ 

 دصلة الفين الفديقة.
يُدند د  عدلدى لدفدلددات   إن كد   دا

صالموق  ال ب ى له وَهدِمديدة ”  الن  ك“ 
كبي ك بدمد دان فدى تدوطديدد الد صابد  
صالدعا م الع بية الفينية صتطوي ها 
قِى صالُ مو بآفاقودا. فدال غد ابدة  صال ُّ

 وق  الفين بدعديدون “ إذن ون يزصر 
ارش ”  ع بية يو يا  عدد ها    ن الزصَّ

صون يف  عدد المواوي  الدمدقد ص ك 
فيه إلى هذا ال م ال بي   ن ع د ات 

 البلدان.
كما ن ف  القبدعدة إحد د ا دا  صتدقدديد ا  

لددجددوددود االخ  ددلددمددود ريددا  ددديدد  عددات 
ش صلدأل ديدن الدعدات ” الدمدوقد ” ص”  الن د ك“ 

لددلددلددز  ال دديددوعددى الفدديددنددى صر دديدد  
جددمددوددوريددة الفدديددن ال ددعددبدديددة الفددديددق 
صاللليف ال فيق شدى جديدن بديدند ش فديدمدا 
صللأل إليه جموورية الفديدن ال دعدبديدة 
ر فدى شد َّدى  الفديقة  ن إِعِدهدار صتدطدول
المجاالتش صلل ِله فى أديداأد ده عدلدى 
تددوطدديددد صتددطددويدد  الددعددالقددات الفدديددندديددة 
الع بيةش صت جيعه صدعمه للدص  الع بديدة 
صإتلادنا الدصلى عدلدى جدمديد  ارلدعددكش 
ص ددن رددال  الدد ددزايُددد الددُمدد دد ددمدد  لددلددجددم 

ال بادالت االقد دفداديدة صاالن دانديدة بديدن 
جددمددوددوريددة الفدديددن ال ددعددبدديددة صالدددص  
صال عو  الع بيةش صلل له اركيد على 
توطيد لفو  صتنظيم اللز  ال يدوعدى 
الفينىش صك  هذه اال  ديداعات تدابَدعَد دودا 

عدن ”  ن  ك  وق  الفين بعيون ع بيدة“ 
قأل إليوا فى وعدادها ال ابدقدة  ك َمش صتط ل
صبِل فَية كبي كش صهذا إن دَّ  عدلدى شديدئ 

الد دى هدى ”  الدند د ك“ إنما يد  على قدوك 
 جلة بلقش صقوك وقال وا الدمدةديدئدة  دن 
ا   ك لا  صللفيين نُِ  ت  قاالتوم الدغد َّ
على لفلاتِواش صح لوم عدلدى إيفدا  
المعلوَ ة ال ى  ن شخنوا ون تُبد ع لدلد وض 
الددعددات الددعدد بددى صالفدديددنددى  دددى حددجددم 
العالقات صو صرك   اهمة الجمديد  فدى 
 واللة إِثْ ا وا صتفِعيلواش صالم اهمة فى 

 الُمِةى بوا قُدُ ا .
صوتددمددنددى فددى ارعددداد الددقدداد ددة ون ورى 

فددى لددورك وجددمدد  بددإوددافددة ”  الددمددجددلددة“ 
تخفلفاتش وض وننى وق    صو  جددار 
لددالقدد ددفددادش صجدددران وردد ى لددلدد دديدداأددة 
صال قافة صالفن صال عليم صال اريخ صالعادات 

 صال قاليد فى الفين.
فدى ارردديدد ش وُجدددلد تددوددانددىَّ لددمددديدد  عددات 

صلدد  دديدد  صجددمدديدد  وعةددا  ”  الددمددجددلددة“ 
إتلادنا الدصلى للفلافيين صاالعدال ديديدن 
صال  لا  الدعد   ولددقدا  الفديدن بدودذا 

لمجل ندا الدمدوقد كش صوُبدار  ”   ا ة“ العدد 
لوم جودودهدم الدطديدبدة صوقدو  بددايدة 
الط يق رطوكش صبداية الُللدم فد د كش 
يَليوا تلقديدق دا تدلدو اآلرد  صيَدخد ِدمدودا 
إنجاعات صنجاحات ُ د دللدلدة بدالد دخلدق 
ص  ي ك حافلة بالعطا ش   منيا   زيدا  
ق   دددددن الدددددندددددجدددددا  صالددددد دددددفدددددول

صاالبداعات    قدبدال ش صإلدى   صال خللق
ار ات صندلدن  دعد دم صإلدى جداندبد دم 
ندعم مش صأدلد ( ردطداكدم صصفدقد دم 

 ِلَما يلبلهُ صي واه!
ـ #مراد_ ن_نيس : نف،هفي رهفيفس 
المجمونة الره،سية االر ،د ة ل فرع 
#الفففجفففزاهفففر لفففإلرففف ففف،د الفففدولفففا 

والفمفك ف،،   لىة ،فيين واإلناميفيفن
الفعففر، أصففدقفف،ء الةففيففند ورهففيففس 
مةى ة ال ش،ط اليق،فا  دار اليق،ففة 
لوال ة ورقفىفة (الفجفزاهفر د ونضفو 
را طة أصدق،ء #الةين فا الجزاهفر 

” الةين اليفوم“ ونوادي قراء مجىة 
وأصفففففدقففففف،ء ل انفففففة الةفففففيفففففن 

د ومك، عفا الف فضف،هفيفة CRIالدولية
 ..CGTNالةي ية العر ية



 

يُقا  إنَّ وجم  العيون هى تلك الدعد بديدةش 
صل ن  ا بال م إذا كانأل تلك الدعديدون هدى 
  اك للجما  صاالبداع صالفد د  الفديدندىش 
ه ذا يل دقدى الدجدمدا  الدعد بدى صالدجدمدا  
الفديددنددى لدديدولددد  ددوقدد  الفديددن بددعدديددون 
ع بية. وك م عن الفديدن صعدن الدعد   
ب ج د صبعيدا  عن اأ دخددات لدغدة الدقدلدمش 
صل ن    الن  ك المئوية للفديدن بدعديدون 
ع بديدة ال يدمد دندندى أدوى إعدطدا  هدذه 
المناأدبدة حدقدودا صإشدبداعدودا بدالدمد داعد  

 الفادقة رنوا    لقة.
إنَّ هذه المجلة هى بعيدك كد  الدبدعدد عدن 
ن   اللقد صال  اهية بين ال عو ش إندمدا 
تعم  رج  هدٍ  أداٍت وال صهدو تدعدزيدز 
عالقات الفداقة بين الفديدن صال دعدو  
الددعدد بدديددة صالدد ددقدد يددم بدديددن الدد ددقددافددات 
صالعادات صال قاليد ص واكبة وب ع وحداث 
ال ياأة الفديدنديدةش هد دذا ص د   دجدلدة 
الفين بعيون ع بية ولبدلدأل الفديدن 
هو الدصلة ارق   لنا رنَّ البعد هو لي  

 بالم افات إنما بارف ار صالمع قدات.
 جلة الفين بعيون ع بديدة ال تدلد د د  
تم ي  بعن ال عو  الع بديدة صإقفدا  
ور ىش ب  على الع   فوى ت عى إلدى 
إظددوددار وفدد ددار الدد دد لددا  الددعدد    ددن 
المناطق صالدص  الدعد بديدة كدافدةش صهدذا 
ار دد  هددو لددلددى صأددلدديددم رنَّ الدددصر 
الفينى اليوت يم د إلى الددص  الدعد بديدة 
كافةش صهو لديد   دلدفدورا  فدى بدقدعدة 
جغ افيدة صاحددكف فدالدجدزيد ك الدعد بديدة 
صبالد ال ات صحوض الدنديد  صالدمدغد   
الع بى تفدبدح نداطدقدة بدلدغدة الفدداقدة 
صالملبلدة الفديدنديدة  د   دوقد  الفديدن 

 بعيون ع بية.

 ن رال  تج ب ى الفدلدافديدة يدمد دندندى 
إن شب ة االن  نأل  ليئة بالمواقد  “ القو  

صالفددلددف صالددمددجددالتش صلدد ددن الدد ددقددة 
صالمفداقية صال ج د صالنزاهدة ال يدمد دن 
ون تُمنح إال للبعن  نوداش ص دمدا ال شدكَّ 
فيه ونَّ  وق  الفين بدعديدون عد بديدة هدو 

ش رنل هدفده هدو ندبديد  ” صاحد  ن البعن
صال يلم    اع  حدقدد وص بدغدن تدجداه 
ا  صالددمد ددابدعدديدن صال يددبدعددث  بدعدن الدقدد ل
بال أا   المبطلندة الد دى تدلدمد  ذبدذبدات 
ألبية صتزيد  ن ال باعد بين ال عو  بد  

 ال ق يم.
ون تدعم الفين يعندى ون تددعدم أديداأدة 
ال الت صاالنف ا  ال لمى ب    حةدارض 
على شعو  العدالدمش صهدذا هدو الدطد يدق 

الذض تن وجه الفينش فبال غدم  دن الدقدوك 
الع   ية صاالق فادية صالعدلدمديدة لدم ندَ  
 ن الفين إال ري ا ش لذلك  ن صاجم كد  
إن ان ح  صش يف ون يدقدف إلدى جداندم 
الفين )دصلة  صشعبا   فى   ي ك االنف دا  
صون ي ون جنديا  على هذا الددر  )در  
 الخي  صال الت صاالعدهار صاالأ ق ار .

الفين هى ط يق الل ي  القديم صاللزات 
صالط يق الجديدش الفيدن هدى الد د دا دح 
ص  كز ال قا  اللةداراتش الفديدن هدى 
دد الدعدالدم تدلدأل  د لديدوحل ال عم الذض توحل
كلمة ال الت صال طور إلى ري  البد د يدةف 
اقة فمن الطبيعدى  صرنَّ العيون الع بية ذصل
ون تنظ  هذه العيون نلو الفين صتطديد  
الدندظد ش ندظد ك تدفد لد  صتدخ د  فدى دصلددة 
ولبلأل اليوت  ن وهم الدص  على الفعد 
ال ياأية صالعلمية صالفناعيةش صك  ذلدك 
بفة  أياأة ح ديدمدة صصاعديدة صرشديددك 
تعطى ك  لاحدم حدق حدقدهش صتدقدار  

 الم اك  بودص .
بما ونَّ هذا العدد هو  ميزش فال يم ننا إال 
ون ن منى لموق  الفيدن بدعديدون عد بديدة 
دصات الـ خلق صال ميز فى عالم ال ق يم بين 
ار  ين الع بيدة صالفديدنديدةش صون تد دمد  
جوود ال  لا  ري ا  على ط يق الد دعداصن 
الذض عبلده وجدادنا لن م  نلدن صارجديدا  
القاد ة على هذا الط يقش الذض أديدعدطدى 
لدص  اأيا الزرم  ن جديد صالعددالدة لد د  
   ةعف صاللق ل   لاحم حقش هذه 
هددى الددقددندداعددة الدد اأددخددة رنَّ ال دديدداأددة 
الة وصجهش صهى لادقة  الفينية لي أل حمل

 فى تعاصنوا.
تلية  ن  لدمدد عريدق إلدى ع دال دى 
ال  لدا  صإلدى الدقدا دمديدن عدلدى  دوقد  
الفين بعيون ع بديدة صعدلدى روأدودم 
ارأ اذ  دلدمدود ريلدا صر ديد  إتدلداد 
ال  لا  صالفلفييدن الدعد   ولددقدا  
الفدديددن ارأدد دداذ اركدداديددمددى  دد صان 
أودا  صال لية  ولولة إلدى الدقديدادك 
الفينيدة عدلدى روأدودا الد  ديد  شدى 
جينبين  صإلدى ال دعدم الفديدندىش  د  
تمنياتى بدصات االعدهار صال قدت لموقد  

 الفين بعيون ع بية.
 

* نضو مرش  ففا االرف ف،د الفدولفا 
لىة ،فيفيفن واإلنفامفيفيفن والفمفك ف،، 
العر، أصدق،ء الةين ـ ففرع لفبف ف، . 
 فف،حففث فففا شففؤو  الةففيففن ومففكفف، فف  
لمىفف مفرالفز ا  ف ف،ج والفجف،مفعف،ت 

 الةي ية
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عدن ”  الدند د ك“  نذ لدصرهاش لم ت وقف 
َحم  شعلة الفداقة الدعد بديدة الفديدنديدةش 
صقددد وكدددت هددذه الدد أددالددة االلدد دد دد صندديددة 
الوحيدك  ن نوعوا صرأال وا صهدفودا فدى 
العالم الع بى بد  د دهش صالدعدالدم الدنداطدق 
بالةاد عمو ا ش ونوا قادرك علدى  دنداف دة 

 المجالت الورقية الم خفص.
صب غم ِلغ    داحد دوداش إال ون الدعدمد  
الَمبذص  فيواش صالعناصين ال دى تد دنداصلدوداش 
صالمادك ال ى تع وواش هى غي    بدوقدة 
فى طبيع وا ص د ا ديدودا صالديدة ت دويدقدودا 
المجانى على الخ يطة ال ياأيدة صفدى 
ال يانات االعال ية كافةش صبخالة فدى 
 جاالت االق فاد صالفنون صالد دقدنديدات 

 ص ا إليوا.
على تدخيديدد  دخد دلدف ”  الن  ك“ حاعت 

ارصأدد  الددعدد بدديددة صالفدديددندديددة بدد دد  
تددوجددودداتددودداش صيدد دد ددم فدديددوددا رددبدد ا  
صأديدداأدديددون صكد لددا  كددبددارش صتُددعدد ددبدد  
لددورك لددمددواقددف االتددلدداد الدددصلددى 
للدفدلدفديديدن صاالعدال ديديدن صالد د لدا  
الع   ولدقا  )صُحلفا   الفينش فوى 
حا لة كلمة اللق الد دى ال تدمدوت صال 
ت لل ش صت عى قةية عليا لم يَ بق ون 
تناععأل  جالت وُر ى على حدمدلدوداش 
ذلك ون هذا الِلمد  ثدقديد  ثدقديد ش فدودو 
 بد ى صعقا دضش صيددفد  حدا دلده ثدمدندا  

 باهظا  لقا  َحمله صال غنى به.
عدبدئدا  ”  الن  ك“ فمن ناحية وصلى تلم  

ود يدبديدا  كدبديد ا  يدد دمد د  فدى الد دلدمددة 
الفادقة و ات الجماهديد  صكد  الدعدالدمش 

صرن البعن  ن الُم خندقين فدى ردندادق 
ب طا ش قدد ال   ور ىش  ن ب طا  صغي 

تُعجبوم  وادها صرأال وا صل اندوداش لد دن 
تدندخى بدندفد دودا عدن قدوا ديد  ”  الن  ك“ 

اآلر ين الف اعية صالمواجوات     دن 
يةم صن لوا ح ددا  وص  دلداصلدة لدلدنديد  

بدبد داطدة لدعدجدزهدم عدن االتديدان   نواش 
بم لواش صرن شدخدفديداتدودم ال تد دنداأدم 
صرأال واف صفى ثانية هى َ لم  طدوعدى 
ي القى العالم فيوا بدعواتدودا إلدى تدقدار  
االن ان الع بى صاالن ان الفيندى. لد دن 

صبدد غددم ذلددك فددمددن رددال  هددذا االن ددان 
لاحم الدلدغدة صالد دقدافدة الدمدخد دلدفدة فدى 

فدى  دلداصلدة ”  الدند د ك“ ار  ينش تند د  
ت  ي  حدالدة ب د يدة جدديددك فدى الدفد د  
صال لو  العالمىش صتقار  يَ مح ب غطية 
ك  االن انيات ال ى بقيأل رلفيات كد ديد ك 
حبي ة فى الدود اصك  د كش صفدى الدجدزرك 

   ات ك ي ك!
هى  جلة فد د  ثدقدافديدة نفدف ” الن  ك“ 

شو ية تفاعليدةش صتُدعدندى بد د   دا يَدمدأُل 
” الدند د ك“ للع   صالفين بِفلةش صتقوت 

على كواه  قلميين صن طدا  وذكديدا  فدى 
اللقد  االعدال دى صال ديداأدى صالددصلدىش 
صي  وأوا ال ديدد  دلدمدود ريداش الدمد دقدف 
الددمددعدد ص ش الددذض بددادر إلددى تددخأدديدد ددوددا 
صرعددايدد ددودداش صصاحدددك  ددن ركددا ددزهددا 
صشو توا دعوتوا الى الفداقة صالد دعداصن 
الدصليينش صالدعوك أويا     الفين ألميا  
إلى عالم بال ح ص ش صالمناداك ب  ي  فدى 
االق فاد صال دجدارك صالد دعداصن صالد دبداد  
صال فاه  ويةدا ش صهدى رأدالدة شد فدا  
قبةوا بخيديوم على َجم  المبادى ش صهدم 
ِ دد ددا  لددلددمددلددبددة بدديددن الددنددا ش فددندد دد هددم 
االعال ى هو رد ة ُ  لدى تُدلد دذىش صلدو 
حذا حذصهدم كد ديد صن كد ديد صنش لد ويدندا 
تغيل ا  فى هذا العالم لفالح غالبي ده الد دى 
تدد ددوق إلددى غددٍد وفةدد ش صكددفددايددة  دداديددة 
صومانات يو ية لدلديداك ونفد  صوشد   
صوأو ش صحياك  م عة صذات  عندىش ذلدك 
ون حياتنا قفي ك صال  عدندى لدودا 

 بدصن كلمة حق.
”.. الددندد دد ك“  ددبدد ص   ددئددويددة 

 ب ص  لوذه الن د ك الد دى غددت 
َ علما   ن  عالم العف  ال  ي يدة 
صراي ه ب لم وا صنوجوا صتطلعاتوا 
صقواعدهاش صلدمدلدمدود الدلدبدنداندى 
ص  صان ارردنى نقو   دبد ص ش 
صتوانيدندا لد د  َ دن يد د دم فديدودا 
صيُ اهم بجوده صكلم ه فى ُرقيلوداش 
فى ك  البلدان الع بية  دن الدمدا  
الى الما ش صفدى عدوالدم ص ددن 
الفدديددن صرصأدديددا صدص  وُردد ى 

 عديدك.
#*ناء_س،غ : ل،رفي #ألردنفا 
ومسففكففيففمففرد ومسفف،نففد لففرهففيففس 
#االر ف،د الفدولفا لفىفةف ف،ففيفيفن 
واإلنففامففيففيففن والففمففك فف،، الففعففر، 
فففىففف ففف،ء #الةفففيفففن  أصفففدقففف،ء وحل

 ونضو قد    ،الر ،د الدولا. 
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ر حدد دى فددى الدَمددنددات ون  لدم وكددن وتفددول
 طالعاتى لل داتدم صالد صا دى الفديدندى 
) و يدان  أد دقدودندى فدى يدوت  دا إلدى 
عيددارك الفدديددنش وص كدد ددابددة  ددقددالددة فددى 

ع بية لينديدة شدوديد كش صكد  ”  ن  ك“ 
ش إلى ” فعَلأل بى فِعلوا االنقالبى“ هذه قد 
فجخك صونا ”  ع  ت على نف ى“ حد وننى 

وأدديدد  فددى طدد يددق الددلدد يدد  الفدديددنددى 
الطوي  فى ع ض الفين دصن طولواش 
 ن ب ين الى قدويد د دو عدبد  كد  شدبد  

 !لينى
لي  ) و يان  هو صحدده الدذض جدذبدندى 
للفينش ل ن ظواه  ك ي ك فى الد داريدخ 
صالددجددغدد افدديددا صالددزعددا ددات الفدديددندديددة 
المخلفة لوطندودا جدذبد دندى ويةدا ش إال 
وننى صجدت فى االردالقديدات الفديدنديدة 
كذلك انجذابا  إلى ثقافة صحةارك عميقدة 
الجذصر صعظيمة. هدندا  عدالقدة فد يددك 

الفدداقدة “ فى المج دمد  الفديدندى هدى 
ش إنوا عالقة   يندة صا د دداد لـ ” االروية

ك الد دوندفدوشديدوأدى فدى “   فووت االردول
ش صهددو  ددفددوددوت ”ال ددلددو  االجدد ددمدداعددى

يخ لف عن الفدداقدة عدن قد ابدة الددتش 
يدعد دمدد “ صهنا  قو  لديدندى لدمديدم  

الم   فدى الدبديدأل عدلدى صالدديدهش صفدى 
 .”الخارج على ولدقا ه

يَع قد الفينيون ون االردوك هدم تدمدا دا  
 دد دد  اريدددض صارقددداتش صلددوددذا هددم ال 

 «إردوك»يُدَعوَن ولدقا ش ب  يُددَعدوَن 
فل مش صيعا لونوم ويةا      إروتودمش 

دارجدة فدى كد  ”  وردأل” ص”  وخ“ صكلمة 
الفين صبين  دخد دلدف قدو ديداتدودا صفدى 
تعا   الفينيين يو يدا ش صهدى تد دقداطد  

 .تما ا     الُم   االش  اكية بالفين
فى الواق  ونا ك ي  الدقد ا كش وقد و لدعددٍد 
 ن ارُدبا  صال  لا ش صوجد   عة صراحدة 
نف ية فى ذلكش فمن ال صايدات صالد د دم 
الف  يدة لدألدبدا  صالد د لدا  الدمدلدلديديدن 
االردندديدديددنش ص ددنددوددم جددورج الددفددارش 
صإبدد اهدديددم نفدد  (ش إلددى االفددغددانددى 

ص ددلددمددود  صجددبدد ان رددلدديدد  جددبدد ان
درصيشش صبالطب  لز يلنا طارق قدديد  

 .شاع  اللمش صغي هم ك ي صن
 طالعاتى قادتنى إلدى الفديدنش بد  إن 
االتلاد الدصلى للفلفيين صاالعال يديدن 
صال  لدا  الدعد   ولددقدا  الفديدن قدد 
تلقفنى صقادنى إلدى الفديدن هدو ويةدا ش 
ف  أأل صق ى رع   هذا البلد صشعبهش 
صل وثيق ك      فى عيدارتدى بدالفدور 
الفوتوغ افية ال ى أد دبدقدى شداهددا  إلدى 
اربد على ون  دواطدندا  وردنديدا  لدم يدجدد 
ط يقه إلى االعالت صاالعالت الدمدفدور 
المللىش قد صجده فى الفديدن صاالتدلداد 
الدددصلددىش صكدد ل دد دده الفدديددـددن بددزيددارك 

 كب ى.. 
إنه ك ت الةيافة الفينىش صهدو الدعدقد  
الفدديددنددى الددذض يددلدد دد ت كدد  الددعددقددو  
صارقالت صالموثلقينش ونده ويةدا  االتدلداد 
الدصلى ر ي ا  صيدمد دلده ع ديدلدندا  د صان 

” الدند د ك”  أودا  صقياداته ص دي  عدات

االربارية ال ى نل ف  اآلن بدالدعددد  دئدة 
 نواش ص وق  الفديدن بدعديدون عد بديدةش 

 .ارخ االعال ى ال بي   لمود ريا
فى اللياك تلدث ظواه  غد يدبدة حدقدا ش 
صال يم ن للم   ون ي نبخ بم  قبلده الدذض 
قد ينقلم روأدا  عدلدى عدقدمش كدمدا هدى 
حال ى صحياتى ص   دقدبدلدى الدذض لدار 
   الفين صالعالقات الع بية الفينيدةش 
كما لدم وتفدور فدى ال دابدقش صهدا وندا 

 دوقد  “ صفى ”  الن  ك“ وك م صون   فى 
ش صلم وتخي  يو دا  ” الفين بعيون ع بية

ش بددخنددنددى ” وحددالت الددظددودديدد ك“صال فددى 
 .أخك م فيوما

 !؟”الن  ك“ ا ع اض وقو  عن 
رنوا ت لدث بب اطدة ”  الن  ك“ تعجبنى 

صعمق عن الفين صالعالقات الدعد بديدة 
هدو ”  الدند د ك“ الفينيةش ل ن  ا يدمديدز 

لليح ن  ها صعدت صال ودا رض جدودة 
صال انلديداعهدا رض دافد   دادضش فدودى 
بب اطة ن  ك للجمي  ص ن الجمي ش فمن 
ي  بون فيوا هم عقو  تدعدبلد  عدن صاقد  
ال عبين العد بدى صالفديدندىش دصن ويدة 
تطلعات إلدى  د داأدم  دالديدة ص داديدةش 
صهذا هو وهم  ا يجم  الب  ش لذلك ن ى 
كيف يج دمد  وعةدا  االتدلداد الددصلدى 
وأاأا  لدعم الن  ك بدمدقداالت  د دالحدقدة 
صالدد دد صيددم لددوددا صالدددفدداع عددن رددطددوددا 
ال قافىش دصن ون ي طلعوا إلى  نب   الى 
 نواش صال هى ح ى ال تد دطدلد  إلدى وض 
وجنبى ل  يي  و دورهداش صتدعد دمدد عدلدى 
وفددد دددار وعةدددا  االتدددلددداد الددددصلدددى 

 .صولدقا وم صولدقا وا
هى  جلة تنوي يدة صتدلدمد  ”  الن  ك” ص

ف  ا  يخ لف عما يدند د  فدى الفدلدف 
الع بيةش فلغة اللديث فى لفلداتدودا لدم 
يَع د عليوا ق ا  الع بيةش صلم ي دبدق ون 
أبقوا وحد إلى ذلكش رنوا لغ وا الخالة 
بودا صبدخعةدا  االتدلداد الددصلدىش صهدم 
ي ميزصن بوا صي م  ع ف وم  ن رداللدودا 
صالددعدد ددور عددلدديددوددم بددمددفدداتدديددلددوددا عددلددى 
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