
 

 9309-9-03االثنين  العدد المئة وأربعة



  9ا لففةفف فف ففة   

هو مشروع مفكفمف،مفهد  فلفدج للف   فعفه   
الةين أقفر،د وهفا الفكفا بف،رف  رف فر  
ن سل، ففا لفه مفمف،  ففا الفعف،لف د والفكفا 
ر ول  لل  فرصة ور فد  ففا ا   نفيفنف د 
وهو لبنة أول  فا بن،ء المعفرففة الفعفربفيفة 

 حول الةين.
 قوم المشروع بشمه أس،سا نفىف  مفوقف  

 الةين بعيو  نربية
www.chinainarabic.org    

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

 االقكة،د ة والمنون،ت والر ،ألة.
الموق  هو  زء من طموح نفربفا إلقف،مفة 
نفاقفة صفداقفة مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففارفف فف،د الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن 
واالنفامفيفيفن والفمفكفف،، الفعفربفا أصفدقفف،ء 

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

 الكن 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  ممنم  مراسىكن، نى  العنف،و فن 

 البر د ة الك،لية:
بر د موق  الةين بعيو  نربية الرسفمفا: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفونفة الةفيفن بفعفيفو  نفربفيفة نفىف  

 ال ، سبوك
China In Arab Eyes   الةين بعيفو

 نربية
 بر د مد ر المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  الل،رف:

 339400906000  

كإعالمي قضى عشرين سنة في العمل الصحافي في مختخفخ خ  
مجاالته المرئية والمسموعة والمكفوبة، كان ال بد من اخخفخيخا  
تتصص لفركيز االهفمام ع يه، وتقديم إضافة نوعية فيه، بدل 
البقاء مشففاً بين متف   القخضخايخا الخفخي تخفخ خاعخل فخي عخالخمخنخا 

 المعاصر.

، وبعد  ح ة بحث طخويخ خة اسخفخقخر 5002كان هذا القرا  عام 
القرا  ع ى االهفمام بالصين، الدولة الصخاعخد ، الخفخي تصخنخ  
العجائب، والفي ال يوجد في عالخمخنخا الخعخربخي إال الخقخ خيخل مخن 
المهفمين بقضاياها المفشعبة، سواء ما يفع ق بالداخل الصيني، 
أو في يتص عالقات الصين م  العالم، وبالفحديد م  عخالخمخنخا 

 العربي.

لم يكن القرا  عشوائياً، وإنما يسفند إلى اطالع عخ خى الخفخوجخه 
الذي يسود العالم، واقفناع بأنه ال بد من مخالقخا  الصخيخن الخفخي 

نحو العالم، لفترج من انخطخوائخهخا، ”  مسير  طوي ة“ تنط ق في 
 وتس ك طريق اإلصالح واالن فاح الحقيقي من أوس  أبوابه.

ونحن العرب نعاني كثيراً، من تجبّر القوى العالمية العظخمخى، 
ومن غياب المساعد والمف ّهم لقضايانا، ومن تحيّز المسؤوليخن 
العالميين ضد قضايانا، فجاء االن فاح ع ى الصين ليشكل طاقة 
أمل لنا بوجود قو  عالمية كبير  يمكن نسج عالقات قوية معها 
تقوم ع ى الف اهم والفعاون والمنخ خعخة الخمخفخبخادلخة والخمخصخ خحخة 
المشفركة، بدل العالقات القائمة والفي تقوم عخ خى اسخفخعخمخا نخا 
واسفغالل خيراتنا وس ب أموالنا، وهي العخالقخات السخائخد  مخ  

 دول العالم الفي اسفعمرتنا واسفعبدتنا طويالً.

وانط قت  ح ة معرفة الصين منذ ذلخك الخحخيخن، وعخ خى مخدى 
خمس عشر  سنة حفى اآلن، تع مت الخكخثخيخر عخن هخذر الخقخا   
العمالقة، بمساحفها وبسكانها وبفا يتها وبنهضفها الفي تصن  
مسفقبالً أفضل لها ول بشرية جخمخعخاء. وبخالخرغخم مخن كخل هخذا 
االطالع، أجد أنني ما زلت بعيداً عن المعرفة العميقة ل صيخن، 
وأنني بحاجة إلى بذل الكثيخر مخن الخجخهخود حخفخى يصخبخ  مخن 

 الممكن لي االدعاء بأنني تعرفت فعالً ع ى الصين الحقيقية.

لقد قرأت عشرات الكفب عن الصين، وأتاب  أخخبخا هخا بشخكخل 
ً إلخكخفخرونخيخاً  يومي، إن لم يكن لحظة ب حظخة، وأنشخأتم مخوقخعخا
ونشر  إلكفرونية ووسائط تواصل عديد ، ك ها تفع ق بهذا الب د 
العظيم، واخفرت لهذا المشروع المعرفي اسماً يعكس الخمخهخمخة 
الفي يسعى لفحقيقها: الصين بعيون عربية.  وأ دت لهذا االسم 
أن يشكل جسراً يربط بين األمفين العريقفين، األمخة الصخيخنخيخة 
واألمة العربية. وم  وجود العديد من األفكا  ل فوس  فخي هخذا 
المشروع، فأنا أظن أنني حققت الكثير من اإلنجازات، ولكنخهخا 
تبقى إنجازات مفواضعة أمام حجم الطموحخات الخفخي أضخعخهخا 
نصب عينّي، وكذلك أمام ما هو مط وب من جهود لخ خنخهخو  
أكثر فأكثر بالعالقات بين الصين والدول العربية في مختخفخ خ  

 .المجاالت
 0الككمة نى  الة  ة 



  0ا لففةفف فف ففة 

أنخا ال أدعخخي الخخقخخد   
ع ى تحقيق تخطخويخر 
كبيخر فخي الخعخالقخات 
بين األمفين، نظراً لكوني فرداً واحداً، ولست مؤسسة  سمية 
أو جهة خاصة تم ك اإلمكانات الالزمة ل دف  بهذر الخعخالقخات 
إلى األمام. ولكن ما أنا مخفخأكخد مخنخه هخو أنخنخي أمخ خك اإل اد  
والرغبة ل قيام بأي شيء ممكن لفقديم شيء جديد يكون م يخداً 

 .لفطوير هذر الروابط بين شعوبنا وبالدنا

وانطالقاً من هذر الرغبة الفي أم خكخهخا يّسخرت لخي الخظخرو  
بناء عالقات عميقة جداً م  الكثير من األصدقاء الصيخنخيخيخن، 
سواء الموجودين في عالمنا العربي، كدب وماسيين أو طخالب 
أو إعالميين أو غير ذلك، أو أولئك الموجخوديخن فخي الصخيخن 

 .ن سها

لقد ز ت الصين حفى اآلن عشر مرات، وفي كل مر  كخنخت 
أعود من الصين وأنا أم ك المزيد من األصدقخاء، ال بخل مخن 
اإلخو  واألخوات الحقيقيين، وفي بعض األحيان كنخت أنسخج 
عالقة أبخّو  حخقخيخقخيخة مخ  بخعخض األشختخا  الخذيخن صخرت 
أعفبرهم كأبنائي وبناتي، وأتواصل معهم بشكل دائخم، إن لخم 
يكن بشكل يومي، بما يجع ني أحس ن سي أنني أعخيخف فخعخالً 
في بيئة صينية حقيقية، أ اعي فيها فرق الفوقخيخت والخزمخان، 
وأحفرم األهواء واألذواق المتف  ة، وأتخ خّهخم تخنخّوع الخفخ خكخيخر 

 .والثقافة

وساهمت زيا اتي المفعدد  في بناء  وحي المفع قة بالصين، 
حيث تعرفت ع ى م ردات حيا  الشعب الصيني في متخفخ خ  
أنحاء الصين، من الشمال، في بكين ويخنخفخشخوان إلخى أقصخى 
الجنوب في هاينان وغويفشخو، ومخن الشخرق فخي شخانخغخهخاي 
وهانغفشو ونانجينغ إلخى الخغخرب فخي النخفخشخو ودونخهخوانخغ، 
وصوالً إلى أقصى الغرب في يو ومفشي وتو بان وكاشغخر 
)كاشي(، وبعض هذر المدن ز تها عخد  مخرات وعشخت مخ  
أه ها وشبابها وعرفت طموحاتخهخم وأحخالمخهخم ومشخا يخعخهخم 

والخخختخخخخطخخخخط الخخخخذيخخخخن 
يسخخخخخاهخخخخخمخخخخخون فخخخخخي 

 .تطبيقها

لقخد شخاهخدت الصخيخن 
كخخيخخ  تمخخبخخنخخى كخخدولخخة 
عظمى، وفهمت كي  
تخخخخمخخخخكخخخخنخخخخت خخخخخالل 
السخخنخخوات السخخبخخعخخيخخن 
الماضية من بناء هخذا 
االقخخفخخخصخخخاد الضخخختخخخم 
والمفنوع والمفخطخو ، 
الخخخذي تخخخحخخخّول إلخخخى 
االقفصاد الثاني عخ خى 
مسفوى الخعخالخم، كخمخا 
أد كت األسباب الفخي 
سفؤدي بهذا االقفصاد 

ضعت أمامخه  ألن يصب  االقفصاد األول بال منازع، ومهما وم

 .من عقبات

ومن االقفصاد إلخى السخيخاسخة، قخرأت بخعخمخق الخمخبخاد  الخفخي 
تطرحها القيادات الصينيخة الخمخفخعخاقخبخة، وال سخيخمخا الخرئخيخس 
واألمين العام الحالي السيد شي جينبينغ، والفي تعمل الصخيخن 
الجديد  ع ى تحقيقها، وهي تفركز ع ى بناء مجفم  المصخيخر 
المشفرك ل بشرية، وع ى بناء عالقات دولية تقوم ع خى مخبخدأ 

اسفناداً إلى المن عة المفبادلة ل جمخيخ ، مخ  مخا ”   اب  ـ  اب “ 
يعنيه ذلك من اسفبعاد لسياسات الهيمنة والطغيان واألحخاديخة 
وال عبة الص رية، وهي السياسات الفي خّربت العالم وحّولخفخه 
إلى ميادين ل فوتر والنزاع والخحخروب والخدمخا  الخذي يخعخيخق 

 .عم يات الفنمية ويض  عقبات كبرى أمام الفطو  البشري

ومن أجل كل ذلك ازداد إيماني بأهمية تعاون أمفنخا الخعخربخيخة 
م  األمة الصينية لما في ذلك من مص حة ل طرفين بخالخد جخة 

 .األولى، وبالفالي مص حة العالم ككل

ونحن في لبنان، هذا الب د الصغير، سواء من حيث المخسخاحخة 
أو من حيث عدد السكان، لسنا عاجزين عن لخعخب دو  مخهخم 
في تعزيز العالقات العربية الصينية، ألننا نم ك الخكخثخيخر مخن 
المقومات المميز ، سواء ع ى الخمخسخفخوى الخثخقخافخي أو عخ خى 
المسفوى اإلعالمي، أو في إطا  المعرفة االقخفخصخاديخة بخكخل 
أشكالها، وال سيما في القطاع المالي والمخصخرفخي، وفخي كخل 

فخي ”  الخمخسخاعخد” هذر المجاالت يمكن أن ي عب ال بنانيون دو 

 .خ ق عالقات عربية صينية أكثر قو  وعمقاً وفائد  ل طرفين

إن االحف ال بالذكرى السبعين لقيام جمهو ية الصين الشعبيخة 
يشكل مناسبة مهمة جداً ل فأكيد ع ى الخعخظخمخة الخفخي وصخ خت 
إليها الصين بعد كل هذر العخقخود مخن الخنخضخال فخي مختخفخ خ  
المجاالت لبناء مجفم  قوي مفناغم مفطخو  خخالم مخن الخ خقخر 
وينظر إلى المسفقبل بكل أمل وثقة، كما أنها فرصة لخ خفخأكخيخد 
ع ى الفزامي الشتصي بالعمل ع ى بذل كل الجهود الممكخنخة 
لفخعخزيخز أواصخر الصخداقخة 
بين الصين والعرب، وبيخن 
الصخخيخخن ولخخبخخنخخان بشخخكخخل 
خا ، وهي الرسالة الخفخي 
نخذ ت نخ خسخي لخهخا، نخظخخراً 
لخمخعخخرفخفخي بخأهخمخخيخة الخخدو  
الذي يمكن أن تقوم به هخذر 
العالقات في تطوير عالمنخا 
الخخعخخربخخي، والخخ خخائخخد  الخخفخخي 
تحخقخقخهخا لخ خدولخة الصخديخقخة 

 .والعظيمة، الصين

*مفففد فففر مفففوقففف  الةفففيفففن 
بففعففيففو  نففربففيففة  فف نفف،هفف  
رهففيففس االرفف فف،د الففدولففا 
لىة  فيفيفن واإلنفامفيفيفن 
والمفكف،، الفعفر، أصفدقف،ء 

 )وُحى ،ء( الةين

 9ركمة المنشور نى  الة  ة 



  6ا لففةفف فف ففة   

قمبيل األول من أكخفخوبخررتشخريخن األول 
خقخبخل وخخاللخه، ت خحخفخ خل جخمخهخو يخة  المم
الصخخيخخن الشخخعخخبخخيخخة الصخخديخخقخخة لخخال دن، 
وسخخ خخا تخخهخخا لخخدى الخخمخخمخخ خخكخخة اال دنخخيخخة 

لخفخأسخيخس  00الهاشميخة، بخالخذكخرى الـخ
الخخدولخخة الشخخعخخبخخيخخة، وبخخقخخيخخاد  الخخحخخزب 
الشيوعي الصيني لهخا ولشخعخبخهخا الخذي 
ي خخفخخشخخّكخخل مخخن عشخخرات الخخقخخومخخيخخات 
والشعوب المفآخخيخة، وبضخمخنخهخم ذوي 

 االصول العربية.
غخخخالخخخبخخخاً، فخخخي الخخخدول ذات الخخخنخخخظخخخام 
االقفصادي والسياسي العشوائي، تشيخ 
م وشيتخوخخة  وتهرم الدولة سوياً م  ه ر 
حزبهخا السخيخاسخي، لخكخن الصخو   فخي 
الصين متف  خة تخمخامخاً، بخل هخي عخ خى 
عكس ذلك من األِل  إلى الخيخاء، حخفخى 
أنه يمكننا القول إن نظرية ابن خخ خدون 
لم تصمد أمام إصرا  الصين لخ خحخ خاظ 
ع ى ففّوتها، فالحزب يمخحخاِ ب الخ خسخاد 
واإلفساد بال هواد ، وينهض بشعبه في 
كل المجاالت، ويوّجه ثِما  الفقخدّم أوالً 
إلى أّمفه ولسد احفياجاتها. لذا، نرى كم 
تخخزدهخخر الخخدولخخة الصخخيخخنخخيخخة وحخخزبخخهخخا، 
ويفطو ان ويعودان ل ق ز إلى شبابهما، 
بقوى تنظيمية تعميرية، وبخإ اد  فخفخيخة 
لحزبم مم عم باالبفكا  باطراد، وها هي 
الصين تغدو الثانية اقفصادياً، وتمسخا ع 
م اخفراعات ت و أخرى فخي  التطى لفقدِّ
الكثير من المناحي الفي لم ي سبقها إليهخا 
أحخد، حخفخخى وصخ خت تخ خك الخخبخالد إلخخى 

ز اعة التضا  في محخطخات صخيخنخيخة 
سابحة ال ضاء التا جخي، واالسخفخعخداد 
ر وإسكان الصينييخن  لفعمير كوكب الق م 

مخبخاد   »فيه، و بخط الخقخا ات بسمخبخِل 
خثخيخر   «الحزام والطريق العخالخمخيخة، الخمم

لخخجعخخجخخاب، والخخفخخي ي صخخونخخهخخا األمخخيخخن 
الرئيس النابه شي جخيخن بخيخنخغ صخديخق 
اال دن الكبير، إذ لم ي سبق الصيخن إلخى 
خوغخ خة  هذر المباد   أحد في حقبفين، المم
في الِقدم )طريق الحريخر الخفخا يختخي(، 

ع اصر ..  واآلخرى المم
تأسست جمهو ية الصين الشعبخيخة فخي 

، ومخنخذ ذلخك 9191األول من أمكفوبخر 
الفا يخ لم يفخوقّخ  الخحخزب الشخيخوعخي 
خ خيخد  الصيني عن توجيهها إلى ما هخو مم
وخير لشعبها، ولخ خفخعخاون الخ خاعخل مخ  
شخخخعخخخوب وإ ادات الخخخعخخخالخخخم ودولخخخه 
وحكوماته، بغض النظر عن توّجهاتهخا 
السخخيخخاسخخيخخة واأليخخديخخولخخوجخخيخخة، وتخخقخخديخخم 
د  األوجخه إلخيخهخا، دون  المساند  المفعدِّ
أي تدخل في شؤونها الداخ ية، وضمخن 

ل جمخيخ . وِمخن  « اب   – اب  »معادلة 
المعرو  أن أفريقيا، ع ى سبيل الِمثال 
ً الفخفخاً  ال الحصر، كانت شهدت توّسخعخا
في سفينات القخرن الخمخنخصخرم، بخفخ خقخي 
خقخدةمخة لخدولخهخا،  المساعدات الصينية المم
منذ حقبة الزعيم ماوتسي تونغ التخالخد، 

 «الخخخمخخخوسخخخاد»مخخخمخخخا أزعخخخج جخخخهخخخاز 
ن يق  خ  ه  الصهيوني االسرائي ي، وم 
ع  عخمخال ر  داعماً ونافتاً في بوقه، ف ش ر 

 «تصخيّخد«وأزالم القوى الح ي ة لخه، بـخ
التبراء الصينيين، وعاد   مخا تمسخفختخدم 

خخ خخرد   بخخدقّخخة حخخفخخى اآلن،  «تصخخيّخخد»مم
لوص  حالة المواجهة الفي افخفخعخ خفخهخا 
القوى الرجعية المناهضة لخ خصخيخن فخي 
خقخفخل  أفريقيا والعالم، وكان أن سّج ت م 
ليس التبراء العخسخكخريخيخن الصخيخنخيخيخن 
فحسب، بل وخبراء الصيخن الخمخدنخيخيخن 
الذين عم وا في الخحخقخول االقخفخصخاديخة 

 والفجا ية وغيرها في القا   السمراء.
في الحقيقة، ي صعب ع ينا أن نخفخصخّو  
وجود العالم المخعخاِصخر بخدون الصخيخن 

الخخذي حخخافخخ  عخخ خخى   –وبخخال حخخزبخخهخخا 
مسيرتها الم فزمة بمخبخدئخيخة وعخقخائخديخة 
تف رد بها الصين قياد ً وشعبخاً. فخالخكخر  
األ ضخخيخخة سخخفمخخصخخبخخ  أجخخمخخل وأبخخهخخى 
بمساعدات الصين وتقنياتها وتقخِدمخاتخهخا 
الخمخاديخة والخروحخيخخة. وتخطخّو  الصخيخخن 
المفسا ع والمذهل، ي خدفخعخنخا لخ خفخ خكخيخر 
العميق والموضوعي بما يفّخصخل ودنخو 
تحّوالت جيوسياسية واقفخصخاديخة غخيخر 
مسبوقة تنخفخظخر اإلعخالن عخن نخ خسخهخا 
لالنسانية، ذلك أن هذر الدولة اآلسيخويخة 
العريقة، وحزبهخا اآلسخيخوي والشخرقخي 
ً وثخقخافخيخاً، واألممخمخي  شاعراً وجغرافيا م 
خبخ خةً، ال تمخبخقخى مخا  ً ونضخاالً وج  تط ّخعخا
تصنعه وما تمبدعه لن سها طي الكفمان، 
بخل تشخحخخنخه لخ خخعخالخخم، واألهخخم بخخأسخعخخا  
مناسبة وفي مفناول الطبقات والشرائخ  
هّمشة إذا كان س عة مخاديخة،  العالمية المم
ومجاناً إذ كانت الس عة ثقافية وتع يمخيخة 
وإنسانية، في حخيخن طخحخنخت عخجخالت 
المخنخافسخة الخرأسخمخالخيخة الخجخشخعخة هخذر 
الخخطخخبخخقخخات، وأخخخرجخخفخخهخخا مخخن دوائخخر 
وص حخات الخفخا يخخ، بخالخرغخم مخن أن 
سواد الجماهير ال قير  والمفوسطة هخي 
المدافعة عن أوطانها، وتصونها بخرغخم 
فاقفها وأسمالها الفي هي أصالً وفصخالً 

هفرئة.  مفآك ة ومم
ً عخ خى  الصين هي الب خد األكخثخر سخّكخانخا
وجه الكر  اال ضيخة )مخ خيخا  ونصخ  
الم يخا  نسخمخة(، وحخزبخهخا الخقخائخد هخو 
األكخخثخخر عخخدداً بخخيخخن جخخمخخيخخ  أحخخزاب 
عخمخو   )ي خقخفخرب مخن مخئخة مخ خيخون  الم 
عضو(، وهي الب د الذي ي شغل المكخانخة 
االولخخى بخخجخخدا   فخخي حخخقخخول كخخثخخيخخر ، 
تبّوأتها الصين ب ضل الفزامها الخقخيخادي 
والشخخعخخبخخي بخخاالنضخخبخخاطخخيخخة والصخخرامخخة 

 بال كر والقول والعمل.

 مروا  سوداح.. رهيس اإلر ،د الدولا لىة ،فيين واإلناميين والمك ،، 
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   5ا لففةفف فف ففة 

ع ى الرغم من حداثة عهدي فخي الخكخفخابخة 
، إال ″ 5095تقريبًا منذ عام “ عن الصين 

أنني أعفبر ن سي اآلن واحخداً مخن الخنخا  
الخذيخن اسخفخطخخاعخوا أن يخبخخحخروا فخي ذلخخك 
المحيط الكبير لمسخافخة بخعخيخد  قخ خيخاًل عخن 
الشاطئ، وأعفخبخر نخ خسخي تخ خمخيخذًا نخجخيخبًخا 
وسباًحا ليس سيئًا وأتمنى من هللا أن يخمخد 
لي العمر كي أسفكمل اكفشا  ذلك العخالخم 
الغني، ومحاولة نق ها لكي تسف هم شعوبخنخا 
العربية ت ك الفجربة الخ خريخد  الخفخي بخدأت 
مخخن الصخخ خخر حخخفخخى وصخخ خخت ألن تخخكخخون 
الصين حاليًا القو  المحركة األولى لخ خنخمخو 

% 00االقفصادي العالمي بنسبة تقخد  بـخ 
ومخن الخمخنخفخظخخر أن تخفخزايخد مخ  تخطخبخيخخق 

 .تكنولوجيا الجيل التامس
وم  اقفرابي من عامي األ بعيخن، أتخذكخر 
ن سي منذ نخعخومخة أظخافخري، وأنخا مخغخرم 
بالصيخن عخنخدمخا قخرأت حخديخث الخرسخول 
األكرم سيدنا محمد ص ى هللا ع يه وسخ خم، 

يخأتخيخكخم “ وصححه الفرمذي عخنخدمخا قخال: 
، ” نا  من المشرق فاسفوصوا بهم خخيخًرا

والخخمخخقخخولخخة الشخخهخخيخخر  الخخفخخي  اجخخت وقخخت 
ازدها  الفجا   بين الخعخرب والصخيخنخيخيخن 

اط خبخوا الخعخ خم ولخو “ع ى طريق الحرير: 
، باعفبا  أنخه نخهخايخة الخعخالخم، ” في الصين

وفي بخ خدي مصخر نخطخ خق عخ خى الصخيخن 
، نخظخًرا لخبخعخد ” كوكب الصخيخن الشخقخيخق“ 

المسافة الكبير، ففولدت لدي  غبة جامحة 
في اسفكشا  الجانب اآلخخر مخن الخعخالخم، 

” الثمانينات والفسعينخيخات“ في ذلك الوقت 
كان إيجاد كفب تفحدث عن الصخيخن أمخًرا 

حخول “ صعبًا، ف م يكن أمخامخي إال كخفخاب 
ألنيس منصو ، ولخم ”  يوم 500العالم في 

أسفط  أن أسفقي منه الخكخثخيخر نخظخًرا ألن 
 حخخ خخة الخخكخخاتخخب الخخراحخخل إلخخى الصخخيخخن 

 .اقفصرت ع ى هونج كونج

لكنخي ظخ خ خت مخولخعًخا بخالصخيخن والخثخقخافخة 
الصينية، وحكايخات الخفخنخيخن األسخطخو يخة 
واألبخخاطخخر  الخخقخخدمخخاء وطخخريخخق الخخحخخريخخر، 
خصخخوًصخخا وأنخخهخخا ثخخقخخافخخة ثخخريخخة وغخخنخخيخخة 
ومفنوعة مثل الثقافة المخصخريخة، كخمخا أن 
تا يخ الصين طخويخل مخثخل مصخر، حخفخى 
توفرت لي ال رصة ل فواصل م  الخمخركخز 
الثقافي الصيني بالقاهر  ومفابعة نشاطاتخه 
والكفابة عنها، فقد أ دت أن أنقخل تخجخربخة 
الصين في الفطو  والنمو وكي  وصخ خت 
إلى هذا الخمخسخفخوى الخمخفخقخدم لخكخي تخحخفخل 
المرتبخة الخثخانخيخة عخالخمخيًخا وتخنخافخس عخ خى 

سنة فقط مخن ثخو تخهخا  00الصدا   خالل 
سخنخحخت  5091ع ى الظ م وال ساد، وفي 

لي ال رصة ل غو  فخي أعخمخاق الصخيخن 
والمكوث لمد  عام تقريبًخا فخي الخعخاصخمخة 
بكين، ومنذ أن وطأت قخدمخي أ   بخالد 
الفنين األسطو ية عزمت ع ى اسفكشخا  
ثقافة ذلك الب د العريقخة وعخادات وتخقخالخيخد 
شعبها وتا يته لكي أجد ن سي في النهايخة 
أمام حكخايخة مشخابخهخة لخ خفخا يخخ والخثخقخافخة 

 .المصرية م  بعض االخفالفات
الصين مث ها مثل الشعوب الخعخربخيخة، أمخة 
مخظخخ خومخخة مخخقخهخخو  ، لخم يختخخرج جخخيخشخخهخخا 
لمحا بخة جخيخرانخهخا، ولخم يشخهخد الخفخا يخخ 
احفاللها أي دولة، لذلك فإن جخيخشخهخا كخان 
فقط ل دفاع عن األ اضي الصينية، ولخعخل 
سو  الصين العظيم في الخعخاصخمخة بخكخيخن 
خير شاهخد عخ خى  غخبخة الصخيخنخيخيخن فخي 
السالم وحماية أن سهم من شخر الخمختخاطخر 
التا جية دون االعخفخداء عخ خى أحخد، فخي 
المخاضخي تخعخرضخت الصخيخن الحخفخالالت 
متف  ة مث ها مثخل الخعخرب، كخان أكخبخرهخا 
احفالل جنكيز خخان ألجخزاء كخبخيخر  مخن 
الصين وقت اجفياح المغخول دول الشخرق 
قبل أن يوق هم الجيف الخمخصخري ويخدحخر 

جخخيخخوشخخهخخم فخخي عخخيخخن جخخالخخوت، وانخخفخخهخخت 
باالحفالل الياباني الفي يعفبخر األبشخ  فخي 
تا يخ الشرق نظًرا لما ا تكبه من مجاز  

 .وقفها يندى لها الجبين
وبعدما ودعت أو وبخا عصخر الخظخ خمخات 
وسخخخعخخخت الحخخخفخخخالل الخخخدول أصخخخحخخخاب 
الخخحخخضخخا ات فخخي الشخخرق مخخثخخل مصخخر 
والصين والعراق والهند والخيخمخن، فشخ خت 
بريطانيا الخعخظخمخى فخي اخخفخراق الصخيخن 
واحفاللها ألن أباطرتهخا فخي ذلخك الخوقخت 
أحكموا قبضفهم ع ى البالد، وفطخنخوا إلخى 
أن مساعي إنج خفخرا لخفخدشخيخن تخجخا   مخ  
الصين، مخا هخي إال وسخيخ خة لخالخخفخراق، 
فقر ت إيقا  تجا   الشخاي الخذي كخانخت 
تحفكر الصين إنفاجه عالميًا وقخفخهخا وذلخك 
قبل اكفشا  األمريكفيخن وز اعخة الشخاي 
في دول أمريكا الجنوبية، فقر ت الخمخ خكخة 
البريطانية تدمير الصين من خالل حخرب 
األفيون األولى والثانية، وأط قخت حخربخهخا 
من الهند المسفعمر  بريطانيًا وقفها، لخكخي 
تغرق الشعب الصخيخنخي فخي الخمختخد ات، 
ولذلك كان من السهخل عخ خيخهخا أن تخحخقخق 
هدفها وتخحخفخل أجخزاء مخن الصخيخن الخفخي 
اسفطاعت أن تسفرد أ اضيها بالف خاو ، 
لكن بريطانخيخا ظخ خت حخفخى وقخت قخريخب 
مفحكمة في بخعخض تخ خك الخمخنخاطخق مخثخل 
هونج كونج، وعن طريق الخفخجخا   أيًضخا 

 احف ت البرتغال مكاو. 
إذن فإن الفجا   الفي تج ب مناف  وتجخعخل 
االقخخفخخصخخاد مخخزدهخخرا، اسخخفخخغخخ خخهخخا الخخغخخرب 
لالحفالل ونهب ثخروات وخخيخرات الخبخالد 
والعباد، عكس ما عهدنخاهـخا مخ  طـخريـخق 
الحــريــر الخقخديـخـخم، وحخفخى مخ  مخبخاد   
الحزام والطريق الفي أط قها الرئيس شخي 

، تخجخ خب الختخيخر 5090جين بخيخنخج عخام 
 .والمن عة المشفركة لجمي  األطرا 

وحفى م  مباد   الحزام والخطخريخق الخفخي 
أطخ خخقخخهخا الخخرئخخيخس شخخي جخيخخن بخخيخنخخج عخخام 

، تج ب التير والمن عة المخشخفخركخة 5090
 .لجمي  األطرا 

في كفب الفا يخ، د سنا كي  كان طريخق 
الخحخريخخر يصخخل الشخعخخوب الخخعخربخيخخة وفخخي 
مقدمخفخهخا مصخر بخالصخيخن، حخيخث كخانخت 
القوافل الفجا ية قخديخًمخا تخمخر مخن الخبخحخر 
األحمر لكي تسفقر في مدينة السخويخس ثخم 
تفجه الرح ة غربًا إلى مسفقرهخا الخنخهخائخي 
في مديخنخة اإلسخكخنخد يخة عخاصخمخة مصخر 
وقفها، حخيخث كخانخت الخمخ خكخة الخمخصخريخة 
ك يوباترا ترتدي الخحخريخر الصخيخنخي قخبخل 

سنة،  وعم ت بالفعاون مخ   0000قرابة 
 الصينيين ع ى تأسيس أول تعاون صينـي 

 4الككمة نى  الة  ة 
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مصري مشفرك، بفدشين صناعة الحريخر 
في مصر، واسفقدمت العمخال الصخيخنخيخيخن 
المهر  لكي يؤسسوا مصان  الخحخريخر فخي 
العاصمة اإلسكند ية، وعندما قدمخت إلخى 
الصين لم أسفغرب اسفتدام زهر  ال وتس 
بكثر  في األماكن العامة كشعا ، وتأكدت 
وقفها أن زهر  ال خوتخس  مخز الخحخضخا   
المصرية القديمة، قد جخاءت إلخى الصخيخن 
عبر هذا الفالقي الثقافي واإلنسانخي، وفخي 
عخخهخخد الخخحخخضخخا   اإلسخخالمخخيخخة، ازهخخردت 
الفجا   عخ خى طخريخق الخحخريخر، وتخواجخد 
العرب في كل مكان في الصين وتخركخزوا 
في مخديخنخة شخيخان الخعخاصخمخة وقخفخهخا فخي 
محافظة شخانشخي حخالخيًخا، وفخي مخحخافخظخة 

 .نينغشيا
 ن ،م اقكة،دي رحي 

ولع ي مخن الخمخحخظخوظخيخن أن أكخون فخي 
الصين هذر األيام وأشهد أكبر احف الية فخي 
تا يخخ الصخيخن بخذكخرى تخأسخيخسخهخا وهخي 

، فختخالل السخبخعخيخن عخاًمخا 00الذكرى الـ 
الماضية، شهدت البالد تخحخوالت جخذ يخة 
أنهت حالة المعانا  والظ م الخفخي ضخربخت 
طخول وعخخر  هخذر الخخدولخخة عخخ خخى مخخدا  
قرون طوي ة تركت الصخيخن أمخة مخنخهخكخة 
معدمة تقريبًا، قبل أن يعخ خن الخزعخيخم مخاو 
تسي تخونخج تخأسخيخس جخمخهخو يخة الصخيخن 
الشخخعخخبخخيخخة فخخي األول مخخن أكخخفخخوبخخر عخخام 

، هذا الرجل الذي أسس لخ خنخهخضخة 9191
 95الحديثة من الص ر، وألنه و فاقه الـخ 

خرجوا من بين الخ خالحخيخن والخعخمخال فخقخد 
شعروا بمخعخانخا  الخ خقخراء والخمخظخ خومخيخن، 
وأسسوا دولة اشفراكية تساوي بين الخنخا  
وتنهي ال وا ق بين الطبقات، وم  مخرو  
الخخوقخخت اكخخفخخشخخ خخت الصخخيخخن أن االقخخفخخصخخاد 

االشفراكي بمعنار الم هوم ال يفنخاسخب مخ  
تطو ات الخعخصخر، فخ خم تخكخابخر وقخر ت 
تعديل ال كر  إلى نظخام اقخفخصخادي  حخيخم 
يفضمن الرأسماليخة والخفخي تخعخنخي الخربخ  
والثرو  م  عدم نسيان البعد االجخفخمخاعخي 
لالشفراكية وعدم ترك الخمخواطخن فخريسخة 
تحت عجالت الرأسمالية الخفخي ال تخرحخم، 
لذا فخقخد أطخ خق عخ خيخهخا االشخفخراكخيخة ذات 

 .التصائص الصينية
 م ،ربة ال قر 

كانت إحدى االنفصا ات الخرئخيخسخيخة هخي 
جهود محا بة ال قر، حيث  فخعخت بخكخيخن 

م يون شتص فوق خط ال قر، فخقخط  020
 9190عاًما فقط في ال فر  من  90خالل 

حفى اآلن، وهخي فخفخر  تخطخبخيخق سخيخاسخة 
اإلصالح واالن فاح ع ى يخد الخزعخيخم دنخج 
شياو بينج، ما حاز تقدير األمم الخمخفخحخد ، 
حيث وفرت الصين الخحخاجخات األسخاسخيخة 
لخخهخخؤالء الخخمخخواطخخنخخيخخن وأعخخ خخنخخت أنخخهخخا فخخي 
طريقها إلعالن الصخيخن أمخة خخالخيخة مخن 

، حيث انتخ خضخت نسخبخة 5000ال قر عام 
األشتا  الذين يعيشون تحت خط الخ خقخر 

إلخى  9109% عخام 1072في البالد من 
% بين سكان الري  فخي نخهخايخة عخام 079

، و غم ذلك ا ت   الناتج الخمخحخ خي 5090
% 979اإلجمالي بمعدل سنوي مفوسخطخه 

وفقًا لفقرير صاد  عن المخكخفخب الخوطخنخي 
 .لجحصاء

وأدى الخخفخخقخخدم الصخخيخخنخخي فخخي الخخقخخطخخاعخخيخخن 
الز اعي والصخنخاعخي إلخى تخغخيخيخر نخمخط 
الفخجخا   الخعخالخمخيخة وأصخبخ  أمخالً لخ خدول 
النخامخيخة، خصخوًصخا مخ  إطخالق مخبخاد   
الحزام والطريق، حيث شخا كخت الصخيخن 
في تطوير البنية الفحفية لخعخدد كخبخيخر مخن 
الدول فخي سسخيخا وإفخريخقخيخا وحخفخى شخرق 
أو وبا، لبناء شبكة طرق وسكك حخديخديخة 

 .ومواني ومطا ات تسهل حركة الفجا  

 معركة الصحراء 
وشهدت الصخيخن تخحخوال تخا يختخيخا سخخر، 

اتساع الخمخسخاحخات الختخضخراء “ يفمثل في 
، ” وانخختخخ خخا  الخخمخخسخخاحخخات الصخخحخخراويخخة

وتمكنت من وق  زح  الفصحر بخمخعخدل 
ألخ  كخيخ خومخفخر مخربخ  فخي  9079سنوي 

نخهخخايخة الخقخخرن الخخمخخاضخي، إلخى انختخخ خخا  
ألخ   57959الصحخراء سخنخويًخا بخمخعخدل 

كي ومفر مرب  في الوقت الحالي، مخحخقخقخة 
الهد  المقفرح من األمم المفحد  ل خقخضخاء 
ع ى تدهو  األ اضي قبل الموعد المحخدد 

، وهو ما كشخ  عخنخه تشخانخج 5000عام 
جيان لخونخج مخديخر الخمخصخ خحخة الخوطخنخيخة 
ل غابات والمخراعخي فخي الصخيخن لخجخريخد  
الشعب اليومية، خالل اجخفخمخاع االحخفخ خال 

لمكافخحخة الخفخصخحخر  52باليوم العالمي الـ 
يخونخيخو فخي  90والج ا  الذي عخقخد يخوم 

 .هوهيهوت بمنغوليا الداخ ية
 ز ،دة معدل ا نم،ر

أعفقد أن زياد  مفوسطات األعما ، يمخثخل 
تحديًا كبخيخًرا أمخام الصخيخن خخالل الخ خفخر  

الخطخ خل “ المقب ة، حخيخث تسخبخبخت سخيخاسخة 
بفق يل النمو السكخانخي، فخي قخ خز  ”  الواحد

هائ ة في مفوسط عمر المواطن الصيخنخي، 
، أصخبخ  9191سخنخة عخام  02فبدال من 

سنة، وذلك بسبب انت ا  عخدد  00اآلن 
المواليد، وانت ا  عخدد الخوفخيخات أيًضخا 
بخخ خخضخخل الخخرعخخايخخة الصخخحخخيخخة الخخمخخفخخطخخو   
ومسخخفخخوى الخختخخدمخخات الخخطخخبخخيخخة الخخمخخزود 
باألساليب الفكنولوجية الحديثة، مخعخاشخات 

 .وتأمين طبي واجفماعي لهم
 الط ه الث،نا

عخام ”  الط ل الثانخي“ و غم تطبيق سياسة 
، والفخي تسخمخ  لخاخسخر الصخيخنخيخة 5092

بإنجاب ط  ين، إال أن مخعخظخم الصخيخنخيخيخن 
عازفون عن إنجاب الط ل الخثخانخي، لخعخد  
أسخخبخخاب أهخخمخخهخخا تخخغخخيخخر نخخظخخر  الخخمخخواطخخن 
الصيني، حيث أصب  يرغب في اسفثخمخا  
أمواله في ط ل واحد يمنحه تع يما مفميخزا 
بما يفضمن اإلن اق ع خى تخعخ خيخمخه خخا ج 
الصين، و عاية طبية عاليخة لخكخي يخكخون 
فردا نخاجخحخا فخي الخمخجخفخمخ ، فضخال عخن 
ا ت اع تك  ة الفع يم والخرعخايخة الصخحخيخة، 
وانشغال األب واألم بالعمل، وعدم وجخود 
جد أو جد  يسفطيعان  عاية ط  ين دفخعخة 

 .واحد  في ظل غياب األبوين
وخالل السنوات السبعين الماضية، ا تخ خ  

 290إجخمخالخي عخدد سخكخخان الصخيخخن مخن 
إلخى مخا  9191م يون شختخص فخي عخام 
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، مسجال معدل نمو سنوي بخحخوالخي 5099
%، وتخقخول الخبخيخانخات الخرسخمخيخة، أن 979

مسفوى التصوبة قد انتخ خض بشخكخل حخاد 
في السبعينخات حخفخى وصخل إلخى أقخل مخن 

نخهخايخة الخقخرن  979، ثم 9100، عام 070
العشرين، ما أدى بالبعض إلى إطالق لقخب 

عخ خى الشخعخب الصخيخنخي، ”  األمة العجوز“ 
وذلك م  انت ا  عخدد الخمخوالخيخد وكخذلخك 

 .انت ا  عدد الوفيات
 ق زة فا الكعىي 

حققت الصين ق خزات كخبخيخر  فخي تخطخويخر 
 00الفع يم األساسي والعالي ع ى مخدا  الـخ

عاما الماضية، حخيخث أد ك مخاو و فخاقخه 
مبكًرا أن تطو  أي دولة مبني ع ى ثخقخافخة 
مواطنيها ومسفوى تع يمهم، بهد  إحخداث 
ط ر  تنموية شام ة تفوافق م  شخعخب واع 
قاد  ع ى مواكبة هذا الفطخو  ودفخعخه إلخى 
األمخخام، حخخيخخث أعخخطخخت الخخبخخالد أولخخويخخة 
إسخفخراتخيخجخخيخة لخ خخفخعخ خيخم وضخمخت الخخفخعخ خيخخم 

 .اإلجبا ي إلى الفشري 
كما ترعى الحكومة من  د اسخيخة مخجخانخيخة 
لطالبها المف وقين، في الجامعات العخالخمخيخة 
في الواليات المفحد  وبريطانيا وإسخفخرالخيخا 
و وسيا وغيرها، ومن الخمخقخر  أن يخدخخل 
الفع يم العالي فخي الصخيخن مخرحخ خة جخديخد  
سفشهد قد   أكثر من نصخ  مخن هخم فخى 
سن االلفحخاق بخالخفخعخ خيخم الخجخامخعخي، عخ خى 
الحصول ع ى تع يم عالي مخفخمخيخز يخفخمخفخ  

 .بدعم حكومي شامل
ولعل وجخود أكخثخر مخن جخامخعخة صخيخنخيخة، 

جامعة في الخعخالخم،  20ضمن قائمة أفضل 
أحخخد أهخخم إنخخجخخازات الصخخيخخن الخخمخخرتخخبخخطخخة 
بخخفخخطخخويخخر الخخفخخعخخ خخيخخم ا تخخبخخاًطخخا بخخالخخعخخ خخوم 

والفكنولوجيا وأهدا  الفخنخمخيخة، خصخوًصخا 
أن الصين الرائد  في الذكاء االصخطخنخاعخي 
والفكنولوجيخا الخمخفخقخدمخة وتخحخديخدًا الخجخيخل 
التامس،  بطت بين ت ك الجهود وتخطخويخر 
الفع يم، ما جعل الفع يم يحدث طخ خر  غخيخر 
مسبوقة، ودف  األجيال الجديد  من الطالب 
إلخخى عخخدم الخختخخروج لخخ خخد اسخخة بخخالخختخخا ج، 
واالكف اء بالد اسة فخي إحخدى الخجخامخعخات 

 .الصينية
 صن،نة الخدم،ت لىمة السر 

وقد سخجخل حخجخم صخنخاعخة الختخدمخات فخي 
الصين، نموا مسفمرا فى السنوات السبعين 
الماضية، منذ تخأسخيخس الصخيخن الشخعخبخيخة، 
حخخفخخى تخخحخخولخخت إلخخى أكخخبخخر صخخنخخاعخخة فخخي 
االقفخصخاد الصخيخنخي فخي الخوقخت الخحخالخي، 
فحسب البيانات، ا ت عت القيمخة الخمخضخافخة 

مخ خيخا  يخوان  9172لصناعة التدمات من 
تخريخ خيخون  9271202إلى  9125في عام 

، بمعدل نخمخو سخنخوي 5099يوان في عام 

979%. 
وسج ت نسبة مساهمة صخنخاعخة الختخدمخات 
فخي الخخنخاتخخج الخخمخحخخ خخي اإلجخخمخخالخخي ا تخخ خخاعخخا 

% فخي 2170مفسا عا، حيث ب غت النسبة 
، كما مث ت صنخاعخة الختخدمخات 5099عام 

% من االسفثما  األجنبخي الخمخبخاشخر 2979
، مخمخا يخجخعخ خهخا 5099في الصين في عام 

المجال األكثر ت ضيال بالنسبة لخالخسخفخثخمخا  
األجنبي، باإلضافة إلى ذلخك، وصخل عخدد 
العام ين في صناعة التدمات فخي الصخيخن 

م يون شتص في نهاية عام  021709إلى 
، ما يجع ها الصناعة األكثر توظي خا 5099

 .في البالد
وكان االسفثما  أحد المحركات الخرئخيخسخيخة 
ل فنمية االقفصادية في الصين، حيث ا ت خ  
معدل تكوين  أ  الخمخال الخوطخنخي )نسخبخة 

إجمالخي تخكخويخن  أ  الخمخال إلخى الخنخاتخج 
% عخخام 0971الخخمخخحخخ خخي اإلجخخمخخالخخي( مخخن 

، 5099% فخخي عخخام 9972إلخخى  9109
وهو أع ى مسفوى منخذ عخمخ خيخة اإلصخالح 

 .واالن فاح في الصين
 قط،ر الرص،صة

قخطخا  “ ع ى مسفوى النقل أط قت الصخيخن 
، ويعفبر أسرع قخطخا  ”الرصاصة فوشينج

 كاب في العالم بخعخد زيخاد  سخرعخفخه إلخى 
ك م في الساعة، ويمكن له أن يسخيخر  020

بسرعة وبشكل مسفقخر ومخريخ  لخ خركخاب، 
حفى أنه أمكن وضخ  قخطخ  نخقخديخة بشخكخل 

 .أفقي في القطا  لم تسقط
 أطول  سر ب ري فا الع،ل 

هونج كونج ـ تشوهاي ـ “ كما شيدت جسر 
، والذي يجم  بيخن الخجخز  الخثخالثخة ” ماكاو

وباقي األ اضي الصينية لكي يعفبر أطخول 
جسر عبر البحر في العالم، باسفتدام أكخثخر 

 20أل  طن من ال والذ ليساوى  900من 
بخخرج إيخخ خخل مخخن حخخيخخث الخخوزن الخخ خخوالذى، 

كم  270ويفكون من ن ق تحت البحر طوله 
كم، فضال  5571وجسر عابر ل بحر طوله 

عن جزيرتين اصطناعيفيخن عخ خى جخانخبخى 
الن ق، فضال عخن إنخجخاز مشخروع مخيخنخاء 
يانخجخشخان الخعخمخيخق فخي شخانخغخهخاي، وهخو 
مشروع تجا ي يهخد  إلخى الخفخعخامخل مخ  
أكبر س ن الحاويات في العالم بحخ خول عخام 

، ومشروع نقل الميار مخن الخجخنخوب 5059
إلى الشمال في الصين الخذي يخعخفخبخر أكخبخر 
وأحدث مشروع في الح اظ ع ى الماء فخي 

 .العالم
المعجز  الفخي تخحخقخقخت فخي الصخيخن، بخأن 
بدأت من الص ر حفى وصخ خت إلخى الخقخمخة 
خخخالل الخخعخخقخخود السخخبخخعخخة الخخمخخاضخخيخخة، يخخقخخ  
و اءها العمخل الخجخمخاعخي و وح الخ خريخق 
والتو  ع ى مص حة الب د، والمفمث خة فخي 
قيادات الحزب الشيوعي الصيني، فمنذ أن 
أسس الزعيم ماو تسي تونخج الخجخمخهخو يخة 
الجديد ، والحزب يتخطخط بخاسخفخمخرا  مخن 
خالل خبراء أك اء وعقول مسفنير  ال تكخل 
وال تمل، من أجل مسفقبل أفضل لخ خصخيخن، 
وزاد من وتير  الفقدم جهود محا بة ال ساد 
في عهد الرئيس الحالي شخي جخيخن بخيخنخج، 
لكي تق  الصين حاليًا فخي مصخا  الخدول 
الكبرى عالميا، وتصبخ  قخطخبخا فخاعخال فخي 

 .السياسة الدولية واالقفصاد العالمي
 ش،هد ني، 

لقد كنخت شخاهخدًا عخ خى عخظخمخة االقخفخصخاد 
الصيني، عخنخدمخا تخابخعخت الخعخام الخمخاضخي 
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عاصمة مقاطعة شينجخيخانخج شخمخال غخرب 
الصيخن، إلخى أو وبخا، مخن خخالل مخركخز 
أو ومفشي لفجمي  البضائ ، الخذي يخعخفخبخر 
النقطة األخير  فخي الصخيخن عخ خى طخريخق 
الحرير الجديد، حيث شاهدت كي ية تجميخ  

 99الخخبخخضخخائخخ  فخخي ذلخخك الخخمخخركخخز فخخي 
عمالق، وتحمي ها ع ى الخقخطخا  ”  كونفنر“ 

كخ خم إلخى  9000قبل أن ينط ق لكي يقط  
بريطانيا مروً ا بدول وسخط سسخيخا، بخواقخ  

ك خم فخي الخيخوم، وتخقخول األ قخام إن  200
 5092مخايخو  52المركز منذ إنشائخه فخي 

قخخطخخا ،  9900نخخجخخ  فخخي تسخخيخخيخخر قخخرابخخة 
مدينة خا ج الصيخن فخي  50ويغطي حاليًا 

متف   االتجاهات، حيث تحمل القخطخا ات 
بضائ  متف خ خة قخادمخة مخن جخمخيخ  أنخحخاء 
الصين، عبر قخطخا ات أخخرى وسخيخا ات 
النقل الثقيل ع خى الخطخرق السخريخعخة الخفخي 
مهدتها الحكومة الصينية، من مخدن شخمخال 
شخخرق وجخخنخخوب ووسخخط بخخالد الخخفخخنخخانخخيخخن 
األسطو ية، إلى منطقة الفجميخ  الخنخهخائخيخة 
في مركز أو ومفشي بمقاطعة شينجيخانخج، 
وتفضمن البضائ  أنواًعا شخفخى مخن قخطخ  
غيا  السيا ات والصناعخات الخثخقخيخ خة إلخى 

 .البالسفيك والو ق واألدوية وخالفه
نخان جخخون نخخائخخب مخخديخخر مخخركخخز قخخطخخا ات 
تجمي  البضائ  في أو ومخفخشخي، قخال لخي 

 حخالت يخومخيخة  0في حوا  صح ي، إن 
تترج من ذلك المكان حام ة البضائخ  إلخى 
محطات ع ى طول طريق الحرير الجديخد، 
وصوالً إلى دول أو وبا الخغخربخيخة، فضخالً 
عخخن قخخطخخا ات أخخخرى تخخذهخخب بخخالخخبخخضخخائخخ  
الخخوا د  مخخن خخخا ج الصخخيخخن إلخخى الخخمخخدن 
الصينية المتف  ة، وذلخك مخن خخالل نخظخام 
تشغيل حديث، ومعفمخدًا عخ خى مخا أبخرمخفخه 
الحكومة الصينية من ات خاقخيخات تسخهخيخالت 
جمركية م  عدد من الدول، خصوًصا فخي 
معبري هوحو  واألشانكخو، مشخيخًرا إلخى 
أن قخخطخخاعخخات الخخجخخمخخا ك فخخي الصخخيخخن 
وشركائها تعمخل عخ خى دفخ  االبخفخكخا  فخي 
الف فيف والحجر الصحي والبخيخطخري، مخن 
أجل تقديم تسهيالت تخعخمخل عخ خى تخطخويخر 

 . حالت القطا ات وسيا ات النقل الثقيل
نائب مدير مركز قطا ات تجمي  البضائخ  
في أو ومفشي، قال لي أيًضا إن الخمخركخز 
أيًضا مرتبط م  طريق الحريخر الخبخحخري، 
الذي يربط أو وموتشي في شينجيانخج مخ  
مدينة لي يانون قانج جنوب الصين ثم مينخاء 
غواد  في باكسفان، والذي من المقخر  أن 
يسفكمل باإلبحا  غربًا في المحيط الهخنخدي 

إلى ميناء جبل ع ي في اإلما ات ثخم  أ  
التيمة عند مضيق هرمخز ثخم الخعخود  إلخى 
شخخرق إفخخريخخقخخيخخا جخخيخخبخخوتخخي والصخخومخخال 
وإ يفيخريخا ثخم قخنخا  السخويخس فخي مصخر، 
وصوالً إلى إيطاليا عبر البحر المفوسط ثخم 
ق ب أو وبا، وأنه تمسفتخدم طخرق سخريخعخة 
وخطوط سكك حديدية فخي هخذا الخطخريخق، 
الفخخفًخخا إلخخى أن قخخطخخاع السخخكخخك الخخحخخديخخديخخة 
الصخخيخخنخخي، يخختخخطخخط لخخزيخخاد  حخخجخخم مخخركخخز 
قطا ات تجمي  البضائ ، بما يخعخمخل عخ خى 
توسي  حجم الفجا   عبر طخريخق الخحخريخر 
الجديد، وإدخال خدمات لخوجسخفخيخة أكخبخر، 
بحيث يفحول الخمخركخز إلخى أكخبخر مخحخطخة 
تجمي  بضائ  وتوزي  البضائ  ع ى طخول 
الطريق، وأكبر مخيخنخاء بخري فخي الخعخالخم، 

قطا  في  000بهد  الوصول إلى إطالق 

 .5052العام بين الصين وأو وبا في 
هناك ميناء بخري أخخر لخم أوفخق لخزيخا تخه 
اسمه ميناء شيخآن الخدولخي، ويخقخ  بخمخديخنخة 

فخخي ”  تشخخانخخغخخآن“ شخخيخخآن الخخمخخعخخروفخخة بخخاسخخم 
العصو  القديمة، وهي إحدى نقاط انطالق 
طريق الحخريخر، حخيخث تخحخول إلخى أكخبخر 
ميناء داخ ي لخ خصخيخن الخيخوم ويخربخط بخيخن 
الصين وأو وبا ماً ا عخبخر  وسخيخا ودول 
أخرى ويصل إلى  وتردام بهولندا، قاطعخا 

كخيخ خومخفخر. حخيخث يخعخد  1920مسافة تب غ 
عخ خى الخحخزام االقخفخصخادي ”  قنا  ذهخبخيخة“ 

لطخريخق الخحخريخر، وبختخال  الخمخيخنخاءيخن، 
شك ت الصين شخبخكخة نخقخل شخامخ خة تشخمخل 
السكك الحديدية والخطخرق والخنخقخل الخمخائخي 
والنقل الجوي، ت ك الجهود الخفخي تخرافخقخت 
م  مجال نقخل الخمخعخ خومخات، حخيخث احخفخل 
إجمالي طول خطوط الخكخابخالت الضخوئخيخة 
في الصين المرتبة األولى في العالم بح ول 

، مما يدل عخ خى الخفخأثخيخر 5099نهاية عام 

 .البا ز لالسفثما  في صناعة المع ومات
 انكراج أمر ما 

خخخبخخراء أمخخريخخكخخيخخون مشخخاهخخيخخر فخخي مخخجخخال 
الفكنولوجيا، قد وا اإلنجازات الفي حققفهخا 
الصين في االبفكا  الفكنولخوجخي، وذكخرت 
مج ة فو بس األمريكية، إن الفخكخنخولخوجخيخا 
ال ائقة في الصين تبفكر ما هو جديد و ائخد 
في الفكنولوجيات الخمخفخقخدمخة مخثخل الخذكخاء 
االصطناعي والفكنولوجيا الحيوية والطاقة 
الخختخخضخخراء والخخروبخخوتخخات واالتصخخاالت 
المفنقخ خة ذات السخرعخة الخ خائخقخة والخكخ خاء  

 .الوظي ية العالية
واعفرفت المج ة في تقرير لها، أن الصيخن 
ال تنسخ ما تبفكرر الواليخات الخمخفخحخد  مخن 
تكنولوجيا، ولكن الخعخكخس هخو الصخحخيخ ، 

، ” فيس بوك“ ففطبيق الفواصل االجفماعي 

الصخخيخخنخخي فخخي ”  وي تشخخات“ قخخ خخد تخخطخخبخخيخخق 
الرسائل الجماعية الختخاصخة والخمخحخادثخات 

تخيخك “ الجماعية بال يديو من تطبيق ال يديو 
شركخة ”  أمازون“ ، فيما ق دت شركة ” توك

في مجخال الخبخيخ  اإللخكخفخرونخي ” ع ي بابا“ 
األمريكية قخ خدت ”  اليم“بالفجزئة، وشركة 

” أوفخو” و”  هالوبايك”و” موبايك“شركات 
وغخخيخخرهخخم فخخي مخخجخخال تشخخا ك ”  ديخخدي” و

 .الد اجات
 ر وق نسمري أقض  مض،   الغر،

الف وق الفكنولوجي واالقخفخصخادي، تخرافخق 
معه ت وق عسكخري، حخيخث تخطخو  بخكخيخن 
أس حفهخا بشخكخل مسخفخمخر وتصخد  أجخيخال 
جديد  ما جعل خخبخراء الخحخروب يخقخولخون 
إنها تهدد الفخ خوق األمخريخكخي، فخي مخ خعخب 
كانت تحفكرر واشخنخطخن قخبخل عخقخود، وأن 
الجيف الصيني  بما تخ خوق عخ خى نخظخيخرر 

 .األمريكي في بعض نقاط القو  العسكرية
وبعد كل هذا السخرد، أ ى بخاخخفخصخا  أن 
الفنين الصينخي قخادم بخقخو ، لخيخس البخفخالع 
العالم كما يزعم الغرب، ولكخنخه قخادم وفخي 
يدر غصن زيفون يدل ع ى السالم ونخوايخار 
الطيبة، وفي اليد األخرى مخنخجخال وقخادوم، 
هما شخعخا  الخحخزب الشخيخوعخي الصخيخنخي، 
كدليل عخ خى الخرغخبخة فخي الخعخمخل والخبخنخاء 

 .والفنمية ومساعد  الشعوب ال قير 
ولخخعخخل تخخ خخك الخخيخخد هخخي لخخب فخخكخخر  الخخحخخزام 
والطريق، والخفخي تخقخدم الختخيخر لخ خشخعخوب 
اإلفريقية واألسيوية ال قير ، وتساعدهم في 
تطخويخر الخبخنخيخة الخفخحخفخيخة وتخحخقخيخق قخ خز  
اقفصادية توفخر الخرفخاهخيخة الخفخي تخفخمخنخاهخا 
الشعوب، والفي حرمهم الغخرب مخنخهخا إمخا 
باالحفالل المباشر قديًما والنهب المخسخفخمخر 
ل ثروات واسفعخبخاد الخبخشخر وإهخانخفخهخم، أو 
بالسيطر  ع يهم فيما بعد من خالل افخفخعخال 
األزمات وإثا   النعرات العرقية والخديخنخيخة 
والطائ ية، وسكب الزيت ع ى النخا  حخفخى 
تقوم حرب أه يخة تخقخضخي عخ خى األخضخر 
واليابس كما حدث في  واندا، أو حرمانهم 
من ح م تحقيق الرفاهية من خالل الخفخحخكخم 
في النظام المالي ومن  البخنخك الخدولخي مخن 
مخنخخحخخهخخم قخخرو  بخخهخخد  تخخطخخويخخر الخخبخخنخخيخخة 
الفحفية، لكن ع ى النقخيخض تخمخاًمخا قخر ت 
الصين تأسيس البنك األسيوي لخالخسخفخثخمخا  
في البنيخة الخفخحخفخيخة، بخهخد  تخمخويخل تخ خك 
المشروعات المهمة، والفخعخامخل الخفخجخا ي 
م  الدول بالعمالت المح ية لخ ختخروج مخن 

 ..سيطر  الدوال  األمريكي
 

*ص ،فا مةري من مفسسفسفة ا هفرامد 
 مقي  فا بمين

 7ركمة المنشور نى  الة  ة 
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تأسـس الحزب الشيوعي الصخيخنخي فخي 
مدينة شنغهاي، فخي األول مخن يخولخيخور 

، وغخدا فخو اً طخ خيخعخة 9159تموز عام
خعخبّخر عخن  الطبقة العام ة الصيخنخيخة والخمم
أمخانخي الشخعخب الصخيخنخي فخي الخفخحخّر  
خخثخخل الصخخادق  خخّمِ واالسخخفخخقخخاللخخيخخة، والخخمم
لمصالحه، والقو  المركزية الخفخي تخقخود 
قضية االشفراكية فخي الصخيخن، وهخدفخه 
النهائي هو تشييد المجفمخ  االشخفخراكخي 

الكامل، ومخن 
بعد الشيوعخي 

 الوّضاء.
منذ تأسخيخسخه، 
اتّتذ الخحخزب 
الشخخخخيخخخخوعخخخخي 
الصيخنخي مخن 

-الخخمخخا كسخخيخخة
الخخخ خخخيخخخنخخخيخخخنخخخيخخخة 
وأفخخخخخخخخخكخخخخخخخخخا  
ماوتسي تونغ 
دليخالً مخرشخداً 
لخخخخخه، وقخخخخخاد 
الخخخخخخخخحخخخخخخخخزب 
الشخخخخخخخخخعخخخخخخخخخب 

الصيني لتو  نضخال  طخويخل األمخد 
لكنس االمبريالية والخرجخعخيخة الخمخحخ خيخة 
واالقطاعية والرأسمالية البيخروقخراطخيخة 
من أ   الصين الكبير ، ونقل الشعب 
الخخى مخخرحخخ خخة االسخخفخخقخخاللخخيخخة، وأسخخـخخس 
جمهو ية الصين الشعبية، الفي أعخ خنخت 
حكم الخحخزب والخدكخفخاتخو يخة الشخعخبخيخة 
الديمقراطية، ومخ  مخرو  الخوقخت نخ ّخذ 

الخخحخخزب االنخخفخخقخخال السخخ خخس لخخ خخفخخحخخويخخل 
ً إشخفخراكخيخاً،  االشفخراكخي، وأقخام نخظخامخا
و هخخن الخخنخخمخخو بخخاالشخخفخخراكخخيخخة فخخي كخخل 
الخخمخخنخخاحخخي وبخختخخاصخخة فخخي االقخخفخخصخخاد 

 والسياسة والثقافة.
واليوم، وبعد سبعين سنة مخن الخنخضخال 
بقياد  الدولة الصينية الشعبيخة والشخعخب 
الصيني في إطخا  االشخفخراكخيخة بخألخوان 
صينية، وتط عاً الى الحم م الصيني الخذي 

يفرافق م  أماني البشخريخة فخي الخعخدالخة 
والمساوا ، وتوفير طخمخوحخات االنسخان 
الصيني في نمو مخفخسخا ع لخمخسخفخويخات 
الثقافة والفعخ خيخم والختخدمخات االسخاسخيخة 
المتف  ة والمجانية، تبرز الصين بقخيخاد  
حزبها الشيوعي قو  كبخرى فخي مخجخال 
العالقات اإلنسخانخيخة، و هخن الختخيخرات 

 المادية والروحية ل شعب ومفط باته.

خالل السبعين سنة الخمخنخصخرمخة، تخبخدو 
الصين متف  ة عخمخا مضخى، فسخبخعخون 
عاماً ماضية هي تا يخ الصين الجخديخد  
)جخخمخخهخخو يخخة الصخخيخخن الشخخعخخبخخيخخة(. وفخخي 
الحقيقة، أصبحت الصين اليوم متخفخ خ خة 
تماماً عخن مخاضخيخهخا، فخهخي تخدخخل فخي 
طريق مفقدم لبناء مجفم  الك اية والحم م 
الصخيخخنخي بخخاشخفخخراكخيخخة ذات خصخخائخخص 
صينية، والالفت لخالنخفخبخار ان الخفخطخو  
ً مخقخا نخة بخفخطخو   الصيني كان سخريخعخا
المجخفخمخعخات الخغخربخيخة الخفخي يخطخبّخ خون 

سنخة،  000لفطّو ها، الذي اسفمر مد   
ذلك أن هذر المجفمعات الغربيخة عخبخا   
عن كفل بشخريخة مخفخصخا عخة بخر و  
األموال والمشا ي ، وال تأخذ أولخويخات 
الشعب واالمة بعين االعفبا ، فمصخالخ  
الطبقة الحاكمة والخرأسخمخالخيخة فخي تخ خك 
المجفمعات، هي الخفخي تشخغخل الخمخكخانخة 

 االولى، وليس سواد المجفم .
تمكنت الصين من تخحخقخيخق االسخفخقخرا  
والفقدم واالزدها  لخفخنخعخم بخه مختخفخ خ  
فئات الشعب، وليس فخئخة دون أخخرى، 
وهخو مخا يخمخخيخز االشخخفخراكخخيخة عخمخخومخخاً، 
والصين الحالية خصوصاً بين متخفخ خ  
الدول واالنظمة في العالم، ففحية ل قياد  
الصخخخيخخخنخخخيخخخة، 
مخخخخخمخخخخخثخخخخخ خخخخخخة 
بخخخخخالخخخخخحخخخخخزب 
الشخخخخيخخخخوعخخخخي 
الصخخخخيخخخخنخخخخي، 
لكونها تمّكنت 
مخخن تخخحخخقخخيخخق 
االسخخخخفخخخخقخخخخرا  
الشخخامخخل فخخي 
مخخجخخفخخمخخعخخهخخا، 
وحخخخخخخقّخخخخخخقخخخخخخت 
الخخوحخخد  بخخيخخن 
فئات الشخعخب 
الصيني كافة، 
ونق ت الخدولخة 

 واالمة إلى طريق المجد.
*نضو قي،دي ففا الف فز، الشفيفونفا 
االردناد ون،ه  مد ر المرلز الفثفقف،ففا 
يد وصفد فق مفقفر،  السوفيفيفكفا سف،بفقف،
وقد   من رهيس االر ،د الفدولفا ومفن 
االر ،د الدولا لىة  يين واالنامييفن 
والففمففك فف،، الففعففر، أصففدقفف،ء وحففىفف فف،ء 

 الةين.
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منذ تأسيس الحزب الشيوعي الصيني في 
، مخخّر وقخخت طخخويخخل بخخعخخمخخر 9159عخخام 

االنسخان، لخخكخنخخه قصخيخخر بخعخخمخخر الخخفخخا يخخخ 
واالمخخم والشخخعخخوب الخخطخخمخخوحخخة الخخى غخخدم 

 .أفضل وحيا  فض ى
خالل ال فر  الخمخاضخيخة، تخمخكخن الخحخزب 
الشيوعي الصيني مخن نخقخل الصخيخن مخن 
دولة فالحخيخة، الخى صخنخاعخيخة وز اعخيخة 
مؤتمخفخة، وشخعخب مخثخق ومخفخعخ خم وواعم، 
ودولة تبنخي أخخطخر وأطخول جسخو  فخي 
الخخعخخالخخم وأكخخثخخر كخخ خخ خخة، واجخخفخخراح مخخا ال 

 .يجفرحه غيرها
واالهم في الصين كما أ ى، أن تخأسخيخس 
الحزب الشيوعي الصيني وقخيخادتخه، مخنخذ 

، تم ع ى يد قوميات صخيخنخيخة 9159عام 
متف  ة، اجفمعت  وات قت ع ى المسفقخبخل 
الخخواحخخد لخخجخخمخخيخخعخخهخخا تخخحخخت عخخ خخم الخخحخخزب 
والدولة الصيخنخيخة الخمخسخفخقخبخ خيخة الخفخي تخم 
إقخخامخخفخخهخخا وازدهخخا هخخا بخخرغخخم الخخعخخسخخ  
الخختخخا جخخي، والخخفخخحخخديخخات الخخعخخسخخكخخريخخة 
واالقفصادية االولى الفي واجخهخت بخحخد  
الشعب الصيني المفحد، الفخي أعخ خن عخن 
أقامة دولفه الشعبية وحخزبخهخا الخمخنخاضخل 
االممي بزعامة التالخد الخقخائخد مخاو تسخي 
تخخونخخغ، الخخذي أكخخد االلخخوان االشخخفخخراكخخيخخة 
الصينية وتن س و فاقه الخهخواء الصخيخنخي 
الع يل الذي ال بديل لهواء غيرر، فنجحخوا 

 .أيما نجاح ع ى كل المسفويات
يهد  الحزب في الصين لختخدمخة الخدولخة 
والشعب المفحد، وليس لغير ذلك كما فخي 
الكثير من دول العالم، ال بل تخقخام بشخكخل 
دولي عم يات داخ ية في الحزب ل فدقخيخق 
ع ى كواد ر وسياسخاتخهخم، وتخوجخهخاتخهخم، 
وضمن صرامة المركزية الديمقخراطخيخة، 

الفي تضمن مسير  صخحخيخحخة لخ خحخزب، 
ويفم محق عمخ خيخات الخ خسخاد والخ خاسخديخن 
واجفثاثهم، وتأكيد تص ية عم يات ال خسخاد 

 ً  .فكرياً وعم يا
لعل الصين هي الدولة االولى في الخعخالخم 
الفي يطبق فخيخهخا نخظخام صخا م الحخفخرام 
القانون والدولة، وفي حالة وقوع الخ خسخاد 
الصغير قيخمخةً ومخمخا سخة، يخفخم مخعخاقخبخة 
ً ِمخن أن  صاحخبخه أو أصخحخابخه، انخطخالقخا
ال ساد الق يل يم ضي الى ال خسخاد الخكخبخيخر، 
ويمخخ خخحخخق األذى بخخالخخدولخخة ومسخخيخخرتخخهخخا 
ومسفقب ها، واالمث ة في العالم عخ خى ذلخك 
أكثر من كثير ، لذا تع مت الصين الكثيخر 
من العالم وألجل صيانخة الخعخالخم وشخر  

 .االنسان واالنسانية
هذا ال يخعخنخي ان الصخيخن ال تخعخانخي مخن 
مشكالت عديد ، فهي ككخل دولخة اخخرى 
تعاني، لكنها الدولة االولى فخي مخحخا بخة 
االن التية ع ى اخفال  اشكالها، وال ساد، 

 ونصر  الحوكمة والقانون الخ
تقول الباحثة الجزائريخة الشخهخيخر  فخايخز  
سعيد كاب، أنه وأثناء مخفخابخعخفخهخا ألكخثخر 

ً هخخي مخخد  وجخخودهخخا فخخي 50مخخن عخخامخخا
جخخمخخهخخو يخخة الصخخيخخن الشخخعخخبخخيخخة، بخخحخخكخخم 
تخختخخصخخصخخهخخا فخخي الخخد اسخخات الصخخيخخنخخيخخة 
ل فغيرات الداخ ية والتا جية في السياسة 
الصخخيخخنخخيخخة، يخخمخخكخخنخخهخخا الخخقخخول إن الخخحخخزب 
الشيوعي الصيني لم يمحقّق جمي  أهخدافخه 
بخخعخخد، وإنخخمخخا يخخواجخخه تخخحخخديخخات داخخخ خخيخخة 
وخخخا جخخيخخة كخخبخخيخخر ، مخخنخخهخخا شخخيخخنخخجخخيخخانخخغ، 
والفبت، وتايوان، وال جو  الخكخبخيخر  بخيخن 
األغنياء وال قراء، الخفخي بخاتخت واضخحخة 
جداً، باإلضافة الى قضخيخة بخحخر الصخيخن 
الجنوبي، وكو يا الديمقراطية، والحخرب 

االقخخفخخصخخاديخخة مخخ  الخخواليخخات الخخمخخفخخحخخد  
االمريكيخة، لخكخن شخعخو  قخيخاد  الخحخزب 
بالمنحد  قبل وصولخه، جخنخبخهخم السخقخوط 

 .واالنهيا  كما ترى التبير 
وتمشير كاب، إلى ان البعض يفساءل عخن 
سبب تحقيق الحزب الشيخوعخي الصخيخنخي 
الهد  الذي لم يحققه االتحاد السوفخيخفخي  

ألن الخعخقخ خخيخة الصخخيخنخيخخة “ وهخي تخجخخيخب: 
ف خيخقخم “ ، ” المفأثر  بال كر الكون وشيوسي

األمير بدو ر كأمير، والفاب  كفاب ، وليقم 
ـ ”  األب بخخدو ر كخخأب، واإلبخخن كخخإبخخن.

كون وشيو . ويعني هذا، أن يخؤدي كخل 
فرد عخمخ خه بخجخديخة وإخخال . ووصخ  

إنخهخا “ كوت خوشخيخو  السخيخاسخة بخالخقخول: 
اإلصالح، فإذا جعل الحاكم نخ خسخه أسخو  
حسنة لخرعخيخفخه، فخ خن يخجخر  أحخد عخ خى 

كخخمخخا سخخاعخخد تخخأثخخيخخر الخخ خخكخخر ”.  الخخ خخسخخاد
الكون وشي ع ى العق ية الصيخنخيخة الخ خيخنخة 
كخخثخخيخخراً فخخي الخخحخخ خخاظ عخخ خخى االسخخفخخقخخرا  
السياسي في الصين كما تسفنفج خبيخرتخنخا 

 .الشهير 
بالنسبة لي، فإن إعجابي بالصخيخن يخفخأتخي 
من مناحي عديد ، أولها إنساني، ذلخك ان 
الفجا ب المميز  الخفخي طخبخقخهخا الخحخزب 
الشيوعي الصيني، ال سخيّخمخا فخي مخجخال 
مكافحة ال قر وال اقة والبطالة واالنخحخالل 
الت قي واالنحدا  الثخقخافخي لخدى الخعخامخة، 
وبتاصة لدى الشبيبة، يمكخن الخقخول بخأن 
االجراءات ال عّالة تخجخاهخهخا بخاتخت تخقخود 
الصين إلى إبراز قخيخم سخ خوكخيخة جخديخد ، 
يمكن لخ خعخالخم ان يخقخفخبخسخهخا مخن الصخيخن 
ويح ها في أوطان البشر، ذلك ان الحزب 
الشيوعي الصيني ال يقبل االنحخالل بخكخل 
اشكاله، وهو بذلك يخفخطخابخق مخ  االديخان 
الخخفخخوحخخيخخديخخة الخخفخخي تخخدعخخو الخخى صخخالح 
المجفم ، وضرو   العمل ألجل االنسخان 
والخخبخخشخخريخخة واالخخخالق الّسخخويخخة، مضخخا  
إليها تطوير الصين ومواطنيها وتحخسخيخن 
حياتخهخم، والخقخضخاء عخ خى الخحخاجخة لخدى 

 .النا 
تحياتنا ل حزب الشيوعي الصيني والدولة 
الصينية في اليوبيل السبعين لهخمخا، وكخل 
عام وجمي  الصخيخنخيخيخن وقخيخاد  الخحخزب 
والدولة بتيخر وفخالح وتخطخو  مخفخصخل، 
ألجل بالدهم واالنسانية وكل ِمثال صال  

 .يفم تصعيدر صينياً 
*مثقف ون،شط ا كمف،نفا وففا وسف،هفه 
الكواصه اال كم،ناد ونضو فا االر ،د 
الفدولففا لففىفةفف ف،فففيففيفن واإلنفامففيفيففن و 
 المك ،، العر، أصدق،ء )وُحى ،ء( الةين.
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تحف ل الصين هذا العام بالذكرى السبعين 
لخفخأسخيخسخهخا، ومخخن زا هخا فخي السخنخخوات 
األخير  يمذهل بالفطو  الذي وص ت إلخيخه 
ع ى متف   األصعد  السيما االقفصادية 

 .والفجا ية والنقل والبنى الفحفية
تغيرات هائ ة طرأت ع ى الصيخن خخالل 

السنوات الماضية منذ سخيخاسخة 
اإلصالح واالن فاح، إذ حققخت 
الصخخيخخن قخخ خخزات كخخبخخيخخر  فخخي 
تنميفها االقفصخاديخة وتخحخولخت 
من دولة فقير  إلى ثاني أكخبخر 
اقفصادات العالم، وأكبر الدول 

 .في الفصني  وتجا   الس  
ت فزم الصين بطريق الخفخنخمخيخة 
الس مية الفي تهد  إلى تحقيق 
الخخفخخنخخمخخيخخة واالنسخخجخخام داخخخ خخيخخاً 
وتخخدعخخيخخم الخخفخخعخخاون والسخخالم 
خا جياً، وع ى وجه الخفخحخديخد 
تخخهخخد  إلخخى تخخحخخسخخيخخن حخخيخخا  

الشعب الصيني، والمساهمخة فخي تخدعخيخم 

 .الفنمية والفقدم ل بشرية
وألن الفنمية تبدأ بالقضاء ع ى ال قر فخقخد 
وضعت الصين منذ منفصخ  ثخمخانخيخنخات 
القرن العشرين خططاً ل حد من ال قر نفج 

م يون صيني  090عنها انفشال أكثر من 

 .من ال قر
كما أخذت الصين تدخل عالم الفكنولوجيا 
ً فخي  واليوم أصبحت دولة  ائخد  عخالخمخيخا
مجال الذكاء االصطناعي وتقنيخة الخجخيخل 

وفخي السخنخوات األخخيخر   . 2Gالتامخس 
ظهر ع ى ساحة المنافسة أحد المنافسخيخن 
األقوياء في عالم تخكخنخولخوجخيخا الخهخواتخ  

” هخواوي“ المحمولة الخعخمخالق الصخيخنخي 

الذي ازدادت حصفه في سخوق الخهخواتخ  
الذكية العالمية بشكل كبيخر حخيخث بخ خغخت 
مبيعات هخواوي مخن الخهخواتخ  الخذكخيخة، 

نخحخو  5091خالل الرب  األول من العام 
م يون جخهخاز لخفخفخ خوق عخ خى سبخل  2179

 .م يون هات  90األميركية بأكثر من 

وع ى صعيد الفجخا   االلخكخفخرونخيخة تخعخد 
الخخيخخوم مخخجخخمخخوعخخة عخخ خخي بخخابخخا مخخن أكخخبخخر 
الشركات الفجا ية االلكفرونية في العالم. 
فقد احخفخ خت الشخركخة الخمخذكخو   مخراكخز 
مفقدمة في قائمة وكالة كخنخفخا  الخعخالخمخيخة 

عالمخة تخجخا يخة مخن حخيخث  900ألقوى 
القيمة ع ى مسفوى العالم باالضخافخة الخى 

 .  Tencent شركة تينست
إن تحقيق الفنمية االقفصادية الفي تصخبخو 
إليها الصين ال يمكن أن تخحخقخق إال عخبخر 
االن فاح خا جياً، لذلك سعت إلى تخعخزيخز 
عخخالقخخاتخخهخخا مخخ  دول الخخعخخالخخم الخخنخخامخخيخخة 
والمفطو   ع ى أسا  المباد  الختخمخسخة 
المفمث ة في االحفرام الخمخفخبخادل لخ خسخيخاد  
ووحد  األ اضي، وعدم االعفداء، وعخدم 

الفدخل في الشؤون الداخ يخة، والخمخسخاوا  
والمن عة المفبادلة، والخفخعخايخف السخ خمخي. 
وعم ت ع ى تطوير عالقاتها مخ  الخدول 
الخخنخخامخخيخخة والخخدول األقخخل نخخمخخواً بخخاعخخفخخمخخاد 
الدب وماسية االقفصادية الفي تخهخد  إلخى 

 .دف  اقفصاديات ت ك الدول
وفي ظل ال وضى والحخروب والخفخنخافخس 
االقفصادي والخحخمخائخيخة الخفخجخا يخة الخفخي 
تسخود الخعخخالخم، تخخدعخو الصخخيخن إلخخى بخنخخاء 
مجفم  مصير مشفرك يخقخوم عخ خى بخنخاء 
مجفم  موّحخد أسخاسخه الخفخعخاون والسخالم 
واالزدها  المشخفخرك. وفخي هخذا االطخا  
أشا  الرئيس الصيني شي جين بينخغ فخي 

بخأن  5091خطابه بمناسبة بخدايخة الخعخام 
الصين سفسفمر في تشجي  بناء مخجخفخمخ  
مصير مشخفخرك لخ خبخشخريخة والخعخمخل بخال 
هخخواد  مخخن أجخخل عخخالخخم أكخخثخخر ازدهخخا اً 
وجماالً، وأضا  بخأنخهخا سخفخحخافخ  عخ خى 
حماية الس م العالمي وتشخجخيخ  االزدهخا  

 .المشفرك
مازالت الصين تكاف  في تحقخيخق نخمخوهخا 
ع ى الخرغخم مخن حخربخهخا الخفخجخا يخة مخ  
الواليات المفحد  األمخيخركخيخة، 
فهي كانت ومخا تخزال تسخعخى 
إلى تحقيق الفنمية االقفصخاديخة 
والمنخ خعخة الخمخفخبخادلخة وتخنخادي 
ً بخالسخالم ألنخه الخطخريخق  دائمخا
الوحيخد الخى تخحخقخيخق الخرخخاء 
والفنمية. لخقخد عخانخت الصخيخن 
طخخخوال تخخخا يخخختخخخهخخخا وقخخخدّمخخخت 
الفضحيات ولكن ب ضل حنكخة 
قخخيخخادتخخهخخا وصخخبخخر أبخخنخخائخخهخخا 
وعزيمفهم اسفطاعت الخفخغخ خب 
ع ى الصعاب والمفاعب الفخي 

 .ألّمت بها
الصين في عيدها السبعين ما زالت فخفخيخة 
ً بخعخد يخوم، فخابخداعخهخا  وتزداد شباباً يخومخا
يزداد ك ما كبرت فكل عام والصين بتير 

 .وتطو  وابداع ونجاح
*م ،ألرة فا الج،معة الىفبفنف،نفيفة لفىفيفة 
ال قوق والعىوم السيف،سفيفة واالدار فة . 
لل، مفسلف ف،ت نفدة حفول الةفيفن مفنفلف، 
الةين ونمىي،ت ح ظ السام ) الفقفوات 
ي( الفكفعف،و   الةينية ففا لفبفنف،  نفمفو  ف،
الثق،فا بفيفن لفبفنف،  والةفيفن ففا اطف،ر 

د دور ”  الفف ففزام والففطففر ففق”  مففبفف،درة 
المرأة الةينية فا قفوات حف فظ السفام. 
شفف،رلفف  فففا الففعففد ففد مففن الففمففسرففمففرات 

 والبرامج الكدر بية فا الةين .
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بعد إعالن تخأسخيخس جخمخهخو يخة الصخيخن 
، عقب انفهاء الحرب 9191الشعبية عام 

العالمية الثانية ببض  سنوات، وانخفخصخا  
الحزب الشيوعي الصيني بقياد  الخرفخيخق 
ماو تسي تونغ في نضاالته المفعدد ،  لخم 
يكن الحزب قد اسف م دولة ذات امكانيخات 
عالية وفخي مختخفخ خ  الخجخوانخب، بسخبخب 
سيطر  غزا  قسا  ع ى األ   الصينيخة 
المفرامية األطرا ، حيث عمل الخمخحخفخل 
الياباني وغيرر ع ى تخدمخيخر كخل مخا هخو 
صال  ل حيا ، فكان العبء الخثخقخيخل عخ خى 

 كاهل الشعب والدولة الصينية.
ونفيجة لذلك ك ه، عمل الحزب الشيوعخي 
الصخيخنخخي بخخكخل جخد واخخخال  مخخن أجخخل 
ً فخي  الشعب والخدولخة، ولخم يخدخخر وسخعخا
ذلخخك، وعخخالخخج الخخكخخثخخيخخر مخخن مخخفخخراكخخمخخات 
المحخفخل، وأبخرزهخا كخان الخقخضخاء عخ خى 
تخخجخخا   األفخخيخخون، ثخخم الخخحخخرب األهخخ خخيخخة 

 9120بانفصا ر ع ى الكومخيخنخفخاج عخام 
، وهروب األخخيخر إلخى جخزيخر  9120_ 

تايوان، حيث أصب  البر الصيخنخي تخحخت 
قياد  الحزب الشيوعي الصيني وكخواد ر 
الخكخخادحخخة والخخمخختخخ خصخخة لخبخخ خخدهخخا، فخخكخخانخخت 
النهضة الصناعية والخز اعخيخة مخن أجخل 
محا بة ال قر وإسخعخاد الشخعخب الصخيخنخي 
واسفمخرا  الخعخمخل الخد وب فخي الخكخ خاح 

 لمواص ة البناء المبدع لجنسان والب د.
تبنّى الحزب الشخيخوعخي  9109وفي عام 

الصيني بقياد  المص   دنخغ شخيخاو بخيخنخغ 
سخخيخخاسخخة االصخخالح واالنخخ خخفخخاح، حخخيخخث 
االصالح الداخ ي واالن فاح عخ خى الخعخالخم 

دون المسا  بأساسيات الحخزب ونخهخجخه 
الخخثخخابخخت فخخي قخخيخخاد  الخخحخخزب الشخخيخخوعخخي 
الصيني ل دولة، وبقاء الجيف تحت قخيخاد  
وأوامخخر الخخحخخزب، وااللخخفخخزام بخخالخخ خخكخخر 

، وبخخقخخاء ” مخخاو“ الخخمخخا كسخخي وأفخخكخخا  
الصناعات الثقي ة تحت سيطر  واشخرا  
الحزب، ومن هنا بدأت الخثخو   السخ خمخيخة 
الكبرى في االقفصاد والفجا   وانسخحخب 
ذلك  ع ى كل مناحي الخحخيخا  الصخيخنخيخة، 
ومنها الفكنولوحيا الرفيعخة الخفخي تخّوجخت 
الصين كقو  اقفصادية وصناعية كخبخرى، 
فأصبحت الدولخة األكخثخر تخطخو اً ونخمخواً 
خالل مد  قصير ، ب ضل سياسة الحخزب 
الناجحة والف ا  الشعب الصخيخنخي حخول 
قيادته العظيمة والفزامه الصا م بخفخنخ خيخذ 
التطط واألحالم الصينية إلى واق  يومي 

 الفطبيقات.
اسخخفخخمخخرت سخخيخخاسخخة الخخحخخزب الشخخيخخوعخخي 
الصيني الناجحة في مسير  قيخاد  الخدولخة 
والشعب بفولي الرفيخق شخي جخيخن بخيخنخغ 
قياد  الخحخزب والخدولخة وأصخبخ  بخجخدا   
عقل وفكر الحزب وصخمخام أمخام الخفخقخدم 
ال ائق وازدها  الدولة بر ار الثاقبة فخكخرا 
ومخخمخخا سخخة، فخخكخخانخخت االشخخفخخراكخخيخخة ذات 
التصائص الصينية في العخصخر الخجخديخد 
اسفمرا اً لف ك المسير  الجبا   في قخيخاد  
الدولة حيث محا بة ال قر والقضاء ع يه، 
و ف  مسفوى معيشة ال رد وزياد  دخخ خه 
ومحا بة كل أشكال ال ساد والخمخ خسخديخن، 
وتعميق االنضباط العالي في إدا   الدولة 

 وقيادتها.

أط ق الرفيق شي جيخن  5090وفي العام 
بخخيخخغ األمخخيخخن الخخعخخام لخخ خخحخخزب الشخخيخخوعخخي 
و ئيس الدولة، مباد   الحزام والطريق، 
وإلعاد  احخيخاء طخريخق الخحخريخر الخقخديخم 
البري والخبخحخري، الخذي يخربخط الصخيخن 
بالعالم، لفعم فائد  ل صين وشعبها وبخقخيخة 
دول وشخخعخخوب الخخكخخون، تخخحخخت شخخعخخا  
وعمالنية المصير الخمخشخفخرك لخ خبخشخريخة 
جمعاء، والرب  ل جمي ، وهخذر الخمخبخاد   
ح قة من س س خة حخ خقخات عخمخل لخ خحخزب 
الشيوعي الصيني وقيادته ال ذ ، من أجخل 
صين قوية و ائد  لشعبها ول عالم.. هخكخذا 
هي قياد  األحزاب الثو ية واالشفخراكخيخة 
لشعوبها وب دانهان إذ تض  مصال  أمممها 

 في حدقات عيونها.
إنها جمهو ية الصين الشعخبخيخة ومسخيخر  

ً بخخقخخيخخاد  الخخحخخزب الشخخيخخوعخخي  00 عخخامخخا
الصيني، الخفخي أصخبخحخت مخحخط أنخظخا  
العالم، تفط   لخهخا بخكخل فختخر واعخفخزاز، 
ونحن منهخم، وهخذا مخا لخمخسخنخار وبشخكخل 
واضخخ  مخخن خخخالل دعخخوتخخيخخن كخخريخخمخخفخخيخخن 
لزيا   جمهو ية الصين الشعبية الح ي ة، 

، 5099إحداها كانت متصصة في العام 
لالتحاد الدولي ل صح ييخن واإلعخالمخيخيخن 
والكفّاب العرب أصدقاء وحم  اء الصيخن  
واألخرى و دت مخن صخحخيخ خة الشخعخب 

االتخحخاد “ الصينية اليخومخيخة عخن طخريخق 
، وما ترار األعين خير دليل ع ى ” الدولي

كل ما ذكرنار أعالر، ومن غيخرر الخكخثخيخر 
مما ال يمكن إفخراد مسخاحخات واسخعخة لخه 

 هنا.
تمنياتنا بمزيد من النجاح والفقدم ل خحخزب 
الشيوعي الصخيخنخي الخقخائخج وجخمخهخو يخة 
الصين الشعبية بخقخيخاد  الخحخزب الخبخانخي، 

لخفخأسخيخس الخدولخة  00بمناسبة الذكرى الـخ
ولشعبها الصديق مفمنين ق خزات واسخعخة 

 في الرفاهية والسالم.
*رهيس )المجمونة الره،سية الفعفراقفيفة 

 9304-ا ول مففن أُلففكففوبففر  –االولفف  
لكأسيس  ملور فة الةفيفن  47الذلرى 

الشعبية( لى رع العراقا لار ،د الفدولفا 
لىة  يين واإلناميين والمك ،، الفعفر، 
أصدق،ء )ُحىف ف،ء( الةفيفند ونضفو ففا 
ال ز، الشيونا العراقا فرع البفةفرةد 
ورهففيففس مففنففكففد فف،ت مسففكففمففعففا اال انففة 

مففراففف  “ ومففجففىففكففلفف،  CRIالةففيففنففيففة
” الةففيففن الففيففوم“ د ومففجففىففة ” الةففداقففة

الففعففربففيففةد ولفف،رفف  وصفف فف ففا ومفف ففرر 
صفف فف ففا ولفف،لففة السففنففدبفف،د اإلخففبفف،ر ففةد 
 ونضو فا نق،بة الة  يين العراقيين.



   0 0ا لففةفف فف ففة 
 

 

إن الصين اليوم ليست فقط لخ خصخيخنخيخيخن 
فحسب، بل أيضاً آلسيخا والخعخالخم. ومخن 
الخخمخخؤكخخد أن تخخحخخفخخضخخن الصخخيخخن الخخعخخالخخم 
ً وشخمخوالً وتخوازنخاً  بموق  أكثر ان فاحخا
ومن عةً ل جمخيخ  مخن أ يخة دولخة أخخرى، 
وأن تقدم ل كون إسهامات غنية مخفخمخثخ خة 
بخخمخخنخخجخخزاتخخهخخا الخخحخخضخخا يخخة واإلبخخداعخخيخخة 
وال كخريخة عخ خى الخمخسخفخوى األنسخانخي، 
لت ق وتأكيد ثقافة عالمية تدعو لخ خوحخد  
والفآز  واالتحاد المفحضر ل بشر تربط 
الشعوب بمصير الخمخجخفخمخ  الخمخشخفخرك 

 ع ى صعيد شامل.
نمط الحيا  الحضا ية الصخيخنخيخة دائخمخاً 
يهد  إلى تأكيد أفكا  وتطبيقات الجير  
الخخطخخيخخبخخة والخخود والصخخداقخخة مخخ  الخخدول 
المجاو   وم  البعيد  كذلك، مما يجعخل 
جمي  األمم تعيف بوئام ومحبة، وتفمثل 
اتجاهخات الخقخيخم الخمخفخمخيخز  لخ خحخضخا   
الصخخيخخنخخيخخة فخخي إفخخاد  الشخخعخخب الصخخيخخنخخي 
وشعوب العالم، واالنعام ع يها بخالسخالم 
وإثرائها الخمخادي والخروحخي. وتخفخجخسخد 
الروح التالد  ل حضخا   الصخيخنخيخة فخي 
إزالة القديم البالي وإنشاء الجديد النامخي 
ومواكبة العصر، وتخقخوم فخكخر  الخبخقخاء 
المفأصخ خة لخ خحخضخا   الصخيخنخيخة عخ خى 
االنسجام م  الطبيعة، واعفبا  اإلنسخان 
والخخكخخون وحخخد  عضخخويخخة مخخفخخكخخامخخ خخة، 

 مسفولد ً كيانية جديد  بهوية صينية .
هذر هي المنجزات الصينية الفي أبهرت 
الخخعخخالخخم كخخ خخه خخخالل السخخبخخعخخيخخن سخخنخخة 
المنصرمة من حكم الحخزب الشخيخوعخي 

الصيني، وفي قيادته لجمهو ية الصيخن 
الشعبية واالمة الصينية المفخنخاغخمخة مخ  
طروحاته. وتحت القياد  الوطيد  ل جخنخة 

شي “ الحزب المركزية ونواتها الرئيس 
، أنجز أبناء الشعب الصيخنخي “ جين بينغ

بخخمخختخخفخخ خخ  قخخومخخيخخاتخخهخخم وشخخرائخخحخخهخخم 
االجفماعية المنفشرين في أنحاء البخالد، 
األهدا  والمهمات الرئيسخيخة لخ خفخنخمخيخة 
االقفصادية واالجفماعية، وحققوا أوجخه 
تقدم هامخة جخديخد  فخي كسخب انخفخصخا  
حاسم في إنخجخاز بخنخاء مخجخفخمخ   غخيخد 
الحيا  عخ خى نخحخو شخامخل، بخعخد صخقخل 
اإل اد  ل فقدم بشجاعة و بسالة وتخذلخيخل 
خشخاكخل الخمخسخفخعخصخيخة،  الصعوبات والخم 
وذلك اسفرشاداً بأفكا  فتخامخة الخرئخيخس 

حول االشفراكيخة ذات ”  شي جين بينغ“ 
التصائص الصينية في العصر الجديد، 
والفي أثبفت ل عالم بخأسخرر أن لخ خصخيخن 
بصخخخمخخخات سخخخرمخخخديخخخة ومخخخؤثخخخر  فخخخي 
الحضا ات ع ى مخر الخعخصخو ، فخهخي 
خبخدع،  ذ اع الصناعات، وهي الع قل الخمم
وهي عمود بناء العالم الخجخديخد، وِجسخر 
خ خعخم  المحبة والق ب النابض بالحخيخا  الخمم

 بالحيوية.
وّسعت الصخيخن نخطخاق االنخ خفخاح عخ خى 
العالم التا جي بكامل أبعادر، وواص ت 
إطخخالق الخخعخخنخخان لخخفخخأثخخيخخر قخخيخخاد  الخخبخخنخخاء 

، ” مباد   الحزام والطخريخق“ المشفرك لـ
وما ففأت تمص ّب وتمقّوي سلخيخة الخفخعخاون 
م  الدول ع ى امخفخدادهخا بخال انخقخطخاع، 
وسا عت في دف  الفعاون االقخفخصخادي 

والخفخجخخا ي والخخفخبخخادل الخثخخقخافخخي مخخعخهخخا، 
ً فخي بخنخاء  الخحخزام “ وحققت تقدماً هخامخا

ع ى أسس جوهرية تخفخمخثخل ”  والطريق
” الفشا ك والفناف  والفخبخادل“ في مقولة 

بشكل مفكات  من خالل   يخة فختخامخة 
الخخثخخاقخخبخخة، ”  شخخي جخخيخخن بخخيخنخخغ“ الخرئخخيخخس 

وبجدية عزيمة الحكومة الراستة عخ خى 
المضي بالفطو  واالن فاح حفى النهاية، 
األمر الذي ح ّز أبناء الشعخب الصخيخنخي 
بمتف   قومياتهم في أنحاء الخبخالد إلخى 
أقصى حد، لتو  الك اح المخفخواصخل، 
وتسجيل مآثر تا يختخيخة جخ خيخ خة جخديخد  
تك ّ ت بالزهو  والرياحين الخفخي يخ  خوح 

 عطرها ليشمل العالم ك ه.
منذ تأسيسخهخا وقخيخاد  الخحخزب لخ خدولخة، 
ظ ت الصين تعمل ع ى تعخزيخز السخالم 
مخةً إسخهخامخاتم هخامخة  وتنمية العالم، مقخدِّ
معروفة لدى الخجخمخيخ . إن الخمخنخجخزات 
حققة في السنوات الخمخاضخيخة جخاءت  المم
نخخفخخيخخجخخة لخخجخخهخخود واجخخفخخراحخخات الخخقخخيخخاد  
الوطيد  ل جنة الحزب المركزية ونواتها 

، وكخنخفخاج ” شخي جخيخن بخيخنخغ“ الخرفخيخق 
حقخيخقخي لخالخسخفخرشخاد الخعخ خمخي بخأفخكخا  

حخخول ”  شخخي جخخيخخن بخخيخخنخخغ“ الخخرئخخيخخس 
االشفراكية ذات التصخائخص الصخيخنخيخة 
في العصر الجديد، ول فضامن والخكخ خاح 
المفعاضد لخكخل مخن الخحخزب والخجخيخف 
وأبناء الشعب بمتفخ خ  قخومخيخاتخهخم فخي 

 أنحاء البالد.
وفي هذر المناسبة السبعخيخنخيخة الخوطخنخيخة 
واألممخخمخخيخخة الخخعخخظخخيخخمخخة لخخقخخيخخاد  الخخحخخزب 
الشيوعي الصيني لخجخمخهخو يخة الصخيخن 
الشعخبخيخة، والخعخيخد السخبخعخيخن لخفخأسخيخس 
الدولة، فإنني أعبِّر عن شكري التالص 

، ” شخي جخيخن بخيخنخغ“ ل تخامخة الخرئخيخس 
والدولة الشعبية الصينية، وأبناء الشعب 
الصيني بمتف   قوميخاتخهخم فخي عخمخوم 
البالد، لمباد اتهم األمميخة الخمخفخواصخ خة 
لدعم ومساند  شعوب العالم، وبضمنخهخا 
العربية، في شفى الخمخجخاالت، وأتخمخنخى 
مزيداً من النجاحخات والخفخألخق لخ خصخيخن 

 الحزبية األبية والِمعطاء .
 

، مفن االرف ف،د الفدولفا  * صد ق ُمفقفر 
لىة  يين واإلناميين والمك ،، العر، 
أصدق،ء )وُحى ،ء( الةيند وُمكخة ف  
فففا الشففسو  الةففيففنففيففةد وُمففقففيفف  فففا 

  ملور ة الةين الشعبية.
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بدع بأشكاله  إلى جانب االزدها  الحضا ي المم
المتف  ة، تشهد الصين هذر األيام ازدها اً فخي 
حوا  الثقافات واالفكا ، وفخي شخفخى مخنخاحخي 
حيا  االنسان، قل نخظخيخرر فخي الخعخالخم وسسخيخا، 
هادفة الصخيخن مخن و اء ذلخك، تخأكخيخد ثخقخافخة 
ومما سة  العيف المشفرك الس مية بيخن أتخبخاع 
متف   األيديخولخوجخيخات، بخغخض الخنخظخر عخن 
أصول المفحاو ين معها وأديانهم وانفمخاءاتخهخم 
وتوجهاتهم، إذ تجمعهم حول طاولة مسخفخديخر  
واحخخد  وتسخخفخخمخخ  إلخخيخخهخخم وتخخحخخفخخرم كخخيخخانخخاتخخهخخم 

 .ومنط قاتهم في سبيل وحد  االنسانية
وفي مجال الديانات، وبتاصة المسيحيخة، فخقخد 
نشطت في الصين طباعة األنخاجخيخل ويمخالحخ  
بأنها تفسم بنشاط كبير، إذ يطب  في كخل ثخانخيخة 
إنجيل واحد، وكش ت تقا يخر دولخيخة، عخن أن 
عدد المسيحيين في الصين يخنخمخو بسخرعخة، إذ 
يفوق  أن يصب  تعداد المسيحيين فخي الصخيخن 
األكثر بعديدهم في أية دولة أخرى، م  حخ خول 

 .5000العام 
كما تشير الفقديرات، وبحسب مخا نشخرت  ال

)بي بي  سخي(، الخبخريخطخانخيخة،  إلخى أن عخدد 
المسيحيين في الصين فخاق عخدد أيخة جخمخاعخة 
اخخخرى، إضخخافخخة الخخى ذلخخك، ا تخخ خخعخخت أعخخداد 
الفجمعات المسيحية بشكل كبير، مخنخذ  الخقخرن 

 .الماضي وحفى يومنا هذا
وبمناسبة احف خال الصخيخن هخذر االيخام بخالخعخيخد 
الماسي السبعين لخفخأسخيخسخهخا، وبخذكخرى قخيخاد  
الحزب الشيوعي لها لمد  سبعة عقود، يخعخفخبخر 
المسيحيون أن سهم في البر الصيني الخرئخيخسخي 
مواطنون مت صون لوطخنخهخم الصخيخنخي، وهخم 
ينفمون إليه عقالً و وحاً، حرفاً وك مة ونّصخاً، 
وي حفرمون القوانين ويطبقونها امفثاالً لخفخعخالخيخم 
السخخيخخد الخخمخخسخخيخخ  بخخإطخخاعخخة السخخ خخطخخات الخخعخخامخخة 
والمجفم  وإعطاء الِمثال األحسخن فخي تخ خبخيخة 
مفط بات حكومفهم المدنية ومجفمعهم وشعبخهخم 
ووطنهم الكبير الذي ي حميهم ويوفر إليهم كخافخة 

 .مفط بات النمو واألمن واالزدها 
المسيحيون الصخيخنخيخون يخحخبخون ويخحخفخرمخون 

وطنهم وخصوصيفها، فخهخو مخهخدهخم   –بالدهم 
ن يدير شؤونهم نحو الفخكخافخل  وحكومفهم هي م 

والفآخخي مخ  
عشخخخخخخخخخخخخرات 
الخخخقخخخومخخخيخخخات 
واالديان فخي 
عخخ خخى تخخراب 
الصخخخخخخخيخخخخخخخن، 
وبضخخخمخخخنخخخهخخخا 
الخخخخخخخخخخديخخخخخخخخخخن 

 .االسالمي
الخخخخخرئخخخخخيخخخخخس 
ثل والقمدو   الم 
شخخخي جخخخيخخخن 
جخل  بينغ، الخرة
الخخذي يصخخنخخ  
اإلنخخجخخازات، 
هخو صخخاحخخب 
خخطخخى، لخخذلخخك تخخقخخول  سخخ خخوك هخخاد  وواثخخق الخختم

ً عخن  شخبخكخة “ االحصاءات الصينيخة )اقخفخبخاسخا
، وبحسب المنشو ات الصينخيخة حخفخى ” الصين
(، أن قخيخادتخه شخهخدت نخجخاحخات 5090العام 

أجفماعية مذه ة، فقد نما االقخفخصخاد بخمخفخوسخط 
بخالخمخئخة، فخي الخ خفخر  مخا بخيخن  075سنوي ب غ 

، مخخفخخجخاوزاً مخخفخخوسخخط الخخنخخمخخو 5092و 5090
بالمئة، وكذا معدل نمو  572العالمي، الذي ب غ 

 .بالمئة9االقفصادات النامية البالغ 
ـ وخض  مخئخات الخمخسخؤولخيخن عخ خى مسخفخوى 
المقاطعخات والخ خيخالخق الخعخسخكخريخة أو أعخ خى، 
ل فحقيق في تهم بال ساد، كمخا سخاهخمخت حخمخ خة 
اسفهدفت أنماط العمل غير المرغوب بها، فخي 

 91ضمان الح اظ ع ى الحخزب، الخذي يضخم 

 .م يون عضو، نظي ا وأكثر قو 
ـ كما قام الجيف الصيني المؤل  من مخ خيخونخي 
فرد، بإعاد  تشكيل بيخئخفخه السخيخاسخيخة وهخيخئخفخه 

 .الفنظيمية ونظام قوته العسكرية ونمط عم ه
أشد النظم صرامة لخ خحخمخايخة “ ـ وجرى تطبيق 

، وعوقب عدد مخن الخمخسخؤولخيخن لخعخدم ” البيئية

 .قيامهم بعمل كا  في هذا الصدد
ـ وباإلضافة إلى ذلك، حققت البالد تقدماً كبيراً 
في الخمخجخاالت الخعخ خمخيخة والخفخكخنخولخوجخيخة مخ  
نخجخاحخات فخي مشخا يخ  الخخمختخفخبخر الخ خضخائخخي 
والغاطسخة والخفخ خسخكخوب الخالخسخ خكخي والخقخمخر 

 .الصناعي الكّمي
ـ ول مر  األولى منذ أكثر من سفة عقود، الفقى 
القاد  ع ى جانبي مضيق تايوان مخ  بخعخضخهخم 
البعض وجهاً لوجه. وتقوم الصين ببخنخاء نخمخط 
جديد من العالقات بين الخدول الخكخبخرى، ومخ  

 .الواليات المفحد  و وسيا
ـ وأد جت الِعم خة الصخيخنخيخة الخرنخمخيخنخبخي )أو 
اليوان(، ضمن س ة عخمخالت حخقخوق السخحخب 
التخاصخة لصخنخدوق الخنخقخد الخدولخي، فخيخمخا تخم 

مخخجخخفخخمخخ  مصخخيخخر “ تضخخمخخيخخن مخخقخخفخخرح بشخخأن 
، ومخبخاد   الخحخزام والخطخريخق، فخي ” مشفخرك

 .قرا ات لامم المفحد 
ـ لم يكن أي من هذر اإلنخجخازات سخهخالً، لخكخن 
األمين العام الرئيس، شي جيخن بخيخنخغ و فخاقخه 

الفي ال ت خيخن ”  شي“صنعوها، من خالل إ اد  
وتمّسكه الحاسم بقضيفه الفي هي خدمخة االمخة 

 – ابخ  “ والشعب، والخفخأكخيخد عخ خى مخعخادلخة 
في تعامل الصين م  كخل الخبخشخر، مخن ”   اب 

 .جمي  األديان والقوميات والِم ل والنّحل
حركة الذاتخيخات “ في الفا يخ الصيني نقرأ، أن 

حققت تطو اً سريعاً ل كنيخسخة ”  الثالث الوطنية
لخجخنخة حخركخة  9125الصينية، فأقيخمخت عخام 

مخنخظخمخة  -الذاتيات الثالث الوطنية ل مخسخيخحخيخة
دينية وطنية ل مسيحيين، أنجزت ال جنة مخهخمخة 
عظيمة، أال وهي أن المسيحي الصيخنخي واحخد 
من أبناء الشعب الصيني، وهو مسيحي ممفخاز 
ً )كخان ثخمخة  أي قخبخل  ومواطن مخمخفخاز أيضخا

يقول كخ خمخا  9191تأسيس الصين الجديد  عام 
ازداد مسخخيخخحخخي واحخخد يخخنخخقخخص واحخخد مخخن 
الصينيين!(. في ت ك العم ية عكخ خت الخكخنخيخسخة 
ع ى إظخهخا  الخمخسخيخحخيخة، مخن خخالل أعخمخال 
معفنقيها، أمام العالم والصينيين بأنهخا تختخفخ خ  
عن مخاضخيخهخا، ألنخهخا تخقخ  الخيخوم مخ  أبخنخاء 
الشعب، ويق  المسيخ  مخ  الخمخحخفخاجخيخن إلخى 

 .العناية والمساعد 
في مقاب ة م  القخس مخي كخانخغ جخيخون، نخائخب 
األمين العام ل جخنخة الخبخروتسخفخانخفخيخة الخوطخنخيخة 
لحركة االسفقالل الذاتي يقول بالحخر  كخنخايخة 
عن حرية الدين والمعفقد بالصين: زا  الصين 
المبشر األمريكي المشهو  بي ي غخراهخام عخام 

ت بية لدعو  من الجمعية البروتسسفاتية  9199
الصخخيخخنخخيخخة، واسخخفخخمخخ  إلخخى مخخوعخخظخخفخخه سال  
الصينيين في كنيسة موان بمخديخنخة شخانخغخهخاي. 
كفبت زوجفه في يومياتها: إننخا لخم نشخعخر قخط 
بذ   من أثر تقييد الحزب الشيخوعخي الصخيخنخي 
ل فطو  الديني. حيث كان المسفمعون يفمفعخون 
بنظراتهم الصادقة بمجيء بشا   جديد . وقخال 

 .بي ي غراهام مفأثراً: إن هللا يبا ك الصين
ويمضخخيخخ  الخخقخخس: لخخقخخد زا  الصخخيخخن أسخخاقخخ خخة 

فخخخي الخخخدو ات  Canterbury كخخخانخخخفخخخربخخخري
األخير ، واسفقب هم قاد  الصخيخن، األمخر الخذي 
أصبخ  مشخهخداً جخديخداً عخ خى مسخرح الخفخبخادل 
الدولي. كما وأثا  معر  ))الكفاب المقد (( 
الذي أقامفه الجمعية البروتسسفاتخيخة الصخيخنخيخة 
في هونغ كونغ والواليات المفحد ، هّزات فخي 
أوساط المسيحية المح ية واألجنبية، وقد اهخفخم 
به الرئيس األمريكي األسخبخق جخيخمخي كخا تخر 
وهيال ي ك ينفون، وبعثت شتصيات مسيحيخة 
هامة مثل بي ي غراهام، بخرقخيخات تخهخنخئخة لخه، 
وحضر كا تر حخ خل افخفخفخاح الخمخعخر . هخذا 
األمر جع نا نشعر بالعالقة الوثيقة بيخن تخطخو  
المسيحية الصينية وبناء سياد  الدولة وبخنخائخهخا 
السياسي. يمكن القول إننا في العصر الخذهخبخي 

 ( لفطّو  المسيحية في الصين
*لفف،رفف  ولنففامففا ورهففيففس رفف ففر ففر مففوقفف  

اإلناما الفمفسفيف فا بف،الرد د ”  نورس،  “ 
ونضو فا الف فرع االردنفا لفارف ف،د الفدولفا 
لىة ف فيفيفن واإلنفامفيفيفن والفمفك ف،، الفعفر، 
اصدق،ء الةيند وخوري منطقة مرج ال فمف،م 

 لىروم المىميين الم،ثوليك.
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عاما بعد عام تثبت الصين ل عالم أنها الخدولخة 
األهم تجا يا وتكنولوجيا وعسكريا وع خمخيخا، 
وهخخي فخخي تخخقخخدم دائخخم ومسخخفخخمخخر وبخخوتخخيخخر  
مفسا عة. إنة الصيخن الخحخالخيخة الخفخي سخو  
تحف ل بعيد تأسيسها السبعيخن فخي األول مخن 
تشرين األولر أكفوبر من هذا العام ال تشخبخه 
الدولة الفي تركها المؤسس واألب الخروحخي 
ماو تسي تونغ، ولخكخن مخمخا ال شخك فخيخه أن 
الروح الصينية لم تفبدل والقخيخم الخفخي تخربخى 
ع يها الجيل السابق هي ذاتها القيم الخفخي يخفخم 

 .تنشئة الجيل الصاعد ع يها
سبعون عامخا كخانخت كخافخيخة لخجخعخل الصخيخن 
واحد  من أعظم دول العالم وأخطرهخا عخ خى 
االطالق ع ى من اسفبد فخي األ   وحخكخم 
العالم دون حسيب أو  قخيخب. إنة مخا قخامخت 
الصين بصنعه في ففر  قصيخر  مخن الخزمخن 

مخعخجخز  “ يثير الدهشة ويمكخن وصخ خه بخأنخه 
، وهذا بخالخطخبخ  مخا ” القرن الواحد والعشرين

كان ليصب  حقيقةً عخ خى أ   الخواقخ  لخوال 
اتحاد الشعب الصيني ووقخوفخه صخ خا واحخدا 
و اء قيادته الحكيمة، باالضافة إلى المساحة 
الجغرافية الكبير  لا   الصينيخة، واألهخم 
مخخن ذلخخك حسخخن ادا   الخخمخخوا د الخخطخخبخخيخخعخخيخخة 
والبشرية والسياسة الصينية الخداخخ خيخة الخفخي 
أـبعدت شب  االقففال الداخ ي أو الف رقة ع ى 

 .أسا  عرقي أو قومي أو ديني
إنة الصين الفخي تخركخهخا مخاو تسخي تخونخغ ال 
تشبه الصين الفي أعاد هيك خفخهخا ديخنخغ شخيخاو 
بينغ وهي أيضا متف  ة عن الصين الخحخالخيخة 
بقياد  شي جينبينغ. لقد قام الرئيخس الصخيخنخي 
شي باتباع سياسة فيها الكثير مخن الخحخكخمخة، 

الخفخعخاون واالحخفخرام والخربخ  “ قائمخة عخ خى 
، هذر القيم هي بخمخثخابخة الختخطخوط ” المشفرك

الخخعخخريضخخة لسخخيخخاسخخة الصخخيخخن الخختخخا جخخيخخة، 
فاسفتدام السالح ل قيام بالغزوات والخحخروب 
ع ى دول أخرى لها سيادتخهخا هخو مخرفخو  
في العقيد  الصينية، ومن غير المقبول أيضخا 

اسفباحة الموا د الطبيعية ل دول األخرى، أو 
حفى أن يكون الفعاطي بين الصخيخن والخدول 
الصغير  أو الضعي ة فيه شيء مخن الخ خوقخيخة 

 .أو الغبن، فهذا أيضا مرفو 
إنة الشجر  المثمر  سو  تراشق بخالخحخجخا   
في أي زمان ومكان، إنة االنجازات المففالية 
والفقدم في المجاالت الع مية والفخكخنخولخوجخيخة 
واالقفصاد الصيني الهائل، هي ك ها عخوامخل 
مهمة تساهم في جخعخل أعخداء الصخيخن أكخثخر 
عداو  لها وفي تعزيز العالقات بيخن الصخيخن 
والدول الصديقة لها. إنة الفتو  الغربي من 
الفقدم الصيخنخي الخذي لخم يخعخد مخن الخمخمخكخن 
تطويقه قد دف  باإلعالم المأجو  والخمخرتخهخن 
لشركات مشكوك بفبعيفها إلى أن تبث الكثيخر 
من المواد الغير صحيحة والم خبخركخة والخفخي 
تنشر  وح العداء ل صين ول خنخظخام الخحخاكخم، 
إال أنة الشعب الصيني أثبت مخر  أخخرى أن 
لديه الكثير مخن الخوعخي ولخيخس مخن السخهخل 
اسفمالفه عكس الكثير من شعوب دول العالخم 
الثالث الفي يمكن كسب تعاط هخا والخوصخول 
بها إلخى اشخعخال الخثخو ات فخقخط بخاسخفخعخمخال 

 .االعالم الكاذب والمزي 
إنة الكالم المبني ع خى الخفخجخريخة هخو أفضخل 
بكثير من مجخرد الخفخنخظخيخر وإعخطخاء الخرأي 
بدولة ونخظخام وشخعخب ال تخعخرفخهخم  إنة كخل 
شخختخخص يخخريخخد انخخفخخقخخاد الخخنخخظخخام الصخخيخخنخخي أو 
الحديث بمنحى س بي عن الصخيخن عخ خيخه أن 
يخقخرن أقخوالخه بخالشخواهخد مخن أ   الخواقخ  
الصينية، وإال فإنة كل كالمخه وتخحخ خيخالتخه ال 
معنى لها ولن يكون أكثر من كالم إما كخرهخا 
بالصين أو خدمة لمشا ي  خا جية مخعخروفخة 
األهدا . انخطخالقخا مخن تخجخربخفخي الصخيخنخيخة 
ومعرففي الجيد  بالشعب الصخيخنخي والخنخظخام 
السياسي الحاكم والخنخظخام االمخنخي يخمخكخنخنخي 
الجزم بأنة الصخيخن سخفخظخل قخويخة ومخوّحخد ، 
والشعب الصيني لن يكون وقخوداً لخمخشخا يخ  
خا جية ألنة هذا الشعب تخركخيخبخفخه ال تشخبخه 

مخخعخخظخخم الشخخعخخوب األخخخرى بخخاالضخخافخخة إلخخى 
تا يته النضخالخي الخطخويخل مخ  الخمخسخفخعخمخر 
والفضحيات الكبير  الفي قدمهخا كخي تصخبخ  

دولخة قخويخة “ الصين ع ى ما هي ع يه اليوم، 
ال تشبه غيرها من الدول وفي حالخة صخعخود 

 .دائم
في الذكرى السخبخعخيخن لخفخأسخيخس جخمخهخو يخة 
الصين الشعبخيخة أصخبخ  حخ خم إعخاد  تخ خعخيخل 
طريق الحريخر الخقخديخم واقخعخا عخبخر مخبخاد   
الحزام والخطخريخق الخفخي اقخفخرحخهخا الخرئخيخس 
الصيني شي جيخنخبخيخنخغ، وأصخبخحخت الصخيخن 
دولة من فحة ع ى العالم بعد أن كخانخت تخفخبخ  
سخخيخخاسخخة الخخبخخاب الخخمخخغخخ خخق، وأصخخبخخ  السخخوق 
الصيني هو األكبر عالمخيخا وبخالخفخالخي ا تخ خ  
تصني  االقخفخصخاد الصخيخنخي إلخى الخمخراتخب 
األولى عالميا، كما ولم تعد الخ خغخة الصخيخنخيخة 
بالغريخبخة فخهخي تخنخفخشخر عخ خى نخطخاق واسخ  
ومراكز كون وشيو  لفع يم ال خغخة الصخيخنخيخة 

 .تفزايد يوما بعد يوم
إنة المعجز  االقفصادية والفنموية والخ خكخريخة 
الفي صنعفها الصيخن فخي وقخت قصخيخر مخن 
الزمن سيكون لها تأثير إيجابي ع ى متف خ  
دول الخخعخخالخخم بخخغخخض الخخنخخظخخر عخخن مخخوقخخعخخهخخا 
الجغخرافخي أو ديخن أو عخرقخيخة شخعخبخهخا. إنة 
الصين وعن طريق السياسة الفي تخنخفخهخجخهخا 
من المحفمل جدا أن تكون هي الدولة القاد   
ع ى تغيير النظام العالمي الحالخي وصخيخاغخة 
نظام عالخمخي جخديخد وفخق   يخة وتخطخ خعخات 
صينية ال مثيل لخهخا، لخذلخك سخيخشخهخد الخعخالخم 
ً عخ خى الخفخعخخاون واالحخفخخرام  مسخفخقخخبخال قخخائخمخا
والفبادل الثقافي والرب  المشفرك وهذا ما لخم 
يخخعخخرفخخه الخخعخخالخخم مخخن قخخبخخل إبخخان االنخخظخخمخخة 
االسفعما ية وأنظمة االنفداب وسخرها الف رد 
الغربي وع ى  أسه الواليخات الخمخفخحخد  فخي 

 .حكم العالم
سبعون عاما والنجمة الحمراء تزداد اشراقا، 
سبعون عاما والصين موّحخد  وقخويخة بخوجخه 
كل العخواصخ  والخحخمخالت الخمخغخرضخة. إنة 
الفنين الصيني الذي طالما حذة  منخه الخغخرب 
قد قام من سباته والمسفقخبخل الخقخادم سخيمخكخفخب 
بالمخقخطخ  الصخيخنخي ال بخالخحخر  الخالتخيخنخي. 
عاشت جمهو ية الصخيخن الشخعخبخيخة، الخعخمخر 

 .المديد وإلى المزيد من االنجازات والفألق
*نضو  فا االر ف،د الفدولفا لفىفةف ف،ففيفيفن 
واإلناميين والمك ،، العر، أصدق،ء الةين 

  ففرع لفبفنف، . بف،حفؤ ففا شفسو  الةفيفن 
ومك،ب  لمىف مرالفز ا بف ف،ا والفجف،مفعف،ت 

 Centralالةينية.. مرشح لىدلكوراه فا 
China Normal University  د مفلفكف

فا سي،سة الةين الخ،ر ية رج،ه المفنفطفقفة 
العفربفيفة مف  رفرلفيفز خف،ا نفىف  مفبف،درة 
ال زام والطر قد لد   العد د مفن الفمفكف،بف،ت 

 والمنشورات.



   4 0ا لففةفف فف ففة   

تحف ل جمهو ية الصيخن الشخعخبخيخة قخريخبخاً 
بالعيد الوطني السبعين لفخأسخيخسخهخا، وتمخعخدم 
هذر الدولة بقمة الفعداد السكاني الخعخالخمخي 
بنحو مخ خيخا  ونصخ  الخمخ خيخا  مخواطخن، 
ً بخالخنخاتخج  وتحل بالمخركخز الخثخانخي عخالخمخيخا

( 9072المح ي اإلجمالي، وبخأكخثخر مخن )
. هذر 5099تري يون دوال  أمريكي ل عام 

الدولة عخانخت مخن حخروب مخفخعخدد  قخبخل 
تأسيسها، واسفطاعت أن تنهض من  مخاد 
الحرب وتنف ض لفصب  بمصخا  الخكخبخا  

عام، وبالطب  يمنخسخب هخذا  00في أقل من 
 .ال ضل الى طرفان: القياد  والشعب

ال يمت ى ع ى أحد الدو  الرئيس لخ خحخزب 
الشيوعي الصيني في الخنخهخو  بخدولخفخه، 
وبتاصة الخمخواطخنخيخن الصخيخنخيخيخن الخذيخن 
أصبحوا يسفيقظون كل يوم ع ى مشخا يخ  
دد.. فمنخذ نشخأتخه  جديد  تنجز أو تبدأ أو تمج 

بإ ادات فوالذية وبأيادي  9159في العام 
بخخيخخنخخهخخم الخخرئخخيخخس   –قخخيخخادي صخخيخخنخخي  90

خا  هذا الحزب عدداً  –” ماو“المحر  
من الحروب الداخ ية والتا جية، فهو لخم 
لخد مخن  حخم  يولد بخبخيخئخة مسخفخقخر ، بخل وم
عانا  ومواجهة الحروب االسخفخعخمخا يخة  المم
خعخذّبخة، وبخرغخبخة  ع ى أ   الصخيخن الخمم
الشعب الصيني وتكف ه من حخولخه، وصخل 
الحزب الى الحكم بعد إنجخازاتخه الخمخذهخ خة 
في الحرب الثو ية الفي وّحخدت الصخيخن، 
وبالطب  تعفبر قصخة نخجخاح هخذا الخحخزب 
مذه ة ل عالم ك ه، بقخد تخه عخ خى الصخمخود 

خخخاصخخة   –بخخوجخخه الخخعخخقخخبخخات الخخمخختخخفخخ خخ خخة 
االمبريالية والرأسمالية الغربية الخطخامخعخة 

، وصوالً بخالصخيخن الخى مصخا  -بالصين
 .الدول العظمى

وع ى مدى قرن تقريباً لم يمخغخيّخر الخحخزب 
مبادئه الجوهرية، ولكن طخو هخا لخيخعخفخمخد 

ع ى االشفراكية بألوان صينيخة، لخفخحخقخيخق 
األهدا  الع يا المنشود ، وهي مخوّضخحخة 

خحخدّث بخالخدو   الـخ  99بدسفو  الحزب المم
، وأن الخخهخخد  األعخخ خخى 5090لخخ خخعخخام 

، ” تخخحخخقخخيخخق الشخخيخخوعخخيخخة“ واألسخخمخخى هخخو 
ويمالح  بأن الحزب يجخدد نخ خسخه بخأفخكخا  
ومخعخخفخخقخخدات مخفخخجخخدد  ال تختخخالخخ  أسخخاسخخه 
الشخخيخخوعخخي بخخل تخخنخخسخخجخخم مخخ  مسخخيخخرتخخه 
وأيديولوجيفه، ألن هدفه هو خدمة الشعب 
لخد الخحخزب فخي أوسخاطخه  الصيني الذي وم
وأ يافه، وبين عمّماله ومثق يه. لذلك، نجخدر 

ال ينينية والماوية مخرو اً -يعفمد الما كسية
بخنخخظخخريخخة أمخيخخن عخخام الخحخخزب الشخخيخخوعخخي 

، ونظرية الفمثيخالت ” دينغ شياو“ الصيني 
الثالثة، باإلضافخة الخى الخنخظخر  الخعخ خمخيخة 

شخي “ ل فنمية، ووصوالً الى فكر الرئخيخس 
حخخول االشخخفخخراكخخيخخة ذات ”  جخخيخخن بخخيخخنخخغ

التصائص الصينية لعصر جخديخد كخدلخيخل 
 ل عمل.

الخذي ”  شخي جخيخن بخيخنخغ“ كما أن الرئيس 
يممخثخل نخوا  الخ خجخنخة الخمخركخزيخة لخ خحخزب 
الشيوعي الصيني والحزب بأكم خه، يمخعخ ّخم 
أن الصيخن تخقخ  عخ خى أعخفخاب انخطخالقخة 
تا يتيخة جخديخد ، لخذلخك طخرح عخدداً مخن 

مخا “ األسئ ة ل وصول ل فنمية المعخاصخر : 
نوع االشفراكية ذات التصائص الصينيخة 
الفي تفط ب منا الحقبة الجديد  أن ندعمهخا 
ونطّو ها، وكي  يجب ع ينا أن نخدعخمخهخا 

، وتكمخن اإلجخابخة الخمخوضخحخة ” ونطو ها
بالدسفو  بأنه منذ بدء اإلصالح واالن فخاح 
وصوالً الخى اإلنخجخازات الصخيخنخيخة، فخإن 

صخا  طخريخقًخا، وشخكخل نخظخاًمخا “ الحخزب 
نظريًا، وأنشأ نظاًما عم ياً، وطخّو  ثخقخافخة 

، ” االشفراكية ذات التصخائخص الصخيخنخيخة
وأيضاً طبيعة هخيخكخل الخحخزب الشخيخوعخي 

الصيني تساعدر باإلشرا  ع خى كخواد ر، 
فنجد ال جنة المركزية ل حص االنضخبخاط، 
المفتصصة بففب  ال ساد، ومحاكمة غخيخر 
المنضبطين بالفع يمات، وكِمثال ع يها فقد 

( مخخ خخيخخون مسخخؤول بسخخبخخب 970عمخخوقخخب )
حخخاالت فسخخاد مخختخخفخخ خخ خخة، والخخفخخي شخخمخخ خخت 

 .”النمو  والذباب“
بقخومخيخاتخه ”  الشعب“ كما أن الحزب يض  

المتف  ة في س م أولوياتخه، فخهخذا الخحخزب 
الشعب ومن الشعخب ولخه، فخهخو ”  ط يعة“ 

مخخحخخر ر مخخن االمخخبخخريخخالخخيخخة واالسخخفخخعخخمخخا  
االسفيطاني الغربي واالقطاعيخة، وصخوالً 
لفأمين النصر فخي الخثخو   الخديخمخقخراطخيخة 
الجديخد  وتخأسخيخس الخدولخة، وهخو شخريخك 
الشخعخخب فخخي الخخوصخخول الخخى االشخخفخخراكخخيخخة 
بالنكهة الصينية، كما تمعفبر الفنمية أولويخة 
الحزب العخ خيخا فخي حخكخم الخبخالد وتخجخديخد 
شبابها، وي فزم الحزب بخ خ خسخ خة الخفخنخمخيخة 
الخخمخخفخخمخخحخخو   حخخول الشخخعخخب وصخخوالً 

، ويخؤكخد ” مجفخمخ  اشخفخراكخي مخفخنخاغخم” لـ
الحزب عخ خى أن الخفخنخمخيخة هخي لخ خشخعخب 
وتعفمد عخ خى الشخعخب، وأن ثخمخا هخا يخفخم 

  .تقاسمها بين الشعب
في التفام، تبنّيِ الحزب ألفخكخا  مخفخجخدد  
هو سبيل االسفدامة والسمو نخحخو الخقخمخة، 

إن   –ويذكرني هذا بمقولة إدا يخة نصخهخا 
، ويبدو بأن الحزب سخبخق -لم تفقدم تفقادم 

العالم بفحديث خططه وت كيرر، لخمخواكخبخة 
العولمة وفي مواجهة الرأسمالية الجخشخعخة 
وقوى الشخر الخمخفخربصخة بخه وبخالشخعخوب 
وبالعالم، وبالطب  تم ب و   ال خكخر الخجخديخد 
مخخ  االحخخفخخ خخاظ بخخالخخمخخبخخاد  والخخثخخوابخخت 
الشيخوعخيخة، مخمخا أتخاح لخه االسخفخمخرا يخة 
والديمومة، باإلضخافخة الخى أن الختخبخرات 
المفراكمة ع خى مخدى عخقخود مخن الخعخمخل 
أضا  لخقخيخادات وكخواد  الخحخزب خخبخر  
فأصب  كيان الحخزب فخي تخجخدّد ومخفخعخ خم 
وقاد  ع ى الفكي  مخ  الخمخفخغخيخرات مخن 
حوله، م  االحخفخ خاظ بخجخوهخرر، كخمخا أن 
عالقة االحفرام بين الحزب والشعخب هخي 
أسا  االسفمرا ية، فعدد منفسبي الحزب 

م يون عضو حخفخى نخهخايخة الخعخام  12فاق 
، فالحزب إذن يقوم بعم ه والشعب 5099

 .يجني ثما  النجاح المشفرك
 

*المسسول ا ل،د ما فا االر ،د الفدولفا 
لىة ،فيين واإلناميين والمك ،، الفعفر، 
أصدق،ء وُحى ،ء الةيند وُم ى ِّه سيف،سفا 
واقكة،دي أردناد وط،لف  دلفكفوراة ففا 
الكج،رة الفدولفيفة )االقفكفةف،د الفكفجف،ري( 

 .UIBE  ،معة
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يحف ل الشعب الصيني والحخزب الشخيخوعخي 
الصيني هذا العام بالذكرى السبعين لفأسيس 
جمهو ية الصين الشخعخبخيخة، الخجخديخد . لخقخد 
أنخخجخخز الشخخعخخب الصخخيخخنخخي بخخقخخيخخاد  الخخحخخزب 
الشيوعي الصيني خالل السنوات السخبخعخيخن 
الماضية، انجازات كبير  تعفبخر اسخفخمخرا اً 
لخخ خخنخخضخخال الشخخاق والخخد وب الخخذي خخخاضخخه 
الحزب منذ تأسيخسخه ودو ر الخطخ خيخعخي فخي 
الحرب الوطنية ضد االحخفخالل، ومخن أجخل 
تخخوحخخيخخد الخخبخخنخخاء واالسخخفخخمخخرا  فخخي مخخرحخخ خخة 
الخخديخخمخخقخخراطخخيخخة الخخجخخديخخد ، وبخخنخخاء الخخ خخبخخنخخات 
األساسية لالشفراكية فخي ظخل الخفخنخاقضخات 
الخخقخخائخخمخخة، وتخخراكخخم الخختخخبخخرات الخخنخخضخخالخخيخخة 
واالحفكام الى الخواقخ  والخفخمخسخك بصخيخنخنخة 

 .الما كسية
لقد صمد الحزب الشيوعي الصخيخنخي خخالل 
ً الخمخآثخر  السنوات السبعين الماضية مجفرحخا
الكبير ، ومفخجخاوزاً الخعخقخبخات والخعخراقخيخل، 
سائراً ع ى طريق تحقيق انجازات كبير  و 
مفواص ة في البناء والفنمية، مفخوجخهخا نخحخو 
االشفراكخيخة عخبخر االسخفخمخرا  فخي سخيخاسخة 
االصالح واالن فاح، وتطويرها بمخ خاهخيخم و 
مخبخاد ات نخظخخريخة و عخخمخ خيخة عخ خى أسخخا  
ت تيص الفجا ب االيجابخيخة والسخ خبخيخة مخنخذ 
تأسيس جمهو ية الصين الشعخبخيخة الخجخديخد  
ود اسخخة الخخفخخجخخا ب الخخدولخخيخخة واألوضخخاع 
العالمية وخالل المما سات الخجخديخد ، بخدءاً 
بفحرير العقول والبحث عن  الخحخقخيخقخة فخي 

، ” الخخفخخمخخثخخيخخالت الخخثخخالثخخة“ الخخواقخخ ، وأفخخكخخا  
وم هوم الفنمية الع مية، وصوالً الخى أفخكخا  
الرفيق األمين العام ل حزب شي جين بيخنخغ، 
المفع قة بفحقيق انفصخا  حخاسخم فخي إنخجخاز 
بناء مجفم   غيد الحيا  ع ى نخحخو شخامخل، 
وإحراز انفصا ات عظيمة لالشفراكية ذات 
التصائص الصينية فخي الخعخصخر الخجخديخد، 
وتج ياتها في مباد ات ذات طخابخ  عخالخمخي 

 .كمباد   الحزام والطريق

خراً  خن خّظِ يمعفبر الرفيق شي جين بينغ م كراً ومم
ً لخكخل  ع اِصراً كخبخيخراً، مسخفخوعخبخا ما كسياً مم
الفخطخو ات السخيخاسخيخة واالقخفخصخاديخة الخفخي 
تجري في الصين وفي العالم، ولذا نرى دقة 
تح يالته وعمق مباد اته في كل المواضخيخ  
الخخمخخفخخعخخ خخقخخة بخخالخخفخخمخخسخخك بخخاالشخخفخخراكخخيخخة ذات 
التصائص الصينية، وتطخويخرهخا وتخحخقخيخق 
ح م الصين ل نهضة العظيخمخة لخفخ خك األمخة، 
وانجاز بناء مجفم  الخحخيخا  الخرغخيخد  عخ خى 
نخحخخو شخخامخخل، واالسخخفخخمخخرا  والخخفخخجخخديخخد فخخي 
سياسة االصالح واالن فخاح، ودفخ  حخوكخمخة 
الحزب بشكل صا م وحوكمة الخدولخة عخبخر 
تطوير السياسة الخديخمخقخراطخيخة االشخفخراكخيخة 
والقضاء عخ خى الخ خسخاد، وتخعخزيخز مخ خاهخيخم 
الفنمية الخجخديخد  لضخمخان مخعخيخشخة الشخعخب 
والقخضخاء عخ خى الخ خقخر، وتخوفخيخر الضخمخان 
الصحي، والمحافظة ع ى البيئخة والخفخمخسخك 
بخخالخخفخخنخخمخخيخخة السخخ خخمخخيخخة والخخفخخعخخاون و الخخكخخسخخب 
المشفرك والمصير المشفخرك لخ خبخشخريخة، و 
تعزيز الفعاون الدولي وتج ياته فخي مخبخاد   

 .الحزام والطريق
ت عب التصال المفوفر  في شتصية الرفيق 
ً و ائخداً فخي  شي جخيخن بخيخنخغ دو اً أسخاسخيخا
تحقيق ت ك الفوجهات، فخقخد اسخفخوعخب شخي 
جين بينغ الما كسية ال ينينخيخة واالسخهخامخات 
النظرية والعم ية لخقخاد  الخحخزب الشخيخوعخي 
الصيني منذ تخأسخيخس الخحخزب ولخحخد اآلن، 
مؤكدأ ع ى صيننة الما كسية، وتخطخويخرهخا 
وتجديدها بشكل دائم. وهو مخثخقخ  مخرمخوق 
وبا ز في مجال تا يخ  الحضا   الصيخنخيخة 
والحضا   االسيوية و الفطو ات الحاصخ خة 
خِ خمح بخالخحخكخمخة  في الفا يخ البخشخري، وهخو مم
الصينية و باألدب الصيني والثقافة الصينيخة 
وباآلداب والروايات العالمية. وينعكس هخذر 
الت  ية ال كرية والثقافية في جمخيخ  مخقخاالتخه 

 .وك ماته وخطبه
وع ى الصعيد الخدولخي مخزج الخرفخيخق شخي 

جين بينغ بين الفراث واالبفكا  عبر تأكخيخدر 
عخ خى مخ خاهخيخم دبخ خومخاسخيخة جخديخد  تخفخعخ خق 
بموضوع العصر الرئيسخي، وكخون السخالم 
والفنمية والفعاون المفكافئ وال وز المشفرك 
كاتجار ل عصر ووض  الشخعخب فخي الخمخقخام 

جخمخاعخة الخمخصخيخر ”  األول، وطرح م هوم 
، والخمخ خهخوم الخجخديخد لخ خمخصخالخخ  ” الخبخشخري

الخوطخخنخخيخخة، والخخفخخأكخخيخخد عخخ خخى األمخخن الشخخامخخل 
والمشفرك و االمخن الخفخعخاونخي، والخفخعخاون 

 .األق يمي، وحل التالفات بالطرق الودية
أما ع ى الصخعخيخد الخحخزبخي، فخإن الخفخطخ خب 
العالي وشتصية القائد الشيوعي يفج ى فخي 
توجهات شي جيخن بخيخنخغ االسخاسخيخة، حخول 
االنضخخبخخاط الصخخا م والخخفخخمخخسخخك بخخالخخقخخاعخخد ، 
وتعزيز الوعي بالفوافق، وضرو   الخعخمخل 
االيديولوجي والثقافي داخل الحزب، وتقديم 
النموذج الحزبي في العمل بيخن الخجخمخاهخيخر 
وتقديم الختخدمخات لخهخم، واالسخفخمخرا  عخ خى 

 .طريق حوكمة الحزب
وهكذا نرى بأن الرفيق شي جين بينغ يجم  
مواص ات عديد  في شتصيفه فخهخو مخ خكخر 
ن ِظر ما كسي، اسفوعخب تخراث وأفخكخا   ومم
الما كسية الصينية، وهو عميق فخي فخهخمخه 
ل حكمة الصينية، والفراث واألدب الصيخنخي 
الكالسيكي والمعاصر، أضافة الى مفابعخاتخه 
لخالدب الخخعخخالخخمخخي الخخكخالخخسخخيخخكخخي والخخحخخديخخث، 
ومعرففه العميقة لالقفصاد السياسي العالمي 

 .والفوجه نحو تحقيق الفنمية
كمخا انخه  جخل دولخة مخن الخطخراز الخرفخيخ  
والبا ز، من خالل اسهاماته المفخنخوعخة فخي 
السياسة الدوليخة و مخبخاد اتخه فخي السخيخاسخة 

وهو أيضاً قائد حخزبخي ووطخنخي  .التا جية
ً قخوامخه أكخثخر  با ز يقود بحكمة كبير  حزبخا
ً قخوامخه  من تسعين م يخون عضخو، و شخعخبخا

 .م يا  وا بعمئة م يون نسمة
يكفسب احف ال الشخعخب الصخيخنخي والخحخزب 
الشيوعي الصيني بالذكرى السبعين لفأسيس 
جمهو ية الصين الشعبية في هذا الخظخر ، 
طابعاً أممخيخاً، فخهخو احخفخ خال لخكخل لخ خحخركخة 
االشفراكية العالمية الفي تطرح بديآل واقعيخاً 
لسخخيخخاسخخات الخخوآليخخات الخخمخخفخخحخخد  االمخخريخخكخخيخخة 
وال يبرالية الجيد  المفوحشة، وهخو احخفخ خال 
لالحزاب الشيوعية الفي تخرى فخي صخمخود 
الحزب الشيوعي الصينخي واسخفخمخرا ر فخي 
بناء االشفراكية المفقدمخة، أمخآل كخبخيخراً فخي 
مواص ة نضاله من أجل الخفخقخدم والسخالم و 

 .الفنمية و االشفراكية
 

، لار ،د الدولا لىة ،فيفيفن  *صد ق ُمقر 
واإلنففامففيففيففن والففمففك فف،، الففعففر، أصففدقفف،ء 

وحففىفف فف،ء الةففيففند وسففمففررففيففر الفف ففز، 
العفراقد ووز فر   –الشيونا الموردسك،نا 

الثق،فة الس،بقد ولنامفا ولف،رف  وبف،حفؤ 
 معروج.
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تحف ل جمهو ية الصين الشعبية الخحخ خيخ خة 
إلقخامخفخهخا  00بعد أيام ق ي ة، بخالخذكخرى الـخ

وقيخاد  الخحخزب لخهخا. إن األمخة الصخيخنخيخة 
نهضت من تا يخ من اإلذالل وأصخبخحخت 
غنية وهي تفحول اآلن إلى دولة قوية ذات 
جخخبخخروت نخخافخخذ ال مخخثخخيخخل لخخه، إذ أ سخخت 

، ” شي جين بيخنخغ“ إصالحات القائد الرمز 
ً وطخخيخخداً لخخجحخخيخخاء الخخعخخظخخيخخم لخخامخخة  أسخخاسخخا
الصخخيخخنخخيخخة، وسخخفخخكخخون الخخمخخر  األولخخى فخخي 
الفا يخ البشري الخفخي تختخطخو فخيخهخا دولخة 
بأكثر من م يا  ونص  الخمخيخا  مخواطخن، 
إلى الحداثة والعصرنة الحقيقة، ولقد ألخهخم 
اإلصالح العام في الصين العخالخم كخ خه، إذ 
تسفطي  الدول النامية وال قير  والمحكومخة 
اآلن، أن تشق طريقها المتف   عن أنظمة 
الغرب نحو الخحخداثخة واالبخداع بخمخسخاعخد  
الصين.. إن اإلصالح الذي شهدته الصخيخن 

المركزية ” و”  نهاية الفا يخ“ يمحو فكرتي 
حخول الخغخرب، والخفخي يخخطخبّخ خون لخهخا فخخي 

 ..عواصمهم.. لقد أثبفت فش ها وعقمها
هناك قول مأثو  تفناق ه األجخيخال فخي كخل 

إن نهضخة االمخم إنخمخا تخقخا  “ دولة وهو: 
بحريات وتطّو  ومكانة المرأ  العخ خيخا فخي 

قبل أيام ق خيخ خة نشخرت الصخيخن ”.  المجفم 
اليوم كفاباً أبيض، حول تقدم قضية الخمخرأ  

عاماً الماضية، مخنخذ  00الصينية، خالل الـ
ال حظة االولى لخقخيخاد  الخحخزب الشخيخوعخي 
الصيني لعم ية تأسيس جمهخو يخة الصخيخن 
الشخخعخخبخخيخخة وحخخمخخايخخة الشخخعخخب الصخخيخخنخخي، 

 .وشروعه بف بية مفط باته الحضا ية
من المهم جداً بمكان ألقاء األضخواء عخ خى 
الخخمخخرأ  الصخخيخخنخخيخخة وقضخخايخخاهخخا وتخخمخخيخخزهخخا 
العالمي، ال سيّما وأن المرأ  الصينية تمثل 

بالمئة مخن الخقخو  الخعخامخ خة، وهخي  90نحو
بالمئة من السكان الذين يخديخرون  22تمثل 

أعماالً عخبخر اإلنخفخرنخت، ولخهخذا يخحخر  
الحزب الشيوعي الصيني ودولخة الخحخزب 
ع ى وض  المرأ  ومكانفها االجخفخمخاعخيخة، 
ولهذا نشر مكفب اإلعالم الخفخابخ  لخمخجخ خس 
الدولة الصيني، الكفاب األبخيخض بخعخنخوان 

المساوا  والفنمية والمشا كة: تقدم قضية “ 
عاماً منذ تأسيس الصخيخن  00المرأ  خالل 

 …”الجديد 
في الواق  والحقيقة، كان تأسيس جمهو ية 

، ب شيراً بعصخر 9191الصين الشعبية عام 
جديد ل مرأ  في الصين، وتقول وكالة أنباء 
شينتوا وصحي ة الشعب الصيخنخيخة، لسخان 
حال قياد  الحزب الحاكم، أن تخغخيخراً طخرأ 
ع ى وض  النساء االجفماعخي مخن الخقخمخ  
واالسفعباد قبل سال  السنوات المخنخطخويخة، 
لفصب  المرأ  مفحكمة في مصيرها، وفخقخاً 
ل كفخاب األبخيخض. كخمخا و د فخي الخكخفخاب 
األبيض، أنه م  نهضة الصيخن وتخحخولخهخا 
إلى دولة أغني وأقوى، يشهد وض  المرأ  
الصينية االجفماعي تغيرات هخائخ خة، ومخ  
دخول تنمخيخة الصخيخن إلخى عصخر جخديخد، 
أصب  النخهخو  بخالخمخسخاوا  بخيخن الخرجخل 
والمرأ  وتطوير المرأ  بشكخل شخامخل إلخى 
مسفوى أع ى ال يفناسب فقط م  الخ خر ، 
ً أيضخاً،  بل له طريق طويل ل خمخضخي قخدمخا

 .بحسب الكفاب األبيض
إن نهو  المرأ  الصينية الجمي ة الجذابخة 
والمفع مة و بة المنخزل والخقخيخاديخة، واالم 
والخخ خخالحخخة والخخعخخامخخ خخة، والخخمخختخخفخخرعخخة 
والمكفش ة، الى جانب الرجل، تم تخعخمخيخقخه 

فخكخر “ و فعه الى ذ ى ع يا بفخوجخيخه مخن 

شي جين بينغ لجشفراكية ذات التصائص 
، لذلك ت فزم الصيخن ” الصينية لعصر جديد

بحماية وتحسين معيشة المرأ  واالطخ خال، 
ً وبشخكخل شخامخل  ودعم تنمية المرأ  جخذ يخا
النها عماد االسر  والمجفم  وقيا  تخمخدن 
االمة وقياد  مئات الماليين من النسخاء فخي 

 .العمل من أجل تجديد شباب األمة
وإلى جانب المقدمة والتاتمة فخي الخكخفخاب 
المشا  إليه، تفألخ  صخ خحخاتخه مخن تسخعخة 

قضية الخمخرأ  مخا “ فصول تحمل العناوين: 
زالت أولوية قصوى ويخفخم الخنخهخو  بخهخا 

الخنخظخام الخقخانخونخي ”   و” بنشاط في الصين
  ” لحماية حقوق المرأ  يفحسن بخاسخفخمخرا 

دو  المرأ  فخي الخفخنخمخيخة االجخفخمخاعخيخة ” و
واالقخخفخخصخخاديخخة أصخخبخخ  بخخا زاً عخخ خخى نخخحخخو 

الوض  السياسي ل مرأ  يفزايد ”   و” مفزايد
مسخفخوى تخعخ خيخم الخمخرأ  ”   و” بشكل كبخيخر

الخوضخ  الصخحخي ”   و” ا ت   إلى حد بعيد
الضخمخان ”   و” ل مرأ  تحسن بشكل جذ ي

  ” االجفماعخي لخ خمخرأ  يخواصخل الخفخحخسخن
المخرأ  تخ خعخب دو اً فخريخداً فخي غخر  ” و

الخمخرأ  تمشخا ك فخي ”   و” فضائخل األسخر 
تبادالت دولية ونشخاطخات تخعخاون واسخعخة 

 …”النطاق
الصين دولة تحفرم مواطنيها من الجنسيخن 
الناعم والتخشخن عخ خى حخد سخواء، وتخجخّل 
المرأ  بتاصة، وتحر  ع يها، هكذا كان 
القاد  اإلوائل لخ خصخيخن بخزعخامخة مخاوتسخي 
تونغ العظيم ينظرون لسيدات الصين وهخم 
 فيقات النضال واالمومة الخ خواتخي وفّخرن 
لخخ خخدولخخة الصخخيخخنخخيخخة الخخوالخخيخخد  الخخمخخكخخافخخحخخيخخن 
والمناض ين و واد الدفاع والعمل واالنفاج 
المفسا ع، لفغدو دولفخهخم االولخى إنسخانخيخةً 

 .وففوحات فكرية وع مية وعم ية
، احف  ت الصين بالذكخرى 5099في العام 

لحركة اإلصخالح واالنخ خفخاح، وهخي  90الـ
عم ية بدأها القائد دنغ شياو بينغ، ويدعمها 
اآلن الرفيق شي جين بينغ، ويدفعهخا قخدمخاً 

 .لامام بقوته وجبروت الصين
جخئخنخا إلخى “ ذات مخر : ”  شي“ قال الرفيق 

شنفشن، قوانغدونغ، مر  أخرى ألننا نريخد 
أن نع ن ل عالم أن الصين لن تخفخراجخ  عخن 
عم ية االصالح واالن فاح! من المخؤكخد أن 
الصين سفمظهخر لخ خعخالخم إنخجخازات جخديخد  

ثير  لجعجاب خخالل فخفخر  الـخ عخامخا  90مم
وقبل عد  أعوام، عندمخا انخفختخب ”  المقب ة.
لمنصب األمين العام ل جخنخة ”  شي“ الزعيم 

المركزية ل حزب الشيوعي الصيني، دخل 
اإلصالح إلى ما يص ه العديد بأنه مخنخطخقخة 

 ”.  ميار عميقة“

 09الككمة نى  الة  ة 
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يواجه الحزب الشيوعي الصيني تخحخديخات 
صعبة في اإلصالح، وفقاً لبخعخض وسخائخل 
اإلعالم األجنبخيخة، لخكخن الصخيخن صخمخدت 
وتصخخمخخـخخـخخد وسخخـخخـخخو  تصخخـخخـخخمخخد أمـخخـخخام 

 الضغــط، 
يقود الصين لفخحخقخق الخكخثخيخر مخن ”  شي“ و

المكاسب واالنخجخازات وبختخاصخة لخ خمخرأ  
أيضاً، أكثر من أية إنجازات تقيمخهخا لخدول 
أخرى كثير ل جنس الخ خطخيخ ، فخكخل تخقخدم 
مجفمعي يصيب المرأ  إيخجخابخيخاً، والخيخوم، 
تمشير صحيخ خة الشخعخب الصخيخنخيخة واسخعخة 
الشهر ، أن االقفصاد الصيني يفخحخّول مخن 

… النمو السري  إلى النمخو عخالخي الخجخود 
، ا ت   الخنخمخو ألول مخر  5090ف ي عام 

بالمخئخة،  271خالل سفة أعوام، ليصل إلى 
ليفجاوز بكثير النمو االقفصخادي الخعخالخمخي 

بالمئة. وخالل السفة أعخوام  070الذي يب غ 
مخ خيخون  00الماضية، تم توفير أكثخر مخن 

فرصة عمل جديد ، أكثر مخن عخدد سخكخان 
بريطانيا.. وا ت   عدد أصخحخاب الخدخخول 

م يون، مخا  900المفوسطة في الصين إلى 
شكل سوقاً اسفهالكية كخبخيخر  فخي الخعخالخم، 

ووصخخ خخت وسخخائخخل إعخخالم 
بخأنخه ”  شي“ أجنبية األمين 

خخنخخّظخخر بخخعخخيخخد “  مصخخ خخ  ومم
مصخخ خخ  جخخاد ” و”  الخخنخخظخخر

بنى طريقاً فريد  لمسفقخبخل 
، أصبحت   يخفخه ” الصين

الخخخواضخخخحخخخة لخخخجخخخصخخخالح 
 .”م همة لامة“

فخخي الصخخيخخن الخخيخخوم، تخخم 
خخخ خخض مسخخفخخوى ود جخخة 
الخخ خخقخخر، الخخذي هخخو أحخخد 
المعالم الرئيسيخة األخخرى 

فخي ”.  شخي“ في مسير  الخرفخيخق الخحخبخيخب 
 00السنوات الست الماضخيخة،  فخ  نخحخو 

م يون من سكان الريخ  فخوق خخط الخ خقخر 
بينهم الكثير مخن الخنخسخاء والخ خفخيخات، وقخد 
شاهدت ذلخك بخأم عخيخنخي خخالل زيخا اتخي 
المفعدد ل صين بدعخو  مخن قخيخاد  الخحخزب 
الشيخوعخي الصخيخنخي الخحخ خيخ ، وشخاهخدت 
أوضاع النساء في المناطق الري ية، حخيخث 
تعمل النساء هناك ويف قين  واتب مخجخزيخة 
لقاء أعمالهن االبداعية، بتاصة في منطقة 

 .الساحر ” قويفشو“
وفي جانب أخر، ل فت إنفباهي تخطخبخيخقخات 
الحزب والدولة في الصين لسياسات إع اء 
الكثير من أدوية السرطان المسفخو د  مخن 
الرسوم الجمركية، وتسفمر الخجخهخود لخآلن 

من أجل إد اج المزيد من األدوية الهخامخة، 
إلنقاذ حيا  المواطنين الصينيين مخن نسخاء 
و جال وأط ال، ووضخعخهخم عخ خى قخائخمخة 
برنامج الفأمين الطبي الخمخجخانخي، وتخهخد  

أيضاً إلى تخنخشخئخة بخيخئخة ”  شي“إصالحات 
صحية عظيمة ألعمال الخمخجخفخمخ  وسخويخة 
ً بخالخطخبخ  أيضخاً.  مواطنيه صحياً ومزاجخيخا
لذلك، قالت مجمخوعخة الخبخنخك الخدولخي فخي 

السخنخوي، إن ”  تقرير ممخا سخة األعخمخال“ 
 09الصين تقدمت من المرتبة العالمخيخة الـخ

الخعخام  92العام الماضي، إلى الخمخرتخبخة الـخ
الجا ي، حيث ن ذت البالد أكبر عخدد مخن 
اإلصخخالحخخات فخخي مخخنخخطخخقخخة شخخرق سسخخيخخا 

تم تخحخقخق ”: “ شي“والباسي يك. ولذلك قال 
الكثير من الفقدم خخالل السخنخوات الخقخ خيخ خة 
الماضية.. ولكن ال يزال هناك الكثير مخمخا 
يمكن تحقيقه عندما نحن نشرع في  ح فنخا 

 ”.الجديد 
أعود الى ت صيالت عن المرأ  الصخيخنخيخة، 

الخخ خخاضخخل، يخخرّكخخز ”  شخخي“ إذ أن الخخرفخخيخخق 
جهودر ع ى هذا األمر الذي يمعفبر اهفمامخاً 

 .ع ى نحو مباشر بنص  االمة الصينية
قبل يومين من كفابة هذر المخقخالخة، أي فخي 

، نشر مخكخفخب اإلعخالم 5091سبفمبر  91
الفاب  لخمخجخ خس الخدولخة الصخيخنخي الخكخفخاب 

الخخمخخسخخاوا  والخخفخخنخخمخخيخخة “ األبخخيخخض بخخعخخنخخوان 
 00والمشا كة: تقدم قضية الخمخرأ  خخالل 

عاما منذ تأسيس الصين الخجخديخد .. وذكخر 
الكفاب أن مسفوى ضمان خدمات األمومة 
وحقوق المرأ  زاد بشكل م حوظ، ووصخل 
عدد األشتخا  الخمخشخا كخيخن فخي تخأمخيخن 

، 5099م يون في عام  500األمومة إلى 
م يون امرأ ، وأن الصخيخن  91750وبينهم 

إلى  10مدّدت إجاز  األمومة القانونية من 
يومخاً. كخمخا وأشخا  الخكخفخاب األبخيخض  19

أيضاً إلى أن نظام الفأمين الطخبخي لخ خنخسخاء 
مطبق بخالخكخامخل فخي الصخيخن، وأن نخظخام 
الفأمين الطبي مفعدد الخمخسخفخويخات تخحخسخن 

، فيما أظخهخرت 5095بشكل أكبر منذ عام 
أن الفأميخن الخطخبخي  5099إحصاءات عام 

مخخ خخيخخون  290األسخخاسخخي يخخغخخطخخي حخخوالخخي 
 .امرأ 

وفي ناحية موازية، ذكر الكفاب األبخيخض، 
أن المرأ  تخ خعخب دو اً فخريخداً فخي غخر  
فضائل األسر  بالصين، وأن الصين تولخي 
دائما أهمية كبخرى لخبخنخاء األسخر  وتخركخز 
ع ى حمخايخة حخقخوق الخمخرأ  فخي الخزواج، 
وتأسيس األسر ، وتخعخزز بشخكخل مخفخزايخد 
المساوا  بين الرجل والخمخرأ  فخي الخزواج 

 والعالقات األسرية. كما
وذكر الخكخفخاب أن الصخيخن أسخسخت نخظخام 
زواج وأسخخر  لخخفخخحخخسخخيخخن الخخمخخسخخاوا  بخخيخخن 
الجنسين، ونظخامخا سخيخاسخيخا لخدعخم تخنخمخيخة 
األسر  والمخرأ ، إضخافخة إلخى إن الصخيخن 
بذلت جهوداً كبخيخر  فخي تخنخسخيخق الخمخوا د 
االجفماعية لدعم خدمة الخفخعخ خيخم األسخري، 
والفركيز ع ى الدو  ال خريخد الخذي تخ خعخبخه 
المرأ  فخي غخر  فضخائخل األسخر ، كخمخا 
شهدت البخالد عخالقخات أسخريخة مخفخسخاويخة 
ومفجانسة ومخفخحخضخر  بشخكخل أكخبخر فخي 
العصر الخجخديخد، وإلخى تخحخسخيخن مسخفخوى 
تأمين كبا  السن من النساء بشخكخل بخا ز، 
حخخيخخث وصخخل عخخدد الخخنخخسخخاء فخخي الخخفخخأمخخيخخن 

 090األساسي لكبا  السخن، إلخى حخوالخي 
، مشخيخرا  إلخى أنخه 5090م يونخا عخام 

م  إض اء الطاب  المؤسسي ع ى “ 
الضمان االجفماعي، أصخبخ  لخدى 
النساء الصخيخنخيخات إحسخا  أقخوى 

 ..”بالوفاء والسعاد  واألمن
ولهذا ك ه وغخيخرر الخكخثخيخر، أدعخو 
القراء الى تعميق معرففهم بالمخرأ  
الصخخيخخنخخيخخة، والخخفخخعخخ ّخخم مخخنخخهخخا ومخخن 
حرصها ع خى االجخيخال والخوطخن، 
وكي ية عم ها في اتجاهات وطخنخيخة 
كثير ، فهي قخيخاديخة فخي السخيخاسخة 
والخخ خخكخخر واالقخخفخخصخخاد.. الخخفخخجخخا  ، 
والعالقات الدوليخة، وفخي الخحخزب 
والخخدولخخة، وفخخي الخخدبخخ خخومخخاسخخيخخة والخخقخخوات 
المس حة، وفي مجاالت وفضخاءات أخخرى 
كثير ، ويمكننا بالفالي أن نفع م مخنخهخا وأن 
نسخخفخخجخخ خخب ألنخخ خخسخخنخخا الخخكخخثخخيخخر مخخن الخخعخخ خخوم 
والخخمخخعخخرفخخة، نخخاهخخيخخكخخم عخخن سلخخيخخات الخخنخخمخخاء 

 .واالزدها .. ول حديث بقية تأتي
 

مى ق الرؤ فة “ *لنامية ورهيسة ر ر ر 

”  ا سففكفف،ر“ فففا صفف ففيفف ففة ”  الففروسففيففة
االردنففيففةد ونضففو أرفف فف،دي مففسسففسد 

ومسففكففشفف،رة الففرهففيففس ورهففيففسففة الفف ففرع 

االردنففا فففا الففلففيففئففة اإلدار ففة الففعففربففيففة 

والمجفىفس الفقفيف،دي الفكفنف فيفذي لفارف ف،د 

الدولا لىة ،فيين واإلناميين والفمفك ف،، 
 العر، أصدق،ء )وُحى ،ء( الةين.
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عندما نفص   مدونة الفا يخ البشري، نجد 
أمامنا مسير  حزب صخيخنخي ثخو ي شخّكخل 
انعاط اً مهماً في الفا يخ السياسي الوطنخي 
ً شخري ي صخعخب الخفخئخآمخه  حدثخا والعالمي، مم
وسط الرأسمالية المحفضر . فمنذم مؤتخمخرر 

يولخيخور 50األول في 
، 9159تخخمخخوز عخخام 

فخخخخي شخخخخنخخخخغخخخخهخخخخاي، 
وتخخأسخخيخخسخخه بخخعخخقخخول 

عضخواً  90وسواعد 
ً فخقخط، وضخ   مؤسسا
عخخ خخى عخخاتخخقخخه مخخهخخمخخة 
تخخخخمخخخخدّن الصخخخخيخخخخن، 
واصخخالحخخهخخا فخخكخخريخخاً، 
وتخخحخخويخخ خخهخخا إلخخى أمخخة 
عصخخخخريخخخخة قخخخخويخخخخة 
ومخخخزدهخخخر . وبخخخعخخخد 

سنة تخغخيخر  59مرو  
الخخوضخخ  فخخي الصخخيخخن 
فخخي لخخمخخ  الخخبخخصخخر، 

وانفهى الحزب سريعاً من تحّوله الفا يتي 
من حزب ثو ي إلخى حخزب حخاكخم )سخنخة 

مخ  تخأسخيخسخه جخمخهخو يخة الصخيخن  9191
الشعبية(، وقاد الشعب بمباد ته الط خيخعخيخة 
ونضالخه الخمخريخر، فخحخرة  الخ خكخر، وأوقخد 
حماسة الفقدم، وسا  من انخفخصخا  الخثخو   
الديمقراطية الجديد  تجار االنفصا  الجديخد 
لجصالح واالن خفخاح والخبخنخاء االشخفخراكخي 

 .بالتصائص الصينية
مخ  عصخر الخخعخولخخمخة الخخحخالخخي واالنخخدمخخاج 
الخخعخخمخخيخخق لخخ خخصخخيخخن فخخي الخخنخخظخخام الخخعخخالخخمخخي 
الخخرأسخخمخخالخخي، يخخعخخمخخل الخخحخخزب الشخخيخخوعخخي 
الصيني ع ى كيخ خيخة تختخطخئخة الختخطخابخات 

النظرية الغربية المؤدلجة والمألوفخة عخ خى 
و ”  الخقخو  الخنخاعخمخة”  مسامعنا، المفع قة بـ 

، مخن أجخل اسخفخبخدال ” الدب وماسية العامة“ 
دبخ خومخاسخيخة ” لغفه السخيخاسخيخة الختخاصخة بـِخ

فخخعخخمخخل عخخ خخى تخخطخبخخيخخق وإحخخيخخاء ”,  الشخعخخب

الخمخاوي ”  التط الجخمخاهخيخري“ إسفراتيجية 
الواقعي، لفعخزيخز الخرغخبخة فخي أن تشخرح 
الصين عن ن سها ل عخالخم، وتخروي قصخفخه 
جيداً. إلى جخانخب هخذر الخمخبخاد   الخكخبخيخر  
تحقيق هد م سامم سخر يفخعخ خق بخبخنخاء نخمخط 
جديد ل عالقات الدولية، يسفند إلخى تخعخاون 
المن عة المشفركة وبناء  ابطة المصير أو 

 .المسفقبل المشفرك ل بشرية جمعاء
ولقد شّك ت السنوات السبعين الفي انطخوت 
عالمة با ز  لخنخجخاحخات كخبخرى حصخدهخا 
الخخحخخزب الشخخيخخوعخخي الصخخيخخنخخي والخخدولخخة 

شي “ الصينية، وتحت قياد  فتامة الرئيس 
، شرع الحزب فخي اسخفخكخشخا  ” جين بينغ

المديات االقصى الفي يخمخكخن لخ خصخيخن أن 
تشمل إنجخازاتخهخا الخداخخ خيخة والختخا جخيخة، 
لفحويل قوتها االقفصادية الخمخفخنخامخيخة إلخى 
ن وذ سياسي وثخقخافخي دائخم ومخرن، تخحخت 

، الذي يمخوصخ  ”  الحم م الصيني“ مشروع 
الخفخجخديخد الخفخا يختخي “ من نخاحخيخة، بـخاسخم 

، ومخن نخاحخيخة ” العظخيخم لخامخة الصخيخنخيخة
أخرى، حم خم السخالم والخفخنخمخيخة، الخفخعخاون 
والمن عة المفبادلة لخ خجخمخيخ . عخ خى عخكخس 

الخ خائخز “ ، و ” ال وز أو التخسخا  “ عق يات 
” المكخسخب الصخ خري“، و ”يأخذ كل شيء

الذي من المفوق  أن يؤدي نهو  الصيخن 
، لخبخنخاء ” مرب  ل جانبخيخن“ إلى خ ق تعاون 

، وإقامخة نخوع ” مجفم  المصير المشفرك“ 
جديد من عالقات القوى الكبرى م  القوى 
العالميخة الخقخائخمخة، و سخيخفخم تخحخقخيخق هخذا 

حخزام واحخد “ اإلسقاط من خخالل مخبخاد   

 .”وطريق واحد
أخيراً، بناًء ع ى تخقخيخيخم الخ خرد لخنخجخاحخاتخه 
وإخ اقاته، يمكن اعخفخبخا  تخا يخخ الخحخزب 
الشيوعي الصيني كقو  اجفماعية وسياسية 
اسفثنائية، تفميز بمحاولة فخريخد  تخا يختخيخاً 
لفحويل المجفم  الصخيخنخي، الخبخاحخث عخن 
بديل جخديخد لخ خفخطخو  
يفحدى بها الخمخعخايخيخر 
السخخخخخخخخيخخخخخخخخاسخخخخخخخخيخخخخخخخخة 
واأليخخخخديخخخخولخخخخوجخخخخيخخخخة 

الخخخفخخخي ”  الخخخراسخخختخخخة“ 
شّك ها النظام العالخمخي 

 .الرأسمالي
الخخحخخزب الشخخيخخوعخخي 
الصيني ينخاضخل مخنخذ 

دولخخة “ قخخرن لخخبخخنخخاء 
خخ خخيخخد  ، ”  حضخخا يخخة مم

خخفخخجخخذ   بخخقخخو  فخخي  مم
ثخخخقخخخافخخخفخخخه وتخخخقخخخالخخخيخخخدر 
القديمة، ويبث هويخفخه 
السيخاسخيخة والخثخقخافخيخة 
عخخ خخى نخخطخخاق مخخحخخ خخي وعخخالخخمخخي واسخخ  

هذا المشروع الكبير الذي نادى …, ومرن
به الحزب الشيوعي الصخيخنخي لخن يخحخر  
االنسان في الصين ويأخذ بيدر ويسخمخ  لخه 
بالفقدم االقفصادي واالزدها  الخحخضخا ي 
والثقافي فقط، بل وسيكون المشروع الخذي 
يمحّر  البشرية جمعاء الفي تق  اآلن ع خى 
مم فرق طرق، إما االشفراكية الّس سة وإمخا 

 .الرأسمالية المم  سة
*أسك،  ب،حؤ ففا الف فىفسف فة ففا االرد د 

ومكخة  ب،لشسو  الةفيفنفيفةد ونضفو 
فا االر ،د االلمكرونا الدولا لفىفقفىفمفيفيفن 

 أصدق،ء الةين.
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لخخقخخيخخاد  الخخحخخزب  00فخخي الخخذكخخرى الـخخ
الشيوعي الصيني الخعخظخيخم لخجخمخهخو يخة 
الصين الشعبية الح خيخ خة، تخنخ خفخ  أبخواب 
الصين ع ى مصا يعهخا لخيمخع خايخن الخعخالخم 
بعيونه وي مس بحواّسه، مديات الخفخطخو  
واالزدها  والنجاحات الصينية المخذهخ خة 

 .في كل مجال وحقل
الحزب الشيوعي الصيني هو واحخد مخن 
أهم أهم االحزاب ع ى الصعيد الخعخالخمخي 
واآلسيخوي، فخمخنخذ تخأسخيخسخه جخمخهخو يخة 

، وع ى 9191الصين الشعبية، في العام 
عاماً مضت من العطاء الخدائخم  00مدا  

والمفواصل، اسفطاع الحزب الشخيخوعخي 
ب ضل ما يمف كه من قياد   شيد  و  يخة 
صائبة ل مخسخفخقخبخل وحصخيخ خة، أن يخنخقخل 
الصخخيخخن مخخن دولخخة فخخقخخيخخر  تخخ خخفخخك بخخهخخا 
األمخخرا ، ودولخخة ال عخخالقخخات واسخخعخخة 
خخحخخرة    لخخديخخهخخا ألنخخهخخا كخخانخخت مخخا تخخزال مم

ووليد ، إلى دولة قوية ومرهوبة الجانخب 
ومفطو   جداً، ولها مكانفها الالئقة ع خى 
السخاحخة الخعخالخمخيخة، وبختخاصخة مخوقخعخهخخا 
الشرعي في منظمة االمم المفحد ، الخذي 
يممثِّل كل الصين والناطقخيخن بخالصخيخنخيخة، 
وفي كل الجزائر الصينية والبر الصينخي 

 .الرئيسي
الحزب الشيوعي الصيني اسفطاع بخقخو  
العزيخمخة واالصخرا  أن يخحخقخق مخعخظخم 
االهخخدا  الخخفخخي ي سخخمخخو الخخيخخهخخا. فخخبخخالخخعخخ خخم 
والفع يم واالنضباطية اليومية والمد كة، 
وبخخمخخحخخا بخخة الخخبخخيخخروقخخراطخخيخخة والخخ خخسخخاد، 
وبفوفير الرعاية الصخحخيخة والخفخعخ خيخمخيخة 
وغخيخرهخا بضخخمخانخة حخزبخخيخة وحخكخومخخي، 
اسفطاع أن ي بني المواطن الصيني أوال، 
الذي يمعفخبخر عخمخاد تخأسخيخس جخمخهخو يخة 
الصين الشعبية. إن كل ذلك قد ساهم فخي 
نقل االقفصاد الصيني مخن الخحخضخيخض، 

إلى المرتبة الثانية ع ى الصعيد العالمي، 
وقد اكفخمخ خت مسخيخر  الخعخطخاء بخوصخول 
الرفيق والزعيم االمين الخعخام والخرئخيخس 
شي جين بينغ إلى  أ  القياد  الصينيخة، 
فقد قام بالكثخيخر مخن االنخجخازات الخكخبخا  
الخفخي مخن أهخمخخهخا الخفخخوازن بخخيخن الخمخخدن 
واال يا  في الفنمية الشخامخ خة، وتخقخ خيخل 
ال جو  بين االغنياء وال قراء، واجفراحه 
وتبنّيخة مخبخاد   إحخيخاء طخريخق الخحخريخر 
الخخقخخديخخم، مخخن خخخالل مخخبخخاد   الخخحخخزام 
والطريق الفي يؤيدها العالم إلنسخانخيخفخهخا 
وعدالفها، والفي ساعدت ع ى فف  جميخ  
االسخخواق فخخي الخخدول الخخمخختخخفخخ خخ خخة أمخخام 
البضائ  الصينخيخة، وبختخاصخة تخوفخيخرهخا 
ل  قراء والشرائ  االجفماعية الخمخهخّمخشخة 
وال قخيخر  والخمخوظخ خيخن، كخذلخك لخ خعخمخال 
والك سبة وال الحين وأصحاب الميخاويخات 

 .وغيرهم
كل ت ك االنجازات الجبا   ليست بجديد  
ع ى حزب في عراقة وأصخالخة الخحخزب 
الشيوعي، الذي مخازال وسخيخظخل مخنخا   
لكل االحزاب فخي الخمخعخمخو  ، بختخاصخة 
لخخفخخمخخفخخعخخه بخخقخخيخخاد   شخخيخخد  وصخخائخخبخخة فخخي 
قرا اتها، ف  رئيس العظيم صديق مصخر 
الخخرئخخيخخس والخخدولخخة والشخخعخخب، وصخخديخخق 
العرب وشعوب العالم، الرفيق شي جيخن 
بخخيخخنخخغ، ولخخ خخحخخزب الشخخيخخوعخخي الصخخيخخنخخي 
الح ي ، ولجمهخو يخة الصخيخن الشخعخبخيخة 
الح ي ة، كل محبفنا واحفرامنا وتقديخرنخا، 
ول شعب الصيني الخعخزيخز نخرسخ خهخا مخن 
ق وبنا تهنئة حا   ودافئخة طخافخحخة بخالخود 
واالحفرام: كخل عخام وانخفخم بخألخ  خخيخر 

لخخفخخأسخخيخخس  00بخخمخخنخخاسخخبخخة الخخذكخخرى الـخخ
جخخمخخهخخو يخخة الصخخيخخن الشخخعخخبخخيخخة عخخ خخى يخخد 
وبعطاء حزبكم الشيوعي الصيخنخي الخذي 
يجم  الوطنية نابضة باالمميخة، ويخجخمخ  
أفكا  المساوا  والعدالة بين البشخر عخبخر 
تا يخ االمم في إشفراكيفخه ذات االلخوان 
الصينية، الفخي تخنخاضخل بخإ اد  أبخنخائخكخم 

 .إلعطاء كل ذي حق حقه
 

س وح،صه نى  ليفسف،نفس  *ل،ر  ومدر 
ا دا،/ قسففف  الفففجفففغففراففففيففف،د ودبفففىفففوم 

الدراس،ت العىي، فا الكربيةد ون،شط ففا 
العاق،ت المةر ةالةيفنفيفة مف  الفقفسف  

د CRIالعربا إل انفة الةفيفن الفدولفيفة

د وصفد فق قفد ف  ”الةين اليوم“ومجىة 
لىةين ولار ،د الفدولفا لفىفةف ف،ففيفيفن 

واإلناميين والفمفك ف،، الفعفر، أصفدقف،ء 
 وُحى ،ء #الةين.
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تخخحخخفخخ خخل جخخمخخهخخو يخخة الصخخيخخن الشخخعخخبخخيخخة 
لخفخأسخيخس الخجخمخهخو يخة  00بالذكرى الـ 

الذي يوافق في األول مخن أكخفخوبخر لخهخذا 
العام. وكان المؤ ي البريطانخي الشخهخيخر 

قخد تخنخبخأ بخأن الخقخرن ”  أ نولد تخويخنخبخي“ 
ً لخ خمخمخ خكخة  الفخاسخ  عشخر سخيخكخون قخرنخا
المفحد ، والقرن العشرين قرن ل واليخات 
المفحد  األمريكيخة، أمخا الخقخرن الخحخادي 
والعشرون فسيكون قخرنخاً صخيخنخيخاً، هخذا 
الفنبؤ ج ب الق ق والتخو  لخ خكخثخيخر مخن 
ً فخي نخظخريخة  الغربيين، وتسخبخب جخزئخيخا

، والختخو  مخن أن ” الفهخديخد الصخيخنخي“ 
نهضة الصيخن سخفخجخعخ خهخا 
مهيمنة ع ى غرا  سخ خوك 
الخخدول الخخغخخربخخيخخة بخخعخخدمخخا 
أصخخبخخحخخت قخخو  عخخظخخمخخى. 
والصين اليوم ثخانخي أكخبخر 
اقفصاد في العالم، وحققت 
إنخخجخخازات لخخ خخفخخت أنخخظخخا  
الخخخعخخخالخخخم فخخخي السخخخنخخخوات 
األخخخيخخر  بخخ خخضخخل سخخيخخاسخخة 
اإلصالح واالن فاح وتبنخي 
اقخخخخخخفخخخخخخصخخخخخخاد السخخخخخخوق 
االشفراكي، وهناك الكثيخر 

 .من الفجا ب في هذا المجال
بصخمخات ”  ثخقخافخة االنسخجخام“ لقد تركخت 

عميقة في الشتصيخة الخقخومخيخة لخ خشخعخب 
الصيني المحب ل سالم والوفاق، وطريق 
الحرير قديماً يشهد ع ى تخا يخخ الصخيخن 
في السعي إلى الفواصل الودي والفعاون 
المشفرك م  شخعخوب الخعخالخم، فخقخد كخان 
ً لخ خفخجخا  ، ومخجخاالً لخ خفخ خاعخخالت  طخريخقخا

الخخثخخقخخافخخيخخة، و سخخالخخة سخخالم مخخن الشخخعخخب 
الصيني لجمي  الب خدان األجخنخبخيخة، عخ خى 
أسا  االحفرام المفبادل وحسن الخجخوا  

 والفعاون والصداقة
ويمكن ت تيص نظر  الصين إلى الخعخالخم 

 :بماي ي
شكل مقبخر  لخ خدول ”  الشرق األوسط“ –

الكبرى، لذا فالحكومة الصخيخنخيخة شخديخد  
ً عخخ خخى لخخعخخب دو   الخخحخخذ ، تخخركخخز دائخخمخخا
الوساطة ال أكثر، تماماً كما فع ت خخالل 
م اوضات الواليات المفحخد  األمخريخكخيخة 
مخخ  إيخخران. وتخخرى أن قخخد   الخخواليخخات 

الشخرق “ المفحخد  عخ خى الخهخيخمخنخة عخ خى 
ضع خت وأصخبخ  مخن الصخعخب ” الوسط

االعفماد ع يها. وهذا الوض  سو  يدف  

 .دول المنطقة إلى الفعاون م  الصين
الفركيز الصخيخنخي عخ خى دول جخنخوب  –

أو وبا، ألنها دول ضعي ة اقفصادياً مخنخذ 
تعرضت ألزمة الخيخو و وبخالخفخالخي هخي 

األ خص في ثمن األ اضي والعخقخا ات 

 .والشركات
أصبحخت الصخيخن الشخريخك الخفخجخا ي  –

سخنخوات  1األول إلفخريخقخيخا عخ خى مخدى 

 .مففالية
سخخيخخكخخون لخخ خخصخخيخخن مخخنخخطخخقخخة تخخجخخا يخخة  –

واقفصادية تنافس في مساحخفخهخا وقخوتخهخا 
االقفصادية منطقة األطخ خسخي الخفخجخا يخة 
الخخفخخي أخضخخعخخت الخخعخخالخخم كخخ خخه إل ادتخخهخخا 
وأنظمفها ولقخنخفخه مخ خاهخيخمخهخا الخفخجخا يخة 
ً هخي  والثقافية ع ى امفداد ثخمخانخيخن عخامخا

 .عمر الجماعة األط سية
الصين تخدافخ  فخي الخمخقخام االول عخن  –

مصالحها، وال تخولخي مسخألخة الخمخعخامخ خة 

 .بالمثل إال النذ  اليسخيخر مخن اهخفخمخامخهخا
واليوم، تقود الصين اتجاهاً جديخداً بخديخالً 
ل عولمة الغربية كما تقخول، هخذا االتخجخار 

، ” الخعخولخمخة الصخيخنخيخة“ يمكن أن نسميخه 
الفي تخقخوم عخ خى نشخر قخيخم وخصخائخص 
الخثخقخافخة الخوطخنخيخخة الصخيخنخيخخة مخن خخخالل 
االسفناد إلى مجموعة مرتكزات، أهمخهخا 
احفرام سياد  الخدول وعخدم الخفخدخخل فخي 
شؤونها الداخ خيخة، فخالسخيخاد  مخن وجخهخة 
نخخظخخر الصخخيخخن هخخي الخخقخخيخخمخخة الخخمخخعخخيخخا يخخة 
األعخ خخى. فخخفخخسخعخخى إلخخى نشخر نخخمخخوذجخخهخخا 
ل عولمة عبر مشروع الحخزام والخطخريخق 
الذي يعفمد ع ى الفمدد من خخالل اقخنخاع 
دول العالم بهذر ال كر ، ال عخبخر االكخرار 
واالسخخفخخغخخالل، بخخل عخخبخخر 
تخخخحخخخقخخخيخخخق الخخخمخخخصخخخالخخخ  
المشفركة. فالصين تطخرح 
فكر  الفعاون بديالً لخ خكخر  
االسفغالل، واسفراتخيخجخيخة 
ال ائخد  لخ خجخمخيخ  بخدالً مخن 
فوز طر  وخسا   سخخر، 
وبخخالخخفخخالخخي االنخخفخخقخخال مخخن 
الخخنخخظخخريخخة الخخواقخخعخخيخخة فخخي 
الخخعخخالقخخات الخخدولخخيخخة إلخخى 
النظرية االعفمادية. ولعخل 
دعو  الرئيس الصيني إلى 
االسراع في تبني نموذج العخولخمخة دلخيخل 
واض  ع ى الفحول فخي نخمخط الخفخ خكخيخر 
الصينخي مخن نخيخولخيخبخرالخيخة السخوق الخى 
نيوليبرالية الدولة، وبالفالي االنفقخال مخن 
 أسمالخيخة تخنخظخمخهخا سلخيخات السخوق إلخى 

 . أسمالية تنظمها الدولة

 90الككمة نى  الة  ة 
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ن،م،   نك رهم،  9402د  9390
 : الةينيو 

وكان الرئيس شي جي بينغ منذ أن اسف م 
، وض  5090سذا   99مقاليد الحكم في 

تصو اً لما يجب أن تكون البخالد عخ خيخه، 
وفق جدول زمني تأل  مخن مخرحخ خفخيخن: 

وتخكخون  5059تنفهي األولى في الخعخام 
ً مخعخفخدل الخرفخار“ فيها الصين  ” مجخفخمخعخا

وهخي الخخذكخرى الخخمخئخخويخة األولخخى لخخوالد  
الحزب الشخيخوعخي. وتخنخفخهخي الخمخرحخ خة 

ذكخرى الخمخئخويخة  5091الثانية في العام 
” األولى لقيام الجمهو ية وتكخون فخيخهخا 

دولخخخة مخخخخفخخخخطخخخخو   
فواص ت ”.  بالكامل

الصخخيخخن الخخفخخركخخيخخز 
عخخ خخى سخخيخخاسخخاتخخهخخا 
الناجحة في مكافحة 
ال قر، فازداد معخدل 
نصخخيخخب الخخ خخرد مخخن 
الخخخدخخخخل الخخخقخخخابخخخل 
ل صر  في الخبخالد 

ً بخنخسخبخة   270فع خيخا
بالمائخة. وانختخ خض 
عخخدد الخخ خخقخخراء فخخي 
الخمخخنخخاطخق الخخريخ خخيخخة 

 9579بخخخنخخخسخخخبخخخة ـخخخ
م يون نسمة، وبخ خغ 
عدد ال قخراء الخذيخن 
تخخمخخت مسخخاعخخدتخخهخخم 
عبر إعاد  توطينهم 
فخخي أمخخاكخخن جخخديخخد  

 579أكخخخثخخخر مخخخن 
م يخون نسخمخة. وتخّم 

 2إصالح أكثر من 
ماليين وحد  سكنية مفداعية في مخنخاطخق 
األحخخيخخاء الخخ خخقخخيخخر  الخخمخخكخخفخخظخخة، وإصخخالح 
البيوت المفداعية في الري  لصال  أكثر 

 900مخخ خخيخخون عخخائخخ خخة. و فخخ   079مخخن 
م يخون صخيخنخي مخن الخ خقخر بخيخن عخامخي 

. لخخكخخن الزالخخت هخخنخخاك 5000  -9109
بعض الف اوتات اإلق يمية بيخن الخمخنخاطخق 
الساح ية الغنية والخمخقخاطخعخات الخداخخ خيخة 
ال قير ، وهنا برزت المعجخز  الصخيخنخيخة 
في إعاد  تخعخريخ  شخرعخيخة الخحخكخومخة، 
وتنشيط مرونخة الخدولخة بخحخيخث ال تخ خقخد 
السياد  والس طة، وصيخاغخة واسخفخنخسخاي 
مجموعة خاصخة مخن الخعخالقخات إلنخفخاج 

عولمة ع ى الطريقة الصينية بخاسخفختخدام 

 .القو  الناعمة الفي أثبفت نجاحها
اسفضافت الصين قمة  5092وفي العام 

مجموعة العخشخريخن فخي مخديخنخة خخانخجخو 
األمر الذي عزز مكانة الصخيخن الخدولخيخة 
و سخ زعامة الرئيس شخي جخيخن بخيخنخغ 
الخخداخخخ خخيخخة وعخخالقخخاتخخه الخخدولخخيخخة. وسخخاهخخم 
انتراط الصين في تخنخظخيخم أعخمخال هخذر 
القمة والف كير بطرق انجاحهخا بخفخرسخيخخ 
قنخاعخات الصخيخن فخي مخيخدان الخحخوكخمخة 
االقفصادية العالمية، فخأصخبخحخت تخطخرح 
ن سها زعيمة ل فخيخا  الخعخالخمخي لخ خفخجخا   
الحر  والحوكمة العالمية، بخيخنخمخا نصخب 
الرئيس األمريكي دونالد تخرامخب نخ خسخه 

مدافعاً عن الحمائية الفجا ية، وهذا أمخر 
مثير لالهفمام، أي كي  تحولت الصخيخن 

إلخخى مخخفخخزعخخم لخخفخخيخخا ات ”  الشخخيخخوعخخيخخة“ 
زعيمة “ العولمة، بينما الواليات المفحد  

تخخعخخمخخل عخخ خخى مخخنخخاهضخخة ”  الخخعخخالخخم الخخحخخر
 العولمة وال يبرالية الجديد   

فالصين تد ك أنخهخا لخن تخحخقخق الخفخكخافخؤ 
الخخعخخسخخكخخري مخخ  الخخغخخرب إال إذا حخخقخخقخخت 
الفكافؤ اإلقفصادي والفكنخولخوجخي مخعخه، 
وبالفالخي فخإن مصخ خحخة أمخنخهخا الخقخومخي 
االسفراتيجي تخفخطخ خب أن تخحخافخ  عخ خى 
عالقات تبادل تجا ي وتخكخنخولخوجخي مخ  
الغرب وأن تفح   في  دود أفعالها أمخام 

اسف زازاته المسفمر  إلى أن تصخل إلخى 
المسفخويخات الخفخي تخرغخب بخهخا لخنخ خسخهخا 

 ً  .اقفصادياً وتكنولوجياً ومن ثم عسكريا
ويعود السبخب فخي مخبخالخغخة الصخيخن فخي 
ضبط ن سها سياسخيخاً، أمخام اسخفخ خزازات 
الخخغخخرب عخخمخخومخخاً، والخخواليخخات الخخمخخفخخحخخد  
خصوصاً، إلى الخنخظخر  االسخفخراتخيخجخيخة 
العميقة الفي تنظر الصخيخن عخبخرهخا إلخى 

 .ن سها وإلى العالم التا جي
وإذا كخخانخخت بخخرلخخيخخن قخخد شخخهخخدت والد  
الحرب البا د  بين الشرق والغرب، فإن 
دمشق شهدت والد  الخفخحخّول الخفخا يختخي 
في السياسة التا جية الصينية. فقد اتسخم 
الموق  الصيني بشأن األزمخة السخو يخة 
بخخخرفخخخض الخخخفخخخدخخخخل 
الخختخخا جخخي بصخخ خخة 
عخخامخخة، والخخفخخدخخخل 
الخخعخخسخخكخخري عخخ خخى 
وجه الفحديد، ومخن 
ثخخخخم  فـخخخخض أي 
إجـخخخخخراء فـخخخخخـخخخخخي 
مخخجخخـخخ خخس األمـخخـخخن 
مـخخـخخن شخخـخخأنـخخـخخه أن 
ي ـفــخ  الـخطخـخـخريخق 
أمخخام احخخفخخمخخال هخخذا 
الخخفخخدخخخل، وهخخو مخخا 
يخ خسخر اسخفختخدامخهخخا 
ال يفو مرات مففالية 
ضد قخرا ات بشخان 
سو ية. وهي المر  
األولى الفي تسفتدم 
فخخيخخهخخا الصخخيخخن حخخق 
الخخنخخقخخض مخخن أجخخل 
دولة عخربخيخة. كخمخا 
أن سخخخو يخخخة هخخخي 
الدولة الوحيد  الفخي 
اسفتدمت الصين من أج ها حق ال يفخو ر

ر مخخخرات. فسخخخو يخخخا تمخخخعخخخد  صخخخيخخخداً 0
ً لخ خخصخيخن، ال مخخن ثخروتخهخخا  إسخفخراتخيخجخخيخا
الخخطخخبخخيخخعخخيخخة، بخخل مخخن زاويخخة ثخخقخخ خخهخخا 
الخخجخخيخخوسخخيخخاسخخي عخخ خخى صخخعخخيخخد الخخمخخوقخخ  
الجغرافي والمكانة الحضخا يخة، والخدو  
الذي ت عبه في معادالت السياسة الشخرق 

-أوسطية. وترى بكين أن ال يفو الروسي
نخافخذ ً مخن “ الصيني المخشخفخرك سخيخ خفخ  

 .…لحّل األزمة السو ية” ال ر 
 

 *أسك،  فا لىية الدراس،ت الدولية
 الةين - ،معة صو   ،ت سين

 99ركمة المنشور نى  الة  ة 
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خف خ خي بخالخذكخرى السخبخعخيخن  فيما ن خحخنم ن خحف
لفأسيس جهمو ية الصين الشعبية ون يفِ ها 
االسفقالل في األول من أكفوبر من عخام 

، نسفذكر ِك اح الشخعخب الصخيخنخي 9191
عخانخاتِخِه مخن سالِت االسخفخعخمخا   األ بّيِ، ومم
كاب د   الجمهوِ  من الخويخالِت  وأدواته، ومم
خظ خة  القهرية من أجخِل الخوصخوِل إلخى لخحف

 .9191االسفقالل ب ِعزة م وكرامة في عام 
لم ت كمن ت ك  ال حظ ة سوى ِمخ خفخاحم لِسخبخاِق 
ِ  اجفمخاعخي خا  من، و ف  مسفوى الفطوح الزة
واقخخفِخخخصخخاِدي خخخا وِسخخخيخخخاسخخي خخخا إلخخخى أعخخخ خخخى 
خيفخرم فخي طخريخق  المسفويات، ولم يكن الس 
الفنمية بعد الخحخصخول عخ خى االسخفخقخالل 
م  فروًشا بالو ِد والخيخاسخمخيخن، وإنخمخا ب خدا 
التروجم من بعض األعخرا  والخفخقخالخيخد 
ة إلخى جخانخب كسخر  ِ حة القديمة ضرو   مم
خمخودم  البيروقراطية البمنيوية، ف م يًكخن الخجم
العقائِديح حاِضًرا في ذهن قيخاد ِ الخحخزِب 
خطم لخبخنخاِء  خّطِ الشيوعي الصخيخنخي وهخو يمخت 
خنم الخمخواطخنخيخن مخن  خّكِ م  يمخم  خفخقخدِّ ي ِوّيم مم ح 
الخخعخخيخخِف فخخي بخخيخخئخخةم تخخف خخمخخفةخخ  بخخاالسخخفخخقخخراِ  
فخاهخيخة، فخبخعخد تخأسخيخس جخمخهخو يخخة  والخرة
الصين الشعبية، قاد الخحخزب الشخيخوعخى 
الصيني الشعب إلى تن يذ س سم ل فحخويخل 
االشخخخفخخخراكخخخي، وحخخخقّخخخق الخخخفخخخحخخخّول مخخخن 
الديمقراطية الخجخديخد  إلخى االشخفخراكخيخة، 
وانشخخأ الخخنخخظخخام االشخخفخخراكخخي، وطخخّو  
االشخخفخخراكخخيخخة فخخي مخخجخخاالت االقخخفخخصخخاد 
والسياسة والثقافة والعخالقخات االنسخانخيخة 
أيضاً. ولهذا ك ه، فإن المهمخة االسخاسخيخة 
ل حزب الشيوعي الصيني فخي الخمخرحخ خة 
الراهنة، تفمحو  حول ضرو ات توحيد 

الشعب الصخيخنخي مخن جخمخيخ  قخومخيخاتخه، 
ل عمل الجاد واالعفماد ع خى الخنخ خس فخي 
تخخحخخقخخيخخق تخخد يخخجخخي لخخفخخحخخديخخث الصخخنخخاعخخة 
والخخز اعخخة والخخدفخخاع الخخوطخخنخخي، الخخعخخ خخوم 
والخخفخخكخخنخخولخخوجخخيخخا وبخخنخخاء الصخخيخخن كخخدولخخة 
اشفراكية مفطو   الثقخافخة وديخمخقخراطخيخة 

 . فيعة
وقخخد كخخان  انخخفخخهخخاجم سخخيخخاسخخة اإلصخخالح 

، د لياًل عخ خى ن خوايخا 9109واالن فاح عام 
الحزب الفقدمية في المجفم ، بحيث بات 
الفط وة  الخفخكخنخولخوجخي س خريخعًخا لخ خغخايخة، 
وي عفِكسم مدى قمد   الشعب الصيني عخ خى 
عجزات ع ى كافة المسفويات  اجفراح المم
االقفصادية والفجا ية والصناعية، حخفخى 
ت مكنة من ضبط النمط الصيني الخداخخ خي 
عاش، وتحصينِه بتصوصية صخيخنخيخة  المم
مذه خة، االشخفخراكخيخة ذات الختخصخائخص 
خخنخخافًسخخا لخخ خخعخخالمخخات  الصخخيخخنخخيخخة، جخخعخخ خخفخخه مم
الفجا ية الغربخيخة، فخفخم إطخالق تخطخبخيخق 

عخخ خخى الخخهخخواتخخ  الخخذكخخيخخة ”  وي شخخات“ 
لفسهيل حيا  ال رد الصخيخنخي، مخن حخيخث 
الشخخراء ودفخخ  الخخ خخواتخخيخخر واسخخفخخئخخجخخا  
الخخخد اجخخخات وغخخخيخخخرهخخخا، وذلخخخك دون 

االضطرا  إلى اسخفختخدام الخفخطخبخيخقخيخات 

 .األجنبية الموازية باالسفعمال
تخخرى الصخخيخخن، أن الخخمخخهخخمخخة الخخعخخامخخة 
لالشفراكية ذات التصخائخص الصخيخنخيخة، 
في العصر الجديد، هي تحقيق الفخحخديخث 
االشفراكي والخنخهخضخة الخعخظخيخمخة لخامخة 
الصينية، ويخفخحخمخل الخحخزب الشخيخوعخي 
الصيني عخ خى عخاتخقخه مخنخذ الخيخوم األول 
لفأسيسه، ومرو اً بقيادته لحركة تحريخر 
الصين وتخقخدمخهخا، الخرسخالخة الخفخا يختخيخة 
لفحقيق النهضة العظيمة لامة الصينيخة، 
ذلك أن الحزب قاد الشعب الصينخي إلخى 
الخخقخخيخخام بخخالخخثخخو   فخخالخخبخخنخخاء واإلصخخالح 
واالزدها ، بهد  تخحخقخيخق إثخراء االمخة 
الصينية وإنهاضهخا، وتصخ خيخب شخكخيخمخة 
الدولة، ووفقاً ل خفختخطخيخط اإلسخفخراتخيخجخي 
لبناء الفحديث، يعمل الحزب عخ خى بخنخاء 
الصين لفصب  دولخة حخديخثخة إشخفخراكخيخة 
غخنخخيخة وقخخويخة وضخامخخنخخة لخخ خديخخمخخقخراطخخيخخة 
والمفحضر  والمفناغمة، ولينعكخس ذلخك 
ك ه ع ى جمي  الخمخواطخنخيخن الصخيخنخيخيخن 

 .بتيرات يومية
ولذلك، فبقوة  القياد  الحزبيخة الخحخكخيخمخِة، 
كةن خت الصخيخن فخي فخفخر  قخيخاسخيخةم مخن  ت م 
توسي ِ أسواقِها الخفخجخا يخة، وأنف ت صخبِخ   
أكبر  دائِنم ل واليات المفخحخد  األمخريخكخيخة 
ولخخبخخعخخض الخخدول األخخخرى، وأن تخخكخخسخخر 
هيمنة البضائ  الغربيخة فخي الخعخديخد مخن 

 .األسواق العالمية
رٌّ بخجخاللم فخي الخوجخدان  لذا، فالذكرى تم 
وهي تحمل ذخير  مفنوعة مخن الخنخضخال 
والك اح والفقدم والمعخانخا  لشخعخبم أصخر 
عفخبًخا  أن يمقا ع الِكبا ، وأن يكون   قًما ص 
ما بين الشعوب، وأن يسخفخمخر بخنخضخالخه 
الس مي في مسيخر  زاهخر  مخن الخعخطخاء 
والبذل، فيما هو يحف ل بالذكرى السبعين 
لفأسيس جمهو ية الصين الشعبيخة، تخ خك 
الجمهو ية الفي نمخِحخبحخهخا ونخكخن لخهخا كخل 
اعخخفخخزاز، وبخخالخخذكخخرى السخخبخخعخخيخخن لخخحخخكخخم 
الحزب في هخذر الخدولخة وتخحخويخ خهخا مخن 
واقخعخخة تخخحخخت االسخخفخخعخخمخخا  االسخخفخخعخخبخخادي 
ً تخفخبخوأ  واالسفيطاني، إلخى اخخرى تخمخامخا

 .مكانة أ ف  بين االمم
*شففف،نفففر ولنفففامفففا ولففف،رففف  أردنفففا 
مففعففروجد ونضففو قففيفف،دي مففكففقففد م فففا 

االر ،د الدولا لىة  يين واإلنامفيفيفن 
 –والففمففك فف،، الففعففر، أصففدقفف،ء الةففيففن 

 .ا رد 
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تأتي الذكرى الـسبعين لقخيخام جخمخهخو يخة 
الصين الشعخبخيخة فخي مخعخطخيخات خخاصخة 
مفع قة أساسا بالفموق  العالمي الصخيخنخي 
الخخبخخاهخخر، والخخذي يخخدفخخ  إلخخى الخخ خختخخر 

واالعفزاز لخدى الخجخمخيخ  سخواء 
الشعب الصيني العظيم أو القياد  
الحكيخمخة الخفخي يخفخقخدمخهخا الخقخائخد 

األمخيخن ”  شي جين بخيخنخغ“ الم هم 
العام ل جنة الخمخركخزيخة لخ خحخزب 
الشيوعي الصيني  ئيس الخدولخة 
و ئخخيخخس الخخ خخجخخنخخة الخخعخخسخخكخخريخخة 
المركخزيخة، ومخن خخاللخه يخكخون 
ً لخخكخخل الخخحخخزب  الخخ خختخخر أيضخخا
الشيخوعخي الصخيخنخي، فخكخمخا هخو 
تموق  ونخجخاح اقخفخصخادي عخ خى 
الصعيد العالمي والخذي لخم يخكخن 
تكخرا  وال تخقخ خيخداً ألي تخمخوقخ  
سخخابخخق ألي قخخو  أو دولخخة فخخي 

المخاضخي، وخخاصخة بخمخا يصخاحخبخه مخن 
الثبات الخثخقخافخي واالسخفخقخرا  السخيخاسخي 
والطموح االقفصادي، وهخي مخالمخ  لخم 
تجفم  ل دول العظمى الخمخعخاصخر ، تخ خك 
الدول دف  بها هد  حماية تموقعهخا إلخى 
االنخخخحخخخرا  عخخخن السخخخيخخخاق اإلنسخخخانخخخي 
واألخالقي، ولهذا فإن النموذج الصخيخنخي 
يفقدم إلى كل العالم برصيدر الخحخضخا ي 
الخكخخبخخيخخر والخعخخمخخيخخق مخخنخذ سال  السخخنخخيخخن، 
وبأخالق عالية تفسم بالفواض  والفعايف 
والخخفخخسخخامخخ  الخخمخخفخخوا ثخخة مخخن الخخ خخكخخر 

، فكان ال بد أن ينخبخثخق ” الكون وشيوسي“ 
عخخن ذلخخك تخخ خخك الخخر يخخة االقخخفخخصخخاديخخة 
المفكام ة والجذابة بمخبخادئخهخا كخاالحخفخرام 

المفبادل والمصال  الخمخشخفخركخة والخربخ  

 .ل جمي 
أكخخفخخوبخخر  9صخخحخخيخخ  أن الخخبخخدايخخة كخخانخخت 

بإعالن دولة جمخهخو يخة الصخيخن  9191

الشعبية حيث تم اسفجماع الجهود بقخيخاد  
نخحخو إصخالح ”  ماو تسي تونخ “ الرئيس 

األوضاع المعيشخيخة الخفخي كخانخت بخحخكخم 
الطبيعة والفخحخديخات الخمخسخفخعخجخ خة تخدفخ  
الصينيين بدايةً إلى الفوجه نحخو إصخالح 
القطاع الز اعي. كما أن الدو  الخعخظخيخم 
ل حزب الشيوعي الصيني البا ز في كخل 
اآلمال والطموحات وفي كل الخمخراحخل، 
خاصة إثر الثو   الثقافخيخة الخفخي تخعخفخبخر 
ً مخبخكخراً مخقخا نخة بخمخا يخرار  جهداً صينخيخا
بعض المراقبين كون أن القخرن الخمخقخبخل 
سفكون القو  لصاحب الرصيد والفماسك 
الثخقخافخي األقخوى، ولخعخل ذلخك كخان سخر 

دنخغ “ بخقخيخاد   9109نجخاح إصخالحخات 
الخخذي ضخخمخخنخخهخخا سخخيخخاسخخة ”  شخخيخخاو بخخيخخنخخغ

االنخخخ خخخفخخخاح، واإلصخخخالح االقخخخفخخخصخخخادي، 
واالن فاح ع ى العالم. فمخنخذ ذلخك الخحخيخن 
شهدت الفنمية االقفصادية واالجفخمخاعخيخة 
الوطنية منجزات عظيمة جذبت االنخفخبخار 

 .العالمي وأبهرته
ونحن نق  الخيخوم عخ خى أحخد مخؤشخرات 

القائد  5090النجاح المفكامل بعد إعالن 
لمخبخاد   ”  شي جين بينغ“ الم هم الرئيس 

الخحخخزام والخطخخريخخق الخخفخخي يخخراهخخا بخخعخخض 
التبراء أنها سفكون مكون إسخفخراتخيخجخي 
ل جهود العالمية ل قرن الواحد والعشريخن 

 .نحو المسفقبل األفضل ل صين ول عالم
سنة والفركيخز  00إن اسفعرا  مسير  

ع ى محطاتها الحاف ة باالنجخازات يخأتخي 
ل وقخو  عخ خى مخدى الخفخكخامخل والخفخعخدد 
لمجاالت النجاح ل صخيخن، ومخدى أهخ خيخة 
جخمخخهخخو يخخة الصخخيخخن الشخخعخخبخخيخخة لخخ خخمخخركخخز 
والمكانة األولى الفخي تخحخقخقخهخا عخالخمخيخاً، 
فهي نفاج جهد شخعخب لخم يخهخفخم بسخرعخة 
النفائج أو بطئها بقد  ما سمخن بخالخمخثخابخر  
وعدم الفوق  عن السخيخر قمخدممخاً 
نخخحخخخو األفضخخخل. وهخخخو أيضخخخاً 
حصخخيخخ خخة قخخيخخادات قخخويخخة سمخخنخخت 
بوطنهخا وشخعخبخهخا فخحخقخقخت لخه 
الخخخقخخخدو ، كخخخمخخخا جخخخعخخخ خخخت مخخخن 
اإلصخخخخالح مصخخخخد  فخخخختخخخخر 
واعفزاز، كون أن الخعخاقخل هخو 
مخخن يخخفخخمخخكخخن مخخن اكخخفخخشخخا  
وإصالح عخيخوبخه، كخمخا تخؤكخدر 
قخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخواعخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخخد 

الخقخديخم ” الكون وشخيخوسخي” ال كر
أحخخخد مخخخرتخخخكخخخزات األخخخخالق 

 .الصينية الجمي ة
يحق لجمهو ية الصين الشعبية 

( 5091-9191)   00فخخي الخخذكخخرى الـخخ 
االسفعداد لمكانفها الالئقة عالمياً، خاصة 
في تراج  كل القيم ال اش ة فخي مخحخاولخة 
إدا   العالم والهيمخنخة عخ خيخه مخن طخر  
قوى النظام العالمي القائم لنحفخ خل سخويخاً 
فخخي الخخذكخخرى الخخمخخئخخويخخة بخخإذن هللا فخخي 
ً فخي ظخل قخيخم الخفخعخايخف  المسفخقخبخل مخعخا

 .والسالم العالميين
 

*ل،ر  فا الجزاهر فا مفجف،ل السفيف،حفة 
والةن،نة الكقىيد ةد ونضو نف،شفط ففا 
الفف ففرع الففجففزاهففري لففارفف فف،د الففدولففا 

لىة ،فيين واإلناميين والُمك،، العر، 
أصدق،ء )وُحى َ،ء( الةيند ونضفو ففا 
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سنة ع ى تأسيسه  الفنظيمي في  19بعد 
سخخخوح الخخخمخخخعخخخا ك الخخخنخخخضخخخالخخخيخخخة ضخخخد 
االسفعما يين ومن أجل تحرير الصخيخن 
من األفيون والعخسخكخر األجخانخب، ومخن 
أ باب األموال االسخفخغخاللخيخيخن، تخطخّو  
الحزب الشيوعي الصيني بفسخا ع إلخى 
أكبر حزب سياسي في العالم، مخ  عخدد 
أعضاء سيصل قريباً الخى مخئخة مخ خيخون 

 .عضو
شتصياً، تابعتم طخويخالً قصخة الخحخزب 
مخخن خخخالل الخخكخخفخخب واالنخخفخخرنخخت مخخن 

الصخخيخخن، ال سخخيّخخمخخا   –مصخد هخخا االول 
لكوني حزبياً وصديقاً ل صين، وعضخواً 
فخخي االتخخحخخاد الخخدولخخي لخخ خخصخخحخخ خخيخخيخخن 
واالعالميين والكفّاب الخعخرب أصخدقخاء 
خخ خخ خخاء الصخخيخخن، ولخخمخخسخخت مخخن واقخخ   وحم
مفابعفي ع ى مدى طخويخل لخطخروحخات 
ً وسخيخاسخيخاً، بخأن الخحخزب  الحزب فكريا
يمقرن العمل والكالم سوياً، ويعمل عخ خى 
االنفاجية فِعخالً، وتخقخديخم الخمخسخفخ خزمخات 
الضرو ية لشعب الصخيخن، وهخو وفخي 
هذا بالذات حصل ع ى تأييد مط ق مخن 
الشعب، إذ سا  سبعين سنة فخي خخدمخة 
أمفه، فنهض بخهخا وا تخقخى بخوضخعخهخا، 
وصا ت الصيخن االولخى وعخ خى  أ  
العالم في مناحي كثير  مخهخمخة. وبخهخذا، 
ومخخ  تخخحخخويخخل حخخيخخا  الصخخيخخنخخيخخيخخن إلخخى 
االزدها ، غدا الحزب أممثولة لفطبيقات 
حقوق االنسان ال كرية والخمخاديخة، وفخي 
ت بية احخفخيخاجخات االمخة وحخيخا  االفخراد 

 .العاديين

ز ت الصين وذهخ خت مخمخا  أيخفخه مخن 
إنجازات، وفي الحقيقة ال يمكن ل صخيخن 
ان تحرز كل هذا الفخقخدم الخكخبخيخر بخدون 
الحزب ووعيه وفعالخيخفخه وتخحخالخ خه مخ  
الشعب، وبدون خططه االسفراتخيخجخيخة، 
وحساباته الواقعية، وهو ما ال تسفخطخيخ  
دولة أمخخرى أن تخجخفخرحخه، بخاعخفخرا  
ع نخي مخنخهخا، ذلخك أن قخد ات الصخيخن 
بخخقخخيخخاد  حخخزبخخهخخا صخخا ت فخخي طخخ خخيخخعخخة 

 ..القد ات الدولية
ويعود فضل الحزب في كل االنجخازات 
الى تبنيه االشخفخراكخيخة بخألخوان صخيخنخيخة 
ولسان صيني، ي همه الصيخنخيخون، ذلخك 
أن هخخذر االشخخفخخراكخخيخخة ولخخدت فخخي  حخخم 
اال يا  والمصان  الصينيخة، وتخبخنّخفخهخا 
القوى العام ة الصينخيخة، والخى جخانخبخهخا 
االنف جنسيا، والط بة، وفالحي األ  ، 
وغخخيخخرهخخم مخخن الخخطخخبخخقخخات والخخ خخئخخات 

 .االجفماعية
في أدبياته، ي خعخفخبخر الخحخزب الشخيخوعخي 
الصيني ن سه ط يعة لخ خطخبخقخة الخعخامخ خة 
الصينخيخة، وطخ خيخعخة الشخعخب الصخيخنخي 
واألمة الصينية، والقو  المركزية الخفخي 
تقود قضية االشفراكية الصينية، وممثل 
مفط بات تطو  القو  اإلنفاجخيخة األكخثخر 
تطو اً في الصين، وممثخل إتخجخار تخقخدم 
الثقافات المفقدمة فخي الصخيخن، ومخمخثخل 
المصال  األساسية لاغ بية الساحقة من 

 .الشعب الصيني
وتأسس الحزب الشيوعي الصخيخنخي فخي 

 .9159يوليور تموز عام 

 9159وخالل ال خفخر  مخا بخيخن عخامخي 
، قاد الحزب الشيوعي الصيني 9191و

الشعب الصيني في خو  نضال شخاق 
طويل األمد ضد االمبريالية واالقطاعية 
والرأسخمخالخيخة الخبخيخروقخراطخيخة، وحخقخق 
نضاله انفخصخا اً فخي نخهخايخة الخمخطخا ، 

 .وأسس جمهو ية الصين الشعبية
وبعد تأسيس جمهو ية الصين الشعبية، 
قاد الحزب الشيوعي الصخيخنخي الشخعخب 
الصينخي فخي صخيخانخة اسخفخقخالل الخبخالد 
وأمنها وحّول الخمخجخفخمخ  الصخيخنخي مخن 
الديمقراطية الجديد  إلخى االشخفخراكخيخة، 
ونّظم حم ة متخطخطخة وكخبخيخر  الخحخجخم 
ل بناء االشفراكي، وحقّق تطو اً عظيمخاً 
اقفصادياً وثقافياً ال مثيل لخه فخي تخا يخخ 

 .البالد
وبسبب نقص التخبخرات، وقخ  الخحخزب 
الشيوعي الصيني في بخعخض األخخطخاء 
في مسير  بخنخاء االشخفخراكخيخة، بخعخد أن 
أنخخجخخز مخخن حخخيخخث األسخخا  اإلصخخالح 
االشفراكي لخ خمخ خكخيخة الختخاصخة لخ خمخواد 

. ووقخ  فخي خخطخأ 9122اإلنفاجية عام 
الخثخو   الخثخقخافخيخة “ سخخر خخطخيخر بشخنخه 

الخخفخخي اسخخفخخمخخرت مخخن عخخام  ”  الخخكخخبخخرى
)المصد  األول 9102إلى عام  9122
 .ن سه(

، أنخخهخخيخخت 9102وفخخي أكخخفخخوبخخر عخخام 
ودخخخ خخت ”  الخخثخخو   الخخثخخقخخافخخيخخة الخخكخخبخخرى“ 

الصين فخفخر  تخطخو  جخديخد . وشخهخدت 
الصين تحوالً عظيماً يفمف  بمغزى بعيد 
الخخمخخدى مخخنخخذ قخخيخخام جخخمخخهخخو يخخة الصخخيخخن 
الشعبية خخالل الخدو   الخثخالخثخة لخ خجخنخة 

لخخ خخحخخزب الشخخيخخوعخخي  99الخمخخركخخزيخخة ال
. واعفبا اً 9109الصيني في نهاية عام 

، بدأ الحزب الشخيخوعخي 9101من عام 
الصخخيخخنخخي تخخنخخ خخيخخذ سخخيخخاسخخة اإلصخخالح 
واالن فاح ع ى التا ج الخفخي بخاد  إلخى 
طرحها زعيم الحزب دنغ شخيخاو بخيخنخغ. 
وخالل السنوات الماضية بعد بدء تن خيخذ 
سخخيخخاسخخة االصخخالح واالنخخ خخفخخاح عخخ خخى 
التا ج، حققت الصين منجخزات لخ خفخت 
أنظا  العالم فخي الخفخنخمخيخة االقخفخصخاديخة 
واالجفماعية وشخهخدت الخبخالد تخغخيخرات 
جذ ية  في جمي  المجاالت، وتعخد هخذر 
ال فر  األفضل منذ قيام الجمهو يخة مخن 
حيث أوضاع الفنمية واألكثر من حخيخث 

 األفضال والنِّعم الفي يفمف  بها الشعب.

 97الككمة نى  الة  ة 
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لخخقخخد خخخاضخخت الصخخيخخن سخخبخخيخخالً طخخويخخالً 
ل فنمية، واسفمسكت بقو  بمسير  الفنمية 
الباهر  لخعخشخرات السخنخيخن، وكخان ومخا 
يزال عمخل الخحخزب مخن أجخل الشخعخب 
ول شعب، وع خى  أسخه سخكخرتخيخر عخام 
ال جنة المركزية ل حزب و ئيس البخالد، 
الرفيق شي جين بينغ، إذ دائماً ما يمخرفخ  
شعا  يؤكد ع ى أن الحزب من الشخعخب 
وإلى الشعب، وإلثبات أن الشخعخا  قخول 
ً أمخام  وفِعل، يض  الحزب ن سه طوعخيخا
الشعب ل حكم ع ى أدائه كحزب حخاكخم، 
بينما في العخالخم الخنخامخي الخذي يخنخجخذب 
ل فطو ات الصينيخة وسخيخاسخة الصخيخن، 
ً الخفخأكخيخد عخ خى الخمخنخجخزات  يهمنا أيضا
االقفصادية الفي تخفخعخ خق بخحخيخا  الخنخا  
داخل الصين، وما تقدمه الدولة لهم مخن 
امفيازات، ن تخر بخهخا ونخفخحخدث عخنخهخا 
لشعبخنخا.. عخن الصخيخن وحخزبخهخا ِمخثخال 
وقدو  لنا، ذلك  أن المجال االقخفخصخادي 
ع ى وجه الخفخحخديخد، يخعخر  لخقخاطخر  
االقفصاد العالمي كما يفحدث الصينيون 
بأمل، فهم أصبحوا ثاني أكخبخر اقخفخصخاد 
بالعالخم، والصخيخن الخعخظخيخمخة الختخبخيخر  
والذكية هي الوحيد  الخفخي تخكخيّخ خت مخ  

 5009األزمة المخالخيخة الخعخالخمخيخة عخام 

وسثخخا هخخا، بخخل وتخخجخخاوزتخخهخخا، وهخخا هخخي 
أسهمت بضخ حيوية لالقفصاد العالخمخي 

 .الذي يفعافى ببطء
ولهذا، يؤكد الحزب أن الخهخد  األمخثخل 
والنهائي له هو اقامة المجفم  الشيوعي 
الذي يضمن العدالة ل جمي  ع خى أ   
الصين، وينص دسفو  الخحخزب أيضخاً، 
ع ى أن الحزب الشيوعي الصيني يفتذ 

ال ينينخيخة وأفخكخا  مخاو   –من الما كسية 
تسي تخونخغ ونخظخريخة دنخغ شخيخاو بخيخنخغ 

الهامة دليخالً ”  الفمثيالت الثالثة“ وأفكا  
مرشداً له، وهو ما دفعه ل سير بفخسخا ع 
إلى االمام مفجخاوزاً قخرون مخن الخفخقخدم 
الذي خخاضخفخه دول أخخرى ولخم تصخل 

 .لآلن ما وص ت الصين إليه

وفي خضم هذر المناسبة السعيد ، حخكخم 
الخخحخخزب الشخخيخخوعخخي الصخخيخخنخخي لخخ خخدولخخة 
الصينية، جمهو ية الصخيخن الشخعخبخيخة، 
ويوبي خيخة تخأسخيخس الصخيخن، نخرى بخأن 
الحزب الشيوعخي الصخيخنخي مخا تخوقخ  
يعمل ع ى ترتيخب عخالقخاتخه مخ  الخدول 
العربية واحزابهخا، ومخنخهخا حخزبخنخا فخي 
جز  القمر، ونحن معجخبخون بخإمخدادات 
الصين لهذر االحزاب بالتبرات ال كرية 
والسياسية والفا يتية والدولفخيخة، الخفخي 
تكدست لدى الحزب الشيوعي الصيني، 
وهو أمر سخا  لخ خغخايخة، وبختخاصخة فخي 
حزبنا في جز  القخمخر، وفخي االحخزاب 
العربية عموماً الفي تفصادق وتخفخرافخق 
مخخ  الصخخيخخن وحخخزبخخهخخا الخخبخخانخخي، لخخمخخدنخخا 
بتبخرات مخفخراكخمخة، إذ نخجخ  الخحخزب 
الشيوعي الصيني في بخنخاء دولخة قخويخة 
ومفينة في عصرنا الحديث، حيث تفألق 
الصيخن ومخعخهخا أصخدقخائخهخا وأحخزابخهخا 

 ..الرفيقة ل حزب الشيوعي الصيني
 

*نضو فا االر ،د الدولا لىة ف فيفيفن 
واالناميين والمك ،، الفعفر، أصفدقف،ء 
وُحففىفف فف،ء الةففيففند وأمففيففن الشففعففبففة 
المرلز ة لى ز، االر  ،دي لكنمية ُ فزر 
 –القَمفر ففا  فز فرة الفقَفمفر الفُمفبفرى 

  .”UPDC“نَج،زِّ ج، 
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يحل ال ات  من أكفخوبخرر تشخريخن األول 
لهذا العام حامال معه مخنخاسخبخة عخظخيخمخة 
ليست فقط بالنسبة ل صينيين بل ول عخالخم 
أجم  وخاصة الدول الصديقة والح يخ خة 
ل صين وفي مقدمفهخا تخ خك الخمخنخضخويخة 
تحت مباد   الحزام والطخريخق، ومخنخهخا 

ب دي الخجخزائخر 
الفي تربطخهخمخا 
عخخخخخخخخخالقخخخخخخخخخات 
اسخخخفخخخراتخخخجخخخيخخخة 
مخخمخخيخخز  مخخنخخذ 
سخخفخخيخخن سخخنخخة، 
ولخخعخخل تصخخد  
الصين لقخائخمخة 
أكبر الشخركخاء 
االقخخفخخصخخاديخخيخخن 
ل جزائخر خخيخر 
دلخخخيخخخل عخخخ خخخى 
جود  العالقات 
الخخثخخنخخائخخيخخة بخخيخخن 

 . الب دين
ف ي ال ات  مخن 

 5091أكفوبر 
يحف ل الشخعخب 

الصخخيخخنخخي بخخالخخذكخخرى السخخبخخعخخيخخن لخخقخخيخخام 
جمهو ية الصين الشعبية، وع خى مخدى 
ت ك السنين عرفت الصخيخن الخعخديخد مخن 

الخخفخخحخخوالت والخخفخخطخخو ات الخخنخخوعخخيخخة                   
في عديد المجاالت سياسيا واجخفخمخاعخيخا 

وال ضل يرج  إلى القياد  … واقفصاديا
الحكيمة لخ خحخزب الشخيخوعخي الصخيخنخي 

ل بالد، الذي يقود األمة الصخيخنخيخة نخحخو 

 . الحيا  الرغيد  والمسفقبل الزاهر
إن الفزام األمين العام ل جنة الخمخركخزيخة 
ل حزب الشيوعي الصيني  ئيس الدولخة 
و ئيس ال جنخة الخعخسخكخريخة الخمخركخزيخة 

الخخرفخخيخخق شخخي جخخيخخن بخخيخخنخخغ بخخمخخبخخاد  
االشفراكية ذات التصخائخص الصخيخنخيخة 
الفي يعمل جاهدا لف عي ها ويؤكد عخ خيخهخا 
في خطاباته في مختخفخ خ  الخمخنخاسخبخات، 
وحرصه ع ى مواص ة تعزيخز سخيخاسخة 
اإلصالح واالن فاح، وتحسخيخن ظخرو  
المعيشة بكل جخوانخبخهخا فخي كخل  بخوع 

الصين وتركخيخزر عخ خى الخقخضخاء عخ خى 
ال قر في المناطق الري خيخة، دون أجخنخى 
شك سيجعل الصين أكثخر انخدمخاجخا مخ  

 . العالم وأكثر قو  سياسيا واقفصاديا
في الذكرى السبعين لفأسيس جمهخو يخة 
الصين الشعبخيخة، هخاهخي الخيخوم تخحخقخق 
إنجازات عظيمة لخم يخحخقخقخهخا غخيخرهخا، 
سبعين سنة أنفجت اقفصادا عظيمخا هخو 
األقوى في العالم، سبعين عامخا أثخمخرت 
نموا مذهال الحفياطي العمالت الصعبخة 
األجنبية، وتطو ا م حوظا في متخفخ خ  
الخخقخخطخخاعخخات كخخالخخفخخجخخا   والصخخنخخاعخخة، 
الز اعة والبيخئخة، تخكخنخولخوجخيخا الخعخ خوم 
والبيانات الخكخبخيخر ، الخنخقخل واالتصخال، 
الطاقخة والخمخنخاجخم، الخفخقخدم الخعخسخكخري 

 . وال ضائي وغيرهم
في الذكرى السبخعخيخن لخ خصخيخن، و غخم 
الحرب الفجا ية ضدها، هاهي الصخيخن 
تزداد صمودا وتزداد تقدمخا وازدهخا ا، 
ولن تسفطي  أي قو  أجنبية مهما كخانخت 
زعزعة االقفصاد الصيني أو الـخفخأثخيخر 
سخخ خخبخخا عخخ خخى الخخعخخالقخخات الصخخيخخنخخيخخة مخخ  
شركائها عخبخر 
العالم. الصخيخن 
عخخخخخظخخخخخيخخخخخمخخخخخة 
وسخخخخخخفخخخخخخظخخخخخخل 
عظيمة بحزبها 
وقخخخخخخخيخخخخخخخادتخخخخخخخه 
الخخخخخخرشخخخخخخيخخخخخخد  
وبخخخرئخخخيخخخسخخخهخخخا 
الحكيم وشعبها 

 العظيم
 

 

*رهيس ال فرع 
الففففجفففففزاهفففففري 
لار ،د الدولا 
لففىففةفف فف،فففيففيففن 

واإلنففامففيففيففن 
والففففففمففففففك فففففف،، 
العر، أصدق،ء 
)وُحى ،ء( الةيند خر ج أل،د فمفا مفن 
االر ،د السوفييكفاد ومفسسفس رابفطفة 
أصدق،ء الةين فا الجفزاهفرد وصفد فق 

  CRIقفد ف  إل انفة الةفيفن الفدولفيفة
د ورهففيففس “ الةففيففن الففيففوم“ ومففجففىففة 

 معية س راء با حدود الفثفقف،ففيفة ففا 
 الجزاهر.



ً فخي  تمعد الصيخن األكخثخر تخعخداداً سخكخانخيخا
العالم، وبالرغم من ذلخك، تشخغخل مخكخانخة 
ً فخخي مخخجخخال االقخخفخخصخخاد،  الصخخدا   أيضخخا
وتفمف  بخحخضخا   ضخا بخة أوتخادهخا فخي 
أعخخمخخاق الخخفخخا يخخخ، وهخخي تخخ خخاخخخر أيضخخاً 
بإنجازاتها الفقنية المفقدمة والفي وصخ خت 
القمر والكواكب، وحّولت الكخم السخكخانخي 
الخخمخخذهخخل إلخخى وسخخيخخ خخة إنسخخانخخيخخة وقخخيخخمخخة 
اقفصادية كبرى، ت يض بإإليجابيخات فخي 
مسيرتها االنفاجية والثقافية والع خمخالنخيخة، 
لفصل الى قمخة الخهخرم الخنخوعخي فخي كخل 

 .مجال دولي وبشري وإنساني
بإمكان أي باحث أو مهفم اإلطخالع عخ خى 
فخاح لخ خجخمخيخ   تا يخ الصين القديم، فهو مم
بش خافخيخة. الصخيخن واجخهخت الخكخثخيخر مخن 
الّصخخعخخاب، وحخخمخخالت الخخقخخهخخر والخخظخخ خخم 
واالضطهاد والحخروب االجخنخبخيخة، الخفخي 
نفج عنها ويالت ال قر واألمرا ، عخ خى 
يد قخوى االسخفخعخمخا  الخقخديخم، ومخا تخزال 
الصين حفى اليوم، تقدّم الفضحخيخات تخ خو 
الفضحيات في مقا عة كل أشكال الهيمنة 
واإلسفبداد، ومن أجل مخزيخدم مخن الخفخقخدم 

 .والفميز بقياد  حزبها القائد
لم تصل الصخيخن بشخعخبخهخا الخعخظخيخم الخى 
الخخريخخاد ، إال بخخعخخخد مخخخعخخانخخات وكخخ خخخاح 
مسفمرين، وقد وّظ ت في مسخيخرتخهخا يخداً 
تعمل ويداً تقاوم قوى الهيمنة واإلسفعما  
بكل وعي وإصرا ، لخفخنخال غخايخفخهخا فخي 
الخخفخخحخخّر  ونخخيخخل االسخخفخخقخخالل وبخخنخخاء دولخخة 
الشعب العخادلخة بخعخد الخقخضخاء عخ خى كخل 

 .أشكال وقوى الفدخل التا جي
أسفطخاعخت الخقخيخاد  الصخيخنخيخة الخحخكخيخمخة 
وشعبها العظيخم فخي السخنخوات االخخيخر ، 

توحيد ترابها الوطني، وحل القضايا الفي 
كانت عالقة بجرير  تدخل قوى خا جية، 
بتاصة في مسألفي هونغ كونغ ومخاكخاو، 
فخخفخخفخخوحخخدت الخخجخخهخخود مخخن أجخخل الخخفخخنخخمخخيخخة 
والفحديخث واالزدهخا  الخعخام، الخداخخ خي، 
وتصديرر ل تا ج من خالل إبداع مقخولخة 

 .”الرب  المفساوي ل جمي “
بعد سخنخوات طخويخ خة مخن الخعخمخل الخجخاد 
والنضال الخد وب،عخ خى كخافخة االصخعخد  
الخخفخخي مخخنخخهخخا االقخخفخخصخخادي، والسخخيخخاسخخي، 
واالجخخفخخمخخاعخخي، نخخجخخحخخت الصخخيخخن فخخي 
االنطالق بمسا ها الى ذ ى ع يا، ب ضل 
وعي القيادات الثخو يخة الخطخ خيخعخيخة الخفخي 
دفعت بالمجفم  الصينخي نخحخو الخحخداثخة، 
وفي القضاء ع ى االمية، وبرف  مسفخوى 
وعي الشعب، ولخ خفخوجخه نخحخو الخز اعخة 
الواسعة والمؤتمفة، ومخن ثخم الصخنخاعخة، 
وساّعدها في النجاح المفخسخا ع، تخبخنّخيخهخا 
لنظام مالي دقيخق ومخركخزيخة فخي الخنخهخج 
السخخخيخخخاسخخخي وثخخخبخخخات عخخخ خخخى الخخخعخخخقخخخيخخخد  

 .األيديولوجية
تعد الصين اليوم مخن أكخبخر الخدول الخفخي 
تسفثمر في العالم، وفي وطخنخنخا الخيخمخنخي، 
وهي من فحة ع خى كخل االمخم والشخعخوب 
بشكل مفزن، ف فحت ابوابها امخام جخمخيخ  
الراغبين بخاالسخفخثخمخا  عخ خى ا اضخيخهخا، 
سواء أكانوا شركات أجنبية أو مصان  أو 
أفخخراد، واخخخفخخطخخت فخخي الخخفخخعخخاون مخخعخخهخخم 
سخخيخخاسخخات حخخكخخيخخمخخة وخخخطخخط مخخد وسخخة 
لفوظي  االسفثما ات الخ خاعخ خة واألمخثخل 

 .وذات المردود
والصيخن هخي أكخبخر قخو  تخجخا يخة عخ خى 
مسفوى العالم، لذلك تعام ت بمرونخة مخ  

كل الضغوطات الفي تعرضت لها، وهنخا 
نرى كي  أن االقفصاد الصيني هخو أول 
اقفصاد عالمي تعافى من األزمة الخمخالخيخة 

، وهو مخا يخدلخل 5009الدولية، في العام 
ع ى أن االقفخصخاد الصخيخنخي يخقخوم عخ خى 
أسس مفينة، ويفمف  بقاعد  إنفاجية  قويخة 
وص بة، ويسخفخحخيخل أن يسخقخط أمخام أيخة 
أزمات طا ئة، لخذا تخعخمخد الصخيخن عخ خى 
النمو االقفصادي بصو   مخفخزايخد  عخ خى 
سمبل أكثر اسفدامة، تخقخوم عخ خى الخكخ خاء  
والفحسين في هخيخكخل اقخفخصخادهخا بشخكخل 
تد يجي، ل وصول الى مرح ة الفوظخيخ  

 .الكامل
وكعادتها، تسف يد الصين من أي فخر ، 
فقد ّمكنها االنضمام الى منظمخة الخفخجخا   
العالمية ل وصول بخحخريخة إلخى مختخفخ خ  
االسواق من أل ها إلخى يخائخهخا، وشخجخعخهخا 
ذلك ع خى مضخاعخ خة االنخفخاج، وتخحخقخيخق 
نجاح ووفر تجا ي كبير مخ  كخثخيخر مخن 
الخخدول، وأثّخخرت وتخخأثّخخرت فخخي كسخخب 
وإكساب العديد من التبرات إلخى جخانخب 

 .تقوية مركزها المالي
يمعد ال ساد من أهم القضايا الفي تخكخافخحخه 
بصرامة قخيخادات الخحخزب أوالً والخدولخة 
الصينية الفي يديرها الحزب الخقخائخد، لخمخا 
لذلك من تأثير عخ خى طخبخقخات الخمخجخفخمخ  
كخخافخخة. فخخالخخ خخسخخاد هخخو الخخذي يمخخولّخخد الخخ خخقخخر 
والخخبخخطخخالخخة، ويخخدّمخخر الخخبخخ خخدان والخخعخخقخخول، 
وشتصياً أ ى هنا سر نجاح الصين، أي 
حربها دون هواد  ع ى الخ خسخاد واإلفسخاد 
والخخبخخذي، وتخخفخخصخخد  الصخخيخخن بخخحخخزبخخهخخا 
الشيوعي القائد، ومنذ قيام الدولة الصينية 
االشفراكية، في تحقيق الفشا ك والفعاون 
والخخفخخنخخافخخس الشخخريخخ ، وتخخدعخخم الخخفخخنخخمخخيخخة 
التضراء، وتمجل الطبيعة األمم، وتخحخافخ  
ع خى حخق الشخعخب الصخيخنخي والخبخشخريخة 
بهر ،  جمعاء في تحقيق إسفدامة تنموية مم
ل مساهمة في  سم البسمة ع ى ش خار كخل 
النا ، صغيرهم وكبيرهم سواء بسخواء، 
ودون ت ريق بين إنسخان وسخخر فخي هخذا 

 .الكون ال سي 
*نضففو فففا هففيففئففة االرفف فف،د الففدولففا 
لىة  يين واإلناميين والمك ،، الفعفر، 
أصدق،ء )ُوحى ف،ء( الةفيفن ففا الفيفمفند 
ونضففو فففا قففيففف،دة شفففبفف،، الفف فففز، 

م ،ف ة رعفزد نف،قفد   –االشكرالا اليمنا 
سففيفف،سففا ولفف،رفف  لقففكففةفف،دي مففعففروجد 
ونضو ففا لرف ف،د الفمفك ف،، الفيفمفنفيفيفند 
والكخة  الفعفىفمفا لقفكفةف،د سفيف،سفا 

 دولا.
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نقول ألعضخاء قخيخاد  حخزبخنخا الشخيخوعخي 
الصخيخخنخخي الخخغخخالخي: لخخكخم مخخنّخا كخخل الخخثخخنخخاء 
والفقدير بخعخدد قخطخرات الخمخطخر وألخوان 
الزهو  وشذى العطر، ع ى مجهخوداتخكخم 
الثمينة والقيّمة من أجل الرقي الموصخول 
بمسير  الحزب الخقخائخد، وذلخك بخمخنخاسخبخة 

 .00العيد الحزبي والوطنى الـ
كخخمخخا ونخخؤكخخد لخخقخخيخخاد  حخخزبخخنخخا الشخخيخخوعخخي 
الصيني الغالي، أن هناك الم خيخا ات مخن 
النا  الفي تثمن النجاحات وتقدّ  معناهخا 
ومعنى اإلبداع الصخيخنخي الخذي يخحخصخدر 
البشر اآلن في جمي  دول الخعخالخم، لخذلخك 
نحن نمقدّ  جهودكم المضنية بهد  تأكخيخد 
 فعة جمهو ية الصين الشخعخبخيخة. فخأنخفخم 
أهٌل لخ خشخكخر والخفخقخديخر، فخوجخب عخ خيخنخا 
تقديركم حخق قخد كخم، فخ خكخم مخنخا جخزيخل 

 .الشكر ووافر الثناء
من  بوع مصخر الخغخالخيخة نخرسخل إلخيخكخم 
شعاعاً من نخو  يختخفخرق جخدا  الخفخمخيّخز 
واإلبداع.. أشعة المعة نخرسخ خهخا لخحخزبخنخا 
الشيوعي الصيني المخفخمخيخز فخي الخعخطخاء 

عاماً من الخجخهخد الخمخفخواصخل،  00طوال 
لفضيء نخجخاحخاتخه عخ خى كخل بخالد وأممخم 

 .العالم
إلى  فتامة الرئيس شي جين بينغ  ئخيخس 
جمهو ية الصين الشعبية واألميخن الخعخام 
لخخ خخجخخنخخة الخخمخخركخخزيخخة لخخ خخحخخزب الشخخيخخوعخخي 
الصخخيخخنخخي، وقخخيخخادات وكخخواد  وأعضخخاء 
حزبنا الشيوعي الصيخنخي، لخكخم مخنخا كخل 
معاني الحب الذي يساوي حجم عطخاءكخم 

 .الال محدود

نفمنى أن نشخاهخد   00وفى هذر الذكرى الـ
الصين بأثوابخهخا الخجخمخيخ خة األخخاذ  الخفخي 
عّودتمونا ع يها.. نفمنى أن نشاهد الصين 
وبكين وشنغهاي األجمل واألبخهخى دومخاً 
مخخن بخخيخخن بخخ خخدان ومخخدن الخخعخخالخخم مخخن كخخل 

 .النواحي
الصين عظيمة في كل شيء، في قخائخدهخا 
فتامة الرئيس شي جين بينغ األمين العام 
لخخ خخجخخنخخة الخخمخخركخخزيخخة لخخ خخحخخزب الشخخيخخوعخخي 
الصيني، وفخي شخعخبخهخا، وفخي تخا يختخهخا 
وقوتها االقفصادية والسياسية والخفخقخنخيخة، 
وفي غيرها الكثير، وحفى في الجغخرافخيخا 
تفبيّن عظمفها.. فهي صاحبخة أكخبخر عخدد 

وصخاحخبخة أكخبخر قخو  …  سكان في العالم
اقفصادية هائ ة بين كل الب دان، وصاحبة 

دولخة(. وفخي  99حدود برية طوي ة )م  
الصين تخنخّوع مخذهخل لخ خ خ خو ا والخ خاونخا 
الطبيعية، وتفوزع الميار الصخيخنخيخة عخ خى 
البحرين الشرقي والجنوبي، وإن انخفخقخ خنخا 
ل شخمخال فخفخمخثخل أمخامخنخا حخوا  هضخبخة 

منغولخيخا. ومخن نخاحخيخة جخنخوب الصخيخن، 
تخخهخخيخخمخخن الخخفخخالل والسخخالخخسخخل الخخجخخبخخ خخيخخة 
الت يضة، في حين يمسا ع النهر األص ر 
ونهر اليانغفسى هخرولخفخهخمخا نخحخو شخرق 
ووسط البالد، كما وتفوافر أنها  عظيمخة 

، مخنخهخا نخهخر شخير ” طاعنة في السن!” و
ونخخهخخر مخخيخخكخخونخخغر ونخخهخخر بخخراهخخمخخابخخوتخخرار 
وبإلقاء نظر  ع ى جنوب غرب الصيخن، 
نرى كي  تشمخ سالسل جبخ خيخة تخالمخس 
السخخمخخاء وتخخحخخاكخخيخخهخخا، أهخخمخخهخخا وأشخخهخخرهخخا 
وأكثرها معرفة ل بشر جخبخال الخهخيخمخااليخا 

 .الفي يردد أسمها األط ال حفى
الصين هي القو  الجديد  والعظيمة الخفخي 
تجفذب متف   الشعوب، بسبب تخقخدمخهخا 
االقخخفخخصخخادي األسخخرع، ولخخفخخزايخخد قخخوتخخهخخا 
العسكرية الفي تفناغم م  قوتها البشريخة، 
وبالفالي ينعكس ذلك ع ى ن وذها الخدولخي 
خسخفخنخد لخمخاليخيخن الخجخنخخود  الخمخفخنخامخي، الخمم

 .أصحاب الفد يب األمثل واألقوى
الصيخن عخظخيخمخة بخ خغخاتخهخا أيضخاً، فخهخي 

 515تساوي بحسب بعض اإلحصخاءات 
لغة، من بينها الصينية، الفي تعفبر أكخبخر 
مجموعة عرقية في العالم، ويفحدث بخهخا 

% من السكان )لهجة المند يخن(00نحو 
 .، إن لم يكن أكثر من ذلك

والصين هخي الخدولخة األولخى الخمخصخد   
ل سياح في العالم، واألولى الفخي تخجخفخذب 
السياح إليها بالماليين، ليفمفعوا بطبيعفهخا 
التالبة، ومعالمها الفا يتية الموغ ة فخي 
الِقدم، فهي األهم سياحياً وثقافياً، وال أدل 
ع ى ذلك من سو  الصين العظيم، وجبل 

 .إي رست، أع ى جبل ع ى وجه األ  
نفمنى لدولة  الصين الصديقة والحخ خيخ خة، 
تحت إشرا  مباشخر وحخانم مخن االمخيخن 
العام الرفيق شي جين بينغ، والى جخانخبخه 
قياد  الحزب الشيوعي الصيني الح خيخ ، 
ِمثالنا، والذي يقود الدولة مخن حسخن إلخى 
أحسن، ويمعطي الِمثال األنص  واألفضخل 
واألكثر تقدّماً ع ى وجه األ  ،  غخبخة 
نخصخ خاً  منه بفعبيد طريق ل شعوب يكون مم
لها إلى األبد، وهي ك ها أمنياتي ألت مسها 

، 00لخ خخصخخيخخن خخخالل الخخعخخيخخد الخخوطخخنخخى الـخخ
وألمعن الف خكخيخر فخي كخل عخظخائخم أمخو  

 ً  .الصين الفي تمحيّر األلباب حقا
#نبدالقف،درححسفنحنفبفدالفقف،در: نضفو 
نفف،شففط فففا هففيففئففة االرفف فف،د الففدولففا 
لىة  يين واإلناميين والمك،، الفعفر، 

 أصدق،ء )وُحى ،ء( الةين فا مةر.
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سخبخخعخون سخخنخة مخخن عخخمخخر الصخخيخخن وقخخيخخاد  
الحزب الشيوعي الصيني لها لسبعة عخقخود 
كام ة ثمينة، ألنها مناسبة هامة جداً، وهخي 
قخخيخخمخخة كخخبخخرى لخخدولخخة ضخختخخمخخة و )شخخعخخب 
الم يا ات(، كذلك هي أثمن ألنهخا تخعخر  
لدو  م ص ي في حيا  البشر وتا يخ الدول 

 .والعالم
وفي عالمنا العربي يهفم النا  عخ خى وجخه 
التصو  بالصين، لنواحي عديد ، لكنهخم 
أيضاً يريدون معرفة مدى الحريات الدينيخة 
الخفخخي اكخخفخسخخبخخهخخا الخمخخسخخ خخمخخون، خخخالل تخخ خخك 
السنوات من عمر الدولخة الصخيخنخيخة، الخفخي 
يعيف فيها عدد غير ق يل من المس مين مخن 
قوميات عديد ، وفيها أقخدم مسخاجخد الخعخالخم 
والعما   االسالميخة والخعخربخيخة الخجخمخيخ خة، 
والفي لها معنى في عالقات العالم الخعخربخي 
باألمة الصينية ع بر االزمان المتف  ة الخفخي 
مرت ع ى الشعبين الصديقيخن وعخالقخاتخهخم 
الخخفخخا يخختخخيخخة الخخمخخبخخاشخخر ، الخخفخخي لخخم تخخعخخر  
الحروب، وال النزاعات، وال الخمخواجخهخات 
ً عخالقخات قمخربخى  أو غيرر، بل كانخت دائخمخا
وجير  وتواصل ومخحخبخة وسخالم، ويشخهخد 
ع ى ذلك البحا   العممانيون )مخن سخ خطخنخة 
عممان(، الخذيخن كخانخوا أول مخن دخخل الخى 
الصين من العرب، و سوا بسخ خنخهخم عخ خى 
شواطئها وفي موانئها، لي فحخوا بخوجخودهخم 
ً وسخ خراً جخديخداً لخعخالقخات دولخيخة  فيها ففحا
مثمر  جداً، ما تزال حخمخيخمخة بخيخنخنخا وبخيخن 

 .الصين إلى اليوم
الخخقخخديخخمخخة ”  الصخخيخخن الخخيخخوم“ تخخقخخول مخخجخخ خخة 

متخخابخخعخخهخخا مخخنخخذ سخخنخخوات  الصخخدو ، والخخفخخي أ
وحص ت عخ خى جخوائخز مخهخمخة مخنخهخا، ان 
اليوبي ية االحفخ خالخيخة بخالخذكخرى الختخمخسخيخن 

( لخخفخخأسخخيخخس الخخجخخمخخعخخيخخة 5000)ديسخخبخخمخخر 
 5000اإلسالمية الصينية، أقيمت في عام 

في قاعة الشعب الكبرى ل صين، حضخرهخا 

جيا تشينغ لين، عضو الخمخكخفخب السخيخاسخي 
ل جنة المركزية ل حزب الشيوعي الصيني، 
 ئخخيخخس الخخمخخؤتخخمخخر االسخخفخخشخخا ي السخخيخخاسخخي 
الوطني ل شعب الصيني، الذي قدّم الفخهخنخئخة 
لالحف ال والفحية لمس خمخي الصخيخن، نخيخابخة 
عن ال جنة المخركخزيخة لخ خحخزب الشخيخوعخي 
الصيني ومج س الدولة )البرلمان(. أن هذا 
بالذات يشهد ع ى احفرام الحزب الشيوعي 
والدولة الصينية ل خمخسخ خمخيخن ومخنخاسخبخاتخهخم 
و جال دينهم وتقاليخدهخم وعخاداتخهخم، فخهخي 
مناسخبخات مخرفخوعخة الخى مسخفخوى الخدولخة 
الصينية، ويمحف ل بها عخ خى أوسخ  نخطخاق، 
مخمخخا يخخدل عخ خخى أن الخخمخسخخ خخمخيخخن بخالصخخيخخن 
مرتخاحخون، وهخم أحخرا  فخي مخعخفخقخداتخهخم 

 .وإيمانهم
تأسست الجمعية اإلسالمخيخة الصخيخنخيخة فخي 

أيخام الخرئخيخس واالمخيخن الخعخام  9120عام 
ل حزب ماوتسي تونغ، هي أقدم الجمعخيخات 
الدينية التمس في الصين، ويمعفبر تخأسخيخس 
ً فخي تخا يخخ تخطخّو   ً هخامخا الجخمخعخيخة حخدثخا
اإلسالم في الصين. فمنذ نحو نص  قخرن، 

حخخب الخخوطخخن “ تخخطخخِو  الخخجخخمخخعخخيخخة تخخقخخالخخيخخد 
، وتخدعخم قخيخاد  الخحخزب والخنخظخام ” والدين

االشفراكي، وتخؤيخد الخحخكخومخة فخي تخنخ خيخذ 
السياسة القومية والدينية ل خحخزب، وتخ خعخب 
ً بخخيخخن الخخحخخكخخومخخة  الخخجخخمخخعخخيخخة دو اً  ابخخطخخا
والخخمخخسخخ خخمخخيخخن، وتخخقخخود أبخخنخخاء الخخقخخومخخيخخات 
اإلسالمية ل مخشخا كخة فخي بخنخاء الخمخجخفخمخ  
االشفراكي وحماية وحد  الخدولخة والخوحخد  

 .بين القوميات واسفقرا  المجفم 
وتباشر الجمعية الخفخبخادل مخ  الخمخنخظخمخات 
اإلسالمية فخي الخعخالخم، وتخعخزيخز الصخداقخة 
والف اهم بين شعوب العالم، وبتخاصخة بخيخن 
الشعب الصيني وشعوب الدول اإلسالميخة، 
لذلك، فإن الجمعية اإلسالمية الصينية تقخود 
مجفمعات المخسخ خمخيخن إلخى بخذل جخهخودهخم 

وذكائهم في أعخمخالخهخم لخيخكخفخبخوا صخ خحخات 

 .جديد  لحب الوطن بأعمالهم وإنجازاتهم
، أكخخد وزيخخر األوقخخا  5095فخخي عخخام 

والشؤون والمقدسات اإلسخالمخيخة األ دنخيخة 
عبدالسالم العبادي، مخفخانخة الخعخالقخات بخيخن 
المم كة وجمهو ية الصين الشعبيخة والخفخي 
أ ست قواعدها قيادتخا الخبخ خديخن، وقخد جخاء 
ذلك لدى اسفقبال العبادي  ئخيخس مصخ خحخة 
األديخخان فخخي الصخخيخخن لخخونخخغ زون والخخوفخخد 
المرافق الذي زا  المخمخ خكخة أنخذاك، وبخيّخن 
ً جخديخد   الوزير ان هذر الزيا   تخ خفخ  سفخاقخا
ل فعاون وتطوير العالقة بخيخن الخبخ خديخن فخي 
جمي  المجاالت والخفخنخسخيخق فخي الخقخضخايخا 

 .المح ية والدولية
من ناحيفه، بيّن لخونخغ زون  ئخيخس الخوفخد 
الصيني، الدو  االيجابي المهم لاديان فخي 
مجال تنمية المجفمعات في جميخ  مخنخاحخي 
الحيا  وخاصة االقفصخاديخة واالجخفخمخاعخيخة 
والثقافية، مؤكخداً أن الصخيخن تخعخمخل عخ خى 
تنمية الروح اإلسالميخة الخوسخطخيخة وإثخراء 
الفعاون والفسخامخ ، ومشخيخراً إلخى مخبخاد   
جاللة الم ك عبدهللا الثاني الفخي اطخ خق مخن 
خاللها أسبوع الوئام العالمي بخيخن األديخان، 
والذي أيدّر الرئيس الصيني هخو جخيخن تخاو 
)أنذاك(، انطالقاً من الحر  ل فعاون بخيخن 
أتباع الديانخات، وان الصخيخن كخانخت أكخثخر 
الدول اسفجابة له حيث ان جخمخيخ  األديخان 

 .في الصين تحف ل به
سنخة مخن عخمخر الصخيخن عخر   00خالل 

النا  الخكخثخيخر عخن الخمخسخ خمخيخن بخالصخيخن 
خاصة، وعن متف   المؤمنين باهلل عخامخة 
فخخي تخخ خخك الخخبخخالد، وان تخخبخخادل الخخوفخخود 
والتبرات والفنسيق المشفرك لهم هخو مخن 
أهم عوامل الفبادل االنساني والف اهم العام، 
الذي يخمخحخو أيخة مخجخاالت لضخيخ  الخ خهخم 

 .وإد اك الطرفين لبعضهما البعض
نؤيد تواصل العالقات اال دنيخة والخعخربخيخة 
الصخخيخخنخخيخخة وفخخي مخخجخخال االديخخان والخخ خخهخخم 
المشفرك واالنساني، فجميخ  الخبخشخر أخخو  
وع يهم الف اهم ع ى سط  الكر  اال ضخيخة 
الخفخخي تخخفخسخخ  لخخ خجخخمخيخخ ، وبخخهخذر الخمخخنخاسخخبخخة 
السبعينية العِطر ، نهخنخىء الصخيخن  ئخيخسخاً 
وحكومة وشعباً، ونهديها أطخيخب تخحخيخاتخنخا 
وأحخخر تخخمخخنخخيخخاتخخنخخا بخخالخخنخخجخخاح الخخمخخفخخواصخخل 

 .واالزدها  والعمران المديد
*مسسول االسكقط،، الطابا فا االرف ف،د 
الدولا لىة  يين واإلناميفيفن والفمفك ف،، 

الففعففر، أصففدقفف،ء الةففيففن ونفف،شففط فففا 

اء  ؛ ” مفجفىفة الةفيفن الفيفوم“ منكد ،ت قفر 

 –ومفففنفففكفففدى الففف فففضففف،هفففيفففة الةفففيفففنفففيفففة 
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في مقدمفه الشهير  قدم لنا )إبخن خخ خدون( 
عد  م اتيخ  لخقخراء  فخكخر أي شخعخب مخن 
الشعوب منها مثال، م فاح )نمط العمخران(

، حيث يدل العمران لب د ما ع ى فكر ذلخك 
الشعب، وهنا قياساً ع ى الم اتي  ال خكخريخة 
الت دونية أسفحدث م فاحاً  ياضياً كمدخل 
لي في الكفابة عن الذكرى السبعين لفخولخي 
الحزب الشيوعي الصيني مقاليد قياد  الب د 
نخخحخخو الخخريخخاد  والصخخدا   واإلنخخجخخازات 

 …العالمية
م فاحي الرياضي هو مالحظة لخي خخالل 
مبا ا  مخنخفختخب األ دن لخكخر  الخقخدم مخ  
منفتخب تخايخوان، ضخمخن تصخ خيخات كخأ  
العالم، حيث أمصيب العب تخايخوانخي فخقخام 

حا   مرمى منخفختخب 
األ دن بحم ه بسخهخولخة 
ونق ه خا ج الخمخ خعخب، 
بينما عندنا فخي األ دن 
تقوم الصين بخمخشخا يخ  
جبا   تحمل فيها الميار 
إلخخى مخخنخخازلخخنخخا، وهخخنخخا 
الخخ خخا ق الخخحخخضخخا ي. 
فمن يخحخمخ خه اآلخخرون 
هخو فخخعخ خيخخا غخيخخر قخخاد  
ع ى صن  كينونة ذاتية 
وبخحخخاجخة لخ خخكخثخخيخر مخخن 
الخخمخخراجخخعخخات الخخذاتخخيخخة 
واال اد  نخحخو تخحخقخيخق 

 …وجودية حضا ية
الصين دولة أصخبخحخت 

في وضخ  تصخنخ  فخيخه  
الخخحخخضخخا   وتخخنخخقخخ خخهخخا 
لآلخرين، ضمن   يخة 

عميقة وضعها ويقودهخا ويشخر  عخ خيخهخا 
الحزب الشيوعي الصخيخنخي، ولخو نخظخرنخا 
ل  فر  الزمنية الفخي صخعخد فخيخهخا الخحخزب 
ل حكم بعد هزيمفه لحزب ) الكومخيخنخفخانخغ( 
خالل الحرب األه ية الصينية، لوجدنا أن 
السنوات السبخعخيخن لخهخذا الصخعخود مخ خيخئخة 
باإلنجازات العظيمة   الفي جع ت الصخيخن 
تصعد بقو  وبتطوات ثابفة نخحخو الخقخيخاد  

ذات أطروحة   يوية لينخيخنخيخة …  العالمية
نادى لينين بشيىء من اقفصاد السوق ،م  
بخخقخخاء الخخهخخيخخمخخنخخة اإلقخخفخخصخخاديخخة لخخ خخروح 
الما كسية، ولكخن بخعخد وفخاتخه تخم طخمخس 
مقفرحه هذا تماما، ويبدو أن الصيخن االن 
تسف يد من ت ك الثقوب الخفخي تخكخونخت فخي 

الجدا  الما كسي السوفيفي، وتوسعت م  
االيام دون وجخود مخن يخقخوم بخإصخالحخات 
تمس الهامف، ولكنها تحاف  ع خى الخروح 
إلخى أن جخاء غخو بخاتشخخو  فخقخام بخجخمخخ  

 .الحطب ليال، فهدم الغابة ك ها
لكن الصين االن ال تسخفختخدم الخ خأ  لخيخال 
وعشوائيا، بل تقوم ب ف  قنوات مخرنخة مخ  
)إقفخصخاد السخوق( ولخكخن تخحخت سخيخطخر  
وإشرا  الدولة، وبعيدا عن الخدكخفخاتخو يخة 

 .االقفصادية
فالرأسمالية المط قخة هخي أفخعخى بخمخالبخس 
أنيقة تتدع من يراها وعندما ي فخ  أبخوابخه 

 .كام ة لها يفحول لعبد لها
من هنا نجد أن صندوق النقد الدولي جالد 
الشعوب يعجخز عخن فخك شخيخ خر  الصخيخن 
الماليخة، وحخاول وال زال ولخكخن الخقخيخاد  
الواعية ل حزب المت صة لخفخراب الصخيخن 
ً أمخام كخل األعخاصخيخر  تقخ  سخدا عخمخالقخا
الرأسمالية ذات النخمخط األمخريخكخي، ألنخهخا 

 .أعاصير مدمر  بعمق
عندما نرى صو   الفنين يق خز فخو اً اسخم 
الصين من أعمخاق الخعخقخل الخبخاطخن، وكخم 
قخخالخخوا إن الخخفخخنخخيخخن كخخائخخن خخخرافخخي، ولخخكخخن 
الحزب الشيوعي الصخيخنخي الخحخاكخم لخيخس 
تنيناً وهمياً بل تنين حقيخقخي يخفخمخثخل عخ خى 
شكل إنجازات سياسية وصناعية الينكرها 
أبخخداً أحخخد، ومخخا الخخمخخحخخاوالت الخخمخخسخخفخخمخخر  
والمفواص ة من أمريكا لخ خر  عخقخوبخات 
تجا ية ع خى الصخيخن إال دلخيخل عخ خى أن 
الحضو  الفجا ي الصيني وصل ألعماق 
أمريكا، ومن يد ي فقد تخكخون ثخمخة قخطخ  
صينية في مركبات ال ضاء الفي تخطخ خقخهخا 
أمريكا نخحخو الخكخواكخب 

 .األخرى
في الخذكخرى السخبخعخيخن 
تصخخخمخخخت الخخخكخخخ خخخمخخخات 
وتخفخحخدث اإلنخجخخازات، 
ويا لخهخا مخن إنخجخازات 
لهذا الحزب الشخيخوعخي 

 .الصيني
 

* ن،قد سفيفنفمف،هفا مفن 

االرد د ومن أصفدقف،ء 

ال ن الةيناد وصد ق 

قد   لفرهفيفس االرف ف،د 

الدولا وصد ق مقفر، 
لففففارفففف فففف،د الففففدولففففا 

لفففففىفففففةففففف ففففف فففففيفففففيفففففن 

واإلناميين والفمفك ف،، 

العر، أصدق،ء وحى ،ء 
 الةين
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