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  1ا لففةفف فف ففة   

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

 حول الةين.
 قوم المشروع  شمه أساسا نفىف  مفوقف  

 الةين  عيون نر ية
www.chinainarabic.org    

نى  شبمة اإلنكرن د وهو موقف  مفكفمفامفه 
 كضمن الخبر والمعىومة والرأي والك ىيفه 
والك قيق والدراسة و كناول قضا ا الةيفن 
الداخىيفة ونفاقفارفلفا مف  الفدول الفعفر فيفة 
والففعففالفف  لففمففهد لألففافففة للفف  ا وألففاع 

 االقكةاد ة والمنونات والر األة.
الموق  هو  زء من طموح نفر فا إلقفامفة 
نفاقفة صفداقفة مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففارفف ففاد الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن 
واالنفامفيفيفن والفمفكففا، الفعفر فا أصفدقففاء 

الةيند هذا االر اد الفذي  فرهسف  ا سفكفا  
مروان سوداح والذي  كول  مد ر  الموقف  
ملمة أمين السر ونضو المجىس القفيفادي 

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

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

 البر د ة الكالية:
 ر د موق  الةين  عيون نر ية الرسفمفا: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفونفة الةفيفن  فعفيفون نفر فيفة نفىف  

 ال ا سبوك
China In Arab Eyes  الةين  عيفون

 نر ية
  ر د مد ر المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  اللارف:

 113431316131  

يتيح االختالف في  نيةيييح اب ي ا  
وف  أهدافها ف  عالمةا اليثيرييي   ي  
الف ص للتفاعل، وليليتيميلويف، وليفيتيح 
اآلفاق نيويا اليمي ييد  ي  اليتي يايي  
الفث ي والو ك  ف  كل  ثيا   ي  

 المالف.
ف  عالمةا الم ن  اب  ا  تيتيبياني  
ف  نمض الةقاط، وتختلف كري اً في  
أخ ى، وتةتب  المقائد اليتي  تيويثيف 
 سييييي اح اب يي ا  عييليي   ييدى 
ال يف اليفيثي ي اليميمي وف، فيهي  
تتي او  نييي  اب ي ا  ايةيال يييح 
الملت  ح، وابخ ى المةفتوح، ونيي  
اب ييي ا  البييييييياعيييييييح وتيييليييي  
االشييتيي اكيييييح، ونييييي  الييلييييي يي اليييييح 
واليييقيييا يييييييح و ييييييي   لييي   ييي  
اييديالاجياح،  ا يميةي  أني  ليدييةيا 
ف  المالف الم ن  تةظي  ليثيل شي   

 تق ي اً و    ختلف وجهاح الةظ .
هذه الم و ح الفث يح الااةمح توض  اليييا  
إل  الصي  يج ا   اار فث ي وتيةيظيييمي  
وعملي   يا اليوي   البييياعي  الصيييةي ، 
الو   ابك   ف  المياليف، واليوي   اليقيائيد 
لدولح ك  ى،  ا زالت تص و  ت  اآل  علي  
اعت ار نفسها أنها ف  ط يق اليةيميا، وييقيا  
الو    سي ة الةما هذه، الت  ييفيتي ن أ  

ج ف  الما   نإعال  الصييي   وليح  9402تتاو
 عظم .

ييييتيي   ييا ة و ييمييرييلييا اب يي ا   يي  الييدو  

الم نيح إل  هةا للتميلويف وليليتيبياور وليتيقيدييف 
الةصح ولتقييف التج نح، ولةقُيل إنيهيف يييتيا  
للمساهمح في  إ يةيا  اليةيقياا  يا  السي يل 
ابفضل للةهان نالمالف    خال  اةتثيميا  
 سي ة نهان الصي ، هذه اليميسييي ة اليتي  
تةمثس نإيجانياتها عيلي  كيل البيميا  في  
المالف، ونبثل أخي  عيلي  شيميا  اليدو  
المةثانح نياالةيتيميميار واليتيجيهيييل وةي  يح 
 يياار هييا وإ ييثييانييييياتييهييا  يي   يي ييل الييقيياى 

 المتوثمح نال ب يح.
ونو  كإعال يي ، نييتي  ليةيبيهيد عيلي  هيذا 
الواار الوياي والمتفاعل، ولةبيار  نيقيدر 
اةييتيي يياعييتييةييا فيي  إكييمييا  رةييف الييلييا ييح، 
ولالةتفا ة      ارة اللقا  ني   مريلي  كيل 
هذه اب  ا  الم نييح واليوي   البييياعي  
الصية  القائد، ونيت  أيضاً لةةقل للمالف هيذه 
التج نح ال ائدة والف يدة    ناعها، تيجي نيح 
التال ح الفثي ي عيلي  أعيلي   سيتياى نييي  
إيديالاجياح  ت ايةح نبثل صارخ،  تماونيح 
نبثل  ري  لإلعجا ، و ي يبي  نياب يل في  
الاصا  إل  عالف أفضل، عاليف ييقيا  عيلي  
الواار والتماو  لي يةيا   يجيتيميا اليميصييي  
المبت   لل ب يح، كميا ييدعيا إلييي  اب ييي  
الما  للو   البياع  الصية ، السيييد شي  
جية يةغ، فةثا   ماً، "ييداً نيييد لي يةيا  عياليف 

 أفضل".
فليقدو  كل  ةوا أر    ا لدي ، ليثا  لل يبي ييح 

  ستق لها ابفضل.
 و  تف

لىمفة مفد فر مفوقف  الةفيفن  فعفيفون 

نر ية م مود ر ا لل  الدورة الثانية 

لففمفف رففمففر الفف ففوار  ففيففن الفف ففز، 

الشيونا الةفيفنفا وأحفزا، الفدول 

العر ية" دأ  يد لبناء نال  أفضه" ـ 
 1132رشر ن الثانا/ نوفمبر 
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نإ  ار اب ي ا  السييياةيييح اليمي نيييح 
والذي التي يت  94٠٢إعال  هانغتبا 

أطي افي  في  هييذه اليميدييةييح الصيييةييييح 
الااعدة والياا عيح واليميتي يارة جيداً، 
تييثييا  اب يي ا  الييميي نيييييح والييويي   
البياع  الصييةي   يد تياصيليت إلي  
 يياعييدة تيياريييخيييييح لييلييمييمييل الييمييبييتيي   
وابكر  نفميا في  اليفيضيا  السييياةي  
عل   سا اح آةيا وأف يقيييا، ليإلفيا ة 
المالميح ف   ختلف المةا   ف  الممل 
ابوةا ني  أك       ف  المالف، ها 
الييويي   البييييياعيي  الصيييييةيي ، ونييييي  
اب  ا  الم نيح نمختليف تييياراتيهيا، 
البياعيح واالشيتي اكيييح وايةيال يييح 
والاة يح وال  ا جيح و ي ها، اليتي  
تمرل نلدا  المالف الم ن   ي  اليمي اق 

 ش  اً و ت  المغ     نا.
وف  أهميح إعال  هانغيتيبيا أني  فيتيح 
المجا  ر  اً ب  ا  ع نييح أخي ى، 
 د ت  ب ف  المستق ل نالمباركح في  
فمالياح  بانهح، عل  أرن الصييي  
ً كيل  االشت اكيح، الت  تاف  لها جميميا
إ ثانياح التيااصيل واليتيوياور، وفي  

أجاا   راليح يقل نظيي هيا، ليليتياصيل 
إل  تفاهماح ف  عاليف أصي يح ييمياني  
    خاط  جا ة جداً تضيا اينسيا ، 
كل إنسا ، علي  اليميوي  في  اليميميل 
الجا     أجل الوفاظ عل  ه ح الويياة 
المقيدةيح،  يقيانيل  سياعي  اليااليياح 

الييمييتييوييدة، و يي  لييفو لييفوييهييا، لييتيياتييييي  
ابجيياا  الييمييالييميييييح، و فييا ابنييظييمييح 
المختلفح إل  التةا   والتقاتل، لتضم  
واشة   اةتم ار  ورا  آلح ابرنيا  
ا  ل أةمالييها ا تصا ها الو ن  للمجمو

 الصةاع  المسث ي اال  يث .
إعييال  هييانييغييتييبييا نييويي   ييخييتييلييف 
المباكل والمق اح الت  تيمياني   يةيهيا 
ال ب يح، وتل  الت  ت و  فيها اليدو  
والييوييثييا يياح الييوييثيييييمييح، لييتيي طيييييب 
المال اح اليدوليييح، وةيييا ة اليويثيميح 
والوياكيميح واليويثيف الي شيييد، ونبي  
الصييدا ييح نييييي  الييدو  والييوييثييا يياح، 
وتقارنها الااع  وتماونها اليميقيالني ، 
   أجل خي  الجميا، ولتيافييي  أكي ي  
 در    المدالح و ت ل اتها، ليثيل  ي  
ي نا إليها، نالاةائل السلميح والتماو  
المتساوي والم نح ليليجيميييا  و  أي 

 اةترةا .
وف  المجا  الم ن  الصية  فقد شيد  
ال يا  عل  أصالح المال ياح اليمي نيييح 
يييا ،  الصيييييييةيييييييح وتيييارييييخيييهيييا اليييا و
و  ورة الوفاظ عليها وال ةيا  عيلي  

 ا توقق تيارييخيييا فيييهيا،  يةيذ ألياف 
السةيي ، كيميال يح  ضيييسيح في  ةيفي  
الييمييال يياح نييييي  الييمييالييمييييي  الييميي نيي  

 والصية .
ونيو  ال يا  أهميح و يويارييح  ي يا رة 
الو ا  وال  يق الت  ط  ها اب ييي  

الييمييا  لييلييويي   البييييياعيي  الصيييييةيي  
ورئيس جميهيارييح الصييي  البيمي يييح 
ال فيق ش  جي  نيةغ، إ  أنيهيا أ يا يت 
 ة  اً جديداً لتفميل التمياو  ليليميةيفيميح 
المت يا ليح، واليتي  تيقيا  عيلي  أةيا  
الييتييبيياور والييتييبييار  والييتييقيياةييف نييييي  
الصييييي  وكييل الييميي  ، وتييويي ص 
اب  ا  الم نيح والو   البييياعي  
الصيييييةيي  عييليي   تييميي ييي  الييتييةييسيييييق 
السييييياةيي  والييتييفيياهييف نييييي  البييمييا ، 
لالةتفا ة والمةفمح المت ا لتي  ولتفمييل 
الييتييميياو  الييميي نيي  الصيييييةيي  فيي  كييل 
المجاالح  و  أي اةترةا ، و    لي  

 قيا  أةياةيييح في  الي يةي  اليتيويتيييح 
والييتييجييارة والييتييمييايييل واالةييتييرييمييار، 
و ي ها الثرييي ، أتي  عيليييهيا الي يييا  
البا ل. ولمل    أهف  ا تي ي ق إلييي  
المؤتم  المتيد ف  الصي ، ها التفاهيف 
الم ني  الصيييةي  واليتيفياهيف اليمي ني  
الم ن  اليذي أجيميا، بو   ي ة في  
التاريخ نضيخيا يح اليتيميريييل اليوي ني  
والجماهي ي الجمم ، عل  أةاةييياح 
 د ال تتفق عليها هذه اب  ا  فيما لا 
اجتممت ف  نال ها الم نييح!!! وليهيذا 
يسجل للجانب الو ن  الصية  وعلي  
رأة  ال فيق ش  جي  نيةيغ، اليةيجيا  
نلف شمل اليمي   عيلي  أرن وا يدة 
صيةيح، ن  يف خيالفياتيهيف السييياةيييح، 
ونييلييا ييهييف  يي  ييلييح الييتييفيياهييف الييمييا  
والمسؤو     أجيل  صيليويح اليثي ة 

تها.  ابر يح ن  و
ولهذا نالذاح، فيإ  إعيال  هيانيغيتيبيا 
ي تيقي  إلي  إعيال   ولي  هيا ابهيف 
والفيصل ف  و ا ل ةاح أول  بجيل 
جما المختلفي  لي يليار  ي اراح جيا ة 
و سؤولح لصالح البما  و ستقي يليهيا 
ف  الدنيا، ويمت    راال يوتيذى لي يقيييح 
أ  ا  المالف لتجتما ف  الص   لت ليغ 

الةجا  الذي نلغت  اب ي ا  اليمي نيييح 
نم ا رة الو   البييياعي  الصيييةي . 

 وللودي  نقيح.
* رهيس االر اد الدولا لىة فاففيفيفن 

واإلناميين والمكا، العر، أصفدقفاء 

 وحى اء الةين.
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ً عيلي   المؤتمي  شيهيد  ضياراً صيييةيييا
 ستاياح رفيييميح، كيميا شيهيد  ضياراً 
ع نياً اةترةائياً تجسد ناجا   مرلي  ع  
ً  ي  ةي يا  ً عي نيييا أكر     ةتي   ي نيا
عبي ة  ولييح، وهييا عييد   ييييي  عييا ي، 
ويمرل  ف ة ك ييي ة عي  اليميبياركيح في  
المؤتم  ابو  لهذا الواار اليذي انيميقيد 
ف  كيانيا  ابو د  يسيمي ي   ي  اليميا  
الما  . و د خل  المؤتم  إل  وثييقيح 

إعيال  هيانيغيتيبيا “ ةياةيح ُعي فيت ن ي 
تضمةت أن ز أجاا  اليميؤتيمي  ”  94٠٢

 والق اراح الت  صدرح عة .
و د كا  هذا الوضار المي ني  اليميمييي  
 ؤش اً الفتاً عل  ابهميح الث ييي ة اليتي  
تيياليييييهييا اب يي ا  والييدو  الييميي نيييييح 
لييلييمييال يياح  ييا الييدولييح الصيييييةيييييح و ييا 
اليويي   الييقيائييد فييييهييا، وهييذا  ييا أكييدتيي  
الخ اناح الت  ألقييت خيال  اليجيليسياح 
المديدة والمثرفح للمؤتمي  اليذي اةيتيمي  
يا اً وا داً، ولثة  شهد  دي  أكر   ي  

  سح شخ     الوضار الم  .

ً كيا  هيةيا   و   الجانب الصية  أيضيا
 ضييار رفيييييا الييمييسييتيياى، عيي ويي  عيي  
ال   ح الصيةييح في  تيمي يي  اليميال ياح 
ال ةميح والبم يح  يا اليدو  اليمي نيييح، 
و ييد تييوييدي الييثييرييييي   يي  الييمييسييؤولييييي  
الصيييييةيييييييي  الييوييا يي ييي  فيي  جييلييسيياح 
المؤتم  المتمد ة ع  هذه ال   يح وعي  
 دى   ص الصي  عل  أ  تثا  علي  
تااصل  ا  ختليف اب ي ا  اليمي نيييح 
نييغييض الييةييظيي  عيي  أيييدييياليياجييييياتييهييا 

 واتجاهاتها الفث يح والسياةيح.
لقد انيميقيد اليميؤتيمي  نياكي اً في  جيليسيح 
افتتا يح نيويضيار جيميييا اليميبياركييي  
الذي  زا  عد هف عل  اليميسيتييي ،  ييي  
ألق  وزي   ائ ة اليميال ياح اليخيارجيييح 
ليليجييةيح الييمي كي يييح ليلييوي   البيييياعيي  
الصية  ةانغ تياو اليثيليميح الي ئيييسيييح، 
فبد  عل  الممان  التي  ييخيتي نيهيا هيذا 
الوضار الث ي   ؤكداً ر  ح الصي  ف  
نذ  الم يد    الجها  لتم ي  المال ياح 
الم نيح الصيييةيييح أكيري  فييكيري ، وجيدو  

الييتييميي يييف نييميياا ييف الصييييي   يي  أهييف 
القضايا المبتي كيح وال ةيييميا اليقيضيييح 
الفليسي يييةيييح. وتيويدي السيييد تياو عي  
 يي ييا رة الييويي ا  واليي يي يييق والسييميي  
الصية  ينجا ها لما في  خي  الي يبي ييح 

 جمما .
كما تودي ف  الجليسيح االفيتيتيا يييح  ي  
الجانب الصية  المضا اليدائيف ورئيييس 
 ثتب التةظيف للجةح اليوي   البييياعي  
الصية  ف   قاطمح تبهجيانغ،  هياانيغ 
جيانفا، ف  ب نالافا  الميبياركيح اليتي  
تستضيفها المقاطمح، وليفيت إلي  عيميق 
المال اح ني  الصي  والمة قح اليمي نيييح 
والت  تيميا  إلي  أييا  ايةيال  ابولي ، 

 وإل   ا   لها أيضاً.
و   الجانب الم ن  تويدي وكيييل أو  
 جلس الةاا  المص ي  يويميا  أ يميد 
البيي يييف ونييائييب رئيييييس  يي كييح فييتييح 

  وما  المالا .

 5الككمة نى  الة  ة 

 موق  الةين  عيون نر ية ـ
 هانغكشو ـ م مود ر ا:

الخمييس في   يدييةيح هيانيغيتيبيا  ”  المؤتم  الران  للواار ني  الو   البياع  الصية  وأ  ا  الدو  الم نيح“ انمقد 
و د شثل المؤتم  ف صح لليوياار ”.  يداً نيد ل ةا  عالف أفضل“  ا  ة  قاطمح تبهجيانغ ش ق الصي     توت عةاا : 

المممق ني  ال  في  الم ن  والصية     جهح، وني  اب  ا  الم نيح المباركح نفسها،  يا  اليميدييد  ي  اليقيضياييا 
الم ت  ح نالمال اح ني  الصي  والدو  الم نيح،  ا لفتاح  همح للمال اح ال يةيح الم نيح الت  تمياني   ي  اليثيرييي   ي  

 المباكل والمر اح.
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و د ت أ  الجلسح االفتتا يح نائب وزيي  
 ائ ة المال اح الخارجيح للجةح الم ك يح 

 للو   البياع  الصية  ل  جا .
ونمد اةيتي ا يح  صييي ة نيدأح اليجيليسيح 
الما ح نوضار جميا المباركي  أيضياً، 
وت أةها نيائيب  يديي  عيا  إ ارة  ي   
آةيا وشيميا  أفي ييقيييا ليدائي ة اليميال ياح 
اليخييارجيييييح لييليجييةييح الييميي كي يييح لييلييويي   

 البياع  الصية  يا وي.
وكانت الثلمح ابول  ف  الجلسيح اليميا يح 
لييمييدييي  عييا   ييثييتييب الييدراةيياح لييدائيي ة 
المال اح اليخيارجيييح ليليجيةيح اليمي كي ييح 
للو   البياعي  الصيييةي  لياا  جيييا  
تبانغ، ثف تودي نائب أ ييي  عيا   ي   
ج هح التو ي  الاطة  الج ائ يح  يويميد 
نا ع د هللا، ورئيييس اليهيييسيح السييياةيييح 
للتيار الصدري الم ا   نصار ال نيمي ، 
وةفي  شؤو   ةتدى اليتيمياو  الصيييةي  
الم ن  ف  وزارة الخارجيح الصيةيح لي  
تبةغ وو ، وعضيا اليميثيتيب السييياةي  
لو   المدالح والتةمييح اليميغي ني  نيافيل 
الييةيياصيي ي وعضييا الييدييياا  السييييياةيي  
لييويي كييح نييدا  تييانييس نيي يييييل نيي   ييوييمييد 
الس م ، وعضا المثتب التةفيذ ليالتيويا  
   أجل الجمهيارييح اليميارييتياني  آ يةيح 
الواج، وعضا المثتب التةفيذي لليتيجيميا 
البم      أجل التقد  و ستبار ال ئييس 
الجي ات  يافيس  اج   يي يي ، وكيانيت 
الثلمح ابخي ة لمضا المثيتيب السييياةي  
لو   المص يي  اب  ار أ ييي  نبي ي 

 ياةف  ال .
رك ح الثلماح نميجيميليهيا عيلي  أهيميييح 
الودي الذي تبهده  ديةح هانغتبا  ييي  
التق  هذا الجما الث ييي   ي  أجيل نيوي  
كيفيح الةهان أكيري  فييكيري  نياليميال ياح 
الييميي نيييييح الصيييييةيييييح، وتييوييدي نييمييض 
الضياف عي   ضياييا تيتيميليق نيميال ياح 
نال هف  ا الصي  و يدى اليتي يار اليذي 
شهدت ، فيما رك  المضيفا  الصيييةيييا  
عل  التم يف نيفثيار الي ئيييس الصيييةي  
وأ ي  عا  الو   البياع  ش  جية يةغ 
وال ةيما فييميا ييتيميليق نيمي يا رة اليوي ا  

 وال  يق و ور الدو  الم نيح فيها.

  ىسكا حوار ونقاش
نمد اةت ا ح الغدا  انيقيسيف اليميؤتيمي و  

 عل  جلستي :
الجلسح ابولي  كيا   يويارهيا نيميةياا : 

ايصال  واالنيفيتيا : طي ييق اليتيةيميييح “ 

وتي أةيهيا  يديي  عيا  ”  وت ا   اليتيجي نيح
 ييثييتييب الييدراةيياح لييدائيي ة الييمييال يياح 
اليخييارجيييييح لييليجييةييح الييميي كي يييح لييلييويي   
البياع  الصية  لاا  جيا  تبانغ. و يد 
تودي ف  الجلسح  سؤوال   ي  اليوي   
البياع  وثالثا   مرالً ب  ا  ع نييح 
 ي   و   يخيتييليفيح هي  تييانيس والييييميي  
وةيياريييا و صيي  والييميي اق وفييلييسيي ييييي  

 ول ةا  والمغ   وابر  .
و د ألق  المتويدثيا   يداخيالح ةي ييميح 
تيوييدثييت عيي  أهيميييييح ةييييياةيح ايصييال  
واالنفتا  ف  تبي ييا ابنياا  ليتيويقيييق 
التةميح وتم ي  اليتيااصيل نييي  اب يتييي  

 الم نيح والصيةيح.
أ ا الجلسح الرانيح فقد انيميقيدح في  و يت 

الوي ا  والي ي ييق: “  ااٍز وه  نمةاا : 
” تييفيياهييف البييمييا  وتييال يي  الييمييصييالييح

وتيي أةييهييا  سييتييبييار إ ارة  يي   آةيييييا 
وشما  أف يقيا لدائ ة المال اح الخارجييح 
لييلييجييةييح الييميي كيي يييح لييلييويي   البييييياعيي  

 الصية  جا شاي ف .
وتودي ف  الجلسيح  سيؤوال  صيييةيييا  
وعيد   ي   يميريليي  البي كياح اليخياصييح 
الصيةيح، وكذل   مرلا  لسيتيح وثيالثييي  
  ناً ع نياً و ؤةسح ةياةيح وإعيال يييح 
   اليم  وفلس يي  وتيانيس واليميغي   
ول ةا  و ص  والم اق وةاريا وابر   

 وُعما  واي اراح.
وكا  ت كي  المتودثييي  في   يداخيالتيهيف 
القصي ة أيضاً عل  أهميح   ا رة الوي ا  
وال  يق ف  إيجا  إطار عمل  و سيتيدا  

لت اي  المال اح الم نيح الصييةيييح، وتيف 
تةاو   ضايا  وليح خياصيح نيهيذه اليدو  

 ونمال اتها  ا الصي .
كذل  كانت ف  هيذه اليجيليسيح  يداخيليتيا  
ليي ئيييييس االتييوييا  الييدوليي  لييلييصييوييافيييييييي  
وايعال يي  واليثيتويا  اليمي   أصيد يا  
الصي  ابةيتيا   ي وا  ةيا ا  ونيائيب 
الي ئيييس،  يديي   يا يا الصييي  نيمييييا  

 ع نيح  وما  ريا، ةتُةب ا  ال قاً.
ونمد انمقا  هاتي  الجلستي  جيا  انيميقيا  
الجلسح الختا يح الت  ت أةها نائب  يديي  
عا  إ ارة  ي   آةيييا وشيميا  إفي ييقيييا 
لييدائيي ة الييمييال يياح الييخييارجيييييح لييلييجييةييح 
الم ك ييح ليليوي   البييياعي  الصيييةي  
تبانغ جياناي. و د تُلييت في   سيتيهيليهيا 

الت  تاصل إليييهيا  9٠4٢وثيقح هانغتبا 
 المؤتم و .

و   ثف ألقيت كلماح لةائب رئيس  ي   
الييمييؤتييميي  اليياطييةيي  و سيياعييد رئيييييس 
جييمييهيياريييح السييا ا   . فيييييصييل  سيي  
إن اهيف، وعضا المثتب ال لدي ليليتيجيميا 
الاطة  الديما  اط  الج ائ ي ةيميدييح 
نيياارة جييمييفيي ، ووكيييييل وزارة الييرييقييافييح 
وايعال  السما ي  . عي يد اليمي يي  ني  
صالح ن  ةلم . وكانت الثلمح الخيتيا يييح 
لةائب وزي   ائ ة اليميال ياح اليخيارجيييح 
لييلييجييةييح الييميي كيي يييح لييلييويي   البييييياعيي  

 الصية  ل  جا .

 6ركمة المنشور نى  الة  ة 

 4الككمة نى  الة  ة 
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عيلي   94٠٢لقد شد ح وثيقح هانغتيبيا 
المديد    الةقاط. ونياليميخيتيصي  ركي ح 
الاثيقح عل  الت ار الس يا الذي يبيهيده 
المالف،  ي  يتممق التااصل ني   ختلف 
الييدو ، فيييييمييا يبييهييد الييا ييا الييمييالييميي  
تغي اح  مقيدة وتيااجي  عيميليييح تيميافي  
اال تصا  المالم  الم يد  ي  اليتيويديياح 
الةاجمح ع  ايج ا اح أ ا يح اليجيانيب. 
لذلي  فيإ  اليوي   البييياعي  وأ ي ا  
الدو  اليمي نيييح اليميبياركيح في   يؤتيمي  
الواار تيميتي   اليتيمياو  ييداً نيييد لي يةيا  
 جتما  صي   بت   ليليصييي  واليدو  
الم نيح والممل عل  نيةيا  عياليف أفضيل، 
وأعلةت ابط اف المباركح ال ةا  التاليح 

 الت  يمث  اختصار عةاويةها كالتال :
  أهيميييح اليميال ياح اليمي نيييح الصيييةيييح 
الضارنيح جيذورهيا في  اليتيارييخ، وهي  
تبهد ت اراً كي ييي اً.. وعيلي  اليجياني ييي  
انتهاز الف صح السيانيويح ليتيمي يي  اليريقيح 
السييييياةيييييح الييمييتيي ييا لييح و عييف الييمييصييالييح 
الجاه يح للجانب اآلخ  نر اح والتمسي  

 نتمد يح ابط اف..
  ترمي  اب  ا  الم نيح لم ا رة اليوي ا  
وال  يق الت  ط  ها ال ئيس الصيييةي  
ش  جية يةغ وإندا    صها عل  اليميميل 
 ييا الييويي   البييييياعيي  الصيييييةيي  عييليي  
تم ي  التةسيق السياة  وتفاهف البيميا  
وتفميل التماو  ف   يخيتيليف اليميجياالح 
عييليي  أةييا  رو  السييال  والييتييميياو  

 واالنفتا  والتسا ح والتملف المت ا  ..
  التيكيد عل  أن  ال ياجد ف  المالف نيمي  
تةماي ية  ق عل  كل الدو ، وعل  كيل 
 ولح توقيق التةميح عل  أةا  ظي وفيهيا 
الخاصح.. و   هةا يتفهف الجانب الصية  
ويوت   الجها  الورييريح ب ي ا  اليدو  
الم نيح ف  اةتثباف ال  ييق اليتيةيمياي 
المتفق  ا ظ وفها الخاصح، نيةما تم   
أ  ا  الدو  الم نيح ع  إعجيانيهيا نيميا 
يوقق  البمب الصية     المةج اح في  

 ظل  يا ة الو   البياع  الصية ..
  تمرل اب  ا  السياةيح  صدراً التخا  
الق ار.. و   المفت ن أ  تيليميب  وراً 
رائدا ف  تاجي   فا جها  نيةيا   صييي  

  بت   لل ب يح..
  التيكيد عل  الممل يداً نيد ل ةا  عال ياح 
 يي نيييييح  يي  نييميي  جييديييد نييييي  الييويي   
البييييياعيي  الصيييييةيي  وأ يي ا  الييدو  
الم نيح والت  تقيا  عيلي   ي يا ا إييجيا  

ابر يح المبت كح  ا تي   
ً واال يتي ا   الخال اح جياني يا
اليييميييتييي ييييا   واالةيييتيييفييييا ة 

 المت ا لح..
 يي  عيياة جييميييييا الييدو  إليي  
التقييد نياليمي يا ا الي ئيييسيييح 
للمال اح الدوليح القائمح عل  
 قاصد و  ا ا  يرياق اب يف 
الييمييتييوييدة وااللييتيي ا  نييتيي ييا   
اال يتي ا  لييليسييييا ة وةيال ييح 
ابرا   وعد  التيدخيل في  
البييؤو  الييداخييليييييح لييلييغييييي  
والمساواة والمةفمح المت يا ليح 
والتمياييا السيليمي . وتيدعيف 
أ  ا  الدو  الم نيح نري ياح 
 اا يف الصييي   ي   ضيييح 
تاياا  و ضايا تتملق نالتي ت 
وشيةجيانغ و قياق اينسيا  
ونييويي  الصييييي  الييجييةييانيي  
و ي ها، نيةما يدعف الجيانيب 
الصية   ل القضايا الساخةح 

فيي  البيي ق ابوةيي  ةييييياةيييييا.. ويييؤيييد 
القضيييح اليميا ليح ليليبيميب اليفيليسي يييةي  
الةتما ة  قا   الاطةيح الب عيح وإ ا يح 
 ولح فليسي ييي  اليميسيتيقيليح  اح السيييا ة 

 الثا لح..
  وف  الختا  ةجل المؤتيمي و  ر ياهيف 
نةتائج المؤتم  واةيتيميدا هيف ليميااصيليح 
الجها  ف  تمميق التااصل والتماو  ني  
الييويي   البييييياعيي  الصيييييةيي  وأ يي ا  
الدو  الم نيح نما يسهف نبثيل أكي ي  في  

 فييا عييال يياح البيي اكييح االةييتيي اتيييييجيييييح 
 الصيةيح الم نيح إل  اب ا  ناةتم ار.

لقد شثل المؤتم  ف صح  قيقيح للتمارف 
ولتمميق المال اح ني  الجان يي  اليمي ني  
ً ليميقيد  والصية ، كما شثل ف صح أيضيا
جلساح  اار نيي  اليميبياركييي  اليمي   
نمضهف  يا نيميض لي يوي  اليثيرييي   ي  
القضايا البائثح الماجا ة في  أكيري   ي  
 ة قح عي نيييح، وهي  في صيح رنيميا ال 
تثا   اجا ة عل  أي أرن ع نيح في  
 نال نا الااةمح    الموي  إل  الخليج.

 5ركمة المنشور نى  الة  ة 



  7ا لففةفف فف ففة 

، ونيميد انيهييياره كيا  ” كا يةيتييي  “كا  ال  
إتوا  الجمهارياح االشت اكيح السيافيييييتيييح، 
نقيا ة الو   البياع  السافييت ، ال اعيا  
الةاش ا  لأل  ا  البياعييح واالشيتي اكيييح 
واليساريح الم نييح، وأ ي ا  نيليدا  اليمياليف 

 ”.ةيف“الصديقح ل وةيا ونلدا   ماهدة 
وف   اةيثيا، وفي  عيااصيف جيميهياريياح 
ةافييتييح أخي ى، كيا  اليوي نيييا  اليمي   
وابُورونيا ، و ي هف     مرل  اب ي ا  
   كل اليقياراح، يتيجيتيميميا ، ويتيتي يا يريا  
ويُق رو  اليميةياهيج والسييياةياح، ابعيميا  
وابفثار ف   يااجيهيح اليجيبيا اي ي ي ييالي  
والاصايح االةتمماريح، توت  ظلح  اةيثيا 

 الوم ا .
ييل  نييمييد انييهيييييار االتييوييا  السييافييييييييتيي  نييفييم 
ال ي يست ويثا الميميييليح، وأزال يهيا اليخيانيح 
وفسيييا هيييف، إنيييهيييارح كيييذلييي  اليييليييقيييا اح 
واالجيتيمياعياح، اليميؤتيمي اح واليتيةيسيييقياح 
الخاصح نهذه اب  ا   ا روةيا، وليف ييميد 
لها وجا  أنداً. فال يُمقل أ  تجتما هذه كيليهيا 
توت وصايح أ  يثيح و  نيح، ناتت تهيييمي  
رةمياً  ذ  ا  اليا يت و و  خيجيل، عيلي  
وزاراح روةيا، و ي اكي  اليريقيل السييياةي  

 واال تصا ي والفث ي فيها!
واليا ، ونميد يا  ي ي  الي ئيييس فيال ييمييي  
ناتي  إيقاع روةيا، وانقيذهيا  ي   يهياني يهيا 
الخ  ة، انفوت روةيا عل  الماليف، و يميهيا 
    روةيا الما دة، الذي نا ر ليليميال ياح 
 ا ةاريح، ن  ف أ   ياةيثيا ليف تيميد  يةيذ 
عهد نميد  ا يةيح ليليميال ياح اليوي نيييح  يا 
الدو  االخ ى، لث  اليا يا السياري  يتويف 
كما ي دو ال  ت تيب عال اح جيدة  ا   بق 

 أ لتها ظ وف  ا اعيح كري ة.
، ” اليجيدييدة“ وف    اجمت  لتاريخ المال اح 

الو نيح ال وةيح  يا اليمياليف اليمي ني  عيلي  
ز  وج  التوديد، لف أ  أ ةاى خ   وا د، يُ   

، ني ئياةيح ” روةيا الميا يدة“ عال اح     
السيد  يمتي ي ةيانيلييي ، رئيييس  يجيمياعيح 
الممل لتةفيييذ االتيفيا يييح نييي   ي   الي يمي  

الم ن  االشت اك  
و ييي   روةيييييييا 
اليييميييا ييييدة،  ييييا 
ال فييق اليميهيةيد  
ر يياا  انيي اهيييييف 
 صيي ييفيي ، أ ييييي  
ف ع رييف   بيق 
ليييوييي   الييي يييمييي  
الييييييييييميييييييييي نيييييييييي  
ايشييييييتيييييي اكيييييي ، 
وال فيق الميهيةيد  
عيييال  إنييي اهيييييييف 
 ييييوييييافيييي  ريييييف 
  بق،  ييي  أكيد 
أعضييا  الييافييد أ  

   يليح اليتيمياو  عي  نُيميد انيتيهيت، ونيدأ “ 
التماو  اليمي ياشي  نصيييغيح الصيدا يح يتي ةيف 

 ”. ال و  ف  المال ح الساريح ال وةيح
واليا ، ونمد توييد الغ   وزعيمت  أ  ييثيا 
لأل  ا  الم نيح  ولياً، ن ى كيف شي عيت 
اب  ا  الم نيح الفاعلح في   يجيتيميمياتيهيا، 
تتو   نةيبياط  يا الصييي ، وإلي  جياني يهيا 
طائفح ك ي ة و تةا يح    اب  ا  نييلياانيهيا 
البياعيح، واالشت اكيح، والاة يح، والديةيح 
 ت ، لتلتق  ني عياييح واهيتيميا  صيييةي  في  
نثي ، و د  جيميهيارييح الصييي  البيمي يييح، 
نمد ا كانت نيميض تيلي  اال ي ا   يميا ييح 
ً وةييياةييياً، فيإنيقيلي يت  للصي  تقليدياً وفثي ييا
اآلييح، ونياتيت الصيييي  نيوي نييهيا البييياعيي  
اليميةييضي يي  والسيياهي  عيلي   يميياييح اليدولييح 
الصيةيييح اليمي ييقيح وتيارييخيهيا وصيارتيهيا، 
والُمتمسو  نمةاهج وأيديالياجيييا اليمياركسيييح 
الليةيةيح، والمياوتسيييتيانيغيييح، واالشيتي اكيييح 
ييمييا  نيييليياا  صيييييةيييييح، ُ يي ييا راً  بييثيياراً لييجت
اب يي ا ، وايتييفيياق  ييمييهييا عييليي  أر يييييح 
 بت كح للممل،    أجل عالف الغيد السيليمي  
والييمييتييسيياوي، و يي  خييال  الييوييفيياظ عييليي  
اةتقالليح هذه اب  ا ، وا ت ا  ةييياةياتيهيا 
و  ا ئها، ليتيثيا   ياعيدة اليليقيا اح جياا يا 
 بت كح، و  ا ى  تُ  وق ني خيف في   ياراح 
المالف، نمد ا تجي و  هيذا اليمياليف  ي  رافيميح 
إشييتيي اكيييييح ةييافييييييييتيييييح، كييانييت تييقييدر ليياال 
الممال ، عيلي  تيوياييلي  وتيثي يسي  لصياليح 
و و ي  والُمض هتدي  اليذيي  يتصيةيميا   المت
نييديهف وعقالهف إز هار كل شما  الثيا .. 
فبث اً للصي  و يا ة   نها البيياعي  وفي  
 قد ت  ال فيق ش  جي  نيةغ، لم يا رتي  إلي  
نيد  وتيفييمييييل هيذا الييوياار، وجيمييا اليمتييالتييف 
الو ن  عيلي  أرن الصييي  وفي   يييافيح 

   نها الث يف والسخ .
 ، إنيميقيد  يؤتيمي  94٠٢ف  أوائل  يسم ي  

الواار الران  ني  الو   البياع  الصيةي  
وأ  ا  الدو  الم نيح، ف   ديةح هانغيتيبيا 
نالصي ، ون ز هذا الواار ك  لميا   ي ني  

 ول  ونما ج ي ع  كتلتي   وليتي  تتسمييا  
ال  تبثيل  ااعد للميميل السيليمي ، اليهيا ف 
والها ى ،  ي  أجيل عياليف أفضيل ييداً نيييد 

  بانثتي ..
وف  جااه   ؤتم  الواار هذا، الذي انيميقيد 

، ” يد نيييد لي يةيا  عياليف أفضيل“ توت عةاا  
ج ح  ةا باح  يا   يوياريي  رئيييسييييي  

ايصال  واالنفتا : ط يق التةميييح “ ها ي : 
الو ا  وال  يق: تفاهف ” ، و” وت ا   التج نح

، وني زح أفيثيار ”البما  وتال   المصالح
الييويي   البييييياعيي  الصيييييةيي  فيي  إيييالئيي  

ً كيي ييييي اً نييمييااصييلييح هييذا الييويياار “  إهييتييمييا ييا
والت ا الح  ا أ  ا  الدو  الم نيح، وأ يلي  
ف  تم ي  التماو  البيا يل  يا نييي  الصييي  
والدو  الم نيح،    المة لق السياة ، و يد 
 قوق الو   البياع  الصيييةي  واب ي ا  
الم نيح،  ف ة تاريخيح    خال  اليتي يا الح، 
والتماو  ف   جياالح اال يتيصيا  واليتيجيارة 
والرقافح والتثةالاجيا، وأص ح  ل  نيميا جياً 

 ”.للتماو  فيما ني  نلدا  الجةا 
وف  الميؤتيمي  نيفيسي ، نيقي أ كيليمياح  يةيييح 
 –المضما  ف  خ ا  ال فييق ةيانيغ تياو 

رئيس  ائي ة اليميال ياح اليخيارجيييح ليليجيةيح 
الم ك يح للو   البيياعي  الصيييةي   ييي  
 ا ، أ  أر يح اللقا  ييميثي  أ  تيتيميويار، 

تيمي يي  اليريقيح “ ن    المبياركييي ، عيلي  
االةت اتيجيح المت ا لح لليويفياظ عيلي  اليميد  
والييمييدالييح، وتييقييايييح تيي ييا   ابفييثييار لييقيييييا ة 
ايصال  والتةميح، وتم يي  اليتيااصيل نييي  
البميا  ليدفيا اليتيمياو  في  إطيار  ي يا رة 
الو ا  والي ي ييق، و فيا اليتيميلويف اليميتي يا   

 ”.والت ا الح الرقافيح
اليوي   “ وناه ال فيييق ةيانيغ تياو الي  أ  

البياع  الصية   ستمد لتمميق الت ا    يا 
اب يي ا  السييييياةيييييح الييميي نيييييح نيياةييتييميي ار، 
والسيمي  لي ييةيا  نيميي  جيديييد  يي  الييميال يياح 
الو نيح، لتقدييف  سياهيمياح أكي ي  في  نيةيا  
 جتما المصي  المبت   ني  الصي  والمالف 
الم ن ، و فا نةا   جتما المصي  المبت   

 ”.لل ب يح والممل  ما ل ةا  عالف أفضل
خااتيف  ؤتم  الواار الران   يهيميح ليليغياييح. 
لذا، نتمة  للمؤتم اح المق يليح ليليوياار نييي  
الو   البياع  الصيييةي  وأ ي ا  اليدو  
الم نيح،   يداً    الةجا  والتثاتف، ليألخيذ 
نجماهي  المالف ال  ص   عالف جديد، يييخيذ 
نالوس ا  ونمي  االعيتي يار تيجيار  الصييي  
السياةيح والفث يح واال تصيا ييح واالنسيانيييح 
الةاجوح، والت  لف يتس ق ب د وال لدوليح في  

 تاريخ ال ب يح ايتيا  نمرلها.
 

*# ىينا_نيدوغيناد رهيسة ر ر فر الفمفىف فق 
#الروساد ونضو مف سفس  وقفيفادي ففا 
االر اد الدولا لفىفةف ف فيفيفن واإلنفامفيفيفن 
 والمك ا، العر، أصدقاء )وُحى اء( #الةين.



السياة  الب يف ها الذي يممل لصالح نلده 
وشم   نالدرجح ابولي ، وهيا اليذي ييميميل 
أيضاً    أجل ال ب يح،  م  هيذا اليةيضيا  
الاطة  اليجيا يا نبي ٍف  يا نييي  اليميويلوي  
واب م . فالمةا يل البي ييف هيا اليجيا يا 
ً ليليياطيةي   يا ابُ يميي ، ليثييانيهيمييا  عيقيائيديييا
يتقاطما   تماً ف  الةضا  ييا ييياً، والياا يد 
ل اآلخ . وفي  نضيا  اليميةيا يل   ةهما يُثمو
الب يف، ييتويويد هيذا اليميةيا يل  يا اليدو  
والمؤةساح وال فياق، اليميبياركييي  لي  في  
عقيدت  ونضال  السياة  الدؤو ، إ  تجممي  
 يميهيف  يااةيف  بيتي كييح ورئيييسيييح، يتيجيهييد 
 ةا لا عص نا لةيلها،  ةهيا نصي ة السيال  
الما  ، والتةميح الُمستدا ح ليليبيميا ، والي  
جان ها التمايا السليمي ، اليذي هيا السي يييل 
الثفيل نول عيدييد  ي  ابز ياح واليقيضياييا 

 المالقح .
لف أزر جمهاريح الصي  البم يح أنداً، لثةةي  
ً  ي   أع ف وأ ر  وأشم  وأؤكيد، إني يال يا
خ  ات  السياةييح واليفيثي ييح، أ  السييياةي  
الب ييف واليةياجيح هيا اليوي   البييياعي  
الصية  لجمهاريح الصيي  البيمي يييح، اليذي 
يُمت   صا ب المب وع السياة  ال ائيد في  
توقييق نيجيا ياح نياهي ة، إ  عيجي ح  ياى 
اةتمماريح ورجميح وفياشيييح وعسيثي تيارييح 
عديدة ف      أو تصيفيييح هيذا اليوي  ، 
ن  ف تمثةها        وتصفيح  ييي ه  ي  
اب  ا  والو كاح التو ي يح في  عياليميةيا 

 الم ن .
يتثم  الس  المملا  ف   اة الو   البياع  
الصية  وانتصارات  المتتاليح، في  إعيتيميا ه 
عل  البمب الصيييةي  اليااعي  واليميخيلي  
للوي   واليدوليح والبيميب و ضياييا اليمياليف 
ابُ ميح، وعل  ال  ف  ي  شي اةيح اليوي   
الت  يقا ها الق ب الاا د، اليميهيييمي  عيلي  
المالف، إال أ  الصي   يا ةً وشم اً تمض  ال  
اب ا  نثل ثقح وإصي ار، ليتيويقيييق اليميداليح 
االجتماعيح والتودي  واليوي ييح واليميسياواة 

 والميا الث يف للبمب الصية .

يييدلييل عييليي  هييذا  ييا 
نال س     انفتا  في  
تييياجيييهييياح اليييةيييظيييا  
والتمديالح المتسيمي ة 
ف  ال  نا ج اليوي ني  
الصيييييةيي  وخيي يي يي  
الييتييةييمييايييح اليي ييمييا ييح 

 وطايلح اب د.
وتثم  عظمح البيميب 
الصيييييةيي  فيي   يييييا تيي  
الوثيمح وإةيهيا ياتيهيا 
الييثيي ييييي ة فيي  تسييييييييد 
السال  اليمياليمي  وفي  
اليي ييلييدا  الييتيي  فييقييدح 
شمانها ايةتق ار وتماو يت فيييهيا اليتيةيميييح، 

 و ةها اليم .
و اللح عل   ل ، نيقي أ في  تيقي يي  اب ييي  
الما  للو   البياع  الصييةي ، شي  جييي  
نيةغ، المقدو  ال  الميؤتيمي  الياطيةي  اليتياةيا 

أ  “ ، 94٠2أكييتييانيي   ٠٢عبيي ، نييتيياريييخ 
البياعيي  الصيةيي  ال ييةيسيا .. ونيفيضيل 
عد  نسيا  الغايح ابصليح، يمث  المميل  ي  
ندايح  سةح ل ليار نيهياييح جيييدة. إ  اليغياييح 
ابصليح للبياعيي  الصيةيي  ورةالتهف هميا 
السمي   ي  أجيل ةيميا ة البيميب الصيييةي  
كيح  ونهضح اب ح الصيةيح، كما هما  اة  و و
أةاةيح لتبجيا البياعيي  الصييةييييي  عيلي  
التقد  إل  اب ا  ناةتم ار. ال ند لل فاق في  
كل الو       باركح البمب في  السي ا  
والض ا  واالتوا   م  ك جل وا يد  ائيمياً، 
واعت ار ت لماح البميب إلي   ييياة جيميييليح 
هدفاً للثفا  إل  ابنيد، و يااصيليح اليميضي  
 د اً ونبجاعح نوا الهدف ال ما  لتيويقيييق 
الةهضح المظيمح لأل ح الصيييةيييح، ني و يهيف 
 ي  المت اخييح أنيداً، ونيميا يفيهيف اليثيفيا ي  

 ”.الُمتوسف نالتقد  نإرا ة ال تقه .
وف  هذا السياق، يُيميتي ي  اليتيةيسيييق اليدولي  
للو   البياع  الصية  الذي أنجح أعميا  
المؤتم  الران  للواار نيةي  ونييي  اال ي ا  
الم نيح، وتل يح اال  ا  السياةيح ف  الييمي  
نمختلف تاجهاتهف الفث يح والسياةيح الدعاة 
والييوييضييار و بيياركييتييهييف فيي  الييمييةييا بيياح 
الثري ة ف  إطار اليميؤتيمي ، إال  ليييل عيلي  
ال ُمد الفثي ي ليليوي   البييياعي  الصيييةي  
وانفتا يت ، ون اهح الصي  ف  عال اتهيا  يا 
الجميا، إ  أنهيا تيميميل عيلي   ياعيدة الي نيح 
للجميا، لةفسها وللمالف، وهةا نياليذاح نيدر  
كف ه  القيا ة اليوي نيييح ليليصييي   يويتي  يح 
ون يلح وواعيح، إ افح ال   ل ، ه  لف تمقيد 
إجتماعاح ة يح ف    ف ُ غلقح و يميتيميح، 
 ا  يا اح    أ  ا   يا، نيل جيميميت كيل 
اال يي ا  ونييثييل تييييياراتييهييا وةييييياةيياتييهييا 
وأيديالاجياتها في  نياتيقيح وا يدة، وةيارح 
 مهف علةاً إل  إ  ار نيا  وا د، عل   ياعيدة 

ةيياةيييح وا يدة، وييتيقياطيا  يميهيا، وتيلي ي  
   الب الجميا وتتفق  ا  ة لقاتهف.

ونيياليي  ييف  يي  أ  الييويي   البييييياعيي  هييا 
الواكف، وهيا اليذي يصيييغ ةييياةيح اليدوليح 
الصيةيح، ون  ف أفثاره المغاي ة للميدييد  ي  
اال  ا  الت   عيت ال  المؤتم  الميذكيار، 
إال أن  كا   ي   يق تيلي  اال ي ا  اي ال  
ن أيها وايعال  عة  والتمس  ن  كما تي ييد، 
ولييف يييتييمييارن وجييا  هييذه اال يي ا  فيي  
الصي ،  ا وجا  عال اح  ي نيييح ليهيا  يا 

 أنظمح وةل اح  ثا يح ف  المالف.
إ   باركح الثري     اال  ا  الم نييح في  
ً  يتيمييي اً  المؤتم  في  الصييي ، شيثويل  يدثيا
ونا ر الودوي ف  المالف. لذل ، نيتيميةي   ي  
 يا اح أ  انةا المي نيييح اةيتيليهيا  اليتيجي نيح 
السييييياةيييييح لييلييويي   البييييياعيي  الصيييييةيي ، 
والييميي ييا رة فيي   ييل أز يياتييهييا السييييياةيييييح، 
وتصويح ن ا جها، واةتيميا  البي يا  في  
 يا اتها، لتمثيةهف    المباركح الفياعيليح في  
صةا الق اراح السليمح والبيجياعيح لصياليح 

 نلدانهف وشمانهف.
تُمت   اال  ا  الاةيلح ال ئيسح الت  يتف  ي  
خياللييهيا اليةييضيا  السيييياةي ، فيهيي  تييميتييليي  
ييح تيياجييهييهييا الييفييثيي ي  اليي يي ا ييج الييتيي  تييا و
والسييييياةيي  وابهييداف الييذي تسييميي  اليي  
توقيقها. فالو    درةح لثل عضا  ةخ ط 
في ، ونااة ح الو   يست يا الم   إيصا  
صياتي  ليليميجيتيميا ليليتيمي ييي  عي  طيميا يي  
والم ال يح نيويقيا ي ، وتي يةوي   ضيايياه اليتي  
يتمت  ها عا لح و ب وعح.. فالو نيح ليييسيت 
ج يمح نوق المجتما كيميا يي عيف الي يميض، 
يي  يصييةييا  ولييثيي  تييخييلوييفييةييا السييييياةيي  هييا  ت
الج يمح.. الو نيح الوق ه  ا ت ا  للجميا، 

 والممل  ا الجميا    أجل الجميا.
ونوثف  م فيتيةيا نيميميق اليميال ياح اليييميةيييح 
الصيةيح، والصدا ح الريةيائيييح اليمي يةيييح عيلي  
البفافيح ف  التما ل اليمة  الصية ، القيائيميح 
عل  اال ت ا  المت ا   واليتيمياو  اليتيةيمياي 
المبيتي  ، نيؤكيد ثيقيتيةيا اليميميييقيح نياليقيييا ة 
الصيةيح، ندعا  يييا تيةيا السييياةيييح اليييميةيييح 
لإلةتم ار ف  اللقا اح ال ةيميييح  يا  يييا ة 
الو   البياع  الصيييةي ، نيهيدف الي يوي  
ةاياً ع   لا   قيقيح تةقذ البيميب اليييميةي  
هيا، وتيقيييف جيةيح     جوييف اليوي   وتيجيارو
التماو  المبتي    يا الصييي  لصياليح كيل 

 اليمةيي .
#م مد_هاهه_السامعا: نضفو ففا هفيفئفة 
االر اد الدولا لىفةف فاففيفيفن واإلنفامفيفيفن 
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مف فافف فة رفعفزد نفاقفد -االشكرالا الفيفمفنفا 
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 ونضو فا لر اد المك ا، اليمنيين.

  2ا لففةفف فف ففة   



  3ا لففةفف فف ففة 

 

شهدح  ديةح هانغتبا  ا  ة  يقياطيميح 
تبهجيانغ، انمقا  الدورة الرانيح ليميؤتيمي  
الواار ني  الوي   البييياعي  الصيييةي  
واب  ا  السياةيح في  اليدو  اليمي نيييح 
تييوييت شييمييار ديييداً نيييييد  يي  أجييل عييالييف 

 أفضل(.
 ٢44شار  ف  أعيميا  اليميؤتيمي  نيويا 

 بار     الو   البييياعي  الصيييةي  
 ولييح  ٠2ووفيا  لييقيييييا اح  يي نيييييح  يي  

ع نيح، وه   باركح فاعلح ال ةيما ال  
الميبياركييي  اليمي   ييةيتيميا  ليتييياراح 
  نيح ال يمث  ا  نيقيا  عي  جيميييميهيا 
نييينييهييا صييديييقييح لييلييصييييي ، ونيي  ييف  ليي  
شاركت ف  المؤتم ، وهذا نود  ات  يُيميدُ 
 ييفيي ة نيياعيييييح فيي  الييمييال يياح الييميي نيييييح 

 الصيةيح.
كلمح ال فييق دةيانيغ تياو( وزيي   ائي ة 
المال اح اليخيارجيييح ليليجيةيح اليمي كي ييح 
للو   البياع  الصية ، تةاولت رؤييح 
الصييييي   يي  خييال  الييويي  ، ليي يي يييييمييح 
المال اح الصيييةيييح اليمي نيييح، و سياعي  
تيياطيييييد عييال يياح الييمييويي ييح والصييدا ييح 
والتماو  المبت   المرم  والمتساوي  ا 
الدو  الم نيح،    خال  إ ا ح المبارييا 
المبت كح، وعل  كافح ابصميدة، و الليح 

أ  “ عل   ل ،  ال  ف  كلمح المفتيا يييح: 
الو   البياع  الصية   ستمد ليليميميل 
   أجل نةا  نم  جديد    المال اح نيي  
اب  ا   ا اليدو  اليمي نيييح، وأ  تيلي  
الجها  ةتقد  إةها اح أك   ل ةا   جتما 
صية  ع ن   و  صييي   بيتي  ،  يميا 
ةيُم ز نةا   جتما  و  صييي   بيتي   

 ً  ”.لل ب يح جمما  ونةا  عالف أفضل  ما
كلماح المباركي  الم   والصيةيي  في  
المؤتم ، رةميي  وشم يي ، تقاطمت ف  
 ميظيف اليةيقياط، وأثيةيت عيلي  اليتيجي نيح 

الصيييييييةيييييييح، إ  
رأى 

المباركا  نيي  
تم ي  المال اح 
نييييي  اب يي ا  
هيييا  ييي ورة 
لييلييتييميياو  نييييي  
البييييييييييمييييييييييا  
والييوييثييا يياح، 
خيياصييح نييمييد ييا 
أثيي ييت الييتيياريييخ 
الييييوييييدييييي  أ  
اب ييييييييييييييييي ا  
السياةيح كيانيت 
 ائماً  ا تييخيذ ز يا  اليتيةيميييح ليميااجيهيح 
المباكل والتيويديياح، وهيا اب ي  اليذي 
أكده تمس  الوي   البييياعي  الصيييةي  
واب  ا  الم نيييح نياليوياار واليتيبياور 
لليتياصيل إلي  تياافيق عيا  في  ابفيثيار 

 وال ؤى المبت كح.
ونظ ة عل  خ انياح اليميتيويدثييي ، فيقيد 
تباركاا ف    وراح تم ي  الميال ياح 
الم نيح الصيةيح في  جيميييا اليميجياالح، 
وإيجيا  ةي يل أكيري  ليميد اليجيسيار نييي  
ال  فيي  الصيييةي  واليمي ني ، وتيمي يي  
  ا رة الو ا  والي ي ييق اليتي  أطيليقيهيا 

، 94٠2ال ئيييس شي  جييي  نيييةيغ عيا  
ً ليليميميل اليميبيتي    ْملتها هدفاً وط يقا وجت
وابنفا، وأكد نمض المتيويدثييي  اليمي   
عل  ال  يمح الخاصح الت  تي ني   وليهيف 
نجمهاريح الصي  البم يح، ع   التيارييخ 

 و ةذ الق   الم اي.
في  ةييياق آخي ، انيقييسيف اليميؤتيمي  نيمييد 
الجلسح ال ئيسيييح، الي   يوياريي ، ليثيل 
 ييةييهييمييا جييلييسيياح عييليي   ييدة وفيي   اح 
الا ت، و ملت عةاوي   ةها: داالصيال  
واالنفتا : ط يق التةميح وت ا   التج نح(
، ورك ح عل  ل و  االصال  واالنفتا  
والت كي  عل  تج نح الصي  الةاجوح ف  
هذا المجا ، وكيف انيتيقيليت الي   ي كي  
 تقد  جداً وصيارح  يمي   و  اليمياليف 
ابو ، وهييا هيي  تيي  ا  تيي يياراً نبييثييل 
  تسارع وةتس ق الجميا ناتائ  التةميح .
أ ا الموار الراني  فيثيا  نيإةيف داليوي ا  
واليي يي يييق: تييفيياهييف البييمييا  والييتييقييا  
الييمييصييالييح(، وانصيي ييت فييييي  كييلييميياح 
اليوييضيار عييلي  تييمي ييي  هييذه اليميي ييا رة 
الو نيح، وإ يا  ط يق اليوي يي  اليقيدييف 
نيمي يا رة اليوي ا  والي ي ييق، واليتيمياو  
المبت   ني  اليدو  الياا يميح عيلي  هيذا 

ال  يق واليدو  ابخي ى، في   يجياالح 
اليي ُييةيي  الييتييوييتيييييح واليي ييا ييح واالتصيياالح 

 والمااصالح.
وأنيياه هييةييا إليي   بيياركييح وفييد  يي نييةييا 
البييييياعيي  الييميي ا يي  نيياليي فيييييقييييي  أيييا  
ع دالاهيا  عضيا اليميثيتيب السييياةي ، 
وفاروق فيان عضا اللجةيح اليمي كي ييح 
 للو  ، وكانت لهف  داخلح ف  المؤتم  .
كما شار  ال فيق   وا  ةا ا  درئيس 
االتوا  الدول  للصوفييي  وايعيال ييييي  
والثتوا  الم   أصد ا  وُ لفا  الصيي (
، وال فييق  يويميا  رييا داليةيائيب ابو  
وأ ي  الس  و يديي  عيا   يا يا الصييي  
نميا  عي نيييح(، في  أعيميا  اليميؤتيمي ، 
وكانت لثل  ةهما  ساهماح رئيسييح في  

 الجلساح.
وف  ختا  المؤتم  تياصيل اليميبياركيا  

( 94٠٢ال  إعيال  دوثيييقيح هيانيغيتيبيا 
والت  أتفق فيها المباركا  عل  وجيا  
تااصل التماو  المبت   نييي  اال ي ا  
المباركح ف  المؤتمي  و وليهيا، وصياالً 
ال  ت  يق  ستدا  لبمار اليميؤتيمي  دييداً 
نيد    أجل عالف افضيل( ووفيق الي يةيا  

 أ ناه:
 أهميح المال اح الم نيح الصيةيح؛-
تيرييمييييي  اب يي ا  اليمييبيياركييح لييميي ييا رة -

 الو ا  وال  يق؛
التيكيد عل  أ  نما كل  وليح ييخيتيليف   –

ع  ابخ ى، وفق للظ وف والمم ييياح 
 الاطةيح؛

تيييميييريييل اب ييي ا   صيييدراً التيييخيييا    –
الق اراح، والند    جها   ريييريح لي يةيا  

  صي   بت   لل ب يح؛
 التيكيد عل  الممل التبارك ؛-
 عاة الدو  للممل وفيق  ي يا ا اب يف   –

المتودة، وت ا   اال ت ا ، ونةا  عال اح 
  تاازنح.

وارتدى المؤتم  أهميح نياليغيح ليليتيميارف 
والييتييااصييل نييييي  الييمييبيياركييييي  الييميي   
أنفسهف، ونيةهف وني  الو نيي  الصيةيي ، 
وصاالً ال  تيويقيييق عيد   ي  ابهيداف 

 المبت كح لخد ح شمانهف و ستق لها.
… 
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لف يقيتيصي  اليويضيار في  اليدورة اليريانيييح 
لميؤتيمي  اليوياار نييي  اليوي   البييياعي  
الصييةي  وأ ي ا  اليدو  اليمي نيييح، عيلي  
اب  ا  والوي نييييي  اليمي  ، نيل تياةويا 
الوياار ليييضيف في  عضياييتي  اليميفيثوي يي  
اثح ال يارزيي  اليةياطيقييي   وايعال يي  وال وو
نالضا  والُمبتغليي  في  شيؤو  اليمياليمييي  
الم ن  والصية ،  ا أ ى ال  تمميق  اعدة 
التفاهف والتال   نييي  جيميييميهيف، وتيميمييي  
اليميي يييد  يي  الييميدا ييييي   ييا نيييي  أصييوييا  
ابفثار المؤطو ي  والمؤ لجي  والمتخةد ي  
ف  خةيا ق ةييياةيييح وعيقيائيدييح  يد تيثيا  
 تضارنح، لثةهف تيةيا وا إلي  نيةيا  جسيار 
التفاهيف والصيدا يح، وتيوياوروا في  ةي يييل 
 المرار عل   لا  للقضايا الماثلح أ ا هف.

 د يقا   ائل إ  المؤتم  هيا كييي  يؤتيمي  
آخ ، لث  ف  الوقيييقيح هيذا  يةياٍف ليلياا يا 
وجاه  الودي ف  الصي . فيالصييي   وليح 
إشت اكيح نيلاانها و ةاهجها الصيةيح، وهي  
تتميسي  نييصيا  االشيتي اكيييح واليميجيتيميا 
البياع  المستق ل  ونالماركسيح الليةييةيييح، 
والمجتما البياع د الذي تتمس  ن  القييا ة 
الييويي نيييييح وأعضييا  الييويي   البييييياعيي  
ً ةياف يصيل عيد هيف  الصية  الذي    يي يا
إل   ائح  ليا  عضاد ها جمياعيح نبي ييح 
ك ي ة تقا  ف  أنب تها وانيتياجيييتيهيا عيلي  
اي ارة الذاتيح لمجتممها الي يبي ي وعيا يليح 
لتذليل الُممضالح اال تصا يح، واينسانيييح، 
و ضيييييح الييتيي يياييي  الييتييقييةيي ، واليي راعيي ، 
والصييةيياعيي  و ييييي ه، نييجييهييا  الييجييميياعييح 
 –ال بي ييح اليميؤ يةيح نياليميميل اليتيبياركي  

االشييتيي اكيي ، وهييةييا نييالييذاح نييجييد أهييميييييح 
المؤتم  الذي نو  نصيد ه، واليذي شيار  
فييييي  االةييال يييييا  كييذليي  اليييييسيياريييا  
والقا يا  نيلاانهف المختلفح جداً والمتيميد ة 
ً في   كيلاا   ا     ، لثةهف التقاا جميييميا
الصيي ، وتيويدثياا إلي  نيميضيهيف الي يميض 
وتةا باا وتصا ت اا ن و  الضا  والصيي ، 

اليدوليي  ”  نييييا  هيانيغيبيتيا“ واتيفيقياا عيلي  

الييميي نيي  الصيييييةيي ، 
الذي إةتالد ان ال يح 
  نيح ةياةيح جديدة 
للصيةييي  واليمي  ، 
فدشو  نجا اً لف يس ق 
ليي   ييريييييل  ييتيي  فيي  
 يييةيييصييياح أ ييي ا  

” الييييثييييا ييييةييييتيييي  “ 
السانقح، أو ابُ مياح 
البياعيييح اليميتيميد ة 
المبار  والتسمياح 
وابليييياا ، وتييييليييي  
ابولييييي   يييييةيييييهيييييا، 
والريانيييح، و اليريانيييح 
والةصف، والرالرح، و ت  ابُ ميح الخا سيح 

 الُمقت  ح ةانقاً تبافي ياً الخ.
أ يد أهيف ”  94٠٢نييا  هيانيغيتيبيا “ يُمت   

وأشه  وأ ق وأعيد  الي يييانياح السييياةيييح 
والوي نيييح اليمياليميييح في  عصي نيا، نيظي اً 
ليييال يييتيييدا  واليييميييااجيييهييياح اليييمييي ييياشييي ة 
والمتصاعدة ف  المال ياح اليدوليييح  يالييياً. 
فال يا  إ  يؤكد عل  أ  اب  ا  المباركيح 

يليت إلي  تياافيق واةيا “ ف  المؤتم   تياصو
 ي ييا رة “ ، وتييال ي  كيا يل  يا  ” اليةي ياق

وتييييدهيف ليهيا،  يد إعيا  ”  الو ا  وال  يق
ابلق ال  تاريخ وأهمياح المال اح الم نييح 

اليميرثي  والبيااهيد   –الصيةيح  يةيذ ابوانيد 
ال ائدة     ا يح و ميةياييح، وإلي  عصي نيا 
الوا  ، والتال   نيي  الي ي فييي  الصييي  

الةيهيضيح “والدو  الم نيح ف   سي تهف ال  
الت  أ ح ال  أ  يثانا وكميا جيا  ”  القا يح

صيدييقييي  عي يي يي  وأخيايي  “ ف  ال يا ، 
شقيقي  وش يثي   ميمي ، يتو صا  عيلي  
ت ا   الرقح ةياةياً، وإج ا  التماو  الاثييق  
أ يتيصيا يياً، وتيميمييييق اليتي يا   واليتيااصييل 
ثقافياً.. عل  الي  يف  ي  اخيتي يار تيغييي اح 

 ”.االو اع الدوليح
نلمس ف  ال يييا  رو يييح عي نيييح صيييةيييح 
ً الي  تييصيييليهيا في  ظي وفيةيا  عميقح وةميا
ييمييييي  فيي   اليُمييمتيياصيي ة، وييي يدو أ  الييُمييجييتتيم 
الصي ، تاافقاا ال   د تمميد ال يييا  نيدفيق 
رو   لف يس ق ل   ريل علي   ي  اليتيارييخ 
المبت  ، كما ف  أُةلا  عي  ي ، كيذلي  
اب   ف  ع    وصيا ت  الت  ارتيثي ح 
عل  التاريخ الم ن  الصية  المبت    يةيذ 
 ساح السةي ،  ا يتب  ني  نيييا  هيانيغيتيبيا 
يُ ا  ل  أ  يثا  أر ييح  يقيييقيييح ليتيةيميييح 
ً ليليجياني ييي  اليمي ني   المال اح ابكر  كتسي يا
والصية ، إ  أن  يُخاطب، وةي ق  يخاطيب 
لسةي  وعقا  و  و   ا  ح طايليح، اليميقيل 
 ييةياً، وفي   ييي  آخي  يُيخياطيب  بياعي  
شما  و ا يياح الصييي  وعياليف اليمي  ، 
نغيح تس يا التق يب ايةيتي اتيييجي  نيييةيهيف 

جميماً، نس ب ل و  هذا التس يا ف  اللوظح 
السياةيح الواةمح الواليح للصي  واليمي  ، 
ييقيي  ايعييال  عيي   ييا ييف  وهييا طيي   عييمو
الصي  إتجاه اليقيضيييح اليفيليسي يييةيييح اليتي  
وصفها ال يا  نالما لح، وتمسو  جيميهيارييح 
يا   ل  الصي  البم يح نالق اراح الدوليح   
ً صيييةييياً  هذه القضيح، إ  أنةا طالمةيا  يا يفيا

”  المستقلح“ ص يواً نبي  الدولح الفلس يةيح 
 اح السيا ة الثا لح علي  أةيا   يدو  “ و 

، و ” وعاصمتها القد  الب  يح ٠292عا  
  ورة  إ ا تها،  ا يتمة  ص ا ح رفيض 
الصييييي  الييتييا  لييلييسييييياةيياح اال يي يييثيييييح 
واالة ائيليح ف   ف فلس ي  وإلغا  الدولح 
الفلس يةيح، الت  نصوت  يقياصيد و ي يا ى  
 يراق  ةظمح اال ف المتودة والقانا  الدول  
عل  إ يا يتيهيا،  يةيذ  ي ار اليتيقيسيييف ابو  

 للمةظمح اب ميح..
وجلٌ ، أ  الما ف الصيةي   ي  فيليسي ييي  
والقضيح الفلس يةيح واليدوليح اليفيليسي يييةيييح 
وتيي يياييي  وتييمييميييييق وتيييصيييييل والييمييال يياح 
مل هيا رفيا يييح وأخياييح  الم نيح الصيةيح، وجت
أل  أ ص   د، ها الما ل ابو  واليوياةيف 
ها(   ف  عال اح الم   شماناً و والً دُ مظم 

 نالصي .
الما ف الصية     فلس ي  إ  يستيةيد الي  
القانا  الدول ، ييةيدرج في  عيقيل الصييي  
و ا تها  يمي  اليقيانيا  االنسياني  اليدولي  
أيضاً ونال أ ن  ش ، ففلس يي  هي   يجي  
ال    والما ل ابهف ف  عيال ياح اليمي   
نالصي   ا  اً و ستق الً، فالمستق يل كيميا 
ي يي   نرق ها لألُ ح الم نيح، وليس للُمستيميم 
ةي ، وهذا المستيقي يل  واي الليي  والُمستاط 
ةت ةي  أ ح ع نيح واعيح ُ جيوبح ناليتيوياليف 
 ا الصي  وروةيا، لتيوياييل اليمياليف أوالً، 
وبجل   يد  ي  اليميداليح واالنسيانيييح فييي  
ثانياً، وبجل ا  نثا  ف   يي ي   ائيف عي  
الييمييدوا  الييرييقييافيي  والييتييوييدي الييوييضيياري 
الغ ن ، والةهب الثالانيال  الذي تم  ت 
وتتم ن إليي  البيميا  واليدو  اليمي نيييح 
واآلةيايح وابف يقيح، وه  خ ايا  ي نيييح 
إةتمماريح نه ت الصي  وروةيا وأ  تهما، 
و يا اال يتيفيا   يؤخي اً نيالييذكي ى ابليييمييح 
لمذنوح نانجيةا، ةاى وا دة  ي   كي يياح 
أليمح تدق ف  عياليف اليةيسيييا  الي يبي ي، ال 
يجب أ  تتث ر عل  أرن الصي  الوليفح، 
وال عيلي  أييح أرن شيميب أخي  في  هيذا 

نيييا  “ المالف الذي ن يده  ترخياً عل  هيدي 
 ”.هانغتبا

#ناء_ساغ : لارم #أُردنفاد ومسفانفد  
لفرهففيففس #االرفف ففاد الففدولففا لففىففةفف ففافففيففيففن 
واإلنففامففيففيففن والففمففك ففا، الففعففر، أصففدقففاء 
وُحى اء #الةفيفن ونضفو قفد ف   فاالرف فاد 

 الدولا. 
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يرو ييلييا عبيي اح اب ي ا  الييمي نيييييح  أ ي  ُ ييمت
و يا اتهف ونب ائيهيف،  ي   يالي يييح اليدو  

 –الصيييةيييح ”  وثيقح  ياانيغيتيبيا“ الم نيح، 
الم نيح، ف  ختا   يؤتيمي  اليدورة اليريانيييح 
للواار نييي  اليوي   البييياعي  الصيييةي  
وأ  ا  الدو  الم نييح، وهيةيا أ يف عيةيد 
هيذا اليمييؤتيميي  اليذي ييلييمييب  وراً  يييياييياً 
ً فيي   ييييياة االنسييا  الييميي نيي   و ييفييصييليييييا

واال  ا  الم نيح، الت  تيتي يليا 
الييي  تيييمييياو  وتييي يييا    بييي ق 
 و   ه  و قيق  ني  البما .

لفت إنت اه  تص يح السيد ةانيغ 
تيياو، رئيييييس  ائيي ة الييمييال يياح 
الخارجيح ف  اليوي   البييياعي  
الصيييييةيي ،  ييييي  أكييد  يي ورة 
تيي يييار اليييميييال يياح اليييويي نيييييييح 

الم نيح، وأهميييح أ    –والصيةيح 
نثا  يداً نيد ل يةيا  عياليف أفضيل. 
لذا نتوس س اليا  أ  عل  اليمياليف 
الم ن  أ  يُيدر  تيميا ياً، تياافي  
ف صح جيدة نيويا تيويقيييق  ييياة 
أفضييل فيي  أطييار هييذا الييتييميياو  

 المبت  .
ف  أهميح هذا المؤتم  و ااراتي  
ونيان  المبيتي  ، أ  هيةيالي   يد 
ييلييت أخييييي اً، إ ييثييانيييييح نييةييا   تبييثو
 ستق ل واعد و ب ق ليليجيميييا، 
 ييميي   ييمييا لييح اليي نييح وايفييا ة 
للثل، وليس لي ي ف أو أطي اف 
 ييا عييليي   سييا  أخيي ى، وهيي  
إجت ا اح صيةيح ناعيح ليليميميل 
المتساوي والما    يا اب ي ا  
كيح في  اليوياار  الم نيح اليُميبيار 
اآل ، وفي  اليمييسيتييقي ييل الييقي يييب 

ً و يد نيمي   وال ميد واالةيتي اتيييجي  أيضيا
الواار ن ةالح  مةيييح ليليمياليف، وهي  أ  
تدر   ولي  وشيمياني  أ  هيةيالي  في صيح 
 ه يح للجميا للميا اليميبيتي   واليثيسيب 
لثل ف   ف  المالف  و  اةترةا ، فلاال الرقيح 
الماليح واليميليا  االجيتيمياعيييح اليميتي يارة 
والخ   ال ما ح لدى الوي   البييياعي  
الصية ، وعال اح الرقح التي  يي ييدهيا  يا 

اال  ا  الم نيح، لما انمقد هذا اليميؤتيمي ، 
ولما خ ج نما أ  ه    تاصياح و  اراح 

 ونيا   بت   شا ل.
الييةييتييائييج الييتيي  خيي ج نييهييا الييمييؤتييميي  
والمؤتمي و ، أكيد ثيقيل اليقي ار الصيييةي  
عالمياً، وإص اره عل  عال اح عميقح  يا 
اال  ا  الم نيح والدو  اليمي نيييح واال يح 
الييميي نيييييح عييمييا يياً، وتيييصيييييل الييمييال يياح 
الصيةيح عل   سا ح الخي يي يح اليمي نيييح، 
الت  شهدح وتبهد تيثي اح   نيح ظياليميح 

 عل   ة قتةا .
ولييييهييييذا، عييييليييي  الييييافييييا  واب يييي   
والبخصياح الت  شاركت ف  الواار، أ  
تتم  نينها تتما ل  يا نيظيا  صيييةي   ياي 
وعظيف، ونين   ي جيميييح  يقيييقيييح وأولي  
ً ليأل ي ا  واليميةيظيمياح اليمي نيييح    نيييا
والمالميح، بة ا  كري ة ال  جا  لتمدا هيا 

 هةا.
 وهةا إُشي  ال  نق تي  إثةتي   همتي  هما:

د هييةيياليي   صييالييح  بييتيي كييح تيياريييخيييييح ٠
وا تصا يح وةياةيح عميقح، ل  تيقيف عيةيد 
 ٍد أو أ ٍد،  ا ني  الصي  واليمي  ، فيمي  
 ي  اليسي  عل  أيح جهيح أجيةي يييح في ن 

 التغيي  عل  هذه المما لح.
د الةظا  الم ن  اآل  ف   اجح  لوح جداً 9

ال  عال ح عيميييقيح  يا الصييي . وأر يب 
نييلييفييت االنييتيي يياه إليي  أ  عييليي  
االنسا  الم ني  أ  ييةيظي  الي  
الييويي   البييييياعيي  الصيييييةيي  
الواكيف نيظي ة جيدييدة وعيميييقيح 
و ا اعيح، وني  ييدر  أ  ال 
خبيح    هذا الو      ف ن 
أيح أ ثا   د تتيميارن واليوييياة 
والممتقداح الم نيح واالةال ييح، 
وهذه الةظ ة المي نيييح اليقياصي ة 
ه   وض عاني ة كيميا أعيتيقيد، 
بنها ت ت   نماا ل و مارةياح 

إ تالليح ةانقح ليليمياليف ”    نيح“ 
الييميي نيي  وتيييثييييي اح  يياليييييح 

أيضياً، ”   ي  هيةيا “ و تااصلح 
وعليةا اآل  كم   التجسي   يا 
هيت  الصي  وفهمها، وها  يا نياو
الصي  إلي  ف  المؤتم  اليُميبيار 
 إلي  والذي ُعقد عل  أرا يها.

ـ #غسان_ أ فو_هفال: مفثفقفف 
وناشط ا كمانفا وففا وسفاهفه 
الكواصه اال كمفانفاد وصفد فق 
لرا طة #القىميين العر، ُحىف فاء 
#روسففيفف  واالرفف ففاد الففدولففا 
لفىففةفف ففافففيففيفن واإلنففامففيففيففن و 
#الفففمفففك فففا، الفففعفففر، أصفففدقفففاء 

 )وُحى اء( #الةين.
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لف تييح  اليميبياركيح اليجيا ة ليليميدييد  ي  
اب  ا  الم نيييح في  اليميؤتيمي  اليرياني  
للواار ني  الوي   البييياعي  الصيييةي  
وأ  ا  الدو  الم نيييح، واليميةيميقيد في  
هانغتبيا نيميقياطيميح تبيجيييانيغ دجيةيا  
الصييييي ( خييال  شييهيي  تبيي ييي  الييرييانيي د 

نييافييميي يي   يي  عييا  
 ي  في ار،   94٠٢

والذي كا  االتيويا  
الدول  للصيويفييييي  
وايعيييييال ييييييييييييييييي  
والييثييتوييا  الييميي   
أصيييد يييا  الصييييييي  
 ا ي اً فييي  وأ يد 
اليييييميييييبييييياركييييييييييي  
اليي ييارزييي  ُ ييمييرييالً 
نيي ئيييييسيي  ابةييتييا  
 ييييي وا  ةيييييا ا  
ونائي ي  أ ييي  السي  
االتييييييييييييييوييييييييييييييا ي 
والييمييسييتييبييار االو  
لييليي ئيييييس ابةييتييا  
 ويميا  رييا  يديي  
عا   ا يا دالصييي  
نييميييييا  عيي نيييييح(، 
وإنيييييميييييا جيييييا ح 
اةييتييجييانييح لييلييدعيياة 
الث يمح    اليقيييا ة 
الصيييييةيييييح والييتيي  
تيييؤ ييي  نيييتييي ةيييييييخ 
المال ياح الصيييةيييح 
الييميي نيييييح الضييارنييح 

جذورها ف  عمق التاريخ الم ن  اليقيدييف 
والودي ، عل  اعت ار أ  اليتيال ي  نييي  
الصي  والدو  الم نييح عيلي  اليميسيتياى 
الو ن  ال يقل أهميح ع  اليتيال ي  عيلي  
يةياً  المستاى ال ةم   ا تل  الدو ،  يؤ  
ف  الا ت نفس  أ  لتيلي  اب ي ا   وراً 

ً في  تيمي ييي  اليمييال ياح الصييييةييييح   يهيمييا
الييميي نيييييح، فيي   ييييي  وجييدح اب يي ا  
المي نيييح في  اليميؤتيمي  في صيحً  يااتيييح 
لتا يح ت لماتها و اياتها    التيااصيل 

 والتماو   ا نثي .
إ  أهميح التال    ا اب ي ا  اليمي نيييح 
   وجهح الةظي  الصيييةيييح تيةي يليق في  
أةاةها    إيما  القيا ة الصيةيييح نيقيييا ة 
ال ئيس ش  جي  نيةغ نيهميح الو   في  
المجتما، والدور الو ن  المهف ف   يييا ة 
الييتييةييميييييح الييمييجييتييمييميييييح واال ييتييصييا يييح، 
والسياةيح، وفهف الاا ا المماا ليليبيميب 
الصييييةيي  نييدايييح واليمييمييل عييليي  تيوييقيييييق 
ت لمات ،  يي  أشيار الي ئيييس شي  في  
التق ي  اليميقيد  إلي  اليميؤتيمي  الياطيةي  
التاةا عب  للو   البيياعي  الصيييةي  

 د ا ر    نةا نممق ان     أجل “ نقال  
توقيق الةهضح المظيمح لأل ح الصيييةيييح، 
ال ند    إنبا  نظا  اجتماع   تقد  يتفق 
 ا وا ا نال نا، فاتود  ا البيميب و يا ه 

، وهيا  يا ” ف  إنجاز الرارة االشت اكيييح
أةييس نييالييتيياليي  ي ييثييانيييييح الييتييال يي   ييا 
اب  ا  الم نيح نما يما  نالفيائيدة عيلي  

 الصي     خال  عدة نقاط:
إظييهييار اليياجيي  الييوييقيييييقيي  لييلييةييميي    –

االشت اك   ي الخصائ  الصيةييح عي  
    للمباركي     اب  ا  اليمي نيييح، 
والت  ةياهيميت نياليةيهيان نياليميجيتيميا 
الصية  وتري يييت اال يتيصيا  في   يقيد يح 

 اال صا ياح المالميح ف  ز    ياة .
االةييتييفييا ة  يي  أيييح  ييال ييظيياح أو   –

تاصياح      ل المباركييي  ييميثي  أ  
تُساهف في  تي يايي  اليتيجي نيح الصيييةيييح 

 الو نيح، و ورها المجتمم .
التيكيد عل  أهيميييح  ور اليوي   في    –

 يا ة المجتما نوا ايصيال  واليتيةيميييح، 
وترقيف  لما في     خد ح تساعد ناالرتقا  

 نالمجتما تقافياً و م فياً.
نييةييا  جسييار إنسييانيييييح  ييا الييةييخييب   –

السياةيح ف  ال لدا  الم نيح، والممرلح ف  
اب  ا  الم نيح، والت  يمث  أ  تبيثيل 
رافمح  م فيح بف ا  المجتميا، وتيري يييت 
الصيارة اليويقيييقييييح ليليوي   البييياعيي  
الصية  ف  أ هانيهيف كيوي   اشيتي اكي  
تقد   يؤ   نالتمد يح الو نيح، واالنفتا  
عييليي  الييدو  الييميي نيييييح وعييليي   ييخييتييلييف 

 ابصمدة.

 31الككمة نى  الة  ة 
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فالدعاة الت  أتت  ةفتوح علي  اب ي ا  
الم نيح كافح، نغض الةظ  ع  تاجهاتهيا 
السياةيح، وع  عيد  أعضيائيهيا وثيقيليهيف 
الفمل  ف  نيليدانيهيا، أتيت في  جياهي هيا 
للتيكيد عل   ور اليوي   نبيثيل خياص 
و  ورة تفيميييل اليتياثييي  اليوي ني  في  
المجتمماح الم نيح. فييميا في ن الياا يا 
عيييلييي  اب ييي ا  اليييمييي نيييييييح  ييي ورة 
المباركح ف  المؤتم  لما يمث  أ  ييميا  
نالفائدة عليها نجاانب كريي ة. فياب ي ا  
الم نيح عانيت عيلي   ي  اليميصيار  ي  
تييقييليي يياح شييديييدة  يي   ييييي  اليي ؤى 
والييتيياجييهيياح، فييالييثييرييييي   يي  اب يي ا  
الم نيح الت  كانت تيتيثيل عيلي  االتيويا  
السافييت  انوس ح شم يتها نمد ةقاط ، 
وليف تيتيميثي  نيميميظيميهيا  ي  اةيتيييميا  
 م ياح الياا يا  يتي  اآل ، واب ي ا  
ابخ ى ةي   عل   يةيتيسي يييهيا تيويجي  
الممتقداح و يب  اليتيسيلي ، نيوييي  فيقيد 
البارع الم ن  الرقح ف  الثري   ةها، إل  
الود الذي أفقدها التيثي  الم جا  ةها في  
الييمييجييتييمييا. هييذا نيياي ييافييح إليي  اليياا ييا 
الصدا   الذي فُ نت عل  الثرييي   يةيهيا 
 ا القيا اح السياةيح في  نيليدانيهيا،  يميا 

اةتدع  انثفا ها إل  الخلف، وصيميانيح 
 الما ة إل   ورها عل  أرن الاا ا.

ولما كيانيت تيجي نيح اليوي   البييياعي  
الصية  تج نح ف يدة ف  إثي ياح ارتي ياط 
الدور الو ن  نوف  ال  قح اليميا يليح في  
المجتما وتاظيف رأ  الما  نميا ييخيد  
الصييالييح الييمييا ، كييا  عييليي  اب يي ا  
الم نيح أ  تمد يدها ليميصيافيويح اليوي   
البياع  الصية  لتيخد الدرو  والمي ي  
ف  كيفيح التما ل  ا ال ي يقياح البيمي يييح 
نوثمح وُرشد، نيي  تيثيا   ي يي يح  يةيهيا 
و مها و ةها، وتممل عل  االرتيقيا  نيهيا 
نوا أعل  المستاياح، وأ  تي    اليهياة 
المم فيح واينسانيح التي  طياليميا ُوجيدح 
ني  الةخب الو نيح والي ي يقياح اليثيا  يح 
في  اليياطيي  اليميي نيي ، نييويييي  ال  ييثييا  

 لالةتمال  فيها وال للتفاخ .
وإ  أهف  ا يمث  أ  تستفيد  ة  اب  ا  
الم نيح  ي  تيجي نيح اليوي   البييياعي  
كو    يا ي ي تث  نيابةيا  عيلي   يا 

 يل :
  ورة الممل عل  توقيق البماراح   –

الو نيح عيلي  أرن الياا يا، وتي جيميح 
اب اا  إل  أفما ، فال تظل  ص يليوياح 
دالمدالح، والمساواة،  وارنح اليفيسيا  ..( 
 ج   شماراح ن ا ح، أو يا ياٍح نيييضيا  
تُْستتخد  ف  أو اح  االنتخاناح، خاصح إ ا 

 ا كا  للو    ور  يا ي ف  اليويثيف او 
ف  الميجيتيميا، و لي  اةيتيةيا ا إلي   يا  

الثال  الميجي    ي  “ ال ئيس ش  إل  أ  
الفمل ييفيسيد اليويثيف، واليميميل الياا يمي  

 ”.يفض  إل  رخا  الدولح
 ي  يي ورة إعييال  الصيياليح الييميا  عيليي  
المصالح البخصيح، وأ  ييثيا  البيميب 

 ها  صدر القانا .
    ورة وجيا   يدار   ي نيييح تيقيا  
عل  تيةيس المةتمي  إليييهيا عيلي  أةيس 
صويوح وةليمح، ال أ  تيظيل اليميمي فيح 
نابةس الو نيح   ةييح عيلي  اجيتيهيا اح 
شخصيح أو   ا اٍح ف  يح ب نياح الممل 

 الو ن  الماركس  والليةية .
    ورة تاج  الو   لترقيف المجتيميا 
وتبجيا المُما  والماظفي  عل  المم فح 
نييوييقييا ييهييف و يي ورة  ييوييارنييح اآلفيياح 
االجتماعيح كالفسا ، والته   الض ي  ، 
التميي  الم    والجةس ، والدية ،  ي  
يييجييب الييمييمييل عييليي  تييوييفييييي  الييتييةييميييييح 
االجتماعيح، وإ كا  رو  اليمي يا رة ليدى 
ال  قاح الما لح نثل الس ل المتا ح وإلي  

 أ ص   د  مث .
لذا عل  اب  ا  الم نيح أ  تسترم  الييد 
الييمييمييدو ة  يي   يي ييل الييقيييييا ة الصيييييةيييييح 
ال شيدة، وأ  تيتيميليف  ي  أخي يائيهيا في  
الما   لتة لق نوا المستق ل، وأ  تتخذ 
 ييي  اليييتيييجييي نيييح 
الو نيح الصيييةيييح 
 رياالً يُيويتيذى ني  
فييي  اليييميييريييانييي ة 
والصما  وإعيال  
المصلوح البم يييح 
فيياق الييمييصييالييح 
البخصيح، لما في  
 يي  خييد ييح لييثييال 
الجان ي  علي   يدوٍ 

 ةاا .
 
 

طارق قفد فس:     
شفففانفففر ولفففارفففم 
أردنففا مففعففروجد 
ونضفففو قفففيفففادي 
مكقد م فا االرف فاد 
الدولا لىة  يين 
واإلنففففامففففيففففيففففن 
والففمففك ففا، الففعففر، 
 –أصدقاء الةين 

 ا ردن.

 31ركمة المنشور نى  الة  ة 
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الواار الو ني   يا الصييي ، جسي   ياي 
وُ ستدا ، يُمتميد عيلييي  ليتيمي يي  اليتيقيار  
الم ن  الصية ، رةمياً وشم ياً، ويةيميثيس 
نإثمار ك ي  عل   يخيتيليف اليميجياالح في  
الدولتي ، وعل  الب ائح البم يح والهييسياح 

 واب  ا .
ف  الاا ا  ةذ ةتيي  ةيةيح ونييويف، تيتيمييي  
عال اح التقار  والتمياو  واليتيفياهيف نييي  
اب تي  الم نيح والصيييةيييح، واليجي ائي ييح 
الصيةيح، نالصالنح والم ا ح، فقيد جيميميهيف 
ط يق الو ي  ال  ي وال و ي  يةيذ أكيري  

عييا . وطيياا  هييذا الييتيياريييخ  9444 يي  
ال ايل والم ييق، كيا  السيال  واليتيمياو  
واالنفتا  والسوما ح واليميةيفيميح اليميتي يا ليح 
  يد  التما الح الرةائيح ني  هذه ابط اف.
وف  الخصاص، فيخيال  ابرنيمييي  ةيةيح 
الما يح، أي  ةذ ت  ييق الصييي  لسييياةيح 
ايصال  واالنفتا ، توت  يظيليح اليوي   
البياع  الصية ، الذي يقيا  الي يال  نيثيل 
 ثمح ونجاعح، ةيميت الصييي  و يا تي ا  
تسم  إلي  إنيقيا  أنياانيهيا ُ بي عيح عيلي  
المالف، ونذ  الم يد    الجهد لخيليق  يةياخ 
 ييالئييف لييوييييياة أفضييل لييلييبييمييب الصيييييةيي  
وشييمييا  الييمييالييف، وفيي   ييقييد ييتييهييف هييذه 
البييمييا ، اال ييح الييميي نيييييح الييتيي  أنيي  ييت 
جييميييييمييهييا  ييميياهييداح وإتييفييا يياح البيي اكييح 
البا لح  ا الصي ، و   هذا المة لق ي ق  
الو   البياع  الصية  يسم  إلي  رفيا 
الوااج  والتق و  نخ ااح  يتيال يقيح  ي  
اب  ا  السياةيح في  الي يليدا  اليمي نيييح، 
وتاةيا آفاق اليتيبياور واليتيمياو  وتي يا   
الخ  اح  يا هيذه اليميؤةيسياح السييياةيييح 

 البم يح.
ولهذا، يثتسب إنمقا  الدورة الرانيح لمؤتمي  
الواار نييي  اليوي   البييياعي  الصيييةي  
وأ يي ا  الييدو  الييميي نيييييح، فيي  نييافييميي يي  

،  الالح رئيييييسيييييح عييديييدة، وهيي  94٠٢

ف صح  تيجيدو ة 
ليييف تييي ييي  يييهيييا 
 ولح أخ ى ف  
هذا المياليف وليف 
تفث  نها، نيهيذه 
الصارة ونمرل 
هييذا الييتييجييمييا 
الييييييوييييييي نييييييي  
الييثيي ييييي ، لييثيي  
الصيي  تسيمي  
اليي  تييجييميييييا 
اب ييييييييييييييي ا  
السييييييييياةيييييييييح 
المي نيييح  يا  
طيياولييح وا ييدة 
 ا الو   البييياعي  الصيييةي ، ي ي از 
تقدو  ف  وا ا نلدا  المالف ف  كل االجةيداح 
المي ي و يح عيلي  نسياط الي يوي  اليدولي  
واال ليمي ، إ  أ  ليليصييي  نياع تيارييخي  
زاه  وخ  اح خيار يح ورؤى  سيتيقي يليييح 
ثا  ح ف  تسيي  شيؤو  الي يال  وعيال ياتيهيا 
الدوليح ونيميخيتيليف أنيميا هيا وجيااهي هيا، 
و ةها االجتماعيح والسياةيح واال يتيصيا ييح 
والفث يح، توت  يا ة رشيدة و كيح لأل ييي  
الما  للو   ال ئييس الصيييةي  شي  جييي  

 نيةغ .
وان ال اً    اليمي فيا  نياليجيميييل ليليصييي  
ولجها ها ف  تةظيف المؤتم  وأهداف ، فيقيد 
ع فت الدورة الرانيح لمؤتم  اليوياار نييي  
الو   البياع  الصية  وأ ي ا  اليدو  
الم نيح،  باركح ع نييح  ي نيييح  يتيمييي ة 
را  المباركح اليجي ائي ييح نيافيديي ،  عل    
       ج هح التو ي  الاطة ، والتجما 
الاطة  الديميقي اطي ، اليليذيي  أعي نيا  ي  
خال   داخالتهف ف  المؤتم  واليويااراح، 
ع  نقا  اةيتيميدا هيف اليميتيجيدو  ليميااصيليح 
التماو   ا اليوي   البييياعي  الصيييةي ، 
وأكدا أ  الجي ائي   ي يصيح عيلي  اليميميل 
والتيمياو   يا الصييي  ليتيمي يي  البي اكيح 
القائمح نيةهما، وتبهد عل   ل  اينجيازاح 
المديدة الت  توققت ف   يخيتيليف  يجياالح 
ني  الدولتيي ، ال ةييويميا وأ  اليجي ائي   يا 
ً اليدور اليذي تيليمي ي   فتست تبيد وتقيوف عاليا
الصييييي ، فيي  ةيي يييييل نبيي   يييييف الييتييسييا ييح 
والسييال  عيي يي  الييمييالييف، وتيي ةيييييخ  ييفييهييا  
 يجيتيميا اليميصييي  اليميبيتي   ليلي يبي ييح، 
و ا فها اليميؤييد واليريانيت تيجياه اليقيضيييح 

 الفلس يةيح الما لح .
وللتدليل عل  ُعمق المال اح نييي  نيليدييةيا، 
الج ائ  والصي ، فقد ة يق ليأل ييي  اليميا  
ال ئيس ش  جي  نيةيغ، أ  صي    يؤكيداً 
ني  الصدا ح ني  الصي  واليجي ائي  نبييح 

ا ، وه  تتجسد ني  البم يي   ف  أيا  الض و
ف  نضالهما  د اي   ياليح واالةتيميميار، 
ول  يةس  البمب الصية  أنداً الدور اليهيا  
الذي لم ت  الج ائي  في  اةيتيميا ة اليميقيميد 
الب ع  لجمهاريح الصييي  البيمي يييح في  

الييجييانييب ”  شيي “ اب ييف الييمييتييوييدة، وشييثيي  
الج ائ ي عل   عم  الرانيت ليليصييي  في  
القضياييا اليميتيميليقيح نياليميصياليح اليوييياييح 

 والهما  الث  ى لها.
كما وة ق لأل ي  ال ئيس ش  جييي  نيييةيغ 

تتيميتي ي  اليجي ائي  “ تيكيده، عل  أ  الصي  
ً وشي ييثياً   ائماً صديقاً ع ي اً وأخاً  ميييميا
وثيييييقيياً، وأ  تيي يياييي  عييال يياح الصييدا ييح 
والتماو  الصيةيح اليجي ائي ييح عيلي  نيويا 
شا ل وتمميق التماو  ايةتي اتيييجي  نييي  

 ”.ال لدي ، إنما يمرال  ةياةح ثانتح للصي 
ف   ةاة ح أخي ى، فيقيد إةيتُيقي يل اليازيي  
ابو  أ ييمييد أويييوييييي ،  يي    يي ييل اب ييييي  
الي ئيييييس الصييييةيي  شيي  جييييي  نييييةييغ، فيي  

(، عيلي  94٠٢ة تم  د إيلا  هذا اليميا  د
ها ا انمقا   مح  ةتدى التمياو  الصيييةي  

” شيي “ ابفيي يييقيي ، وأشييا  اليي ئيييييس   –
نالمال اح القائمح نيي  الصييي  واليجي ائي ، 

ف  إطار الب اكح ايةت اتيجيييح البيا يليح “ 
واينجازاح الُميويقيقيح، في  ظيل اليتيمياو  
الرةائ  ف  شيتي  اليميييا يي ،  بيد اً عيلي  

االهتما  الذي ييالييي  شيخيصيييا ليتيمي يي  “ 
ه  التماو  ني  ال ليديي  وتياةيييمي ، كيميا نياو
ال ئيس الصييةي  نيانضيميا  اليجي ائي  إلي  

 ”.الو ا  وال  يق“  ا رة 
وللتيكيد، فإ  اليقيييا ة اليوي نيييح السييياةيييح 
الةاجوح، ه  تل  اليتي  تيتيوياور وتيتي يا   
الخ  اح  ا اآلخ ، وتيتيمياو  في  ةي يييل 
نةا   ولح  ايح  ا رة عل  إةيميا  شيمي يهيا، 
والمباركح  ا اآلخ ي  لومايح المالف وه ح 
الييوييييياة الييمييقييدةييح فييييي  وإنييجييازاح اال ييف 
ً جي ائي يياً،  والبما  .ونصيفيتي   يااطيةيا
أفخ  نيميال ياح نيليدي، اليجي ائي ، اليجيييدة 
والمتمي ة  يا الصييي ، وأشيييد نياليتيمياو  
الُمةتج ني      ج هح التو يي  الياطيةي ، 
الذي ت ن   نالوي   البييياعي  الصيييةي  
اا ،   ماهداح تفاهف وتماو   ةذ ةةااح ط 
ُح أي فيي صيح أو  ييةياةيي ييح  واليذي ال يُييفتيا 
 لالجتماع ف  الصي  ونالو   ال ان  فيها.
ـفف #نففبففد_الففقففادر_خففىففيففه: رهففيففس الفف ففرع 
#الجزاهري لار اد الدولفا لفىفةف فاففيفيفن 
واإلنفامففيففيفن والففمففك فا، الففعفر، أصففدقففاء 
)وُحى اء( #الةيند خفر فأ ألفاد فمفا مفن 
االرفف ففاد السففوفففيففيففكففاد ومفف سففس را ففطففة 
أصدقاء الةين فا الجزاهرد وصد ق قد ف  

ومففجففىففة  CRIإل انففة الةففيففن الففدولففيففة
 ”.الةين اليوم“
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 ولالة أنباء الةين الجد دة ـ شينخوا:
 كيي  ةييانييغ تيياو  ييدييي   ائيي ة الييمييال يياح 
الييخييارجيييييح لييلييجييةييح الييميي كيي يييح لييلييويي   
البييييياعيي  الصيييييةيي ، أ  إ ييا ييح شيي اكييح 
اةت اتيجيح  تجهح نوا المستق ل واليقيائيميح 
عل  التماو  البا ل والتةميح اليميبيتي كيح، 
 -فتوت فصال جديدا ف  المال اح الصيةيح 
الم نيح،  اعييا إلي   ي ييد  ي  اليتي يا الح 
والتماو  ني  الو   البييياعي  الصيييةي  

 واب  ا  السياةيح الم نيح.
وأ ل  ةانغ نيذلي  خيال  اليدورة اليريانيييح 
لمؤتم  الواار ني  اب  ا  السياةييح في  
الصيييي  والييدو  الييميي نييييح فيي  هيانييغييتييبييا 
 ا  ة  قاطمح تبيجيييانيغ ييا  اليخيميييس 

 يميريل  ي   944الما   نمباركح   انح 
 ٠2نيةهف  ا ة أ  ا  ةياةييح كي ييي ة في  

  ولح ع نيح.
و ا  ةانغ إ  الو   البياعي  الصيييةي  
 ستمد للممل    أجل نةا  نم  جيدييد  ي  
المال اح ني  اب  ا   ا الدو  المي نيييح، 
 ضيفا أ  تل  اليجيهيا  ةيتيقيد  إةيهيا ياح 

عي ني   ي -أك ي  لي يةيا   يجيتيميا صيييةي 
 صي   بت    ما ةيمي ز نيةيا   يجيتيميا 
 ي  صي   بت   للي يبي ييح ونيةيا  عياليف 

 أفضل  ما.
ونييهييذا الصييد ، أكييد وكيييييل أو   ييجييلييس 
الةاا  المص ي السيد  وما  الب يف أ  
 ص  تو ص نبدة عل  تم ي  اليميال ياح 
 ييا الصييييي ، الييتيي ا ييا نييدعييف البيي اكييح 
االةت اتيجيح البا لح ني  ال ليديي ، وةيميييا 
لالةتفا ة    التج نح الصيةيح ف   خيتيليف 
المجاالح وعل   ختلف ابصمدة وتمي يي  

 التااصل ني  البم ي .
وأ اف أ   ؤتمي  اليوياار نييي  اليوي   
البياع  الصية  وأ  ا  الدو  اليمي نيييح 
ييتي  إييميانيا نيي  تيمي يي  اليميال ياح نييي  
اب يي ا  هييا  يي ورة لييلييتييميياو  نييييي  
البما  والوثا اح، خاصح نمد  ا أثي يت 
التاريخ اليويديي  أ  اب ي ا  السييياةيييح 
 ائما  ا تيخذ ز ا  التةميح لمااجهح  باكيل 
وتودياح البما ، وها اب   الذي أثي يتي  
تييمييسيي  الييويي   البييييياعيي  الصيييييةيي  
واب ي ا  اليميي نييييح نيياليويياار والييتيبيياور 
لييلييتيياصييل إليي  تيياافييق عييا  فيي  ابفييثييار 

 وال ؤيح المبت كح.

وأو ييح أ  تييميي ييي  الييتييميياو  الييمييصيي ي 
الصيييييةيي  يبييمييل  ييا يييتييمييلييق نييالييمييةيي ييقييح 
اال تصا يح لقةاة السايس وإنبا  الماصيميح 
اي اريح الجديدة، وها  يا ييميثيس  ي ص 
الجانب الصية  علي   عيف اليتياجي  اليجيا  
لييلييوييثييا ييح الييمييصيي يييح فيي  تييوييقيييييق نييمييا 
ا تصا ي  تسارع    خال  ت ة  ني نيا يج 
إصيال  ا يتيصيا ي  يييي   سي ياق يسيميي  
لتوقيق التةميح البا لح نالتاازي  يا تيةيفيييذ 
 بيي وعيياح كيي يي ى كيياليي يي ق وابنييفيياق، 
واةييتييثييبييافيياح  ييقييا  الييغيياز اليي يي يييييميي  
والتاةا ف   بي وعياح الي يا يح اليجيدييدة 

 والمتجد ة.
و ك  نائب رئيس   كح التو ي  الياطيةي  
الفليسي يييةي  دفيتيح(  يويميا  اليمياليا  أ  
فلس ي  تقدر نبثل ك ي  الجها  الميظيييميح 
الت  ت يذليهيا الصييي  واليوي   البييياعي  
الصية  والو ص عل  نةا  اليجيسيار  يا 
البما  ابخ ى و يا البيميا  اليمي نيييح 
   خال  الواار  ا  مرل  القاى البم ييح 

    اب  ا .
وأ اف أن   ا يري  االهيتيميا  في  تيجي نيح 
الو   البياع  الصية  ها الي يوي  عي  
التااصل  يا اآلخي يي  واليذهيا  نياتيجياه 
المباريا الثانييح واليتي  تيخيليق اليتيقياطيا 
والتماو   ا نييي  البيميا ، وتي ني   لي  
نالمصالح التةمايح للجيميييا، وال شي  نيي  
 باريا  رل الو ا  وال  يق وال و  عي  
الت ا   الفث ي وتفميل التيمياو  واالنيفيتيا  

عل  اآلخ يي  تيويت عيةياا  لي يةيا  عياليف 
أفضييل يييدا نيييييد، وهييا تييميي ييييي  عيي  هييذه 
التاجهاح ال ا رح عي  السيميا ة ليليبيميا  
وع  تفاهمها وتال    صالوها.  ؤكدا أنةيا 
تاا ا  لتسا  نيةةا  رل هذه التاجهاح وأ  
نيثييا  جيي  ا  ييةيهييا  يا  ا يت  ي يي و ييح 

 لل ب يح.
ف  الا ت نفس ،  ا    ا   لا     ي كيح 
ندا  تانس إ  المؤتم  ييجيسيد إرا ة  ياييح 
    ي    ي كيح نيدا  تيانيس ليليتي يا ي  
والتواور  ا الوي   البييياعي  الصيييةي  
و يخيتييليف اب ي ا  السيييياةييييح  يي  أجييل 
الممل الجا  للاصا  إل   ااةيف  بيتي كيح 
ل ةا  عالف جديد ونضالةا    أجل عياليف لي  

  صي   بت  .
وأكد عل  أهيميييح عيال ياح اليتيمياو  نييي  
اب  ا  المباركح    جهيح والسيمي  في  
ال و  ع  ة ل جديدة لممالجيح اليتيويديياح 
اال تصا يح وصماناح التةيميييح و يجيانيهيح 
المباكل االجتماعيح وال يةييح اليتي  تيااجي  
المجتمماح في   وليهيا  ي  جيهيح أخي ى، 
 بييد ا عييليي  أ  تييانييس تييؤيييد الييجييهييا  
والم ا راح ال ا يح إل  و ا أط  وآليياح 
عمل جديدة تسمح نإيجا   يليا  جيمياعيييح 
لمختلف التودياح المبت كح ف  اليميجياالح 
الويايح المتميليقيح خياصيح نياب ي  والسيليف 
والتةميح وال يسح والغذا  في  إطيار تيمي يي  
الممل  تمد  ابط اف عل  أةا  التمياو  
 والتضا   والواار ال ةا  ني  كافح ال لدا . 
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نو  اليميميريليا  عي  اليوي   البييياعي  
الصية  وأ  ا  اليدو  اليمي نيييح عيقيدنيا 
"الييدورة الييرييانيييييح لييمييؤتييميي  الييويياار نييييي  
الو   البياع  الصية  وأ  ا  اليدو  

نافم  د تبي يي  اليرياني   99الم نيح" ف  
ف   ديةح هانغتبا نالصي ،  ي  أجي ييةيا 
قاً  ا  "ايصال  واالنيفيتيا :   ااراً  ممو
ط يق التةميح وت ا   التج نح" و"اليوي ا  
واليي يي يييق: تييفيياهييف البييمييا  وتييال يي  
المصالح" توت شمار "يداً نيد ل ةا  عياليف 
أفضييل"، وتيياصييلييةييا اليي  تيياافييق واةييا 

 الة اق. 
يم  عالمةا اليا  نم  لح الت ار السي ييا 
والتغي الث يي  واليتيميدييل اليهيائيل،  ييي  
يتممق التااصل واالعتما  الميتي يا   نييي  
 ختلف الدو ، وت  ا  تلماح ال ب يح إل  
ً نيميد ييا . وفي  اليا يت   ياة أ ل ييا يا
نفيسي ، يبيهيد اليا يا اب يةي  اليمياليمي  
تغي اح  مقيدة، وتيااجي  عيميليييح تيميافي  
اال تصا  المالم  المي ييد  ي  اليتيويديياح 
الةاجمح عي  إجي ا اح أ يا ييح اليجيانيب، 

وت  ا  عاا ل عد  االةتق ار والغميان 
ف  المالف ناةتم ار. وف  وج  اليتيغييي اح 
المميقح والممقيدة اليتي  يبيهيدهيا اليا يا 
المالم ، إنةا الو   البييياعي  الصيييةي  
وأ  ا  الدو  الم نيييح اليميبياركيح  في  
 ؤتم  الواار، نميتي   اليتيمياو  ييداً نيييد 
ل ةا   يجيتيميا  صييي   بيتي   ليليصييي  
والدو  الم نيح، والممل علي  نيةيا  عياليف 

 أفضل. وعلي  نمل   ا يل :
أوالً:   نت المال اح الصيةيح اليمي نيييح 
جذورها ف  أعماق التاريخ. وف  الميصي  
الويديي  نيدأح كيل  ي  الصييي  واليدو  
الم نيح  سي تها نوا الةيهيضيح اليقيا يييح، 
وأصيي ييح اليي يي فييا  صييديييقييييي  عيي ييي ييي  
وأخايي  شيقيييقييي  وشي ييثييي   يميييمييي  
ييوي صيا  عيلي  تيي يا   الييريقيح ةيييياةيييياً، 
وإج ا  التماو  الاثيق ا تصا ياً، وتمميق 
الت ا   والتااصل ثقافياً، عل  الي  يف  ي  

 اخت ار تغيو اح ابو اع الدوليح.
أعيلي  فيخيا يح  94٠٢وف  يالياد تيمياز 

الي ئيييس شي  جييييةي ييييةيغ إ يا ييح عيال يياح 

البيي اكييح االةييتيي اتيييييجيييييح الييقييائييمييح عييليي  
اليتييميياو  البيا ييل والييتييةيميييييح اليمييبييتيي كييح 
والمستق ل ابفضل نييي  الصييي  واليدو  
الم نيح،  ا فتح صفوح جيدييدة ليليميال ياح 
الصيةيح الم نيح. وعل  الجان ي  الصييةي  
والم ن  انتهياز هيذه اليفي صيح السيانيويح 
لتم ي  الرقح السييياةيييح اليميتي يا ليح و عيف 
المصالح الجاه يح للجانب اآلخ  نيري ياح 
واليتييمييسيي  نيتييمييد يييح ابطي اف وتييميي ييي  
التةسيق واليتيمياو  في  البيؤو  اليدوليييح 
و فا تال   االةت اتيجياح التةمايح و عف 
تو ي  و تسيهيييل اليتيجيارة واالةيتيريميار 
لتوقيق تثا ل الم ايا والفياز اليميبيتي  ، 
والويفياظ عيلي  السيال  واالةيتيقي ار في  
الب ق ابوة  ليليميسياهيميح في  تيويقيييق 
اب   واالةتق ار الدائمي  ف  المالف وفيقيا 
لميفيهيا  اب ي  اليمي يةي  عيلي  اليتيبيار  

 والتثا ل والتماو  واالةتدا ح.
. 

 37الككمة نى  الة  ة 

صدر نن الدورة الثانية لم رمر ال وار  ين ال ز، الشيونا الةينفا وأحفزا، الفدول الفعفر فيفة 
 “.لنان هانغكشو”وثيقة خكامية حمىة اس  

 أن رمون الوسيىة اإلنامية الوحيدة الكفا رفنفشفر الفنفص “  نشرة الةين  عيون نر ية”ركشرج 
 المامه وال رفا لىوثيقة والذي رضمن المبادئ الكا ار ق  نىيلا ا طراج المشارلة فا الم رمر.



    7 3ا لففةفف فف ففة   

ثانياً: ترمو  أ  ا  الدو  الم نيح عالياً  يا 
ط    فخا ح ال ئيس ش  جيييةي يييةيغ  ي  
  ا رة "الو ا  وال  يق" الت  تقا  عل  
أةا  التباور والتبار  والتقاةف إ  أنيهيا 
أنبييح  ييةيي يي اً جييديييداً ليتييفييميييييل الييتييميياو  
والمةفمح الميتي يا ليح نييي  الصييي  واليدو  
الم نيح، كما  خت  اة  يوي كيح جيدييدة 
ً جييديييدة لييذليي . وتييويي ص  وفييتييوييت آفييا ييا
أ  ا  الدو  المي نيييح عيلي  اليميميل  يا 
الو   البياع  الصييةي  ييداً نيييد عيلي  
تم ي  التةسيق السياة  وتفاهيف البيميا  
وتفميل التماو  ف   جياالح نيةيا  الي يةيييح 
التوتيح والتجارة واليتيمياييل واالةيتيريميار 
عييليي  أةييا  رو  السييال  والييتييميياو  
واالنفتيا  واليتيسيا يح واليتيميليف اليميتي يا   
واالةتفا ة المت ا لح واليميةيفيميح اليميتي يا ليح 
واليفيياز اليمييبييتي  ، نييميا يييخيد   صييالييح 
البمب الصية  والبما  الم نيح ويسهيف 
ف  نةا   جتما  صييي   بيتي   الصييي  

 والدو  الم ن .
ثالراً: ال يياجيد في  اليمياليف نيمي  تيةيمياي 
ية  ق عل  جميا الدو ، فمل  كيل  وليح 

توقيق اليتيةيميييح عيلي  أةيا  
ظ وفها الخاصح  ا اةتيما  
اتجاه ت ار المالف ند ي ، كيميا 
عييليييييهييا اخييتيييييار اليي يي يييق 
التةماي ان ال ا    رصيدهيا 
التاريخ  وتقالييدهيا اليريقيافيييح 
و ييييييي هيييا  ييي  اليييمييياا يييل، 
ناي افح إلي  االةيتيفيا ة  ي  
التج نح الدوليح المفييدة و فيا 
التةمييح  ي  خيال  ايصيال  
واالنفتا . إ  الجانب الصية  
ً اليجيهيا   يتفهف ويوت   تميا يا
الييوييريييييرييح ب يي ا  الييدو  

الييميي نيييييح فيي  اةييتييثييبيياف 
ال  يق التةماي الميتيفيق  يا 
ظيي وفييهييا الييخيياصييح، نيييييةييمييا 
تم   أ  ا  الدو  الم نيييح 
عيي  إعييجييانييهييا نييمييا يييوييقييقيي  
البييييمييييب الصيييييييييةيييي   يييي  
الييمييةييجيي اح فيي  ظييل  يييييا ة 
الو   البياع  الصية  ف  
 سييي ة ايصيال  واالنييفيتييا  
الت  تستم   ةذ أرنمي  عيا ياً 
وع  أ لها ف  تيمي يي  تي يا   

الييخيي يي اح  ييا الييجييانييب الصيييييةيي   ييا  
ايصال  واالنفتا  ف  ة يل تم ي   يدرة 
الواكمح وتدعيف  سار التةميييح كيل عيلي  

  دة.

رانماً: تمرل اب  ا  السييياةيييح  صيدراً 
التييخييا  الييقيي ار و ييمييرييالً يرا ة البييمييب 
ورائداً لل أي الما ، و ي  اليميفيتي ن أ  
تلمب  وراً رائداً ف  تياجييي  جيهيا   فيا 
نةا   جتما  صي   بت   لل ب يح ونةيا  
عالف أفضل  ي  اليةيا يييح السييياةيييح. إ  
 ؤتمي  اليوياار الي فيييا اليميسيتياى نييي  
الو   البياع  الصية  وأ  ا  المياليف 
الذي انيميقيد في   يسيمي ي د كيانيا  ابو  

ً ب ي ا  اليمياليف  94٠2  د   ة  اً واةميا
لتم ي  التةسيق وتاطيد اليريقي  اليميتي يا ليح 
وتثيريييف اليتيمياو  اليميبيتي    يتيجياوزاً 
التي يايي  ايييدييالياجي ، فيةيدعيف اليجيهيا  

 الها فح إل   يةست 
خا ساً: ةة ة  يداً نيد المال ياح اليوي نيييح 
   نيمي  جيدييد نييي  اليوي   البييياعي  
الصية  وأ  ا  اليدو  اليمي نيييح واليتي  
تييقييا  عييليي   يي ييا ا إيييجييا  ابر يييييح 
الييمييبييتيي كييح  ييا تيي   الييخييالفيياح جييانيي يياً 
واال ت ا  المت ا   واالةتفا ة اليميتي يا ليح. 

وةةسم  ورا  تيمي يي  اليريقيح اليميتي يا ليح 
وتمميق تي يا   اليخي ي اح ليتيمي يي  نيةيا  
القدراح وتم ي  الصدا ح البم يح لتاطييد 
القااعد البم يييح، و يدو اليجيذور ليتيفيميييل 
التماو  الممل . ويقيدور اليجيانيب اليمي ني  
 عاة الو   البياع  الصية  الماجيهيح 

 يييييا ي  يي  أ يي ا  الييدو   244إليي  
الم نيح كل ةةح ل ياره الصي . وةييميميل 
الجان ا  عل  تم يي  اليتيةيسيييق ليتي ي يييق 

 تاافق التماو  وتاطيد نتائج التماو .
ةا ةاً: نيدعيا جيميييا اليدو  إلي  اليتيقيييد 
نالم ا ا ال ئيسيح للمال اح الدوليح القائمح 
عل   قاصد و  ا ا  يراق اب ف المتيويدة 
وااللت ا  نت ا   اال ت ا  للسيا ة وةيال يح 
ابرا يي  وعييد  الييتييدخييل فيي  البييؤو  
الييداخييليييييح لييلييغييييي  والييمييسيياواة والييمييةييفييمييح 
المت ا لح والتمايا السلم . وتدعف أ  ا  
الدو  الم نيح نر اح  اا يف الصييي   ي  
 ضيح تايياا  و ضياييا تيتيميليق نياليتييي يت 
وشيةجيانغ و قاق اينسا  ونو  الصييي  
الجةان  و ي ها، نيييةيميا ييدعيف اليجيانيب 
الصية   لو القضايا الساخةح في  البي ق 
ابوة  ةياةياً، ويدعا إل  إيجا  الوليا  
الت  تتفق  ا ظ وف الميةي يقيح وتي اعي  
اهتما اح جيميييا ابطي اف عي  طي ييق 
التواور والتفاون، نما يخيد  
اب   واالةتق ار ف  البي ق 
ابوة . إ  الجانب الصيييةي  
يدعف عمليح السال  ف  الب ق 
ابوةيي ، ويييؤيييد الييقييضيييييح 
الما لح لليبيميب اليفيليسي يييةي  
الةييتييمييا ة  ييقييا يي  اليياطييةيييييح 
الب عيح وإ ا ح  ولح فلس ي  
المستقلح  اح السيا ة اليثيا يليح 

 ٠292عل  أةا   دو  عا  
وعاصمتها القيد  البي  يييح، 
ويقف إل  جانب كل اليجيهيا  
الت  تساعد عل  تخفيف  يدة 
التات  ني  فلس ي  وإة ائييل 
وتيويقيييق  يل اليدوليتييي  فيي  

 أة ع و ت  مث .
ل ر انيا نيةيتيائيج  ةانماً: نسجو
هييذا الييمييؤتييميي  واةييتييمييدا نييا 
لمااصلح الجها  ف  تيميميييق 
الييتييااصييل والييتييميياو  نييييي  
اليوي   البيييياعي  الصيييةيي  
وأ  ا  الدو  الم نيييح، نيميا 
يسيهيف نبيثييل أكي يي  فيي   فييا 
عيييييييال ييييييياح البييييييي اكيييييييح 
االةت اتيجيح الصيةيح الم نيح 

 إل  اب ا  ناةتم ار.
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 موق  الةين  عيون نر ية ـ
 هانغكشو ـ م مود ر ا:

زيارة  ديةح هانغتبا، عاصميح  يقياطيميح 
تبهجيانغ شي ق الصييي  تبيثيل في صيح 
ليليميبياركييح في  الييميدييد  ي  اليةيبياطيياح 
والمؤتم اح المختلفح، فياليميدييةيح تيةي يض 
نالوياة اال تصا يح واالجتماعيييح اليةيانيميح 

   صميف االشت اكييح  اح اليخيصيائي  
الصيةيييح اليتي  تيتي يةياهيا الصييي  كيةيظيا  

 ا تصا ي  تمي .
وف  هيذا ايطيار، شيهيدح اليميدييةيح ييا  

 ؤتم  اليتي وييج “ الجممح الما   انمقا  
اليخياص نيقيصي  اليوي   البييياعي    
تج نح  قاطمح تبهجيانغ ف  ت  يق أفثار 
ش  جية يةغ لالشت اكيح  اح 
الخصائ  الصيةيح لليميصي  

 ”.الجديد
شييييار  فيييي  الييييمييييؤتييييميييي  
شيخيصيييياح و يةيدونييا   يي  
 ختلف أنويا  اليمياليف، ونيليغ 
عد  الوضيار اليميسياح،  ي  
الييدو  الييميي نيييييح و يي   و  
أورونييا و يي   و  أفيي يييقيييييح 
وأ ييييي كيييييح، نيياي ييافييح إليي  

  باركح     ارة أو يانيا.
الييمييؤتييميي  الييذي نييدأ نييثييلييمييح 
ت  ي يح لةيائيب وزيي   ائي ة 
المال اح اليخيارجيييح ليليجيةيح 
اليييمييي كييي ييييح فييي  اليييوييي   

 ياه يي  “ البياع  الصيةي  
 صصاً برنا “ تضم  ”  تبا

شيييخيييصييييييياح هيييا يييح  ييي  
المقاطمح  ا  كيفيييح تيويا  
أفثار ال ئيس ش  جييةي يييةيغ، 
الذي كيا   سيؤوالً ليليوي   

ً ” البياع  و للمقاطمح ني  عيا ي  ”  رئيسا
، وت   آثارا نارزة فييهيا 9442و 9442

عل   ختلف الصمد. لقد رك  السيييد  ياه 
ف  كلمت  عل  أهميح ابفثار الت  ط  ها 
ال ئيس ش  جية يةغ خال   يا ت   قاطميح 
تبييهييجيييييانييغ واآلثييار الييتيي  تيي كييتييهييا هييذا 
ابفثار عل   ستيقي يل اليميقياطيميح واليتي  
تتجسد اليا  ف  الةيميا اليهيائيل ليميخيتيليف 

 المةاطق وعل  كل الصمد.
الت  ُع  ت في  اليميؤتيمي  ”  القص “ 

ندأح نقصح لمدي  عا   يثيتيب ايصيال  
للجيةيح اليوي   البييياعي  الصيييةي  في  

واليذي ”  ل  ييانيغ يي “  قاطمح تبهجيانغ 
تودي نبثل  ممق عي  فيثي ة ايصيال  

” الب ا  الاا يد“    خال  ت  يق ةياةح 
والت  تقا  عل  تقلي  عيد  ايجي ا اح 
الالز ح ينجاز  ما الح المااطيةييي  في  
المقاطمح عل   ختيليف الصيميد، واآلثيار 
الهائلح الت  ت كتيهيا هيذه السييياةيح عيلي  
الةهان اال يتيصيا ي واليميجيتيميمي  في  

 تبهجيانغ.
الراتيح كانت ب ي  لجةح الو   ” القصح“

البياع  الصيييةي  في   يويافيظيح أنيجي  
نمقاطمح تبهيجيييانيغ شييي   يةيغ تبييياا  
والذي تودي ع   ور المةظماح القاعديح 

 ف  الو   ف  الت ويج للتةميح.
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الرالريح كيانيت ليةيائيب رئيييس ”  القصح” و
 جماعح ش كح عل  نانا، ورئيس   كي  
الدراةاح ف  الب كح،   او هيانيغي يييةيغ، 
الذي تودي عي   ور شي كيح عيلي  نيانيا 
لييلييتييجييارة ايلييثييتيي ونيييييح عييليي   سييتيياى 
الييمييقيياطييمييح وفيي  كييل أنييوييا  الييمييالييف، 
و ي يا راتيهيا الي ائيدة في  االةيتيفيا ة  ي  
ايصييال  واالنييفييتييا   يي  أجييل الييةييمييا 
والت ار،   ك اً عل   ور ال ئييس شي  
جية يةغ ف  إزالح المق اح    ط يق نميا 
الب كاح وتي يارهيا خيال  وجيا ه في  

 المقاطمح.
ال انيميح وابخييي ة فيثيانيت ”  القصح“أ ا 

ل ئيس  جلس اي ارة لمجيمياعيح شي كيح 
والذي تيويدي عي  ”  وانغ ليبيةغ“ هال  

تج نح ش كت  ف  إنبيا   يد  صيةياعيييح 
 خمح ف   يخيتيليف أنيويا  اليمياليف نيميد 
تيي ييارهييا نبييثييل كيي ييييي  فيي   ييقيياطييمييح 
تبهجيانغ نفضل الدعف المقدو     الو   
البييييياعيي  الصيييييةيي  والسييليي يياح فيي  
المقاطمح، والت  كا  ييتي أةيهيا الي ئيييس 

 ش  جية يةغ.
تويدي عيد   ي  ”  القص “ نمد ع ن 

الضييييياف ابجييانييب  يي  عييليي   ييةيي يي  
المؤتم ، وهف وكيل أو   جليس اليةياا  
المص ي  وما  أ ميد شي ييف، وأ ييي  
عا    كح اينصاف اليوياكيميح اآل  في  
نيياكسييتييا  أرشييد  ا ، ورئيييييس الييويي   

 الاطة  الةيازيلةدي نيت  جا فيلا.
ورك  اليخي ي يا  ابجيانيب عيلي  أهيميييح 
تج نح التةميح ف  الصي    كي يي  عيلي  

ةيمي   و  الييمياليف ليياليةيتيفييا ة  ي  هييذه 
التج يح لت اي  كل  و  المياليف اني يال ياً 

” المصي  المبت   لل يبي ييح“     فها  
 الذي ط    ال ئيس ش  جية يةغ.

وف  الختا  ألق  وزيي   ائي ة اليميال ياح 
الخارجيح ف  اللجةح اليمي كي ييح ليليوي   

كيليميح ”  ةيانيغ تياو“ البياع  الصيييةي  
تودي فيها عي  أهيداف اليميؤتيمي  وعي  

ابهميح الت  تاليييهيا الصييي  
لميال ياتيهيا  يا  و  اليمياليف، 
وعيي  الييدور الييذي يييلييميي يي  
الو   البييياعي  الصيييةي  
ف  عمليح اينما  ف  الصيي  

 والمالف.
ونييمييده أنييهيي  أ ييييي  لييوييةييح 
الو   البييياعي  الصيييةي  
فيي   ييقيياطييمييح تبييهييجيييييانييغ 

تبيي  “ درئييييس اليمييقيياطيمييح( 
المؤتم  نثلمح تويدي ”  جا 

فيها ع  اينجازاح اليثي ي ى 
الت  توققيت في  اليميقياطيميح 
خييال  السييةييااح الييمييا يييييح، 
 اعياً  و  المالف إل  تيمي يي  
عييال يياتييهييا  ييا  ييقيياطييمييح 
تبهجيانغ لميا فييي   صيليويح 
المقاطمح وهيذه اليدو  عيلي  

  د ةاا .
لقد كا  المؤتمي   يفيييداً جيداً 
ف  التم يف نيفثار الي ئيييس 
ش  جية يةغ ونثيفيح الت  ييق 
الييمييمييليي  لييهييا فيي   ييقيياطييمييح 
تبهجيانغ  ي  أجيل تيويقيييق 
اليتيةييميييح عيالييييح اليمييسيتيياى، 
و ل  نويضيار هيذا اليويبيد 
الث ي     المؤتم يي ، و ي  

نيةهف المساح    الو نيي  المي   اليذيي  
كاناا ف  المقاطمح للمباركح ف   يؤتيمي  
الواار ني  الوي   البييياعي  الصيييةي  
واب يي ا  الييميي نيييييح. كييمييا شييار  فيي  
المؤتم  وفد االتوا  الدول  للصيويافييييي  
وايعال يي  واليثيتويا  اليمي   أصيد يا  
الصي  ن ئياةيح رئيييس االتيويا   ي وا  

 ةا ا  ونائ    وما  ريا.
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موق  قفنفاة سفا  فا رفا أن الةفيفنفيفة 
  الىغة العر ية ـ

  يروت ـ حنان نيس :
نمد ا ناتت الصي     أكي ي  اليقياى في  
المالف، ناتت اليوياجيح  يليويح في  اليمياليف 
الم ن  إل    يد    التقار   مها وفهيف 
 ضارتها وتيارييخيهيا و يااكي يح كيل  يا 
يتملق نها عل  شت  ابصمدة، ولذل  نيدأ 
ابةتا   وما  ريويا ر يليح اينيويار في  
شؤو  الصي   ي يل ةيةيااح وهيا اليييا  
يدي  أو   ا ا ع ن   تخص  نقضايا 

 الصي .
نمد عب ي  عا ا    عمل  كصوف    ر 
ابةتا   وما  ريويا اليتيخيصي  نيالبيي  
الصية ،  دركا صما  الصيي  و ورهيا 
القا  ، فت وو  نبؤونها و  أ ف  اليتيارييخ 

والسياةح واال تصا ، و    دونيح 
، انيي ييلييق 9442أةييسييهييا عييا  

 بي وع تيييةيييييس  ييا ييا الصييييي  
نميا  ع نيح، أو   يا يا عي ني  

  تخص  نالقضايا الصيةيح.
 ييا   ييوييمييا  ريييا،  ييدييي   ييا ييا 
الصيي  نيميييا  عي نيييح: ابكيري  
اهتما ا نالةس ح ل  ها الميا ياع 
السياة  ايةت اتيج  وخصاصا 
 ا ا الصي  ف  المالف، وهيذا  يا 
أرك  علي  نبثيل أةياةي  طي يميا 
 و  أ  أنس  المسيلح اال تصا ييح 

الت  ه  ج      هيذا االهيتيميا  وأيضيا 
المسيلح االجتماعيح والرقافيح الت  تضي   
عل  الوضارة الصيةيح اليميميييقيح و يدى 
تجذرها ف  التاريخ واليتي  ني ى آثيارهيا 
ف  كل  يثيا  في  اليمياليف والةيييميا في  

 عالمةا أيضا.
أ ا  م فت  نالصيي  فيتياثيقيت أكيري   ي  
خال  زياراتي  اليميتيثي رة وجياالتي  في  
 مظيف اليميةياطيق الصيييةيييح، فيثيا  فيهيف 
الوضارة والدخا  ف  تفاصيلها، ييميثي  
   خاللها أيضا فتح نانا لتفاهف  ضاري 
ني  المالف الم ن  والصي ، ورنميا ييدفيا 
نالمالف الم ن  الميقيسويف إلي  تي يةي  فيثي ة 

 الا دة الت  تتمي  نها اب ح الصيةيح.
 ا   وما  ريا: البمب الصيييةي  شيميب 
طيب ونسي  ال ياجد لدي  تيميقيييداح وال 

عةص يح وال يهتف نمظاه  الخالفاح ني  
الةا  وإنما يتما ل  ا كل ال بي  نبيثيل 

 وا د وهذا جميل جدا.
كل ش   ف   ثت   يبي  إل  أ  الصييي  
 ا  ة نقاة، فهةا ج       ثت ت  اليتي  
تجما الثتيب واليمي اجيا و يتي  ابفيال  

 الاثائقيح الت  تتودي ع  الصي .
 ا   وما  ريا: أنا أعيا الصي  ف  كل 
تفاصيلها وف  كل  ييياتي  وهيذا أ ي  ال 
إرا ي بن  أرييد أ  أ يا  نيميا أ يا  ني  
نبثل ا ت اف  وعميق وليييس فيقي   ي  
خال  نمض المظاه  و ا يمث  أ  ييقيا  
ن  اآلخ و  ني  ييخذوا  يا ييفيييدهيف  ي  
الما اع، أنا أريد أ  آخذ كل ش   ك  
أةت يا أ  أ د  الصارة الوقيقح لليصييي  

 ف  المالف الم ن .
يسم  ريويا إلي  تييةيييس  ي كي  
أنييويياي  ييتييخييصيي  نييالبييي  
الصية ، لمااك ح الصيي  خيال  
صما ها ولفهف وتاثيق اليميال يح 

  مها.
ةياةح االنفتا  اليتي  تيةيتيهيجيهيا 
الصي  تقانل نمرلها ف  ل ةا  فقيد 
ناتت  مظف اليقيضياييا اليميتيميليقيح 
نالبي  الصية  علي  اليميسيتياى 
االجييتييميياعيي  أو السييييياةيي  أو 
اال تصا ي توت  جهي  اليميدييد 

    ال ا ري  الل ةانيي .

https:ددwww.youtube.comدwatch?time_continue=103&v=QD2h4WJ0eGM         : يمث   باهدة التق ي     خال  ال ان  التال 


