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محمود ريا

ترجم المواد من اإلنكليزي إلى
العربي :

آي علي أحمد

تشكل ندوة العالقات العربية الصينية التي عُقدت في بيروت األسبوع الماضي خطوة
أخرى إلى األمام في مسيرة تطوير الروابط بين األمتين العظيمتين ،وفرصة لخلق
المزيد من أجواء التفاهم بين العلماء والمثقفين واألكاديميين واإلعالميين من كال
الطرفين ،تمهيداً لنقل هذا التفاهم إلى الناس العاديين الذين ما زالوا يحسون بحاجز كبير
يفصل بين هذا "العالم" وذاك.
الصين تحمل اسم المملكة الوسطى "جونغ غوا ـ "中国والعرب يطلقون على أنفسهم
التسمية اإلسالمية "األمة الوسط" وكال الطرفين بحاجة إلى معرفة معنى الوسطية،
والمفاهيم التي يحملها هذا المعنى ،وعناصر التالقي والتشابك بين القيم المشتركة التي
يختزنها "االعتدال" الموجود في المعنيين ومدى قدرته على الجمع بين األمتين.
الندوة التي ض ّمت نخبة من الباحثين العرب والصينيين كانت مكانا ً لتالقح األفكار
ولنزح التجارب ولتبادل وجهات النظر .والمهم فيها أنها لم تكن مكانا ً للمجامالت وتبادل
اإلشادات ،بل هي كانت مسرحا ً لطرح آراء صريحة ـ وناقدة في الكثير من األحيان ـ
حول العالقات العربية الصينية وكيفية تخطي العقبات التي تواجهها.
وهذه االنتقادات لم تكن من طرف واحد تجاه طرف آخر ،وإنما كانت من الطرفين
وباتجاه الطرفين أيضاً ،فالباحث العربي وجه انتقادات لبعض السياسات العربية تجاه
الصين في الوقت نفسه الذي انتقد بعض السياسات الصينية تجاه العرب .والباحث
الصيني فعل الشيء نفسه ،فلم يضع مسؤولية عدم اندفاع العالقات بين األمتين على
العرب فقط ،وإنما وجه في بعض األحيان مالحظات قوية إلى السياسة الصينية في هذا
المجال.
من هنا يبدو أن الجهد الذي بذله مركز دراسات الوحدة العربية ومعهد درسات الشرق
األوسط في جامعة شانغهاي الدولية جهداً مميزاً نجح في إخراج الندوة وجلساتها
ومناقشاتها في مستوى أكاديمي الرفيع ،مع المحافظة على عالقتها مع الناس وقضاياهم
واحتياجاتهم ،على أمل ان يكون الكتاب الذي سيصدر باللغتين العربية واإلنكليزية عن
الندوة ،ويتضمن كل المعلومات والمباحثات التي دارت خاللها ،مرجعا ً يُبنى عليه
لتطوير العالقات العربية الصينية ،وتكون الجهود المبذولة حجر أساس في مشروع
نهضة العالقات العربية الصينية واالرتقاء فيها إلى أعلى المستويات.
هو مشروع متكامل ،يهدف إلى جعل الةيفن
أقرب ،وهي التي باتت ت رض ن سها في كفل
مكان في العالم ،والتي تف فولفت إلفى ففر ف
وت ّد في اآلن عينه ،وهو لبن أولى في بنفا
المعرف العربي حول الةين.
يقوم المشروع بشفكفل أسفاسفي عفلفى مفوقف
الةين بعيون عربي
www.chinainarabic.org
على شبك اإلنفتفرنفت ،وهفو مفوقف مفتفكفامفل
يتضمن الخبر والمعلوم والفرأ والفتف فلفيفل
والت قيق والدراس ويتناول قضفايفا الةفيفن
الداخلي وعالقاتها م الدول العربي والعفالفم
كففكففل ،إ ففاف ف إلففى اصو ففاع االقففتففةففادي ف
والمنوعات والريا .
الموق هو جز مفن مفمفور عفربفي إلقفامف
عالق داق م الةين ،وهو موق شفقفيفق
لالت اد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن واالعفالمفيفيفن
والكتاب العربي أ دقا الةين ،هذا االتف فاد

الذ يتولى رئيس ت رير الموق مهم أميفن
السر وعضو المجلس القياد التن يذ فيه.
مدير الموق  :م مود ريا
رئيس الت رير :علي ريا
لتفعفلفيفقفاتفكفم واسفتف فسفاراتفكفم ومفالحف فاتفكفم
ومقاالتكم ،يمكنكم مراسلتنا عفلفى الفعفنفاويفن
البريدي التالي :
بريد موق الةين بعيون عفربفيف الفرسفمفي:
info@chinainarabic.org
مففجففمففوع ف الةففيففن بففعففيففون عففربففي ف عففلففى
ال ايسبوك
China In Arab Eyesالةفيفن بفعفيفون
عربي
بريد مدير المشروع:
ramamoud@gmail.com
رقم الهاتف:
 113400306000من خارج لبنان
 10306000من لبنان
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تعععععود العععععالقععات الععومععيععقععة والععتععنععاغععم
واالنسععجععام بععيععن األُ ّمععتععيععن العععععربععيععة
والصينية إلى أكثر من 0222سعنعة ،إذ
تومّقت بِطريق الحرير العريعق العقعديعم،
وأعتقد بأنعهعا سعتعتععع ّزز بعمعا ال يُعقعارن
بالماضي في السعنعوات الع ُمعقعبعلعة ،بعععد
تععمععكععيععن مععبععادرة "الععحععزام والععطععريععق"
ال ّشيِجيِنبيِنغيِّة.
وفي ُمنتصف القرن الـ ،02وبعنعتعيعجعة
التغيّرات في الوضعع العدولعي ،ونعهعايعة
الحرب الكونية الثانية ،وانكسار اليابعان
العدوانية ،وقَبر الفاشية والنازيةَ ،حقّقت
العالقات العربية الصينية نعقعلعة نعوععيعة
تكلّلت بعاععتعراف دبعلعومعاسعي طعبعيعععي
بـامنين وعشرين بعلعداً مسعتعقعالً عضعواً
بجامعة الدول العربية.
والالفت ،أن العالقات الرسمية العربية
الصعيععنعيععة تععأسعسععت بععالعتععدريع  ،إبعتععداء
بسنة 6591و ،6591حعيعن اععتعرفعت
ُ
والحعظعت
القاهرة مم الجزائر ببيعجعيعن.
كع ُمععراقععا ،أن االردن سععبععق األنععظععمععة
الملكية واألمعيعريعة بعتعأسعيع ععالقعات
دبعلعومعاسععيعة معع الصعيعن الععجعمعهعوريععة
عام6511م ،وهعا هعي عع ّمعان تعتعأهّعا
لالحتفال يوم 1أبعريعلينعيعسعان 0261م
بالذكرى الـ 02إلقامتها.
في العالقات مع الصين ،نرى كيعف أن
الععجععمععهععوريععات العععععربععيععة الععطععالعععععة
والمتعحعرّرة كعانعت سعبّعاقعة لعالععتعراف
بالنظام الصيني الجمهوري والع ُمعتعحعرّر
والحر ،بينما كانت غالبية الدول الملكية
واألميرية ،عدا المغرب ،آخر األنظعمعة
ال ُمعترفة بالصين .ولفت ذلك إلى تمامعل
األنظمة الجمهعوريعة فعكعريعا ً وسعيعاسعيعا ً
وإقتصاديا ً مع الصعيعن ،بعيعنعمعا جعوهعر
األنظمة األخرى بقي منذ ذلعك العزمعان
تعارضا ً مع نعمعط العحعكعم
وإلى اليومُ ،م ِ
الصععيععنععي واقععتععصععاده وسععيععكععولععوجععيععتععه
وسوسيولوجية شعبه.
عدن
ومععقععابععل االعععتععراف السععريععع ِمععن لع ِ

اصكا ِديمي مروان سودار*
العدول الععجععمععهععوريععة بععالصععيععن ،لععوحع
تباطؤ واضح باعتراف الدول الع َمعلعكعيعة
واألميرية بها ،فقد بادرت الجمهوريعات
لالعتراف بالصين بعد تحرّرها هي من
االستعمار ،بينما الغالبية السعاحعقعة معن
الدول األُخرى لم تعترف بالصين سوى
بعد دنو مرحلة "اإلصعالح واإلنعفعتعاح"
الصيني 6511أو بعدها .وهنا نكعتعشعف
أن األنظمة العربية ال ُمتضادة مع النظام
الصيني كانت تأمعل أن تعخعلعع الصعيعن
عن نفسها عبعاءتعهعا اإلشعتعراكعيعة ،وأن
ترتدي أخعرى مشعابعهعة ويأو معطعابعقعة
للدول ال َملكية واألميرية!
إال أن اآلمععال العععععربععيععة ال ع ُم عنَععاهضععة
لإلشتراكية تب ّخرت ،ألنها كانت أحالمعا ً
بععدالً ِمععن أن تععكععون دراسععات ُمعععع ّمععقععة
وواقعية .لكن العواصم النفطية ال َملعكعيعة
العربية صارت مع مرور العوقعت ،معن
أكعبعر الع ُمعتععععاونعيعن االقععتعصعاديععيعن مععع
الصععيععن ،مععع بععقععاء الععتععو ّجععه السععيععاسععي
لل َعالَمين الجمهوري الصيني والع َمعلعكعي

العربي علعى طعرفعي نعقعيعض سعيعاسعي
وفكري.
ترى مختلف الدول ال َملكية والجمهورية
أن عالقاتها مع الصين يجعا أن تعبعقعى
جيدة ،وأن ال يَشوبها أية شائبة سياسية،
وتلتزم بالمصالح المشعتعركعة ،بعخعاصعة
االقتصادية واالستثمارية.
ويجا االعتراف أن ُمختعلعف األنعظعمعة
العربية قد استفادت معن ععالقعاتعهعا معع
الصععيععن فععي كععل الععمععنععاحععي ،إذ بععقععيععت
الصععيععن تععنععظععر بععواقعععععيععة لععلععتععغ عيّععرات
السياسية العربية ،وتؤكد ععلعى أولعويعة
إنهاض الوضع الصيني بعا ّمة ،قبل أيعة
مساععدة أمعمعيعة معنعهعا لعلعدول العنعامعيعة
والفقيرة ،وهو حعق لعهعا وواجعا تعجعاه
شعبها أوالً.
لكن وبرغعم ذلعك ،لعم تعتعوقعف الصعيعن
لحظة عن مسعاععدة "هعذا العنعوع" معن
الدول خالل َحقبتي ال ُمحرّر والعمعؤسع
الععكععبععيععر مععاوتسععي تععونععغ ،وال ع ُمععصععلععح
وال ُمنفتح ال ِعمالق دنغ هيساو بينغ ،وفي
خضم الحقبة الحاليعة لعلعزععيعم العحعكعيعم
والحليف التحادنا الدولعي لعلعصعحعفعيعيعن
َ
ّ
واألعالميين والكتاب العععرب أصعدقعاء
وحُلفاء الصين  -شي جين بينغ.
وبغض النظر عن أن طعبعيعععة أنعظعمعة
عربية ما تُصنف بأنها "خعطعرة" ععلعى
الععوضععع السععيععاسععي الصععيععنععي ،إال أن
الجانبين العععربعي والصعيعنعي يَعلعتعزمعان
بصرامة بحدودهما تعجعاه الع ُمعشعتعركعات
والربح الجمعاععي ،واالحعتعرام العكعامعل
للسيعادة العوطعنعيعة ،وععدم العتعدخعل فعي
الشععؤون الععداخععلععيععة ،واالبععتعععععاد بععكععل
األشععكععال عععن مسععاعععدة اإلرهععابععيععيععن
عارضين السياسيين.
وال ُم ِ
*رئيس االت فاد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن
واإلعالميين والكتّاب الفعفرب أ فدقفا
وحل ا الةين – االردن.
ُ
** المفقفال خفاب بفنفشفر ”الةفيفن
بعيون عربي “
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ـ ف لففمففاتا االهففتففمففام بففالةففيففن ،ولففمففاتا
يخةص مركز دراسات الوحد العربي
ندو للمو وع الةيني؟
= الصعيعن بعلعد صععاععد ،ولعم يعععد مععن
الممكن أن نقول عنه إنه بلد معن العععالعم
الثالث .ونعحعتعاج إلعى معععرفعة ودراسعة
التجربة الصينية ،لي من أجعل أخعذهعا
كما هي ،ولكن فيها جوانا مهمة كثيعراً
تستحق الدراسة ،والصين مرشعحعة ألن
تصبح إحدى الدول العظمى في العععالعم،
وهي اآلن ال تتدخل كثيراً في العمعشعاكعل
الدولية ،ولكنها مع روسيا تأخذ معواقعف
في صالح العععالعم العثعالعث .ولعذلعك فع ن
واجبنا ،ولمصلحتنا ،أن نتابعع العتعجعربعة
الصينية.
كما أن التجربة الصينية أمعبعتعت خعالف
مععا يُععقععال لععنععا بععأن الععتععنععمععيععة تععحععتععاج
للديموقراطية ،وأنا ال أقعول هعذا ألنعنعي
لست مقتنعا ً بالديموقراطية ،وإنعمعا أرى
أن الديعمعوقعراطعيعة هعي أحعد العمعحعاور
الستة للمشروع النهضوي العربي.
وأنا أتحدث عن التجربة الصينيعة حعتعى
ال تبدو األوضاع الحالية الععربعيعة غعيعر
الديموقراطية مبرراً لتأجيل التنمية.
الصين ،ومنذ العام  6511إلعى العوقعت
الحاضر ،حعقعقعت معععدالت تعنعمعيعة معن
أعلى المعدالت في العععالعم ،معا بعيعن 1
و 60بالمئة ،ولم يحصل فيها ما يسعمعى
بـ "الدورة التجّارية" ()Trade cycle
حيث يحصل كل أربع أو خم سنعوات
انخفاض في االقتصاد العععالعمعي وأزمعة
ومععا يشععابععهععه ،كععمععا حصععل فععي العععععام
 .0221الصين لم يعحعصعل فعيعهعا ذلعك،
وبالتالي أعطتنا مثاالً بأن ما كل ما يقال
لنا هو صحيح.
الصين أيضا ً يزيد عدد نفوسها عن ألعف
ومالمماية مليون نسمة ،وال توجعد فعيعهعا
مجاعة ،وال تعوجعد هعجعرة واسعععة معن
الصين إلى بقية أنحاء العالم ،ععكع معا

مقابل خا بـ
”نشر الةين بعيون عربي “
أجراها :م مود ريا
هو موجود في بعض دولنا وفي أفريقيا،
حيث أنعنعا لسعنعا قعادريعن ععلعى تعأمعيعن
الحاجات األساسية لشعوبعنعا ،فعيعضعطعر
الناس إلى الهجرة ،ويموتون في البحر.
هناك الكثير مما نستطيع أن نستفيد معنعه
من التجربة الصينية ،ونحن معقعصّعرون
كثيراً في ذلك.
وهذه الندوة هي محاولة لجلعا االنعتعبعاه
لما يحصل في الصيعن ،ووقعائعع العنعدوة
جععمععيعععععهععا ،الععبععحععوث والععتعععععقععيععبععات
والمناقشات ستُنشعر فعي كعتعاب بعالعلعغعة
العربية واللغة اإلنكليزية.
ـ أنتم قام كبير ومعروف عفلفى مفد
عقود في عالم الثقاف العربي  ،وقفرأتفم
الكثير وعفرففتفم الفكفثفيفر .هفل أ فاففت
الندو إلى معلوماتكم ما هو مف فيفد ففي
عملي دف التنمي في العالم العربي؟
= دعني أقول إن معلوماتي عن الصيعن
ال تععمععامععل معععععلععومععات الععفععرد العععععادي

العربي ،ألنني منذ زمعن طعويعل معتعابعع
لما يجري في الصين ،وذهعبعت معرتعيعن
إلى الصين ،واهتّميت بعتعجعربعة الصعيعن
وغعيععر الصععيعن ،وأصعدرنععا كععتعابعا ً عععن
التجربة اآلسيوية ،ومن ضمنها الصيعن.
ولكن في هذه الندوة وجدت الكثير العذي
تعلمته واستفدت منه.
أما بالنسبة للمثقف العربي العععادي فعأنعا
أعتقعد أن هعنعاك العكعثعيعر العكعثعيعر معمعا
سيستفيد منه من هذه الندوة ،وسعتعجعلعا
انتباهه إلى حقيقة ما يحصل في الصين.
ـ هل ترون أن هذه التجرب يفتفيفمف  ،أم
أنها ستكون جز اً من مسار يهدف إلى
تقريب الةين إلى العالم العربي؟
= نحن دخلنا في هذا العمعوضعوع ،بعععد
عشرات السنين من مؤتمرات وزيارات
عععععربععععيععععة مععععن جععععهععععات أخععععرى،
األفععروآسععيععويععة ،الععجععامعععععة العععععربععيععة
والخلي  .لكن معظم هذه النعشعاطعات أنعا
لم أسمع عنها في حينها ،وأنا مهتم بعهعذا
الععمععوضععوع ،فععكععيععف األمععر بععالععنععسععبععة
للمواطن العادي؟
الزيارات واالجتعمعاععات وغعيعرهعا معن
النشاطات قائمة ،ولكنهعا لعم تصعل إلعى
الفرد العربي العادي..
ـ بقيت عند النخب ؟
= وال حتى على المستوى النخبة .نعحعن
مععن الععنععخععبععة ،ولععكععن لععم نسععمععع بععهععذه
النشاطات.
أنا أعتقد أن هعذه العنعدوة ومعا سعيعصعدر
عنهاسيكون مفيداً جداً .وآمعل أن يعكعون
هناك تغطية إععالمعيعة لعهعا ،وقعد بعذلعنعا
جهوداً كبيرة معن أجعل تعأمعيعن تعغعطعيعة
إعالمية ونأمل أن نعنعجعح بعالعرغعم معن
مقاطعة اإلعالم العربي.
ّ
ونحعن لعن نعكعتعفعي بعهعذا .نعحعن وقعععنعا
بروتوكوالً مشتركا ً مع الجانا الصيعنعي
وبحثنا في كيفية تنفيذ هذا البروتعوكعول،
وفي تنفيذ أنشطة مشتركة أخرى.
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ـ ما هو تقييمكم لهذه الندو  ،وهل ترون أنها ستق ّرب بفيفن
العرب والةينيين؟
= ال بد من تقديم الشكر على هذا التنظيم الناجح لهذه العنعدوة
حول العالقات بين الصين والعالم العربي .لقعد نعظّعم معركعز
دراسات الوحدة العربية هذه العنعدوة بعالعتعشعارك معع معععهعد
دراسات الشرق األوسط في جامعة شانغهاي.
أعتقد أن هذه الندوة ش ّكلت منصة مهمة لعتعبعادل اآلراء بعيعن
األكاديميين العرب والصينيين.
من خالل هذه الندوة يمكننا أن نقوم بتبادل األفعكعار واآلراء
والتقييم عن العالقات الصينية الععربعيعة ععلعى مع ّر السعنعيعن،
تاريخياً ،وفي الوقت الحاضر وأيضا ً نستشرف المستقبل.
وبصورة عامة ،هناك اتفاق في اآلراء حول الععالقعات بعيعن
الصين وبين الدول العععربعيعة ععلعى أسعاس أن هعنعاك معودة
ومحبة في العالقات بين العطعرفعيعن .ونعتعبعادل دائعمعا ً اآلراء
والتنسيق في العالقات بين الطرفين في العمعحعافعل العدولعيعة،
وكذلك فيما يتعلق بشؤون الشرق األوسط.
وطبعا ً هناك أيضا ً تفاوت في اآلراء حول العععالقعات وحعول
السياسة الخارجية الصينية ،ولكن هذا ال يمنع معن العتعععاون
بين الصين والدول العربية في قضايا مختلفة وأولهعا قضعيعة
فلسطين ،وأيضا ً قضايا أخرى في الشرق األوسط.
إن الصين دولة صديقة للدول العربية منذ القدم ،وهذا شعيء
معروف ،وخاصة في السنوات األخيرة ،حيث تعومعقعت هعذه
العالقات من خالل استحداث آليات جديدة ،سواء معن خعالل
منتدى التعاون الصيني العربي أو المبادرة الصينية لعلعحعزام
والطريق.
أنا وامق أنه من خالل المناقشات والمشاورات وتبادل اآلراء
أننا سنع ّمق التعاون بين الجانبين في مجاالت مختلفة.
ودور األكاديميين مهم جداً ألن آراءهم توضع في االععتعبعار
من قبل القيادة ،ألنهم نخبة الشعا.
إذاً هذه الندوة ناجحة ومفيدة في تطوير العالقات بين الصين
والدول العربية.
ـ هل ترون أن الةين نج ت في توظيف القو الناعم مفن
أجل الدخول إلى قلوب العرب ،أم أن هناك بعض الفتفقفةفيفر
على المستو اإلعالمي وعلى المستويات اصخر ؟
= عندما نتحدث عن القوة الناعمة ف ننا يعمعكعن أن نسعتعخعدم
التعبير اآلخر وهو الدبلوماسية العامة.
الصين بدأت تتحرك في هذا المجال .فعي السعنعيعن العطعويعلعة
الماضية كان اإلعالم الغعربعي العوسعيعلعة العرئعيعسعيعة لعتعبعادل
المعلومات واألخبار ما بين الصيعن والعدول العععربعيعة ،ألن
وسائل اإلعالم الغربية أخعذت العمعوقعع العرئعيعسعي فعي هعذا

مقابل خا

بـ ”نشر الةين بعيون عربي “
أجراها :م مود ريا

المجال ألسباب تاريخية.
اآلن الجانا الصيني يريد التعريف عن الصعيعن والعتعععرف
على البالد العربية والشعوب العععربعيعة معن خعالل العتعبعادل
والتواصل المباشر ،سواء عبر الندوات أو المعهعرجعانعات أو
تبادل البرام الفنية والثقافعيعة واألدبعيعة واإلنسعانعيعة بصعفعة
عامة.
لذا من المهم جداً أن يكون هناك تواصل معبعاشعر لعلعتعععارف
بين الطرفين ،ألن هذا يشكل أساسا ً للعالقات .وكيعف يعكعون
هناك تعاون ناجح دون أن يكون هناك تعارف وتفاهم؟
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ـ كيف ترون نجار هذه الفنفدو ففي تفعفزيفز الفعفالقفات الفعفربفيف
الةيني ؟
= تعتبر هذه الندوة ناجحة جداً ألن من شارك في هذه العنعدوة هعم
خععبععراء فععي الشععأن الصععيععنععي وفععي الشععأن العععععربععي ،وهععنععاك
متخصصون في الدراسات حول العععالقعات الصعيعنعيعة العععربعيعة،
وكانت األبحاث المقدمة في الندوة عميقة وشعامعلعة وتعتعنعاول كعل
جوانـا هــذه العالقات.
وإضافة إلى ذلك هناك نقاشات مستفيضة جداً وععمعيعقعة ،وهعنعاك
أصوات مختلفة ،ولي هناك صوت واحد يردد أن الصين تعحعا
العرب والعرب يحبون الصيعن ،وإنعمعا هعنعاك انعتعقعادات وهعنعاك
وجهات نظر صريحة جداً ،واألحاديث ال تقعوم ععلعى العمعجعامعلعة
فقط.
لذلك أعتقد أن هذه الندوة تعتبعر أكعثعر العنعدوات حعول العععالقعات
العربية الصينية نجاحا ً على اإلطالق.
ـ هل ستنقلون االقتراحات والتو يات ففي الفنفدو إلفى الفقفيفاد
الةيني لالست اد منها؟
= بالطبع ،أنا سمعت طروحعات معدهشعة .ومعن خعالل األبعحعاث
تعرفت على وجهات نظر الجانا العربي حول الصعيعن واآلمعال
العربية حيال الصين .وسوف أنقل هذه التوصيعات واالقعتعراحعات
إلى الجانا الصيني.

ـ ما هو تقييمك لل ائد التي يمكفن تف فةفيفلفهفا مفن
ندو بهذا ال جم؟
= أعتقد ان الندوة مهمة جداً ،ولكن ال أرى أنه يعجعا
أن تكون ندوة وحيدة ،بل يُفتعرض أن يُعبعنعى ععلعيعهعا
ندوات أخرى.
وجهة نظري أن هناك الكثير من القضايا التي يعجعا
مناقشتها ،وعلى رأسها سعوء العتعفعاهعم بعيعن العععرب
والصينيين.
ّ
وهذا األمر ال يعمعكعن حعلعه إال ععبعر نعدوات وععبعر
إيصال هذه اآلراء إلى الشباب الصعيعنعيعيعن والشعبعاب
العرب حتى يروا الصورة الحقيقة بعيداً عع ّمعا يعنعقعلعه
اإلعالم الغربي الذي يق ّدم صورة سلبية عن الصعيعن
وصورة سلبية عن اإلسالم والمسلمين.
أنا ال أتحدث عن كل اإلعالم الغربي ،فهناك أصوات
غربية متوازنة ،ولكن بشكل عام ف ن الصعورة العتعي
تُنقل عن الصين وعن اإلسالم صورة سلبية ،وتحتاج
لجهود معن الصعيعنعيعيعن ومعن العععرب لعتعععديعل هعذه
الصورة.
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اللبنانية الصينية للصداقة والتعاون ،وهو كان في هذه اللفتة
المسبحة في يده ،ينصت بدقة وتمعّن إلى ما يُقال ،باللغة
ُ
يؤكد على المعنى الذي فهمته من هذه الصورة ،إذ أن
العربية طبعاً ،يتابع محاضرةً بعد محاضرة ،وجلسة بعد
شهادته في هذا المجال نابعة عن خبرة ومعرفة بما يحمله
جلسة ،بال كلل وال ملل.
هؤالء األساتذة في داخلهم من مشاعر طيبة تجاه العرب،
هذا هو حال أحد المشاركين الصينيين في ندوة العالقات
الصينية ـ العربية التي نظّمها مركز دراسات الوحدة العربية وتجاه العديد من عاداتهم وتقاليدهم.
العالقات العربية الصينية جيدة ومتنامية ،ويجا أن تصبح
باالشتراك مع معهد دراسات الشرق االوسط بجامعة
بهذا العمق ،عمق التمازج الحضاري والفكري
شنغهاي الدولية بالصين في فندق البريستول في بيروت
واالجتماعي ،وأن تتوسع من إطارها األكاديمي والنخبوي
يومي  00و 02شباطي فبراير الحالي.
ُ
إلى اإلطار الشعبي والعام ،كي تصبح عالقات حقيقية
الحظت المسبحة في أيدي
وهذه الحالة ليست فريدة ،فقد
العديد من األساتذة الصينيين ،في مظهر يوحي بأن هؤالء ومستدامة ،وكي تحقق المنشود منها لجهة بناء جسور
األساتذة الكبار بالقيمة ،وإن كان أغلبهم ما زالوا في ريعان حقيقية بين األمتين العربية والصينية.
ندوة العالقات العربية الصينية خطوة مهمة على صعيد
الشباب ،ال "يدرسون ـ ويدرّسون" العالقات مع العرب،
وإنما يعيشون هذه العالقات ،ويجعلونها نمط حياة وأسلوب خلق هذا التمازج والتالقي بين العرب والصينيين ،واألمل
بمزيد من هذه النشاطات الحيوية التي تعبّد أكثر فأكثر
عيش.
الطريق العريض الذي بات يربط بين الطرفين ،والذي
المسبحة لفت نظري إليها أستاذنا الكبير الدكتور مسعود
ضاهر ،عميد العالقات اللبنانية الصينية ،ورئي الرابطة يمكن تسميته بـ "طريق الحرير الجديد".
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انطلقت صباح العثعالمعاء 0261-0-06
أعمال الندوة الفكرية "العالقات الععربعيعة
الصينية" التعي نعظعمعهعا معركعز دراسعات
الععوحععدة العععععربععيععة بععالععتعععععاون مععع معععععهععد
دراسعععات الشعععرق االوسعععط بعععجعععامعععععععة
شعععنعععغعععهعععاي العععدولعععيعععة بعععالصعععيعععن ،فعععي
فندق البريستول بحضور رئيع العلعجعنعة
التنفيذية ومجل أمعنعاء معركعز دراسعات
العوحعدة الععععربعيععة الععدكعتععور خععيعر العديععن
حسيا ،رئيع معععهعد دراسعات الشعرق
األوسط بجامعة شنغهاي الدولية الدكتعور
صانغ ديعغعانعغ ،مسعتعشعار األمعيعن العععام
لجعامعععة العدول العععربعيعة السعفعيعر خعالعد
الهباس ،وحشد من األساتذة العجعامعععيعيعن
والباحثين ودبلوماسيين سابقين صيعنعيعيعن
ولبنانيين وعرب.
افتتحت الندوة بكلمة الدكتور خيعر العديعن
حسيعا العذي أععرب ععن اععتعقعاده بعأن

”العرب عموما ً مقصّرون فعي االهعتعمعام
بالصين وما حققعتعه معن تعنعمعيعة وتعطعور
وضعها على خريطة العالعم ومعا حعقعقعتعه
من تقدم ال نعلم عنه إال القليل جعداً ععلعى
مستويات معخعتعلعفعة“ .وإذ أشعار إلعى ان
التنمية التي حقعقعتعهعا الصعيعن هعي أععلعى
معدالت تنمية فعي العععالعم ،لعفعت إلعى أن
العرب عموما ً لم يعععطعوا هعذه العتعجعربعة
حقها من اإلطالع والمعرفة ،معربعا ً ععن
أمله أن يعنعجعح معركعز دراسعات العوحعدة
العربية من خالل هذه الندوة وما سيعلعيعهعا
من متابعة مستمرة للتجربة الصينيعة ،أن
يحدث إضافة عربية لعمعا يعحعصعل فعيعهعا
واالستفادة منها واالهتمام بها.
مم ألقى الدكتور يوسف الصعوانعي كعلعمعة
مركز دراسات الوحدة العربية ،فعتعحعدث
عن أهمعيعة تعطعويعر العععالقعات العععربعيعة
الصينية وعدم االسعتعغعراق فعي العتعاريع

وإنما االستعفعادة معن العمعاضعي لعتعطعويعر
الحاضر .وشدد على ضرروة االسعتعفعادة
من الصين لما تمثله من قعوة كعبعرى فعي
هذا العالم خصوصا ً وأنعهعا أرعهعرت فعي
أكثر من مناسعبعة انعحعيعازهعا إلعى جعانعا
قضايا المنطقة.
وألقى الدكتور صان ديغانغ كلعمعة معععهعد
دراسعععات الشعععرق األوسعععط بعععجعععامعععععععة
شنغهاي العدولعيعة فعتعحعدث ععن العرغعبعة
الصينية في تعزيز وتطوير العععالقعة معع
العرب.
وكانت كلمة للدكتور تيم نيبلوك.
واختتعمعت العجعلعسعة االفعتعتعاحعيعة بعكعلعمعة
مستعشعار األمعيعن العععام لعجعامعععة العدول
العربية السفير خالعد العهعبعاس العذي دععا
الصين إلى "دععم قضعايعانعا العععادلعة فعي
العالم العربي بما ال يضر بمصالحهم".
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مم عقدت الجلسة األولى العتعي تعرأسعهعا
المدير العام للمنظمة العربعيعة العدكعتعور
هيثم الناهي.
مم تال السفير المصري السابق العكعتعور
عبد الفتاح ععز العديعن كعلعمعة العدكعتعور
محسن فرجاني الذي ق ّدم دراسة معمعقعة
ومستفيضة ععن العمعراحعل العتعاريعخعيعة
للعالقات العربية الصينيعة معنعذ 0222
سنة ،ور ّكز ععلعى  0معراحعل أسعاسعيعة
مرت بعهعا هعذه العععالقعة هعي معرحعلعة
اكتشاف الصين للعالم ،والمرحلة الثانية
أمناء قيام الدولة الععبعاسعيعة ،والعمعرحعلعة
الثالثعة ععنعدمعا احعتعل العمعغعول بعغعداد،
والمرحلة األخيرة في منتعصعف العقعرن
العشرين حيث انعفعتعحعت الصعيعن ععلعى
المشرق العربي بعد المغرب العربي.
مم ألقى الدكتور الصيني جيان زونعجعي
كلمة ر ّكز فيها علعى تعطعور العععالقعات
العربية الصينية ،وإذ أشار إلى أن هعذه
العالقات قعديعمعة جعداً ،لعفعت إلعى أنعهعا
شهدت فعي السعنعوات األخعيعرة تعطعوراً
سريعا ً وشعامعالً ،وتعحعولعت معن العبعععد
التاريخي إلعى العبعععد العمعسعتعقعبعلعي ألن

كالهما يحتاج إلى اآلخر.
مم عقّا الدكتور مسعود ضعاهعر ععلعى
الورقتين ،فكشف أنه لم يعتعرجعم كعتعاب
واحد عن العلعغعة الصعيعنعيعة إلعى العلعغعة
الععربعيعة ،معتعسعائعالً ععن أسعبعاب ععدم
إعطاء العرب األهمية للجانا الصيني،
وما السبا الذي منع العععرب معن أخعذ
العلعم معن الصعيعن ،الفعتعا ً أن العتعراث
العربي غني والصيني غني أيضاً.
وأعععرب عععن أمععلععه أن تععكععون الععنععدوة
القادمة متخصصة وتعطي أبحاما ً أكعثعر
ععلعمعيعة وتعجعيعا ععلعى األسعئععلعة العتععي
يطرحها طالب الجامعات.
وعقّا على المداخلتين السفير الصيعنعي
السععابععق فععي الععدوحععة الععدكععتععور غععاو
يععوتشععيععن الععذي أشععار إلععى أنععه دون
التعرف ععلعى العمعاضعي ال يعمعكعن أن
نركز على الحاضر ،لذا يجا أن تكون
هناك دراسة للمعطيات العتعاريعخعيعة معا
بين الصين والعرب من زاوية أكاديمية
ومن نظرة واقعععيعة ،معؤكعداً أن هعنعاك
رغبة مشتركة من العجعانعبعيعن الصعيعنعي
والعربي لتعميق التعاون بينهما.
وفي ختام العجعلعسعة جعرى حعوار بعيعن
الععبععاحععثععيععن الععحععاضععريععن والععمععداخععلععيععن
طرحت خالله أفكار عدة ركز بععضعهعا
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على ضرورة إدارك الطرفين الصعيعنعي
والعربي ألهمية العالقات بينهما إضافة
إلى إنشعاء وتعفعععيعل معراكعز العتعرجعمعة
والتعريا.
وترأس جلسة المحور الثاني د .محمعود
علي العداود العذي أشعار إلعى العنعهعضعة
التنموية الرائعة والتعقعدم العتعكعنعولعوجعي
الذي حققته الصين.
مم ق ّدم الدكتور مصطعفعى كعامعل السعيعد
أسعتععاذ الععععلععوم السعيععاسعيععة فعي جعامعععععة
الععقععاهععرة مععداخععلععة ر ّكععز فععيععهععا عععلععى
اإلصععالحععات الععتععي أجععرتععهععا الصععيععن
وتأميرها على االقتصاد ،وتعطعرق إلعى
نموذج التنمية ،مشيراً إلى سعبعبعيعن أديعا
إلى التنمية الصينية هما التركعيعز ععلعى
الصادرات واألسواق الدولعيعة والعقعيعادة
الرسمية لإلقتصاد.
وعقّا الدكتور كعيعان اكعزامعيعنعغ ععلعى
مداخلة السيد ،فتحدث عن نقاط أساسيعة
أدت إلععى نععجععاح الععنععمععوذج الصععيععنععي
أبرزها التركيعز ععلعى حعيعاة العنعاس،
اإلصالح التدريجي وتعععزيعز العثعقعافعة،
االبتكار في االنتاج ،والطريقة العفعريعدة
الععتععي تعععععتععمععدهععا الععدولععة فععي طععريععق
اإلصالح والتي تؤمن تعلعبعيعة حعاجعات
الناس وخصوصا ً المعيشية.
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واصعععلعععت نعععدوة
العالقات الععربعيعة
– الصعععععيعععععنعععععيعععععة
أعمالها في فعنعدق
الععبععريسععتععول بعععععد
رععهععر الععثععالمععاء،
وتععرأس الععجععلععسععة
الثالعثعة العدكعتعور
عععبععد الععحععسععيعععن
شعععععععبعععان حعععول
مععحععور "الصععيععن
والععععععتععععععنععععععافعععععع
الجيوبوليتيكي في
المنطقة الحعرب
ضد اإلرهاب".
مععم قععع ّدم رئعععيععع
مععركععز دراسععات
الشعععرق األوسعععط
الدكتعور جعواد العحعمعد معداخعلعتعه العتعي
بعحععثعت إشعكععالععيعة اإلطعار الععمعفععاهعيععمععي
لمشكلة اإلرهاب بين العرب والصعيعن،
خصوصا ً اإلشكالية العامة فعي معفعهعوم
اإلرهاب والمقاومة .ورأى أن ارتعبعاط
الموقف الصعيعنعي بعمعصعالعح عسعكعريعة
وأمنية معع إسعرائعيعل واقعتعصعاديعة معع
الواليات المتحدة يجعلها تكعاد ال تعبعدي
موقفا ً مستقالً مؤمراً في السياسة الدوليعة
أو قرارات مجل األمعن العدولعي إزاء
قضايا الصراع فعي العمعنعطعقعة أو إزاء
العدوان اإلسرائيلي.
ولمعالجة هعذا العخعلعل دععا إلعى إيعجعاد
إطار مفاهيمي مشترك ععربعي صعيعنعي
من خعالل االتعفعاق ععلعى أن العتعصعدي
لالحتالل العسكري األجنبي لعرراضعي
الععععربعيععة سعوا ًء فععي فععلععسعطععيععن أو فععي
العراق أو في مزارع شبعا أو العجعوالن
أو سيناء هعو معقعاومعة مشعروععة وفعق
القانون الدولي ،وأن إلسعرائعيعل ععالقعة
مباشرة بمفاهيم اإلرهاب العدولعي وهعي

ترعى اإلرهاب ،كذلك االتفاق على أن
المجموععات العمعسعلعحعة العتعي تعمعارس
اإلرهاب في العمعنعطعقعة العععربعيعة وفعي
العالم هي مجموعات إرهابية.
مم تحدث الدكتور الصينعي بعاو تشعيعنعغ
شانغ عن موضوع مشاركة الصين فعي
مكافحة اإلرهاب فعي الشعرق األوسعط،
الفتا ً إلى أن بعكعيعن تعدععو إلعى تعععزيعز
التنسيق الدولي لمكافحة اإلرهعاب لعكعن
في إطار األمعم العمعتعحعدة ،وهعي تشعدد
على رفض المعايير العمعزدوجعة وربعط
اإلرهاب بالدين.
مم تليت أجزاء معن معداخعلعة لعلعدكعتعورة
سنية الحسيني التي رأت أن الصعيعن لعم
تتراجع عن دعم القعضعيعة العفعلعسعطعيعنعة
وإنما باتت تدعمها وفق آلية جديدة بعععد
تعععوقعععيعععع العععمعععععععاهعععدات العععععععربعععيعععة –
اإلسرائيلية.
وق ّدم المداخلة العرابعععة العدكعتعور ديعنعغ
لونغ الذي أكد أن الصين لم تتخ ّل يعومعا ً
عن تضامنها مع الشعععا العفعلعسعطعيعنعي

رغععععم إقععععامععععة
العععععالقععات مععع
إسرائيل .وهعي
قععدمععت أسععلععحععة
وتعععععععدريعععععععبعععععععا ً
لعععلعععمعععقعععاتعععلعععيعععن
الفلعسعطعيعنعيعيعن،
لععكععنععهععا تععوقععفععت
عععععععن دعععععععم
العمععقععاومعة ضععد
إسععرائععيععل بعععععد
الععمععصععالععحععات
العععععععععععربعععععيععععععة
الععمععتعععععددة مععع
إسرائيل .وشعدد
عععلععى ضععرورة
اجعععععععتعععععععثعععععععاث
اإلرهعععاب معععن
جذوره وتفعيعل العتعععاون بعيعن العععرب
والصين في هذا المجال.
معم تععرأس الععجععلعسععة العرابعععععة الععدكععتععور
الصعيععنععي غععاو يععوتشعيععن حعول مععحععور
"العالقات اإلقعتعصعاديعة العطعاقعة" ،معم
قع ّدمعت العبعاحععثعة العدكعتععورة نعورة ععبععد
الرحمن يوسف من العمعمعلعكعة العععربعيعة
السعودية بحثا ً حول "العالقة العطعاقعويعة
بين البلدان العربية والصين" ،ور ّكعزت
ععلعى معجعاالت العتعععاون بعيعن الصعيععن
والعدول العخعلعيعجعيععة ،حعيعث يعدرك كععل
طرف أهمية الفرص العتعي يعقعدمعهعا لعه
الطرف اآلخر .واستعرضت الخطعوات
التي تمت لتعزيز العتعععاون بعيعن بعلعدان
مجل العتعععاون العخعلعيعجعي والصعيعن،
وأهمها قعيعام العجعانعبعيعن بسعلعسعلعة معن
الحوارات ،وزيادة االستثمارات القائمعة
إضافة إلى مبادرة "الحزام والعطعريعق"
المطروحة من الصين .
االتتم على الة
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وخلصت إلى أنه من الخطوات المعهعمعة
لتعميق التعاون إنشاء منطقعة العتعجعارة
الععحععرة بععيععن الصععيععن ودول الععخععلععي ع ،
التعاون الصيعنعي العععربعي فعي العععلعوم
والتكنولعوجعيعا واإلبعداع ،دععم الصعيعن
إلصالح مجل األمن لرمم العمعتعحعدة،
وتعزيز التعاون االستثعمعاري والعمعالعي
وتشجيع شركات كل من الجانبين ععلعى
االستثمار والمشاركة في تطوير البعنعيعة
التحتية في الجانا اآلخر.
مم تحدث األستاذ كعيعلعن اكعزمعيعنعغ معن
الصين فشدد علعى العحعاجعة إلعى زيعادة
التعاون في مجاالت الطاقة العمعخعتعلعفعة،
الفتا ً إلى أن الصين تمكنت من تعطعويعر
العععععالقععات فععي الشععرق األوسععط رغععم
التعقيدات العكعثعيعرة فعي هعذه العمعنعطعقعة
والععخععالفععات بععيععن دولععهععا وتصععاعععد
اإلرهاب .وكشف أن الحكومة الصينعيعة
تشجع شركعات العنعفعط الصعيعنعيعة ععلعى
االستثمار في المنطقة.

مم عقّا الدكعتعور ولعيعد خعدوري ععلعى
معداخعلععة العدكععتعورة يعوسعف ،فعرأى أن
مداخلتها ركزت على العالقة الطعاقعويعة
بين الصين ودول الخليع فعي حعيعن أن
الصين لديها عالقات معهعمعة أيضعا ً معع
كل من السعودان والعععراق والعجعزائعر.
وأعرب عن اعتقاده أنعه كعان سعيعغعنعي
البحث لو شملت الدراسة خعلعفعيعة نشعوء
العالقات االقتصادية العربيعة الصعيعنعيعة
والمراحل التي مرت بها.
واختتم اليوم األول من العنعدوة بعجعلعسعة
خامسة تعرأسعهعا العدكعتعور سعععد نعاجعي
جعععواد حعععول معععحعععور "العععععععالقعععات
االقتصادية طريق الحرير الجديد" ،معم
قدم الباحث الدكتور تيم نيبلوك مداخلعة
استععرض خعاللعهعا طعبعيعععة العععالقعات
االقتصادية القعائعمعة بعيعن دول معجعلع
التعاون الخليجي معع كعل معن الصعيعن
وأوروبا فعرأى أن االتعحعاد األوروبعي
حتى األن يعتبر أكعبعر شعريعك تعجعاري
لدول مجل التعاون العخعلعيعجعي ،لعكعنعه
توقع أن تصعبعح الصعيعن هعي الشعريعك

00

األول بحلول العام  0202بسا تعطعور
العالقات التجارية بين الجانبين .ولعفعت
إلى حيوية صينية جعلت معنعهعا معحعوراً
الستقطاب مختلف دول العالم.
ورأى نيبلوك أنه على دول العخعلعيع أن
تكون منخرطة أكثر للعععمعل معع إيعران
في بناء وإيجاد طرق تسعمعح بعتعسعهعيعل
التواصل البري بين الخليع إلعى العخعط
الذي يتم تأسيسه حالياً.
مم تحدث السفير الصعيعنعي السعابعق فعي
قععطععر يععو تشععن الععذي رأى أنععه يععجععا
اإلرتقاء في مستوى العالقات الصيعنعيعة
العربية ب طار التشارك لبعنعاء العطعريعق
األفضل لهما ،وإذ اسعتعععرض بع يعجعاز
تاري العالقات العربية الصيعنعيعة العتعي
تعود ألكثر من ألفي عام نقلعت خعاللعهعا
كل أمة إلى األمة األخعرى حضعارتعهعا،
شععدد عععلععى ضععرورة الععتععركععيععز عععلععى
الحاضر والمستقبل لبناء غد أفضل.
مم ععقّعا ععلعى العمعداخعلعتعيعن كعل معن
الدكتعور ععبعد ا بعاععبعود معن ُععمعان
والباحث الصيني زيان زيونغ.
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استؤنفت أعمال ندوة العالقات العععربعيعة –
الصععيععنععيععة فععي فععنععدق الععبععريسععتععول صععبععاح
األربعععععاء ،وتععرأس الععجععلععسععة الصععبععاحععيععة
األولى الدكتور ديعغعانعغ سعان وهعي حعول
المحور السادس من محاور الندوة بعععنعوان
"العالقات االقتصادية التجارة واالستثمعار
والسياحة" ،مم ق ّدم الدكتور محمعد حعمعشعي
مداخلته التي استهلها بتقديم مدخل تاريخعي
إلى العالقات بين الوطن العربي والصيعن،
مم استعرض تحديعات العععالقعات العععربعيعة
الصينية التي على العجعانعبعيعن معواجعهعتعهعا،
وأبرزها التبادل الالمتكافئ فعي العععالقعات
االقععتععصععاديععة العععععربععيععة – الصععيععنععيععة،
"االستقرار األمنعي فعي العمعركعا األمعنعي
المشرق – العخعلعيع العععربعي" ،العتعمعركعز
المفرط للسياسات الخارجية العربعيعة حعول
الغرب ،غيض المعرفة والفهم العمعتعبعادلعيعن
بين العالم العربي والصعيعن ،االنعقعسعامعات
السياسية العربية – العربية.
وخلص حمشي إلى الفرص االستراتعيعجعيعة
فععي العععععالقععات االقععتععصععاديععة العععععربععيععة –
الصينية التي على الجانبين االستفادة معنعهعا
وأبععرزهععا ،إشععراك الععوطععن العععععربععي فععي
مشروع الطريق والحزام ،تطويعر معنعتعدى
الععتعععععاون العععععربععي – الصععيععنععي ،الععتععكععامععل
العربي – العربي والعالقعات االقعتعصعاديعة
العربية – الصينية ،تفعيل مضامين ومعيعقعة
السياسات الصينية تجاه البلدان العربية.
مم ق ّدم الدكتور مين جي مداخلته فاستعهعلعهعا
بالحديث عن تعاريع وصعول العديعن
اإلسالمي إلى الصين حعيعث أصعبعح
جععزءاً ال يععتععجععزأ مععن الععحععضععارة
الصععيععنععيععة ،كععمععا تععحععدث عععن قععدوم
المئعات معن الشعبعاب الصعيعنعي إلعى
العالم العربي وإلى مصر خصوصعا ً
للدراسة ،كما تحدث في المقابل ععن
ذهععععاب آالف األشععععخععععاص مععععن
الععمععسععلععمععيععن العععععرب إلععى الصععيععن.
واعععتععبععر أن الععتععبععادالت الععثععقععافععيععة
اإلسععالمععيععة والصععيععنععيععة تسععاهععم فععي
تعزيز العالقات بين الجعانعبعيعن وفعي
محاربة اإلرهاب.

مم تليت ورقة قدمتها الدكتوة معنعال معوافعي
تعقيبا ً على مداخلة الدكتعور حعمعشعي ،كعمعا
عقا على المداخلتين الدكتور جعفر كعرار
أحمد من السودان.
مم عقدت الجلعسعة العثعانعيعة حعول العمعحعور
السابع وهي بعنوان "العالقات السيعاسعيعة
القضايا العربيعة" ،وقعد تعرأسعهعا العدكعتعور
وحيد عبد المجيعد ،معم قعرأ العدكعتعور ععبعد
الحعفعيع معن مصعر العورقعة العتعي أععدهعا
الباحث الدكتور عاهد مسلم المشاقية العذي
تحدث في ورقته عن التوجهعات الصعيعنعيعة
تجاه البلدان العربية بعععد معورات "العربعيعع
العربي" حيث لعععبعت دوراً إيعجعابعيعا ً اتسعم
بعععععدم الععتععدخععل الععمععبععاشععر والععحععفععار عععلععى
العععععالقععات الععوديععة والعععععمععل عععلععى حععل
النزاعات بالحوار ،ودعم الدور الذي تعقعوم
به األمم المتحدة.
ورأى أن السععيعاسععة الععخعارجععيعة الصعيععنعيععة
تععهععدف إلععى تععحععقععيععق مععجععاالت الععتعععععاون
االقععتععصععادي أكععثععر مععن مععيععلععهععا إلععى بععنععاء
عالقات سياسية مع الدول الععربعيعة ،وهعي
لععهععذه الععغععايععة تسعععععى إلععى بععنععاء عععالقععات
اقتصادية في بيئة آمنة ومستقرة بععيعداً معن
العنف والعحعروب ودون أن تضعطعر إلعى
التورط عسكرياً.
بعده تحدث الدكتور صان ديغانغ الذي قعدم
عرضا ً موجزاً عن نظعرة الصعيعن لعلعواقعع
القائم في الشرق األوسعط ،وأكعد ععلعى أن
الصععيععن تععنععظععر لععلععشععرق األوسععط كسععوق

تجاري بينما تنعظعر إلعيعه أمعيعركعا كعأرض
معركة.
وأشار إلعى أن كعل دول الشعرق األوسعط
ترحا بالتدخل الصيني لحل النزاعات فعي
هذه المنطقة بسبا سياسة الصين المعتعدلعة
القائمة على مبدأ العدالة ورفض العهعيعمعنعة،
الفتا ً إلى اعتبار الصين القضية الفلسطينعيعة
محقة ،وأن موقفها هذا منطلق من سياستها
المبدئية ولي بسبا صداقتها للعرب.
وفي سياق آخعر ،أكعد ديعغعانعغ أن الصعيعن
ترفض التعاطي معع أحعزاب العمعععارضعة
حتى ال تتدخل في شؤون الدول.
مم تحدث العدكعتعور لعي بعيعنعغعزونعغ فعقعدم
ععرضعا ً عععن الععدور الععتععركعي فععي الشععرق
األوسط ومأزق العالقة بين تركيا والعععالعم
العربي ،داعيا ً تركيا إلى اتباع ديعنعامعيعكعيعة
خاصة في عالقتها مع الدول الععربعيعة معن
أجل انعجعاح هعذه العععالقعات دون ربعطعهعا
بطبيعة العالقة بين تركيا والغرب.
مم تال الدكتور عبعد ا يعاععبعود العتعععقعيعا
الذي أعده الدكتور محمد بن هــــويدن.
وعقّا الدكتور خير الديعن حسعيعا فعأشعار
إلى الموقف األميركي الجديد العذي اتعخعذه
تراما لصالح الكيان االسرائيلي ،معععربعا ً
عن الحاجة إلى معوقعف فعاععل وقعوي معن
روسيا والصين فعي هعذا العمعوضعوع وأن
تساعدا في اتعخعاذ معوقعف دولعي معن هعذا
التراجع عن الحق الفلسعطعيعنعي .وأكعد أنعه
لوال وجود حزب ا والمقاومة الفلسطينيعة
وتععطععويععر الععمععقععاومععة وبشععكععل
خاص حعزب ا العذي أوقعف
العربدة اإلسرائيلية فعي لعبعنعان،
لعععربعععمعععا دفعععنعععت العععقعععضعععيعععة
الععفععلععسععطععيععنععيععة ،الفععت عا ً إلععى أن
العععععرب أنععفععسععهععم مععنععشععغععلععون
بقضايا أخرى ولم تعد القعضعيعة
الفلسطينية هي أولوية بالعنعسعبعة
لععهععم .وأضععاف هععنععاك واجععا
قانوني وانسانعي يعوجعا ععلعى
روسيا والصين أن تتخذا موقفعا ً
حععاسععمععا ً مععمععا يععحععصععل فععي
فلسطين.
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تواصلت أععمعال
نععدوة العععععالقععات
العععععععععربععععيععععة –
الصينية في فندق
الععععبععععريسععععتععععول،
وععععقعععدت بعععععععد
الظهر األربعععاء
مععالث جععلععسععات،
فتعرأس العجعلعسعة
األولععععى بعععععععععد
الظهعر العدكعتعور
مسعععععود ضععاهععر
حععول الععمععحععور
الععثععامععن بعععععنععوان
"العععععععععععععالقععععععات
السعععععيعععععاسعععععيعععععة
القضايا الصينية" ،وق ّدم الباحث دينغ لونغ
مداخلة تعحعدث فعيعهعا ععن العمعنعافسعة بعيعن
الشركات الصينية والعيعابعانعيعة والعكعوريعة،
معربا ً عن اعتقاده بأن هناك معجعاالً كعبعيعراً
للتععاون الصعنعاععي بعيعن الصعيعن والعدول
العربية.
وإذ أشار إلى حركة فعرديعة معتعبعادلعة بعيعن
الصين والدول العربعيعة ،لعفعت إلعى وجعود
فجوة حقيقعيعة تعتعمعثعل فعي ععدم العتعواصعل
الشعبي.
مم ق ّدم الباحث العدكعتعور نعاصعر العتعمعيعمعي
مداخلة ر ّكز فيها على المصالح الجوهعريعة
للصين ،معربا ً ععن اععتعقعاده أن العطعريعق
البحري سيبقى هو المهم ،ومصالح الصيعن
ستزداد في الشعرق األوسعط وقعد يعتعبعععهعا
تزايد في النفوذ السياسي والنفوذ العسكعري
خصوصا ً مع تطور الصناعات العسعكعريعة
الصينية.
مم عقّا على البحثين كل من الدكتور ععبعد
الفتاح عز الدين ،والدكتور زينغانغ ين.
وترأس الجلسة الثانية الدكتور عبد اللطيف
عبيد حول "الموقف تجعاه العنعظعام العدولعي
وعناصر تغييره".
وق ّدم الباحث العدكعتعور إدريع العكعربعيعنعي
مداخلعة حعول الصعيعن وتعحعوالت العنعظعام
الدولي الراهن ،فعرض الكثير من الوقعائعع
التي تؤكد ازدياد مكانة الصين فعي العععالعم

علعى معخعتعلعف العمعسعتعويعات االقعتعصعاديعة
واإلنمائية والعسكرية.
وخععلععص إلععى أن الععتععطععور الععمععذهععل الععذي
تشهده الصين على مسعتعويعات ععدة يعكعون
أرضية ستسمح لها فعي العمعدى العمعتعوسعط
بععخععلععخععلععة الععنععظععام الععدولععي الععذي فععرضععتععه
الععواليععات الععمععتععحععدة مععنععذ نععهععايععة الععحععرب
الباردة ،وبالتالي سنرى مولد قعوة ععالعمعيعة
وازنة.
مم ق ّدم الدكتور ين زهي وانغ مداخلته التعي
استهلها بالحديث ععن تعفعاععل الصعيعن معع
البالد العربية ،مقدما ً أمثلة ععدة ععلعى هعذا
األمععر ،مععنععهععا دعععم الصععيععن لععلععبععنععان فععي
منتصف القعرن العمعاضعي ،ووقعوفعهعا إلعى
جانا العععراق فعي تعحعركعه لعلعتعحعرر معن
االستعمار.
لكنه أكد أنه ال يعمعكعن لعلعصعيعن أن تعكعون
المخلص للناس ألنها ستصبح قوة ععظعمعى
مسيطرة كما كان االتحاد السوفياتي سعابعقعا ً
والواليات المتحدة حالياً.
ورأى أن الممارسة التي مارستهعا الصعيعن
في خمسينات وستينات القرن الماضي معن
خالل وقوفها إلى جانا الشعوب العععربعيعة
العتعي سععععت إلععى العتععحعرر معن االحعتععالل
األجنبي تمثل خطابا ً بديال لفعهعم العععالعم إن
كانت هذه التجارب ناجحة أم ال.
وعقّا على المداخلتيعن كعل معن العدكعتعور
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عالء عبد الحفيع
محمعد والعدكعتعور
جين زونجي.
وتععرأس الععجععلععسععة
الثالعثعة واألخعيعرة
فعععععي العععععنعععععدوة
الععدكععتععور أحععمععد
معععععلعععععي حعععععول
المعحعور العععاشعر
بعنوان "العالقات
الععععععثععععععقععععععافععععععيععععععة
واإلعالمية".
مععم ق ع ّدم الععبععاحععث
الععدكععتععور جعععععفععر
كععععرار أحععععمعععععد
مداخلة استعرض
فيها بشكل مسها تاري العتعبعادل العثعقعافعي
بعيععن الصععيععن وبععالد الععععرب مععنععذ رععهععور
اإلسعالم وحععتعى قعيععام جععمعهععوريعة الصعيععن
الشععععععبعععيعععة ،وخعععلعععص إلععى أن العععععععرب
والصينيين لم يبنوا حزاما ً اقتعصعاديعا ً ععلعى
طريق الحرير القديم فحسا ،بل إنهم بعنعوا
أيضا ً حزاما ً مقافيا ً نشطا ً ومعريعا ً أسعهعم فعي
جعل التبادالت االقتصادية والتجارية أمعراً
مععمععكععنعاً ،فععازدهععرت الععمععدن واسععتععوعععبععت
الشعععععوب عععلععى طععول الععحععزام والععطععريععق
اخععتععالف الععثععقععافععات والععلععغععات واحععتععرمععت
األديان فازدهرت األسواق.
وق ّدم الباحث الصيني نعيعو سعونعغ معداخعلعة
حععول العععععالقععات الععثععقععافععيععة بععيععن العععععرب
والصين ،وركز حديثه على العععالقعة بعيعن
الصين والمملكة العععربعيعة السعععوديعة معن
زاويععة أن السعععععوديععة هععي مععحععل جععذب
للمسلمين الصينيين العذيعن يعذهعبعون إلعيعهعا
لتأدية فريضة الح  ،مشيراً إلى وجود 06
مليون صيني مسلم.
واسععتعععععرض الععمععراحععل الععتععي مععرت بععهععا
العععععالقععة بععيععن السعععععوديععة والصععيععن مععنععذ
منتصف القرن الماضي وصوالً إلى أيامنعا
هذه.
وعقا على المداخلتيعن كعل معن العدكعتعور
عععبععد الععحععسععيععن شعععععبععان والععدكععتععور صععان
ديغانغ.
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اختتمت ندوة العالقات العععربعيعة –
الصينية أعمالهعا مسعاء األربعععاء
بعد أن ناقش الباحثون معن الصعيعن
و 62دولة عربية العالقات العربيعة
 الصينية معن معخعتعلعف جعوانعبعهعاالسياسية واالقتصادية والثقافية فعي
عشرة جعلعسعات ععقعدت فعي فعنعدق
البريستول .
وفي كلمته االختتامية شكر رئيع
مركعز دراسعات العوحعدة العععربعيعة
الدكتور خير الدين حسعيعا جعمعيعع
المشاركين والمنظمين والعبعاحعثعيعن
والمععقعبعيعن ،معععربعا ً ععن سعروره
الكبعيعر النعععقعاد هعذه العنعدوة العتعي

كععانععت نععتععائععجععهععا مععثععمععرة وجععهععود
تحضيرها أقل من المعتاد.
ووجه الشكر أيضا ً لعلعبعاحعثعيعن معن
الصين على ما قدموه لعهعذه العنعدوة
من مستوى يليق بالصين.
كما ألقى األستاذ صان ديغعانعغ معن
جامعة شنغهاي الصينية كلمة أشار
فيها إلعى أنعه خعالل يعومعيعن تعمعت
مناقشة قضعايعا العثعقعافعة والسعيعاسعة
واالقععتععصععاد والععتععجععارة بععمععشععاركععة
كبيرة من  69دولة بينها  62دولعة
عربية.
وأعرب عن تطلعه إلى الكتا التعي
ستنشر باللغتين العربية والصعيعنعيعة

في بيروت وفعي الصعيعن تعععرض
فيها المعواقعف العتعي ععرضعت فعي
الندوة.
واعتبر أن هذا النوع من العلعقعاءات
يععمععكععنععه أن يعععععزز "صععداقععاتععنععا
الشخصية".
ووجععه الشععكععر لععمععركععز دراسععات
العععوحعععدة العععععععربعععيعععة ولعععجعععمعععيعععع
المشاركين .
وألقى الدكتور محمعد حعمعشعي معن
الجزائر كعلعمعة بعاسعم العمعشعاركعيعن
أعععرب فععيععهععا عععن جععزيععل شععكععره
للمنظمين والقائمين على الندوة فعي
لبنان ومن الصين.
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تكريما ً للمشاركين في الندوة ،أقام رئي اللجنة التنفيذية ورئي معجعلع أمعنعاء معركعز دراسعات العوحعدة
العربية الدكتور خير الدين حسيا حفل استقبال في فندق البريستول مساء االمنين  ،0261-0-02حضعره
سفير جمهورية الصين الشعبية في لبنان وانغ كيجيان والمشاركون الصينيون والعرب في الندوة.
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مجلة النور الجديد ـ قاسم قصير 0202-0-02
بدعوة من مركز دراسات الوحدة العربية تنعقد في أوتيل البببريسبتبول
في بيروت ما بين  12و 11شباط (فبببرايبرل البحبالبي نبدوة حبواريبة
موسعة تحت عنوان  :العالقات العربية – الصينيبة ببمبشباركبة عبدد
كبير من الباحثين واألكاديميين واإلعالميين العرب والصينيين.
وتهدف الندوة إلى توفير مناسبة لتبادل الرأي والحوار بين مجبمبوعبة
من الباحثين والمفكرين العرب والصبيبنبيبيبن حبول قالبايبا ا بتبمبا
المشترك بين الطرفين والتعرف على محددات ومالامين ووجبهبات
النظر الصينية والعربية تجاه البقبالبايبا البتبي تبعببشبر عبن انشب با ت
وا تمامات الطرفين.
وبقدر ما تنطلق الندوة من تقدير للبعد التاريخي والثبقبافبي لبلبعبالقبات
العربية – الصينية فإن محور التركيز و البحث في آفباق صبيبا بة
مستقبل مشترك للعالقات بما يقد مدخال الروريا لتأسيس البعبالقبات
الصينية  -العربية عبلبى أسبس مبوالبوعبيبة ووطبيبدة ويبفبتب آفباق
الشراكة ا ستراتيجية بين الطرفين.
وتتناول النبدوة عبدة مبحباور و بي  :اإلطبار البتباريبخبي والبثبقبافبي
للعالقات العربية – الصينية نماذج التنمية بين التجرببتبيبن الصبيبنبيبة
والعربية الموقف تجاه النظا الدولي وعنباصبر تب بيبيبره البعبالقبات
ا قتصادية بين الطرفين و سيما في مجال الطاقة والبنبفبط والب باز
العالقات ا قتصادية المسبتبقبببلبيبة و سبيبمبا حبول مشبرو طبريبق
الحرير التجارة وا ستثمار والسياحة العالقات السياسية والبمبوقبف
من القالايا العربية المواقف العربية من القالايا الصيبنبيبة الصبيبن
والتنافس الجيوبوليتكي في المنطقة و سيما الحرب عبلبى اإلر باب
والعالقات الثقافية وا عالمية.
وتنطلق أ مية ذه الندوة البحثية والمعمشقة مبن كبونبهبا مبن البنبدوات
والحوارات القليلة التي تعقد بين العرب والصبيبنبيبيبن عبلبى مسبتبو
الخبراء واألكاديميين وأصحاب ا ختصاص ولبيبس عبلبى الصبعبيبد
الرسمي أو الدبلوماسي إالافة لكون مبوعبد انبعبقباد با يبتبزامبن مب
التطورات الدولية واإلقليمية المت يرة سيبمبا ببعبد وصبول دونبالبد
ترامب إلى موق الرئاسة األولى في أميركا وما يطرحه من سياسبات
جديدة تجاه الصين والعال العربي واإلسالمي.
كما أن تولي مركز دراسات البوحبدة البعبرببيبة فبي ببيبروت البدعبوة
نعقاد ذه الندوة إشارة واالحة حبول اسبتبمبراريبة عبمبل البمبركبز
وجهوده في متابعة التحديات التي يبواجبهبهبا البوطبن البعبرببي البيبو
والبحث عن رؤ وأفكار مستقبلية لمواجهة ذه التحديات ولقد كبان
للمركز ورئيس مجلس أمنائه وفريق العمل فبيبه دورا مبمبيبزا طبيبلبة
العقود الماالية في طرح القالايا واألوالا العربية وتبقبديب البعبديبد
من المشاري الفكرية والبحثية والسياسية لمواجهة مختلف البتبحبديبات
التي يواجهها العرب وطبرح األفبكبار وا قبتبراحبات لبمبواجبهبة بذه
التحديات.

نشر معوقعع ” معععهعد دراسعات الشعرق االوسعط بعجعامعععة
شنغهاي الدولية“ في الصعيعن تعقعريعراً معطع ّوالً ععن نعدوة
العالقات العربية الصينية التي ُعقدت في بيروت.
تضمن التقرير العديد من الصور لعلعنعدوة ولعلعمعشعاركعيعـعن
فيها.
فيما يلي صورة عن التقرير مأخوذة معن صعفعحعة رئعيع
الوفد الصيني إلى الندوة العدكعتعور صعن ديعغعانعغ (حسعن)
على موقع التواصل االجتماعي ”ويتشات“.
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