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هو مشروع متكامف،  هفففدل  لفل  فعف،   
الةين أقرب  وهي الفتفي تفاتفر تف فر  
ن سفا في ك، مفكفاف ففي الفعفالفت  والفتفي 
ت ولر  لل فرصة وت ّد في اآلف عفيف،ف   
وهو لب،ة أولل في ت،اء المعرفة العفرتفيفة 
حففوا الةففيففن  هففرففوب الففمففشففروع تشففكفف، 
 أساسي علل موقع الةين تعيوف عرتية

www chinainarabic org    
علل شبكة اإلنترنر  وهو موقع متفكفامف، 
هففتففاففمففن الففخففبففر والففمففعففلففومففة والففرأ  
والت لي، والت ريف  والفدساسفة وهفتف،فاوا 
قااها الةين الفدالفلفيفة وعفاقفاتفففا مفع 
الدوا العرتية والعالت كفكف،   ففاففة  لفل 
األوفففاع اتقففتففةففادهففة والففمفف،ففوعففا  

 والرهافة 
الموقع هو  زء من طموح عرتي إلقامفة 
عففاقففة صففداقففة مففع الةففيففن  وتففعففزهففز 
العاقا  مفعفففا ففي مفخفتفلفت الفمف فات  
وعفلففل  ففمففيففع الةفعففد  وهففو  ففزء مففن 

ساتفف ففة زالفف ففزاب والفف ففرهفف ز لففلففتففعففاوف 
اإللففبففاس  واإلعففامففي ومففرففرهففا فففي 

 العاصمة الةي،ية تكين 
 مدهر الموقع: م مود سها
 سئيس الت رهر: علي سها
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 الع،اوهن البرهدهة التالية:
تففرهففد مففوقففع الةففيففن تففعففيففوف عففرتففيففة 

 الرسمي:
 info@chinainarabic org 

م موعة الةفيفن تفعفيفوف عفرتفيفة عفلفل 
 ال اهسبوك

China In Arab Eyes  الةفففففيفففففن
 تعيوف عرتية

 ترهد مدهر المشروع: 
ramamoud@gmail com 

 سقت الفاتت:
 223410304010  

 

 



  0ا لففةفف فف ففة 

قرر الصينيوينيلق اليعيىي    ي ي  
الفعر في بالدهم، ثبيويلا اليعيرار، 
وضيياييلا الييصييايي ،  صييصييلا 
اإلمكي ييني ج، ويويلوا الياي قي ج، 
بذليلا اليوي يلد الصي دقيو،  لي يلا 
الاعب ج والاراقنل.. وايوصيروا، 
محععنن الماوزة الوي لم يسبعي يم 

 إلن   أحل.
إي   ب  وص ر حك يو شاي  ممين 
بوفسه وبعلراته، والوزم ب لصاي  
الوي وضيايوي ي  قيني دتيه، و يميل 
بييوييلد و ييلد، فيين يير  ثييميي يييميي يييو 
م نلق شصص من الفعر الميلقي ، 
ويعيلد أميو اليمي يني ر وأربيايمي يو 
م نلق يسمو يحل موويمي  ردينيل 

 الانش في المعبل من األي م.
 ييل الويياييلا لييلييي يي  أحييالم، 

والكثنر مو   يى   اا ً لوحعنق أحالمه، وقل يبلأ الامل من أول توفنذ هذه الصا ، وربم  توحعق بيايا األهيلا  
و   ح ضرة وأبو ؤه  م وزمنن وحنلينن.  إ ا   يت األمم و دة وهمد

أم  أق تى  أمو هلف ً وتحلد له ملا نل وأرق م ً، ثم ت وزم بوحعنق ال ل  بوكل   مل وي و  وقيبيل اليلقيت اليميحيلد، 
 ف ذه هي الووربو أو األمثللو الوي تعلم   الصنن ل ا لم.

والالفت أق إيو ز الصنن في هذا المو ل لنس إيو زاً موازالً، أو أي ين ً أو بانلاً  ن الا ليمينيو، وإييمي  هيل ويز  مين 
 او   لمنو ملضل و ل عى       الفعر في  ل أقا ر اللين ، وفي حنن حععت الصنين حصيوي ي  مين هيذه اليصيايو 

ب لم و من األشص ص المسو لفنن قبل  ور سولاج من المل ل الذي حلدته األمم الموحيلة ليويصي ينيص  07الوي تومل 
البوريو من هذه اآلفو، يول أق مو ري  اللول األ رى لوحعنق إيو زاج في هذا المو ل م  زالت توصب  أم م اليكيثينير 

 ـ أمراً بانل المو ل. 0707من اإل ف ق ج والاعب ج، م  يوال تحعنق ال ل  الموولد في اللقت المحلد ـ أي   م 
من هو  تعلم الصنن توربو   الو وحو في العى       الفعر  محفدز لب قي دول الا لم، إ  يظ ر أيه من الممكن السينير 
قلم ً في هذا المس ر، وتحعنق يو ئج  بنرة، وأق تص نص البوريو من الفعر  لنس أمراً مسوحنالً، وإيم  هل هل  موي   

 إ ا مموت به الوالا وسات الحكلم ج بوليو لوحعنعه. 
وم  قلموه الصنن لمار و الا لم في ملاو و الفعر ال يعوصر     اإلل  م والل م الماويلي، وإييمي  ييويايلى  لي  إلي  
تعليم   رطو طريق يمكن االقولا  بصالط   الاريىو ل لصلل إل  يو ئج مو ب و، م  مرا  ة اليظيرو  اليصي صيو 
بكل دولو، مم  يووج  وه بو  تو را دولنو مصو فو يس دل     اللول الو منو الامل الما لا مو   في اليويصيفيني  مين 

 الفعر.
أ ثر من  ل ، الصنن توحرك بوكل  م ي لمس  لة اللول الو منو في مح ربو الفعر، ف ي تعلم مس  لات   و يبيراتي ي  
إل  دول الا لم في الع راج الصمس، سلا  من  الل الصبرا  والبرامج، أو من  الل الل م المي دي اليميبي شير ودينير 

 المب شر، و    صانل ثو ئي أو من  الل الموظم ج والبرامج اللولنو المصو فو.
وتولال  الوع رير من أيح   الا لم حلل المو ري  الوي تليره  الصنن أو يو رك فن    براؤه  والويي تيحيميل  يويلاق 
الوومنو ب ل  مح ربو الفعر، ولو  في دولو  الاربنو يصن   بنر من هذه المو ري ، م  يؤشر إل  ايفو   مف ق الوياي وق 
الاربي الصنوي في هذا المو ل. وم  هل ما لا اآلق هل بذل المزيل من الو لد لمنسسو الواي وق فيي هيذا اليميوي ل 
وتوذيره بم  يىمن اسوف دة ب لايو  الاربنو من الووربو الصنونو وتحعنق أقص  تلاؤم ما  ،      طرييق اليويصي يص 

 من هذه اآلفو في مووما تو .
لم ترد  الصنن في احوك ر يو ح   في العى       الفعر، وإيم   برج ـ     لس ق  ب ر المسؤولنن فني ي ، و ي ي  
رأس م الرئنس شي ونوبنوغ ـ  ن اسوالاده  ل مىي قلم ً  في وال المار و     الفعر ماير يو  ي ليمينيو، في يمي  ا ال 
 يكلق الارا في ط ناو من يوصذوق العرار ل مو ر و في هذه المار و، ومن ثم ين ذوق حصو م من االيوص ر فن  ؟

 *مدهر موقع الةين تعيوف عرتية
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حلددج ال يل ، رسيميت االسيويراتينيوينديو، 
يفذدج الصا  المرسلمو، فك يت اليويوينيويو 
العى       الفعر في الصنن في اليميل يل 

 .0707المحلد   م 
بال  مسو وأربانن يلم ً     ايوص به فيي 

د   اليرئينيس الصينيويي شيي  0700الا م 
العى       الفعر، وتحسينين “ ونوبوغ إل  

مسولى مانوو الوا ، وتحعينيق الير ي   
ميوياي يبي ج ”  الموورك، وا وب ر  يل  لي 

الفعر لينيس “ ، إ  أق ” ولهريو لالشورا نو
الييعيي ييق  يي يي  اليي ييذا  ” ، و” االشييوييرا يينييو

لنس دلنل يو   في بو   الايلاليو ”  والكس  
االويويمي  ينديو. ميي  االشي رة الي  أق  ييلد 
الفعرا  في الصينين ليم ييكين قي ينيالً  ي ي  
اإلطالق، فعل تم تصوني  واحيلة مين  يل 
ثالث مع طا ج     اي   تا يي من الفيعير 

 (.0700مح فظو فعنرة في الا م  200) 
االسوراتينيوينيو اليويي ا يويميلج تىيميويت 

 الوع ط الو لنو:
قرار سن سي واضح من أ    الي يرم،  -0

والوزام توفنذه     المسولي ج اليحيكيلمينديو 
 والحزبندو   فدو.

إ وم د اسوراتنوندو تا نم الفعنر الصينيل  -0
 بلل ا ا ئه سمكو  ل يلم.

االلوزام ب يوو ل م نلق فعنر من اليفيعير  -0
 م نلي  سولي . 07 ل ش ر، اي بمالل 

دف  الملق والمو طق ال وندو ألق تس  ل  -4
 المع طا ج الفعنرة بم  يوبه الولأمو.

تصصنص مو طيق فيعينيرة بصيوي  ي ج  -5
ماندوو. فا   سبنل المثي ل ال اليحيصير تيم 

ميحي فيظيو فيي سيت ميوي طيق  07تحيلييل 
 لصو  و األللا  الىلئنو.

 402تم تامنم الوو رة االلكوروينو في  -0
 0700مح فظو فعنرة و ل  في الا م 

ا وم د بن  الموولو ج البسينيايو  يبير  -0
 الموص ج االلكوروينو.

أم  الامل اليويويفينيذي فيكي ق  ي ي  الويكيل 
 الو لي:

الامل الوعليري: بحي  أسيبي ا اليفيعير  -0
في  ل مواعيو، وبيوي   مي دي  ليكيل أسيرة 
فعنرة، يوىمن واقي  األسيرة، وميؤهيالج 

 أفراده ، واسوكو   قلرات م.
يعل اللم:  بر ا ا   األسير اليفيعينيرة  -0

إ  يو م ديدو مب شيرة ليميلدة ال تيزييل  ي ي  
السوو اللاحلة، وتلفنر السكن المالئم، بمي  
يىمن االسوعرار الويفيسيي وييزرث اليثيعيو 
واألمل  يويل األسير. وفيي اليلقيت  ينيويه 
تلفنر مسو زم ج الوومنو اليميسيويلاميو فيي 
المواعو الوي يوم ما لوو الفعر فن  : تنمنين 
الييوييايي يينييم الييمييويي يييي واإللييزامييي واليياييال  
 الصحي واالسووف ئي، والل م الماولي.

 ي يق اليلم: اي اليلفي  بي تيوي ه  سيي   -0
الم ل، من  الل تعليم قروض ال يسو مي ي  
الفيرد، اييمي  الوير يو اليميلليويو بي حيلاث 
الوومنو، الوي   يني ي  اييوي د فيرص  يميل 
ل مس همنن الذين هم الفعرا  ايفس م،  ي ي  

 اق تلزث ارب   الور و     االفراد.
أ يي دة تييلطيينيين بيياييا مييوييمييل يي ج  -4

 السك ق لولفنر مسو زم ج الانش الكريم.
توون  السن حو الريفنيو، واليميسي هيميو  -5

فييي تييحييليييل مييويي زل ريييفيينييو ميين  ييالل 
االمؤسس ج الحكلمنو واصح ب   ليويصيبيح 
بمث بو فو دق ص نرة، في ي  ييو االسيبيلث 

 واثو   الاال الرسمنو.

د م المو ري  المح ندو، بم  ييويوي سي   -0
وقييلراج  ييل مييويياييعييو، ومييلد أصييحيي ا 
المو ري  بي ليصيبيراج اليالزميو وتيلفينير 

 المس  لة ل م لوصري  اإليو  .
 التعاوف مع المؤسسا  الدولية:

لم تحوكر الصنن توربيوي ي  فيي اليعيىي   
    الفعر، إيم  اياالق  من قيوي  يو ليلى 
قن دت   اليحي لينيو، بي ليميصينير اليميويويرك 
ل بوريو، ف ي ي  تياي وييت وتيوياي وق مي : 
المر ز اليلوليي لي يويصي يص مين اليفيعير، 
وبري مج األمم الموحلة اإليم ئي، واليبيوي  
اللولي، والموولى رفن  المسولى ل وومينيو 
 –والعى       الفعر، وموويلى الصينين 

مسن ق ل وومنو االووم  نو والعى    ي ي  
أفريعني  لي يويويمينيو  -الفعر، ومؤتمر الصنن
 والعى       الفعر.

هفف، هففمففكففن اتسففتفف ففاد  مففن الففتفف ففرتففة 
 الةي،يّة في لب،اف والم، رة العرتية؟ 

الولاا ييايم. وقيل بيلأج بيايا اليلول 
االسوف ددة مين اليويويربيو،  يميصير  ي ي  
سبينيل اليميثي ل، اليويي اسيوياي  يت  يالل 
سييوييلاج قيي يينيي ييو بييويي   شييبييكييو طييرقيي ج 
وملاصيالج حيلييثيو تيربي  بينين اليريي  
والمليوو، وال بل من اسوكم ل  ل  لوثيبينيت 
الريفندنن في أرض م وتلفنر أسب ا الحني ة 
السانلة ل م، بلل ال ورة إل  الميلييويو. إق 
الور نز     اقيويصي د اليمير يز واهيمي ل 
المو طق، أددى إل  موو قىنن: إدو   أفراد 
وإفع ر مووما ج، وت   أ بر الميايىيالج 

 الوي تلاوه اسوعرار أي مووم .
اقييوييراحيي ج ليي ييبييويي ق ميين واقيي  الييوييوييربييو 
الصيينييويينييو فييي اييل الييلاقيي  االقييوييصيي دي 

 واالووم  ي الص يق:
لعل تلافرج ل بوي ق فيرصيو فيي بيلاييو  -0

تسانوند ج العرق اليمي ضيي ليلقي  ييزيي  
ال ورة مين اليريي  إلي  اليميلييويو، ليكين 
لألس  ف ق إصرار الباا  ي ي  تيكيرار 
توربو السونوند ج االقوص ديدو،     اليرديم 
من المو ندراج الوي يرافينديو واالقيويصي ديديو 
والسن سندو، أددى ال  اللاق  المينزوم اليذي 

 يانوه الد بو يندلق.
هو ك ح لن  قرض مين اليبيوي  اليلوليي  -0

مي ينيلق دوالر. هيذا اليعيرض  040بعنمو 
يصبح دْيوً  إض فنً    ي  الدي يبيوي ييندينين، فيي 
ح ل تلزياه مب لغ ض ني يو  ي ي  اليفيعيرا  

، ويصيبيح وسيني يو ” أ اه سمكو“ بصن و 
ل عى       الفعر ا ا ا ومل اليميسيؤوليلق 

 ”.  دمه الصنل“صن و: 

 5التتمة علل الة  ة  
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فييي  ييايي بييه قييبييل أييي م أ يي يين 
الرئنس شي ونيويبيويغ االييوي ي   
تم م ً من تويفينيذ  ياي  اليلوليو 
والحزا في العى       أ ير 
ونلا اليفيعير فيي الصينين مي  
مرا  ة  ل اليمياي يينير اليلولينيو 
الوي تار  الفعنير. وال ييميكين 
ف م  مق وأهمنو هذه اليميسينليو 
إال ب لالدة الي  ويذورهي . ليعيل 
أ  ن الرئنس مي و تسيي تيلييغ 
وم لريو الصنن دولو مسويعي يو 
في األول من تىيريين األول  

. وموذ  لي   0141أ ولبر   م 
الو ريخ أدر ت العن دة الصنوينيو 
أق ال يي يىيو فيي اليبيالد دوق 
الييصييالص ميين ثيي لييلث الييفييعيير 
والييمييرض والييويي ييل . حيينيي  
أطبق هذا الث للث المعنت   ي  
 حن ة الصنوننن لم  ج السونن.

لو  أق ييويصينيل بي يلاً هيل األول 
سك ين  في الا لم، حن  أشي رج 
اإلحص  اج ما   الثمي يينيوي ج 

مي ينيلق فيعينير  007إل  وولد 
% مييين 10أي مييي  يسيييبيييويييه 

السك ق . هذا الرقم  فينيل بيلا 
الذ ر والصل  في  ل مف صل 
المووم . لكن العن دة الصينيوينيو 
مسيويويلة اليي  اليعينيي دة اليصيالقييو 
ل حزا الونل ي تيميكيويت مين 
وض  الصاي  قصينيرة اليميلى 
وطلي و الملى ليميلاوي يو هيذه 

 الموك و.
  ق الوا نم اليميفيوي   األسي سيي 
ل وياي طيي مي  مويكي يو اليفيعير. 
وهكذا تم صن دو يظ م تا نيميي 

مرق يوو ول  ل ولاي  الحيني ة 
م  الور نز      يلة ميوي حيي 

 أبرزه :
 . مو ينو الوا نم0
. اللصلل بي ليوياي ينيم لي يعيري 0

واألري   من  الل اليميلار  
 المووع و

. وضيي  سيينيي سييو واضييحييو 0
لبرامج ا لاد الما منن وايوي   
وييي مييياييي ج  ييي صيييو إل يييلاد 

 الما منن والمو هج
. تيييايييظييينيييم دور اليييمييياييي يييم 4

مسو  منن  يوي صير اليعيلة فيي 
 ف سفو  وفلشنس

. الييمييزاووييو بيينيين الييوييايي يينييم 5
 الم وي واأل  ديمي

. ا ييويينيي ر أفىييل  ييريييوييي 0
 الث يليو لم وو الوا نم

وه هي السولاج تمىيي وهيي 
بيياييميير ايسيي ق أي مييوييذ الييايي م 

أي  0700وحو  الا م  0141
سييبيياييلق  يي م وسييوييويي ق وإ ا 
بي لصيينيين تييحييويل مييراتي  قييمييو 

 ال رم في ولدة الوا نم .
لييعييل أصييبييح الييوييايي يينييم مييل ييالً 
لوالير العا ث الصيحيي اليذي 

مي يني ر  0.0يؤمن الر ي ييو ل 
يسمو وهل م  ييكي فيخ   يميس 
سك ق الكل   .   ق اليوير ينيز 
    تلفنر الير ي ييو الصيحينيو 
األوليينييو ليي ييمييلاطييويينيين و ليي  
بييلصييلل الييايينيي داج واألطييبيي   
لألري   والبيلادي . وبوي ي دة 
الموظم ج اللولنو وفي معلمو ي  
موظمو الصحو الاي ليمينيو اليويي 

اميييييويييييلحيييييت 
 ف  ة اليويظي م 
الصيييييييحيييييييي 

 الصنوي .
وحن  يانيش 
الييايي لييم األق 
األثييييييييييييييييييي ر 
اليييييميييييلميييييرة 
لييييويييي ئييييحييييو 
 يييييييلروييييييييي  
  يت الصنين 
الييبيي ييل األول 
الذي ا يويلى 
بييييويييي رهيييي  . 
بييييي لصيييييبييييير 
والييييييايييييي ييييييم 
والازيمو هي  
هي الصنن اللوليو األولي  فيي 
الا لم الوي تا فت من اليميرض 
و  دج الحن ة الي  طيبينيايوي ي . 
وقل   يت الصينين سيبي قيو فيي 
ا وو   أول لع   ضل المرض 
وقلمت  الل ش رين م  ييزييل 

م نلق ور و ميوي يينيو  47 ن 
لويايلا اليايي ليم و يي ق لييبي ييلي 
األردق مو   يصن . في اللقت 
الييذي تييوييسيي بييق فيينييه أوروبيي  
وأميييرييييكييي   ييي ييي  احيييويييكييي ر 

 ال ع ح ج.
إ ا ال  و  وال درابو بنق ي ذ 
االقوص د الصنوي الصا  ييحيل 
احييوييالل الييمييرتييبييو األوليي  فييي 
الا لم وهي     مرم  حور . 
فييي الييلقييت الييذي يويي ييل فيينييه 
تىاى  أ يوي  االقيويصي داج 

 في أوروب  وأمريك  .
الصنن تمو   توربو دوينيو فيي 
الييعييىيي    يي يي  ثيي لييلث الييفييعيير 
والييمييرض والييويي ييل ، هييذا 
الث للث الذي ال يزال يفو  فيي 
شالا ميويايعيويوي  اليويي قي را 
 مر أقياي رهي  اليمي ئيو  ي م . 
وهذا ييوياي ي  االييفيوي    ي ي  
الصنين واليكي   ين الير يلث 
ل لالي ج اليميويحيلة األميرييكينيو 
وما   دول الو تل اليويي وي يبيت 
لييويي  الييليييالج ميين  ييالل ميي  
أشا وه من حروا في المواعيو 
ت رة  بر الح ف   وت رة بويكيل 

 مب شر.
* تاحف  وكفاتفن مفن األسدف  

 متاتع للشأف الةي،ي

يوب ي تاليل مو هج الوا نيم  -0
الم وي ليويويال م واليويايلراج 
الويعيوينديو اليحيلييثيو مين وي يو، 
وتالئم االقوصي د اليرييفيي مين 
و و ث ينو: زرا يو وصيوي  يو 

 تحلي ندو.
فييي  ييل قييرى الييرييي   -4

ا  الييي يييبيييوييي ييييي هيييوييي ك طيييالد
و مانلق، ييويعيويلق اسيويصيلام 
وس ئل الولاصل االويويمي  يي 
ويبحثلق  ن  مل، فيمي  ا ليل 
اق فييي  ييل قييريييو بيي درج 
مويميل يو شيبي بينيو إلي  بيوي   
و الكوروينو ل وو رة. مين  موصد
و و تارد  المسو    بي ييوي   
العريو، ومن و و ث ينو تيربي  
بيينيين الييمييوييوييج والييمييسييويي يي يي  
وتلصل اليبيىي  يو لوي ريي ي  
مب شرة، بلل المرور ب ليوي وير 
اليلسينيي  الييذي ييكييسي   ي يي  
حس ا اإلثيوينين مياي . إق مين 
ييياييمييل بيي لييزرا ييو وتييربيينييو 
الييمييلاشييي ، فييي الييبييعيي ث أو 
 ك ر، يار   ن  أق ايوي ويه 

 قل يىن   ول ت ور الوم و.
م  ا لل ب درج  يل بي يلدييو  -5

ال  تحليل مويزل تيراثيي فيي 
اليعيريييو إلي  فيويلق لي يسييني حييو 
اللا  نو، بم  يويال م وطيبينيايو 
العريو وأ القني تي ي . فيكيم مين 
الم  ورين من أبو   العيرى ال 
ييمي يكيلق مييويزالً فيي قيراهييم، 
فوكلق المو زل السن حنيو تي ي  
مووفس ً ل م، ومصيلراً شيرييفي ً 

 لامل أبو   العريو.
الصالصو: إق اليبيويريديو أمي م 
توربو رائلة في العى    ي ي  
اليييفيييعييير، وقيييل تيييكيييلق لييي ييي  
 صلصند ت   واروف  ، ليكين 
إ ا تيييييييلافيييييييرج اإلرادة، 
والصييييييلق، واال ييييييالص، 
السييوييايي ث  ييل مييوييوييميي  أق 
ييعيىييي  يي ي  اليفييعير دا ي ييه، 
ف لفعر  م  قي ل اليعي ئيل اليصي ليل 
 وم ل  بل الو صر لنس إرثً .

 
*مففدهففر الففمففركففز الففوطفف،ففي 

 لب،اف –للدساسا  

 تتمة الم،شوس 
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أث ر ايوب هي م  ورد في بريي ميج ألحيل 
رو ل اللين إ  ق ل إيه في أثيوي   تيويعيل 
أحيل األشيصي ص فيي شيلارث الصينيين 
رأى برو ً   لن ً ضصم ً و  نيه يي فيايو 
م فوو ل ويظير ميكيويلا  ي يني ي  بي لي ي يو 
الصنونو، فسنل هذا الويصيص اليايربيي 
صليعه الصنيويي  ين ميايوي  اليايبي رة 
المكولبو، فنو به بينيي ي  قيلل لويصيص 

 ”.لل   ق الفعر روالً لعو وه“ ظنم: 
ل ل صنن الوي أبي يرج  إيو ز م ر يسود
الا لم في صالده  السي يميي بيل اً مين 
إطالق  م نو اإلصال  وااليفيوي   فيي 

إ  تييمييكيين اليياييمييالق  0102الييايي م 
اآلسيينييلي ميين الييعييىيي    يي يي  الييفييعيير 

 الملق .
لعل أ ه ت الصنن الياي ليم فيي احيويالل 
اقوص ده  المرتبو الث ينو   لمني ً، ومين 

،  0702المولق  أق يصبح األول   م 
بال أق  ي ييت تياي ييي اليفيعير واليويلث 
والحرم ق.  م  أي    ي ضيت مياير يو 

وتمكوت من  01شرسو م  وب    لفنل 
االيوص ر   نه، ولم سلفا   اليفينيرو  
ل ون ر  ن المل ل الذي حلدته ل عى   
    الفعر الملقي . وفيي اليلقيت اليذي 
تاي ييي فينيه اقيويصي ديي ج دول الياي ليم 
ايكم ش ً ح داً بسبي  فينيرو   يلرويي  
المسيويويلد ييويح اقيويصي د الصينين فيي 

، وأ  يويت  0707تحعنق يمل في الا م 
بكنن ينو   تحعنق مالل يمل يزييل  ين 

%  ييالل هييذا الييايي م.  ييميي  أ يي يين 0
شيبي ط   05الرئنس شي ونن بنوغ يلم 

أق الصيينيين حييعييعييت  0700فييبييراييير 
فيي مياير يوي ي  ضيل ”  ايوص راً   مالً “ 

وو   هذا اإل الق  الل   يميو ”.  الفعر
ألع ه  الرئنس الصنوي أم م توم   بنير 
 عل في بكنن لالحوف ل ب يو زاج البالد 
في العى       الفعر الملقي  وتيكيرييم 
يم  و   المث لنو فيي ميكي فيحيو اليفيعير. 

 12.11وأش ر في هذا الصلد إل  أق 
م نلق من سك ق اليريي   يبيروا  ي  

مح فظيو و  200الفعر، وورى ايوو ل 
أل  قريو من المو طق اليفيعينيرة،  002

واسوثمرج البالد فيي ميكي فيحيو اليفيعير 
    ملى السولاج الثم ييي اليمي ضينيو 

 م ن ر دوالر. 040حلالي 
من   ق يوصنل أق الب يل اليذي تيايرض 

إل   0152إل  مو  و  برى من الا م 
تسببت بلف ة  وراج الماليينين  0100

من البور أق يو        الفعر اليميلقي  
وييحيصييل  ي يي  إشي داج دولينيو بي ييذا 
اإليو ز . فبال أق أ  وت الصنن ت  ب   
    الفعر الملق  هونه  أمنن   م األمم 
 الموحلة أيالينل دلتنريش      ل .

موذ الميؤتيمير اليلطيويي اليثي مين  وير 
ل حزا الونل ي الصنيويي فيي أوا ير 

، تم تىمنن الوصفني  مين  0700  م 
الصاو الميويكي مي يو  اج “ حلة الفعر في 

االسويراتينيوينيو “ و ”  المو الج الصمسو
فيي ” .  الو م و  اج المحي ور األربيايو

، أصلر  0705تورين الث يي  يلفمبر 
مو س اليلوليو الصينيويي قيراًرا بوينق 
االيوص ر في مك فحيو اليفيعير، ووضي  

 او ش م و أل يمي ل اليحيل مين اليفيعير 
.  م  حيلدج الصينين 0707حو    م 

تورين الث يي  يلفمبر من  يل  04يلم 
  م يلم ً وطون ً لمك فحو اليفيعير، وهيذا 
يللد     ويلدييو حيكيلميو الصينين فيي 
تحعنق االصالح ج وتحيعينيق ميويويمي  

 الحن ة الردنلة     يحل ش مل.
ا وملج الصنن في مار و   ضل الفعر 
الملق  في المو طق الريفنو     اليميثيل 

ال تااوي سيميكيو بيل  ي يميويي “ العليم 
، في يي ليم تي يوين إلي  تيلزيي  ” الصنيل

األملال  ي ي  السيكي ق فيي اليميوي طيق 
الريفنو الو ئنو اليبياينيلة، بيل ا يويميلج 
    اصال  يظ م األراضي الزرا نيو 
وتحسنن البو  الوحوينيو فيني ي  و يبيلدج 
الارق وأد  ت الك يربي   واإلييويرييت 
وشويايت  ي ي  زيي دة االسيويثيمي راج 
ف زدادج فرص الامل الوي قي ي يت مين 
ال يويرة إلي  اليميلق اليرئينيسينيو،  يمي  
طلرج الواي ينيم والصيحيو وميويظيلميو 

 الىم ق االووم  ي.
ومن و و أ رى،  م ت     مك فحو  

الفس د ألق  ل  ياوبر وز اً ال ييويويزأ 
.  ليعيل من و لد الحل من الفعر والولث

أدرك الرئنس شي ونن بنوغ أثر الفس د 
    زي دة الفعر، لذل  أط ق موذ تللنيه 
سلة الرئ سو حمي يو ليميكي فيحيو اليفيسي د 
أسفرج  ن مح سيبيو  يلد  يبينير مين 
المسؤولنن الح لننن والس بعننن. فيميثيالً 

  يلق الث يي  يوي يير اليمي ضيي  01في 
ً أديين  أ لمت الصنن مسؤوالً مصرفن 
بو مو ت عي رش وى وت م فس د أ يرى. 
وفي شي ير شيبي ط  فيبيرايير اليمي ضيي 
أ يي ييوييت و يي لييو مييكيي فييحييو الييفييسيي د فييي 
الصنن، أق الحزا الونل ي طرد ق ئل 
شرطو شو   ي الس بق قليغ داواق من 
 صفلفه ، تم نلاً لمح  موه بو م الفس د.

 ي ييلق اليثي ييي  ييوي يير  01فمثالً فيي 
الييميي ضييي أ ييلمييت الصيينيين مسييؤوالً 
مصرفن ً أدين بو مو ت عي رش وى وت م 

 فس د أ رى. 
ولم يكن من الممكن ل صنن أق توي ي ي  
    الفعر الملق ،  الل اليلقيت اليذي 
حييلدتييه، لييلال  ييزم وإصييرار قيي دتيي يي  
ومسؤولن   وشاب ــ   ي ي  تيحيعينيـيـيق 

  ل .
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فعيل تيللي  اليرئينيس شيي   يين بينيويغ 
شصصن ً االطالث      م ينيو اليعيىي   
    الفعر الملق . فموذ اياع د اليميؤتيمير 
اللطوي الث من  ور ل حزا الوينيل يي 

، تيرأ  شيي 0700الصنوي في الاي م 
ونن بنوغ يلواج مر زيو ل وصفني  مين 
الفعر، وق م بزي راج منلايينيو ليألريي   
واط    ي ي  اليلضي  اليفياي يي ألحيلال 
الفعر واأل م ل لمس  لة األسر الفيعينيرة 
 يي يي  الييوييصيي ييص ميين الييفييعيير، وأوييرى 
مح دث ج ميبي شيرة مي  اليفيعيرا  لينيرى 
الو نراج ال  ئ و الوي أحلث   اليويصيفيني  
ميين حييلة الييفييعيير، وقيي ل الييرئيينييس إق 
االبوس م ج الص دقو لومي هينير الوياي  
الذين تم تص نص م من الفعر هيي أ يظيم 

 تن نل     مك فحو الفعر.
إق اللول الاربنو النلم إ ا أرادج الوعيلم 
والوالر والو        الفيعير والي يحي ق 
بر  ا اللول الموالرة   ن   أق تاوميل 
    اليويويربيو الصينيوينيو، وإق  ي ييت 
ً مي   ين  ارو  الو يبنن مصو فو ييل ي 
باى   الباا. ليعيل صيو يفيت ميويظيميو 
األمم الموحلة ميويايعيو الويرق األوسي  

ضيمين في يو  0701وشم ل أفريعن  سوو 
أ ثر مو طق الا لم فعراً ، وأش ر تعيريير 
صيي در  يين لييوييوييو األمييم الييمييوييحييلة 
االقوص ديو واالووم  نيو لي يربيي مسيني  

 0707في حزيراق  يليينيل ”  اإلسكلا“ 
م نلق شصص إضي فيي  00إل  ايىم م 

إل  ف و الفعرا  والمالزين، بي حيويسي ا 
 ل  ايلط اليفيعير، وفيعيلاق اليميويايعيو 

مالينن واينيفيو فيي  0الاربنو لم  يفلق 
بسيبيي  وي ئييحييو  ييلروييي .  0707 ي م 

سيينييصييل  ييلد ”  اإلسييكييلا“ وبييحييسيي  
إلي  حيلاليي  0700الفيعيرا  فيي  ي م 

 27م نلق يسمو يعينيم أ يثير مين  000
ب لم ئو مو م في مصر، النمين، سيلرييو 
دي  والسييلداق، وميين الييمييوييلق يي  أق تييؤد 
و ئحو  لرويي  إلي  رفي  يسيبيو اليفيعير 
الملق  في اللول اليايربينيو ليويصيل إلي  

 1.0بيي لييميي ئييو، أي ميي  يييايي دل  00.0
مالينن شصص  ول    الفعر المحل د بـ 

دوالر أو أقل فيي الينيلم فيي  ي م  0.1
. وتييايي يييي اليياييليييل ميين الييلول 0700

الاربنو الوي تم    من ج ضيصيميو مين 
البورول وال  ز من تف قيم اليفيسي د اليذي 
ين ل  لائل الوومنو فني ي . وإضي فيو الي  
األ ذ ب لووربو الصنونو واليايميل  ي ي  
تحعنق الوومنو ومك فحو الفس د وتايليير 
الصحو والوا نم والوظ م االويويمي  يي ، 
يو  من ي حنو أ رى أق ييكيلق هيوي ك 
إصييرار ومييثيي بييرة وإرادة ميين قييبييل 
الرؤس   والوا  ما ً من أويل اليايميل 
ل عى       الفعر ولنس فع  شياي راج 
ايوص بنو أو  ا ب ج للدلدو الالاط . 
ويو  الامل  ي ي  تينمينين االسيويعيرار 
األموي والسن سي لوذا االسيويثيمي راج 
واالبوا د  ين اليحيروا والصيرا ي ج 
الوي لم تو   سيلى اليصيراا واليلمي ر 
ل مواعو الاربنو. وال شي  يمو  الاي ي  

من الصنن المس  لة في مك فحو اليفيعير 
و  صو أق األ نرة قل ملدج ييل اليايلق 
ليي ييلول الييويي ميينييو فييعييل أيويينج الصيينيين 
صولوق السالم والوويمينيو بينين الصينين 
واألميم الييمييوييحييلة، وصييوييلوق مسيي  ييلة 

الوولا، وأق ميت  -الوا وق بنن الوولا
بوكل موورك الاليل من األطر، وموي ي  
الموروث الووريبي ل واي وق لي يحيل مين 
الفعر في شيرق مسيني ، و يايو الصينين 
وأفريعن  ل حل من الفعر ور  يو اليوي  . 
ووفع ً لوعرير يويره اليبيوي  اليلوليي فيي 

، من اليميويلقي  أق تيويويويل 0701الا م 
مي ينيلق  0.0مب درة الحزام واليايرييق 
مي ينيليي ً  00شصص من الفعر الملق ، و

من الفعير اليميايويلل فيي ويميني  أييحي   
 الا لم.

وأ يي ييوييت الصيينيين مييراراً اسييويياييلادهيي  
لمس  لة اللول الو منو لميكي فيحيو اليفيعير 
من أول بو     لم   ٍل من الفعر وبيوي   
مووم   ي مسوعبل موورك، ففي   مويه 
بيي لييلورة السييوييليييو األوليي  ليي ييمييويي ييس 
اللطوي اليثي لي   وير ليويلاا الوياي  
الصنوي، في الاورين من م ار  مي ر  

الياي ليم “ ، ق ل الرئنس الصنويي: 0702
الذي يانش فنه مفايم بي ألميل وميميوي يخ 
ب لوحلي ج. والوا  الصنوي لليه دائيمي  
الوالر ب لايلاليو واليوياي طي ، وييربي  
دائم  مصنره بميصينير شيايلا ويميني  
الييبيي ييلاق بييربيي ط وثيينييق، وييي ييوييم دائييميي  
ويس  ل بيلوق أيي يينيو شيايلا اليبي يلاق 
الماونو الوي ال تزال تانش في الحروا 
واالضاراب ج والويلث واليفيعير، 
ودائم      اسوالاد لبذل قص رى 
ويي ييله ليي ييمييسيي هييمييو فييي السييالم 

 ”والوومنو ل بوريو.
وأ يينييراً أق ميي ييمييو الصيينيين فييي 
العى       الفعر لم توويه  بيايل إ  
يو    ن   الامل ل حيني يلليو دوق 
وقلث الملاطونن مولداً في براثين 
الفعر وملاص و المراقبو واليويويبي  
لوحعنق بو   مووم  الحن ة الردنلة 
الذي تسا  إلنه وتيحيعينيق اليحي يم 
الصنوي الذي أش ر إلينيه اليرئينيس 
الصنوي، ب إلض فيو إلي  مسي  يلة 
اللول األ رى ل عى       الفعير 
من أول بوي   ميويويمي  اليميصينير 

 الموورك ل بوريو.
 *تاحثة لب،انية في الشأف الةي،ي

 4تتمة الم،شوس علل الة  ة 



 

  8ا لففةفف فف ففة   

أ  ن الرئنس الصنوي شيي وينين بينيويغ 
فبراير( فيي  ياي بيه  05يلم الصمنس )

أم م توم   بنر  عل في بكنن لالحويفي ل 
ب يو زاج البالد في العى       اليفيعير 
الملق  وتكريم ييمي  وي ي  اليميثي لينيو فيي 

فيي ”  اييويصي را  ي ميال“ مك فحو الفعير، 
المار و ضل الفعر مين  يالل اليوي يلد 
 الموور و لومن  المومل  ج الارقنو.

ييميل وي  “ وق ل شي إق اليبيالد  ي يعيت 
ل وصفن  من حلة الفعر، وقلمت ” صنون 

مس همي ج  يبينيرة فيي اليعيىينيو  ي ي  
 007مسولى الا لم. وايوو يت الصينين 

م نلق من سك ق الري  من براثن الفعر 
الملق  موذ بيلاييو اإلصيال  واالييفيوي   

 ي مي ،  47    الص ر  قبل أ ثر مين 
و ل   ولم  تم حس ب   وفع  لص  اليفيعير 

الح لي في الصنن، وهل م  يمثيل أ يثير 
في الم ئو من اإلوم لي الا لمي  07من 

وفع  لص  الفعر الا لمي المحلد من قيبيل 
 البو  اللولي.

وفي ت صينيصيه لي يويويربيو،  وي  شيي 
الك موو ورا  هذه الميايويزة ”  األسرار“ 

الصنونو، ومن بنوي ي ، اليويميسي  بيعيني دة 
الحزا الونل ي الصينيويي، واالليويزام 
بنيليلللونو الوومنو اليميويميحيلرة حيلل 
الو  ، واالسيويفي دة مين ميزايي  اليويظي م 
االشورا ي في تير ينيز اليعيلة ليويحيعينيق 
مووزاج  برى، ق ئال إق قن دة اليحيزا 
الونل ي الصنوي وفرج ضم ي  سن سن  
وتوظنمن  ص ب  لو لد الصنن ل وصفيني  

 من حلة الفعر. 

وتم وض  حم و مكي فيحيو اليفيعير تيحيت 
اليعينيي دة الييميلحييلة والييمير ييزييو لي ييويوييو 
المر زيو ل حزا الونيل يي الصينيويي، 

ألي   055حن  ـوم إرس ل م  إوم لنيه 
فريق لوعليم الل م المنلايي وأ يثير مين 
ثييالثييو مييالييينيين شييصييص إليي  األرييي   

  مفلضنن   صنن لوصفن  الفعر.
لعل شر ت الصنن، ميويذ بيل  اييايالق 
سن سو اإلصال  وااليفو  ، فيي تيويفينيذ 
 او تصفن  حلة الفعر والوويمينيو  ي ي  

، وضي  0700يا ق واس . وموذ   م 
الحزا الونل ي الصنوي هذه العيىينيو 
في مك يو ب رزة في أ م ل حكم اليبيالد، 
وطر  س س و من السن س ج واليميبي د  
الويلويني ينيو، التيصي    يايلاج  يبينيرة 

 ل لصلل إل  األهلا  المحلدة.
والصنن، ب  وب ره  أ بر دولو ي منو في 
الا لم، تاكس مووزات   في تصفن  حيلة 
ً فيي ميوي ل حيمي ييو  الفعر تعلم ً م ملسي 
حعلق اإليس ق، وتازز الامل الياي ليميي 

 ل وص ص من الفعر والعى     نه.
وأا يرج اليبيني يي ج أق ميايلل إسي ي م 
الصنن في هذه العىنو دولن ً يوو وز ال 

ب لم ئو، وقل حععت هل  الويصيفيني   07
أويويلة “ من حلة الفيعير اليميايرو  فيي 

األمم الموحلة ل وومنو اليميسيويلاميو لياي م 
 07قبيل ميل يله اليميحيلد ا ”  0707

سولاج، م  د   الملير العاري ل صنين 
في الصولوق اللولي ل وومنو اليزرا ينيو 
م تنل م ر نيزييل إلي  اليوياي ينيق قي ئيالً: 
الصنن أثبوت أق الو        الفعر لنس 
فكرة  ن لنو، بل هل ممكن ولاً، ويمكين 
ً  ي ي  إسي ي مي ي   تحعنعه في ون و ، ُمثون 
العنم في قىنو الوص ص مين اليفيعير فيي 

 الا لم.
وفي ي  يو  اي بيه شيلد شيي  ي ي  اق 
الصرو  مين بيراثين اليفيعير لينيس  ي  
الو  يو، بنل أيه يعاو البلايو لحن ة وليلة 
ومسا  وليل، وح      بذل اليوي يلد 
لولطنل اإليو زاج في الوصفن  من حلة 

 الفعر وإحن   الري  بوكل فا ل.
وأ وعل أق ايويصي ر الصينين أثيبيت اييه 
يمكن تحعنق اليوي ي ي   ي ي  اليفيعير فيي 
الا ليم  ي يه وييحين مسيويايلوق ليويبي دل 

 الصبراج.

 
 عامية صي،ية ـ ص افية في  ذاعفة ‘  

 الةين الدولية
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تسا  الاليل مين اليلول ليميكي فيحيو اليفيعير 
 والو        اث ره في مووما ت  .

وقل ثيبيت اق مسينيرة وي يلد الصينين فيي 
مك فحو الفعر، هي مسينيرة هي ميو وويلييرة 
ب لوعننم، وهي تمثل توربو ي وحو ومي ي يميو 
 ل لول الو منو في مس  ن   لمح ربو الفعر.

 ييميي  اييي يي  تييمييثييل تييوييربييو يييمييل ويينييو ميين 
الو حنونن السن سنو واالقوصي دييو ليايياي   
االقوص دي، وفيي دفي   يمي ينيو االصيال  

 والوومنو .
ومؤ راً م  ايوو ر و ئحو  لروي ، ش يليي  
ً بي ليوياي ينيمي ج  الوزام ً شابن ً  بنراً وص رم 
الوي  ممو   الس ا ج الصنونو، ممي  ميكين 
الصنن من الوص ص من مث ر اللب  ) يلفينيل 

( في توربيو أدهويت الياي ليم، اليذي ال 01
يييزال لييويي ريييصييه يييايي يييي ميين مثيي ر الييلبيي   

 الفو ك ..
و  نه يمكن العلل بلايو إق هيوي ك تيوي ديمي ً 
بنن العن دة الصنيوينيو وقي  يلتي ي  الويايبينيو، 
وهذا سبنل الزامي ل يويحي   فيي أي  يايو 
إصال  اقوص دي أو توملي..  م  أييه مين 
المفنل ولاً لكل اللول الوي تساي  لي يويويمينيو 
ومك فحو الفعر، الوا وق م  الصنن والوا يم 
من توربو   الومل ونو في موي ل اليويويمينيو 

 ومك فحو الفعر..
لعل مث ت و لد الصنن الوومليو مي  ييميكين 

لوايلا الياي ليم ”  فرصو ت ريصنو“ ا وب ره 
 الو مي ل ح ق بعا ر الوومنو.

لعل أا رج بن ي ج رسمنو صنونو صيلرج 
اليمي ضيي،  0700في ش ر شب ط  فبراير 

مي ينيلق  257أيه تيم اييويوي ل مي  ييعي را 
صنوي من براثن الفعر   ي  ميلار اليايعيلد 

 07السباو الم ضنو، م  س هم بين يثير مين 
 % في الوعلم الا لمي في الحل من الفعر.

لعل حععت الصينين  قيفيزة تيويميلييو هي ئي يو 
ب لوحلل من مووم  فعنير إلي  دوليو رائيلة 
    مسولى الا لم، و ل   الل فويرة هيي 

 األقل في ت ريخ الحلاثو.
ويمكن االسووو   اق الوعي يو اليويي حيعيعيوي ي  

 الصنن دنر مسبلقو.
إق يو   الصنن في الَحل من الفيعير، ييايلد 
ال  السن س ج الحكينيميو، اليويي اييوي يويوي ي  
العن دة الصنونو، وبُايل ييظيرهي  و ياياي ي  
اللقنعو والو دة من أول رف ه وتعلم الوياي  
الصنوي، وايوو ليه مين بيراثين اليفيعير إلي  

 مص   اللول الموعلمو.
إق  م نيو اليبيوي   االقيويصي دي واالزدهي ر 
االووم  ي والثع في ل مووم ، هي  يمي ينيو 
صابو ومسولامو، تحو   إل  رؤيو وقيني دة 
حكينيميو، وهيي  صي ئيص ميلويلدة ليلى 
اليحيزا الويينيل يي الصينيوييي واليعييني دتينيين 

 السن سنو واالقوص ديو الح  مو ل بالد.
 مسو زم ج مرح و اإلصال  وااليفو  

اإلصال  “ يمكن العلل إيه موذ بلاي ج   ل 
الذي ايو وه الز نم دييغ شيني و ”  وااليفو  

بوغ، تمكن الحزا الونل ي الصينيويي مين 
تيياييبيينييق يييظييريييو )االشييوييرا يينييو  اج 

 الصص ئص الصنونو(.
وقل  م ت العن دة لب لغ هيلفي ي ، وتيحيعينيق 
االيسو م والولاصل بنن الوظيرييو واليلاقي  
ببراميج طيميلحيو. وقيل أدى اليويعيلم اليذي 
احرزته البيراميج اإلصيالحينيو اليميوياي قيبيو 
ل حزا الونل ي، إلي  اليايفيرة اليويويميلييو 
الح لنو في الصنن، حو  في ايل األزمي ج 

 االقوص ديو الص يعو الوي تىرا الا لم.
لعل س همت الووربو الصنونو اليفيرييلة، فيي 
يعل اللاق  الصنوي بيعيفيزاج حي سيميو ألي  
االم م     ملى ثالثو  علد من اليزمين .. 
وقيل أثييبيت الييحيزا الويينيل ييي الصينييوييي، 

و لادر الوُص  الصنونو،  ف  تو  بنيرة فيي 
تل ل اللولو لل م الوا ، وإيو د اليحي يلل 
الالزمو لوومنو العا   ج االييوي وينيو  ي ي  

 ا وال  ايلا    ..
لعل أضح  ث بو ً للى المح  ينين واليصيبيرا ، 

االقيويصي دييو فيي   –أق اليعيني دة السيني سينيو 
الصنن تومو  بي ليصيبيرة والويايبينيو واليثيعيو 

 واالحورام من قبل الوا  الصنوي.
ومن موا ق الثعيو بي ليبيراميج اليحيكيلمينيو، 
اسوو ا الوا  بايل اييوي ي    ي يل سي يايو 

(، 0102  -0141الز نم م و تسيي تيلييغ)
وم  بلايو مرح و االصالح ج مي  رؤسي   
الصنن اليبي رزيين : دييويج شيني و بينيويج )

-0121(، وون يغ زيمنن )0102-0121
(، 0700-0770(، وهل ونيويوي و )0770

إليي  الييلقييت  0700وشييي ويينيين بيينييوييغ )
الييحيي ضيير(، تييفييايي ييت بييرامييج الييوييوييميينييو 
االقييوييصيي ديييو، الييوييي أييياييوييت االقييوييصيي د 

 وحفدزته في ت ريخ البالد.
ومن  يالل اسيويايالث مرا  اليميسيؤولينين 
واسوبن ق تلقا ت م، يسوووج أق للى اليفي ي ج 
الح  يميو فيي الصينين قيوي  يو راسيصيو أق 
الصنن سوووح في توفنذ  اوي ي ، الييويوي ل 
ومن  سك ق الصنن من الفعر في السيويلاج 

 ي ي   0700الصمس الع دمو أو في الياي م 
 أبال تعلير.

لعل أرست الصنن توربو   اليويويميلييو، مين 
 الل  ف   مسولام لم  يعرا من قيرق مين 
الزم ق، ميويذ تينسينيس اليحيزا الوينيل يي 

 الصنوي.
وقل يوح الحزا الونل ي فيي أق ييويايل 
ً ميين األ ييمييلة  الصيينيين  ييمييلداً أسيي سيينيي 

 االقوص ديو في الا لم.
لعل ب ج مين اليثي بيت أق الي يرا لين ييعيلم 
مس  لة حعنعينيو لي يلول اليوي مينيو اال  ي ي  
أس   مو رياه ومص لحه االسيويايمي رييو، 
في حنن أق الصنن تل ل إل  اليوياي وق مي  
الا لم بنسره     أس   ميبي دئي ي  اليعي ئيميو 
    الوا وق اللولي والمص لح الميويوير يو 

شل “ والورا  ج المربحو ل ومن  )مب دى  
الصمسو ل وا ييش السي يميي، اليويي ”  اق الي

 توكل اس   اللب لم سنو الصنونو(
و  نه يمكن االسوويوي   أق الصينين سيايت 
ميين  ييالل دبيي ييلميي سيينييويي يي  وحىييلرهيي  
السن سي واالقويصي دي واليثيعي فيي، ليويعيلييم 
يمل   ل وا وق  ي بُايل إيسي ييي مين أويل 
الوومنو الموور و. ويوىح هذا البُال العنميي 
في  الق ج الصنن الص روينيو، مين  يالل 
شرا  ت   في الاليل من مورو  ج الوومينيو 
الكبنرة، الوي تصلم اليمياليينين فيي إفيرييعيني  
ومسن  وامنر   الالتنونو، ودول  يثينيرة فيي 

 ق راج الا لم الصمس.
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مبادس  ال زاب والف فرهف  داففع لفلفتف،فمفيفة 
 ومكاف ة ال رر

إق من دنر اليصيفييد  ي ي  أحيل اليعيلل إق 
، ” الييحييزام واليياييرييق“ ميبيي درة ومويروث 

الذي أطي يعيويه الصينين ميويذ حيلاليي سيبي  
سولاج من أول الوومنو الموور و مي  دول 
الا لم، هل من المو ريي  الي ي ميو واليرائيلة 
 يي لييميينيي ً، ويييايياييي فييكييرة  يين اليياييمييل  
االقوص دي الصنوي ل ري دة ورف  مسيويلى 
الوومينيو السيكي يينيو لي يلول اليميوي ر يو فيي 

 الموروث.
فبال أق ثبوت بكنن د  ئم اقوص ده  دا  ني ، 
وإوص ت الوا  إل  مراحل ميويعيلميو مين 
اال وف   الذاتي، ص رج تيوياي ي  إلي  ييعيل 
توربو   إل  اللول األ رى.. وهكذا صريي  
يول برامج تل نو بنن الصنن ودول الاي ليم 
الو منو لوبن ق م  لبرامج الوومنو اليميسيويلاميو 
ميين مثيي ر مييفيينييلة ليي ييوييايي  وليي ييعييايي  يي ج 
االقييوييصيي ديييو الييوييويياييو فييي الييبييالد. وهييذه 
البرامج توم من  يالل اسيويىي فيو الصينين 
للفلد وباث ج من اللول أو من  الل إيفي د 

 الصنن لباث ج تل نو إل  هذه اللول..
 و لد حثنثو لمك فحو الفعر

من  الل براميوي ي  اليميكيثيفيو ليكيل في ي ج 
المووم      ملى  علد من الزمن ، تبيذل 
العن دة الصنونو و لدا  بنرة ل عىي    ي ي  
الفعر، وبو   مووم  الحني ة اليردينيلة  ي ي  

 يحل ش مل .
ومن  الل مو باو اليصياي  اليويويميلييو فيي 
البالد. يمكن العلل إيه أمكن  ل يصينين شيق 
الياييريييق فيي مسيي  ييلة الييفييعييرا  وتيياييزيييز 

 تالرهم يحل اال وف   الذاتي..
ويمكن العلل إيه     ملى أ ثر من أرباو 
 ييعييلد مييوييذ تييوييفيينييذ )سيينيي سييو اإلصييال  
وااليييفييويي  (، تييويي ييت مييايي لييم الييويي يينيينيير 
االسوراتنوي لبرامج الوويمينيو االقيويصي دييو 
ومك فحو الفعر. ويويكيل اييايعي د اليميؤتيمير 
اللطوي الث مين  وير لي يحيزا الوينيل يي 

ييعيايو االييايالق  0700الصنوي في   م 
لموروث مك فحو الفعر. والنيلم وييحين فيي 

، يمكين اليعيلل إييه تيم 0700بلاي ج الا م 
  ق ماوزة ضصمو في ت ريخ البوريو فيي 
مك فحو الفعر، من  يالل تيحيعينيق ييميل   
إيو بي لي ياي ليم  ي يه فيي درو  اليويويمينيو 
 االقوص ديو واالووم  نو ومك فحو الفعر.
 برامج تومليو طملحو بنوولاج واقانو

إق الوص ص من اليفيعير وتيحيعينيق اليويويمينيو 
الييمييسييوييلامييو،  هييل سيياييي موييوييرك لييكييل 
البوريو. في اللقت يفسه، هل حي يم ويمينيل 
ل وا  الصنوي  ي ي  ميلى مال  السيوينين 

وهل  لكف   أ ىي   اليحيزا الوينيل يي 
 الصنوي..

ومن دنر الصفي ايه  موذ تيايبينيق سيني سيو 
اإلصال  وااليفو   قبل أ ثر مين أربياينين 
  م ً،  م  مرد ماو  أ اله، م    ل الز ينيم 
اإلصالحي الكبنر ديغ شن و بوغ، وب ليويظير 
لحعنيعيو أق ميايظيم اليفيعيرا  ييعينيميلق فيي 
الييمييويي طييق الييريييفيينييو، واصيي ييت الييحييكييلمييو 
الصنونو توفنذ إويرا اج اليحيلد مين اليفيعير، 
الوي تر ز     الوصفن  من الفعر والوومنيو 
لة اليفيعير فيي تي ي   في الري ، مم   فد  ح 
ً  ي  صيي ئييص  الييمييويي طييق. وشييق طييريييعيي 

 صنونو ل وص ص من الفعر.
في المراحل األول  لووفنذ سن سو اإلصيال  
وااليييفييويي  ، قيي مييت الييحييكييلمييو الصيينييويينييو 
ب إلصال  ال نك ي، من أويل تيحيفينيز قيلة 
اإليو   في المو طق الفعنرة. ثم تمت تيايبي يو 
ومن  قا   ج المووم  لمس  لة الميوي طيق 
الفعنرة والمحو ونن     الوص ص من الفعر 
وتحعنق الثرا  من  الل  يايو اليويصيفيني  

 من حلة الفعر والوومنو بعن دة الحكلمو.
و م  اس فو ، وم  اياع د المؤتمير اليلطيويي 
الث من  ور ل حزا الونل ي الصنوي فيي 

، حييلد الييحييزا الويينييل ييي 0700 يي م 
الصنوي )العى       الفعر( م مو أس سنيو 
لبو   مووم  اليحيني ة اليردينيلة  ي ي  ييحيل 
شيي مييل، فييايير  سيي ييسيي ييو ميين اإلوييرا اج 

 ال  مو إل م ل هذه الم مو.
بييفييىييل الييويي ييلد ديينيير الييمييسييبييلقييو الييوييي 
ايصرطت فن   في ي ج  يثينيرة مين الويبي ا 
والوص  والمحي ي ينين، د ي يت الصينين إلي  
فورة وليلة ل عى    ي ي  اليفيعير، وحيعيعيت 

 إيو زاج مرملقو في هذا المو ل.
ومين ييويي ئيح اليبييريي ميج االصييالحيي، فيعييل 

م نلق شيصيص مين  257تص ص أ ثر من 
الفعر في الصنن. وتو وزج يسبو مس هيميو 
الصيينيين فييي قىيينييو تييصييفيينيي  حييلة الييفييعيير 

%، مم  يص ق ماوزة صينيوينيو 07الا لمنو 
 في ت ريخ البوريو.
بوكيل ميفي ويخ فيي  01 -وم  تفوي  لفنل

، زادج صالب ج تحعنق هيل  0707  م 
الوصفن  من حلدة الفعر في الصنن. وبفىل 
المويميل يو اليعيني دييو لي يحيزا الوينيل يي 
الصنوي، و    رأسي ي  اليز ينيم الصينيويي 
الح لي شي وي بوغ، ق  ت الصنن الصس ئير 
الو ومو  ن اللب   وبفورة زمونيو قيني سينيو، 
مم  يىمن إ م ل م مو العى       الفعير 

  م    ق معررا ل  .
وض  الوا  في المكي ييو اليميحيلرييو فيي 
فو واللقينيعيو لي يعيىي    المورو  ج المسو ل 

     الفعر.

بو       ماان ج اقوص ديو، تبنن الويوي ئيج 
الوي حععو   الصنن، أق الفعر لينيس صيويلا 
ألي ب ل في الياي ليم، وأق  يل دوليو يي مينيو 
يمكو   أق توص ص من الفعر ميثيل الصينين. 
في تفسنرهيم ألسي ليني  وبيراميج اليويويمينيو 
االقوص ديو وتصفن  مالالج الفعر، يوير  
باا الب حثنن ال ربينينين قىينيو اليعيىي   

 The(يظريو رشح الموي في  ”     الفعر بـ
trickle-down theory(” في يم ييروق ،

أيييه ميين الييمييمييكيين حييل موييكيي ييو الييفييعيير 
االووم  يي بويكيل طيبينيايي،  مين  يالل 
اليوييوييميينييو االقييوييصي ديييو، وميين دوق تييل ييل 
ً لي يذه  السني سي ج اليحيكيلمينيو. ليكين، وفيعي 
الوظريو، يُلضي  األشيصي ص اليفيعيرا  فيي 
ملض  المو عي الس بي، ومين اليميسيويحينيل 

 الوص ص وذري ً من الفعر.
    الاكس من  ل ، وفع ً ل لض  اليحي ليي 
ل فعرا  في الصنن و ص ئص يم، طيرحيت 
فيو  الحكلمو الصنيوينيو مويرو ي ج مسيوي يل 

 ودقنعو لمس  لت م.
لعل طر  الرئنس شي وينين بينيويغ سيني سيو 

 ، الوي تومل:”اللقو في ست ح ع ج“
 اللقو في تحليل أحلال الفعرا ، –
 اللقو في تعليم المورو  ج، –
 اللقو في تصصنص األملال، –
 اللقو في توفنذ اإلورا اج، –
اللقو في إرس ل الملايفينين إلي  اليعيرى   –

 الفعنرة
 اللقو في تعننم يو ئج العى       الفعر. –

إق من أبرز مياي ليم هيذه السيني سيو، تيعيلييم 
الييمييسيي  ييلاج الييميي دييحييو ليي ييفييعييرا ، واتييصيي   
اإلورا اج الص ئبو، حس  أحلال الفيعيرا  
وارو  العرى المح نو، مم  يحل سي يسي يو 

مين ” و”  من هل الفعنر؟“ من العى ي ، مو   
 ن  يوم تيعيلييم ” ، و” يعلم المس  لة ل فعنر؟

 ”المس  لة؟
ب إلض فو إل   ل ، تامل الحكلمو الصنونو 
    توون  الفعرا      الوويمينيو اليذاتينيو، 
من أول تع نل إمك ينو  لدتي يم إلي  اليفيعير 

 من وليل.
ولوحعنق هذه اإلهلا  الوي إقرت   البيراميج 
الوومليو، أيونج الحكلم ج اليميحي ينيو ملينيو 
ل مراقبو والمس  لة لمراقبو م ر مسوولاج 
أحلال األشص ص اليذيين قيل ييايلدوق إلي  
الفعر مرة أ رى بسيبي  زيي دة  يلد أفيراد 
األسرة، أو اييصيفي ض اليل يل  يالل فيويرة 
الييلبيي  . ولييوييميي  الييمييايي ييلميي ج وإ ييلاد 
االسييوييبيينيي ييي ج، توييكيي ييت مييوييمييل يي ج ميين 
الملافنين اليميايوينينين التيصي   اإلويرا اج 
فو بصلرة مبكرة ليويويوي  اليايلدة  المسو ل 
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إل  الفعر. وم  تعليم المس  لة الميسيوي يلفيو 
والمراقبو اللقنيعيو، حيعيعيت الصينين ييوي ئيج 
إيو بنو في مار يو اليعيىي    ي ي  اليفيعير. 
وايصفا  لد الفعرا  بصيلرة تيلرييوينيو، 
مم  يُرسي أس س  مونو  لوحعنق بو   موويمي  

 الحن ة الردنلة بصلرة س سو.
وال بييل ميين اإلشيي رة إليي  أيييه فييي حييميي ييو 
مك فحو الفعر، تومس  الصنن بفكرة الوومنيو 

 الع ئمو     ا وب ر الوا  محلراً ل  .
م  من ش  أق مك فحو الفعير قىينيو هي ميو 
ل حكلمو الصنونو  يمي  ليلول الياي ليم اليويي 

 تك فحه     طريعو   .
يل  اق االزده ر االقوص دي ألي بي يل ييويويسد
في تحسنن مانوو شابه. وياوبر اليويصي يص 
من الفعر وتحسنن مسولى مانوو الوياي ، 
وتييحييعيينييق اليير يي   الييمييوييوييرك بصييلرة 
تييلريييويينييو، ميين الييمييوييايي ييبيي ج األسيي سيينييو 
لالشورا نو والمسؤولن ج الي ي ميو لي يحيزا 

 الونل ي الصنوي.
لذا، تُظ ر اإليو زاج الىصمو الوي حععو   
الصنن، المزاي  السيني سينيو ليعيني دة اليحيزا 
الونل ي الصنوي والوظ م االشويرا يي  ي 

 الصص ئص الصنونو.
و  نه يصبح الوا ر الذي اط يعيه اليرئينيس 

السيايي مين “ الصنوي شي وي بنوغ شاي ر 
ً لي يحيزا ”أول سا دة الوا  ، هلف ً أس سن 

الونل ي الصنوي موذ تنسنيسيه. وقيل أشي ر 
الرئنس الصنوي في اليويعيريير اليميعيلم إلي  
المؤتمر اليلطيويي اليوي سي   وير لي يحيزا 

أق إد ي ل السيكي ق “ الونل ي الصنوي إل  
الفعرا  والمو طق الفعنرة إل  مووم  الحني ة 
الردنلة     يحل ش مل م  س ئر ميوي طيق 

، وقي ل ” البالد هل تياي يل َمي يني  ليحيزبيوي 
ال يُسيميح بيويرك أي شيصيص فيي “أيى : 

هذا ا وع د مويويرك ”.  مسنرتو  يحل الر   
ل يوياي  الصينيويي بينويميايه. ومين  يالل 
العرا ة الملضل نو يسيويويويج اق اليويميسي  
بفكرة الوومنو الع ئمو     ا يويبي ر الوياي  
ميحييلرا ليي ي ، وضيميي ق مسيوييلى ميياينييوييو 
الوا  وتحسنوه بصلرة ماردة ، وتازيز 
رف ه الوا  والمىي في طيرييق الير ي   
الموورك، هي من المزاي  البي رزة لي يويظي م 

 الصنوي.
إق فكرة الوومنو الع ئمو     ا وب ر الواي  
محلراً ل  ، هل مف لم ه م وتوربيو فياي ليو 

 ل صنن في مك فحو الفعر.
الخبر  الةي،ية في مكاف فة الف فرفر تفوففر 

 مر عاً م يداً للعالت
تومس  الصنن     اللوام بمف لم الوياي وق 
والوومنو الموور و من أول تيحيعينيق اليفيلز 

الموورك. النيلم، تيويوي يج الصينين سيني سيو 
االييفيوي    ي ي  الييصي ر ، ومين ثيم تيربيي  
تومنو   بوومنو الا لم بصلرة  ثنفو وتومسي  
بفكرة الوومنو الموور و. فيي هيذا اإلطي ر، 
تل م الصنن بلوق تردد األمم المويحيلة فيي 
قىنو سالم وتومنو الا لم، وتوصيذ ))إ يالق 
األميم اليميويحيلة بوينق األليفينيو(( اليذي تييم 
ا وم ده فيي ميؤتيمير قيميو األميم اليميويحيلة 

،  ييمييايينيي ر هيي م 0777لييأللييفيينييو فييي  يي م 
 ل وومنو.

تيصيفيني  “ لذا،  م ت الصنن     تحيعينيق 
مالالج الفعر، وب لو لي تع نل يسيبيو سيكي ق 
الا لم الذين يعل د   م النيلميي  ين دوالر 
واحل ويسبو سك ق الا لم الذين يا يلق مين 

 ”.0705الولث إل  الوص  بح لل سوو 
م  تحعنق أهلا  ))إ الق األميم اليميويحيلة 
بونق األلفنو((، ا ومل ميؤتيمير قيميو األميم 

)) يايو اليويويمينيو  0705الموحلة في   م 
(( سان ً إل  العيىي   0707المسولامو لا م 

    الفعر الملق ، والعىي    ي ي  اليويلث 
وتيلفيينيير األميين اليي يذائييي، ووضيي  ييي يي يييو 
لومن  أشك ل سل  اليوي يذييو، بيحي يلل  ي م 

0707. 
ومن  الل برامو   ل وومنو اليميبيوينيو  ي ي  
أسس اووم  نو وإيسي يينيو،  ي ييت الصينين 
وال تزال تو رك بصلرة إيو بنو في تويفينيذ 

 هذين اإل الينن اللولننن.
 
عميت الت رتة الةي،ية في مكاف فة الف فرفر  ت

 مدل، للتعاوف الدولي
م  الل لل إل  مرحي يو اليويويمينيو اليويلييلة 
المومنزة ب لوومينيو الياي لينيو اليويلدة، تيويصيذ 
الصنن إورا اج مويويل يو لي يعيىي    ي ي  

 الفعر.
    سبنل اليميثي ل، تيايميل الصينين  ي ي  
اإلبلاث في الصو   ج الوع نلييو، وتيايبينيق 
الوعون ج الموعلمو مثل البن ي ج الكبيرى فيي 
المو الج المصو فو، مم  يلف  يمل االقوص د 
الا لمي بصلرة مسوعرة ويحعق اليَحيل مين 

 الفعر في الا لم.
يمكن العلل إق سلق الصنن اليميويفيويحيو ال 
تس  ل     تومنو وتالير اقيويصي د اليبيالد 
ورف  مسويلى مياينيويو الوياي  الصينيويي 
فحس ، وإيم  أيى ً تيعيلم فيرص اليويويمينيو 

 ل ب لاق األ رى.
يفذج الصينين ييحيل ثيالثيو مال  مويروث 
مس  لة في إط ر الوا وق فنمي  بينين بي يلاق 
الوولا. ب إلض فو إل   ل ،  وبيت اليوي يو 
ً ليعيىي ييي   اليميايوينيو فيي الصينين تي يصينيصي 

العيىي    ي ي  “ الوصفن  من حلة الفعر في 
، وتب دليت ” الفعر الملق ، مم رس ج الصنن

مم رس ج وتو را الصنن ل حل من اليفيعير 

ميي  الييبيي ييلاق األ ييرىت  ييميي  أصييلرج 
األ  ديمنو الصنونو ل ا لم تعيرييراً بيايويلاق 
))حلل دور د م البن ي ج الكبرى ليكيل ي  
األرض فييي تييحييعيينييق أهييلا  الييوييوييميينييو 

(( ميمي  يسي  يل اليلول 0707الميسيويلاميو 
األ رى     مراقبو وتعننم  يمي ينيو تيويفينيذ 

 .0707 او الوومنو المسولامو لا م 
، فيي ييلوة 0707في بلايو أي لل  سبومبر 

أهلا   يايو اليويويمينيو “ افوراضنو باولاق 
ليألميم اليميويحيلة  0707المسيويلاميو لياي م 

، ” والصبراج الصنونو في تصفن  حلة الفعر
مي  ”  مويروث الصينين“ تع سميت الصينين 

 الب لاق األ رى، مم  أث ر اهوم م ً واسا ً.
توسنق “ فىالً  ن  ل ، تامل الصنن     

السن س ج وتراب  البونو األس سنو وتس ينيل 
الوو رة والوك مل الم لي والوف هم اليميويبي دل 

م  اليلول اليويي تيعي   ي ي  ”  بنن الوالا
، األمير اليذي يسي  يل ” الحزام والايرييق“ 

     دف  الوومنو االقوص ديو لو   اللول.
هكذا، يمكن ل مزيل من الو   الومو  بفلائيل 
الوا وق اللولي في اليويصي يص مين اليفيعير، 
بفىل رب  مو ف  تيويمينيو الصينين اليذاتينيو 
والمو ف  الموور و ل لول المصو فو. و ي ينيه 
تسيي هييم الصيينيين فييي بييويي   قييريييو  يي لييميينييو 

 موو دمو وموس لمو فنم  بنو  .
يعلل أيالينل ديلتينيرييش، األمينين الياي م 

فو “ لألمم الموحلة:  إق المورو  ج المسو ل 
واللقنعو طريق وحينيل ليميسي  يلة اليفيعيرا  
وتحعنق أهلا   او الويويمينيو اليميسيويلاميو 

. لعل تص ص م  ج المالينن مين 0707لا م 
الصنونينين اليفيعيرا  مين اليفيعير، وبي ميكي ق 
الب لاق اليوي مينيو األ يرى أق تسيويفينيل مين 

 …”الصبراج الصنونو
ومن ميوياي يق مسي  يلة اليلول اليوي مينيو ، 
ش ر ت الصنن فيي  يلة مويرو ي ج مين 
أول تصفن  حلة اليفيعير فيي بيايا اليلول 
الو منو. مثال، يظمت الصنن تلريب ج تعونيو 
موول و في الو  و يميبيلديي ، وتيعي سيميت 
 برات   م  الب لاق الو منيو األ يرى  يالل 

 المم رس ج الفا نو.
ً : الينيلم  مي  بيلاييو الياي م  ، 0700 و م 

تسا  الصنن لوعليم المس هم ج الو ن و فيي 
قىنو تصفن  حلة الفعر في الا لم، وتحعنق 
الر    الموورك ل بيويرييو، وبيوي   رابيايو 
المصنر الميويويرك بينين سيكي ق األرض.. 
ويبع  الوا وق اللولي الع ئيم  ي ي  احيويرام 
اإليس ق، وايوو له من براثن الفعر وتينمينين 
اليحيي وي ج األسيي سينييو لييمييويايي يبيي ج اليحيينيي ة 

 الكريمو ل بوريو هل األس  .
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)يصوُ  الفعُر لصلص ، م  يصوُ  الحُ  
شيياييرا ، الييفييعييُر أُا الييوييرائييم و أسييلأُ 

 أشك ل الاو (.
م الصنُن بوسبو     في اليمي يو  07أق تُس  

لوع نل  لد فعرا  الياي ليم وفيعي  ليويعيريير 
األهلا  اإليم ئنو األلفنو لألمم الموحلة، 
ف ق هذا إيو ز ضصم  و ولاٌق  رئينيٌس 
ييياييكييس بييلضييل   ميياييلالج الييويياييلر 
واليييويييميييل السييينييي سيييي واالقيييويييصييي دي 
واالووم  ي ل ذا اليبي يل اليايميالق، فيعيل 
ي لت و لد اليعيني دة الصينيوينيو إ يوي بي ً 
ً ولييصييصييْت إيييويي زاج  وتييعييليييراً واسييايي 
و يييبيييراج الصييينييين  يييالل سيييويييلاج  
اإلصال   وااليفو   الوي ف قت األربانن 
  م ً وأش رج إل  اتو ه مسنرة مسوعبيل 
الو ىو الكبرى ليألميو الصينيوينيو اليويي 
تييميينييزج سيينيي سييوُيي يي   بيي ييلوٍ  وصييمييٍت 
وحكمو، حو  أ م ْت بو َ  العرى ال يوينيو 
والعليو ووذبت األ ف   إلن   وأصبحيت 

 مرا َز  لري دة األ م ل.
وضات الصنن تيويمينيو اإليسي ق فيي    

الييمييعيي م األول، وأتيي حييت لييه تيياييلييير 
الصو   ج المومنزة المصو فو بم  يُو س  
يه  لي يسينير  ي ي   اروفه المح نو، ليلفيا 
طريق الوومنو المسولَامو ل ويميل  اليوي بي  
من الذاج، والوص ص من الفعر والوميوي  
ب لانش الكيرييم ا يويمي داً  ي ي  اليويفيس 
فوحلليت حيني ة الصينيوينينين إلي  إييوي   
ووفرة وردل ويم  ، وتص ص أ ثر مين 

 077م نلق فرد من الفعر ميوي يم  007
م نيلق  ي ي  ميلى السيويلاج اليثيمي ييي 

الم ضنو  ي ي  وويه اليصيصيلص ميويذ 
تللي الرئنس شي ونوبنوغ ل سي يايو، مي  

ً »يُوييكييل  بييحييسيي   «ايييوييصيي راً  ييظيينييميي 
 وصفه.

 ييميي ييت الصيينيين  ييذليي   يي يي  ضييميي ق 
حصلل فعرائ       الي يذا  واليمي يبيس 
والسكن اآلمن والحصلل     اليوياي ينيم 
اإللزامي والر  يو األس سنيو. قيلد  يلد 
ً ليميايني ر  ي   الفعرا  في الري . وفيعي 
الفعر الح لي لسك ق  ت   الميوي طيق بيمي  
يفلُق معلاَر    الفعر الاي ليميي اليُميْلق ي  
الذي حلدده البوي  اليلوليي ليل يل اليفيرد 

دوالر( بينيويمي  0917النلمي بنقل مين )
  ق حل الفعير الصينيويي مي   قيل   ين  

دوالر يلمن ً، لكن هذا الوحليل ال  0907
يسوول فع  إل  الل ل في ويميني  أييحي   
الصنن، بل زاد  يلد اليميوي ر ينين فيي 
الييويينميينيين الصييحييي ليي يياييال  وتيينميينيين 
الونصل و، وتا نم األطف ل ودنره وفيق 
أسييس أشيير   يي يينيي يي  الييمييسييؤولييلق 
الحكلمنلق  لوعننم اللض  االويويمي  يي 
ليي ييسييكيي ق ميين  ييالل زييي راٍج تييفييعييليييو 
لمو زل م وأم  ن  م  م، ت نرج مالمح 
العرى واُسوبيلليت اليميسي  ين اليصيويبينيو 
بموي زل في  يرة وبيوي يي ج مين اليايلا 
واألسموت وباى   بنبرا   ش هعيو فيي 
أري   ومن و  دونو   د إلن   شب بُ   من 
الييايي صييمييو بييكيينيين والييمييلق الييكييبييرى 
وأصبحلا رواد أ م ل فصلرين ببالدهم  
وإيو زات م، ترتسم االبيويسي مي ج  ي ي  
ووله م في هذا الب يل الوي سي  اليلاسي  

لَ مو  و ط حوو را  ضحنوَي ي   الذي ش  
المالينُن من سك يه في بلايو سيوينيويني ج 

فيي  17العرق الم ضي  م    ق حلال  
الم و من الصنوننن يانولق تيحيت  ي  

 الفعر قبل تنسنس الصنن الوليلة.
لكن بل م الحكلم ج الموا قبيو وتي يني يو 
الانش الكريم ل سك ق وحث م ب ال يويمي د 
    أيفس م اتو ت إل  د م الفعرا  في 
المو طق  اج اليظيرو  اليعي سينيو اليويي 
تفوعر إل  الظيرو  اليميوي سيبيو لي يحيني ة 
واإليو   بولطنيوي يم فيي أمي  ين أ يرى 
 اج ارو  مو سبو     يفعو الحكلميو 
لوص نص م من الفعر. أم  ب لوسبو ل فعيرا  
الذين يميوي يكيلق اليعيلرة  ي ي  اليايميل، 
  صو الوب ا مو م ، سي  يلتي يم  ي ي  
الييوييلايينيي  فييي قييايي  ييي الصييويي  ييو 
والصلم ج، من  الل الولري  اليمي يويي 
ورف  م  رات م الم ونو، أم  أول   الذين 
لنيس ليليي يم اليعيلرة  ي ي  اليايميل وال 
يسوانالق الوص ص من الفيعير ا يويمي داً 
 يي يي  سيينيي سيي ج الييل ييم الصييويي  ييي 
والولان ، فوم إ راو م من الفعير مين 
 الل إدراو م فيي ييظي م اليحيل األديي  

 لىم ق الحن ة في الري 
.إق الحكلمو الصنونو ت وَُم اهوم م ً ب ل ي ً 
ب لوا وق م  األوي يزة اليلَولينيو واليلول 
الو منو األ رى في مو ل الوص يص مين 
الفعر وتوحمل     المسؤولنو اللولنو فيي 
الييوييصيي ييص مييوييه بصييلرة وييليييو وتييعييلم 
مالي ج ل لول اليوي مينيو األ يرى بيلوق 
أي شروط سن سنو من أول مس  لتي ي ، 
  صو اللول األ ثر فعرا. ولال مبي درة 
"الحزام والاريق" الصنونو  نر شي هيل 
     ل  حن  توفق هذه المب درة اليويي  
طرح   الرئنس الصنوي شي ونن بنوغ، 

" إلي  0707م  "أوولة األمم الموحيلة 
حل  بنر، مم  يفوح صفحو وليلة ل وومنو 

 الا لمنو. 
وأثبوت اليميمي رسي ج أق بيوي   ميبي درة 
"الحزام والايرييق" ليه دور مي يم فيي 
مس  لة الب لاق ل و  ي   ي ي  ميايلقي ج 
الوومنو، وتىننق فولاتي ي  واالييويصي ر 
في مار و العى       الفعر وتيحيعينيق 
الوومنو، ووفعً  لوعرير بحثي ص در  ين 
البو  اللولي، سوووول مبي درة "اليحيزام 

مي ينيلق  0.0والاريق" م  يعيرا مين 
  00شصص من  لالم الفعر الملق ، و
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ل، و م نلق شصص من اليفيعير اليُميايويل 
)الُمْلق  (   مو ب ني يوٌ تيايويي فيي الي ي يو 

ل -)الوليل ز(  دالليو  ي ي   -الُمذ  الُمْايل 
الحيرمي ق الويلييل. إ اً  يني  ال تيكيلُق 
رةً ومس هيميو فيي اليعيىي    الصنُن مب د 
    الفيعير  ي ليميني ؟ و يالل  ويراج 
السونن المي ضينيو، قيلميت ليمي يو وسيت 
وسونن دوليو وميويظيميو ميايليي ج بي يغ 
حوُم   ييحيل أربيايمي ئيو مي يني ر ييلاق، 
وباثت بسيويمي يو ألي  ميلاي  ليويعيلييم 
مس  لاج ل لول الو مينيو وألي يت دييلق 
العروض الحكلمنو بلوق فيلائيل لي يلول 
الوليلة الفعر واللول األ ثر فيعيرا سيبي  
مراج. ب إلض فو إلي  تيعيلييم ميايليي ج 
طبنو إلي  تسي  وسيوينين دوليو وتيعيلييم 

 007مس  لاج موصصصو أل ثير مين 
دولو ي منو لوحعنيق األهيلا  اإلييمي ئينيو 
لألليفينيو.  يمي  أيوينج الصينين واليبيوي  
اللولي وبري مج األمم الموحلة اإليمي ئيي 
وموظم ج دولنو أ رى "المر ز اللولي 
ل وص ص من الفعر" في الصنن. موذ   م 

، يوظم هيذا اليمير يز "اليميويويلى 0704
الرفن  المسولى لي يعيىي    ي ي  اليفيعير 

مسيني ق  -والوومينيو" و"ميويويلى الصينين
ل وومنو االووم  نو والعى       الفعر" 

أفريعن  ل عى    ي ي   -و"مؤتمر الصنن
الفعر والوومنو"، ودنره  من الموويليي ج 

 0077الوظ منو.  يمي  دربيت الصينين 
ملا  في مو ل العىي    ي ي  اليفيعير 
 يووملق إل  م ٍو و وريَن دولوً ي منو. 

فييي السيي د  واليياييوييرييين ميين أييي ييلل  
،  الل اويويمي ث طي وليو 0705سبومبر 

مسوليرة ل وا وق بنن ب لاق الوولا فيي 
ينليلرك، أ  ن الرئنس الصينيويي شيي 
ونوبنوغ  ن مبي درة "اليمي ي ج السيت"، 
والوي تاوي م و بري مج ليصيفيا اليفيعير  
وم و موروث ل وا وق اليزرا يي ومي يو 
بري مج ل ورويج الوو ري وم و بريي ميج 
لحمي ييو اليبيني يو وتي ينير اليميوي   ومي يو 
مسووف  و ن دة وم و ملرسيو ومير يز 
تلري  مي يويي. وتيويلاصيل مسي هيمي ج 
الصنن وحكموُ   وقلتُ   في دف  وي يلد 
يلة  اليفيعير  المووم  اللوليي ليويصيفيني  ح 

 0707وتحعنق أوولة الوومنو المسولامو 
 لألمم الموحلة.

يعلل  براُ  االقوص د الصنونلق إق      
هذا المو لد الوب ر) العى       الفعر 
الُملق ( إيو ٌز مرح ي مي يم  وليكيو يه ال 
ياوي ايو ي َ  مي يميو مسي  يلة اليفيعيرا ، 
ف لصنن تسا  ل ر  رو  الكيفي   فيي 
يفل  الفعرا  لنا َيميلا أق اليفيعير لينيس 
ً إ ا مي   يمي يلا بيويٍل  ً ُميصينيفي  ملضل  
يوي  واالزدهي ر،  وا الص لوحيعينيق الي  
فيبيسييبي  الييفيوييلة اليكييبينييرة فيي اليل ييل 
والفولة بنن المو طق المصو فو  والفولة 
بنن اليميوي طيق اليحيىيرييو واليميوي طيق 
الريفنو، سوبع  موك يو اليفيعير اليويسيبيي 

، سينيكيلق 0700لملة طلي و بال  ي م 
المحلر الم م أل م ل الحكلمو الصنونو 
في مس  لة الفعرا  هل حل موك و الفعر 
الييوييسييبييي،  يي صييو  ييوييلميي  يىيي  فييي 
اال وب ر تالاد السك ق الكبنر ل ذا اليبي يل 
م   وقلرته     الوص ص من الفعر اليُميايل 

في وقت قن سي  ردم أيه يىيم حيلالي  
في الم و من سك ق الياي ليم  يمي  أق  07

مس حو أراضنه  اليزرا ينيو التيويوي وز 
فييي الييميي ييو ميين إوييميي لييي مسيي حييو  07

األراضي الزرا نو في الا لم، وب لرديم 
من  ل  ايوصر في مار وه ضيل اليفيعير 
وضمن حق المانوو األسي سيي لويايبيه 
اليميثي بير، في ألطيفي ل  ي اي يم بي تيلا اآلق 
يُكم  لق تا نيمي يم اإلليزاميي حيوي  سين 
الييصيي مسييو  وييرة بييلوق أق يىيياييروا 
ل امل لمس  لة أه  م.  م  تراو  مالل 
وفن ج الرض  فيي األ يلام اليايويريين 
الم ضنو بحس   تع رير النلينسن  فيي 
حنن أق مالل اقوو   سن رة ارتف  بوكل 

 % من السك ق.07 بنر لنصل ال  
العى       الفعر ُحي يُم  يل فيرٍد وأميو 
و ييثيينيير ميين الييلول أُ ييوييبييت بييوييوييربييو 
الصنن ووصفو ي  بي إلييوي ز اليميوي يلد 
والىييصييم وديينيير الييمييسييبييلق وتُييري ييل 
دراسوَ   واالسوف دة مو   بال م  دينيرج 
حن ة ومالمح األري   والملق الصنوينيو 
الفعنرة ت ننيراً يُيثينير اإل يوي ا. طي رد 
الصونلق الفعر الُملق   لسولاج طلي يو، 
و نق  لس ق ح ل م يُردد ) لل  ق اليفيعيُر 
روال لعو وه( لكو م اسوا  لا قو َه فيايال 
ال  قلال! وتونناَه إل  مثلاه األ نر مي  
حيي ييلل الييذ ييرى الييميي ييليييو الحييوييفيي الج 
بالدهم بونسنبس الحزا الوينيل يي فيي 

، وُحيَق لي يم االحيويفي ل 0700هذا الا م
 واالبو   .

 
*  عامي من السوداف  لبير تفالفرفسفت 

 العرتي إلذاعة الةين الدولية 
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ال ي م للق الع  إ ا   ق أسلد أو أبينيا، “ 
ت هيذه ” فا لم  يصا د ف راي  ف ل قي  وينيل

 –الك مي ج تيصيويصير اليفيكير االقيويصي دي 
السن سي ل يز ينيم الصينيويي اليراحيل دييويغ 
شيينيي و بيينييوييغ. يويينيير  يي ييميي   السيينيي سييو 
والييمييصييوييصييلق بيي لويينق الصيينييوييي إليي  أق 
الز نم ديوغ هل المؤسس الفياي يي لي يصينين 
الييحييليييثييو وميي ييوييل  االصييال  السيينيي سييي 
واالقوص دي، أم  اإليو زاج الوي تُيحيعيعي ي  
االدارة الصنونو مؤ را ف ي ثمي ر األفيكي ر 
الوي بذره  دييويغ شيني و بينيويغ فيي اليويظي م 
الصنوي. فعل ا ومل سن سيو االييفيوي    ي ي  
الوييرق واليي ييرا وأ يي د إحيينيي   مييفيي ييلم 

بحن  تكلق الصنين دوليو ”  مم كو اللس “ 
ميير ييزيييو فييي الييوييبيي دالج االقييوييصيي ديييو 
والييعييرار السيينيي سييي الييلولييي. لييعييل بيي تييت 
الصنن دولو وازيو في الاالقي ج اليلولينيو 
ومؤثيرة  ي ي  اليميني ديين  ي فيو، بيفيىيل 
السن سو الحكنمو ل يرئينيس الصينيويي شيي 
ويينيين بيينييوييغ الييذي سيي ر  يي يي  الييصييايي  
االصالحنو الوي رسم   ديوغ شني و بينيويغ 
ال بل أد ل   ن ي  اليويايلييالج وطيلرهي  
لووال م م  المو نراج اللولنو وم  وضي  
الصنن الذي يوا ام، ب لو لي ب تت الصنين 

فييي  يي ييل ”  دولييو  ييظييميي “ وبييكييل فييصيير 
 الرئنس شي ونن بنوغ.

إيييويي زاج ال تُيياييل وال تُييحييصيي  تُسييوييل 
لمص حو الرئنس شي ونن بنوغ، إيه ز ينيم 
سنُص َل اسمه في الو ريخ الصنيويي اليحيليي  
وسنكلق ليه اليفيىيل اال يبير فيي تيحيلييل 
الصيينيين الييلولييو االقييلى  يي يي  الصيياييل 
االقوص دييو واليويكيويلليلوينيو واليايسيكيرييو 
والابنو ودنره . موذ تس مه مع لينيل اليحيكيم 

  يت مك فحو الفعر في الصنين  0700  م 
والعى    ي ي  اليفيعير اليميلقي   ي ي  ُسي يم 
أوللي ته، ف  يويبير أق هيذه هيي اليمياير يو 
االهم ل عن دة الصينيوينيو وييوي  اليفيلز بي ي  
م م      الثمن. وضات العن دة الصينيوينيو 
اسوراتنونو ُمحكمو تحت إشيرا  اليرئينيس 
شي وتم  بذل الو لد الوب  رة الوي لم يسيبيق 
ألي دولييو أق قيي مييت بيي يي  فييي الييويي ريييخ 
البوري، وبال ثم يي سيويلاج مين اليايميل 
الييلؤوا وفييق  ييايي  وبييرامييج واضييحييو، 
أ  ن الرئنس الصنوي شي وينين بينيويغ فيي 

، ” العى       اليفيعير اليميلقي “  ا ا له 
فيي اليلوليو األ يثير ”  ماوزة الاصير“إي   

 ث فو سك ينو و الل ملة زمونو قن سنو ويلا 

مع ريو بالد السك ق وبوسبو الفعير اليميلقي . 
لعل ق ل الرئنس شي إق الصنن قل  ي ضيت 
أقلى وأضصم مار و ضل الفعر في تي رييخ 
البوريو، والوونيويو  ي ييت اليويصير اال ينيل 
وإيو ز وليل لمص حو العن دة والوياي  فيي 

 الصنن.
في الرسم البن يي األول تظ ر يس  اليفيعير 

 0700الييمييلقيي  فييي الصيينيين مييوييذ الييايي م 
ً بيايل  يي م  واييصيفي ضي ي  اليويلريييويي  ي مي 

%، فيعيل 7بوسبو  0707وصلالً إل  الا م 
اسوا  ت اإلدارة الحكنمو في الصنن وفيق 
اسوراتنونو و ا  ملروسو تحعنق ال يل  
ب لعى       الفعر الملق   الل ملة زمونو 
قن سنو. اسوا  ت العن دة الصنونيو تيحيعينيق 
هلف   ب لعى       الفعر الملق  قبل شي ير 
واحل من المل ل اليذي  ي ق ميحيلدا، بيايل 
االيو    من تس  مو طق موبعنو في مع طايو 
قليوول. تم تيحيعينيق اليعيىي    ي ي  اليفيعير 
الملق  في الاليل من المح فظ ج الصينيوينيو 
مو ي  شينيويويني ييغ ويينيوي يويني  وقيلايي يويي 
)مييعيي طييايي ج  اتيينييو الييحييكييم( ويييليييويي ق 
وسنوولاق وق يسل ودنرهي . ليعيل وضيايت 

 يميل يل  0707العن دة الصنونو م ر الاي م 
لاليو    من الفعر الملق  وبي ليفيايل حيعيعيت 
هلف   بوو  . تونير اليويصيوينيفي ج اليلولينيو 
لوس  الفعر الملق  أق واحلة من  يل ثيالث 
مع طا ج فيي الصينين تياي ييي مين اليفيعير 

 0707الملف ت ومي  حي يلل يي ي ييو الياي م 
بي ج صيفير ميعي طيايو  0700وبلايو  ي م 

 0700صنونو تا يي من الفعر الملق .   م 
  يت فع  تس  مع طا ج   لنو مين اليفيعير 
الملق ، الا صمو بكنن وبيايا اليميوي طيق 

 .الصو  نو مثل ش ي   ي وفلون ق
اووم ث ل دووو اللائمو ل مكو  السن سيي  الل 

المكليو من سيبيايو أ ىي   قي ل اليرئينيس 
ليعيل حيعيعيوي  فيي “ الصنوي شي ونن بنيويغ: 

اللقت المو س  هل  الحل مين اليفيعير فيي 
ت إيييه اليي ييل  األديي يي  ” اليياييصيير الييوييليييل

والوصر األهم في   ل الرئنيس شيي اليذي 
سنحلل الصنن إل  دوليو  يظيمي  بيفيىيل 
و لد العن دة اليحيكينيميو دوق اليحي ويو إلي  
الميسي  يلة مين أي  ي ق. ييويحيت اليعيني دة 
الصنوينيو فيي تيصي ينيص اليكيثينير مين 
الصنوننن مين اليفيعير اليميلقي ت يىي  
الييحييزا الويينييل ييي الصيينييوييي هييذه 

الير يي   “ اليصيايلة فيي إطي ر  يايو 
لوحسنن الظرو  المانوينيو ” الماولل

ل ملاطونين. ر ديزج حيمي يو اليعيىي   
 يي يي  الييفييعيير الييمييلقيي   يي يي  الييرييي  
الصنوي الذي   ق يياي ييي مين يسي  
مرتفاو من الفعر اليميلقي ت تسيوي يل  
الصياي  الصينيوينيو اليميعيبي يو تيايليير 
االري   وتيحيسينين اليظيرو  اليمياينيوينيو 
لع طون   بال أق ايو ت من تومنو اليميوي طيق 
الصو  نو وتاليره  وفق العلا ل اليلولينيو 
وت اللولو اليكيثينير مين  ل امل والبن و. لعل أمد
اللا ئ  ل ا ط ينين  ين اليايميل وميويحيت 
األشص ص المالقنن الوعليم ج االووم  ينيو 

 لحن ة  ريمو.
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إق ايوع ل الصنن من موويمي  زرا يي إلي  
ث يي أ بر اقيويصي د فيي الياي ليم هيل سيبي  
مييبيي شيير فييي تييحييسيين يييل يينييو الييصييلميي ج 
االووم  نو الوي تعيلمي ي  اليلوليو الصينيوينيو 
وفي العى    ي ي  اليفيعير اليميلقي ، إال أق  
األهم هل وولد إدارة ص دقيو مي  الوياي  
وتاومل مب د  الوفي فينيو فيي اليحيكيم، دوق 
الييفييسيي د والسييرقييو والييرشييلة،  ييل هييذه 
َث فيي  ً سيرد الظرو   ي يعيت ويلاً ميالئيمي 
العى       الفعر الملق  و يزز مين ثيعيو 
اإلدارة الصنونو في البل  بحيمي يو االييوي ي   
من الفعر الملق .  ل هيذا يينتيي فيي إطي ر 

مووم  ميزدهير “  ا  تحليل الصنن إل  
الوي يامل     تابنع ي  اليحيزا ”  ب  ولال

الونل ي الصنوي. إق العى    ي ي  اليفيعير 
الملق  هل هل  لماظم اللول وقل أدرويويه 
األمم الموحلة     س م أوللي ت ي ، بينيل أييه 
  ق من المسوبال أق تووصر الصينين  ي ي  
الفعر الملقي  أليي ي  اليلوليو اال يثير  يثي فيو 
سك ينو في الا ليم، واليعيىي    ي ي  اليفيعير 
الملق  في دولو موالدة الوالا واالثويني ج 
واألق لنم الو رافنو لينيس بي لسي يل، إال أق 
اليعيينيي دة الصيينييويينييو اسيوييايي  ييت بييويي ييلدهيي  
الص صو تحعنق هذا ال ل  بيويوي  . يوينير 
البو  اللولي إل  أق الفعر الملق  هل الل ل 

دوالر فيي الينيلم،  0.17الذي ال ييويايلى 
والحرم ق من أبس  الحيعيلق ميثيل الي يذا  
ومن ه الورا والصر  الصحي والمسكين 

 والوا نم ودنره .
يظ ر في الرسم البن يي أالث يي  لد اليميلق 

الوي ايو ت من اليفيعير اليميلقي  ميويذ الياي م 
) يي م  0707وصيلال إليي  الييايي م  0700

االيو    اليكي يي مين اليفيعير اليميلقي (.  ي م 
  يت يسبو الملاطوينين الصينيوينينين  0700

الذين يانولق فيي اليفيعير اليميلقي  حيلاليي 
م نيلق، قيل تيعي يص هيذا اليرقيم الي   077

حلالي  مسو م ينيلق ويصي  فيي أوا ير 
 200 ي ييت حيلاليي  0700،   م 0701

مليوو صنونيو تياي ييي مين اليفيعير اليميلقي ، 
ميلييويو فيي أوا ير  50وتع ص الالد الي  

. فييي دراسييو مييعيي ريييو قييمييُت بيي يي  0701
لمالالج الل ل النيلميي فيي الصينين بينين 

تييظيي يير الييوييعييلم  0702و 0117 يي مييي 
االووم  ي ال  ئل الذي قي ميت بيه الصينين 
والذي يواكس مب شرة  ي ي  ييمي  اليحيني ة 

 ل ملاطونن.

في الولول أالمرافق ييويبينين أق اليميويويمي  
الصنوي    يا يي من الفعر الميلقي  بيويسيبيو 

تع صت هيذه  0117%   م 27توو وز ال 
 0702% فيي الياي م 5الوسبو إل  حلالي 

اييوي يت  0707وم  حي يلل يي ي ييو الياي م 
الصنن من مفيو اليفيعير اليميلقي ، أمي  يسيبيو 

 5.57االشص ص الذين يانولق بن ثر من 
% 0دوالر ل نلم اليلاحيل  ي ق ال تيويايلى 

ارتفات هذه الوسيبيو ليويويوي وز  0117لا م 
. بي ليوي ليي إق ميايويزة 0702%  ي م 07

الصنن االووم  نو لينيسيت فيعي  بي ليعيىي   
    الفعر الملق  إيم  بيويحيسينين األوضي ث 
االقوص ديو ل صنوننن بوكل ه ئل، ففي هذه 

الييرفيي ه “ الييحيي ل يييمييكيين الييحييلييي   يين 
في الصينين. إق الصينين هيي ”  االووم  ي

اللولو اال ثر يو ح ً في الوص ص من اليفيعير 
وتعليم يمل   دولو الر  يو االووم  نو من 
بنن اللول اليصيميس  ويرة األ يثير  يثي فيو 
سك ينو في الاي ليم. إق بيايا اليلول ميثيل 
فنوو م قل قلمت مث الً ونلاً في اليويعي ينيل مين 
مايلالج اليفيعير اليميلقي ، ليكين ييظيرا 
ل فرق الو س  بينين ميايلالج اليكيثي فيو 
السك ينو بينين الصينين وفينيويوي م تيظيل 
الصنن الومل   الميمينيز فيي اليعيىي   
    الفعر الملق . بايا اليلول ميثيل 
الكلي ل الليملقراطنو لم توي ينير يسي  

 0117الفيعير اليميلقي  فيني ي  مي  بينين 
،  ييي يييمييي  أق اليييكيييليييي يييل 0702و

الليملقراطنو هي أ يثير دوليو تياي ييي 
 من الفعر الملق  في الا لم.

تا يي الصنن مين اليويفي وج فيي ميايلالج 
الفعر م  بنن الملق واألري  ، هذه الموك و 
هي في س م أوللي ج العن دة الصينيوينيو، ليذا 
تعلم الحكلمو الصنونو بيصي يق اليكيثينير مين 
فرص الامل في االري   وتلسن  شبيكي ج 
الملاصالج وتازيز الصلم ج االووم  نيو. 
    سبنل المث ل   يت مع ط و شنويويني ييغ 
تا يي من مالالج   لنو من الفعير اليميلقي  
ومن ضاي  فيي  يلمي ج اليلوليو، إال أق 

الو لد الوبد رة لالدراة الصنونو قيل قىيت 
    الفعر الملقي  وقي يصيت مين ميايلالج 
البياي ليو وطيلرج اليايلييل مين الوير ي ج 
والمو ري  االسيويثيمي رييو. إق االييوي زاج 
الوي تحعع   الصنن مؤ راً هي ثمرة و لد 
وبد رة و ا  تومليو ولنست ولنيلة الينيلم. 

لعل و   في تعرير الاميل اليحيكيلميي لياي م 
سل  ياومل سن سو لرؤيو الامي ل “   0707

الريفننن اليمي ي ويريين ييويميويايلق بيفيرص 
موس ويو ل لصلل إل   يلمي ج اليويلايني  

، و ذل  سنيويم ” في الملق الوي يام لق فن  
تنونل ملفل  ج أقس ط الونمنن االووم  يي 
لييذوي الييل ييل الييمييحييلود وفييق سيينيي سييو 
اووم  نو توبو ه  الحكيلميو الصينيوينيو  يمي  
 ََ َر رئنس مو س اللولو الصنيويي ليي  يه 

 تون يغ.
وضيياييت الصيينيين الييصيياييلط  0770 يي م 

الاريىو لي يعيىي    ي ي  اليفيعير ليفيويرة )
(، فعل حيلدج اليميعي طياي ج 0770-0707

الموكلبو ب لفعر والمو طق المو  يميو لي يفيعير 
الملق ، وأيونج يظ ًم  ل وصيفيني  مين حيلة 
الفعر من أرباو مسيويليي ج مين اليحيكيلميو 
المر زيو إل  مسولى المح فظو، وشيكي يت 
ملنو توسنق في مو الج بو   البونو اليويحيوينيو 
والزرا و واليحيفي ا  ي ي  اليميني ه واليويعيل 
والييايي قييو واالتصيي الج.  يي يي  الييمييسييوييلى 
اللطوي،  ززج االسوراتنونو من الصياي  
ويظدَمت إورا اج واساو الوا ق لويصيفيني  
حلة الفعر. موذ الميؤتيمير اليلطيويي اليثي مين 
 ور ل حزا الونل ي الصنوي في أوا ير 

، بلأج الصنن المرح و اليثي يينيو 0700  م 
من العى       اليفيعير واليويي  ي ق ويز  

-0700مو   العى       الفعير اليميلقي  )
(. ليعيل  ي يعيت اليلوليو اليميزييل مين 0707

فرص الامل ووا ت الوا نم مو ح ً ل ويميني  
ييوييت  يي فييو الييصييلميي ج االوييوييميي  يينييو  وأمد
ل ملاطونن في الميلق واألريي    ي ي  حيٍل 

 سلا  ل حل من الفعر.
 
 Centralمففرشففد لففلففدكففتففوسا  فففي * 

China Normal University مفتت  
في سياسة الةين الخاس ية ت ا  الم، رة 
العرتية مفع تفركفيفز لفا  عفلفل مفبفادس  
ال زاب وال ره   لده  العدهد من الكتفاتفا  

 والم،شوسا  

 14تتمة الم،شوس علل الة  ة 
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ياوبر الوا نم من األسس ال  مو الوي تعيلم 
  ن   المووما ج. فاولم  تمو   المارفو، 
سومو   العلة حوم ً. والعلة هيوي  ال تيايويي 

 اسوام ل الاو ، بل تاوي الو ىو.
ال ش  بنق هو ك  القو ويللينيو قيلييو مي  
بنن الوا نم ومح ربو الفعر. فاول اليعيىي   
    الو ل، أو مح ربوه     أقل تعليير، 
تسويايني  بيوي   ميويويمي  ييميوي ي  الياي يلم 
والماي ر  اليويي تيميكيويه مين االرتيعي  . 
ف لا يم ييايل ي ميالً وي  بي ً، بويكيل تيبيايي 
وتيي ييعيي ئييي، لييال ييوييرا يي ج الييوييي تسيي ييل 

 صالب ج الحن ة وتذلل  عب ت  .
ب لوسبو إل  الصنن، يمكن إ ووي   ميلى 
الونثنر اإليو بي لي ياي يم وإييايكي سيه  ي ي  
الوالر الح صل فن   موذ قن م ومي يلرييو 
الصنن الوابنو،     يل الز نم م و تسي 

، حو  يلمو  هذا، وهيل 0141تليغ الا م 
أميير ال يييمييكيين إيييكيي ره بييني شييكييل ميين 
األشك ل. ف عل أسس الموويمي  اليزرا يي، 
ً فيي  الذي   ق س ئلاً بوكل   ميل تيعيرييبي 
حنوي ي ، إلي  بيوي   دوليو سيويصيبيح  يمي  
قري ،  م  هل مولق  ل  ، أ بر إقيويصي د 

 في الا لم.
لكن االياالقو الكيبينيرة  ي ييت فيي الياي م 

، ” اإلصال  وااليفيوي  “ م  ثلرة  0102
الوي ق ده  الز نم ديوغ شن و بنوغ، حيني  

تيصيوي ي  بويكيل ”  صنن حيلييثيو“ أسس لـ 
(، ليكيوي ي  لينيسيت 0 بينير  ين اليعيلييميو)

موعااو  و   بل هي إمولاد ل  ، حن  تيم 
تازيز وتحصنن هذا العا ث ب لايلييل مين 
العلاينن واإلويرا اج اليويي سيميحيت ليه 

 ب لوالر والوعلم.

هييذا الييويي ييج سيي رج  يي يينييه الييحييكييلميي ج 
ً بيايل أق تيم وضي   الما قيبيو،  صيلصي 
الرؤيو االسوراتنونو الوي سنوم اال يويمي د 
  ن   من أول تحعنق الي ي ييو األسي سينيو، 
أال وهي االرتع   بي ليميويويمي  مين  يالل 
اليوييايي يينييم.  يي يي  سييبيينييل الييمييثيي ل، ييياييوييبيير 

موروث الوا نم اإللزامي فيي اليميوي طيق “ 
من أهم البرامج الوي تم إطالقي ي  ”  الفعنرة

فييي هييذا الييصييصييلص، حيينيي  تويينيير 
الما لم ج إل  أق قنمو اليويميلييل بي ي يت 

م ن ر يلاق اسويفي د ميوي ي   5.0“ حلود الـ 
ألي   47م نلق يسمو في أ ثر من  057

مح فظيو فيعينيرة.  020ملرسو تووور في 
و ول توفنذ الصاو اليصيميسينيو اليوي سيايو )

(، إ و رج لووو اليلوليو 0777  –  0110
 00ل وربينيو واليوياي ينيم ووزارة اليمي لينيو 

مح فظو في مواعو درا الصنن  ويعيايو 
توريبنو لووفنذ هذا اليميويروث، ووصي يت 

م نلق يلاق ميوي ي   017قنمو الومليل إل  
مب غ   ص من الم لينيو اليمير يزييو وهيل 

مي ينيلق  1.05م نيلق ييلاق تيفينيل  007
مييلرسييو، مييميي  أتيي    0010يسييمييو فييي 

لألطف ل اليميحيرومينين مين اليلراسيو فيي 
المو طق الفعنرة الالدة إل  الملار  مين 

 (0”)وليل.
ً  ي ي  رديبيو  م  سبق، يال مؤشراً مي يمي 
اللولو في تومنو األري   وإيص ل الوا ينيم 
المو يي فنه إل  مسولى ونل،     األقيل 
في البلايو، وهل م  سنويايكيس بي إلييوي ا 
    تالر الحني ة فيي اليريي  والي يحي ق 
بيير يي  الييويياييلر الييذي تويي ييله الييمييلق 
الكبرى، مثل بكنن وشو ي ي ي وديلاييزو 

 وتونو لاو دنره .

ولوال الوا نم مواو، بلأج يو ئج الوي ينينير 
حن   0705الفا ي تن ذ مك ي   في الا م 

ً ميي يي يييراً  ايييويي ييوييت الييمييلار  يييمييل ويي 
لألس لن  الوع نليو الوي   يت موباو س بعي ً 
إ  بلأ الور نز      يمي ينيو اإلبيلاث ليلى 
الوالمنذ بوكل أ بير وأوسي ، تيكيمين فيي 
إيو د بن و ميميوي زة لي يويفيكينير اليميسيويعيل، 
والسم   ليبيايا اليميلار  بيفيرض مي  

% من مو وي ي  اليلراسيي، 07يصل إل  
والور نز     ملاد الا لم والريي ضيني ج 
أو مورو  ج الوا م اليويويرييبيي بيوي يي  

 (0تالير شصصنو الاالا.)
،   يرج وزارة 0702وم  ح لل الا م 

الوربنو والوا نم، فيي تيعيريير لي ي ، بي يلغ 
إومي ليي  يلد اليميلار  فيي الصينين الـ 

أليي  مييلرسييو ميين مييصييويي يي   502.2“ 
 5700األيييلاث والييمييسييوييلييي ج، بييزييي دة 

(. وبي يغ 0700ملرسو  ن الا م الس بق )
 000 لد الا بو المعندلين فيي اليميلار  

مي ينيلق  5.014م ينيلق يسيميو، بيزيي دة 
(، أي 0700يسمو  ين الياي م السي بيق )

%. وب يغ  يلد اليمياي يمينين 0زي دة بوسبو 
مي ينيلق يسيميو،  00.0025الويظي مينينين 

أليي  يسييمييو  يين الييايي م  451.0بييزييي دة 
%. بي يغ 0.2الس بق، أي زيي دة بيويسيبيو 

إوييميي لييي مسيي حييو الييمييلار  ميين وييميينيي  
األيلاث والمسولي ج بكل أييحي   الصينين 

 054، بزي دة 0م ن ر مور مرب  0.500
(، 0700 ن الا م الس بق ) 0م نلق مور

%. وب ي يت اليعينيميو 4.5أي زي دة بوسبو 
اإلومي لينيو ألوي يزة اليويلرييس وميايلاج 

 0700.200البح  الا مي في الملار  
 070.000م ن ر يلاق صينيويي، بيزيي دة 

(، 0700م ن ر يلاق  ن الاي م السي بيق )
 (4%.”)00.0أي زي دة بوسبو 

واسوكمالً لمي  سيبيق، توينير اليايلييل مين 
الما لم ج إل  تن نل الصينين  ي ي  أيي ي  

م نلق شصص مين اليفيعير  277ايوو ت “ 
موذ إطالق إصالح ت ي  االقيويصي دييو فيي 
أوا ر السبانو ج. وهكيذا تيراوي  ميايلل 

% مين السيكي ق، 22.0الفعر الما ق من 
″0702%  الل 7.0، إل  0120الا م 

(، وهيل مي  يييثيبييت ييويي  يو السييني سييو 5) 
الوا نمنو الوي تيم إييوي ي وي ي  فيي ميرحيو 

حيينيي  اثييمييرج ”  اإلصييال  واإليييفييويي  “ 
 يعيلد بويكيل إسيويثيوي ئيي  4يو ئو   بايل 
 ودنر مولق .
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    7 1ا لففةفف فف ففة   

من هو ، تولر اإلش رة إل   الم ل رئينيس 
الصنوي، شي ونن بنويغ، ييعيلل فينيه إييه 

من اليميوياي يبي ج األسي سينيو واليميؤشير “ 
األس سي لو لدي  ل عيىي    ي ي  اليفيعير، 

، أق يووح فيي تيعيلييم 0707بح لل الا م 
الون نلاج في وي ييبينين والىيمي يي ج فيي 
ثالث يلا ، أي لىم ق  لم ق ق الفيعيرا  
الييريييفيينيينيين بويينق اليياييايي م والييمييالبييس 
والييحييصييلل  يي يي  الييوييايي يينييم اإللييزامييي 
والصيلمي ج اليايبينيو األسي سينيو والسيكين 
اآلمن، لسك ق الري  الفيعيرا . وهيذا هيل 
مييفييويي   يييويي   الييمييرحيي ييو األ يينييرة ميين 

 (0”)مار وو  ضل الفعر.
وإق العى       اليوي يل  ي ق أحيل أهيم 
ثم ر سن سو الوا نم، لكن م  هل الفت فيي 
األمر أق يو ئج هذه السن سو تصات بكثنر 
م    ق معرراً لي ي ، وييبيرز  لي  بويكيل 
أس سي من  الل  لد برا اج اإل يويراث 
ل سيويليي ً، حيني  وصي يت إلي   الوي تسود

  وراج اآلال .
في هذا الصصلص، تونر الما لم ج إل  
أق الصنن إسيوياي  يت إزاحيو اليلاليي ج 
الموحلة  ن  ر  تربايت  ي ينيه طيلال 

 علد، حن  تمكوت بكنن مين  4أ ثر من 
أق تصبح أ بر مصلر لاي يبي ج تسيوينيل 
برا اج اال ويراث فيي الياي ليم، إ  قي ليت 
الموظمو الا لمنو ل م كنو الفكريو، الماونيو 
بوسونل بيرا اج اال يويراث، إق الصينين 
أصبحت أ بر مصلر لياي يبي ج تسيوينيل 
الييبييرا اج الييلوليينييو فييي الييايي لييم، الييايي م 

، مونرة إل  أق  لد الا ب ج الوي 0701
مت من بكنن، في  ل  الا م، ب غ قرابيو  قلد 

طي يبي ً،  52117أل  ط  ، وتحليلاً  51
ط   تسوينيل بيرا ة  50247مع ريو م  

 (0ا وراث من اللالي ج الموحلة.)
وضمن مع ريو بسناو، يؤ ل الملير الا م 
ل موظمو حنو  ، فرايسنيس دي ري،  ي ي  

الومل السري  لي يصينين ليويصيبيح مين “ أق 
أ بر معلمي طي يبي ج بيرا اج اال يويراث 
يلل     أهمنو الصا  الحكلمنو طيليي يو 

، مونراً إل  أيه في ” الملى لل م االبوك ر
طي يبي ً  000ت عت المويظيميو  0111الا م 

فع  من الصنن م  ياوي أق اليايلد إرتيفي  
ً  يالل  077أ ثر من   ي مي ً  07ضيايفي 

( هيذا 2”.) س بعو ت ريصنيو“ فع  م  يوكل 
أيى ً، حني   0707الوصلدر إسومر ل ا م 
برا ة إ يويراث  02007تعلمت الصنن بـ 

% مع ريو 00.0وليلة، أي إرتف ث بوسبو 
، ف عل   ق الالد األ بير مين 0701ب لا م 

بييرا اج اال ييوييراث الصيي درة ميين ويي ييو 
، ” هييلاوي“ واحييلة ميين يصيينيي  شيير ييو 

 مالق االتص الج الصنونو، فنيمي  حي ديت 
الكلريو الوولبنو فيي ”  س مسليغ“شر و 

 (1المرتبو الث ينو.)
في أمر الفت وفي ال م  يياينيويه الينيلم 

”  ييلروييي “ ميين أزمييو ويي ئييحييو فيينييرو  
، يمكن اليعيلل ”( 01  – لفنل )“ المسوول 

بنق الصنن هي الب ل األوحيل اليذي حيعيق 
يملاً في االقوص د حن  وصي يت اليويسيبيو 

. فيي هيذا 0707%  الل الا م 0.0إل  
الونق، ق ل مكو  اإلحص   الصينيويي إق 
يسبو الومل المحعق و   فيلق اليويلقياي ج 
الوي أ  وو   ميؤسيسي ج دولينيو، أبيرزهي  

%(،  يمي  0.1صويلوق اليويعيل اليلوليي )
ب  ت قينيميو اليوي تيج اليميحي يي اإلويمي ليي 

تييرييي يينييلق دوالر أمييريييكييي،  05.40

بمولس  يصن  الفرد اللاحل موه بيحيلود 
 (07مال  دوالر.) 07الـ 

بييويي    يي يي  ميي  سييبييق، يييمييكيين أق يييرى 
بلضل  أهمنو المسينيرة اليوياي ينيمينيو فيي 
الصيينيين، حيينيي  أق هييذا األميير ميي   يي ق 
لنحلث للال وولد ق  لة تا نمينيو ميوينيويو 
ويت  يعيلالً تسيويايني  اليوياي ميل مي    ر 
األزم ج بل ي ومسيؤولينيوت لينيس فيعي  
لكي توعذ البالد من و ئحو  ارة، ال بيل 
حو  اإلرتع   ب   في ال ارو    لمنو 

 دنر   ديو، لم تحلث موذ قرق تعريب ً.
وضمن اليميؤتيمير اليذي أ ي ين فينيه  ين 
العى       الفعر، ق ل الرئينيس شيي إق 

ً “البالد   عت  لي يويصيفيني  ”  يمل و ً صنون 
من حلة الفعر، وقلمت مس هم ج  يبينيرة 
في العىنو     مسيويلى الياي ليم، حيني  
حععت الصنن هل  العى    ي ي  اليفيعير 

 0707المحلد في أوولة األميم اليميويحيلة 
سولاج مين  07ل وومنو المسولامو أي قبل 

المل ل المحلد، مونراً إلي  أيي ي  تيايويبير 
 (00”.)ماوزة سوُسول في الو ريخ“

في الصو م، سني ي  المي ب لعيلل أييه ا ا 
  ق م  حصل ماوزة، ف لحف ا     هيذه 
الماوزة هل اليويحيلي األ يبير  صيلصي ً 
وأق ومن  دول الياي ليم، الصيلييعيو ميوي ي  

الايميالق “ والالوة لبكنن، تا م ونلاً بني   
الييعيي دم، ووييميينيي  الييايينييلق ”  االقييوييصيي دي

شيي  صييو إليينيي يي  ال سيينييميي  ميي  إطييالق 
اليحيزام “ ، أي مبي درة ” الُح م“ مورو    
الييوييي تيياييل أ ييبيير موييروث ”  واليياييريييق

اقوص دي تك م ي  يرفيه الياي ليم إلي  حيل 
 النلم.
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  ق الفعر في الصنن ُمر دزا بوكيل 
رئنسي في المو طق الوب نو، حيني  
تحصر الوب ل السكي ق اليميحي ينينين 
في بع  بسناو صي ليحيو لي يزرا يو 
وبيينييلج أشييبييه بيي لييكيي ييل ، ولييم 
تربا م إال دروا  انرة بي لياي ليم 
الص روي، وال   رب  ، ي هن   ين 
األو زة الحليثو. هكذا ُهيم،  ي ييلا 
موازلنن تم م ً، وا لا يصي ر يلق 

 الفعر، والفعر يصر  م.
موذ الثم ينو ج في العرق المي ضيي، 
ايييويي ييوييت الصيينيين اسييوييراتيينييويينييو 
ميكي فيحيو الييفيعير، ليعيل تيم تسيوينييل 

الفعرا  وتح نل أسب ا فيعيرهيم، ثيم 
قيييييييييييلميييييييييييت 
السييييي ييييياييييي ج 
المس  يلة لي يم 
من أول زيي دة 
د   م وضم ق 
حصلل م   ي  
ال لا  والكس   
والييييمييييسييييكيييين 
والييييوييييايييي يييينييييم 
اإللييييييييزامييييييييي 
والييييير ييييي ييييييو 
الصحينيو، وتيم 

يعل سك ي ي  إلي  ميوي طيق أ يثير 
 مال مو.

لييكيين بيياييل  ييل هييذه الييويي ييلد 
الوب رة، م  زالت هو ك مويكي يو 
صابو:  ن  يومكين اليوي   مين 
 س  م  راج مانونو ليويحيعينيق 
اال وم د الذاتي في اليميسيويعيبيل؟ 
يسوحنل ايوو ل البور من اليفيعير 
بوييكييل ييي يي ئييي إال ميين  ييالل 
الوا نيم، إ  أق  سي  اليميايرفيو 

اويويثي ث ويذور “ والم  رة هيل 
، و صلص ً تا نم البوي ج ” الفعر

ويينييلاً، إ  أيييه أهييم  يي مييل فييي 
 األمر.

ولكن ثمو ا هرة ش ئاو مونص و 
للى أهل الموي طيق اليويبي ينيو  ي ي  

ملى األون ل: إ  بال ايو    الوا ينيم 
اإللزامي، د درج البو ج الملار  
بسب  فعر أسرهند الالتي لم تومكين 
 ، من تلفنر الوفع ج الملرسنيو لي يند
ون مبكراج. لذل  ايل فيي  ثم تزود
سيلق  المو طق الوب نو ما دملق ييكيرد
حن ت م إلطالق إميكي ييني ج اليبيوي ج 
في ا وس ا المارفيو واليمي ي راج، 

 تو يغ قلي مي هي من بنو م.

   8 1ا لففةفف فف ففة   
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    3 1ا لففةفف فف ففة   

هي مليرة لملرسو ث يليو مو ينو ل يبيوي ج 
في مع طاو يلي ق، وأيى  أم   صو لنس 

الايظينيميو ”  م م “ل   ولل أو بوت، ولكو   
لييكييل الييايي لييبيي ج. هييي ميين مييلاليينييل  يي م 

، بصحو ضانفو ولاً وتاي ييي مين 0150
 أمراض مزموو.

قلمت توي ييغ قيلي ميي مين  0105  م 
مسع  رأس   بومي ل شيرق الصينين إلي  
قيرييو يي ئيينيو فيي ميحي فييظيو تويلييي يلييي ق 
بمع طاو يلي ق، حني  ليم ييبي يغ  يميرهي  

سيويو، وبيلأج حيني تي ي   02وقو   سيلى 
تيلفيي زووي ي   0114ما ميو. فيي  ي م 

بسب  مرض، مم  أوقا   في حزق شليل 
وهييي  يي يييت مييايي ييمييو فييي مييليييوييو دالييي، 
ف يوع ت إل  ميلرسيو اليعيلميني ج بيميلييويو 

ميويذ أول ” وقي ليت 0110لنيويني ييغ  ي م 
لحظو أتنت إلي هو ، وال زلت فيي حيزق 
شليل،  وت ال أفكر إال فيي قىي   بيعينيو 
حن تي الب ئسو في هذه المواعو الو ئنو، إال 
أق ردب ج تالمنذى الويلييلة فيي اليوياي يم 
وصبرهم وتف ؤل م   ق يؤثر فيد  يثينيرا. 
حو  أق أحل تالمنذى تص    ين فيرصيو 
إلع   الوظرة األ نرة     أبنه اليذي  ي ق 
يحوىر من أول الوا م. و وت قل تينثيرج 
بذل   يثينيراً وقيررج أق أسي  يل هيؤال  

 ”الوالمنذ.

رأج تو يغ قلي ميي 
مصيي ئيي   ييلة لييلى 
األسر الريفنو الفعنرة 
والوي يروي  سيبيبي ي  
الرئنسيي ليميويظيلميو 
الوا نم الموصي يفيو فيي 
اليمييوي طييق الييويبيي ينييو، 
حن  تيكيلق اليبيوي ج 
أقييل تييايي يينييميي ً.  يي م 

بيلأج توي ييغ  0770
قلي ميي فيي إيوي   
ميييلرسيييو ثييي ييييلييييو 
مو ينو ل بو ج. ومين 
أول إيوي   اليفيكيرة، 
قيييي مييييت بييييايييي يييي  
الييييوييييبيييير يييي ج ميييين 
الييمييوييوييميي . فييي  يي م 

تم إيو   أول  0772
ملرسو ث ييلييو تيعيلم 
الييوييايي يينييم الييمييويي يييي 
ل بو ج في ميحي فيظيو 
هييلابيينييوييغ، فييي  ليي  

 10اليلقيت د ي يوي ي  
 بوو ً.

أثو   هذه السولاج ق مت تو يغ قلي ميي 
بييزييي راج ميين مييوييزل إليي  مييوييزل فييي 
المو طق الوب نو الفيعينيرة إلقيوي ث اليبيوي ج 
ال لاتي ياون هو ك بميلاصي يو اليلراسيو، 
حلث مراج أق سعيايت فيي درا 
وب ي أو أدمي   ن   بسب  الوياي  
الوييليييل. وايي ييت تييعييوييصييل فيييي 
مصروف ت   النلمنو بولدة مين أويل 
تلفينير أميلال اليميلرسيو، إ  ييبي يغ 
مالل الوفع ج الملرسنو ليكيل بيويت 
أ ثر من  مسنن ألي  ييلاق أثيوي   

 سولاج اللراسو الثالث.
دائم  تا م الما مو تو يغ قيلي ميي 
البو ج الثعو الذاتنو واال وم د  ي ي  
الوعس، وتيحيرص  ي ي  تيفي صينيل 
تىمن تر رث الياي ليبي ج صيحيني ً 
ً بوييكييل ويينييل، وتييايي يي   ويييفييسيينيي 
بصرامو مو ن بذل أقص  الوي يلد 
في اللراسو، وهذه الصيراميو تيفينيل 
الا لب ج طلال حن ت ن.  م  قي ليت 

ليلال اليوي يل ليذي بيذليويه “ ط ليبيو: 
م م ، م    ييت ليويوي   ليي فيرصيو 
االلوح ق ب لملرسو، تاي يميت ميوي ي  
الكف   وبيذل أقصي  اليوي يلد فيي 

 ”.سبنل الوعلم

أثو   السولاج اإلثووي  ويرة اليمي ضينيو، 
بيوي ج رييفيني ج  0274أد  ت الملرسيو 

إل  الو ما ج، وبيايل تيصيروي يند وويلَق 
أ م ال ونلة وقمن ب يويوي ل أسيرهيند مين 

أسيرة  0077الفعر، ممي  ديندير مياينيويو 
تياي ينيم “ فعنرة.  م  ق لت تو يغ قلي مي: 

بوت واحلة هل ايوو ل ثيالثيو أويني ل مين 
 ”براثن الفعر.

طلال هذه السولاج ي لت تو يغ قلي ميي 
الييكييثيينيير ميين ألييعيي ا الويير  والييوييلائييز 
اللطونو ور  يو الحكلميو، وأ يذ اليوي   
ميين أيييحيي   الييبييالد يييوييبيير ييلق بيي ألمييلال 
ويعلملق المس  لاج الممكوو لي يميلرسيو. 
ال تزال هذه الما دمو الموف ينو تامل  ي ي  
تالير أ م ل   الوا نمينيو  يل ييلم حيوي  
حلالي الس  و اللاحلة لنال، وهيي تيؤ يل 

سنح را حيوي  م ير ليحيظيو مين ” دائم :
، وهي تؤمن أيه بو لد الا م ينين ” حن تي

لوالير المو طق الموص فو، سوو ل أرض 
بوييكييل ”  اوييوييثيي ث وييذور الييفييعيير“ الييبييالد 
 ي  ئي.

*شي  هفانف) ومفواطف،فة صفيف،فيفة  ت فعف،فل 
تالشأف الثرافي وقااها ال،شر تين العالفت 

 العرتي والةين(
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ص ي ة 
تشاه،ا 
دهلي 

 الةي،ية ـ
 ترلت تيا  ترانكماف* ـ

 20-20-0202: اريخ النشر
 ي ًمي  ويياي ييي مين  51يب غ ون يغ شللن يغ 

ش ل في أطرافه السف نو بسب  ح دث. يانيش 
في قريو ونبي بيميعي طيايو ميني و اليميويميويايو 
ب لحكم الذاتي في مع طاو هليي ق ، ويياينيش 
    تربنو الوحل. لسولاج ،     في فيعير، 
يك فح إل  لو أسرته ب لل يل اليميحيلود اليذي 

 يكسبه من بن  الاسل.
، أيون موروث موورك بينين  0771في   م 

الييميير ييز الصيينييوييي الييلولييي ليي ييوييبيي دالج 
االقوص ديو والوعونو وبري مج األمم اليميويحيلة 
اإليم ئي مص ي  ما لوو الاسل في المع طاو 
، وقيلم تيلريييبًي   ي يي  تيكيويللييلويني  زرا ييو 
الاسل، وس  ل العريو   ي  إيوي   تياي ويينيو 
ريفنو. ويونوو لذل ، تيحيسيويت ويلدة  سيل 
ون يغ، وفوحت له قولاج بن  وليلة. بيحي يلل 

،  روت أسرة ون يغ مين  0701ي  يو   م 
 الفعر.

 المس همو في قىنو الحل من الفعر الا لمي
 057ون يغ هل واحل فع  من بنن أ ثر مين 

م نلق شصص تم اييويوي لي يم مين اليفيعير فيي 
الصنن     ملار األربانن   ًم  اليمي ضينيو، 
وييميثيي يلق حييلاليي ثيالثيو أربي ث اإلوييمي لييي 

 الا لمي  الل ت   الفورة.
في الو ر الم ضي، أ  ن الرئنس شي وينين 
بنوغ أيه بال  علد مين اليوي يلد اليحيكيلمينيو 
    ومن  الميسيويليي ج، تيم اليعيىي    ي ي  

 الفعر الريفي الملق  في الصنن.
ي وخ بري مج األمم الموحلة اإليم ئي الصينين 
    هذا اإلييوي ز اليرائي . ييحين فيصيلروق 
بوكل   ص أليو   م و  ووبً  إل  ويوي  مي  
الحكلمو ويعيلر اليميسي هيميو اليكيبينيرة اليويي 
قلمو   الصنن يحل الوي يلد الياي ليمينيو ليلفي  

مين أهيلا  اليويويمينيو  0الوعلم يحل الي يل  
المسولامو ، ل عى       ومن  أشك ل الفيعير 

 في  ل مك ق.

وم   ل  ، ف يو  يلرك أيًى  أق الاميل  ي ي  
مك فحو الفعر اليوو ي أبيلًا فيي اليلاقي .  يمي  

، في ق أولي ي   COVID-19أا ر و ئحيو 
الذين يياينيويلق فيلق  ي  اليفيعير اليلطيويي 

يلايً  سوليً  في  0002مب شرة )  ق المان ر 
( يييظيي ييلق  ييرضييو ليي يياييلاقيي  0701 يي م 

االوييوييميي  يينييو واالقييوييصيي ديييو ليي ييصييلميي ج 
واألزم ج المفي وي يو. ومي   لي  ، ال ييزال 

م نيلق شيصيص فيي الصينين  077أ ثر من 
ييلاق فيي  0777يانيويلق  ي ي  أقيل مين 

 الو ر.
تومثل الم مو اآلق في الون يل مين أق اليويعيلم 
الكبنر الذي تم إحرازه ب لفايل قيل تيم اليبيوي   
  ينيه بويكيل أ يبير وأق األشيصي ص اليذيين 
 رولا من دائرة الفعر لين ييويراويايلا. فيي 
اللاق  ، م  ا وم د الصاو الصمسنو اليرابيايو 

( رسييميينًيي  ، تييل ييل 0705-0700 وييرة )
الصنن فورة وليلة. ييظيًرا ألييه ييويويعيل مين 
سولاج من الومل اليكيميي السيريي  إلي  ييميل 
  لي الولدة ومس ر الوومنو المسولامو، فيمين 
الم م لنس فع  حم يو الوعلم الذي تم إحيرازه 
، ولكن لىم ق ف م أق الفعر يوالر م  هيذا 

 اللاق  االقوص دي الوليل أيًى .
 ال ا ة  لل مراهيس أوسع لترييت ال رر

ب د   ي بل  ، الل ل لنس سلى بيايل واحيل 
من أبا د الفعر. بنوم  ر زج وي يلد الصينين 
ل وصفن  من حلة الفعر بويكيل  ي ص  ي ي  
مو الج الوا نم والصحو واإلسك ق ، وتلفنر 
الىييرورييي ج األسيي سيينييو مييثييل اليياييايي م 
والمالبس ، فعل حلث هذا في الي ي لي   ي ي  
المسولى الوزئي. ل حصيلل  ي ي  ميويظيلر 
أ ثر شملالً     المسولى اليكي يي ، ييميكين 
ل صنن الوظر في ا وم د مع ينس أوس  ميثيل 
مؤشر الفعر مويايلد األبياي د ، و لي  ليويويبي  
وقن   الولاي  المصو فو بوكل مو يويي فيي 

 الكف   المسومر ضل الفعر.
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ب إلض فو إل   لي  ،  يمي  هيل اليحي ل مي  
الاليل مين اليبي يلاق ، أدى اليويميل السيريي  
ل صنن أيًى  إل  اتس ث  لم المسي واة. فيي 

،   ق الل ل المو   ل يفيرد فيي  0707  م 
المو طق الحىرييو أ ي ي  مين اليميسيويلى 

مرة. سكي ق اليريي   0.0الريفي بن ثر من 
في  00.0الا م لق في الزرا و أ بر سو ً )

ً )55الم ئو فلق سن   40.4( وأقل تاي ينيمي 
في الم ئو من سك ق الري  تي يعيلا اليوياي ينيم 
االبولائي فع  أو أي م أمنلق( مين إويمي ليي 

 السك ق الصنوننن.
في اللقت يفسه ، يلول في الملق الصنيوينيو 
سك ي   الىاف  .     سبنل المث ل ، بنويمي  

فييي الييميي ئييو ميين  07يييايينييش أ ييثيير ميين 
الملاطونن في الملق، ف ق الاليل ميوي يم هيم 
 م ل م  ويروق ال ييويميويايلق بي ميكي يينيو 
اللصلل الا دل إل  الصلمي ج الياي ميو فيي 
المو طق الحىريو الوي يام لق فن   بسب  

 يظ م تسونل األسرة ، أو هل ل.
هذا يو نر تلريون ً م  سن سن س ج ويلييلة 
تموح المزيل من الصيلمي ج ميثيل اليلصيلل 
إل  الملار  ألطف ل الامي ل اليمي ي ويريين 
فييي الييمييلق. لييكيين الصيينيين سييوييحييويي   إليي  
ملاص و دراسو السن ق ج اليميصيوي يفيو لي يذه 
المومل ي ج لىيمي ق  يلم إ ي قيو اليويعيلم 
المسومر في الوصفن  مين حيلة اليفيعير مي  

 اسومرار البالد في الولس  الحىري.
يسوحق الام ل أيظيميو ر ي ييو اويويمي  ينيو 

 أفىل
هو ك مومل و أ يرى تسيويحيق االهيويمي م 
وهي الام ل دنر الرسمننن و ذل  الايمي ل 

باعلد  مل رسمنو، لكن  علدهم ال تويميل 
الحم يو االووم  نو والو انو الونمنونو. مي  
اسومرار تالر الوعون ج الوليلة، تىم هيذه 
المومل و اقوص د اللا ئ  المؤقوو سريي  
الومل في الصنن والاليل من الا مي ينين فيي 
قا   ج رقمنو ويلييلة. ييوي  أق تصيبيح 
أيظمو الر  يو االووم  نيو أ يثير ميروييو، 
من أول ت انو ومن  الام ل ، وهي قىنو 
تم تس ن  الىل    ن    الل  روة اليلبي   

 في  ل من الصنن والا لم.
ميي  الييويي يينيينييراج الييوييي يييويي ييبيي يي  الييذ يي   
االصاو  ي واألتموو ب ليفيايل ، ييوي  أق 
يييوييايي يي  صيي ييياييل السيينيي سيي ج أيًىيي  إليي  
المسوعبل. وهذا يسول يي اسيويثيمي راج فيي 
الييوييايي يينييم لىييميي ق حصييلل الييويي    يي يي  
الم  راج المو سبو اليالزميو لياي ليم اليايميل 
الييوييليييل. ميين األهييميينييو بييمييكيي ق أق تييكييلق 

والم  راج الالزمو السوصلام ي    –الوعون ج 
مو حو ل ومن  ، لووو  يول  ايعيسي مي ج   –

 وليلة.
ب لوظر إل  طبناو هذه الوحلي ج، والمىيي 
قلًم ، ييوي  أق ييكيلق هيوي ك تيحيلل مين 
الور نز     الفعر الما يق، إلي  مياي ليويو 
الييفييعيير الييوييسييبييي، الييذي يييؤ ييل  يي يي   ييلم 
المس واة ويص  الظرو  الويي ال ييميكين 
ل وي   فيني ي  االسيويفي دة أو اليلصيلل إلي  
األيواو أو الصلم ج أو اليويوي را األ يثير 

 تلفراً لآل رين.
ومن الموو  أق ييرى أق اليحيكيلميو، مين 
 الل اسوراتنونو   إل  دة توون  الموي طيق 
الريفنو، تر ز     تىنينيق االييعيسي مي ج. 
 وز  من البري مج، سووب  اليعيىي    ي ي  

الفعر الملق  فويرة اييويعي لينيو ميلتي ي   يميس 
سييوييلاج ليي ييمييسيي  ييلة فييي تييلطيينييل وييميينيي  
اإليو زاج الوي سوظل  اللي ي  السيني سي ج 
والل م س ري المفالل لي يميعي طياي ج اليويي 
 روت ل ول من دائرة الفعر الملق  قي ئيميو. 
وهييذا أميير حيينييلي لىييميي ق  ييلم ايييزالق 
المووما ج الىانفو مرة أ رى في بيراثين 

 الفعر.
 حماهة البيئة لت دهد ال، اح

أ نًرا ، ف ق الحف ا     الوعلم الكبنر اليذي 
حععوه الصنن في الوصفن  مين حيلة اليفيعير 
والولس  فنه سنيايويميل أيًىي   ي ي  اليعيلرة 
    حم يو البن و ومك فحو تي ينير اليميوي  . 

في الم ئو من ويميني  اليلاي ئي   47تاومل 
    األرض     بن و صيحينيو ومسيويعيرة 
بم  في  ل  الاليل من اللا ئ  في العاي ث 

فيي  05الزرا ي ، اليذي ال ييزال ييميثيل 
 الم ئو من الام لو في الصنن.

في قريو ونبي، للى ون ييغ  ياي   يبينيرة 
لمزر و الوحل الص صو به هيذا الياي م. إييه 

مسيويايميرة  27إلي   47يريل الولس  مين 
يحيل واليلصيلل إلي  د يل سيويلي قيلره 

ييلاق. فيي حينين أق هيلفيه قيل  077777
يكلق طملًح ، إال أق ثعوه تسوول إل  الميلى 

 الذي وص ت إلنه   ئ وه ب لفال.
وب لاريعو يفس   ، من أول الويصيفيني  مين 
حلة الفعر في البالد  كل،     اليرديم مين 
الاليل من العى ي  الوي ال تزال بح وو إلي  
ما لوو، إ ا   يت الاعلد األربايو األ ينيرة 
من الوعلم توينير إلي  أي شيي  ، في يوي ك 
أسب ا  ثنرة لي يويفي ؤل. إق اييويوي ل مي ي ج 
المالينن من الو   من براثن الفعر اليميلقي  
لم يحلث مص دفو. لعل   ق 
ييوينيويو اإلرادة السيني سينييو 
الييمييسييوييمييرة والييوييلابيينيير 

 والسن س ج ال  دفو.
إ ا تييم تيياييبيينييق الييويي ييج 
ومسولى الازم يفس م  في 
الييمييرحيي ييو الييويي ليينييو ميين 
الوصفن  من حيلة اليفيعير ، 
ف ق اليعيىي    ي ي  اليفيعير 
الييمييلقيي  فييي الصيينيين ليين 
يييكيييلق سيييلى الييصيييايييلة 
المحلريو األول  في  ي يق 
مسويعيبيل مسيويلام وشي ميل 

 ل ومن .
المؤل ة هي الممث، المريفت 
لبفرنفامفأل األمفت الفمفتف فد  
اإلنفمفائففي فففي الةففيفن  ت 
تعكس اآلساء تفالافروس  
 آساء ص ي ة تشاه،ا دهلي 
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 ترلت ليو هواوهن 
 Mar 18  2021نشر  تتاسهخ: 

ي ال حظو الوي رييصينيو لي يذ يرى اليمي يلييو 
لونسنس الحزا الوينيل يي الصينيويي، تيم 
اإل ييالق  يين إ ييالق هيي م: لييعييل حييعييعييت 
 مار و الصنن ضل الفعر ايوص ًرا ي  ئنً .
  يت هيذه هيي اليمي يميو اليوي ي ئينيو اليويي 
حلدت   ال ووو المر زيو ل حزا الونل ي 
الصنوي السوكمي ل بيوي   ميويويمي  ردينيل 
الحن ة ب  ولال. حيعيعيت مياير يو الصينين 
ل وصفن  من حيلة اليفيعير حي يم األميو فيي 
الوص ص من الفعر الملق  موذ بلايو ت رييخ 
الصنن. لعل   ق هذا مايويزة فيي تي رييخ 

 الوصفن  من الفعر البوري.
يالد اإليو ز الو ريصي ل وصفيني  مين حيلة 
الفعر في الصنن ما ًم  ه ًم  فيي اليويويمينيو 
الو م و لعى ي  حعلق اإليس ق في الصنين 
بولونه من فيكير شيي وينين بينيويغ حيلل 
االشورا نو  اج الصص ئص الصنونيو فيي 

 الاصر الوليل.
إق اإليو زاج الوي حيعيعيوي ي  الصينين فيي 
مو ل الحل من الفعر تظ ر يوي   ميفي يلم 
الوومنو الذي يى  الو   في المع م األول. 
اإلصال  ل وا . اإلصال  يايويميل  ي ي  
الوا . وثيمي ر اإلصيال  يويويرك فيني ي  
الو  . في  م نو الوومنو ، ق ميت الصينين 
بحم يو المص ليح األسي سينيو أل يبير  يلد 
مميكين مين شيايبي ي  ، واحيويرميت قينيميو 
و ييرامييو اإليسيي ق، و ييززج الييوييوييميينييو 

 البوريو الو م و.
يوص دسولر الحزا الونل يي الصينيويي 

… ييميثيل “ بلضيل   ي ي  أق اليحيزا 
المص لح األس سنو أل بر أد بينيو ميميكيويو 

يو  “ م  ورد أيه ”. من الوا  الصنوي
أق يعىي تلريون ً   ي  …      الحزا 

وفيعًي  ”.  الفعر ، ويحعق الر    اليميويويرك

لوعرير شي الذي تم تعليمه فيي اليميؤتيمير 
اللطوي الو س   ور لي يحيزا الوينيل يي 
الصنوي، ف ق اليويوي قيا اليرئينيسيي اليذي 
يلاوه اليميويويمي  الصينيويي فيي اليايصير 
الوليل هل الووي قيا بينين اليويويمينيو دينير 
الميويلازييو ودينير اليكي فينيو واحيويني وي ج 
الوا  الموزايلة ب سومرار لحني ة أفىيل. 
لييذليي  يييويي   يي يي  الييحييزا الويينييل ييي 
الصنوي أق يلاصل الوزامه بفي يسيفيويه فيي 
الوومنو الوي تر ز     اليوي  . ييوي  أق 
تامل     تازيز الوومنو البوريو الو م يو 

 واالزده ر الموورك ل ومن .
يامل  ل من الحزا الونل يي الصينيويي 
والييحييكييلمييو الصيينييويينييو ميين أوييل إسييايي د 
شاب م . ياوعلوق م  ياوعيله اليوي  . إيي يم 
يويياييروق بيي لييحيي   الييويي  . إييي ييم دائييًميي  
يىالق احون و ج الو   فيي اال يويبي ر. 
يحظ  الو  ، بمن فن م األق ن ج الارقينيو 
واليييويييسييي   واألطيييفييي ل و يييبييي ر السييين 
والمالقلق، ب هوم م وحم يو   صنن فيي 
تصان  الوومنو االقوص ديو واالويويمي  ينيو 

 اللطونو في الصنن.
لعيل أصيبيح تينسينيس اليحيزا الوينيل يي 
الصنوي يعاو تحلل رئنيسينيو فيي تي رييخ 
تيياييلر األمييو الصيينييويينييو. بيياييل تيينسيينييس 
وم لريو الصنن الوابنو، و ي صيو ميويذ 
  ل اإلصال  وااليفو  ، واص ت الصنن 
إ الق الحرا     اليفيعير. اآلق، قىيت 
ت ريصن ً     الفعر الملق  والفعر اإلق نميي 
الا م. لعل طبعت اللولو حيعًي  ميبيلأ ورو  

لن يوص   أحل  ن الر   ]    طرييق “ 
،  يمي  هيل ميعيوير  فيي  يايو ”  الوومنو[

ليألميم  0707الوومينيو اليميسيويلاميو لياي م 
 الموحلة.

 الوة      ل ، يُظ ر إيو ز الصنن في 
مو ل الحل من الفعر يو   مف يلم حيعيلق 
اإليس ق االشورا ي بصصي ئيص صينيوينيو. 

وهذا ياوبر الحق في البع   والويويمينيو مين 
حعلق اإليس ق األسي سينيو. قيبيل تينسينيس 

، 0141وم لريو الصنن الويايبينيو  ي م 
  يت الصنن فعنرة وضانيفيو. ليعيل ويايل 
تنسنس وم لريو الصنن الوابنو الوياي  
الصنوي يع      أقلامه. أت   اإلصيال  
وااليفو   وبو   موويمي  ردينيل االزدهي ر 
ل وا  الصنويي أق يصيبيح ثيريًي  بويكيل 

 تلريوي.
 لولو ي منو  اج تيايلاد سيكي ييي  يبينير، 
تاوبر الصنن حعلق البع   واليويويمينيو مين 
حعلق اإليس ق األس سنو. هذا هيل اليحيكيم 
اليايي ييمييي ليي ييصيينين  يي يي  أسيي   اييرو  
وطونو محلدة. من المواي يبي ج األسي سينيو 
لالشورا نو العى       الفعر، والور ينيز 
    مياينيويو اليوي  ، وتيحيعينيق الير ي   
الموورك. ق د الحزا الونل ي الصينيويي 
الوا  الصنوي من  يالل وي يلد شي قيو، 
وحعق ا وراق ج في حم يو حعلق اليبيعي   

 والوومنو، وزي دة تازيز هذه الحعلق.
إيو زاج الصنن في الحل من الفيعير تيعيلم 
دروس ً ل ا لم. م  فويخ اليميويويمي  اليلوليي 
يل ل إل  تازيز حعلق اإليس ق وحم يو   
من  الل  ا  الحل مين اليفيعير. ييايويبير 
الحل من الفعر في الصنن مس همو مي يميو 
في قىنو الوصفيني  مين حيلة اليفيعير فيي 
اليايي ليم. تيوييربيو الصيينين مي يي يمييو ليي ييلول 
الو منو. يو حو  له  ص ئص صنونيو. مين 
حيينيي  الييوييلهيير ،  يي ق لييلوافيي  الصيينيين 
ل وصفيني  مين حيلة اليفيعير ييفيس الي يل  
و رييايو اليايرييق مي  أويويلة اليويويمينيو 

 المسولامو لألمم الموحلة.
لذل  ، ف ق الصبرة الوي ا وسبو ي  الصينين 
لنست فع  ل صنن ولكن أيًى  ل ا لم  ي يه. 
ب لمع ريو م  باا اللول الي يربينيو اليويي 
تسينديس قىي يي  حيعيلق اإليسي ق وتياي ييق 
ملاو  ج سن سنو، تل ل الصنن بلالً مين 
 ل  إل  الوا وق في قا ث حعلق اإليس ق 
    أس   المس واة واالحورام المويبي دل. 
تحظ  د لة الصنن وأ م لي ي  بيويرحيني  
أ بر من قبل المووم  اللوليي ، و ي صيو 
من قبل اللول الو منو. يوي   الصينين فيي 
الوصفن  من حلة الفعر هل يمل   لحعيلق 

 اإليس ق في ومن  أيح   الا لم.
المؤلت هو مدهر مركز دساسفا  حفرفوق 
اإلنساف تاألكفادهفمفيفة الةفيف،فيفة لفلفعفلفوب 

الفمفؤلفت أهًافا   وCASS(ات تماعفيفة 
 Xiزمي، تاح  زائر في مفركفز أتف فا  

Jinping Thought  حوا اتشتراكيفة
ذا  الخةائص الةيف،فيفة لفعفةفر  فدهفد 

  CASSتإداس  



 

 عل يلم الصمنس اووم ث  بنر في ق  و الوا  الكبرى في بكنن، 
لالحوف ل ب يو زاج البالد في العى       الفعر وتكريم اليويمي    
المث لنو في هذا المو ل. وحىر الرئنس الصنوي شي ونين بينيويغ  
هذا اإلووم ث، وقلم ولائز وش ي داج لي يحي صي ينين  ي ي  الي يعي  
الفصري اللطوي إلس  م ت م الب رزة في قىنو اليحيل مين اليفيعير، 

 وألع   ا ب  م م .
ق م الرئنس الصنوي شي ونن بنوغ وهل أيى  األمنن الا م لي يويويو 
المر زيو ل حزا الونل ي الصنوي ورئنس الي يويويو اليايسيكيرييو 
المر زيو بوعليم أوسمو وش  داج ومنلاليني ج لي يحي صي ينين  ي ي  
ال ع  الفصري اللطوي إلس  م ت م الب رزة فيي قىينيو اليحيل مين 

 الفعر في  ملم أيح   البالد.
ق ل الرئنس الصنوي شي ونن بينيويغ: الينيلم، قيل حيعيعيت الصينين 
"ايوص را   مال" في مار و   ضل الفعر بمو سبو الذ رى الم لييو 
لونسنس الحزا الونل ي الصنوي. و    ملى السولاج الثيمي ييي 
الم ضنو، تم ايوو ل يحل م ئو مي ينيلق مين سيكي ق اليريي  اليذيين 
يانولق تحت    الفعر ب لما ينر الع ئمو ح لن  من الفيعير. وتيميت 
إزالو ومن  المح فظ ج الفعنرة الب لغ  لدهي  ثيمي يينيمي ئيو واثيوينين 
وثالثنن مح فظو وم ئو وثم ينو و ورين ألي  قيرييو فيعينيرة مين 
ق ئمو الفعر. وقل تم الو        الفعر اإلق نميي الياي م، وا يويمي يت 

 الم مو الو قو المومث و في العى       الفعر الملق .
 م  أش ر شي إل  أق األشص ص اليذيين يياي ييلق مين اليفيعير فيي 
المو طق الريفنو قل تم ايوو ل م ومناي  مين اليفيعير، وهيذا قيل قيلم 
مس هم ج رئنسنو في تحعنق هل  وم ميو بيوي   ميويويمي  ردينيل 

اليحيني ة  ي ي  ييحيل شي ميل، وقييلم 
مس هم ج  بنرة لعىنو اليحيل مين 

 الفعر الا لمي.
في اليلقيت ييفيسيه،   ير شيي أق 
المالينن من  لادر الويصيفيني  مين 
حلة الفعير قيل سي هيميلا بينييفيسي يم 
و م لا بول. و الل ماير يو ضيل 

 0277الفعير، ضيحي  أ يثير مين 
رفنق بحن ت م في رح و اليويصيفيني  
ميين حييلة الييفييعيير، وهييذا يييفييسيير 
بيييلضيييل  اليييرسييي ليييو األصييي ييينيييو 

 ل ونل ننن.
في اليوي ي ييو، أشي ر شيي إلي  أييه 
بيي لييوييظيير إليي  الييميي ضييي، حييعييعييت 
الصنن إيو زاج ت ريصنو  يظينيميو 
في العى       الفعر الملق  اليذي 
ابو نت بيه األميو الصينيوينيو آلال  
السونن، و  عت الصنن "مايويزة" 
أ ييرى سييوييسييوييل فييي الييويي ريييخ 
البوري. وب لوظر إل  الميسيويعيبيل، 
يسا  و هلين لويحيعينيق اليايميل  
الو ريصي ليبيوي   دوليو اشيويرا ينيو 

 حليثو بوكل ش مل.
وترأ  رئنس مو س اللولو لي  ه 
تون يغ هذا اإلوويمي ث، وقيرأ واييغ 
ييي يييغ "قييرار اليي ييوييوييو الييميير ييزيييو 
ل حزا الونل ي الصنوي ومو يس 
اللولو بونق مويح الي يعي  اليفيصيري 
ل ومل   اللطوي ل وصفن  من حيلة 
الفعر"، و"قرار ال وويو اليمير يزييو 
ل حزا الونل ي الصنوي ومو س اليلوليو بوينق تيكيرييم األفيراد 

 الموعلمنن والمومل  ج الموعلمو ل وصفن  من حلة الفعر".
 شي ونن بنوغ يور  الو ج الصنوي ل عى       الفعر الملق 

 م  ق ل الرئنس الصنوي شي ونن بنوغ إق الصنن اتصذج س يسي يو 
من السن س ج واالورا اج االسوثو ئنو لوق مس ر ل يويصيفيني  مين 

 حلة الفعر وتوكنل يظريو لمك فحو الفعر بصص ئص صنونو.
وفي ت صنصه ل وويربيو، قي ل شيي إق قيني دة اليحيزا الوينيل يي 
الصنوي وفرج ضم ي  سن سن  وتوظنميني  صي يبي  ليوي يلد الصينين 

 ل وصفن  من حلة الفعر.
وتم وض  حم و مك فحو الفعر تحت العن دة الميلحيلة واليمير يزييو 

 ل ووو المر زيو ل حزا الونل ي الصنوي.
أل  فريق ليويعيلييم اليل يم اليمينيلاييي  055وتم إرس ل م  اوم لنه 

وأ ثر من ثالثو مالينن شصص إل  األري    مفلضنن  ي صينين 
 لوصفن  الفعر.

وق ل شي: "ط لم  يومس  بعن دة الحزا، يمكوو  ب لون ينيل اليوي ي ي  
     أي صالب ج في مسنرتو  إل  األم م".

وأض   شي أق الصنن تومس  بف سفو الوومنو اليميويميحيلرة حيلل 
الوا  وتسا  بثب ج لوحعنق الر    ل ومن ، مؤ لا أق اليعيىي   
    الفعر وتحسنن رف هنو الوا  وتحعنق الر    الموورك هيي 

 الموا ب ج األس سنو لالشورا نو.
= 
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 040تري نلق يلاق )حلاليي  0.0واسوثمرج البالد م  يعرا من 
م ن ر دوالر أمريكي( من االملال الحكلمنيو فيي اليويصيفيني  مين 

 حلة الفعر  الل السولاج الثم يي الم ضنو.
وق ل شي إق الصنن تسوصلم المزاي  السن سنو ل وظي م االشيويرا يي 
في البالد والوي يمكن أق توم  الملارد الالزميو إلييوي ز اليمي ي م 
الاظنمو، وب لو لي تللنل الوى من والامل الموورك ل عى    ي ي  

 الفعر. وتم حول األمو      لوومن  العلة في مك فحو الفعر.
وق ل شي إق الصنن تبوت أيى  اسوراتنونو مسو لفيو لي يويصيفيني  
 من حلة الفعر وتسا  ال  العى       الفعر من  الل الوومنو.

ومن   ئ و ال  أ رى، تمت اإلو بو     أس  و توا ق بمن يحو   
إل  المس  لة ومن يوب ي أق يعلم المس  لة و ن  ييويبي يي تيعيلييم 
المس  لة وم  هي الما ينر واإلورا اج الويي ييويبي يي ا يويمي دهي  

 ل عى       الفعر.
وق ل شي اق البالد حفزج قلة إبلاث السك ق الفعرا  الذيين أ يذوا 

 زم م مب درة العى       الفعر.
وق ل شي إق حم و الوصفن  من حلة اليفيعير فيي الصينين  يززج 
مو    يس  ل فنه المووم  بنسره المحو ونن ويابق ي يوي  واقيايني  

 و م ن .
وق ل إق الووربو الي ي ميو تويكيل أحيلث إييوي ز فيي 
تكنن  يظريو مك فحو الفعر ل م ر سنو م  الظيرو  

 الصنونو.
ودرست الصنن رو  الوصفن  من حلة الفعر، وهي 
 ييبيي رة  يين الييوييميي  بيينيين الييلطييويينييو والييوييميي  يينييو 

 واالشورا نو.
وق ل شي اق الصرو  من بيراثين اليفيعير لينيس  ي  
الو  يو، بنل أيه يعاو البلايو ليحيني ة ويلييلة ومسياي  
وليل، وح      بذل الو لد ليويلطينيل االييوي زاج 
في الوصفن  من حلة اليفيعير وإحيني   اليريي  بويكيل 

 فا ل.
 

بال الظفر بمك فحو الفعر ... شي وينين بينيويغ ييرسيم 
   رطو طريق ل و لض ب لري 

بو       ايوص ره  في العى       الفعير اليميلقي ، 
تسا  الصنن للف  الو لض الريفي ووب  إل  ووي  
م  ملاص و الو لد ليويلطينيل ر ي ئيز اإلييوي زاج 

 الوي تحععت في المار و ضل الفعر.
وق ل الرئنس الصنوي شي ونن بنوغ إق اليويصي يص 
من الفعر ال يمثل    الو  ييو، ليكيويه  ي  اليبيلاييو 
لحن ة وليلة ومسا  وليل، دا ن  إلي  بيذل وي يلد 
ل لمج بف   نو بنن تلطنل إيو زاج اليويصيفيني  مين 
حلة الفعر من و و والوي يلض اليرييفيي مين وي يو 

 أ رى.
وتم طر  اسوراتنونو الو يلض اليرييفيي  يصيايلة 
أس سنو لوومنو اقيويصي د حيليي ،  يالل اليميؤتيمير 

لي يحيزا الوينيل يي الصينيويي  ي م  01اللطوي الـ
0700. 

بلايو  او الصنين اليصيميسينيو  0700ويمثل الا م 
( ليي ييوييوييميينييو االقييوييصيي ديييو 0705-0700)   04الـيي

واالووم  نو وبلايو رح و وليلة ل بالد صلا بوي   

 دولو اشورا نو حليثو     يحل   مل.
ووضات الصنن  اا  مفيصي يو ليلفي  اسيويراتينيوينيو اليوي يلض 
الريفي     يحل   مل ضمن معورح ج اليعيني دة الصينيوينيو بوينق 

ل وومنو االقوص دييو واالويويمي  ينيو  04صن دو الصاو الصمسنو الـ
 .0705واألهلا  بانلة الملى حو    م 

و الل  ا به، ق ل شي إيه يوانن بذل و لد لوحي شيي سينيوي رييل 
 ايزالق الو   إل  الفعر مولدا     يا ق واس .

، وبال و لد اسومرج     ملار ثم يي سولاج، 0707وفي   م 
تمكن ومن  سك ق الري  المالزين في الصنن الب لغ  لدهم يحيل 

م نلق يسمو والذين   يلا يانولق تحت    الفعر اليلطيويي  077
 الح لي، تمكولا من الصالص من الفعر.

 م  ط ل  شي بملاص و الو لد إليو د ح لل ل مو  ل الميوياي يعيو 
ب لزرا و والمو طق الريفنو والمزار نن، بيلصيفي ي  أميلرا  اج 

 أولليو في  مل الحزا الونل ي الصنوي.
وم  بر  الامل بونق الزرا و والمو طق الزرا نو واليميزار ينين 

  م      الولاليي. و ويفيت  02يمثل أولليو قصلى ل صنن موذ 
ييلم األحيل  0700" لي ياي م 0الصنن  ن "اللثنعو المر زيو رقم 

الم ضي، مؤ لة     بذل الو لد للف  اليوي يلض اليرييفيي  ي ي  
 يحل ش مل وتسري  تحلي  الزرا و والمو طق الريفنو.

وق ل شي في  ا به "إق الصنن سوللي اهويمي مي  أ يبير لي يسيايي 
 يحل الر    الموورك".

 00تتمة الم،شوس علل الة  ة 


