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مالحظة احملرر

املجلد الرابع من "يش جني بينغ : حول احلمك واإلدارة" )شينخوا(

أتاح الرتوجي لملجلدات الثالثة األوىل من "يش جني بينغ : حول احلمك واإلدارة" قناة لملجمتع الدويل لفهم الصني. ومع اقرتاب انعقاد 

املؤمتر الوطين العرشين للحزب الشيويع الصيين، نرشت الصني املجلد الرابع من "يش جني بينغ" حول احلمك واإلدارة". 

وهيدف املجلد املتاح حمليا ودوليا إىل تقدمي آخر تطورات فكر يش جني بينغ حول االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية لعرص جديد، 

وتوضيح كيف جنح احلزب الشيويع الصيين وأبناء الشعب الصيين، وحتقيقهام النجاح يف املستقبل، وحتسني الفهم بشأن مسار وحومكة 

وفلسفة الصني.

يوثق املجلد الرابع من "يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة" كيف أن اللجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين، ونواهتا الرفيق يش، 

بالتمنية  الهنوض  فيه  يواجه  وقت  كوفيد-19 يف  احتواء  السواء، ومضنت  والدولية عىل  الداخلية  امللحة  الرضورات  أعيهنا  وضعت نصب 

االجمتاعية واالقتصادية تغيريات مل تهشدها منذ قرن، وتفيش جاحئة عاملية، واضطرابات عاملية.

اللجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين املامرسات واإلجنازات اململوسة يف قيادة مجيع أعضاء احلزب  وقدم املجلد كيف أحرزت 

الشيويع الصيين وأبناء مجيع القوميات يف مجيع أرجاء الصني لبناء جممتع رغيد احلياة باعتدال عىل حنو شامل، والسري يف رحلة جديدة 

حنو بناء دولة اشرتاكية حديثة.
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100 عام عىل تأسيس احلزب الشيويع الصيين: مسرية جميدة

االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية: دليل

100 عام عىل تأسيس احلزب الشيويع 
الصيين: مسرية جميدة

ألىق يش جني بينغ، األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين، الرئيس الصيين ورئيس اللجنة العسكرية املركزية، يف 1 يوليو 2021، لكمة يف 

حفل مبناسبة الذكرى املوئية لتأسيس احلزب الشيويع الصيين مبيدان تيانآمنن يف العامصة بكني. وفميا ييل مقتطفات حمّررة من خطاب يش:

يش جني بينغ، األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين، الرئيس الصيين ورئيس اللجنة العسكرية املركزية، يليق لكمة مهمة يف 

حفل مبناسبة الذكرى املوئية للحزب الشيويع الصيين يف العامصة الصينية بكني يف 1 يوليو 2021 )شينخوا(

وراء  السيع  احلزب  حّدد  تأسيسه،  فور 

الصينية  األمة  وهنضة  الصيين  الشعب  سعادة 

غايته األصيلة ورسالته. وخالل املائة عام املاضية، 

وّحد احلزب الشيويع الصيين الشعب الصيين 

التضحيات  وتقدمي  النضاالت  خوض  إىل  وقاده 

وخلق االبتاكرات، ولك ذلك يمتحور حول موضوع 

واحد "حتقيق الهنضة العظمية لألمة الصينية".

وعىل مدى مائة عام، وّحد احلزب الشيويع 

الصيين أبناء الشعب الصيين وقادمه، فسطروا 

أروع ملحمة يف تارخي األمة الصينية املمتد آلالف 

السنني، وجسدوا روح الجشاعة اليت عرب عهنا الرفيق 

ماو تيس تونغ عندما كتب "التضحية تحشذ العزمية 

فتجرؤ عىل منح المشس والقمر مساء جديدة".

وخالل مائة عام، ظل احلزب الشيويع الصيين 

يف  فطور  العظمية،  احلزب  تأسيس  روح  يعزز 

نضاله الطويل سلسلة من املبادئ امللهمة للشيوعيني 

الواحضة.  السياسية  األخالق  وبلور  الصينيني، 

فالتارخي جيري كسيل متواصل، وروح احلزب تنتقل 

بني األجيال.

املزية  الصيين  الشيويع  احلزب  قيادة  وتشّك 

اخلصائص  ذات  لالشرتاكية  جوهرية  األكرث 

ذي  االشرتايك  للنظام  تفوق  وأكرب  الصينية، 

القيادة  هذه  يف  ويمكن  الصينية،  اخلصائص 

أساس ورشيان حياة احلزب والدولة، مكا تتحىل 

ورفاهية  مصاحل  مبارش يف  بتأثري  القيادة  هذه 

أبناء الشعب من خمتلف القوميات يف لك البالد.

الدولة،  هو  والشعب  الشعب  الدولة يه  إن 

فاالستحواذ عىل السلطة واحلرص علهيا، يعين 

أساس  ويمكن  الشعب.  تأييد  عىل  احلرص 

يف  الصيين  الشيويع  احلزب  وقوة  ورشيان 
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زوار مبوقع انعقاد املؤمتر الوطين األول للحزب الشيويع الصيين يف عام 1921 ببلدية شانغهاي رشيق الصني يف 1 يوليو 2022 )شينخوا(

الشعب.

ميثل  الصيين  الشيويع  احلزب  وظل 

ويقف  الصينيني،  مجليع  األساسية  املصاحل 

املصري  ويشاركهم  والرضاء  الرساء  معهم يف 

وال  اخلاصة،  مصاحله  وراء  يسىع  فال  نفسه. 

مجاعة  وأي  مصلحية  مجموعة  أي  بتاتا  ميثل 

نفوذ وأي فئة امتيازية.

احلزب  لفصل  حماولة  أي  تحجن  ولن 

الشيويع الصيين عن الشعب الصيين أو خللق 

 95 من  أكرث  ولن يحمس  بيهنام،  فميا  مواجهة 

مليار   1.4 من  وأكرث  صيين  شيويع  مليون 

نمسة من الشعب الصيين لذلك باحلدوث.

وقوة  حزبنا  قدرة  ُتعزى  أسايس،  وبشك 

االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية إىل حقيقة 

كفاءة املاركسية. 

فهو  اخلاص  طريقنا  سلك  يتوجب  وهيلع، 

حلزبنا،  واملامرسات  النظريات  اكفة  ركزية 

وباألخرى االستنتاج التارخيي الذي توصل إليه 

احلزب من خالل كفاحه املمتد ملائة عام.

اليت  الدروس  تعمل  عىل  حريصون  وحنن 

ميكننا االستفادة مهنا من إجنازات الثقافات األخرى، 

واالنتقادات  املفيدة  االقرتاحات  جبميع  ونرحب 

احلسنة النية، ولكن لن نقبل أقوال "الواعظ" عىل حنو 

متغطرس.

والشعب  الصيين  الشيويع  احلزب  وسيتبع 

بعزة  بنفَسهْيام  اختاراه  الذي  الطريق  الصيين 

ومشوخ، ومُيساكن بقوة مصري تمنية الصني وتقدمها 

يف أيدهيام. 

تقوية  أجل  من  اجليش  تقوية  الرضوري  ومن 

إال من خالل  البالد  وال ميكن حتقيق سالمة  البالد، 

تقوية اجليش.

والشعب الصيين مل يظمل أو يضطهد أو يستعبد 

بتاتا شعوب الدول األخرى، ولن يفعل ذلك أبدا. ويف 

الوقت نفسه، لن يحمس أبدا ألية قوة خارجية بظمله 

أو اضطهاده أو استعباده، وَمْن حياول ذلك سياليق 

فشال ذريعا بالتأكيد أمام السور احلديدي الذي بناه 

مليار نمسة   1.4 من  أكرث  البالغ عددمه  الصينيون 

بأجسادمه.

قوة  واالنتصار  النضال  عىل  اجلرأة  شلكت 

الصيين.  الشيويع  للحزب  تقهر  ال  جبارة  معنوية 

مسة  الذايت  لإلصالح  بالجشاعة  التحيل  ويعد 

األحزاب  عن  الصيين  الشيويع  احلزب  متزي 

خشص  ألي  ميكن  وال  األخرى.  السياسية 

الثابتة  واإلرادة  الراخسة  بالعزمية  االستخفاف 

والقدرة القوية للشعب الصيين بشأن الدفاع عن 

سيادة الدولة وسالمة أراضهيا.

الشباب الصينيون يف العرص اجلديد،  أما 

فيجب علهيم اختاذ حتقيق الهنضة العظمية لألمة 

أن  إىل  مطوحهم  وتعزيز  هلم،  واجبا  الصينية 

يصبحوا أكرث خفًرا وثقًة هبويهتم كصينيني حىت 

يمتكنوا من الوفاء بوعد شباهبم وتوقعات عرصنا 

وحزبنا وشعبنا.

وبناًء عىل هدف احلزب، جيب علينا احلفاظ 

دامئا عىل االرتباط جبامهري الشعب، ومشاركة 

أبناء الشعب والعمل معهم، والوقوف معهم جنبا 

إىل جنب يف الشدائد، ومشاركهتم يف الرساء 

والرضاء، ومواصلة بذل جهود دؤوبة يف سبيل 

حتقيق تطلعاهتم حلياة سعيدة، سعيا وراء كسب 

CI  .جمد أعظم للحزب والشعب

)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(
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االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية: دليل

أبرز التعليقات عىل الذكرى املوئية للحزب 
الشيويع الصيين

أداما بارو، رئيس غامبيا

"قاد احلزب الشيويع الصيين أبناء الشعب الصيين إىل حتقيق إجنازات عظمية يف القضاء عىل 

الفقر والتمنية االقتصادية، األمر الذي تقدره حكومة غامبيا بصدق، ومسار التمنية يف الصني جدير 

بالتعمل مجليع البلدان النامية".

ميشيل مارتن، رئيس وزراء إيرلندا

"هشدت الصني، حتت قيادة احلزب الشيويع الصيين، حتوالت هائلة خالل القرن املايض، وانتشل 

مائت املاليني من أبناء الشعب الصيين من براثن الفقر، وتتطلع بالدي إىل مواصلة تعميق عالقاهتا 

ذات املنفعة املتبادلة مع الصني والعمل املشرتك لتعزيز السالم والتمنية يف العامل".

ماورو البوريسمي، أمني عام احلزب الشيويع اإليطايل

اليت ميكن  اخلربة  من  كبريا  قدرا  يقدم  الصني،  مثل  كبرية  لدولة  احلزب الشيويع الصيين  "إدارة 

االستفادة مهنا يف جمال احلومكة".

عيل أمحدوف، نائب رئيس وزراء أذربيجان ونائب رئيس حزب أذربيجان اجلديدة احلامك

"قيادة احلزب الشيويع الصيين شلّكت العامل احلامس وراء التحوالت العظمية واإلجنازات امللحوظة 

يف الصني".

دمحم املنيف، رئيس املجلس الرائيس اللييب

وتقوية  لتطوير  يش  الرئيس  مع  العمل  إىل  وأتطلع  واالزدهار،  التقدم  من  املزيد  الصني  "ستحقق 

العالقات الثنائية يف خمتلف املجاالت، وحتقيق املصاحل املشرتكة للشعبني الصديقني".
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االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية: دليل

بقمل ويليام براون

احلزب الشيويع الصيين و100 عام من 
املعجزات "االعتيادية"

لتأسيس  املوئية  الذكرى  إلحياء  كبري  حفل  يف 

تيانآمنن  ميدان  يف  الصيين  الشيويع  احلزب 

املايض،  يوليو  من  األول  يف  بكني  بالعامصة 

املركزية  للجنة  العام  األمني  بينغ،  جني  يش  أعلن 

من  االنهتاء  رمسيا  الصيين،  الشيويع  للحزب 

إجناز بناء جممتع رغيد  وهو  اهلدف املوئي األول، 

احلياة عىل حنو معتدل يف شىت النوايح.

وتعترب تقريبا أي من اإلجنازات العظمية للصني 

اليت ذكرها الرئيس يش يف خطابه مبثابة معجزات 

يف أي دولة أخرى. ولكهنا يف الصني، ال تفاجئين. 

البالد  هبام  نفذت  اليت  واملثابرة  اإلبداع  نفس  مفع 

واحتواء  الفقر  حدة  من  للتخفيف  املسهتدفة  محلهتا 

وباء كوفيد-19، تقود الصني اآلن العامل يف ماكحفة 

الغذايئ  األمن  وانعدام  الغابات  وإزالة  التصحر 

واملايئ واألمية، ويه تقريبا مجيع التحديات العاملية 

اليت تواجه مجيع البلدان.

ومتتلك الصني حكومة ذات كفاءة وفاعلية، وخالفا 

ملا يمسى بالدميقراطيات متعددة األحزاب واألهداف 

حتقيق  إىل  تسىع  اليت  املتناقضة  السياسية 

تعمل  دميقراطية  الصني  تتبىن  اخلاصة،  مصاحلها 

يف نظام التعاون والتشاور السيايس متعدد األحزاب 

حتت قيادة احلزب الشيويع الصيين. وتسىع مجيع 

يف  املمتثل  اهلدف  نفس  حتقيق  إىل  اآلن  األحزاب 

عىل  "بناء الصني لتصبح دولة اشرتاكية حديثة قوية 

فين يعمل عىل خط إنتاج لقاح كورونافاك لرشكة سينوفاك لملستحرضات الدوائية بالعامصة بكني يف 8 يوليو 2021 )شينخوا(
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حنو شامل"، وهو اهلدف املوئي الثاين للبالد.

يف  الشعبية  الصني  مجهورية  تأسيس  ومنذ 

أولويات  الفقر عىل رأس  1949، اكن احلد من  عام 

البالد هبدف إدخال حتسينات مملوسة يف حياة أبناء 

الربامغاتيون  الصينيون  القادة  حارب  وقد  الشعب، 

إجناز هشدته خشصيا  وهو  احلني،  ذلك  منذ  الفقر 

طوال ما يزيد عن 30 عاما.

مفنذ انتقايل إىل الصني يف عام 1988، قطعت 

أحناء  مجيع  يف  كيلومرت  ألف   200 من  يقرب  ما 

الصني، مبا يف ذلك مناطق مثل منطقة نينغشيا ذاتية 

احلمك لقومية هوي اليت اعتربهتا األمم املتحدة يف 

السابق "ميؤوسا مهنا" متاما.

الصينيون  متسك  مبكر،  وقت  يف  ولكن 

يف  ممتثلة  معلية  إسرتاتيجية  بتبين  الربامغاتيون 

"الطرق أوال، مث الرثاء"، حيث آمنوا أن البنية التحتية 

لملواصالت أساسية للتمنية، إهنا مسألة بسيطة جدا 

ومعلية للغاية، وقد حجنت.

يف  أهشر  ثالثة  استغرقت   ،1994 عام  فيف 

القيادة ملسافة 40 ألف كيلومرت حول الصني. مث بعد 

وباتباع   ،2019 عام  يف  عاما،   20 من  أكرث  مرور 

إلمكال  فقط  يوما   32 األمر  استغرق  املسار،  نفس 

السابق  يف  اكنت  اليت  القرى  تلك  وحىت  الرحلة. 

أفقر قرى منطقة نينغشيا، أصبحت متتلك اآلن طرقا 

القرويني.  منازل  عتبات  إىل  مبارشة  تقود  أمسنتية 

بالنسبة يل عىل األقل، هو أن  واألمر األكرث روعة، 

ساكن الوديان النائية يف منطقة التبت مل يمتكنوا من 

الوصول إىل الكهرباء واإلنرتنت حفسب، بل شاركوا 

كذلك يف التجارة اإللكرتونية املزدهرة عرب اإلنرتنت.

الكثري من املواطنني يف مجيع  وكنت قد سألت 

وأخربين  حياهتم،  حتّسن  سبب  عن  الصني  أحناء 

جيدة".  السياسات  ألن  جيدة  "احلياة  أن  كثريون 

كبري  عدد  فأجاب  جيدة؟"،  السياسات  "ملاذا  فسألت 

مهنم "ألن احلكومة تدرك احتياجاتنا وهتمت بنا".

احلكومة  تعرف  كيف  عملت  ما  ورسعان 

رأيت صورا  النائية،  القرى  احتياجاهتم. حفىت يف 

لفهم  زارمه  الذي  بينغ،  جني  يش  للرئيس  معلقة 

متاما  احللول،  اقرتح  مث  لفقرمه  اخلاصة  اجلذور 

مكا فعل وهو قائد شاب يف مقاطعة فوجيان قبل 30 

عاما. لقد أدهشين أنه زار جزيرة بينغتان 20 مرة، 

عندما اكن يعمل يف مقاطعة فوجيان، لملساعدة يف 

حماربة الفقر. وبفضل تفانيه، فعندما أزور اجلزيرة 

اآلن، ميكنين عبور اجلرس بدال من القارب.

مل تتصد أية دولة يف التارخي للفقر مبثل هذا احلزم 

ولفرتة طويلة، وهذا بالضبط السبب يف أهنا باعتبارها 

أكرب دولة يف العامل من حيث عدد الساكن قد أجنزت 

ما ميكن اعتباره "معجزة" يف أي دولة أخرى، ولكن يف 

بسبب  التحقيق  حيمت  أمرا  ببساطة  ذلك  اكن  الصني 

أن  املؤسف  حتصد".من  تزرع  "مكا  القدمي  املبدأ  هذا 

بعض الدول املتخلفة المنو مل تقض عىل الفقر حفسب، 

بل إهنا يف كثري من احلاالت أصبحت أسوأ حاال مما 

بالرثوة  غين  عامل  يف  حفىت  عاما.  قبل 30  هيلع  اكنت 

والتكنولوجيا اللذين مل يسبق هلام مثيل قبل 20 عاما، 

مدقع،  فقر  يف  العامل  ساكن  من   ٪9 حوايل  يعيش 

باجلوع.  تتعلق  ألسباب  نمسة  ألف   25 يوميا  وميوت 

وهذا ليس مأساويا حفسب، بل إجراميا بطبيعته، ولكن 

الصني "متنح األمل".

ومن خالل اقرتاح الرئيس يش جني بينغ ملبادرة 

أسلوهبا  ببساطة  الصني  تطبق  والطريق"،  "احلزام 

األخرى،  الدول  الرثاء" يف  أوال، مث  "الطرق  العيمل 

خاصة يف قارة إفريقيا.

إن قارة إفريقيا كبرية جدا وغنية باملوارد، لكهنا 

االستعامر  إرث  بسبب  بعيد،  حد  إىل  األفقر  أيضا 

الذي يسمتر حىت يومنا هذا، ويه نفس القوى اليت 

دمرت الصني تقريبا منذ قرن مىض. لكن أصدقايئ 

النضال، متنح  من  قرون  بعد  ألنه  األفارقة ممتنون، 

مبادرة احلزام والطريق الصينية األمل.

واكن الرئيس األمرييك جو بايدن قد قال للدول 

هو  ما  تفعل  أن  املتحدة  للواليات  "ميكن  اإلفريقية 

هذا حصيحا،  يكون  أن  أجلمك!"، وجيب  من  أفضل 

ألن الواليات املتحدة أكرث ثراء. لكن حىت اآلن مل يكن 

األمر سوى جمرد ترصحي، دون فعل. ومع ذلك، تركت 

الصني أفعاهلا تتحدث.

أخربين جنيل األصغر، الذي يعيش مع زوجته 

واجمتاعية  طبية  أمعاال  ويؤدي  إفريقيا  وأطفاله يف 

تطوعية، أنه يرى الصينيني يعملون جنبا إىل جنب مع 

األفارقة لملساعدة يف بناء الطرق الرسيعة والسكك 

احلديدية والسدود واجلسور واملوانئ واملطارات يف 

"الطرق  أخرى  وبعبارة  القارة.  من  النائية  املناطق 

أوال، مث الرثاء".

الشيويع  للحزب  املوئية  الذكرى  احتفال  يف 

الصني  إن  بينغ  جني  يش  الرئيس  قال  الصيين، 

هنضت ومنت وأصبحت قوية. ومل يكن األمر مفاجائ 

القوية"  "الصني  أن  من  اآلن  حيذر  فالغرب  ألحد، 

تشك هتديدا ملا يمسى بالنظام العاملي. إن الرتوجي 

يف  حفىت  اجلديد،  باألمر  ليس  الغربية  لملخاوف 

عام 1899، عندما اكن الغرب يدمر الصني، صورت 

األصفر"  "اخلطر  أهنا  عىل  الصني  إعالمهم  وسائل 

يف العامل. ومع ذلك، مكا قال الرئيس يش جني بينغ، 

فإن الصني مل تستغل اآلخرين ولن تفعل ذلك أبدا.

ليست هتديدا  القوية"  "الصني  أن  التارخي  يثبت 

للسالم، بل قوة له، ورمبا األمل الوحيد للعامل املتخلف 

الذي ال يزال ياكحف يف فقر مدقع. لذلك، أهنئ الصني 

الرخاء  املمتثل يف  األول  املوئي  هدفها  عىل حتقيق 

املعتدل، وأشيد مبحاولهتا مشاركة جتارهبا مع بقية 

CI  .العامل

)املصدر: الصني اليوم(

الصيين  الشيويع  للحزب  املركزية  اللجنة  قرار 

للحزب  التارخيية  والتجربة  املهمة  املنجزات  حول 

خالل القرن املايض )امللف(
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االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية: دليل

يش يشدد عىل دراسة تارخي احلزب 
الشيويع الصيين بالزتامن مع استعداد 

احلزب لالحتفال بالذكرى املوئية لتأسيسه
حزب  أكرب  الصيين،  الشيويع  احلزب  أطلق 

ماركيس حامك يف العامل بعدد أعضاء أكرث من 91 

تارخي  وتعلمي  تعمُل  2021، محلة  فرباير  مليونا، يف 

احلزب بني مجيع أعضائه. ويف حديثه خالل اجمتاع 

إطالق امحللة، دعا يش جني بينغ، األمني العام للجنة 

جهود  بذل  إىل  الصيين،  الشيويع  للحزب  املركزية 

لدراسة تارخي احلزب وفهم نظرياته وأداء معل معيل 

وإحراز تقدم جديد.

وحتدث يش، وهو أيضا الرئيس الصيين ورئيس 

اللجنة العسكرية املركزية، عن احلاجة إىل الرشوع 

الصني  بناء  أجل  من  عالية  بروح  جديدة  رحلة  يف 

الذكرى  واستقبال  اكمل  بشك  احلديثة  االشرتاكية 

املوئية للحزب بإجنازات بارزة.

وشدد يش عىل الرضورة احليوية إلطالق امحللة، 

ألن احلزب الشيويع الصيين يقف عند مرحلة دقيقة 

حيث تتالىق األطر الزمنية هلدفيه املوئيني.

وحث يش جلان احلزب، عىل مجيع املستويات، 

اللجنة  اختذهتا  اليت  للرتتيبات  اجلاد  التنفيذ  عىل 

املركزية للحزب الشيويع الصيين بشأن امحللة.

التكيف  تارخي  هو  حزبنا  "تارخي  يش  وقال 

داعيا  الصيين"،  السياق  مع  لملاركسية  املسمتر 

ماضيه  من  للتعمل  بأرسه  احلزب  وتوجيه  توعية  إىل 

الصني  املاركسية  غريت  كيف  لفهم  "االستثنايئ" 

والعامل عىل حنو معيق.

بأمكله  احلزب  لزتويد  جهود  بذل  إىل  دعا  مكا 

واستخدام  النظرية،  ابتاكراته  يف  اإلجنازات  بآخر 

النظريات لتوجيه ممارساته ودفع معله.

 100 املمتد  تارخيه  طوال  أنه  يش  وأوحض 

عام، اكن احلزب الشيويع الصيين عىل قلب رجل 

واحد مع الشعب، ويتنفس اهلواء نفسه مع الشعب، 

ويتقامس الرساء والرضاء مع الشعب.

فإن  ودمعه،  الشعب  ثقة  بفضل  أنه  إىل  ولفت 

أي  مواجهة  يقهر يف  ال  الصيين  الشيويع  احلزب 

الشيويع  احلزب  واجب  من  أنه  مضيفا  عقبات، 

الصيين تعزيز وحدة 1.4 مليار صيين خللق قوة ال 

ميكن وقفها لدفع جتديد شباب األمة الصينية العظمي.

وشدد يش عىل أن احلزب جيب أن يستخلص 

الدروس من املايض ملواجهة التحديات احلالية.

عىل  احلزب  أعضاء  حث  خالل  من  إنه  وقال 

تلخيص التجربة السابقة، سيعمل احلزب عىل حتسني 

قيادته وحومكته، وجيعل نفسه أكرث قدرة عىل حماربة 

الفساد ومنع التدهور ودرء املخاطر.

ودعا يش مجيع أعضاء احلزب إىل امليض قدما 

واحلفاظ  الثورية،  العصور  من  املأثورة  التقاليد  يف 

عىل الروح الجشاعة للثوار، والسري حنو رحلة جديدة 

متاما.

وأشار يش إىل أن اختاذ موقف سيايس واحض 

رشيان  مها  وتضامنه  احلزب  وحدة  محاية  وكذلك 

واملفتاح  الصيين  الشيويع  للحزب  بالنسبة  احلياة 

بناء حزب سيايس  لتحقيق مساعيه حنو  األسايس 

إجنازات  ولتحقيق  عام  مئة  إىل  تارخيه  يعود  كبري 

تارخيية.

وقال يش إنه يتعني عىل مجيع أعضاء احلزب 

الشيويع الصيين أن يتابعوا عن كثب اللجنة املركزية 

السيايس  واملوقف  بالتفكري  يتعلق  فميا  للحزب 

واإلجراءات، وأن جيمعوا معا قوة احلزب بأرسه.

إيالء أمهية  مكا دعا مجيع أعضاء احلزب إىل 

فهم  تطوير  إىل  احلاجة  عىل  وشدد  للحملة،  كبرية 

عىل  احلزب  أعضاء  وحث  احلزب،  لتارخي  دقيق 

معارضة العدمية التارخيية بشك قاطع.

لتقدمي  اجلهود  بذل  ينبيغ  أنه  يش  وأضاف 

اليت  الصعوبات  ومعاجلة  الشعب  إىل  اخلدمات 

احلزب  تارخي  تعمل  بني  امجلع  إىل  داعيا  تواجهه، 

CI  .وتلخيص اخلربات ومعاجلة املشكالت العملية

)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(

احلزب  مؤسسو  فيه  عقد  الذي  األمحر"  "القارب  بامس  اآلن  إليه  يشار  قارب،  من  األصل  طبق  نخسة 

الشيويع الصيين اجمتاعا تارخييا يف عام 1921، يطفو عىل حبرية ناهنو يف مدينة جياشينغ التابعة 

ملقاطعة تجشيانغ رشيق الصني. )شينخوا(
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دعا الرئيس الصيين يش جني بينغ إىل مضان بداية جيدة 

لبناء دولة اشرتاكية حديثة عىل حنو شامل. وأدىل يش، وهو 

الصيين  الشيويع  للحزب  املركزية  للجنة  العام  األمني  أيضا 

ورئيس اللجنة العسكرية املركزية، هبذه الترصحيات خالل لكمة 

التابعة  احلزب  مدرسة  يف  دراسية  جلسة  افتتاح  يف  ألقاها 

مسؤولون  حرضها  الصيين،  الشيويع  للحزب  املركزية  للجنة 

عام 2021. وفميا ييل  والوزارات يف  املقاطعات  عىل مستوى 

مقتطفات حمررة:

الرئيس الصيين يش جني بينغ، وهو أيضا األمني العام للجنة املركزية 

اللجنة العسكرية املركزية، يليق لكمة  للحزب الشيويع الصيين ورئيس 

يف افتتاح جلسة دراسية يف مدرسة احلزب التابعة للجنة املركزية للحزب 

الشيويع الصيين حرضها مسؤولون عىل مستوى املقاطعات والوزارات 

يف 11 يناير 2021 )شينخوا(

قيادة احلزب الشيويع الصيين مفتاُح التمنية

قيادة احلزب الشيويع الصيين مفتاُح التمنية

بناء الصني االشرتاكية احلديثة
لكهنا  األولية من االشرتاكية،  املرحلة  تزال يف  التمنية اجلديدة ال  "مرحلة 

أيضا نقطة انطالق جديدة مبنية عىل عقود من التمنية".

"أرسينا أساسا ماديا متينا للرشوع يف رحلة جديدة وحتقيق أهداف جديدة 

وعليا مبساعينا الدؤوبة منذ تأسيس الصني اجلديدة، خاصة عىل مدى أربعة 

عقود منذ اإلصالح واالنفتاح".

"املرحلة األولية لالشرتاكية ليست جامدة، ولكهنا ديناميكية ونشطة وواعدة 

ومفعمة باحليوية القوية".

من  عليا،  مرحلة  إىل  األولية  املرحلة  من  الصينية  االشرتاكية  تنتقل  "ليك 

الرضوري بناء الصني االشرتاكية احلديثة عىل حنو شامل، وحتقيق التحديث 

االشرتايك بشك أسايس".

"يهشد العامل تغريات معيقة مل نهشدها منذ قرن، لكن الوقت والوضع يف 

مصلحتنا".

من  العديد  طرح  الصيين،  الشيويع  للحزب  الـ18  الوطين  املؤمتر  "منذ 

واالجمتاعية،  االقتصادية  التمنية  حول  الرئيسية  واملفاهمي  النظريات 

أمهية،  واألكرث  األساسية  الفلسفة  يه  اجلديدة  التمنية  فلسفة  كون  مع 

التمنية  يف  تارخيية  وحتوالت  إجنازات  حتقيق  إىل  الصني  قادت  اليت 

االقتصادية".

التمنية  لفلسفة  والصادقة  الاكملة  املامرسة  إىل  احلزب  أعضاء  "حيتاج 

اجلديدة اليت تمكن 'جذورها' و'روحها' يف النضال من أجل رفاهية الشعب 

وجتديد شباب األمة الصينية".

يف  واالسمترار  احملمتلة،  باملخاطر  الويع  لتعزيز  اجلهود  بذل  "ينبيغ 

املواقف  مع  للتعامل  دامئا  واالستعداد  االحمتاالت،  أسوأ  بشأن  التفكري 

األكرث تعقيدا وصعوبة".

"جيدر بنا التحيل بالجشاعة للنضال وأن نربع فيه، وجيب أن نعزز أنفسنا 

بشك شامل".

"ال ميكن للصني أن تصمد أمام التغريات الرسيعة يف الساحة الدولية إال من 

خالل تهسيل التداول احمليل".

"جيب خلق مزايا جديدة للصني لملشاركة يف التعاون والتنافس الدوليني، 

وينبيغ إيالء االهمتام الستخدام التداول الدويل لتعزيز كفاءة وجودة التداول 

احمليل".
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البناء السيايس والوحدة

المسات األساسية لقواعد سلوك احلزب الشيويع الصيين

احلزب  الزتم  املاضية،  املئة  األعوام  مدار  "عىل 
الصيين  الشعب  ألبناء  السعادة  لتحقيق  بالسيع 
لتحقيق  والسيع  الصينية،  األمة  شباب  وجتديد 

التقدم للبرشية واملنفعة العامة للعامل".
الشيويع  للحزب  الـ18  الوطين  املؤمتر  "منذ 
وتضامن  وحدة  وصلت   ،2012 عام  الصيين يف 
احلزب، ومها رشيان احلياة للحزب، إىل مستوى 

جديد بفضل اجلهود املنسقة من احلزب بأمكله".
ينبع من الشعب، وله  "احلزب الشيويع الصيين 
الشعب،  خدمة  ويتفاىن يف  الشعب،  بني  جذوره 
ويتعني عىل احلزب أن حيافظ دامئا عىل عالقته 

الوثيقة بالشعب".

لملكتب  - مقتطفات من خطاب يش يف اجمتاع 
السيايس للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين 

يف الفرتة من 27 إىل 28 ديمسرب 2021

"يتعني أال يغيب عن أذهان أعضاء احلزب الشيويع الصيين املصاحل األساسية للصني".

"جيب عىل مجيع أعضاء احلزب تعزيز اإلدراك باحلاجة إىل المتسك بالزناهة السياسية ووضع الصورة العامة يف االعتبار، واتباع 
نواة القيادة، وااللزتام بقيادة احلزب املركزية".

"جيب أن يظل مجيع أعضاء احلزب واثقني من مسار ونظرية ونظام وثقافة االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية".

"جيب عىل مجيع أعضاء احلزب االحتاد بشك وثيق حول اللجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين، وىف قلهبا الرفيق يش جني 
بينغ، ومحاية سلطة اللجنة املركزية للحزب وقيادهتا املركزية واملوحدة".

"طالبت اللجنة املركزية من كبار املسؤولني حتسني قدراهتم يف جمال احلمك السيايس والتفكري والتطبيق".

)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(

يش جني بينغ، األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين، يرتأس اجمتاع 

املكتب السيايس للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين ويليق خطابا مهام. وشدد 

االجمتاع حول النقد والنقد الذايت، حتت عنوان "دراسة تارخي احلزب" عىل امليض 

قدما يف الروح التأسيسية العظمية للحزب، والمتسك خبربته التارخيية املكتسبة خالل 

مساعيه عىل مدار القرن املايض. وعقد االجمتاع يف الفرتة من 27 إىل 28 ديمسرب 

2021 )شينخوا(
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قيادة احلزب الشيويع الصيين مفتاُح التمنية

ماكحفة الفساد.. من الزمخ الساحق إىل النرص الاكحس

يف عام 2012، استطاع األمني العام املنتخب حديثا يش جني بينغ رصد مشلكة الفساد املتفامقة. 

وبعد مخس سنوات، أشار الرئيس يش يف تقرير املؤمتر الوطين الـ19 للحزب الشيويع الصيين إىل 

حقبة  إهنا  تطويرها".  ويواصل  تدعميها،  وجيري  ساحق،  تيار  إىل  حتولت  الفساد  ماكحفة  "محلة  أن 

جديدة تلوح يف األفق للحملة.

وقال يش جني بينغ يف تقريره "مل يكن هناك ماكن خارج احلدود، ومل يرتك جحرا إال وفتشنا حتته، 

ومل يظهر أي تساحم يف املعركة ضد الفساد. اختذنا إجراءات حازمة لـ'اصطياد المنور' و'طرد الذباب' 

اللواحئ  قفص  وتدعمي  مبديئ،  بشك  للفساد  رادع  خلق  يف  املمتثل  اهلدف  وحتقق  الثعالب'.  و'مطاردة 

واألنمظة الذي مينع الفساد، مكا دخلت الدفاعات األخالقية ضد الفساد يف طور التكوين". لقد اكنت 

محلة ماكحفة الفساد واحدة من أمه القضايا وحمورا رئيسيا يف هذه السنوات امخلس.

زمخ ساحق
يتجىل زمخ امحللة يف ثالث حماور:

أوال، حتقيق هدف خلق رادع ضد الفساد بشك مبديئ.

وحتققت هذه النتيجة من خالل محلة صارمة ومتواصلة ملاكحفة الفساد.وحبسب بيانات اللجنة 

املركزية لفحص االنضباط، مت التحقيق مع أكرث من 300 مسؤول عىل مستوى الوزارات واملقاطعات 

أو أعىل،وأكرث من 170 ألف مسؤول عىل مستوى احملافظات من عام 2012 إىل مايو 2021.

خالل هذه الفرتة، بدأت اللجنة املركزية لفحص اإلنضباط التحقيق يف 3.805 مليون قضية، 

الصيىن  الشيوىع  باحلزب  عضو  مليون   8.834 وانتقدت  وعمّلت  مسؤول  مليون   4.089 وعاقبت 

انهتكوا اللواحئ. منذ املؤمتر الوطين الـ19 للحزب الشيوىع الصيىن، عاجلت اللجنة املركزية لفحص 

االنضباط 280 ألف حالة حول التخفيف من حدة الفقر، و280 ألف حالة تتعلق برفاهية الناس. يف 

ظل هذا التنفيذ الصارم لالنضباط وهذه امحللة الصارمة ملاكحفة الفساد، مت كبح مجاح الزيادة يف 

الفساد بشك فعال، حيث اخنفض عدد قضايا الفساد اآلن، ومت حتقيق اهلدف األّويل املمتثل يف 

إجياد رادع فعال للفساد.

ثانيا،تدعمي قفص اللواحئ واألنمظة الذي مينع الفساد.

وذلك من تعديل القوانني واألنمظة ذات الصلة. مفنذ انطالق املؤمتر الوطين الـ18، مت تعديل أكرث 

من 80 قاعدة للحزب، تركز بشك أسايس عىل املبدأين التوجهييني املتعلقني بالزناهة واالنضباط 

الذايت واحلياة السياسية الداخلية للحزب، وأربعة لواحئ تتعلق بزيارات التفتيش امليدانية، واإلجراءات 

التأديبية، ونظام املساءلةواإلرشاف.

إرسال املزيد من فرق حفص االنضباط إىل منمظات وأجهزة احلزب. وبدمع من اللجنة املركزية 

للحزب الشيويع الصيين، شلكت اللجنة املركزية لفحص االنضباط 47 فريقا لفحص االنضباط من 

خالل دجم مواردها وتفعيلها وتعديل هيالكها. ومن بني مجيع الفرق، مت اعمتاد 20 فريقا يف أجهزة 

احلزب كفرق فردية ممتركزة، بيمنا تتوىل الفرق الـ27 األخرى اإلرشاف عىل 139 دائرة حكومية.

االستفادة القصوى من اإلرشاف اخلاريج. خفالل هذه السنوات امخلس، نفذت اللجنة املركزية 

 16 تفتيش  وأعادت  حزبية،  منمظة   200 من  أكرث  غطت  ميدانية  تفتيش  االنضباط جوالت  لفحص 

للعديد من إدارات احلكومة املركزية. وأوفت  مقاطعة وبلدية، ونفذت معليات تفتيش ميدانية متنقلة 

محلة ماكحفة الكسب غري املرشوع 
للحزب الشيويع الصيين

منذ املؤمتر الوطين الثامن عرش للحزب 
الشيويع الصيين يف عام 2012، حققت 
اللجنة املركزية لفحص االنضباط التابعة 

للحزب الشيويع الصيين مع

مسؤوال عىل مستوى نواب وزراء.

من 12 ديمسرب إىل مايو 2021، حققت اللجنة املركزية 
لفحص االنضباط مع

مسؤوال عىل املستوى 
الوزاري واملقاطعة

مسؤول عىل مستوى 
احملافظة،

مسؤول عىل مستوى البلدة

مسؤول عىل مستوى اإلدارة

منذ املؤمتر الوطين الثامن عرش للحزب الشيويع 
الصيين، بدأت اللجنة املركزية لفحص االنضباط 

التحقيق يف
  3.805 مليون قضية

 معاقبة 
 4.089 مليون مسؤول

فرضت عقوبة تأديبية عىل
 3.742 مليون من مسؤويل احلزب الشيويع الصيين

انتقاد وتثقيف
 8.834 مليون عضو انهتك اللواحئ

منذ املؤمتر الوطين التاسع عرش للحزب الشيويع 
الصيين يف عام 2017، سمل

42,000
 من أعضاء احلزب الشيويع 

الصيين الذين انهتكوا 
القوانني واللواحئ أنفهسم إىل 

اللجنة املركزية

170,000 616,000 

بقمل يل يونغ تشونغ

453

392 22,000
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اللجنة املركزية لفحص االنضباطبوعدها بتنفيذ حفص انضباط شامل.

ثالثا، دخول الدفاعات األخالقية ضد الفساد يف طور التكوين. 

فبعد اجللسة الاكملة السادسة، أعلنت اللجنة املركزية الـ18 للحزب الشيويع الصيين يف أوائل 

شانيش  ومقاطعيت  بكني  بلدية  الرقابة يف  نظام  إلصالح  التجرييب  الربناجم  عن   ،2016 نومفرب 

وتجشيانغ الذي نرشه املكتب العام للحزب الشيويع الصيين، وهو برناجم سيايس حيوي وشامل. 

واكن إصالحا شامال ألنه تضمن تعديالت عىل دستور احلزب والقانون والدستور الوطين. وطبق 

اإلصالح التجرييب يف هذه املناطق الثالث، وقد أظهر تصممي وقوة اللجنة املركزية للحزب الشيويع 

الصيين يف تنفيذ اإلصالح السيايس.

املرحلة التالية يف محلة ماكحفة الفساد
فميا يتعلق بتقرير املؤمتر الوطين الـ19 للحزب الشيويع الصيين، أرى أن اخلطوة التالية يف محلة 

ماكحفة الفساد سرتكز عىل النقاط الثالث التالية:
إلبراز  وذلك  قيود،  دون  طويلة  لفرتة  الفاسدين  عىل  الرتكزي  خالل  من  املدة.  عىل  الرتكزي  أوال، 

المسات املسهتدفة واملرنة للسياسة وتنفيذها.
األدلة  معظم  تشري  اليت  احلاالت  عىل  الرتكزي  خالل  من  القضايا.  طبيعة  عىل  الرتكزي  ثانيا،   

واحلاالت إىل أهنا األكرث إحلاحا للجامهري. 
ثالثا، الرتكزي عىل املناصب العليا. من خالل الرتكزي عىل أولئك الذين ما زالوا يشغلون مناصب 

مهمة ويف مواقع ميكن ترقيهتا يف احلزب، وذلك للقضاء عىل املخاطر اخلفية.
وقد حققت محلة ماكحفة الفساد نتاجئ مهمة نتيجة لثالثة عوامل:

األول، مهنيج - مضان إدراج احلومكة الشاملة والصارمة للحزب يف اإلسرتاتيجية ذات احملاور 
األربعة. والثاين، إبدايع - تطبيق إسرتاتيجية موجهة لألسئلة واستخدام امحللة كسيف قاطع لتغيري 

الوضع من أجل إقامة حكومة متاكملة ونظيفة. 
محلة  عن  الرئيسية  املسؤولية  الصيين  الشيويع  للحزب  املركزية  اللجنة  تتحمل  فعيل-  والثالث، 
ماكحفة الفساد بيمنا تتوىل اللجنة املركزية ملاكحفة الفساد مسؤولية اإلرشاف. ويف الوقت نفسه، غىط 

التفتيش امليداين اكمل النطاق، بيمنا بدأت املقاطعتان والبلدية إصالحا سياسيا جتريبيا.
اإلسرتاتيجية  منظور  من  الصيين  الشيويع  للحزب  الـ19  الوطين  املؤمتر  روح  اتباع  بدء  وجيب 
الرباعية، ويلزم اختاذ اإلجراءات حتت توجيه احلومكة الشاملة والصارمة للحزب. إن تعزيز ترشيعات 
ماكحفة الفساد وإنشاء منصة لإلبالغ عن اجلرامئ تغيط اإلرشاف عىل نظام اللجنة املركزية لفحص 
االنضباط بأمكله لن يؤدي فقط إىل ارتقاء الوضع القانوين ملاكحفة الفساد، بل سمينع أيضا ظاهرة 
"الظالم حتت النور" حيث يصبح اإلرشاف غري الفعال ملجأ للفساد. ويستديع ردع الفساد نظام قوانني 
ذاتيا  انضباطا  الفساد  ضد  األخالقية  الدفاعات  تعزيز  ويتطلب  السلطة؛  هيك  وإصالح  قويا  ولواحئ 

أفضل من خالل التعلمي، لكن اإلدارة اخلارجية بالقوانني والتعلمي أكرث أمهية.
أوجدت  الفساد  ماكحفة  محلة  أن  الصيين  الشيويع  للحزب  الـ19  الوطين  املؤمتر  تقرير  أخربنا 
زمخا ساحقا، لكن هذا ال يعين انتصارا اكحسا. ومكا يقول املثل الصيين "املرحلة األخرية من الرحلة 

CI  .تتسم بنقطة منتصف الطريق". وستسمتر محلة ماكحفة الفساد
)املصدر: اللجنة املركزية لفحص االنضباط(

منذ املؤمتر الوطين الـ18 للحزب الشيويع الصيين، 
حققتاللجنة املركزية لفحص االنضباط وقاضت 

املسؤولني املتورطني يف

 626 ألف قضية

منذ املؤمتر الوطين الـ19 للحزب 
الشيويع الصيين، تعاملت اللجنة 

املركزية لفحص االنضباط

 بشأن التخفيف من حدة الفقر.

 390 ألف حالة
 تتعلق برفاهية أبناء الشعب

تتعلق بالتخفيف من حدة الفقر

منذ عام 2014، ألقت السلطات الصينية القبض عىل

اسرتدت 21.739 مليار يوان 

من األموال املختلسة

مليار واحد

دولة ومنطقة

مسؤوال مذنبا 

 تتعلق بالعصابات اإلجرامية
   93 ألف قضية

  280 ألف حالة 

عاقبت 188 ألف مسؤول

عاقبت 359 ألف مسؤول

عاقبت 188 ألف مسؤول

عاقبت 84 ألف مسؤول

 280 ألف حالة

 من بيهنم 217 ألف 
حالة بريوقراطية

عاقبت 322 ألف مسؤول

)املصدر: اللجنة املركزية لفحص االنضباط للحزب 
الشيويع الصيين تصممي: باميال تويب(
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حمارب قدمي حيجب املايض املجيد لعقود
ألكرث من 60 عاما، أبىق تشانغ فو تشينغ البالغ 

من العمر 97 سنة إجنازاته السابقة يف اجليش رسا، 

حىت عن أرسته. 

بدأ  حىت  وميدالياته  هشاداته  عن  يكشف  ومل 

احمليل يف مجع  القداىم  احملاربني  شؤون  مكتب 

معلومات اجلنود القداىم يف عام 2018.

المشايل  امليدان  جيش  يف  جنديا  تشانغ  اكن 

التحرير  جليش  الرئيسية  القوات  أحد  الغريب، 

الشعيب الصيين خالل حرب التحرير، اليت اسمترت 

"بطل  وسام  ونال   .1949 عام  إىل   1945 عام  من 

يف  والهشادات  امليداليات  لف  لكنه  مرتني،  احلرب" 

القامش وحفظها داخل صندوق جلدي.

وقال تشانغ "الكثري من رفايق حضوا حبياهتم 

يف احلرب، ومقارنة هبم، كيف ميكنين احلصول عىل 

أي ميداليات وأتباىه بإجنازايت؟ لقد سقطوا واحدا 

أن  أستطيع  ال  الوقت،  طوال  فهيم  أفكر  اآلخر،  تلو 

أنىس".

وخالل عيد تشينغمينغ لك عام، وهو عيد صيين 

بصمت  تشانغ  خيرج  األسالف،  لتكرمي  تقليدي 

الذين حضوا  امليداليات من الصندوق ويتذكر رفاقه 

حبياهتم، وقال "مل أخرب أحدا قط، لقد تلقيت الكثري 

من األومسة، وأشعر برضا بالغ".

وخاض تشانغ العديد من املعارك مكغوار. ويف 

قاد تشانغ احملّمل   ،1948 أيام نومفرب  صباح أحد 

واملتفجرات،  القنابل  من  كيلوغراما   30 من  بأكرث 

مجموعة من املغاوير مكونة من ثالثة أفراد يف مهمة 

ملقاطعة  التابعة  يونغفنغ  يف  العدو  خمابئ  لتفجري 

شنيش.

ودمر تشانغ خمبأين يف ذلك اليوم لكنه أصيب 

جبروح خطرية يف رأسه برصاصة. وتويف اجلنديان 

اآلخران أثناء تنفيذ املهمة.

الرباجم  أو  األفالم  مطلقا  تشانغ  يشاهد  ال 

التلفزيونية عن احلرب، ونادرا ما يتحدث عن املعارك 

اليت خاضها، وقال "أغلب األحيان، مل نرتد أحذية، 

والدم،  الدموع  واختلطت  للنوم،  وقت  هناك  يكن  ومل 

والقمل منترش يف لك ماكن".

وعندما سئل عن سبب تطوعه ليكون مغوارا، قال 

تشانغ إنه عندما انضم للحزب، تعهد بالتضحية بك 

يشء من أجل احلزب والشعب.

ويف عام 1955، تقاعد تشانغ من اجليش واختار 

يف  الشعبية  القاعدة  مستوى  عىل  مكسؤول  العمل 

الرمغ  عىل  هويب،  مبقاطعة  اجلبلية  اليفنغ  حمافظة 

من أهنا تبعد أكرث من 400 كيلومرت عن مسقط رأسه 

يف مقاطعة شنيش.

نفسه ملساعدة احملليني  ذلك احلني كرس  ومنذ 

يف احملافظة عىل اخلروج من الفقر.

قرية  يف  قرية  مكسؤول  العمل  بدأ  وعندما 

طرق  هبا  ليس  اجلبلية  القرية  أن  اكتشف  قاودونغ، 

تربطها بالعامل اخلاريج، أو مياه رشب أو كهرباء. 

وأقنع  طريق،  ببناء  القرويني  تشانغ  وأقنع 

احلكومة احمللية بتخصيص األموال واملوارد لبنائه.

وجبهد كبري، رشعوا يف بناء طريق ترايب بطول 

5 كيلومرتات، ميتد حنو 3 كيلومرتات منه عىل منحدر، 

ما مسح للجرارات جبلب الطعام واملياه إىل القرية.

ويف الوقت احلارض، ختلصت القرية من براثن 

إمسنيت  طريق  إىل  الرتايب  الطريق  وحتول  الفقر، 

واسع.

وشغل تشانغ مناصب خمتلفة يف اليفنغ وتقاعد 

يف عام 1985. وعىل الدوام، عاشت أرسته أسلوب 

حياة مقتصد.

اليرسى  تشانغ  ساق  برتت   ،2012 عام  ويف 

بسبب عدوى ناجتة عن امحلى. ونظرا ألنه ال يريد أن 

يكون عبائ عىل اآلخرين، فقد بدأ يف استخدام طرف 

صنايع بعد قرابة عام، واكن معره حيهنا 88 سنة. 

أبنايئ اهمتامهم  "جيب أن يكرس  وقال تشانغ 

للعمل من أجل احلزب والشعب بدال من االعتناء يب". 

وأضاف "اآلن بعد أن تقاعدت، ال ميكنين تقدمي 

أنا  لذلك  السابق،  مثل  للبالد  املسامهات  من  الكثري 

حباجة إىل أن أكون مقتصدا قدر اإلماكن".

ويف مارس 2019، زار جنديان من فوج تشانغ 

السابق بعد أن مسعوا عنه من التقارير اإلعالمية. 

جنود  مجيع  كتهبا  رسالة  له  الرفيقان  وقرأ 

الفوج. وبسبب ضعف مسعه، أعادت زوجته حمتويات 

الرسالة بصوت عال بالقرب من أذنه.

وللرتحيب برفيقيه، أخرج تشانغ مجيع ميدالياته 

ألول مرة للتفاخر بتكرميه. ومستعينا بك قوته، وقف 

منتصبا وألىق علهيام التحية العسكرية.

عىل  اآلن  إليه  ينظر  الذي  تشانغ،  جنل  وقال 

والده  إنه أدرك أن رغبة  أنه خشص خمتلف متاما، 

الزي العسكري جمددا والعودة  الوحيدة يه ارتداء 

CI  .إىل كتيبته احملبوبة

)املصدر: حصيفة تشاينا دييل(

بطل احلرب تشانغ فو تشينغ البالغ من العمر 95 سنة يقرأ ويدرس يف مزنل يف حمافظة اليفنغ مبقاطعة 

هويب )شينخوا( 
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قيادة احلزب الشيويع الصيين مفتاُح التمنية

بطلة عادية
الليلة  تلك  أن  تعرف  شيو  ون  هوانغ  تكن  مل 
مبنطقة  بايسه  مبدينة  احمليطة  اجلبال  يف  املمطرة 
قوانغيش ذاتية احلمك لقومية تشوانغ، ستكون ليلهتا 
إىل  تعود  أن  توقعت  ذلك،  من  وبدال  هناك.  األخرية 

القرية حيث بدأت حياهتا املهنية بعد التخرج.
ونرشت هوانغ مقطع فيديو عىل وسائل التواصل 
االجمتايع قرب منتصف ليلة 16 يونيو أظهر الربق 
زمالهئا  بعض  وعلق  املياه.  أغرقهتا  وطرق  والرعد، 
"احرتيس! كوين حذرة!"، وطلب مهنا البعض إلغاء 
الرحلة واللجوء إىل ماكن آمن. وبعد الساعة الواحدة 
صباحا، فقدوا االتصال هبوانغ، اليت ُعرث عىل جثهتا 

داخل سيارة اجتاحهتا مياه الفيضانات يف واٍد.
سنة،   30 العمر  من  البالغ  الشابة  واكنت 
سكرترية جلنة احلزب يف قرية بايين مبحافظة هليه 
لتخفيف  العمل احمليل  وقادت  بايسه.  ملدينة  التابعة 
حدة الفقر. وجذبت وفاهتا اهمتاما كبريا بني الساكن 
احملليني ومستخديم اإلنرتنت عىل وسائل التواصل 
االجمتايع، الذين أبدوا حزهنم علهيا كوهنا كرست 

حياهتا لرفاهية اآلخرين بدال من سعادهتا.
ويف تلك الليلة، الحظ والدها، هوانغ تشونغ جيه، 
سوء  الكبد،  جراحة رسطان  من  يتعاىف  اكن  الذي 
بالبقاء حىت صباح  إقناعها  وحاول  األحوال اجلوية 
أن  السبب جيب  "هلذا  له  قالت  لكهنا  التايل،  اليوم 
أذهب اآلن، القرية ميكن أن تغمرها املياه هذه الليلة".

الطريق األقل ارتيادا
من  شيو  ون  هوانغ  خترجت   ،2016 عام  يف 
من  وبدال  املاجستري.  بدرجة  لملعملني  بكني  جامعة 
يف  العمل  قررت  العامصة،  يف  وظيفة  عن  البحث 
مدينة بايسه، مسقط رأهسا، ومعلت يف قسم اإلعالم 
احمليل. ويف عام 2018، ُأوفدت إىل بايين، الواقعة 

يف منطقة نائية.
بنفهسا،  الفقر  مرارة  شيو  ون  هوانغ  وذاقت 
واألريكة مصنوعني من اإلطارات  حيث اكن الرسير 
دهآي  بقرية  مزنهلا  أثاث  لك  اخلشبة،  واأللواح 

مبحافظة تيانيانغ التابعة ملدينة بايسه.
بطلة عادية

وتبعد قرية بايين حوايل 200 كيلومرت، أو أربع 
ساعات بالسيارة، من مدينة بايسه احلرضية. 

يف  احلزب  للجنة  سكرترية  تعييهنا  مت  وعندما 
مارس 2018، اكن حنو 23٪ من أرس القرية البالغ 

أصبح  فقد  اآلن،  أما  فقر.  يف  تعيش   472 عددها 
الرمق 2.71٪ فقط. مكا تضم املنطقة أربعة خزانات 

جديدة و17 مصباح شارع.
شابة حاملة

تكن  مل  الوظيفة  أن  هوانغ  أدركت  ما  رسعان 
األرس  ملساعدة  حلول  وإلجياد  اإلطالق.  عىل  هسلة 
ملعرفة  أرسة  لك  زيارة  إىل  حباجة  اكنت  الفقرية، 
املزيد عهنا. لكن بعض القرويني رفضوا التحدث إلهيا 
ورفض بعضهم المساح هلا بالدخول، حبسب تقرير 

لشينخوا.
وقال بعض القرويني "حنن فقراء لسنوات عديدة، 
هل من املمكن أن يتغري الوضع؟" وقال آخرون "هل 
يه حقا هنا لملساعدة؟ رمبا حتتاج فقط إىل بعض 

اخلربات عىل مستوى القاعدة الشعبية لتنال ترقية."
جدوى،  دون  الوقت  بعض  أمضت  أن  وبعد 
اتصلت هوانغ بسكرتري جلنة احلزب السابق للقرية، 

ليانغ جيان نيان، طلبا لملساعدة. 
ونصحها ليانغ بتكوين صداقات أوال، وقال "إذا 

اكنوا يعرفونك، فسيقبلونك".
القرويني  منازل  زيارة  هوانغ  بعدها  وبدأت 
وتنظف ساحاهتم أحيانا أو غسل اخلرضاوات معهم. 
وإذا مل يكونوا يف منازهلم، اكنت تذهب إىل احلقول 
الفاكهة. حىت  وقطف  البذور  غرس  عىل  ملساعدهتم 

أهنا تعملت اللهجة احمللية لتتواصل معهم.
األرس  أفراد  أحد  بانغ شيوان،  هوانغ  يفتح  مل 
زارت  وفقد  البداية.  يف  الستقباهلا  بابه  الفقرية، 
هوانغ ون شيو مزنله ثالث مرات لتخربه أن "اإلعانة 
ال ميكن إال أن تليب االحتياجات املعيشية األساسية، 
لتقرير  وفقا  العمل"،  جيب  الفقر  من  وللتخلص 
شينخوا. مث ساعدته يف احلصول عىل إعانة قدرها 
7000 يوان )1023 دوالرا أمريكيا( لبدء معله اخلاص 

يف زراعة الفاكهة.
وأوحض وي ناي تشينغ، وهو من أرسة فقرية، 
الشاي  زيت  أجشار  زراعة  يف  ساعدته  هوانغ  أن 
بقرض خمفض، وقال وي البالغ من العمر 53 سنة 

"اكنت مثل ابنيت".

أساس  عىل  الزراعة  تمنية  هوانغ  وعززت 
حماصيل التنوب والربتقال واليانسون واإلسكدنيا.

حتسني  إىل  القرويني  إلرشاد  اخلرباء  ودعت 
عرب  العمالء  مع  تواصلت  مكا  واجلودة.  اإلنتاج 

وخالل  احمللية.  املبيعات  لتعزيز  وخارجه  اإلنرتنت 
 33 من  الربتقال  زراعة  مساحة  زادت  معلها،  فرتة 
من  املشرتون  وأرسل  هكتارا.   133 إىل  هكتارا 
املجاورتني شاحنات إىل  وقويتشو  يوننان  مقاطعيت 
القرية. مكا افتتحت حمطة خدمة للتجارة اإللكرتونية، 
وزاد دخل األرس الفقرية اليت تزرع الربتقال مبقدار 

2500 يوان سنويا يف املتوسط.

الروح ال متوت أبدا
شارك أكرث من 100 خشص يف جنازهتا يوم 22 
يونيو. فقصة تضحية امرأة شابة حبياهتا يف طريقها 
ونمظت  ملهمة.  قصة  مبثابة  فقرية  قرية  ملساعدة 
عىل  حدادا  لملعملني  بكني  جامعة  حرم  أنشطة يف 
لصحيفة  تشونغ،  جيان  تشيو  الطالب  وقال  فقدها. 
أصبحت منوذجا  ون شيو  "هوانغ  داييل  قوانغمينغ 
نصادفها،  ما  نادرا  بروح  تمتتع  اكنت  به،  حيتذى 
إلهيا يف عرصنا احلديث،  ولكننا يف أمس احلاجة 

روح التفاين من أجل البالد".
اجلامعة،  يف  األستاذة  لو،  لو  سوي  وجشعت 
وأحالم  اخلاصة  األحالم  بني  "امجلع  عىل  الطالب 
الصني" عند احلديث عن هوانغ ون شيو، حبسب ما 

ذكرت الصحيفة.
وكتبت هوانغ ون شيو ذات مرة "لك من يعمل من 
الفقر جيب أن يكون خفورا  التخفيف من حدة  أجل 

مثل اجلنود يف زمن احلرب".
الوطين  بـ"المنوذج  ون شيو  هوانغ  ومت تمسية 
املوارد  وزارة  قبل  من  الفقر"  حدة  من  للتخفيف 
املجموعة  ومكتب  االجمتايع،  والضامن  البرشية 
مبجلس  والتمنية  الفقر  حدة  من  للتخفيف  القيادية 

CI  .2019 الدولة يف يونيو
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هوانغ ون شيو )شينخوا(



   202217 إصدار خاص- يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة- املجلد الرابع

احتواء كوفيد-19 والتمنية االجمتاعية واالقتصادية

الصني تكثف دمعها للرشاكت األكرث عرضة 
لتأثريات كوفيد-19

"تاينيثينغز"  العام لرشكة  املدير  واجه يل جني، 
عودة  مع  عصيبا  وقتا  شانغهاي،  ومقرها  اإلعالمية 
األخرية.  األهشر  البلدية  يف  كوفيد-19  تفيش 
عام  موظفا، يف   12 تضم  اليت  الرشكة،  وتأسست 
2020، وتركز عىل صناعة األفالم الوثائقية. واعتبارا 

من مارس، علقت مجيع مشاريعها التصويرية.
التاكليف  "تمتثل  ريفيو  بكني  ملجلة  يل  وقال 
الرئيسية لملؤسسات الصغرية ومتناهية الصغر يف 
لعمالئنا  ميكن  وال  املوظفني،  ورواتب  املاكتب  إجيار 
تسديد املستحقات املالية لنا يف الوقت احملدد أثناء 

الوباء، مما يزيد من أعبائنا املالية".
ملركز  املشارك  املدير  لني،  خه  بان  وأوحض 
لكية  يف  املايل  واالبتاكر  الرمقي  االقتصاد  حبوث 
الدولية جبامعة تجشيانغ، يف حديثة  األمعال  إدارة 
متناهية  الرشاكت  من  العديد  أن  ريفيو،  بكني  ملجلة 
العاملني  واألفراد  واملتوسطة  والصغرية  الصغر 
تمشل  مماثلة،  حتديات  تواجههم  اخلاص  حلساهبم 
أسعار  وارتفاع  كوفيد-19،  عن  النامج  التعطيل 
السلع، واخنفاض الطلب يف السوق، ونقص العاملة، 

وارتفاع التاكليف اللوجستية وأزمة الطاقة. 
الرشاكت  تلعب  نفسه،  الوقت  يف  أنه  مضيفا 
متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة عرب القطاعات 
دورا رئيسيا يف مضان منو اقتصادي ومنو وظييف 

ثابت، وتعزيز االبتاكر وحتسني رفاهية املواطنني.
كوفيد-19،  آثار  لتجاوز  الرشاكت  هذه  ولدمع 
أدخلت احلكومة عددا كبريا من سياسات "التخفيف"، 
مبا يف ذلك التخفيضات الرضيبية واسرتداد أموال 
واإلعانات  اإلدارية،  الرسوم  وخفض  الرضائب، 
االستقرار  لتحقيق  اجلهود  تكثيف  يمت  مكا  املالية. 
يف أسعار السلع األساسية، وخفض تاكليف التحول 
الرمقي للرشاكت، ومضان لوجستيات سلسة، وتعزيز 

استئناف اإلنتاج.
املزيد  لتغطية  املالية دمعها  املؤسسات  وستعزز 
واملتوسطة  والصغرية  الصغر  متناهية  الرشاكت  من 
العام،  وهذا  اخلاص.  حلساهبم  العاملني  واألفراد 
أكرث  للدولة  اململوكة  الكربى  املصارف  ستضيف 

من  دوالر(  مليار   241.7( يوان  تريليون   1.6 من 
والصغرية،  الصغرى  لملؤسسات  الشاملة  القروض 
ملجلس  القيادية  املجموعة  عن  صادر  إلشعار  وفقا 
واملتوسطة  الصغرية  الرشاكت  تمنية  لتعزيز  الدولة 
يف 9 مايو. وقد ُطلب من املقرضني جتديد القروض، 
والتنازل عن فوائد  السداد،  ترتيبات  ومتديد وتعديل 
السداد للرشاكت اليت تواجه صعوبات  التخلف عن 

دون التأثري عىل جسالت االئمتان اخلاصة هبا.

دمع مسهتدف
الرشاكت  واجهت  األخرية،  األهشر  وخالل 
واملتوسطة  والصغرية  الصغر  املتناهية  الصينية 
واألفراد العاملني حلساهبم اخلاص ضغوطا مزتايدة 

مع اسمترار اآلثار النامجة عن الوباء.
الصغرية  للرشاكت  الصينية  امجلعية  وقالت 
اخنفض  املايض،  أبريل  يف  إنه  احلجم  واملتوسطة 
مؤرش تمنية الرشاكت الصغرية واملتوسطة، استنادا 
إىل مسح مشل 3000 رشكة، 0.3 نقطة موئية يف 
الهشر  وهو   ،88.3 إىل  السابق  الهشر  من  أبريل 

الثالث عىل التوايل من الرتاجع لملؤرش.
مكا تراجعت املؤرشات الفرعية للصناعة والتشييد 
والتجزئة،  الربيدية وجتارة امجللة  والنقل واخلدمات 
عن  واملرشوبات،  األغذية  وصناعة  الضيافة  وكذلك 

الهشر املايض، وفًقا للجمعية.
الشديد، أصبح  الضغط اهلبويط  ويف مواجهة 
املالية  واملؤسسات  احلكومة  من  املسهتدف  الدمع 

مصدر ثقة للعديد من رواد األمعال. 
أنواع من  ألغت ست  أو  املالية  وزارة  وخفضت 
العقارات  رضيبة  مهنا  ورمسني،  احمللية  الرضائب 
ورسوم التعلمي اإلضافية للرشاكت الصغرية ومتناهية 
الصغر. وبدأ تطبيق التخفيضات الرضيبية والرسوم 
اعتبارا من 1 يناير 2022، وستكون سارية حىت 31 

ديمسرب 2024.
وهتدف السياسات إىل دمع الرشاكت ذات الرحب 
 3 عن  يقل  للرضيبة  خاضع  بدخل سنوي  املنخفض 
تزيد  وال  أمريكيا(  دوالرا   442,334( يوان  ماليني 

بـ50 مليون  300 موظف وإمجايل أصول  قوهتا عن 
يوان )7.37 مليون دوالر أمرييك(.

املركزي(،  )البنك  الصيين  الشعب  بنك  وأصدر 
إىل جانب إدارات احلكومة املركزية األخرى، خطوط 
المتوييل  الدمع  زيادة  حول  فرباير  يف  إرشادية 
قطاعات  وخاصة  اخلدمات،  صناعة  يف  للرشاكت 
والسياحة،  التجزئة،  وجتارة  واملرشوبات،  األغذية 
املتناهية  املرشوعات  من  العديد  يوجد  حيث  والنقل، 
العاملني  واألفراد  واملتوسطة  والصغرية  الصغر 

حلساهبم اخلاص.
للرشاكت  الشاملة  الصني  قروض  رصيد  وبلغ 
الصغرية ومتناهية الصغر 20.8 تريليون يوان )3.1 
تريليون دوالر( يف هناية مارس، بزيادة 24.6٪ عن 
املركزي  البنك  وقال  املايض.  العام  الفرتة من  نفس 
إن إمجايل عدد املستفيدين بلغ 50.39 مليون خالل 
نفس الفرتة، أي بزيادة 2.2 مرة عن هناية عام 2018.
مكا أدخلت احلكومات احمللية سياسات خلفض 
رشكة  وتعد  واملياه.  الكهرباء  وتاكليف  اإلجيارات 
لرقائق  بروسيسينغ"  سيغنال  سبيسيفيك  "اوديو 
من  أكرث  من  واحدة  يه  بكني،  ومقرها  احلاسوب 
من  استفادت  الصغر  ومتناهية  100 رشكة صغرية 

ختفيضات اإلجيار اليت كشفت عهنا سلطات البلدية 
يف مايو. وحصلت عىل إعفاء من اإلجيار ملدة ستة 
أهشر بلغ إمجاليه أكرث من 100 ألف يوان )14,744 
دوالرا أمريكيا(، واليت مت ختصيصها لرباجم البحث 

والتطوير.
للرشاكت  التوريد  سالسل  استقرار  ولضامن 
جشعت  واملتوسطة،  والصغرية  الصغر  املتناهية 
النقل  لوسائل  أكرب  مشاركة  احمللية  احلكومات 
ووفقا  الصلة.  ذات  اجلهود  الرمقية يف  واملؤسسات 
كوم"،  دوت  دي  "يج  اإللكرتونية  التجارة  لرشكة 
منصة  عىل  طلب  ألف   60 من  أكرث  أصدرت  فقد 
التوريد الصناعية اخلاصة هبا بني أوائل مارس و20 
أبريل. وعرث العديد من الرشاكت عىل موردين جدد 

يستخدمون اخلدمة.
املتناهية  الرشاكت  حصول  من  الرمغ  وعىل 
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العاملني  واألفراد  واملتوسطة  والصغرية  الصغر 
حلساهبم اخلاص عىل الكثري من الدمع، إال أن تأجيل 
الدفع ال يزال مصدر قلق كبري بالنسبة هلم. وحبسب 
الدفع  فرتة  متوسط    بلغ  لإلحصاء،  الوطين  املكتب 
للرشاكت 54.7 يوما يف الفرتة من يناير إىل مارس، 
وتشك  الوباء.  قبل  ما  فرتة  يف  يوما  بـ30  مقارنة 
فرتة السداد الطويلة ضغطا عىل العديد من موردي 
املنتجات واخلدمات من خالل التدفق النقدي الضيق.

لكية  يف  األستاذ  اكي،  وين  سون  وقال 
لصحيفة  الصيين،  الشعب  جبامعة  االقتصاد 
إن  االقتصادية،  هريالد"  بزنس  "تونيت ون سنرشى 
السلطات حتتاج إىل تشديد الرقابة يف هذا الصدد 
وإدخال أدوات مالية مبتكرة، مثل الفواتري الصادرة 
عن املؤسسات الرئيسية لرشاكت أخرى يف سالسل 

التوريد، ملعاجلة املشلكة.

تنشيط الدورة
املواد  تاكليف  ارتفاع  يعد  احلايل،  الوقت  ويف 
بسبب  اخلارجية  التجارية  واألمعال  والنقل  اخلام 
التحديات  من  اجليوسياسية  والرصاعات  اجلاحئة 

اخلارجية  التجارة  رشاكت  من  للعديد  الرئيسية 
متناهية الصغر والصغرية واملتوسطة.

اإللكرتونية  للتجارة  "اوسوم"  رشكة  وهشدت 
يف  ارتفاعا  تجشيانغ،  مقاطعة  يف  للحدود  العابرة 
الطلبات من األسواق اخلارجية هذا العام، لكن القدرة 
اإلنتاجية غري الاكفية ملوردي املنبع الذين يعانون من 
ضغوط مالية، قد أثرت عىل أمعاهلا. ويف هناية األمر، 
تلىق بعض موردهيا ما مجموعه 30 مليون يوان )4.4 
مليون دوالر( من القروض املقدمة خصيصا لرشاكت 
التجارة اإللكرتونية العابرة احلدود من بنك التصدير 
واالسترياد الصيين، مما ساعد رشكة "اوسوم" عىل 

إمكال طلباهتا.
مكا سعت بعض الرشاكت إىل إجياد طرق معل 
جديدة استجابة للبيئة احلالية. فقد ركزت رشكة "يج 
اتش الياكست كوكوير" احملدودة ألواين الطهي يف 
 .2020 عام  قبل  اخلارجية  السوق  عىل  تجشيانغ، 
العاملة واملواد اخلام  ونظرا الرتفاع تاكليف األيدي 
قدرهتا  تفقد  منتجاهتا  بدأت  كوفيد-19،  تفيش  منذ 
التنافسية يف السوق الدولية. وبدمع من السياسات 
احلكومية، بدأت الرشكة استكشاف السوق احمللية.

العام  املدير  مساعد  تشان،  شيوي  جينغ  وقال 
للرشكة، ملوقع حصيفة الشعب اليومية، "لتلبية طلبات 
إلعادة  جديدة  فرقا  طورنا  احملليني،  املسهتلكني 
يف  املنافسة  تكون  أن  وميكن  منتجاتنا،  تصممي 

السوق احمللية أكرب، لكننا وصلنا إلهيا أخريا".
ووفقا جلينغ، تلقت الرشكة طلبات من مؤسستني 
 .2021 30 مليون يوان يف عام  تبلغ قميهتا حوايل 
مكا وصلت منتجاهتا إىل املسهتلكني الريفيني، حيث 
بلغ متوسط   مبيعاهتا السنوية قرابة 10 ماليني يوان 

)1.47 مليون دوالر أمرييك(.

والصغرية  الصغر  املتناهية  الرشاكت  ولدمع 
ويه  اخلارجية،  التجارة  يف  املنخرطة  واملتوسطة 
أعلن  الصيين،  االقتصادي  للمنو  رئيسية  دافعة  قوة 
أنه  مايو،  أوائل  يف  الدولة  ملجلس  تنفيذي  اجمتاع 
سيمت زيادة قروض االئمتان املمنوحة للرشاكت. وُطلب 
من البنوك عدم حسب أو قطع أو جحب القروض عن 

الرشاكت اليت تعاين من صعوبات مؤقتة.

ختفيف العبء الوبايئ
بني  التوازن  لتحقيق  الفعالة  التدابري  خالل  من 
االقتصاد  ظل  والتمنية،  كوفيد-19  عىل  السيطرة 

الصيين مستقرا يف الفرتة من يناير إىل أبريل.
خالل  فإنه  لإلحصاء،  الوطين  املكتب  وحبسب 
القمية  ذو  الصنايع  الناجت  ارتفع  الفرتة،  هذه 
املضافة، الذي يقيس أنشطة املصنع، بنسبة 4٪ عىل 
أساس سنوي، وقفزت الصادرات بنسبة 10.3٪ عىل 
أساس سنوي إىل ما يقرب من 6.97 تريليون يوان 

)1.03 تريليون دوالر(.

بنسبة  الصنايع  اإلنتاج  اخنفض  ذلك،  ومع 
مقارنة  وحده  أبريل  يف  سنوي  أساس  عىل   ٪2.9

للسلع  التجزئة  مبيعات  واخنفضت  السابق،  بالهشر 
بنسبة  لالسهتالك،  مهم  مؤرش  وهو  االسهتالكية، 

11.1٪ عىل أساس هشري يف أبريل.

قال  مايو،   16 يف  عقد  حصيف  مؤمتر  ويف 
لينغ  فو  لإلحصاء،  الوطين  املكتب  بامس  املتحدث 
انمكاشا  بالرضورة  يعين  ال  الرتاجع  إن  هوي، 
بلدية  ترضرت  حيث  الثاين،  الربع  يف  اقتصاديا 
ماليان  مركزان  ومها  جيلني،  ومقاطعة  شانغهاي 
األخرية،  كوفيد-19  موجات  من  بشدة  وصناعيان، 
واستأنفت العمل واإلنتاج تدرجييا. وخلص إىل أنه 

من املتوقع أن يتحسن االقتصاد الصيين يف مايو.
يف  نشاطها  التجارية  األمعال  واستأنفت 

مايو.   14 فوجيان يف  تشيوانتشو مبقاطعة  المشسية يف  بالطاقة  إضاءة  معال خط مجتيع يف رشكة 

وستصدر األضواء إىل جنوب رشق آسيا والواليات املتحدة )شينخوا(
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املدينة  وستستعيد  مايو.   16 من  بدءا  شانغهاي 

من  اكمل  بشك  للحياة  الطبييع  والنظام  اإلنتاج 

إسرتاتيجية  إطار  يف  يونيو  منتصف  إىل  يونيو   1

احتواء تفيش الوباء.

 3000 حوايل  شانغهاي  أدرجت  اآلن،  وحىت 

تحمس  اليت  املختلفة  البيضاء  قوامئها  يف  رشكة 

البلدية  حكومة  وقالت  أمعاهلا،  باستئناف  للرشاكت 

إن أكرث من 70٪ مهنا قد استأنفت أمعاهلا.

يف  الكبرية  املؤسسات  من  العديد  واستعادت 

اإلنتاج الصنايع وقطاعات املستلزمات اليومية نسبة 

كبرية من طاقهتا، وسيعاد فتح األمعال الصغرية مثل 

املتاجر الصغرية يف وقت الحق.

وحبسب ما جاء يف مؤمتر حصيف يوم 8 مايو، 

قدمت املؤسسات املالية يف شانغهاي قروضا بنحو 

 10 من  ألكرث  دوالر(  مليار   10.3( يوان  مليار   70

آالف رشكة جتارة جتزئة وأغذية ومرشوبات وسياحة 

اخلاص،  العاملني حلساهبم  لألفراد  وبالنسبة  ونقل. 

تأجيل  إىل  املالية  املؤسسات  البلدية  حكومة  دعت 

فرتات السداد لملترضرين من موجات الوباء األخرية، 

مثل  للعاملني حلساهبم اخلاص،  وتقدمي دمع خاص 

أحصاب املتاجر عرب اإلنرتنت.

لرشاكت  مسهتدفا  دمعا  البلدية  قدمت  مكا 

وتعهدت  احلجم،  واملتوسطة  الصغرية  التكنولوجيا 

دون  الرشاكت  هلذه  المتويل  تاكليف  بقاء  بضامن 

مستويات عام 2021.

اإلنتاج  استئناف  ترسيع  جيب  إنه  بان  وقال 

أن  مضيفا  التوريد.  االستقرار يف سالسل  لتحقيق 

احلكومات احمللية حتتاج إىل تقدمي مزيد من الدمع 

والعاملني  واملتوسطة  والصغرية  الصغرى  للرشاكت 

مع  التجارية  األمعال  الستئناف  اخلاص  حلساهبم 

تعزيز الوقاية من فريوس كورونا املستجد والسيطرة 

هيلع. واقرتح بان رضورة تجشيع الرشاكت الصغرية 

آثار  من  للحد  والذيك  الرمقي  التحول  عىل حتسني 

نقص القوى العاملة.

التقليدية  التجارية  األمعال  ألن  "نظرا  وقال 

وتوقعات املسهتلكني مل تتعاف متاما، حتتاج احلكومة 

إىل تعزيز التجارة اإللكرتونية والتجارة بالبث املبارش 

ملساعدة رشاكت البيع بالتجزئة الصغرية عىل مواجهة 

التحديات، وإصدار قسامئ االسهتالك لتعزيز الطلب 

CI  ."احمليل مع احنصار تفيش الوباء

)املصدر: بكني ريفيو(

متسوقون خيتارون اخلضار يف سوبرماركت ببلدية شانغهاي يف 10 مايو )شينخوا(

موظفو مكتب الرضائب احمليل يوفرون استشارات بشأن املبالغ املسرتدة للرضائب لرشكة مستحرضات 

مجتيل يف هوتشو مبقاطعة تجشيانغ يف 20 أبريل )شينخوا(
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يش جني بينغ حول "الشعب أوال"

2022
• حنتاج دامئا إىل وضع أبناء الشعب وحياهتم يف املقام 
خالل  من  الدينامييك  كوفيد"  "صفر  بهنج  وااللزتام  األول، 
واحتواء  األهداف،  وحمددة  العمل  إىل  املستندة  التدابري 

تفيش الفريوس يف أرسع وقت ممكن.
اللجنة  عقدته  اجمتاع  خالل  يش  خطاب  من  مقتطفات   -
الشيويع  للحزب  املركزية  للجنة  السيايس  لملكتب  الدامئة 

الصيين يف 17 مارس 2022

2020
الشيويع  احلزب  أعلن  كوفيد-19،  تفيش  مواجهة  يف   •
الشعب  أبناء  أن حياة  البداية، بوضوح عىل  منذ  الصيين، 

وحصهتم ينبيغ اعتبارمها أولوية قصوى.
• حنن مستعدون محلاية حياة أبناء الشعب وحصهتم مهام 

لكف األمر.
الشعب  أجل  من  العمل  جتعل  أن  السلطات  عىل  يتحمت   •

إجنازاهتا السياسية الرئيسية.
• الشعب هو املصدر الرئييس لثقة احلزب.

- مقتطفات من خطاب يش يف مداوالت مع زمالئه النواب 
الدورة  يف  احلمك  ذاتية  الداخلية  منغوليا  منطقة  وفد  من 
يف  الصيين  الشعب  لنواب  الـ13  الوطين  لملجلس  الثالثة 

بكني يف 22 مايو 2020

2017
• تتبع الصني فلسفة إمنائية تسهتدف أبناء الشعب، وتلزتم 
الشعب  وبواسطة  للشعب  التمنية  شعهبا.  حياة  بتحسني 

ولتحقيق مصاحله.
- مقتطفات من خطاب يش الرئييس يف حفل افتتاح املنتدى 
االقتصادي العاملي 2017 يف دافوس بسويرسا يف 17 يناير 

2016
 ،1921 عام  الصيين يف  الشيويع  احلزب  تأسيس  منذ   •
أيقنا محاية الصحة العامة بوصفها جزءا من قضية السيع 

التخفيف من حدة الفقر وبناء جممتع رغيد احلياة

وراء االستقالل الوطين وحترير أبناء الشعب.
واالرتقاء  حصي،  حياة  أسلوب  اتباع  إىل  الدعوة  جيب   •
مبفهوم الصحة العامة، وحتويل الرتكزي من عالج األمراض 
الصحية،  التوعية  نظام  وحتسني  الصحية،  الرعاية  إىل 
ورفع الويع اليحص لدى امجلهور، ودجم االهمتام باللياقة 

والرعاية الصحية يف مجيع أحناء البالد.
الساكن،  وشيخوخة  احلرضي  والتوسع  التصنيع  بسبب   •
تواجه  احلياة،  ومنط  والبيئة  لألمراض  املتغري  الطيف  ومع 
فيه مع هتديدات من أمراض  تتعايش  الصني وضعا معقدا 
أن  علينا  الشعب.  تؤثر عىل حصة  وعوامل خمتلفة  متعددة 
املتقدمة  البلدان  تواجه  اليت  الصحية  املشالك  مع  نتعامل 

والنامية عىل حد سواء.
• إن فلسفة التمنية املمتركزة حول أبناء الشعب ليست مفهوما 
جمردا وغامضا. لن نقرص أنفسنا عىل التشدق بالكالم أو 
مجيع  يف  التنفيذ  موضع  نضعها  ولكننا  املتحجر،  التفكري 

جماالت التمنية االجمتاعية واالقتصادية.
• جيب أن نعكس فكرة التمنية املوجهة حنو أبناء الشعب يف 
وأن  واالجمتاعية،  االقتصادية  التمنية  حلقات  من  حلقة  لك 
ويتوقعه،  الشعب  به  ما هيمت  اإلصالح لك  ونعزز يف  نفهم 
تنفيذ  خالل  من  باملاكسب  أقوى  إحساسا  للشعب  ونقدم 

اإلصالح.
- مقتطفات من خطاب يش خالل جلسة دراسة حول تنفيذ 
قرارات الدورة الاكملة اخلامسة للجنة املركزية الـ18 للحزب 
مستوى  عىل  مسؤولون  اليت حرضها  الصيين،  الشيويع 

الوزارات واملقاطعات يف 18 يناير 2016

2013
• نضع دامئا حياة أبناء الشعب عىل رأس أولوياتنا.

هوانغداو  منطقة  تفقده  خالل  يش  خطاب  من  مقتطفات   -
للتمنية االقتصادية والتكنولوجية يف تشينغداو ملتابعة جهود 
اإلغاثة يف أعقاب انفجار ترسب أنبوب نفيط يف 24 نومفرب 

2013
)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(
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أمني عام احلزب الشيويع السويرسي: قدرات 
احلومكة لدى احلزب الشيويع الصيين تقود 

الصني حنو االزدهار

قال ماسمييليانو آي، األمني العام للحزب الشيويع السويرسي، 
إن احلزب الشيويع الصيين قاد الصني، ويه دولة كبرية ذات 
واحض  بشك  يعكس  ما  االزدهار،  إىل  معقدة،  وحقائق  ظروف 

قدرات احلومكة لدى احلزب.
وذكر آي خالل مقابلة مشرتكة مع وسائل إعالم صينية مؤخرا، 
املجموعات  من  العديد  من  تتكون  جدا،  كبرية  دولة  "الصني  أن 
العرقية املختلفة، ولدهيا أوضاع اقتصادية خمتلفة، لك هذا جيعل 
حمك البالد أمرا معقدا؛ وهلذا السبب ثبت أن دور احلزب الشيويع 

الصيين مفيد للغاية ومهم للغاية".
ويصادف هذا العام الذكرى املوئية لتأسيس احلزب الشيويع 
الصيين. وبإلقائه نظرة عىل تارخي احلزب املمتد لقرن من الزمان، 
األمة  توحيد  يف  جنح  الصيين  الشيويع  احلزب  إن  آي  قال 

والشعب حول االشرتاكية، وبناء شعور باهلوية الوطنية.
إىل  الوطنية  مواردها  توجيه  من  متكنت  الصني  أن  وأوحض 
مشريا  اإلسرتاتيجية،  املجاالت  واستمثارها يف  حيث حتتاجها، 
إىل أن التمنية االقتصادية اهلائلة يف البالد انتشلت الكثري من 

الشيويع  للحزب  السابق  العام  األمني 
الشيويع  احلزب  بالزتام  يشيد  اإلرسائييل 

الصيين خبدمة الشعب

العام  واألمني  السيايس  املكتب  عضو  خمول،  عصام  قال 
السابق للحزب الشيويع اإلرسائييل، إن الزتام احلزب الشيويع 
الصيين بتلبية االحتياجات واملصاحل املشرتكة للشعب الصيين، 
يعد أحد األسباب الرئيسية اليت جعلت احلزب قادرا عىل االحتفال 

بالذكرى املوئية بثقة اكملة.
وتذكر خمول الزيارتني اللتني قام هبام إىل الصني يف عايم 
اليت هشدهتا  بالتغريات  إنه أجعب بشدة  قائال  و2018،   2006
البالد، حيث إنه رأى دولة أكرث ازدهارا وحداثة وتطورا تكنولوجيا 

خالل زيارته الثانية. 
الشعب"،  معيشة  مستوى  لرفع  الصني  جهود  "شاهدت  قال 
للعملية التارخيية اليت مرت هبا البالد لتصبح  معربا عن تقديره 

أبناء الشعب من براثن الفقر.
يف  الصني  تتدخل  ال  الدويل،  الصعيد  عىل  أنه  إىل  ونّوه 
القامئ  التعاون  للدول األخرى، بل تلزتم بتعزيز  الداخلية  الشؤون 
من  احلد  وشعوهبا عىل  الدول  ومساعدة  املشرتك،  الكسب  عىل 
الفقر من خالل مبادرة احلزام والطريق. مكا أعرب آي عن إجعابه 
الشديد بإدارة الصني الفعالة جلاحئة كوفيد-19، ما يليق الضوء 

عىل استجابة البالد الرسيعة لتفيش املرض.
ولفت إىل أن القيادة املوحدة للبالد، والتعاون والتضامن بني 
أبناء الشعب، فضال عن التنسيق واملساعدة املتبادلة بني خمتلف 
املناطق مجيعها عوامل رئيسية تقف وراء جناح الصني يف ماكحفة 
عند  أولوية  أيضا  الدويل  التعاون  الدولة  جعلت  فميا  الفريوس، 

معاجلة حالة الطوارئ الصحية العاملية هذه.
عىل  تتقاتل  الدول  بعض  اكنت  الذي  الوقت  "يف  آي  وقال 
عىل  البعض  بعضها  مكامات  ترسق  اكنت  أهنا  أي  المكامات، 
اإلمدادات  تقدم  فاكنت  بتضامن؛  تعمل  الصني  اكنت  احلدود، 
الطبية إىل دول أخرى؛ واكنت توفر العاملني الصحيني، وهذا فرق 

كبري".
ولدى تطلعه إىل املستقبل، أعرب آي عن أمله يف أن يزداد 
حنو  الصني  "طريق  يسمتر  وأن  قوة  الصيين  الشيويع  احلزب 

االشرتاكية وجممتع مزدهر".

دولة حديثة ومتطورة بشك اكمل.
وأشاد خمول بفكرة "االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية"، 
وعرّب عن إميانه بأنه يف جوهر املاركسية توجد اشرتاكية تتطور 

وفقا للسياق التارخيي والثقايف واالجمتايع املتغري ملاكن معني.
ومييض الشعب الصيين قدما حنو أهداف بعيدة املدى متتد 
إىل عام 2035، وهدف بناء دولة اشرتاكية حديثة عظمية حبلول 

عام 2050، حتت قيادة احلزب الشيويع الصيين.
وقال خمول "هذا وعد مهم جدا ليس للشعب الصيين حفسب 

وإمنا للبرشية مجعاء".
وذكر خمول أن الصني تدمع نوعا جديدا من العالقات الدولية 
متبادل  والتعاون  والعدالة  واإلنصاف  املتبادل  باالحرتام  يتسم 
الرحب، مضيفا أنه يقدر رؤية الصني اليت متثل طريقة تفكري جديدة 

يف العالقات الدولية تسلط الضوء عىل "املصاحل املشرتكة".
للبرشية  مشرتك  بناء جممتع مصري  مفهوم  إن  وقال خمول، 
والبناء املشرتك للحزام والطريق يعكسان انجساما يف املصاحل 

وسيعود بالنفع عىل العامل.
)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(
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يش جني بينغ حول التخفيف من حدة الفقر
عرب اجلهود املتواصلة، ختلص 98.99 مليون من ساكن الريف الفقراء يف الصني من الفقر، ورفعت مجيع احملافظات الفقرية 

البالغ عددها 832، و128 ألف قرية من قامئة الفقر حبلول هناية عام 2020.
وألىق الرئيس الصيين يش جني بينغ، وهو أيضا األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين ورئيس اللجنة العسكرية 
املركزية، لكمة أمام مجتع يف العامصة بكني يف 25 فرباير 2021، لالحتفال بإجنازات البالد يف القضاء عىل الفقر وتكرمي مناذجها 

املثالية يف حماربة الفقر. وفميا ييل مقتطفات من خطاب يش:
• حققت الصني انتصارا اكمال يف معركهتا ضد الفقر.

• تبنت الصني إسرتاتيجية مسهتدفة للتخفيف من حدة الفقر، وتسىع جاهدة إىل القضاء عىل الفقر من خالل التمنية.
• خلقت الصني منوذجا للحد من الفقر، وقدمت مسامهات كبرية يف التخفيف من حدة الفقر عىل مستوى العامل.

• التخلص من الفقر ليس الهناية، ولكنه نقطة البداية حلياة جديدة وكفاح جديد.
• صاغ نضال الصني ضد الفقر روح التخفيف من حدة الفقر، وروح التاكتف، وبذل قصارى جهودنا، والتحيل بالدقة والرتكزي 

عىل النتاجئ، وفتح آفاق جديدة، ومواجهة التحديات، والوفاء بتوقعات أبناء الشعب. 

التخفيف من حدة الفقر وبناء جممتع رغيد احلياة 

التخفيف من حدة الفقر وبناء جممتع رغيد احلياة

معملة حتقق احلمل بتشييد مدرسة 
بنات "جمانية"

املالحظة: مع احتفال احلزب الشيويع الصيين 
بالذكرى املوئية لتأسيسه هذا العام، حتدثت حصيفة 
الصيين  الشيويع  احلزب  أعضاء  مع  دييل  تشاينا 
أعضاء  يصبحوا  أن  يريدون  جعلهم  الذي  ما  ملعرفة 

باحلزب؟ وتأثري ذلك عىل معلهم وحياهتم؟
قبل عرشين عاما، صادفت تشانغ قوي يم فتاة 
الذهن عىل جانب طريق يف  مراهقة جتلس شاردة 
حمافظة هوابينغ مبقاطعة يوننان، مع منجل يف يدها 

وسلة قش بالية جبانهبا.
حملية،  ثانوية  مرحلة  مدرسة  تشانغ،  سألهتا 
اللحاق  ترغب يف  أهنا  الفتاة  فأخربهتا  اخلطب.  ما 
تستطيع  وال  للغاية  فقرية  أرسهتا  ولكن  باملدرسة، 
خطبهتا  والداها  رتب  وقد  دراسهتا.  تاكليف  محتل 
وتلقيا بالفعل مبلغ 30 ألف يوان )4665 دوالرا( مهرا 

الفتاة  مزنل  إىل  تشانغ  فذهبت  خطيهبا.  أرسة  من 
البالغة من العمر 14 سنة يف حماولة إلقناع والدهيا 

بالمساح البنهتام مبواصلة الدراسة.
وقالت تشانغ لوالدي الفتاة "أرجو مكا اتراكها 

يل، سأعتين مبصاريفها الدراسية ونفقاهتا". 
ومع ذلك، رفض والدا الفتاة رفضا قاطعا. 

تقدمي  عىل  قادرة  غري  ويه  تشانغ  وغادرت 
املساعدة.

اعترصت  ذههنا،  يف  الدامئ  الفتاة  وجود  ومع 
مساعدة  كيفية  ملعرفة  حماولة  يف  عقلها  تشانغ 

الفتيات احملليات. 
املدرسة  يف  الفتيات  عدد  أن  "وجدت  وقالت 

يتناقص بني الصف األول والثالث الثانوي".
وغالبا ما تضطر الفتيات إىل ترك املدرسة ألن 

أولياء أمورهن يوفرون املال ألبناهئم الذكور بدال من 
بعد  للزواج  االستعداد  الفتيات  عىل  جيب  أو  ذلك، 

حصول اآلباء عىل املهر. 
ألمة"  تعلمي  هو  امرأة،  "تعلمي  تشانغ  وقالت 
و"املرأة املتعملة ستكون مسؤولة ولن تحمس ألطفاهلا 

بالترسب من املدرسة".
ثانوية  مدرسة  بناء  فكرة  إىل  تشانغ  وتوصلت 
للفتيات فقط، حيث لن تضطر الطالبات إىل دفع أي 

رسوم. وبدأت محالت مجع التربعات، لكهنا فشلت.
لملؤمتر  تشانغ ممثلة  انتخبت   ،2007 عام  ويف 
وحرضت  الصيين،  الشيويع  للحزب  الـ17  الوطين 
تقرير  وساعد  بكني.  العامصة  يف  الاكملة  اجللسة 
إخباري عن مطوح تشانغ يف بناء املدرسة يف جذب 

انتباه مسؤويل حمافظة هوابينغ ودامعني آخرين.

بقمل تساي هونغ يف بكني ويل ينغ تشينغ يف كومنينغ، يوننان
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هوابينغ  مدرسة  افتتحت   ،2008 عام  ويف 
الثانوية للبنات، ويه أول مدرسة ثانوية بدون رسوم 
واكنت  طالبة،   100 وجسلت  الصني،  يف  دراسية 
من  فتيات  الطالبات  معظم  واكنت  مديرهتا.  تشانغ 
لملرحلة  القبول  امتحانات  ورسنب يف  جبلية  مناطق 
الثانوية. واكن العديد مهنن يعانني من إعاقات جسدية 

أو أيتاما أو يعشن مع أحد الوالدين. 
وقالت تشانغ "ما دامت الفتيات يرغنب يف التعمل، 

فإن املدرسة الثانوية تفتح ذراعهيا هلن".
بداية  أداء املدرسة جيدا يف  ومع ذلك، مل يكن 
االفتتاح، اكن  أقل من نصف عام عىل  فبعد  األمر. 
هناك "جهرة مجاعية" ألعضاء هيئة التدريس، حيث 
عينهتم  الذين  السبعة عرش  املعملني  غادر تسعة من 

املدرسة.
ستة  أن  اكتشفت  عندما  سعيدة  تشانغ  واكنت 
يف  أعضاء  اكنوا  البقاء  فضلوا  الذين  املعملني  من 
احلزب الشيويع الصيين وملزتمني مبساعدة الفتيات 
يف املنطقة اجلبلية عىل حتقيق حملهن بالذهاب إىل 

اجلامعة. 

وقالت تشانغ "آمل أن تصبح الفتيات أقوى، وأن 
يمتكن من مساعدة من مه يف حاجة إىل املساعدة".
2016، جرى حتديث مدرسة هوابينغ  ويف عام 
الثانوية للبنات مبرافق جديدة، مبا يف ذلك مقصف 

ومهجع ومضامر. 
وصل 96 من أول مائة طالبة إىل امتحانات قبول 

اجلامعة، وتلقني إشعارات من جامعات. 
1804 طالبات من املدرسة  وحىت اآلن، جسلت 

يف مؤسسات تعلمي عال يف الصني.
عاملة يف  1957 ألرسة  عام  تشانغ يف  وولدت 
ويه  الصني،  رشيق  مشال  هيلونغجيانغ  مقاطعة 
األصغر بني ستة أبناء. ويف الـ17 من معرها، تبعت 
إحدى شقيقاهتا اليت أرسلت للعمل يف يوننان. وبعد 
خترجها من مدرسة ليجيانغ لملعملني، انتقلت تشانغ 
اكن  حيث  يوننان،  مبقاطعة  دايل  إىل  زوجها  مع 

كالمها معملا.
وبعد وفاة زوجها يف عام 1996، انتقلت تشانغ 
خالل  مدرسة  يف  تدرس  اكنت  حيث  هوابينغ،  إىل 
الهنار وتعتين باألطفال يف دار لرعاية األطفال يف 

أوقات فراغها.
من  خترجت  اليت  يان،  تيش  شان  ووصفت 
 ،2014 عام  يف  للبنات  الثانوية  هوابينغ  مدرسة 
حتتل  اليت  تشانغ  مع  كبرية  "عائلة  بأهنا  املدرسة 
يه  شان  تعمل  واآلن،  قلوهبن".  يف  عالية  ماكنة 

األخرى معملة رياض أطفال.
لملدرسة  يوان  مليون  من  بأكرث  تشانغ  وتربعت 
تبق سوى مدخرات  املاضية، ومل  الثالثة  العقود  يف 
مع  املدرسة  مهجع  يف  وعاشت  لنفهسا،  صغرية 

الفتيات.
وعىل خىط تشانغ، اختار العديد من خرجيات   
املناطق  يف  العمل  للبنات  الثانوية  هوابينغ  مدرسة 

النائية. 
فقالت تشو يون يل، اليت خترجت من املدرسة 
لملعملة  "ممتنة  لملعملني  يوننان  جبامعة  والتحق 
تشانغ". وه ي اآلن معملة يف مدرسة هوابينغ الثانوية 

للبنات.
واكنت تشانغ من بني المناذج اليت أشادت هبا 

CI  .وزارة الرتبية والتعلمي يف سبمترب

تشانغ قوي يم منوذج حيتذي به )ميني( ختاطب الطالبات يف مدرسة هوابينغ الثانوية للبنات يف ليجيانغ مبقاطعة يوننان يف سبمترب 2020 )شينخوا(
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التخفيف من حدة الفقر وبناء جممتع رغيد احلياة

طريق عىل اجلرف يقود 
قرويني إىل حياة أفضل

بقمل تسوي تسان

ارتفاعها  يبلغ  خصرية  مبنحدرات  حماطون 
قروي   400 حنو  يعيش  اجلهات،  مجيع  من  مرت  ألف 
لبلدية  الصخرية  اجلبال  يف  بعيدا  واد  قاع  يف 
قدمي  درب  مع  الصني،  غريب  جنوب  تشونغتشينغ 
اكنت   ،1997 عام  إىل  وبالعودة  اجلبال.  عرب  متعرج 
احلياة صعبة بالنسبة لساكن قرية شياتشوانغ، حيث 
فقط  يوان   300 قرابة  يبلغ  السنوي  دخلهم  متوسط   

يف ظل عدم هسولة الوصول إىل العامل اخلاريج.
من  البالغ  القرية  رئيس  لني،  شيانغ  ماو  وكّرس 
املاضيني  العقدين  مدى  عىل  حياته  سنة،   62 العمر 
والبحث  املنحدرات،  من  للخروج  طريق  لشق 
ودفعت  الفقر.  من  القرويني  النتشال  وسيلة  عن 
"العجوز  جبهود  مقارنته  إىل  القرويني  مساعيه 
هشرية  صينية  حاكية  ويه  األمحق يزيل اجلبال"، 

عن فضائل املثابرة وقوة اإلرادة.
بطول  طريق  شق  أمعال  انهتت  عام 2004،  ويف 
السفر  وقت  اخترص  مما  اجلرف،  عىل  كيلومرتات   8
حمافظة  ومركز  شياتشوانغ  قرية  بني  وإيابا  ذهابا 
واحد.  يوم  إىل  األقل  عىل  أيام  أربعة  من  ووشان، 
اخلروج  من  القرويني  من  املزيد  الطريق  ومّكن 
السنني  مر  عىل  القرية  وازدهرت  معل،  عن  والبحث 
وحبسب  الزوار.  واستقبال  الربتقال  زراعة  خالل  من 
الدخل  من  الفرد  نصيب  جتاوز  احمللية،  السلطات 
املتاح للقرويني 13 ألف يوان يف عام 2020، أي أكرث 

من 40 مرة قبل بناء الطريق.
"طريق  خالهلا  شقوا  اليت  األيام  ماو  ويتذكر 
ألجيال  القرية  عزل  الذي  اجلرف  طول  عىل  المساء" 
عن العامل اخلاريج. فقد تطلب األمر قدرا كبريا من 

العقبات. من  العديد  لتجاوز  التصممي 
لشق  األموال  مجع  إىل  اضطر  إنه  ماو  وقال 
يوان  ألف   20 اقرتض  حيث  األمر.  بداية  يف  الطريق 
يوان  آالف   4 القرويني  بايق  مجع  فميا  مبفرده، 
أخرى. ويف عام 1997، قاد ماو أكرث من 100 قروي 

الطريق. لبناء 
ومع ذلك، اكنت أمعال شق الطريق أكرث صعوبة 
العامل  عىل  اكن  آالت،  فبدون  يتصورون.  اكنوا  مما 

حول  احلبال  فربطوا  بدائية.  بأساليب  االستعانة 
املطارق  مستخدمني  اجلرف،  من  وتدلوا  خصورمه 
من  الرمغ  وعىل  الصخرية.  العوائق  إلزالة  واملثاقب 
التحديات  واجهوا  العامل  أن  إال  لملخاطر،  إدراكهم 

أفضل. حلياة  وتتّوق  بتصممي 
ومل تضعف أي من التحديات تصممي ماو، حىت 
هشرين  يف  عاملني  املتساقطة  الصخور  أصابت 

الوادي.  يف  وألقهتام  متتاليني، 
وقال ماو، يف حزن عىل تلك الذكرى "وجد أحد 
تطوع  لكنه  املجاورة،  املقاطعة  يف  معال  الشابيب 

للعودة إىل القرية اليت ولد فهيا لشق الطريق".
ويف جنازة هوانغ هوي يوان، سأل ماو القرويني 
معا إذا اكن ينبيغ علهيم مواصلة العمل. فوقف والد 
قائال  القرويني  وحث  سنة   72 العمر  من  البالغ  هوانغ 
املائت  زال  وما  العمل،  نصف  بالفعل  أجنزنا  "لقد 
آمل  أنين  إال  ابين،  فقد  ورمغ  القرية،  يف  معزولني 
أجيالنا  تمتكن  حىت  البناء،  مواصلة  من  نمتكن  أن 
القادمة من عيش حياة أفضل". وتأثر ماو والقرويون 

بلكامته.
والطعام  األدوات  العامل  جلب  العمل،  ولترسيع 
وربطوا  كهوف  يف  يعيشون  واكنوا  اجلبال.  إىل 

السقوط  لتجنب  خصورمه  وحول  باألجشار  احلبال 
وعاش  معل  نفسه،  ماو  حىت  النوم.  أثناء  اجلرف  من 

بني اجلبال ملدة ثالثة أهشر دون العودة إىل مزنله.
شق  الشاقة،  اجلهود  من  سنوات  سبع  وبعد 
يربطهم  الذي  الطريق  أخريا  شياتشوانغ  قرية  ساكن 
إنه  طريق،  جمرد  من  أكرث  إنه  اخلاريج.  بالعامل 

الطريق إىل االزدهار.
أفضل حياة  إىل  الطريق 

معظم  أن  إال  مفتوحا،  اكن  الطريق  أن  رمغ 
إىل  وبالنسبة  فقر.  يف  يعيشون  زالوا  ما  القرويني 
األوىل،  اخلطوة  سوى  الطريق  شق  يكن  مل  ماو، 
من  التخلص  عىل  القرويني  ملساعدة  طريقة  وإجياد 

التالية. اخلطوة  الفقر 
لذلك أرشد القرويني إىل زراعة أجشار المساق، 
ماو  وحاول  املوايت.  غري  املناخ  بسبب  ذبلت  لكهنا 
بالفشل  باءت  احملاولة  هذه  لكن  املاعز،  تربية  كذلك 

أيضا.
عىل  يلوموه  مل  القرويني  ألن  ممنت  إنه  ماو  وقال 
بناء  صعاب  اجزتنا  "لقد  أخربوه  حيث  إخفاقاته، 

طريق عىل اجلرف، فال يوجد يشء مستحيل".
زراعة  جتربة  ماو  قرر  القرويني،  من  وبدمع 
اآلفات  قضت  األمر،  بداية  ويف  الربتقال.  أجشار 
عن  تزيد  مساحة  تغيط  اليت  الربتقال  أجشار  عىل 

33 هكتارا، لكنه مع ذلك مل يفقد األمل.
ودعوهتم  زراعيني  خبرباء  االستعانة  متت  فقد 
إىل القرية إلرشاد الساكن إىل كيفية زراعة أجشار 
أجشار  زراعة  احملليني  عىل  واقرتحوا  الفاكهة. 
وصل   ،2019 عام  ويف  والبطيخ.  واخلوخ  الربتقال 

إنتاج الربتقال إىل ما يقرب من 40 طنا مرتيا. 
إمجالية  مساحة  الربتقال  بستان  يغيط  وحاليا، 
تصل  أن  يتوقع  إنه  ماو  وقال  هكتارا.   43 عن  تزيد 
ألف   900 إىل  الربتقال  حملصول  السنوية  املبيعات 
يوان، والبطيخ لنحو 100 ألف يوان، واخلوخ إىل ما 

بني 100 و200 ألف يوان بهناية عام 2020.
ختلصت القرية بأمكلها من الفقر يف عام 2015. 
وحبلول هناية عام 2019، مت انتشال ما مجموعه 269 
نسبة  وتراجعت  الفقر.  براثن  من  أرسة   64 من  فردا 
الدخل  متوسط  ووصل   ،٪0.29 إىل  الفقراء  عدد 

املتاح للفرد إىل 12 ألف يوان.
القرية  وصول  من  أكرب  حملا  اآلن  ماو  وميتلك 
يتوافد  أن  يأمل  حيث  اخلاريج،  العامل  إىل  الهسل 
شياتشوانغ.  قرية  يف  جوالت  ألخذ  الزوار  من  املزيد 
مجموعه  ما  حتول  الريفية،  السياحة  تطوير  وهبدف 

19 مزنال يف القرية إىل فنادق مزنلية. 
وقال ماو بلكامت مفعمة بالثقة "يف غضون عامني، 

CI  ."ومع تطور السياحة، سرنى دخلنا يتضاعف
)املصدر: شبكة الصني(

ماو شيانغ لني حيمل الربتقال يف قرية شياتشوانغ 

التابعة حملافظة ووشان ببلدية تشونغتشينغ جنوب 

غريب الصني يف 7 يناير 2021 )شينخوا(
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الرشوع يف رحلة جديدة
رحلة جديدة حنو بناء دولة اشرتاكية حديثة

نظرة أمعق: خطة الصني امخلسية الـ14 قد تغري 
قواعد اللعبة يف عاملنا

بقمل توماس دبليو. باوكني الثاين

للصني  عرشة  الرابعة  امخلسية  اخلطة  تعد 
الصينيون  املواطنون  ويعرف  مستقبيل.  تفكري  مبثابة 
العامل  لبقية  وميكن  ينتظرمه.  مرشقا  مستقبال  أن 

االنضامم إلهيم عىل طريق السالم واالزدهار.
فأي  الصني،  يف  املتشككني  إرضاء  الصعب  من 
من  إليه  سينظرون  الصينية  احلكومة  تفعله  يشء 
خنىش  أن  "ينبيغ  رأهيم  فبحسب  سليب.  منظور 
هو  الصني  سقوط  توقع  أن  حني  يف  الصني"،  صعود 
وكيف  احلقيقية؟  الصني  يه  ما  ولكن  ذيك.  تفكري 

حيادية؟ أكرث  من منظور  األمة  نفهم 
السبب  هلذا  املايض،  من  أمهية  أكرث  املستقبل 
الشيويع  واحلزب  الصينية،  املركزية  احلكومة  فإن 
اإلعالن  عند  كبرية  خبطوة  يقومان  احلامك  الصيين 
الزتامها  تأكيد  إلعادة  امخلسية  خططها  عن 
التغريات  مع  التكيف  مع  األمة  حيوية  عىل  باحلفاظ 
يشء  فال  الدولية.  التجارة  واجتاهات  اجليوسياسية 

حاله. عىل  يبىق 
العام  هذا  السنويتني  الدورتني  أمعال  وخالل 
لملجلس الوطين لنواب الشعب واملؤمتر االستشاري 
الصينيون  القادة  قدم  الصيين،  للشعب  السيايس 
يف   )2025-2021( للصني  امخلسية  اخلطة  رمسيا 
الشعب  لنواب  الـ13  الوطين  لملجلس  الرابعة  الدورة 
وهو  أعلن  قد  األمهية  حامس  جزء  ومثة  الصيين. 
وكذلك  الوطنية"،  واالجمتاعية  االقتصادية  "التمنية 
ملوقع  وفقا   ،"2035 عام  حىت  األمد  طويلة  "األهداف 

اإلخباري. الصني  شبكة 
وتمتثل قوة الصني يف اقتصادها، لكن الصينيني 
يلعب  أن  جيب  االجمتايع  االستقرار  أن  يعتقدون 
الدور الرئييس للحفاظ عىل الظروف املوامئة للسالم 
واالزدهار، بيمنا تعمل احلكومة مكحرك إلبقاء البالد 
الصينية  احلكومة  وستتدخل  الصحيح.  املسار  عىل 
والكساد  االزدهار  من  دورات  حدوث  دون  للحيلولة 
سلبيا  ليس  وهذا  احمليل،  االقتصاد  يف  املفرطني 

بالرضورة.
من  إسرتاتيجية  للصني  امخلسية  اخلطط  وتعد 
امخلسية  اخلطة  حول  املرة  هذه  ولكن  اهلدف،  حيث 
حىت  املدى  طويلة  األهداف  أضيفت  عرشة  الرابعة 
للرئيس  احلكمية  الرؤية  توحض  واليت   ،2035 عام 
)جملس  الدولة  وجملس  بينغ  جني  يش  الصيين 

الصيين(. الوزراء 
ومع ذلك، فإن العديد من الغربيني الذين يزمعون 
"مفتاح  جتاهلوا  قد  الصيين  الشأن  يف  خرباء  أهنم 
يتحدثون  فهم  عرشة.  الرابعة  امخلسية  اخلطة  فهم" 
واإلصالحات  بالسلطة"،  يش  الرئيس  "متسك  عن 
والتأثري  الشعيب،  التحرير  جيش  وحتديث  لرتقية 
كثرية  فرص  فمثة  الصينيني.  للدبلوماسيني  املزتايد 
ذات  األجنبية  واملؤسسات  احلكومات  اختارت  إذا 

الطيب. الصيين  الشعب  مع  التعاون  السيادة 
الذين  الصينيني  املسؤولني  فإن  مث،  ومن 
االقتصاد  يكون  حيث  املزدوج،  التداول  يقرتحون 
احمليل هو الدعامة األساسية، يف حني أن األسواق 
ميكن  البعض،  بعضها  تعزز  واحمللية  األجنبية 

ذلك؟  كيف  ولكن  للبالد.  انتقالية"  "حلظة  اعتبارها 
بقصة  االستعانة  وميكننا  الرشوط.  نفهم  أن  علينا 

أفضل. بشك  لفهمها  رمزية 
حملقا.  سلميا  طائرا  يشبه  املزدوج  التداول 
وُيشار إىل االقتصاد احمليل عىل أنه جسم الطائر، 
اخلارجية  السوقني  مبثابة  مها  جناحيه  أن  حني  يف 
الطريان.  أثناء  الطائر  توازن  عىل  للحفاظ  والداخلية 
ولكن هناك رسالة أمعق حول التداول املزدوج، واليت 

املزعومني. اخلرباء  من  العديد  جتاهلها 
إىل  املزدوج  التداول  يشري  أن  وميكن 
بكني  أشادت  فقد  للصني.  خمتلفتني  إسرتاتيجيتني 
مثل  احلرة،  التجارة  اتفاقيات  وتعزيز  بالعوملة 
رابطة  مع  الشاملة  اإلقلميية  االقتصادية  الرشاكة 
الصني  هلا  انضمت  اليت  آسيا  رشق  جنوب  دول 
ونيوزيلندا،  وأسرتاليا  واليابان  اجلنوبية  وكوريا 
األورويب  االحتاد  بني  لالستمثار  الشاملة  واالتفاقية 

والصني.
منتج  أكرب  باعتبارها  الصدارة  موقع  يف  الصني 
منمظة  من  بدمع  العوملة  حفركة  العامل.  يف  ومصدر 

مركبات  مجتيع  خط  عىل  فنيون 

مدينة  يف  بايك موتور  مبصنع 

هونان  ملقاطعة  التابعة  تشوتشو 

يف 21 يوليو )شينخوا(
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منذ  تبنت  اليت  الدول  من  والعديد  العاملية،  التجارة 
واالستمثارات  احلدود  عرب  التجارة  طويلة  فرتة 
يتغري  أن  ميكن  السيايس  املناخ  لكن  الصني.  مع 
والشعبوية  التجارية  امحلائية  تصاعد  نهشد  وحنن 
وقد  الدول.  من  عدد  من  للصني  املعادية  واملواقف 
السيادة  ذات  احلكومات  من  املزيد  وختتار  يوم  يأيت 
أسواقها  فصل  يف  والتفكر  الصني  عن  االبتعاد 

بكني. ملعاقبة 
لكن  أبدا،  اليوم  هذا  مثل  يأيت  أال  مجيعا  نأمل 
واشنطن تواصل مهامجهتا للصني عىل الرمغ من أن 
دونالد ترامب مل يعد يف البيت األبيض. وتسري إدارة 
جتاه  بسياسهتا  يتعلق  فميا  ترامب  خىط  عىل  بايدن 
واشنطن  العامصة  يف  محاس  يوجد  وال  الصني، 

بكني. مع  للتعاون  سبل  وإجياد  التوجهات  لتغيري 
والتداول املزدوج يعاجل تلك التحديات احملمتلة. 
االسهتالك  قطايع  الصينية  احلكومة  عززت  فقد 
يف  املصنعون  واجه  فإذا  البالد.  يف  واخلدمات 
سلعهم  بيع  فميكهنم  الصادرات،  عىل  قيودا  الصني 
اسهتالك  وسيؤدي  احمللية.  السوق  إىل  وخدماهتم 
ستحقق  لذلك  ونتيجة  الواردات،  زيادة  إىل  الصني 
وتدفقات  أعىل  عوائد  األخرى  اخلارجية  األسواق 

الصينيني. لملسهتلكني  بيع  أرباح 
أكرث  األمريكية  السوق  تعد  الراهن،  الوقت  يف 
مع  ولكن  الدوليني،  واملصدرين  لملصنعني  جاذبية 
املصدرون  فسيهشد  مرنا،  الصني  اقتصاد  بقاء 
الصينية.  السوق  من  االستفادة  يف  أكرب  جناحات 
يبدو  األمرييك  االقتصاد  يعد  مل  ذلك،  غضون  ويف 
فالواليات  السابقة.  جمدها  أيام  يف  اكن  مكا  قويا 

عودة للوراء. وال  املتحدة خيفت بريقها 
االنفصال  يف  قدما  بامليض  واشنطن  هتدد  وقد 
والثبات  الجشاعة  إىل  يفتقر  بايدن  لكن  الصني،  عن 
املزدوج  التداول  فإن  ذلك،  جانب  إىل  ذلك.  لتحقيق 
اختارت  حال  يف  فقط  االحتياطية  بكني  خطة  يه 
يف  قدما  امليض  األخرى  والدول  املتحدة  الواليات 
وميكن  الدويل.  املرسح  عىل  الصني  عزل  حماولة 
املصنعة  الرشاكت  ينقذوا  أن  الصينيني  لملسهتلكني 

يف الصني.
يه  للصني  عرشة  الرابعة  امخلسية  اخلطة  إن 
الصينيون  املواطنون  ويعرف  متعمقة.  تفكري  خطة 
العامل  لبقية  وميكن  ينتظرمه.  مرشقا  مستقبال  أن 
واالزدهار.  السالم  طريق  عىل  إلهيم  االنضامم 
دول  معها  سارت  سواء  الصني،  صعود  وسيتواصل 

CI  .أخرى يدا بيد أم ال

)املصدر: تشاينا فوكس(

اعمتاد الدورة اخلطة امخلسية الرابعة عرشة ）2025-2021( 
واألهداف بعيدة املدى حىت عام 2035

هتدف الصني بشلك أسايس إىل حتقيق التحديث االشرتايك

أهداف جديدة للفرتة 2025-2021

رؤية الصني 2035

حتقيق تمنية اقتصادية 
مستدامة وحصية

إحراز تقدم جديد 
يف بناء احلضارة 

اإليكولوجية

حتسني أنمظة اإلدارة الوطنية؛ 
لتضطلع احلكومة بدور أفضل

احلفاظ عىل االزدهار واالستقرار عىل املدى الطويل 
ملنطقيت هونغ كونغ ومااكو، وتعزيز التمنية السملية 
للعالقات عرب مضيق تايوان وإعادة التوحيد الوطين

إعطاء األولوية 
لتمنية الزراعة واملناطق 

الريفية، 
ودفع التنشيط الشامل للريف

حتقيق العاملة الاكملة
وعالية اجلودة

تعزيز اآلداب االجمتاعية 
والكياسة: 

جيب أن يتبىن الشعب 
القمي االشرتاكية اجلوهرية

تعزيز نظام الضامن 
االجمتايع 

ونظام الرعاية الصحية 
متعدد املستويات

من خالل حتقيق اخرتاقات كبرية يف 
التقنيات األساسية يف املجاالت الرئيسية، 
ستصبح الصني رائدة عامليا يف االبتاكر

ستتطور أساليب معل وحياة 
صديقة للبيئة 

لتغطية مجيع جوانب املجمتع. 
وستنخفض انبعاثات الكربون 
بشك مطرد بعد بلوغ الذروة

ستمكل الصني بناء 
اقتصاد حديث

سيصل االنفتاح إىل مرحلة جديدة 
مع منو كبري يف قوة البالد 

لملشاركة 
يف التعاون واملنافسة االقتصاديني 

الدوليني 

سيصل نصيب الفرد من الناجت احمليل 
اإلمجايل 

إىل مستوى البلدان املتقدمة بشك معتدل. 
وسيتوسع جحم رشحية الدخل املتوسط   

بشك كبري

سيجري االرتقاء بتنفيذ 
مبادرة الصني اآلمنة 

إىل مستوى أعىل

ترسيع "اسرتاتيجية 
التداول املزدوج"

اختاذ خطوات كبرية 
يف حتديث الدفاع الوطين 

والقوات املسلحة
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رحلة جديدة حنو بناء دولة اشرتاكية حديثة

اخلطة امخلسية الـ14 ستجعل الشعب 
الصيين أكرث ازدهاًرا عىل مجيع النوايح

مسودة  عن  الصني  كشفت  مؤخرا،  املالحظة: 

خمطط اخلطة امخلسية الـ14 )2021-2025( للتمنية 

بعيدة  واألهداف  الوطنية  واالجمتاعية  االقتصادية 

املدى حىت عام 2035. ما يه أمهية اخلطة بالنسبة 

ملستقبل الصني؟ ما يه انعاكساهتا عىل العامل؟ يف 

قدم   ،)Insight Talk( العمق"  يف  "حديث  برناجم 

املوضوعات.  هذه  حول  آراءه  أوسينكوب  ستيفان 

أوسينكوب هو حصيف "ويب" وباحث يف معهد شيلر 

يعكس  والتعلمي.  الثقافة  عىل  أحباثه  تركز  بأملانيا، 

الفيديو آراء الخشص الذي ُأجريت معه املقابلة، وليس 

بالرضورة آراء تشاينا فوكس.

امخلسية  اخلطة  أمهية  ما يه  فوكس:  تشايتا 

الـ14 من وجهة نظرمك؟

وضع  أوروبا يف  ستكون  أوسينكوب:   ستيفان 

أكرب  الصني  لقد أصبحت  الصني.  دون  بكثري  أسوأ 

رشيك جتاري ألوروبا، واستفادت الرشاكت األوروبية 

والذي  للصني،  الرسيع  االقتصادي  االنتعاش  من 

أصبح ممكًنا بفضل النضال العظمي للشعب الصيين 

يويل  أن  الغرب  عىل  جيب  لذلك  كوفيد-19.  ضد 

اهمتاًما وثيًقا للخطة امخلسية الـ14 وأهداف الصني 

تتعمل مهنا  أن  2035، ألهنا ميكن  لعام  املدى  طويلة 

العديد من الدروس.

قامئ  اجلديدة  امخلسية  للخطة  األسايس  املبدأ 

مجيع  حلل  واملفتاح  األساس  "التمنية يه  أن  عىل 

النقطة  احلقييق  االقتصاد  و"جعل  الصني"،  مشالك 

حيول  سوف  الذي  االقتصادية"  للتمنية  احملورية 

الصني إىل قوة تصنيعية، مع قاعدة صناعية وزراعية 

وساكن  املستوى،  عالية  سوق  ونظام  قوة،  أكرث 

يمتتعون بصحة جيدة وتعلمي جيد.

ستعمل البنية التحتية االقتصادية اجلديدة عىل 

دجم املناطق احلرضية والريفية بشك أفضل، وخلق 

فرص العمل، ورفع دخل وسائط املجمتع ذات الدخل 

وتقدمي  الفقر،  حدة  من  التخفيف  وتعزيز  املنخفض، 

ترحب  أن  أوروبا  عىل  ميسورة. جيب  بتلكفة  سكن 

جعل  إىل  هتدف  اليت  هذه  العمل  خبطة  شك  دون 

الشعب الصيين أكرث ازدهاًرا عىل مجيع النوايح.

االقتصاد،  عن  النظر  برصف  فوكس:  تشاينا 

فهيا اخلطة امخلسية  اليت ستؤثر  املجاالت  ما يه 

بعمق؟

ستيفان أوسينكوب: سيناقش العديد من اخلرباء 

امخلسية  للخطة  االقتصادية  األمهية  العامل  حول 

عن  أن أحتدث  لكن احمسوا يل  الصحيح.  بالشك 

يتناول  خربيت.  جمال  وهو  والثقافة  التعلمي  جانب 

جزء كبري من اخلطة اجلديدة إحياء الثقافة الصينية، 

والرتوجي لألمعال األدبية والفنية عالية اجلودة، وهذا 

وحيتفل  للعرص  اجلديد  اجلو  "يعكس  رأيي  حسب 

باإلبداع اجلديد للشعب". إذا اكنت حضارة معرها 

إىل  للوصول  الصني تسىع جاهدة  مثل  عام   5000

آفاق جديدة يف التعبري عن ثقافهتا املمتزية وإبداعها، 

فيجب عىل العامل أن يصيغ إلهيا.

الثقافية  التبادالت  تعزيز  عىل  الصني  ستعمل 

بني  املستويات  متعدد  احلوار  وتقوية  العامل  مع 

بناء  الصينية  احلكومة  رؤية  تتضمن  احلضارات. 

نظام تعليمي عايل اجلودة، والذي هيدف إىل تمنية 

خشصية الشعب ويكون مبثابة منفعة عامة مثينة. لقد 

التعلمي بالفعل مبراكز  فازت النجاحات الصينية يف 

رائدة يف التصنيف الدويل. مع زيادة جودة التعلمي 

العلوم  جماالت  يف  املواهب  تمنية  ستصل  العايل، 

واهلندسة الزراعية والطبية إىل ذروة جديدة.

الغربية  السياسية  النخب  بعض  فوكس:  تشاينا 

تنظر إىل الصني عىل أهنا متثل هتديدا، مما أثر عىل 

العالقات الثنائية مع الصني. ما رأيمك يف ذلك؟

القادة  من  العديد  يرتكب  أوسينكوب:  ستيفان 

حصفية  تقارير  بتكرار  جوهرًيا  خطًأ  الغرب  يف 

تهتم الصني بالرغبة يف أن تصبح قوة عمظى، وأن 

لكن ال يشء  املرتاجعة.  املتحدة  الواليات  حتل حمل 

ميكن أن يكون أبعد عن احلقيقة. يمت التحدث كثرًيا 

الغرب،  النخبوية يف  التعلميية  باألنمظة  معا يمسى 

من  رابطة  هو  إنتاجه  ميكهنا  ما  لك  تقريًبا  واليت 

البريوقراطيني الذين يعتقدون أن العامل جيب أن ُيدار 

من قبلهم واملؤسسة الليربالية الغربية وحدها.

تشاينا فوكس: يف املعركة ضد كوفيد-19، دعا 

جممتع  بناء  إىل  بينغ  جني  يش  الصيين  الرئيس 

الصحة املشرتكة للبرشية. ما رأيمك يف هذا االقرتاح؟

املستوى  رفيع  احلوار  أوسينكوب:  ستيفان 

حول  املفاوضات  خالله  اختمتت  الذي  األخري، 

بالتأكيد  هو  وأوروبا،  الصني  بني  االستمثار  اتفاقية 

مثل  األوروبية  الرباجم  لكن  بارزة.  إجيابية  عالمة 

"الصفقة اخلرضاء" وما يمسى بـ "خطة التصنيف" 

هتدد بتدمري ما تبىق من االقتصاد احلقييق املتعرث 

هيالك  بسبب  حالًيا  املزارع  تدمر  مكا  أوروبا،  يف 

وأنمظة األسعار غري العادلة، واليت ال جتلب األرباح 

إال للعصابات الدولية والرشاكت املالية الساعية إىل 

توسيع  عىل  بقوة  تعمل  الصني  أن  حني  الرحب. يف 

جممتع  ببناء  وتقوم  العامة  للصحة  التحتية  بنيهتا 

القادة  تقريبا  أخطأ  فقد  للبرشية،  املشرتكة  الصحة 

جوانب ماكحفة  واألمريكيون عىل مجيع  األوروبيون 

جاحئة كوفيد-19.

يأيت هذا مع حصيلة وفيات حزينة وثقيلة ومثن 

اقتصادي باهظ، ومن املفيد للسياسيني واالقتصاديني 

دراسة  سواء  حد  عىل  الغربيني  واملواطنني  والعملاء 

الكفاءة  مبفهوم  وتذكريمه  الـ14  امخلسية  اخلطة 

خدمة  تعين  اليت  والثقافة  واالقتصاد  السياسية 

املصلحة العامة لملواطنني. هل فعلوا ذلك؟ حسًنا، يف 

CI  .الغالب ال، لكن التأخري أحسن من عدمه

)املصدر: تشاينا فوكوس(
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رحلة جديدة حنو بناء دولة اشرتاكية حديثة

ماذا يعين "مسار االشرتاكية ذات 
اخلصائص الصينية"؟

بشك  "االشرتاكية"  مصطلح  ُيفهم  ما  غالًبا 

خمتلف، فعىل سبيل املثال، يف الواليات املتحدة غالًبا 

التقدميني  الدميقراطيني  امجلهوريني  وصف  يمت  ما 

عن  إليه خيتلف  يدعون  ما  لكن  "اشرتاكيني".  بأهنم 

اليت  واإليديولوجية  املاركسية  االشرتاكية  من  لك 

بالنسبة هلؤالء  الصني.  تتخذه  الذي  والنظام  تؤيدها 

واقتصاد  اخلاصة  امللكية  تزال  ال  الدميقراطيني، 

لملؤسسات  الرئيسية  اهليئة  يعتربان  السوق 

أجل  من  يسعون  بالرمغ من كوهنم  وذلك  األمريكية، 

املزيد من سيطرة احلكومة عىل االقتصاد.

إنه أمر هسل وبسيط إىل حد ما، فبغض النظر 

عن املدى الذي يذهب إليه التقدميون، فإهنم ال حييدون 

أبًدا عن هذين املبدأين. ومع ذلك، فإن هذا يرتك املجال 

للناس لبث الشكوك حول الطريقة اليت تعمل هبا الصني. 

لكن أي خشص زار الصني وتناول موضوعاهتا دون 

حتزي، سيخلص إىل استنتاج مفاده أن الصني ليست 

قريبة من نظام ال يعرفه الغربيون كثرًيا.

يف  دقة.  أكرث  األمر  فإن  الصني،  حالة  يف 

امخلسينيات من القرن املايض، عندما ألىغ احلزب 

الشيويع الصيين عنارص من الطبقات واملؤسسات 

مرحلة  يف  الدخول  يف  الصني  بدأت  االستغاللية، 

التناقض  بناء جممتع اشرتايك مع رضورة معاجلة 

الوقت  ذلك  املجمتع يف  يواجه  الذي اكن  األسايس 

والذي ُيعد واحدا من بني االحتياجات املادية والثقافية 

املزتايدة للناس وختلف اإلنتاج االجمتايع.

حيث مت بناء النظام بالاكمل عىل امللكية العامة 

للنظرية  وفًقا  املخطط  واالقتصاد  اإلنتاج  لوسائل 

املاركسية.

لكن من الواحض أن التطرف يف مثل هذا النظام 

هو أمر حاول احلزب الشيويع الصيين جتنبه بك 

رصامة. وبالتايل، فإن احلاجة إىل منع الصني من 

لزم  قد  العرص  تيار  مع  يتعارض  مسار  التقدم يف 

دجم "اخلصائص الصينية".

الصورة اليت مت التقاطها يف 24 فرباير 2021 ُتظهر حمطة للطاقة احلرارية المشسية باستخدام امللح املُذاب يف دوهنوانغ مبقاطعة قانسو )شينخوا(.
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هنج معيل
متت صياغة مفهوم االشرتاكية ذات اخلصائص 

الصينية ألول مرة من قبل "دنغ شياو بينغ" يف عام 

التخطيط  بني  العالقات  تعريف  إعادة  هبدف   ،1982

ولقد  والرأمسالية.  السوق  واقتصاد  واالشرتاكية 

وامللكية  االشرتايك  النظام  عىل  املفهوم  هذا  حافظ 

وآلية  املتطورة  اإلدارية  اخلربة  استرياد  مع  العامة 

السوق املتقدمة من البلدان املتقدمة.

ال  السوق  وقوى  "التخطيط  أن  دنغ  وأوحض 

يعتربان الفرق األسايس بني االشرتاكية والرأمسالية، 

فاالقتصاد املخطط ليس تعريف االشرتاكية، ألنه يوجد 

ختطيط يف ظل الرأمسالية، واقتصاد السوق حيدث 

يف ظل االشرتاكية أيًضا. أما التخطيط وقوى السوق 

كالمها طريقتان للتحمك يف النشاط االقتصادي".

ال  اخلاصة،  امللكية  ومنو  وجود  فإن  لدنغ  وفًقا 

الرأمسالية يف  ُيقوض بالرضورة االشرتاكية ويعزز 

املطلق،  املبدأ  يه  "التمنية  دنغ  قال  حيث  الصني. 

وجيب أن نكون واحضني بشأن هذه املسألة".

أطلقها  اليت  واالنفتاح  اإلصالح  سياسة  تبنت 

اقتصاد  من  عنارص   1978 عام  أواخر  يف  دنغ 

السوق، واليت أصبحت أول خطوة رئيسية يف إنشاء 

االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية.

قال الرئيس الصيين يش جني بينغ: "مل يسقط 

الدولة من المساء  النظام االشرتايك ونظام حومكة 

مسار  خالل  من  الصينية  األرايض  من  خرجا  بل 

طويل للثورة والتمنية االقتصادية واإلصالح".

طريق  قاد  املاضية،  األربعة  العقود  مدى  عىل 

إىل  الصني  الصينية  اخلصائص  ذات  االشرتاكية 

احمليل  الناجت  منا  حيث  ملحوظة،  إجنازات  حتقيق 

عام  دوالر يف  مليار   149.54 من  للصني  اإلمجايل 

 ،2019 عام  يف  دوالر  مليار   14342.9 إىل   1978

بيمنا ارتفع نصيب الفرد من الناجت احمليل اإلمجايل 

الوقت  ويف  دوالًرا.   10262 إىل  دوالًرا   156 من 

الذي حيتفل فيه احلزب الشيويع الصيين بالذكرى 

املوئية لتأسيسه يف عام 2021، تستعد الصني أيًضا 

من  باعتدال  احلياة  رغيد  جممتع  بناء  من  لالنهتاء 

مجيع النوايح.

إدخال عنارص جديدة
قال الرئيس الصيين يش جني بينغ "ما نواجهه 

وغري  املتوازنة  غري  التمنية  بني  التناقض  هو  اآلن 

من  باسمترار  املزتايدة  الشعب  واحتياجات  الاكفية 

الصورة اليت مت التقاطها يف 17 يناير 2021 ُتظهر حمطة حاويات يف ميناء تياجنني يف بلدية تياجنني )شينخوا(
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أجل حياة أفضل".

للبالد،  التوجهيي  املبدأ  ُيعترب  ما  بلورة  لزيادة 

مفهوم  يف  جديدة  عنارص  يش  الرئيس  أدخل 

االشرتاكية ذات اخلصائص الصينية. وقد مت اخرتاع 

هذا املفهوم يف األصل لتلبية االحتياجات األساسية 

للناس، وقد تطور اآلن إىل أمر وثيق الصلة بالعديد 

من جوانب املجمتع الصيين.

احلصول  إىل  املائدة  إىل  الطعام  إحضار  من 

عىل خيارات متعددة، ومن املتوقع أن تسمتر معلية 

الصينيون  القادة  الزتم  وقد  طويلة  لفرتة  التحول 

بتنفيذها.

يف حماولة لشق مسار اشرتايك فريد من نوعه 

نظامها  تكييف  عىل  البالد  تعمل  للصني،  بالنسبة 

االشرتايك مع ظروفها. عىل سبيل املثال، دخل أحدث 

قانون مدين يف البالد، والذي حيمك مجيع األنشطة 

التنفيذ يف البالد يف عام  للفرد تقريًبا، حزّي  املدنية 

2021. وهذا القانون يضمن مجليع األخشاص قدرة 

متساوية عىل احلقوق املدنية حبيث يكون حىت للطفل 

املرياث  عىل  احلصول  احلق يف  بعد  يولد  مل  الذي 

واهلدايا. وباملثل، فإن حقوق امللكية للدولة وامجلاعات 

واألفراد لكها محمية عىل نفس القدر من املساواة.

مكا بذلت الصني جهوًدا متسقة لتعزيز احلفاظ 

العرش  السنوات  مدى  البيولويج. عىل  التنوع  عىل 

الغابوي،  البالد العامل يف الغطاء  املاضية، تصدرت 

من  هكتار  مليون   70 من  أكرث  تجشري  مت  حيث 

ستتبىن  الصني  بأن  وتعهًدا  الصينية.  األرايض 

سياسات وإجراءات أكرث رصامة محلاية البيئة، أكد 

ذروة  إىل  الوصول  البالد  هدف  عىل  جمدًدا  يش 

انبعاثات ثاين أكسيد الكربون قبل عام 2030 وحتقيق 

احلياد الكربوين قبل عام 2060.

لك التقدم الذي مت إحرازه عىل مر السنني اكن 

جزًءا من حماولة للتعامل مع القضايا اليت تربز بيمنا 

النظام  حتسني  إن  اخلاص.  طريقها  الصني  تشق 

االشرتايك يف الصني يعين أيًضا المتسك بالتعالمي 

املاركسية، والتقدم مبرور الوقت، والبحث عن احلقيقة 

CI  .من الوقائع

)املصدر: يس يج يت أن(

يشري الرخاء املشرتك إىل ازدهار مجيع الشعب، 

بناء  الصني  أمكلت  فقط.  منه  جزء  ازدهار  وليس 

جممتع رغيد احلياة باعتدال يف مجيع النوايح.

األسايس  املطلب  هو  املشرتك  الرخاء 

هذا  يسىع  حيث  املشرتك،  الرخاء  الشرتاكية 

الرخاء إىل هتيئة الظروف لك فرد من أصل 1.4 

إليه  مليار صيين. والرخاء املشرتك الذي تسىع 

الصني يعين الرثاء الذي يتقامسه امجليع، ولكن 

ليس مساواتية.

التمنية عالية اجلودة
• جيب أن تقدم الصني تمنية عالية اجلودة. 

المنو  مرحلة  من  ينتقل  الصني  اقتصاد  اكن 

الرسيع إىل مرحلة التمنية عالية اجلودة. يف هذه 

التمنية  فلسفة  اتباع  الصني إىل  املرحلة، حتتاج 

اجلديدة.

الرخاء املشرتك

منط توزيع الدخل
للسياسة  عيمل  نظام  بإقامة  الصني  تتعهد   •

العامة ونظام توزيع معقول يستفيد منه امجليع.

التوزيع الثالث
للفائت  فرص  خلق  يعين  الثالث  التوزيع   •

الفائدة  لتسديد  املرتفع  الدخل  ذات  والرشاكت 

لملجمتع. يف االجمتاع العارش للجنة املركزية للشؤون 

الذي  الصيين  الشيويع  للحزب  واالقتصادية  املالية 

الرخاء  هدف  عىل  التأكيد  مت   ،2021 عام  يف  عقد 

املشرتك ومت اقرتاح التوزيع الثالث كوسيلة رئيسية.

املبادئ األربعة
• تجشيع العمل اجلاد واالبتاكر من أجل الرخاء

• اتباع النظام االقتصادي األسايس

• بذل لك اجلهود يف حدود القدرات املمكنة

• تعزيز الرخاء املشرتك خطوة خبطوة

التدابري الرئيسية
ونظام  عيمل  عام  سيايس  نظام  إقامة   •

توزيع معقول يستفيد منه امجليع

• تطوير مشاريع أولية وشاملة تهسل رفاهية 

الناس وتضمن احتياجاهتم األساسية

• معل الرتتيبات املؤسسية األساسية بشأن 

توزيع الدخل

وتعديل  املتوسط  الدخل  فئة  توسيع جحم   •

والعدالة  اإلنصاف  لتعزيز  الزائدة  املداخيل 

االجمتاعية

• محاية حقوق امللكية ومحاية حقوق امللكية 

الفكرية

املزارعني  بني  املشرتك  الرخاء  تعزيز   •

واالزدهار يف املناطق الريفية

)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(
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خالل "الدورتني" لعام 2021 يف الصني الذكرى 

الصيين،  الشيويع  احلزب  لتأسيس  األوىل  املوئية 

عام  املائة  خالل  الصني  حققهتا  اليت  واإلجنازات 

املاضية يه نتيجة جلهود عدة أجيال من الشعب حتت 

قيادة احلزب الشيويع الصيين، الذي لكف نفسه مهمة 

شباب  وجتديد  الصيين  للشعب  السعادة  عن  البحث 

األمة الصينية منذ نشأهتا.

وطين  مؤمتر  أول  انعقاد  منذ  أنه  بالذكر  اجلدير 

احلزب  وأهداف  أمعال  ارتبطت   ،1921 يوليو  يف  له 

قيادة  اكنت  العظمية.  األمة  بتقدم  الصيين  الشيويع 

الرئييس  احملرك  يه  الصيين  الشيويع  احلزب 

هبا  مرت  اليت  واالقتصادية  السياسية  للتغيريات 

اكنت  مكا  الشعبية،  امجلهورية  إنشاء  منذ  الصني 

مسؤولة أيًضا عن جعل الصني اليوم تظهر كثاين أكرب 

قوة اقتصادية يف العامل. ومن بني تلك األمعال واملآثر 

اليت أجنزها احلزب الشيويع الصيين، ينبيغ تسليط 

إىل  والسيع  املدقع  الفقر  عىل  القضاء  عىل  الضوء 

حتقيق رفاهية أفضل لساكن الصني.

تهشد الصني اآلن تمنية أكرث توازنا يف مناطقها 

الريفية واحلرضية. مكا تويل الدولة مزيًدا من االهمتام 

والثقافية  والسياسية  االقتصادية  االحتياجات  لتلبية 

وتعزيز  لشعهبا،  املزتايدة  واإليكولوجية  واالجمتاعية 

الشامل.  االجمتايع  والتقدم  الشاملة  البرشية  التمنية 

أيًضا  الدولة  قامت  املدقع،  الفقر  عىل  القضاء  مع 

مما  كبري،  بشك  ساكهنا  اسهتالك  مستوى  بتحسني 

يف  واخلدمات  للسلع  اسهتاليك  سوق  أكرب  جيعلها 

يبلغ  اليت  الوسىط  الطبقة  أصبحت  حيث  العامل، 

لصناعة  مصدر  أكرب  نمسة،  مليون  ساكهنا 400  عدد 

اإلجنازات  أعظم  بني  من  وهذه  العامل،  يف  السياحة 

احتفاله  أثناء  الصيين  الشيويع  احلزب  حققها  اليت 

بالذكرى املوئية لتأسيسه.

بدأت  الذي  الوقت  يف  أنه  إىل  اإلشارة  جتدر 

فلسفهتا  أصبحت  الـ14،  امخلسية  خطهتا  الدولة  فيه 

الدولة  دور  حتديد  يف  حامسا  عاماًل  اجلديدة  التمنوية 

تمنية  يف  مسامههتا  عن  فضال  الدولية،  الساحة  عىل 

التمنية عالية اجلودة

فلسفة التمنية اجلديدة للصني

وهو  بينغ،  جني  يش  الصيين  الرئيس  أشار  العامل. 

الشيويع  للحزب  املركزية  للجنة  العام  األمني  أيًضا 

الصيين، يف مناسبات عديدة إىل أنه يف ظل الظروف 

العمل  فإن  كوفيد-19،  بوباء  تأثرت  اليت  احلالية 

وإعادة  الوباء  ماكحفة  جمال  يف  رضوري  املشرتك 

الصني  جهود  هذه  رؤيته  وتدمع  االقتصادي.  التنشيط 

الوباء  ضد  حرهبا  يف  الدويل  املجمتع  مع  للتعاون 

وتنشيط االقتصاد العاملي. 

متعددة  اإلطارات  دمع  الصني  مسامهة  تمشل 

العادل  للتوزيع  مضان  أفضل  باعتبارها  األطراف 

من  العديد  حصول  هبدف  وذلك  الرضورية،  لملوارد 

عىل  للتغلب  املتاحة  املوارد  عىل  أيًضا  النامية  البلدان 

آثار الوباء، ومتكني تلك الدول من اللقاحات اليت حتتاج 

إلهيا وتفتقر إىل األموال للحصول علهيا.

إنشاء  إىل  باإلضافة  االقتصادي،  املجال  يف 

املناطق  تمنية  تعزيز  وزيادة  احلرة  التجارة  مناطق 

بينغ  جني  يش  الرئيس  اقرتح  اخلاصة،  االقتصادية 

خطة  ويه  والطريق"،  "احلزام  مبادرة  عام 2013  يف 

واألمن  املتبادلة  املنفعة  إىل  هتدف  كبرية  اتصال 

بني  التمنية  اسرتاتيجيات  مواءمة  خالل  من  املشرتك 

املرافق  اتصال  وحتسني  الطريق  طول  عىل  البلدان 

والتاكمل املايل والرتابط بني الشعوب وسالسة التجارة 

دون عوائق.

إن هذا المنوذج غري حمدد يف اجتاه واحد جيب 

التفامهات  عىل  قامئ  وإطار  كبري  تصور  ولكنه  اتباعه، 

الثقافية هبدف التمنية. يف حالة أمرياك الالتينية، اكن 

احلرير  "طريق  إلنشاء   2015 عام  منذ  اقرتاح  هناك 

الرمقي" كأفضل مسار للتواصل هبدف تعزيز التبادل 

رؤية  إن  واالستمثار.  والتجارة  واألاكدميي  الثقايف 

البلدان  تلهم  مل  التمنية  حول  بينغ  جني  يش  الرئيس 

عىل  أيًضا  ساعدت  بل  حفسب،  الوباء  ويالت  ملواجهة 

تعزيز االنتعاش االقتصادي العاملي.

امخلسية  خطهتا  الدولة  تبنت   2021 صادف عام 

البالد  لتمنية  شاملة  خطة  ويه  الـ14 )2025-2021(، 

خالل السنوات امخلس املقبلة قامئة عىل تقدمي مفاهمي 

جديدة. وتتضمن العديد من املقرتحات اليت هتدف إىل 

احلرضية  بالتمنية  والهنوض  الزراعة  تصنيع  ترسيع 

وتجشيع  اخلرضاء  الصناعات  وتعزيز  املستدامة 

خالل  من  اجلديدة  للتكنولوجيات  املزدهر  التطور 

عالوة  للتمنية.  رئييس  مكحرك  التقين  االبتاكر  اختاذ 

عىل ذلك، األمر الواحض بشك جيّل هو منط التطوير 

مؤخًرا،  الدولة  أدخلته  الذي  املزدوج  للتداول  اجلديد 

تعزيز  من  واألجنبية  احمللية  األسواق  مُيّكن  والذي 

بعضها البعض مع السوق احمللية باعتبارها الدعامة 

الطبييع  الوضع  المنط  هذا  وسيصبح  األساسية. 

اجلديد للتمنية االقتصادية يف الصني.

اجلديدة  الصني  لرحلة  خمطًطا  اخلطة  ترمس 

باإلضافة  حديثة.  اشرتاكية  لدولة  الشامل  البناء  حنو 

موظف يعمل يف مركز بيانات لرشكة االتصاالت العمالقة "يوين كوم"، تشونغ وي، منطقة نينغشيا ذاتية 

احلمك لقومية هوي، 1 مارس، 2021 )شينخوا(

بقمل جوان اكرلوس اكبوين
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حتسني  لزيادة  خمصصة  خطة  أيًضا  فهي  ذلك،  إىل 

املزيد  بتوفري  التعهد  خالل  من  لألفراد  اليومية  احلياة 

من الوظائف. فهذه اخلطة تربز القوى الدافعة الرئيسية 

العيمل  االبتاكر  ويه:  أال  الدولة،  لتمنية  الثالث 

واإلصالح  احمليل،  الطلب  وتوسيع  والتكنولويج، 

حليوية  العنان  إطالق  عىل  سيساعد  مما  واالنفتاح، 

ستعزز  للخطة،  وفقا  البالد.  يف  الضخمة  السوق 

وستعزز  واالستمثار  التجارة  وتهسيل  حترير  الصني 

تعكس  وبالطبع،  املالية.  القطاعات  انفتاح  بثبات 

اخلطة أيضا فلسفة التمنية يف الدولة اليت تؤكد عىل 

املزيد  عىل  تصمميها  تظهر  مكا  والمشولية،  االنفتاح 

من االنفتاح بداًل من السيع وراء امحلائية أو العزلة أو 

CI  .االنفصال يف مواجهة التحديات اجلديدة

الاكتب هو سفري سابق لبريو لدى مجهورية 

الصني الشعبية

)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(

يش جني بينغ يتحدث عن فلسفة التمنية اجلديدة
التمنية  لفلسفة  والشامل  والدقيق  الاكمل  التطبيق  نضمن  أن  جيب   •

اجلديدة، وأن نعمل بنشاط وأن نندجم يف منط التمنية اجلديد.

- مقتطفات من خطاب يش خالل زيارته ملقاطعة سيتشوان يف 8 يونيو 

2022

• ال تزال هناك مهام شاقة تنتظرنا هبدف حتقيق تمنية برشية شاملة 

ورخاء مشرتك للجميع.

- مقتطفات من خطاب يش يف مداوالت مع نواب وفد منطقة منغوليا 

الـ13  الوطين  لملجلس  الرابعة  الدورة  يف  احلمك  ذاتية  الداخلية 

لنواب الشعب الصيين يف 5 مارس 2021.

واملجاالت  للصناعات  األخرض  التحول  لتكثيف  اجلهود  بذل  ينبيغ   •

الرئيسية، وتعزيز اإلنتاج األنظف وترسيع التمنية اخلرضاء ومنخفضة 

الكربون.

- مقتطفات من خطاب يش يف مداوالت مع نواب وفد منطقة منغوليا 

الـ13  الوطين  لملجلس  الرابعة  الدورة  يف  احلمك  ذاتية  الداخلية 

لنواب الشعب الصيين يف 5 مارس 2021.

ذات  للقطاعات  واخلرضاء  الذكية  التمنية  لتعزيز  اجلهود  بذل  جيب   •

الصورة اليت مت التقاطها يف 30 يونيو 2022 ُتظهر قطار حشن بني الصني وأوروبا جاهًزا لملغادرة يف 

حمطة توان جيه تسون يف بلدية تشونغتشينغ جبنوب غرب الصني )شينخوا(

الصلة إىل أقىص حد.

- مقتطفات من خطاب يش يف مداوالت مع نواب وفد منطقة منغوليا 

الـ13  الوطين  لملجلس  الرابعة  الدورة  يف  احلمك  ذاتية  الداخلية 

لنواب الشعب الصيين يف 5 مارس 2021.

• جيب عىل املنطقة تعميق اإلصالح واالنفتاح، وحتسني بيئة أمعاهلا 

عالية  تمنية  لتحقيق  والطريق  للحزام  املشرتك  البناء  يف  واملشاركة 

اجلودة مع انفتاح أوسع. 

- مقتطفات من خطاب يش يف مداوالت مع نواب وفد منطقة منغوليا 

الـ13  الوطين  لملجلس  الرابعة  الدورة  يف  احلمك  ذاتية  الداخلية 

لنواب الشعب الصيين يف 5 مارس 2021.

• البيئة اإليكولوجية ليس هلا بديل. ال ندرك هذا عندما نستغلها، ومع 

ذلك ال ميكن تعويضها مبجرد فقداهنا. 

قرارات  تنفيذ  حول  دراسة  جلسة  يف  يش  خطاب  من  مقتطفات   -

الشيويع  للحزب  الـ18  املركزية  للجنة  اخلامسة  الاكملة  اجللسة 

الصيين، اليت حرضها مسؤولون عىل مستوى املقاطعات/ الوزارات 

يف 18 يناير 2016



   202233 إصدار خاص- يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة- املجلد الرابع

يش جني بينغ يتحدث عن التمنية عالية اجلودة

إجنازات الصني التمنوية

الدفاع الوطين

جيب أن تضمن القوات املسلحة كال من القوة العسكرية واالستعداد 

أنواع  مجيع  مع  للتعامل  استعداد  عىل  دامًئا  تكون  وأن  القتايل، 

املواقف املعقدة والصعبة.

- مقتطفات من خطاب يش يف االجمتاع العام لوفد جيش التحرير 

الشعيب وقوات الرشطة املسلحة الشعبية يف الدورة الرابعة لملجلس 

الوطين الـ13 لنواب الشعب الصيين يف 9 مارس 2021

اإلصالح واإلنفتاح

"بغض النظر عن الكيفية اليت سيتغري هبا العامل، فإن إميان الصني 

والزتامها باإلصالح واالنفتاح لن يزتعزع".

- مقتطفات من اخلطاب الرئييس ليش عرب تقنية الفيديو يف حفل 

 21 2022، يف  لعام  اآلسيوي  بوآو  ملنتدى  السنوي  املؤمتر  افتتاح 

أبريل 2022 

محاية البيئة

ال جيوز اتباع مقاربة تبسيطية وسطحية محلاية النظام البييئ.

 - مقتطفات من خطاب يش أثناء حضوره مقة القادة حول املناخ عرب 

تقنية الفيديو يف بكني يف 22 أبريل 2021

احلومكة القامئة عىل القانون

املستويات  خمتلف  يف  املسؤولني  كبار  أن  من  التأكد  علينا  يتعني 

اللجنة  اختذهتا  اليت  الرئيسية  واخلطط  القرارات  بأمانة  ينفذون 

القامئة  الشاملة  احلومكة  حول  الصيين  الشيويع  للحزب  املركزية 

عىل القانون.

- مقتطفات من خطاب يش يف املؤمتر املركزي األول حول العمل 

احلزب  تارخي  يف  القانون  عىل  القامئة  الشاملة  باحلومكة  املتعلق 

الشيويع الصيين يف الفرتة من 16 إىل 17 نومفرب 2020

رفاهية الشعب

التمنية ورفاهية  نتبع هنًجا يركز عىل الشعب، وأن نضع  جيب أن 

الشعب عىل رأس جدول لك األمعال.

حفل  الفيديو يف  تقنية  عرب  الرئييس  من خطاب يش  مقتطفات   -

افتتاح املؤمتر السنوي ملنتدى بوآو اآلسيوي 2022، يف 21 أبريل 

2022

الدميقراطية الشعبية بعملياهتا الاكملة

للزينة، بل هتدف حلل املشالك  الدميقراطية ليست زخرفة تستخدم 

اليت يريد الشعب حلها. سواء اكنت الدولة دميقراطية أم ال، تعمتد 

عىل ما إذا اكن شعهبا هو حقا سيد البالد.

- مقتطفات من خطاب يش يف مؤمتر مركزي حول العمل املتعلق 

باملجالس الشعبية، يف 13 و14 أكتوبر 2021

الثقة الثقافية

حتديد  ميكننا  كيف  عاما،   5000 الـ  ذات  حضارة  وجود  دون 

الطريق  وجدنا  كيف  احلضارة،  هذه  ودون  الوطنية؟  اخلصائص 

لتحقيق النجاح يف االشرتاكية الصينية؟

لـ"  - مقتطفات من خطاب يش خالل رحلته إىل حديقة خمصصة 

تشو يش"، الفيلسوف الصيين الهشري من القرن الثاين عرش، يف 

مدينة نانبينغ مبقاطعة فوجيان جنوب رشق الصني، يف 22 مارس 2

قواعد القانون

القانون املدين

امحلاية اإليكولوجية:

حتسني جودة املياه واهلواء، احلد 

من الصناعات كثيفة التلوث

أهداف ذروة الكربون واحلياد، 

حتسني أنواع احليوانات الربية

رفاهية الشعب:

استقرار العاملة

تأمني املعاشات والضامن 

االجمتايع خالل احتواء كوفيد-19

تنشيط الريف

اإلصالح واإلنفتاح:

قانون االستمثار األجنيب

مناطق التجارة احلرة واملعارض 

التجارية املينائية

ترقية االسهتالك

القوى العسكرية القوية

أسلحة عسكرية متطورة

قوات مسلحة عالية اجلودة

تدريبات حفظ السالم الدويل

املساعدات اإلنسانية

الثقة الثقافية:

ازدهار الصناعات الثقافية 

الثقافة الصينية التقليدية 

األناقة الصينية

التبادالت الثقافية

الدميقراطية الشعبية 

بعملياهتا الاكملة:

الدورتان السنويتان
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دفع التاكمل اإلقليمي 
يف 5 و6 سبمترب يف عام 2021، نرشت السلطات املركزية خطًطا لبناء منطقة 

التعاون العميق بني قوانغدونغ ومااكو يف هنغتشني ومواصلة تطوير منطقة تعاون 

صناعة اخلدمات احلديثة تشياهناي- شنتشن- هونغ كونغ، وتوجد املنطقتان يف 

مقاطعة قوانغدونغ، ومن املقرر أن تضخ هذه اخلطط قوة دفع قوية يف املرحلة 

التطوير عايل اجلودة ملنطقة اخلليج الكربى قوانغدونغ- هونغ كونغ-  التالية من 

مااكو.

االقتصادية  الدائرة  لتطوير  رئيسية  قدمت احلكومة خطة   ،2021 أكتوبر   20 يف 

واحدة  االقتصادية  الدائرة  وُتعترب  الصني.  غرب  وتشونغتشينغ يف  تشنغدو  بني 

بكني  منطقة  بعد  برزت  اليت  األخرى،  املهمة  التمنوية  االسرتاتيجيات  من مضن 

وتياجنني وخيب ودلتا هنر اليانغتيس ومنطقة اخلليج الكربى.

اإلجنازات التكنولوجية 
اليمك  هول  لتأثري  العامل  يف  مالحظة  أول  الصني  حققت  املايض،  العقد  مدار  عىل 

ثاليث األبعاد واليط املتحمك به للجرافني بدقة عىل املستوى الذري، وطّورت أول رقاقة 

حوسبة اندماجية غري متجانسة يف العامل ُتمسى "تياجني".

املركبة  وأطلقت  "تشانغ-آه"  القمر  استكشاف  برناجم  تنفيذ  يف  الصني  حجنت  لقد 

اجلوالة "تشورونغ" عىل املرخي ومقر املراقبة المشسية "شيخه" باإلضافة إىل العديد 

الستكشاف  "ووكونغ"  ذلك  يف  مبا  األخرى،  العملية  التجريبية  الصناعية  األمقار  من 

واألرض،  صنايع  مقر  بني  مكي  اتصال  أول  إلجراء  "موزه"  ومقر  املظملة،  املادة 

والقمر الصنايع "هوييان" لقياس مستوى طاقة موجة اجلاذبية املكتشفة حديًثا، ومقر 

"تانسات" لتتبع غازات االحتباس احلراري يف الغالف اجلوي لألرض.

جتاوز معدل مسامهة العمل والتكنولوجيا يف المنو االقتصادي الوطين الصيين ٪60 

يف عام 2020، حمققا بذلك ارتفاعا بلغ حوايل 40٪ معا اكن قبل عقد من الزمن.

منو التجارة اإللكرتونية 
ظلت مناذج أمعال التجارة اإللكرتونية اجلديدة نابضة يف الصني عىل الرمغ من 

تأثري كوفيد-19، حيث مت إجراء أكرث من 60 مليون عرض تروجيي مبارش عىل 

وقد   .2022 يونيو  إىل  يناير  من  املمتدة  الفرتة  اإللكرتونية يف  التجارة  منصات 

انتعاش  يف  اإللكرتونية  للتجارة  املبارش  البث  عروض  من  املزتايد  العدد  سامه 

مبيعات التجزئة عرب اإلنرتنت يف البالد.

ذلك  يف  مبا  الريفية،  املناطق  يف  اإلنرتنت  عرب  للتسوق  اجلديدة  األمناط  تعود 

البث املبارش والتجارة اإللكرتونية، بالنفع عىل املسهتلكني مكا تعزز أيًضا مبيعات 

املنتجات الزراعية عالية اجلودة يف املناطق الريفية.

األخرية.  السنوات  الصني برسعة يف  احلدود يف  عرب  اإللكرتونية  التجارة  منت 

إذ أدت جاحئة كوفيد-19 إىل تغيريات يف سلوك املسهتلك، مما أدى إىل زيادة 

عرب  اإللكرتونية  التجارة  قوي يف  اإلنرتنت وخض زمخ  التسوق عرب  الطلب عىل 

احلدود. منذ عام 2015، وافق جملس الدولة )جملس الوزراء الصيين(، عىل إنشاء 

132 منطقة جتريبية للتجارة اإللكرتونية عرب احلدود يف 30 منطقة عىل مستوى 

املقاطعات.

جزيرة هنغتشني يف مقاطعة قوانغدونغ يف 17 سبمترب )شينخوا(

هوتشو،  اإللكرتونية يف  التجارة  منصات  للؤلؤ عىل  مبارش  ببث  تقوم  مقدمة 

مقاطعة تجشيانغ، يف 20 يوليو )شينخوا(

التلسكوب الراديوي الكروي ذو الفتحة البالغة 500 مرت، أكرب تلسكوب السليك 

ذو طبق واحد يف العامل، يف مقاطعة قويتشو، يف 19 ديمسرب 2021 )شينخوا(
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ماكحفة االحتاكر
توجهيية  مبادئ  عن  الصيين  الدولة  جملس  كشف 

فرباير   7 يف  االلكرتوين  لالقتصاد  االحتاكر  ملاكحفة 

السوق  يف  العادلة  املنافسة  لضامن  وذلك   ،2021

وتعزيز التمنية املبتكرة والصحية للقطاع.

إىل  االحتاكر  ماكحفة  قانون  تعديل  مسودة  تقدمي  مت 

أعىل  الشعب،  لنواب  الوطين  لملجلس  الدامئة  اللجنة 

افتتاح  تاله  أكتوبر،   19 يوم  ملراجعته  ترشيعية،  هيئة 

 18 يوم  بكني  يف  ملاكحفة االحتاكر  الوطنية  اهليئة 

نومفرب يف العام املايض.

السوق  تنظمي  هيئة  فرضت   ،2021 عام  مدار  عىل 

مليار  يوان )3.14  مليار  عن 20  تزيد  غرامات  الوطنية 

يف  مبا  الكبرية،  الرشاكت  من  العديد  عىل  دوالر( 

تينسنت  ورشكة  بايدو  ورشكة  بابا،  عيل  مجموعة  ذلك 

القابضة احملدودة، بسبب انهتااكت ملاكحفة االحتاكر.

تنشيط الريف 
كشفت الصني النقاب عن "الوثيقة املركزية األوىل" لعام 2022 يف فرباير من هذا العام، واليت 

حتدد املهام الرئيسية لدفع إحياء الريف بشك شامل.

عىل  الوثيقة  هذه  إىل  ُينظر  عام،  لك  الصني  يف  املركزية  السلطات  تصدره  سيايس  بيان  كأول 

أهنا مؤرش عىل أولويات السياسة، وقد ظل العمل يف الزراعة واملناطق الريفية عىل رأس جدول 

األمعال ملدة 19 سنة متتالية منذ عام 2004.

دعت الوثيقة إىل بذل اجلهود لتحقيق االستقرار وزيادة اإلنتاج الزرايع، وزيادة دخل املزارعني 

كوفيد-19  جاحئة  مع  للتعامل  الصني  يف  الريفية  املناطق  يف  االستقرار  ومضان  مّطرد،  بشك 

والتغريات األخرى اليت مل نهشدها خالل قرن من الزمن وتعزيز التمنية االقتصادية واالجمتاعية 

السلمية. 

وتضمن  والزيت  الصويا  فول  لنباتات  اإلنتاجية  القدرة  أيضا  ستعزز  اجلهود  إن  الوثيقة  وقالت 

توريد املنتجات الرئيسية مثل حلم اخلزنير واخلرضوات.

تفّصل الوثيقة امحلاية املعقولة لدخل املزارعني من زراعة احلبوب والتنظمي املنسق بشأن املنتجات 

الزراعية الرئيسية.

األصول  مثل  احليوية  الزراعية  األساسية  التقنيات  حول  البحوث  تعزيز  تدابري  أيًضا  حددت  مكا 

والوقاية  املرافق،  زراعة  تطوير  وترسيع  الزراعية،  واملعدات  اآلالت  تطبيقات  وتعزيز  الوراثية، 

واالستجابة بفعالية للكوارث الكربى املتعلقة بالزراعة.

خلطر  املعرضني  األخشاص  ومساعدة  مراقبة  آليات  لتحسني  اجلهود  بذل  عىل  الوثيقة  وحثت 

الوقوع مرة أخرى يف براثن الفقر، ومضان تنفيذ سياسات املساعدة والدمع يف الوقت املناسب.

ووفقا للوثيقة، جيب بذل املزيد من اجلهود لملساعدة يف زيادة دخل الساكن الذين انتشلوا مؤخرا 

من دائرة الفقر.

وأضافت الوثيقة أن الصني سزتيد من دمعها لملحافظات الرئيسية يف تنشيط الريف ولملجمعات 

األولية  للصناعات  املتاكملة  التمنية  تعزيز  عىل  ستعمل  مكا  توطيهنا،  إعادة  متت  اليت  الساكنية 

والثانوية والثالثية يف املناطق الريفية.
 21 نانتشانغ مبقاطعة جيانغيش يف  اآللية يف  آلة حصاد األرز 

يوليو )شينخوا(

افتتاح اهليئة الوطنية ملاكحفة االحتاكر يف بكني يف 18 نومفرب 2021 )شينخوا(
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دولة واحدة ونظامان

هونغ كونغ بعد 25 عاًما: اندماج أفضل يف 
التمنية الوطنية

يف األول من يوليو عام 1997، استأنفت الصني 

هونغ  منطقة  إنشاء  ومت  كونغ  هونغ  عىل  سيادهتا 

كونغ اإلدارية اخلاصة. منذ ذلك احلني، بدأت املدينة 

رحلة رائعة حنو التجديد العظمي لألمة الصينية.

قوانغدونغ-هونغ  خليج  منطقة  تمنية  تعزيز  اكن 

كونغ-مااكو الكربى جزءا مهام من تمنية منطقة هونغ 

كونغ اإلدارية اخلاصة.

منطقتني  من  الكربى  اخلليج  منطقة  تتكون 

إداريتني خاصتني مها هونغ كونغ ومااكو، و9 مدن 

املساحة  وتبلغ  املجاورة،  قوانغدونغ  مقاطعة  يف 

مربع،  كيلومرت  ألف   56 حوايل  لملنطقة  اإلمجالية 

وتغيط حوايل 6٪ من ساكن الصني.

اتفاقية  توقيع  مت   ،2017 يوليو  من  األول  يف 

أكرب  واإلصالح،  للتمنية  الوطنية  اللجنة  بني  إطارية 

قوانغدونغ  وحكومات  البالد،  يف  اقتصادي  خمطط 

بني  التعاون  تعميق  بشأن  ومااكو  كونغ  وهونغ 

قوانغدونغ وهونغ كونغ ومااكو.

وبعد عام من ذلك التارخي، أعلنت الصني افتتاح 

مرشوع  وهو  مااكو،  تشوهاي-  كونغ-  هونغ  جرس 

وهونغ  قوانغدونغ  بني  يربط  معالق  حبري  مروري 

كونغ ومااكو، وأصبح هذا املرشوع رمًزا مادًيا لرؤية 

الصني ملنطقة اخلليج الكربى.

خمطط  عن  الكشف  مت   ،2019 فرباير   18 يف 

املتوقع أن  الكربى، والذي من  تطوير منطقة اخلليج 

اجلودة،  عالية  التمنية  يف  به  حُيتذى  منوذج  ينشئ 

ومنطقة خليج دولية من الدرجة األوىل، ومجموعة مدن 

عاملية املستوى.

ملواصلة  خطة  إطالق  مت  املايض،  سبمترب  يف 

تطوير منطقة تعاون تشياهناي ملدينة شنتشن اجلنوبية 

ومنطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة، هبدف مساعدة 

املنطقة عىل أداء دور منوذيج وقيادي بشك أفضل 

يف تطوير منطقة اخلليج الكربى.

 12.6 لملنطقة  اإلمجايل  احمليل  الناجت  بلغ 

الصني تستأنف سيادهتا عىل هونغ كونغ يف 1 يوليو 1997 )شينخوا(

مهشد جرس هونغ كونغ- تشوهاي- مااكو يف 11 يوليو 2018 )شينخوا(
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تريليون يوان )1.97 تريليون دوالر( العام املايض، 

بزيادة 2.4 تريليون يوان عن عام 2017. بأقل من ٪1 

من كتلة أرايض البالد، شلكت منطقة اخلليج الكربى 

12٪ من الناجت احمليل اإلمجايل الوطين.

ارتفع عدد الرشاكت املُمولة من هونغ كونغ يف 

سنوي  أساس  عىل   ٪156 بنسبة  تشياهناي  منطقة 

يف عام 2021، ومن إمجايل االستمثار األجنيب يف 

االستخدام الفعيل يف تشياهناي العام املايض، اكن 

93.8٪ من هونغ كونغ.

مكا يستفيد األفراد من هونغ كونغ من مبادرة 

منطقة اخلليج الكربى، حيث ُيحمس اآلن لملهنيني من 

قطاعات، مبا  بالعمل يف مثانية  ومااكو  كونغ  هونغ 

السياحيني،  واملرشدين  واألطباء  املعملني  ذلك  يف 

الرئييس  الرب  يف  بالتدريبات  القيام  رضورة  مع 

واالعرتاف املتبادل باملؤهالت. وقد حصل حىت اآلن 

خمتلف  يف  مؤهالت  عىل  حمرتف   3000 من  أكرث 

القطاعات يف الرب الرئييس.

بعد عودة هونغ كونغ، بدأ نواب املنطقة املشاركة 

يف أمعال املجلس الوطين لنواب الشعب، أعىل هيئة 

يف الدولة، وذلك خالل املؤمتر الوطين التاسع لنواب 

الشعب الصيين يف عام 1998، هبدف مناقشة خطط 

التمنية الوطنية واملشالك اليت تؤثر عىل حياة الناس 

يف املنطقة، ووضع توقعات الشعب عىل رأس جدول 

األمعال يف شؤون الدولة.

 5600 من  أكرث  يعمل  نفسه،  الوقت  ويف 

كونغ  هونغ  يف  احلياة  منايح  مجيع  من  ممثل 

السيايس  االستشاري  املؤمتر  يف  كأعضاء 

بيهنم  من  املستويات،  مجيع  عىل  الصيين  للشعب 

الوطين لملؤمتر  يف املجلس  ممثل   200 من  أكرث 

ومجيعهم  الصيين،  االستشاري السيايس للشعب 

الوطنية  الرباجم  يف  بقمية  يمتزيون  مستشارون 

الرئيسية ومبسامهاهتم يف تمنية البالد.

مت انتخاب 36 نائبا من هونغ كونغ لملشاركة يف 

أمعال املجلس الوطين الـ13 لنواب الشعب الصيين، 

والذين ميثلون 1.2٪ من إمجايل عدد النواب، بيمنا 

االستشاري  لملؤمتر  عضو   200 من  أكرث  ينىمت 

اخلاصة،  اإلدارية  كونغ  هونغ  منطقة  من  السيايس 

اإلمجايل.  املجموع  من   ٪10 نسبة  ميثلون  والذين 

وتتجاوز النسبتان بشك كبري حصة هونغ كونغ من 

تعداد ساكن البالد البالغة ٪0.5.

الصني  مجهورية  قانون  عىل  املوافقة  متت 

الشعبية بشأن محاية األمن القويم يف منطقة هونغ 

اللجنة  قبل  من  باإلمجاع  اخلاصة  اإلدارية  كونغ 

الدامئة لملجلس الوطين لنواب الشعب الصيين يف 

30 يونيو 2020، مما أدى إىل ملء فراغ أمين طويل 

األمد يف املنطقة.

سعت  الدولة،  مستوى  عىل  الترشيع  َسن  بعد 

األمن  محلاية  حميل  ترشيع  أجل  من  كونغ  هونغ 

القويم.

يف أواخر مايو، ألقت رشطة هونغ كونغ القبض 

الصلة،  القوانني ذات  إنفاذ  أثناء  186 خشًصا  عىل 

ومتت مقاضاة أكرث من 100 خشص.

أصدرت الصني العام املايض خطهتا امخلسية 

الـ14 )2021-2025(، ويه خطة وأجندة معل للتمنية 

االجمتاعية واالقتصادية للبالد يف السنوات امخلس 

االقتصادية  التمنية  عىل  الضوء  تسليط  مت  املقبلة. 

عىل  يدل  مما  اخلطة،  كونغ يف  هلونغ  واالجمتاعية 

كونغ  هونغ  ملنطقة  القوي  املركزية  احلكومة  دمع 

اإلدارية اخلاصة.

حماوالت  دمع  الـ14  امخلسية  اخلطة  تواصل 

هونغ كونغ لتعزيز ماكنهتا مكركز مايل ونقل وجتاري 

دويل، وتعزيز ماكنهتا مكركز أمعال عاملي خاريج 

للرمنينيب، ومركز دويل إلدارة األصول ومركز إلدارة 

املخاطر.

فميا يتعلق بالتمنية عالية اجلودة ملنطقة اخلليج 

الكربى، تؤكد اخلطة امخلسية الـ14 تعميق وتوسيع 

كونغ  هلونغ  املالية  األسواق  بني  املتبادل  الوصول 

والرب الرئييس وتعزيز التبادالت والتعاون بني هونغ 

كونغ والرب الرئييس عىل جهبات خمتلفة، وألول مرة، 

رئيسية  كونغ مكنصة  هونغ  حلقة شنتشن-  يتضمن 

CI  .للتعاون يف منطقة اخلليج الكربى

)املصدر: يس يج يت أن( 

ُتظهر الصورة اليت مت التقاطها يف 25 يونيو 2022 املنظر يف ميناء فيكتوريا يف هونغ كونغ )شينخوا(
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دولة واحدة ونظامان

"دولة واحدة ونظامان" يف منطقة مااكو 
اإلدارية اخلاصة

يصادف احلادي عرش من يناير الذكرى األربعني 

الزعمي  صاغه  الذي  ونظامان"  واحدة  "دولة  ملبدأ 

الصيين الراحل دنغ شياو بينغ يف عام 1982. وقد مت 

السيمل  التوحيد  إلعادة  البداية  يف  املبدأ  هذا  اقرتاح 

الستئناف  الهنج  هذا  واسُتخدم  الصينية،  تايوان  مع 

كونغ  هونغ  عىل  الشعبية  الصني  مجهورية  سيادة 

تنفيذ  املقالة  هذه  تتناول   .)1999( ومااكو   )1997(

مبدأ "دولة واحدة ونظامان" يف منطقة مااكو اإلدارية 

الثانية  السنوية  بالذكرى  احتفلت  واليت  اخلاصة، 

والعرشين لتأسيهسا يف 20 ديمسرب 2021.

بشك  ونظامان"  واحدة  "دولة  مبدأ  يشمتل 

أسايس عىل عنرصين مرتابطني ومها الوحدة بني الرب 

اخلاصتني  اإلداريتني  واملنطقتني  الصيين  الرئييس 

واستقاللية  واحدة"  "دولة  عنرص  يف  جهة  من  املمتثلة 

املناطق اإلدارية اخلاصة يف تنظميها السيايس، ومن 

واملمتثلة  واالجمتاعية  االقتصادية  اهليالك  أخرى  جهة 

مااكو  منطقة  مثال  يوحض  "نظامان".  عنرص  يف 

العنرصين  هذين  مزج  سامه  كيف  اخلاصة  اإلدارية 

يف استقرار وازدهار املنطقة.

بداية  منذ  اخلاصة،  اإلدارية  مااكو  منطقة  متتعت 

االستقاللية  من  عالية  بدرجة  عام 1999،  يف  إنشاهئا 

والترشيعية  التنفيذية  سلطاهتا  استخدام  يف 

والقضائية. وقد مت مضان استقرار اهليالك السياسية 

مبدأ  خالل  من  مااكو  يف  واالجمتاعية  واالقتصادية 

القوانني  عىل  باحلفاظ  مسح  الذي  االسمترارية، 

دستور  مع  تتعارض  ال  اليت  احمللية  والسياسات 

مجهورية الصني الشعبية.

ملااكو  ونظامان"  واحدة  "دولة  مبدأ  تطبيق  مسح 

وزيادة  املنخفض  الرضييب  وضعها  عىل  باحلفاظ 

اإليرادات من صناعات األلعاب والسياحة بشك كبري. 

حيث أبقت منطقة مااكو اإلدارية اخلاصة الباب مفتوحا 

أمام العامل لتطبيق سياسة التجارة احلرة دون ضوابط 

حركة  حرية  محاية  وبالتايل  األجنيب،  الرصف  عىل 

البضائع واألصول غري اململوسة ورؤوس األموال. وفًقا 

اإلدارية  مااكو  منطقة  يف  والتعداد  اإلحصاء  لدائرة 

اخلاصة، مسح المنو االقتصادي غري املسبوق لملنطقة 

الناس جممتعون يف ميدان تيانآمنن لالحتفال بعودة مااكو يف 19 ديمسرب 1999 )شينخوا(
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من  اإلمجايل  احمليل  ناجتها  بزيادة  اخلاصة  اإلدارية 

عام  يف  دوالر(  مليار   6.86( مااكوي  باتااك  مليار   55

يف  دوالر(  مليار  باتااك )55.62  مليار  إىل 446   2001

عام 2019. ويف عام 2006، جتاوزت مااكو الس فيغاس 

يف إيرادات األلعاب لتصبح أكرب مركز ألعاب يف العامل، 

وذلك بناًء عىل حمليل الصناعة واألرقام احلكومية اليت 

نقلهتا نيويورك تاميز. يف الوقت نفسه، مسح تنفيذ مبدأ 

عىل  باحلفاظ  اخلاصة  اإلدارية  لملنطقة  االسمترارية 

الرمسية  اللغات  من  واحدة  باعتبارها  الربتغالية  اللغة 

الربتغال  مع  والتعليمي  الثقايف  التبادل  عىل  واحلفاظ 

وغريها من البلدان الناطقة بالربتغالية.

يف عام 2020، اخنفض الناجت احمليل اإلمجايل 

السياحة  صناعات  تأثرت  حيث   ٪50 من  بأكرث  ملااكو 

السفر  عىل  املفروضة  بالقيود  املنطقة  يف  واأللعاب 

عن  كشف  الذي  األمر  كوفيد-19.  جاحئة  بسبب 

ضعف مااكو يف اعمتادها الكبري عىل قطاع األلعاب 

والسياحة، والتأكيد عىل احلاجة إىل املزيد من التنويع 

الُبعد  أصبح  الوضع،  هذا  مثل  يف  االقتصادي. 

واحًضا  واحدة"  "دولة  لعنرص  والتمنوي  االقتصادي 

من  دمًعا  قبل  من  تطلب  مل  مااكو  ألن  خاص  بشك 

احلكومة املركزية مجلهورية الصني الشعبية.

منطقة  تضمني  مت  حيث  مسمترا  الدمع  هذا  اكن 

السياسات  من  العديد  يف  اخلاصة  اإلدارية  مااكو 

فريدة  فرصة  لملنطقة  توفر  اليت  الوطنية  الصناعية 

وعالقاهتا  الصيين،  االقتصادي  المنو  من  لالستفادة 

اقتصادي  تاكمل  وحتقيق  ثالثة،  دولة  مع  االقتصادية 

أفضل مع منطقة هونغ كونغ اإلدارية اخلاصة ومقاطعة 

قوانغدونغ املجاورتني. بعد عودة مااكو إىل الصني يف 

عام 1999، زار الرئيس يش جني بينغ مااكو ست مرات 

ومنطقة هنغتشني املجاورة يف مقاطعة قوانغدونغ أربع 

مرات، مما يشري إىل األمهية الكبرية اليت توىل للتمنية 

االقتصادية واالزدهار يف املنطقة.

اإلدارية  مااكو  منطقة  إىل  ُنسب   ،2015 عام  يف 

والطريق"،  "احلزام  مبادرة  يف  خاص  دور  اخلاصة 

يف  دجمه  مت  الذي  البحري"،  احلرير  "طريق  وخاصة 

مكا   .)2020-2016( ملااكو  امخلسية  التمنية  خطة 

تلعب املنطقة اإلدارية اخلاصة دوًرا خاًصا يف تطوير 

كونغ-مااكو،  قوانغدونغ-هونغ  الكربى  اخلليج  منطقة 

والرتفيه.  للسياحة  عاملي  مكركز  ماكنهتا  يعزز  مما 

من  لالستفادة  فرصة  ملااكو  أتيحت  ذلك،  عىل  وعالوة 

حيث  النامية  البلدان  مع  للصني  االقتصادية  العالقات 

التعاون  ملنتدى  الدامئة  لألمانة  مكقر  املنطقة  تعيني  مت 

الناطقة  والبلدان  الصني  بني  والتجاري  االقتصادي 

باللغة الربتغالية.

املعركة  اكنت  وبيمنا   ،2021 عام  يف  أخرًيا، 

احلكومة  أكدت  مسمترة،  تزال  ال  كورونا  فريوس  مع 

املركزية دمعها للتنويع االقتصادي يف مااكو من خالل 

هنغتشني  منطقة  لتطوير  مفصلة  رئيسية  خطة  إصدار 

املجاورة ملقاطعة قوانغدونغ. حيث حددت اخلطة العديد 

يف  تعزيزها  سيمت  اليت  األولوية  ذات  الصناعات  من 

والتكنولويج  العيمل  البحث  بيهنا  ومن  هنغتشني 

والطب الصيين التقليدي والسياحة وخدمات املؤمترات 

واملعارض واخلدمات املالية احلديثة.

حتقيقها  اكن  أعاله  املذكورة  التطورات  مجيع 

مما  ونظامان"،  واحدة  "دولة  مبدأ  مبوجب  ممكنا 

عىل  احلفاظ  يف  املبدأ  هذا  ومرونة  جدوى  عىل  يدل 

اخلاصة  اإلدارية  مااكو  ملنطقة  الفريدة  اخلصائص 

استقرار  يف  املسامهة  وبالتايل  تطويرها،  وأيضا 

CI  .وازدهار املنطقة

 )املصدر: يس يج يت أن(

فنانون يؤدون رقصة التنني يف ميدان سينادو لالحتفال بعيد الربيع يف مااكو جنوب الصني يف 2 فرباير 2022 )شينخوا(
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تعزيز التبادالت اخلارجية
تعزيز التعاون بني األحزاب السياسية

تعزيز التعاون بني األحزاب السياسية لتحقيق 
رفاهية الشعب بشلك مشرتك

قيادة  خالل  من  املسار  لتوجيه  املسؤولية  محتل  إىل  حباجة  حنن    •

وتشكيل املستقبل املشرتك للبرشية. 
•  حنن حباجة إىل محتل املسؤولية لبناء توافق يف اآلراء من خالل 

دمع وتعزيز القمي املشرتكة لإلنسانية.
•  حنن حباجة إىل محتل املسؤولية لتعزيز التمنية من خالل حتقيق 

منافع أكرب مجليع الشعوب بطريقة أكرث إنصافا.
•  حنن حباجة إىل محتل املسؤولية لتعزيز التعاون من خالل العمل 

معا ملواجهة املخاطر والتحديات العاملية.
•  حنن حباجة إىل محتل املسؤولية لتحسني احلومكة من خالل تعزيز 

قدرتنا عىل مضان رفاهية الشعوب.
حتتاج األحزاب السياسية، باعتبارها قوة مهمة وراء التقدم البرشي، إىل 
حتديد املسار الصحيح لمليض قدما ومحتل مسؤوليهتا التارخيية لضامن 

رفاهية الشعوب ومتابعة التقدم البرشي.

- إذا نظرنا من منظور "جممتع مصري مشرتك للبرشية"، فإن العامل 
هو ماكن واسع وشاسع وميلء بفرص التعاون.

-  حيق لشعوب مجيع الدول أن ختتار مساراهتا التمنوية ومناذجها 

مجليع  حق  يه  الدميقراطية  فإن  السياق،  نفس  ويف   ... املؤسسية 
الشعوب، وليست امتياًزا حرصًيا لعدد قليل من الدول.

-  احلمك عىل ما إذا اكن بلد ما دميقراطًيا أم ال ينبيغ أن يصدره 
شعبه، وليس من قبل حفنة من اجلهات األخرى.

-  لك اجلهود اليت تبذهلا الدول منفردة الستكشاف مسار التحديث 

بشك مستقل يف ظل ظروفها الوطنية اخلاصة جديرة باالحرتام.
املشكالت  حل  يمت  أفضل،  بشك  األطراف  تعددية  ممارسة  عند    -

املشرتكة لإلنسانية بشك أرسع. جيب أن تستند القواعد الدولية إىل 
معايري معرتف هبا عاملًيا بداًل من قواعد عدد قليل من الدول.

-  جيب أن هيدف التعاون بني الدول إىل خدمة البرشية مجعاء بداًل من 

السيع وراء اهلمينة عن طريق سياسة املجموعات.
بتعزيز  وستلزتم  النايم،  العامل  يف  عضوا  دامئا  الصني  ستظل    -

متثيلها وصوهتا يف نظام احلومكة العاملي.

يش جني بينغ، األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين والرئيس 

الصيين، حيرض مقة احلزب الشيويع الصيين واألحزاب السياسية العاملية 

ويليق لكمة رئيسية يف العامصة الصينية بكني، يف 6 يوليو 2021 )شينخوا(

مالحظة احملرر: فميا ييل اخلطاب الرئييس الذي 

ألقاه يش جني بينغ، األمني العام للجنة املركزية 

للحزب الشيويع الصيين ورئيس مجهورية 

الصني الشعبية يف مقة احلزب الشيويع الصيين 

واألحزاب السياسية العاملية يف بكني يف تارخي 6 

يوليو 2021.



   202241 إصدار خاص- يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة- املجلد الرابع

نزارباييف،  سلطان  نور  قال 
والرئيس  أوتان  نور  حزب  رئيس 
جاحئة  إن  لاكزاخستان،  األول 
أنه  أخرى  مرة  أثبت  كوفيدـ19 
فقط من خالل احلفاظ عىل الرشاكء 
للبلدان  ميكن  البعض،  بعضهم  ودمع 
جارة  بصفهتا  العاملية.  للتحديات  بفعالية  االستجابة 
صديقة للصني، ستشارك اكزاخستان دامًئا بنشاط يف 

بناء مبادرة "احلزام والطريق" والتعاون يف إطارها.

قال جنوين فو تروجن، األمني العام 
الشيويع  للحزب  املركزية  للجنة 
الفيتنايم، إن احلزب الشيويع 
الصيين  الشعب  قاد  الصيين 
تارخيية  إجنازات  حتقيق  إىل 
مضيفا  املايض.  القرن  خالل  كربى 
أنه حتت قيادة يش، ستواصل الصني حتقيق إجنازات 
مزدهرة  عظمية  حديثة  اشرتاكية  دولة  وتصبح  جديدة 
ورائعة.  ومتنامغة  ثقافيا  ومتقدمة  ودميقراطية  وقوية 
جيب عىل األحزاب السياسية يف خمتلف البلدان العمل 
مع احلكومات للتصدي بفعالية ضد التحديات العاملية من 

أجل حتقيق حياة أكرث سعادة للبرشية.

والرئيس  فتح  حركة  رئيس  قال 
إن  عباس  محمود  الفلسطيين 
ملبادرة  املقرتحة  الصني  مبادرة 
عىل  تساعد  والطريق"  "احلزام 
التعاون االقتصادي الدويل  تعميق 
الدول،  بني  تمنوية  رشااكت  وإقامة 
يف  توجد  الصني  أن  أيًضا  تظهر  املبادرة  أن  مضيًفا 
املصاحل  محلاية  احلمكة  تستعمل  اليت  الدول  طليعة 

املشرتكة لشعوب العامل.

املوحدة  روسيا  حزب  رئيس  ميدفيديف،  دميرتي  قال 
القرن  خالل  إنه  الرويس،  األمن  جملس  رئيس  ونائب 
عىل  قادًرا  الصيين  الشيويع  احلزب  اكن  املايض، 

تعزيز التعاون بني األحزاب السياسية

قادة األحزاب السياسية العاملية يشيدون بفلسفة احلزب الشيويع الصيين 

اليت تركز عىل الشعب، ويعربون عن استعدادمه للتبادالت الثنائية

رئيس  رامافوزا،  سرييل  ماتاميال 
حزب  ورئيس  أفريقيا،  جنوب 
املؤمتر الوطين األفرييق احلامك، 
الصيين  الشيويع  احلزب  هينئ 
األول:  املوئي  اهلدف  حتقيق  عىل 
املمتثل يف  التارخيي  اإلجناز  حتقيق  مت 
القضاء عىل الفقر املدقع يف أكرب اقتصاد ناٍم عىل وجه 
األرض ألن احلزب الشيويع الصيين وضع احتياجات 
ومصاحل الشعب يف مصمي معله، إن احلزب الشيويع 

الصيين صديق حقييق وموثوق به وذو قمية.

الرئيس  فرنانديز،  ألربتو  قال 
رئيس  أيًضا  وهو  األرجنتيين، 
إن  البالد،  يف  العدالة  حزب 
خطاب يش "ذو رؤية ثاقبة". وقال 
إن اخلطاب ميكن أن يساعد األحزاب 
جيب  اليت  املسؤولية  نوع  يف  التفكري  عىل  السياسية 
والتمنية  التعاون  تعزيز  إىل  األطراف  داعيا  محتلها، 
املنافع  لتحقيق  حماولة  يف  واالجمتاعية  االقتصادية 

مجليع الشعوب.

رئيس  دوترييت،  رودرجيو  أشاد   
احلزب الدميقرايط الفلبيين، سلطة 
السابق،  الفلبيين  والرئيس  الشعب 
بإجنازات احلزب الشيويع الصيين 
قوة  إىل  الصني  حتويل  يف  وجناحه 
عاملية. وقال دوترييت "يف الواقع، مل تعد الصني تنيًنا نامًئا، 
فقد حققت حملها يف التقدم واالزدهار لشعهبا". وأضاف 
هائلة  قوة عمظى ومسؤولية  ذلك  "تأيت مع لك  دوترييت 
بنفس القدر. حنن نعمتد عىل الصني كصديق ورشيك من 
أجل السالم والتمنية. حنن نثق يف احلمكة امجلاعية لألمة 
الصينية العظمية، بأن الصني ستستخدم قوهتا املكتشفة 
حديًثا للدفاع معا هو جيد وعادل للبرشية". وعرّب دوترييت 
الشيويع  العالقات بني احلزب  تتحسن  أن  أمله يف  عن 
سلطة  الفلبيين-  الدميقرايط  الشعب  واحلزب  الصيين 
الشعب من خالل "احلوار البّناء املسمتر واملشاركة السملية".

الرشوع بنجاح يف طريق االشرتاكية 
مما  الصينية،  اخلصائص  ذات 
العظمية  للهنضة  الطريق  ميهد 
أن  مضيفا  الصينية.  لألمة 
العالقات الثنائية تتطور باسمترار 
مشاريع  بتنفيذ  البلدان  تقوم  حيث 
واسعة النطاق عىل املستوى الثنايئ ويف إطار العالقات 

بني دول العامل.

قال ميغيل دياز اكنيل، السكرتري 
للحزب  املركزية  للجنة  األول 
والرئيس  الكويب  الشيويع 
الكويب، "إن احلزب الشيويع 
التمنية  مسار  اكتشف  الصيين 
للصني  الوطنية  للظروف  املناسب 
ويف  عظمية".  إجنازات  حتقيق  إىل  البالد  وقاد 
مع  فعال  بشك  تعاملت  الصني  أن  إىل  إشارة 
قال  املدقع،  الفقر  عىل  وقضت   19- كوفيد  جاحئة 
اليت  التمنية  فلسفة  اتباع  يف  يمكن  املفتاح  "إن 

الشعب". عىل  تركز 

منانغاغوا،  إميرسون  أشار 
األول  والسكرتري  الرئيس 
الوطين  االحتاد  حلزب 
اجلهبة  لزميبابوي-  األفرييق 
الوطنية(  اجلهبة  )زانو-  الوطنية 
إىل  زميبابوي،  رئيس  أيًضا  وهو 
من  للتعمل  السياسية  لألحزاب  منرًبا  قدمت  القمة  أن 
بعضها البعض يف حتقيق الرخاء، والهنضة الوطنية، 
وسعادة الشعب، وكذلك رفاهية البرشية مجعاء. وقال 
منانغاغوا "إن حزب زانو- اجلهبة الوطنية قد استفاد 
كثريا من التجربة الناحجة للحزب الشيويع الصيين، 
الشيويع  احلزب  قيادة  حتت  أنه  يعتقد  أنه  مضيفا 
للهنضة  الصيين  احلمل  الصني  ستحقق  الصيين، 

الوطنية".

مالحظة احملرر: قادة األحزاب السياسية يف مجيع أحناء العامل الذين حرضوا مقة احلزب الشيويع الصيين واألحزاب 

السياسية العاملية عرب رابط الفيديو يف 7 يوليو 2021، يشيدون بفلسفة احلزب الشيويع الصيين املمتحورة حول الشعب 

باعتبارها مصدر إهلام عاملي مهم، قائلني إهنم عىل استعداد لتعزيز التبادالت والتعاون مع احلزب الشيويع الصيين.



إصدار خاص- يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة- املجلد الرابع42   2022

من أجل التمنية املشرتكة.. مستقبل أفضل 
للبرشية

بناء جممتع مصري مشرتك للبرشية

هشد عام 2021 جدوال زمنيا غنيا للرئيس الصيين 

يش جني بينغ لـ "الدبلوماسية الحسابية"، حيث أجرى 

واملنمظات  األجنبية  الدول  قادة  مع  هاتفية  ماكملة   79

الدولية، وحرض 40 حدًثا دبلوماسًيا رئيسًيا عرب تقنية 

الفيديو.

عززت هذه األنشطة الروابط بني الصني وبقية دول 

العامل مكا أظهرت أن الدولة، ذات احلضارة اليت تزيد 

 1.4 من  أكرث  ساكهنا  عدد  يبلغ  واليت  عام   5000 عن 

تمنية  عن  للبحث  متواصلة  جهوًدا  تبذل  نمسة،  مليار 

مشرتكة ومستقبل أفضل للبرشية.

أبرز النقاط يف األنشطة الثنائية
أصبحت  املعقدة،  الدولية  املواقف  مواجهة  يف 

للسالم  راخسة  قوة  الصينية-الروسية  العالقات 

واالستقرار يف العامل.

العام  ممثرة  نتاجئ  البلدين  بني  التعاون  حقق 

المتديد  إىل  الكربى  التعاون  مشاريع  من  املايض: 

بني  الودي  والتعاون  اجلوار  حسن  ملعاهدة  الرمسي 

الصيين- للعام  الناحج  االختتام  إىل  وروسيا،  الصني 

الرويس لالبتاكر العيمل والتكنولويج. 

قال يش يف ديمسرب، خالل اجمتاعه االفرتايض 

الرئيس  مع   2013 عام  منذ  والـ37   2021 يف  الثاين 

أوفتا  وروسيا  الصني  إن  بوتني،  فالدميري  الرويس 

مبسؤولياهتام بنشاط كإحدى الدول الرئيسية، ومعلتا 

والمتسك  احلقيقية  التعددية  اتباع  يف  قوية  كركزية 

بالعدل واإلنصاف يف العامل.

يش  أجرى  احلديث،  هذا  من  هشر  حوايل  قبل 

بايدن،  جو  األمرييك  نظريه  مع  الفيديو  عرب  ماكملة 

يف  حدث  أمه  أن  إىل  الصيين  الرئيس  أشار  وحيهنا 

يمتثل  املقبلة  امخلسني  السنوات  يف  الدولية  العالقات 

الصحيح  الطريق  املتحدة  والواليات  الصني  إجياد  يف 

الرئيس الصيين يش جني بينغ يليق خطابا مبناسبة العام اجلديد 2022 عرب مجموعة الصني لإلعالم واإلنرتنت عشية رأس السنة اجلديدة )شينخوا(
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للتوافق.

املتبادل  االحرتام  من  كال  أن  عىل  أكد  مكا 

ُتعترب  للجانبني،  املرحب  والتعاون  السيمل  والتعايش 

الصينية  العالقات  تطوير  يف  هامة  مبادئ  ثالثة 

األمريكية يف العرص اجلديد.

يش  أجرى  االجمتاعني،  بني  الفاصل  الهشر  يف 

سلسلة من األنشطة الثنائية ومتعددة األطراف، مبا يف 

ذلك هتنئة أوالف شولزت عىل انتخابه مكستشار ألملانيا، 

بني  احلديدية  السكك  خط  افتتاح  حفل  يف  لكمة  وإلقاء 

الصني والوس عرب تقنية الفيديو وإرسال رسائل هتنئة 

مبناسبة إعادة انتخاب رؤساء فيتنام وأوزبكستان.

اقتباسات حول التعددية
العرشين  السنوية  الذكرى   2021 عام  يصادف 

العاملية،  التجارة  منمظة  إىل  الصني  النضامم 

منتدى  إىل  الصني  النضامم  الثالثني  والذكرى 

التعاون االقتصادي آلسيا واحمليط اهلادئ، والذكرى 

الصني  مجلهورية  القانوين  املقعد  الستعادة  امخلسني 

الشعبية يف األمم املتحدة.

بالده  عزم  عن  مرات  عدة  الصيين  الرئيس  أعرب 

للصداقة  جديدة  مثار  أن  وأكد  التعددية،  دمع  عىل 

وآليات  الرصحية  التبادالت  بفضل  التحقق  بصدد 

التعاون املبتكرة.

— يف مقة الصني ودول وسط ورشق أوروبا يف 

من  أكرث  تعزتم "استرياد  الصني  إن  يش  قال  فرباير، 

170 مليار دوالر أمرييك من البضائع من دول أوروبا 

الوسىط والرشقية" وستعمل عىل مضاعفة الصادرات 

الزراعية لدول وسط ورشق أوروبا إىل الصني وزيادة 

التجارة الزراعية يف االجتاهني بنسبة ٪50".

-- ُعقد االجمتاع الـ15 ملؤمتر األطراف يف اتفاقية 

أكتوبر،  يف  بالصني  كومنينغ  يف  البيولويج  التنوع 

حيث أعلن يش عن مبادرة الصني املمتثلة يف تأسيس 

صندوق كومنينغ للتنوع البيولويج وأخذ زمام املبادرة 

من خالل استمثار 1.5 مليار يوان )233 مليون دوالر( 

لدمع محاية التنوع البيولويج يف البلدان النامية.

-- خالل خطابه يف القمة اخلاصة بني رابطة دول 

جنوب رشق آسيا )آسيان( والصني لالحتفال بالذكرى 

السنوية الثالثني لعالقات احلوار بني اآلسيان والصني 

تعزيز  إىل  يش  دعا  نومفرب،  يف  الفيديو  تقنية  عرب 

جممتع أوثق ذي مستقبل مشرتك للصني واآلسيان، مع 

الرئيس الصيين يش جني بينغ يليق لكمة خالل املناقشة العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة لألمم املتحدة 

عرب الفيديو يف 21 سبمترب 2021. )شينخوا(

معال يفرغون دفعة من لقاحات كوفيد-19 اليت تربعت هبا الصني يف مطار مبوكو الدويل يف بانيغ، 

مجهورية إفريقيا الوسىط، يف 6 يوليو 2021. )شينخوا(
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حياة  إىل  الشعوب  تطلعات  عىل  االعتبار  يف  احلفاظ 

أفضل.

عالقة متنامغة مع الطبيعة
وصل العامل إىل مفرتق طرق حيث تواجه البرشية 

املناخ.  وتغري  كوفيد-19  جاحئة  مثل  العرص  حتديات 

وقد طرح يش سلسلة من األفاكر واملبادرات اجلديدة، 

العاملي،  السالم  بناة  من  يه  الصني  أن  تظهر  واليت 

وُتعترب مسامها يف التمنية العاملية ومدافعا عن النظام 

الدويل ومزودا للسلع العامة.

املؤمتر  افتتاح  حفل  يف  لكمته  خالل  يش  أعلن 

الوزاري الثامن ملنتدى التعاون الصيين األفرييق عرب 

إضافية  جرعة  مليار  ستقدم  الصني  أن  الفيديو،  رابط 

من لقاحات كوفيد-19 ألفريقيا.

قدمت الصني أكرث من ملياري جرعة من اللقاحات 

إىل أكرث من 120 دولة ومنمظة خالل عام 2021 وذلك 

باعتبارها أول دولة تقرتح لقاح كوفيد-19 مكنفعة عامة 

عاملية وتدعو إىل التعاون العاملي يف جمال اللقاحات.

قصارى  الصني  يش "ستبذل  قال  أغسطس  ويف 

جهدها ملساعدة الدول النامية عىل التعامل مع جاحئة 

االجمتاع  إىل  مكتوبة  رسالة  يف  وذلك  كوفيد-19"، 

لقاحات  بشأن  التعاون  حول  الدويل  لملنتدى  األول 

كوفيد-19.

وخالل مقة القادة حول املناخ يف أبريل، أكد يش 

أن الصني ستسىع جاهدة للوصول إىل ذروة انبعاثات 

احلياد  وحتقيق   2030 عام  قبل  الكربون  أكسيد  ثاين 

الكربوين قبل عام 2060.

حياد  بتحقيق  الصني  تعهدت  العام،  مدار  عىل 

كومنينغ  صندوق  إنشاء  أيًضا  عززت  مكا  الكربون، 

بني  املشرتك  اإلعالن  وأصدرت  البيولويج،  للتنوع 

الصني والواليات املتحدة بشأن تعزيز العمل املنايخ، 

وشاركت يف اعمتاد ميثاق غالسكو لملناخ.

ملنتدى  السنوي  املؤمتر  يف  الرئييس  خطابه  يف 

إىل  البلدان  يش  دعا   ،2021 لعام  اآلسيوي  بوآو 

االستجابة "لنداء العرص" والتغلب عىل الوباء من خالل 

السيع  ومواصلة  العاملية  احلومكة  وتعزيز  التضامن 

إىل حتقيق جممتع مصري مشرتك للبرشية.

السيع للتمنية
خالل  الفيديو  تقنية  عرب  حديثه  يف  يش،  قال 

للنقل  الثاين  العاملي  املتحدة  األمم  مؤمتر  افتتاح  حفل 

املستدام، "فقط عندما تتطور الدول معا ميكن أن تكون 

هناك تمنية حقيقية، وفقط عندما تزدهر الدول معا ميكن 

أن يكون هناك رخاء حقييق".

لألمم  املقمي  املنسق  تشاتريج،  سيدهارث  قال 

مببادرة  ترحب  املتحدة  األمم  إن  الصني،  يف  املتحدة 

التمنية العاملية اليت اقرتحهتا الصني ألهنا سترّسع من 

تنفيذ أجندة 2030.

قطار للسكك احلديدية بني الصني والوس يغادر حمطة السكك احلديدية فيينتيان يف مدينة فيينتيان بالوس يف 3 ديمسرب 2021. )شينخوا(
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يه  يش  اقرتحها  اليت  العاملية  التمنية  "مبادرة 

االنتعاش  وتعزيز  النامية،  البلدان  تمنية  لدمع  مبادرة 

وتعزيز  اجلاحئة  بعد  ما  حقبة  يف  العاملي  االقتصادي 

التعاون اإلمنايئ الدويل".

أول  غادر  ديمسرب،   3 يف  تقول:  ما  تفعل  الصني 

مدينة  والوس  الصني  بني  احلديدية  للسكك  قطار 

العابر  احلديدية  السكة  خط  تشغيل  بعد  فيينتيان 

للحدود رمسيا.

للراكب  الكهربائية  احلديدية  السكك  خط  يربط 

بني  كيلومرًتا   1035 يبلغ  إمجايل  بطول  والبضائع 

مع  الصني  غرب  جبنوب  يوننان  مقاطعة  يف  كومنينغ 

عامصة الوس فيينتيان، ويعمتد هذا اخلط عىل املعايري 

ويعود  قمسني،  من  ويتكون  بالاكمل  الصينية  الفنية 

تارخي بدء بناء هذا اخلط إىل ديمسرب 2016.

الصني  بني  احلديدية  السكك  خط  إن  يش  وقال 

والوس هو مرشوع تارخيي للتعاون عايل اجلودة يف 

إطار مبادرة "احلزام والطريق".

ودول  الوس  مع  للعمل  مستعدة  "الصني  إن  وقال 

أوثق  رشاكة  بناء  لترسيع  الطريق  طول  عىل  أخرى 

مشرتك  مصري  جممتع  وبناء  والطريق  احلزام  ملبادرة 

للبرشية".

زرع  أو  املواجهة  إىل  البعض  يسىع  بيمنا 

اإلنسانية  القمي  تعزيز  يش  اقرتح  االنقسامات، 

واإلنصاف  والتمنية  السالم  يف  املمتثلة  املشرتكة 

والعدالة والدميقراطية واحلرية.

الصيين  الشيويع  مقة احلزب  خالل  يش  وقال 

يوليو  يف  عقدت  اليت  العاملية  السياسية  واألحزاب 

2021، "بشعور قوي باملسؤولية جتاه مستقبل البرشية 

لإلنسانية،  املشرتكة  القمي  دمع  إىل  حنتاج  مجعاء، 

وتعزيز التساحم واسع النطاق جتاه فهم القمي من قبل 

الشعوب  استكشافات  واحرتام  احلضارات،  خمتلف 

املختلفة لتحويل القمي إىل واقع". 

القمي  ترمجة  ستمت  بذلك،  القيام  خالل  "من  وقال 

خلدمة  دولة  لك  ممارسة  إىل  لإلنسانية  املشرتكة 

CI  ."مصاحل شعوهبا بطريقة مملوسة وواقعية

)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(

اآلليات متعددة األطراف اليت توصلت إلهيا الصني

أمرياك الالتينية
أمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب

حوار بني حضارات الصني وأمرياك 
الالتينية والاكرييب

الصني يه ثاين أكرب رشيك جتاري 
ألمرياك الالتينية والاكرييب

أمرياك الالتينية ومنطقة البحر الاكرييب: 
ثاين أمه وجهة لالستمثار اخلاريج يف 

الدول اآلسيوية

آسيا واحمليط اهلادئ
التعاون االقتصادي لدول آسيا واحمليط اهلادئ

الرشاكة االقتصادية اإلقلميية الشاملة
الرشاكة التقدمية الشاملة عرب احمليط اهلادئ

منطقة التجارة احلرة يف آسيا واحمليط اهلادئ
منمظة شانغهاي للتعاون

مقة تشينغداو ملنمظة شانغهاي للتعاون
اجمتاع جملس رؤساء دول منمظة شانغهاي للتعاون
توسعت جتارة الصني مع الدول األعضاء يف منمظة 

شانغهاي للتعاون 20 مرة ما بني 2001 إىل  2020

أفريقيا
منتدى التعاون الصيين- األفرييق
صندوق التمنية الصيين- األفرييق

منتدى السالم واألمن بني الصني وأفريقيا
الصني يه الرشيك التجاري األكرب 

ألفريقيا

آسيا
منمظة شانغهاي للتعاون

مقة تشينغداو ملنمظة شانغهاي للتعاون
اجمتاع جملس رؤساء دول منمظة 

شانغهاي للتعاون
توسعت جتارة الصني مع الدول األعضاء 

يف منمظة شانغهاي للتعاون 20 مرة ما بني 
2001 إىل 2020

الدول العربية
منتدى التعاون الصيين العريب
معرض الصني والدول العربية

الصني يه الرشيك التجاري األكرب للدول العربية
الدول العربية يه أكرب مورد خاريج للنفط اخلام للصني
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84 مرة 

عدالة توزيع لقاحات كوفيد-19 قضية مهمة 
لملجمتع الدويل

بقمل: ما مياو مياو

بناء جممتع مصري مشرتك للبرشية

مع إطالق الدفعة األوىل من لقاحات كوفيد-19 يف مرص يف 5 يوليو، أصبحت مرص أول دولة 

يف القارة األفريقية تقوم هبذا النوع من التعاون مع الصني، وقد مت إطالق هذا الربناجم يف ديمسرب 

2020، وبدأ اإلنتاج احمليل بعد ستة أهشر ليصل إىل إنتاج مليون جرعة خالل فرتة قصرية نسبًيا.

يف مايو 2020، خالل حفل افتتاح الدورة الـ73 مجلعية الصحة العاملية، أعلن الرئيس الصيين 

يش جني بينغ أن الصني ستوفر لقاحاهتا للعامل، وجتعلها منفعة عامة عاملية. وقال يش خالل هذا 

احلدث عرب رابط فيديو: "ستكون هذه مسامهة الصني لضامن إماكنية احلصول عىل اللقاح والقدرة 

عىل محتل تلكفته يف البلدان النامية".

لالستجابة  دمعها  ملواصلة  الصني  ستتخذها  جديدة  إجراءات  عن  أعلن يش  واحد،  عام  بعد 

لتعزيز  الصني  إحدى خطوات  اإلنتاج احمليل يف مرص  ميثل  العاملية.  الصحة  العاملية خالل مقة 

التوزيع املتاكفئ للقاحات وسد جفوة املناعة.

ستسىع الصني جاهدة لتوفري ملياَري جرعة من لقاح كوفيد-19 للعامل هذا العام وستقدم 100 

مليون دوالر ملبادرة "كوفاكس" وهو ما يعين الوصول العاملي للقاح كوفيد-19 بقيادة منمظة الصحة 

العاملية. يف 5 أغسطس، قال يش يف رسالة مكتوبة إىل االجمتاع األول لملنتدى الدويل حول التعاون 

يف جمال لقاح كوفيد-19، سيمت ختصيص مبلغ إن مبلغ 100 مليون دوالر بشك أسايس لتوزيع 

اللقاحات عىل البلدان النامية.

وأصدر املشاركون يف االجمتاع بياًنا مشرتاًك أكدوا فيه عىل أمهية تعددية اللقاحات ودعوا 

خمتلف الدول إىل تعزيز آليات التعاون الدويل والتعاون.

التوزيع غري املتاكفئ
إىل غاية 4 أغسطس، مت إعطاء 4.28 مليار جرعة لقاح يف مجيع أحناء العامل مع تليق ٪29.1 

من ساكن العامل جرعة واحدة عىل األقل، وذلك وفًقا لـ"عاملنا يف البيانات"، وهو مرشوع عرب اإلنرتنت 

ملخترب بيانات التغيري العاملي ومقره اململكة املتحدة.

"بعد أن بدأ إدخال اللقاحات وظهرت فعاليهتا يف احلد من الوباء، أصبحت كيفية حل التوزيع 

غري املتاكفئ عىل نطاق عاملي موضوًعا بالغ األمهية"، هذا ما رصح به السيد يل باو دونغ، األمني 

العام ملنتدى بواو اآلسيوي، يف مؤمتر حصيف خالله املنتدى وذلك يف تقرير حول االستخدام العاملي 

للقاحات كوفيد-19 يف 29 يوليو.

وتوافق خماوف السيد يل أيضا مع رأي "تشا داو جيونغ" وهو أستاذ يف لكية الدراسات الدولية 

جبامعة بكني، حيث قال إنه عىل الرمغ من إماكنية مضان القدرة اإلنتاجية للقاحات كوفيد-19 يف 

مجيع أحناء العامل، إال أن الوصول املتاكفئ ال يزال ميثل حتدًيا بارًزا، خاصة بالنسبة للبلدان النامية.

عىل سبيل املثال، وفًقا لتقرير صادر عن منمظة الصحة العاملية يف أبريل، فإن إمجايل اللقاحات 

اليت مت إعطاؤها بالفعل إىل إفريقيا ميثل أقل من 2٪ من إمجايل اللقاحات يف مجيع أحناء العامل. 

مكا ُتظهر اإلحصائيات املأخوذة من قاعدة البيانات "عاملنا يف البيانات" أن ما معدله 1.1٪ فقط من 

ساكن البلدان منخفضة الدخل قد تلقوا جرعة واحدة عىل األقل من اللقاح.

لقاحات كوفيد-19 اليت قدمهتا 
وتربعت هبا الصني

إىل غاية يوليو عام 2021 

تربعت الصني بأكرث من
33 مليون جرعة

قدمت أكرث من
700 مليون جرعة

من اللقاحات للدول أخرى

من لقاحات كوفيد-19 وترتكز عىل أكرث من

جتاوزت مساعدات اللقاحات الصينية والصادرات إمجايل
 مجيع البلدان األخرى. مت تصدير

املصادر: آلية الوقاية والسيطرة املشرتكة التابعة ملجلس الدولة الصيين
 منتدى بوآو اآلسيوي، جرس االستشارات 

تصممي باميال تويب

من اجلرعات أكرث من أوروبا

ومنمظة دولية

 أكرث من الواليات املتحدة

= مليون واحد

= 100 مليون جرعة

 100 دولة 
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وصول الدفعة الثالثة من لقاحات سينوفاك اليت تربعت هبا احلكومة الصينية إىل مانيال بالفلبني يف 20 

أغسطس 2021 )شينخوا(

وقال يل إن "االلزتامات اليت أعربت عهنا بعض 

اللقاحات  الدولية بتقدمي مساعدات  الدول واملنمظات 

بالاكمل إىل واقع مملوس".  النامية مل ُترتمج  للدول 

مضيًفا أن "البعض قد زاد من مسامهاته يف ماكحفة 

الوباء، مع تقدمي القليل يف الواقع".

من  كبري  عدد  بتخزين  املتحدة  الواليات  قامت 

تزال هناك جفوة بني قدرهتا  ذلك ال  اللقاحات، ومع 

وعدد  األخرى  البلدان  إىل  اللقاحات  توصيل  عىل 

من  للباحثني  وفًقا  بالفعل.  قدمهتا  اليت  اللقاحات 

جامعة  يف  العاملي  اليحص"  لالبتاكر  "ديوك  مركز 

ديوك بالواليات املتحدة، فإنه حبلول هناية يوليو، قد 

يكون لدى الواليات املتحدة فائض قدره 200 مليون 

جرعة أو حىت أكرث.

يوليو   13 يف  بوست  واشنطن  حصيفة  نرشت 

مقااًل يفيد بأن املاليني من اللقاحات الفائضة، واليت 

مت  قد  أخرى،  دول  إىل  حشهنا  املفروض  من  اكن 

التخلص مهنا بعد انهتاء توارخي صالحيهتا.

قال وانغ ون، العميد التنفيذي ملعهد تشونغيانغ 

إن  الصينية،  رمنني  جامعة  يف  املالية  للدراسات 

سياسة توزيع اللقاح يف دول االحتاد األورويب تركز 

عىل مضان معدل التطعمي الداخيل. وتتجه صادرات 

الدخل  ذات  البلدان  إىل  أسايس  بشك  اللقاحات 

املتوسط واملرتفع. وأضاف أنه مع ذلك، مت استبعاد 

الدول النامية الفقرية نسبًيا واليت يه حباجة ماسة 

إىل املساعدة.

يونيو  يف  السبع  مجموعة  قادة  مقة  تعهدت 

الفقرية  للدول  اللقاحات  من  جرعة  مبليار  بالتربع 

حبلول هناية عام 2022. ومع ذلك، ال يزال هذا العدد 

أقل بكثري من الطلب العاملي. ويف هذا الصدد قال 

املدير العام ملنمظة الصحة العاملية، تيدروس أدهانوم 

غيربيسوس، إن االلزتام احلايل لدول مجموعة السبع 

غري اكٍف لتحقيق هدف تطعمي 70 يف املائة من ساكن 

العامل.

التعاون الدويل
التوزيع  هو  كوفاكس  مرشوع  من  اهلدف  إن 

اللقاحات يف مجيع أحناء  مللياَري جرعة من  العادل 

يوليو، مت   20 العام. وحىت  هذا  العامل حبلول هناية 

تقدمي 135 مليون جرعة إىل 136 دولة ومنطقة. ومع 

تعزيز  ترسيع  جيب  فإنه  الفريوس،  طفرات  تكرار 

التوزيع العاملي، وحتقيقا هلذه الغاية، حيث مرشوع 

كوفاس البلدان عىل التربع بفائض اللقاحات.

يف  والتحصني  للقاحات  العاملي  التحالف  أعلن 

12 يوليو أن الرشكتني الصينيتني لألدوية سينوفارم 

وسينوفاك، ستوفران 110 مليون جرعة من اللقاحات 

لملرشوع، وقد متت املوافقة عىل اللقاحني الصينيني 

الستخدامهام يف حاالت الطوارئ يف وقت سابق من 

هذا العام من قبل منمظة الصحة العاملية.

وفقا لتقرير منتدى بوآو اآلسيوي، فقد جتاوزت 

مجموع  وصادراهتا  الصينية  اللقاحات  مساعدات 

مجيع الدول األخرى، وقد اكنت الدول النامية األخرى 

وجهات تصديرها الرئيسية.

األخرى  الدول  مع  باملقارنة  أنه  التقرير  وتابع 

مسامهة  قدمت  قد  الصني  فإن  للقاحات،  املصدرة 

لدى  أن  مكا  وإفريقيا.  الالتينية  ألمرياك  بكثري  أكرب 

والتعاون  اللقاحات  لتوزيع  مبارشة  قنوات  الصني 

مع 18 دولة يف أمرياك الالتينية. وقد تربعت مبليون 

جرعة وقامت بتصدير ما يقرب من 280 مليون جرعة 

تربعت  أو  لقاحات  بتصدير  الصني  وقامت  لملنطقة. 

هبا إىل 31 دولة إفريقية.

مكا ُتزود الصني البلدان النامية األخرى باملواد 

إنتاج  أنمظة  إنشاء  عىل  وتساعدها  للقاحات  اخلام 

ممثلة  القصري،  نعمية  أشادت  جانهبا،  من  مستقلة. 

منمظة الصحة العاملية يف مرص، بالتعاون يف جمال 

اإلنتاج احمليل للقاحات بني مرص والصني ووصفته 

اخلربات  ونقل  الدويل  للتعاون  ناحج  "منوذج  بأنه 

العاملية".

وقال تشا داو جيونغ إن "اللقاحات متثل صناعة 

أن  وأضاف  الطويل".  املدى  عىل  المنو  إىل  حتتاج 

بشك  قدرهتا  حتسني  إىل  حباجة  النامية  الدول 

اللقاحات بنفهسا، ملواجهة أوبئة  مشرتك عىل إنتاج 

أخرى يف املستقبل.

خالل مؤمتر آسيا واحمليط اهلادئ رفيع املستوى 

حول التعاون يف جمال "احلزام والطريق" يف يونيو، 

أطلقت الصني و28 دولة أخرى بشك مشرتك مبادرة 

جمال  يف  التعاون  بشأن  والطريق  احلزام  رشاكة 

أقوى  مجايع  معل  إىل  داعية  كوفيد-19،  لقاحات 

يف مساعدة اللقاحات والتصدير واإلنتاج التعاوين. 

وقدمت الصني فعليا 350 مليون جرعة من اللقاحات 

لرعاة املبادرة.

اللقاحات  توزيع  برناجم  أن  مبا  لوانغ،  وفًقا 

كوفاكس الدويل احلايل ليس إلزامًيا للحكومات، مفن 

الرضوري أن يواصل املجمتع الدويل استكشاف آلية 

CI  .عادلة وفعالة لضامن اإلمداد الشامل

)املصدر: بكني ريفيو(
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يش جني بينغ يقرتح مبادرة التمنية العاملية
بناء جممتع مصري مشرتك للبرشية

يوم  بينغ  جني  يش  الصيين  الرئيس  اقرتح 

الثالثاء مبادرة التمنية العاملية لتوجيه التمنية العاملية 

واملنسق  املتوازن  المنو  من  جديدة  مرحلة  حنو 

والشامل يف مواجهة الصدمات الشديدة لكوفيد- 19.

وقال يش يف بيانه الذي ألقاه عرب الفيديو يف 

العامة لألمم  للجمعية  الـ76  للدورة  العامة  املناقشة 

والسيع  االقتصاد  تنشيط  علينا  "جيب  املتحدة: 

واخرضاًرا  قوة  أكرث  عاملية  تمنية  حتقيق  إىل 

وتوازًنا".

كأولوية  التمنية  بتحقيق  االلزتام  ودعا يش إىل 

من أجل تعزيز التمنية العاملية.

واقرتح أن يضع العامل التمنية عىل رأس جدول 

تنسيق  يعزز  وأن  العاملية،  اللكية  السياسة  أمعال 

ويضمن  الرئيسية،  االقتصادات  بني  السياسات 

اسمترارية السياسات واتساقها واستدامهتا.

رشااكت  تعزيز  إىل  حباجة  "حنن  يش  وقال 

الرئيس الصيين يش جني بينغ يليق لكمة خالل املناقشة العامة للدورة الـ76 للجمعية العامة لألمم املتحدة عرب الفيديو، يف العامصة الصينية بكني يف 21 سبمترب 

2021. )شينخوا(

وتوازنا،  انصافا  أكرث  تكون  اليت  العاملية  التمنية 

التعاون  معليات  بني  التضافر  من  املزيد  وإجياد 

أجندة  بتنفيذ  واإلرساع  األطراف،  متعددة  اإلمنايئ 

األمم املتحدة 2030 للتمنية املستدامة".

عىل  يركز  بهنج  االلزتام  عىل  يش  وشدد 

الشعوب. وقال "علينا محاية وحتسني معيشة الشعب، 

ومحاية وتعزيز حقوق اإلنسان من خالل التمنية".

للجميع  املنفعة  بتحقيق  االلزتام  إىل  ودعا يش 

واالهمتام باالحتياجات اخلاصة للبلدان النامية.

املدفوعة  التمنية  أمهية  عىل  الضوء  سلط  مكا 

باالبتاكر والتنامغ بني اإلنسان والطبيعة.

للوصول  وقال يش إن الصني ستسىع جاهدة 

عام  قبل  الكربون  أكسيد  ثاين  انبعاثات  ذروة  إىل 

2030 وحتقيق حياد الكربون قبل عام 2060، مضيفا 

"سنبذل  وتابع  هائال،  شاقا  معال  يتطلب  هذا  أن 

قصارى جهدنا لتحقيق هذه األهداف".

مكا قال إن الصني ستكثف دمعها للدول النامية 

األخرى يف تطوير طاقة خرضاء ومنخفضة الكربون، 

يف  بالفحم  تعمل  جديدة  طاقة  مشاريع  تبين  ولن 

اخلارج.

باإلجراءات  االلزتام  مواصلة  إىل  يش  ودعا 

مستقبل  جممتع  وبناء  النتاجئ  حتقيق  حنو  املوجهة 

مشرتك للتمنية العاملية

زيادة املسامهات  العامل إىل  وأشار إىل حاجة 

يف التمنية، وتعزيز التعاون عىل أساس منح األولوية 

األمن  وحتقيق  الفقر،  حدة  من  التخفيف  ملجاالت 

وتوفري  كوفيد-19  جلاحئة  واالستجابة  الغذايئ، 

والتمنية  املناخ  وتغري  التمنية،  ومتويل  اللقاحات، 

اخلرضاء، والتصنيع، واالقتصاد الرمقي واالرتباطية، 

من بني جماالت أخرى، إىل جانب ترسيع تنفيذ أجندة 

CI  .األمم املتحدة 2030 للتمنية املستدامة

)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(
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أمه ما جاء يف لكمة يش خالل مبادرة التمنية العاملية

تعزيز  بشأن  مشرتك  دويل  توافق  بناء  إىل  أوال، حنن حباجة 

التمنية. فقط عندما يعيش الناس يف مجيع أحناء العامل حياة أفضل 

ميكن استدامة الرخاء، ومحاية األمن وترسيخ حقوق اإلنسان بقوة. 

من املهم أن نضع التمنية يف مقدمة األجندة الدولية ومركزها، وننفذ 

خطة التمنية املستدامة لعام 2030، ونبين إمجاًعا سياسًيا لضامن 

أن يقّدر امجليع التمنية وأن تسىع مجيع الدول إىل التعاون مًعا.

بشك  للتمنية  مواتية  دولية  بيئة  خلق  إىل  حباجة  حنن  ثانيا، 

مشرتك. التحراكت امحلائية سوف ترتد. أي خشص حياول تشكيل 

العقوبات  ختدم  ال  نفسه.  بعزل  األمر  به  سينهتي  حرصية  كتل 

الفصل وتعطيل اإلمداد  القصوى مصلحة أحد، مكا أن ممارسات 

ليست جمدية وال مستدامة. من املهم أن نواصل التمنية جبدية حقيقية 

وأن نعزز التمنية بالتضافر، وأن نبين اقتصاًدا عاملًيا مفتوًحا، وأن 

نشك نظاًما حكومًيا عاملًيا وبيئة مؤسسية أكرث عداًل وإنصاًفا.

مشرتك  بشك  جديدة  تعزيز حمراكت  إىل  حباجة  ثالًثا، حنن 

والتكنولويج  العيمل  االبتاكر  أن نجشع  املهم  من  العاملية.  للتمنية 

واملؤسيس، ونقوم بترسيع نقل التكنولوجيا ومشاركة املعرفة، وتعزيز 

التحول  وترسيع  الرمقية،  الفجوة  وسد  احلديثة،  الصناعات  تطوير 

منخفض الكربون، هبدف حتقيق تمنية عاملية أقوى وأكرث اخرضاًرا 

وحصة.

رابًعا، حنن حباجة إىل إقامة رشاكة إمنائية عاملية بشك مشرتك. 

فقط من خالل العمل مًعا ميكننا حتقيق أشياء كبرية وعظمية ذات 

تأثري بعيد املدى. يتعني عىل الدول املتقدمة الوفاء بالزتاماهتا؛ حتتاج 

إىل  واجلنوب  المشال  وحيتاج  التعاون،  تعميق  إىل  النامية  الدول 

العمل يف نفس االجتاه إلقامة رشاكة إمنائية عاملية موحدة ومتساوية 

ومتوازنة وشاملة. يف هذه العملية، ال ينبيغ ترك أي بلد أو فرد وراء 

الركب. من املهم أن ندمع األمم املتحدة يف توجيه وتنسيق التعاون 

اإلمنايئ العاملي، ونجشع جممتعات األمعال واملجموعات االجمتاعية 

ووسائل اإلعالم ومراكز الفكر عىل املشاركة يف مثل هذا التعاون.

يف  عضوا  دامئا  اكنت  الصني  أن  عىل  يش  الرئيس  وشدد 

األرسة الكبرية للدول النامية. وستتخذ الصني خطوات معلية لتقدمي 

الدمع املسمتر خلطة التمنية املستدامة لعام 2030.

اإلمنايئ  للتعاون  املوارد  من  املزيد  الصني  ستخصص   —

اجلنوب  دول  بني  التعاون  برتقية صندوق مساعدة  العاملي. سنقوم 

مكا  اجلنوب.  دول  بني  فميا  والتعاون  العاملية  التمنية  إىل صندوق 

والتمنية  للسالم  اإلستمئاين  الصندوق  يف  املسامهات  من  سزنيد 

التابع لألمم املتحدة، وستدمع هذه اجلهود التعاون يف إطار مبادرة 

التمنية العاملية.

— ستعمل الصني مع مجيع األطراف عىل تعزيز التعاون يف 

املجاالت ذات األولوية وتعبئة املوارد من أجل التمنية هبدف تعميق 

القدرة  وبناء  هيلع،  والقضاء  الفقر  من  احلد  حول  العاملي  التعاون 

عىل إنتاج الغذاء وتوفريه، وتعزيز رشااكت الطاقة النظيفة، وتكثيف 

االبتاكر والبحث والتطوير واإلنتاج املشرتك للقاحات. باإلضافة إىل 

والبحار،  األرض  لبيئة  املستدام  واالستخدام  احلفاظ  عىل  العمل 

ورفع مستوى حمو األمية الرمقية ومهارات امجلهور، وحتويل مسار 

التصنيع ورفع مستواه بوترية أرسع، وتعزيز االتصال يف العرص 

الرمقي إلعطاء زمخ جديد لتمنية مجيع البلدان.

بشأن  واملعرفة  اخلربات  لتبادل  منصة  الصني  ستنشئ   —

التمنية الدولية ومركزا عامليا لتعزيز التمنية وشبكة معرفة عاملية من 

أجل التمنية، بغرض تبادل اخلربة يف جمال احلومكة. سنستضيف 

منتدى عامليا حول تمنية الشباب ونشارك يف إطالق خطة معل عاملية 

لتمنية الشباب، يف حماولة لتجميع أكرب قدر ممكن من القوة لتنفيذ 

خطة التمنية املستدامة لعام 2030.
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يقول خرباء إن خطاب يش يف منتدى بوآو 
اآلسيوي يوفر إرشادات لألمن العاملي، وجيمع 

القوة من أجل مستقبل مشرتك.

بناء جممتع مصري مشرتك للبرشية

يف صباح تارخي 21 أبريل، ألىق الرئيس الصيين 

بعنوان  رئيسية  لكمة  الفيديو  رابط  عرب  بينغ  جني  يش 

"االرتقاء إىل مستوى التحديات وبناء مستقبل مرشق 

السنوي  املؤمتر  افتتاح  حفل  يف  التعاون"  خالل  من 

بوآو  يف  ُعقد  الذي   2022 لعام  اآلسيوي  بوآو  ملنتدى 

مبقاطعة هاينان.

مبادرة  إن  العامل  أحناء  مجيع  من  اخلرباء  قال 

توفر  خطابه،  يف  يش  طرحها  اليت  العاملي،  األمن 

األمن  حومكة  نظام  إصالحات  لتعزيز  مهمة  إرشادات 

بناء  وتعزيز  البرشي  األمن  مشالك  وحل  العامل،  يف 

جممتع مصري مشرتك للبرشية.

عىل  يش  مقرتحات  ستعمل  نظرمه،  وجهة  من 

أجل  من  الدويل  لملجمتع  التآزر  وتهسيل  الثقة  تعزيز 

حتقيق مستقبل أفضل بشك مشرتك.

قال سوراكيارت ساثرياتاي، نائب رئيس الوزراء 

بوآو  منتدى  إدارة  جملس  وعضو  السابق  التايالندي 

يش  طرحها  اليت  العاملي  األمن  مبادرة  إن  اآلسيوي، 

الصورة اجلوية اليت التقطت يف 9 أبريل 2022 ُتظهر ماكن انعقاد منتدى بوآو اآلسيوي يف بوآو، يف 

مقاطعة هاينان جبنوب الصني. )شينخوا(

تعكس وجهة نظره العاملية وفلسفته يف احلمك.

أمين  حومكة  نظام  تشكيل  خالل  من  إنه  وقال 

استقرارا،  أكرث  العامل  سيكون  ومنطيق،  عادل  عاملي 

مما يؤدي إىل مزيد من التمنية والتعاون.

دراسة  مركز  رئيس  سوريونو،  بامباجن  وأشار 

إىل  إندونييس،  أحباث  مركز  وهو  اآلسيوي  االبتاكر 

أن املبادرة جتسد رؤية مهمة لألمن املشرتك واملستدام.

أحادية  املسايع  عكس  عىل  إنه  سوريونو  وقال 

سالمهتا،  أجل  من  الغربية  الدول  لبعض  اجلانب 

تسىع مبادرة األمن العاملي الصينية إىل حتقيق األمن 

املشرتك، مما يؤكد عىل أمهية السالم والتعاون.

وأشار إىل أن ذلك سيساعد بشك كبري يف إقامة 

واملساواة  املتبادل  االحرتام  عىل  يرتكز  دويل  نظام 

والثقة املتبادلة وحتقيق السالم الدامئ والتمنية للبرشية.

أعرب يك سرييفاث، املدير العام ملعهد الدراسات 

دمعه  عن  مكبوديا،  يف  امللكية  األاكدميية  يف  الصينية 

الضوء  تسلط  املبادرة  إن  قائال  العاملي،  األمن  ملبادرة 

عىل أمهية محاية السالم واألمن اإلقلمييني والعامليني، 

وهو رشط أسايس للتمنية العاملية واالزدهار.

وسياسة  واهلمينة  الباردة  احلرب  عقلية  وقال "إن 

إىل  إال  تؤدي  لن  وامحلائية  األحادية  والزنعة  القوة 

اإلرضار بالسالم واألمن والتمنية يف العامل".

التنفيذي  الرئيس  راماي،  أمحد  شاكيل  قال 

والتمنية  البيئية  احلضارة  لبحوث  اآلسيوي  لملعهد 

ومقره إسالم أباد، يف حديث لواكلة أنباء شينخوا "إن 

بالعامل  الصينيني  اهمتام  تصور  العاملي  األمن  مبادرة 

بقدر اهمتامهم بالصني"، ويعتقد اخلبري أن إطار العمل 

األمين اجلديد جيب أن ُيركز عىل التعاون وكيفية جعل 

حياة أفضل للجميع.

وقال راماي " إذا أردنا التحرك من أجل مستقبل 

مزدهر،  مستقبل  أجل  من  التحرك  أردنا  إذا  مستدام، 

املستقبل  جممتع  هدف  لتحقيق  التحرك  أردنا  وإذا 

مت  جديد  أمين  جهاز  إىل  حباجة  فنحن  املشرتك، 

اقرتاحه من قبل الرئيس يش جني بينغ".

أكد أليكيس موخني، املدير العام ملركز املعلومات 

أمر  هو  العاملي  األمن  أن  عىل  روسيا،  يف  السياسية 

مشرتك وغري منفصل مع رضورة أخذ املخاوف األمنية 

املرشوعة مجليع الدول يف االعتبار.

وقال خمني إن هذا األمر ال ميكن أن يتوقف عىل 

املزدوجة  املعايري  أو  العسكرية  التكتالت  أو  املواجهات 

أو عقلية احلرب الباردة.

قسم  حترير  رئيس  باسافاث،  سينغتوجن  قال 

جاحئة  إن  لألنباء،  الوس  واكلة  يف  اإلجنلزيية  األخبار 

بشك  أثر  قد  املضطرب  الدويل  والوضع  كوفيد-19 

مجيع  يف  واالجمتاعية  االقتصادية  التمنية  عىل  كبري 

أحناء العامل.

الدويل،  املجمتع  عىل  جيب  أنه  باسافاث  وأضاف 

للتعامل  يتاكتف  أن  والرضاء،  الرساء  تقامس  خالل  من 

CI  .مع الوباء وتعزيز التعاون السيمل وخلق مستقبل مًعا
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الرئيس يش يقرتح مبادرة األمن العاملي

• علينا أن نبىق ملزتمني برؤية األمن املشرتك والشامل والتعاون 

املستدام، ونعمل مًعا للحفاظ عىل السالم واألمن العامليني.

مجيع  أرايض  وسالمة  سيادة  باحرتام  ملزتمني  نبىق  أن  علينا   •

الدول، ودمع عدم التدخل يف الشؤون الداخيل، واحرتام اخليارات 

يتخذها  اليت  االجمتاعية  واألنمظة  التمنية  ملسارات  املستقلة 

الشعب يف خمتلف الدول.

املتحدة،  األمم  ميثاق  ومبادئ  بأهداف  ملزتمني  نبىق  أن  •علينا 

ال  ونقول  األحادية،  ونعارض  الباردة،  احلرب  عقلية  ونرفض 

لسياسات املجموعة واملواجهة بني الكتل.

• علينا أن نبىق ملزتمني بأخذ الشواغل األمنية املرشوعة مجليع 

الدول عىل محمل اجلد، والمتسك مببدأ األمن غري القابل للتجزئة، 

السيع  ونعارض  ومستدام،  وفعال  متوازن  أمين  هيك  وبناء 

لتحقيق األمن عىل حساب أمن اآلخرين.

• علينا أن نبىق ملزتمني باحلل السيمل للخالفات والرصاعات بني 

تؤدي  اليت  اجلهود  لك  وندمع  والتشاور،  احلوار  خالل  من  الدول 

ونعارض  مبكيالني،  الكيل  ونبذ  لألزمات،  السملية  التسوية  إىل 

الذراع  وسلطة  اجلانب  أحادية  للعقوبات  الوحيش  االستخدام 

العليا.

 • علينا أن نبىق ملزتمني باحلفاظ عىل األمن يف لك من املجاالت 

اإلقلميية  الزناعات  حل  عىل  مًعا  ونعمل  التقليدية،  وغري  التقليدية 

السيرباين  واألمن  املناخ  وتغري  اإلرهاب  مثل  العاملية  والتحديات 

واألمن البيولويج.

الرئيس الصيين يش جني بينغ يليق لكمة رئيسية عرب الفيديو يف حفل افتتاح املؤمتر السنوي ملنتدى بوآو اآلسيوي لعام 2022، يف 21 أبريل 

2022. )شينخوا(
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ترصحيات يش جني بينغ حول المتسك 
بالتعددية

• حنن حباجة إىل تعزيز بيئة مواتية للتمنية. من املهم 

أن نتبع تعددية األطراف احلقيقية، وأن حنرتم وندمع 

املناسبة  التمنية  مسارات  إىل  البلدان  مجيع  سيع 

لظروفها الوطنية، وبناء اقتصاد عاملي مفتوح، وزيادة 

متثيل األسواق الناشئة والبلدان النامية وصوهتا يف 

التمنية  جعل  هبدف  العاملية،  االقتصادية  احلومكة 

العاملية أكرث توازنا وتنسيقا ومشولية.

سانت  ملنتدى  العامة  اجللسة  يف  يش  خطاب   —

بطرسربغ االقتصادي الدويل الـ25 بشك افرتايض 

بناًء عىل دعوة من املنتدى، 17 يونيو 2022

للتعاون  أوسع  مساحة  الصني  تمنية  • سوف ختلق 

بني الصني واالحتاد األورويب. جيب عىل اجلانبني، 

مبوجب مبدأ املنفعة املتبادلة والفوز املشرتك، تعميق 

الرشااكت اخلرضاء والرمقية وكذلك التعاون العميل 

املجاالت. حيتاج اجلانبان إىل مواصلة  يف خمتلف 

دمع التعددية ودفع األجندة العاملية الرئيسية.

الرئيس  مع  افرتاضية  مقة  — ترصحيات يش يف 

الفرنيس إميانويل ماكرون واملستشار األملاين أوالف 

شولزت يف 8 مارس 2022

احلومكة العاملية والتعددية

اللقاح
تغري املناخ

االنتعاش االقتصادي
االقتصاد الرمقي

األمن الغذايئ
التخفيف من حدة الفقر

حفظ السالم
حقوق اإلنسان

احلزب السيايس
احلومكة العاملية

• جيب عىل البلدان يف مجيع أحناء العامل المتسك 

احلواجز  إزالة  جيب  احلقيقية.  األطراف  بتعددية 

ننغلق.  أن  وال  ننفتح  أن  اجلدران. جيب  بناء  وليس 

وليس االنفصال. هذه  التاكمل  جيب أن نسىع إىل 

يه الطريقة لبناء اقتصاد عاملي مفتوح.

لملنتدى  االفرتاضية  اجللسة  يف  يش  خطاب   —

 17 يف  بكني  يف   ،2022 لعام  العاملي  االقتصادي 

يناير 2022

فقط، يه  واحدة  دولية  منظومة  العامل  توجد يف   •

املنظومة الدولية اليت متثل األمم املتحدة القلب مهنا. 

الدويل  النظام  هو  فقط،  واحد  دويل  نظام  وهناك 

واحدة  وهناك مجموعة  الدويل،  القانون  عىل  القامئ 

من القواعد، يه القواعد األساسية احلامكة للعالقات 

الدولية، اليت تقوم عىل مقاصد ومبادئ ميثاق األمم 

املتحدة.

الـ76  للدورة  العامة  املناقشة  يف  يش  بيان   —

للجمعية العامة لألمم املتحدة يف 21 سبمترب 2021

املنفعة،  متبادل  التعاون  تعزيز  إىل  حباجة  حنن   •

والتكنولوجيا،  واالستمثار  التجارة  حواجز  وإزالة 

عىل  بالفوائد  تعود  اليت  الشاملة  التمنية  وتعزيز 

امجليع.

— لكمة يش يف االجمتاع الـ21 ملجلس رؤساء دول 

منمظة شانغهاي للتعاون بتارخي 17 سبمترب 2021

• حنن حباجة إىل تعزيز ممارسة التعددية احلقيقية، 

املتحدة،  األمم  ميثاق  ومبادئ  مبقاصد  وااللزتام 

املتحدة  األمم  حول  املمتركز  الدويل  النظام  ومحاية 

والنظام الدويل الذي يقوده القانون الدويل.

رابط  عرب  الـ13  الربيكس  مقة  خطاب يش يف   —

فيديو يف بكني بتارخي 9 سبمترب 2021

لدمع  األطراف  مجيع  مع  للعمل  مستعدة  الصني   •

الثقة  إىل  وتدعو  األطراف،  متعدد  حقييق  نظام 

وامليض  للجانبني،  املرحب  التعاون  وتعزيز  والوائم، 

املستقبل  جممتع  بناء  هدف  حنو  حازمة  خبطوات 

املشرتك للبرشية.

— لكمة يش يف حفل افتتاح اجللسة العامة لملنتدى 

االقتصادي الرشيق السادس عرب رابط الفيديو يف 

3 سبمترب 2021

• بصفهتا مشاراًك ومسامًها ورائًدا يف احلفاظ عىل 

البيئة العاملية، فإن الصني ملزتمة بشدة بوضع نظام 

الدويل  النظام  متعدد األطراف وتنفيذه والدفاع عن 

الذي  الدويل  والنظام  املتحدة  األمم  حول  املمتركز 

يدمعه القانون الدويل من أجل تعزيز احلومكة العاملية 

من أجل البيئة.

— رسالة الهتنئة من قبل الرئيس يش اليت أرسلها 

إىل فعاليات يوم البيئة العاملي اليت أقميت يف إسالم 

أباد، باكستان، بتارخي 5 يونيو 2021

• لبناء جممتع حياة مشرتك لإلنسان والطبيعة، جيب أن 

نلزتم بالتنامغ بني اإلنسان والطبيعة والتمنية اخلرضاء 

الشعوب  عىل  يركز  الذي  والهنج  النظايم  واحلمك 

والتعددية ومبدأ املسؤوليات املشرتكة ولكن املتباينة.

— خطاب يش يف مقة القادة حول املناخ عرب رابط 

فيديو من بكني يف 22 أبريل 2021

املشاورات  مبادئ  اتباع  الدول  مجيع  عىل  جيب   •

املكثفة، واملسامهة املشرتكة واملنافع املشرتكة، ودمع 

أكرث  العاملي  احلمك  نظام  وجعل  احلقيقية،  التعددية 

عداًل وإنصافا.

— خطاب يش الرئييس عرب الفيديو يف حفل افتتاح 

بتارخي   2021 اآلسيوي  بوآو  ملنتدى  السنوي  املؤمتر 

20 أبريل 2021
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• تعارض الصني "قومية اللقاحات" وجفوة اللقاحات 

اليت تسبب فهيا االنسان، ويه عىل استعداد للعمل 

وأملانيا،  فرنسا  ذلك  يف  مبا  الدويل،  املجمتع  مع 

يف  اللقاحات  عىل  النامية  الدول  حصول  لضامن 

الوقت املناسب.

الرئيس  مع  الفيديو  عرب  مقة  يف  يش  خطاب   —

األملانية  واملستشارة  ماكرون  إميانويل  الفرنيس 

أجنيال مريلك يف بكني بتارخي 16 أبريل 2021

• لدمع التعددية يف القرن الـ21، جيب علينا تعزيز 

جديدة،  نظر  وجهات  واختاذ  الرائعة،  تقاليدها 

المتسك  إىل  حباجة  حنن  املستقبل.  إىل  والتطلع 

لملنظومة  األساسية  واملبادئ  األساسية  بالقمي 

مع  التكيف  إىل  أيًضا  حنتاج  األطراف.  متعددة 

املهشد الدويل املتغري واالستجابة للتحديات العاملية 

وحتسني  إصالح  إىل  حباجة  حنن  ظهورها.  عند 

املكثف  التشاور  أساس  عىل  العاملي  احلمك  نظام 

وبناء توافق اآلراء.

لملنتدى  االفرتايض  احلدث  خالل  يش  خطاب   —

يناير   26 يف  دافوس  ألجندة  العاملي  االقتصادي 

2021

إىل  والسيع  بالتعددية،  المتسك  علينا  جيب   •

املنفعة  متبادل  التعاون  وتعزيز  والمشول  االنفتاح 

ومواكبة العرص.

— خطاب يش يف مقة قادة مجموعة العرشين عرب 

رابط فيديو يف 22 نومفرب 2020

• حنن حباجة إىل دمع التعددية، ومعارضة األحادية 

واهلمينة وسياسة القوة، ونبذ مجيع أشاكل اإلرهاب 

وأمعال العنف املتطرفة.

— خطاب يش عرب الفيديو يف منتدى باريس للسالم 

الثالث يف 12 نومفرب 2020

االنفتاح  خالل  من  التمنية  تعزيز  إىل  حباجة  حنن 

إىل  حباجة  حنن  بيننا.  والتعاون  التبادالت  وتعميق 

"التاكتف" مع بعضنا البعض بداًل من "التخيل" عن 

احلواجز"  "هدم  إىل  حباجة  حنن  البعض.  بعضنا 

وليس إىل "بناء احلواجز". حنن حباجة إىل الوقوف 

حباجة  األحادية. حنن  والزنعة  امحلائية  حبزم ضد 

وحتسني  باسمترار،  التجارية  احلواجز  خفض  إىل 

القمية العاملية وسالسل التوريد، وتعزيز طلب السوق 

بشك مشرتك.

خطاب يش يف حفل افتتاح معرض الصني الدويل 

الثاين لالسترياد يف 5 نومفرب 2019

)املصدر: واكلة أنباء شينخو(

الصورة اليت مت التقاطها يف 11 سبمترب 2021 ُتظهر اجلناح الدويل "احلزام والطريق" يف معرض الصني- اآلسيان الـ18 يف ناننينغ، منطقة قوانغيش ذاتية 

احلمك لقومية تشوانغ جبنوب الصني )شينخوا(
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مشاريع مبادرة "احلزام والطريق"

يونيو 2023 )بشلك تقديري(: خط جاكرتا - باندونغ للسكك احلديدية عالية الرسعة

يونيو 2022: مرشوع اكروت للطاقة الكهرومائية

ديمسرب 2021: خط السكك احلديدية الصني والوس

سبمترب 2021: ميناء حيفا اجلديد يف إرسائيل

مايو 2021: حمطة اكبوسفار للطاقة المشسية يف املجر

سبمترب 2020: مرشوع اكوتشاري للطاقة المشسية يف األرجنتني

سبمترب 2019: برج كولومبو لوتس

نومفرب 2018: جرس مابوتو اكتمييب

أغسطس2018 : جرس الصداقة بني الصني وجزر املالديف

يوليو2018 : حلبة املصارعة الوطنية يف السنغال

مايو 2017: سكة حديد مومباسا - نريويب القياسية

أكتوبر 2016: سكة حديد أديس أبابا - جيبويت

أبريل 2016: ميناء بريايوس يف اليونان

IIUHV مايو2015 : مرشوع نقل املرحلة اجلبلية امجليلة

سبمترب 2014 )انطالق املرشوع(: املمر االقتصادي بني الصني ومنغوليا وروسيا

مايو 2013 )انطالق املرشوع(: املمر االقتصادي بني الصني وباكستان

متدربو الوس يلتقطون صورة مجاعية يف حمطة فيينتيان 

الوس  يف  والوس  الصني  بني  احلديدية  للسكك  اجلنوبية 

متدربني من  اجتياز مجيع  2021. مع  25 ديمسرب  بتارخي 

الوس البالغ عددمه 66 متدرًبا المتحان مساعدي سائيق 

الصني-الوس  حديد  سكة  تقوم  السبت،  يوم  القطارات 

بإدخال مجموعهتا األوىل لسائيق قطارات الوس )شينخوا(

الصورة ُتظهر العامل يف موقع بناء السكة احلديدية اليت 

متد عىل اخلط الرئييس للسكك احلديدية عالية الرسعة بني 

يوليو   1 إندونيسيا، يف  باندونغ يف  جاكرتا وباندونغ يف 

2022 )شينخوا( 

صورة جوية التقطت يف 6 سبمترب 2019 مليناء برييوس يف 

اليونان )شينخوا( 
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صورة ُملتقطة يف 21 يوليو 2022 ملنتدى تمنية الشباب العاملي )شينخوا( 

معا من أجل مستقبل مشرتك

احلزب الشيويع الصيين: نقطة جذب عظمية للشباب

للشباب دور حيوي يف التمنية
بقمل زو شوه

دعا الرئيس الصيين يش جني بينغ يف 22 يوليو 

اإلنسانية  القمي  تعزيز  إىل  الدول  مجيع  يف  الشباب 

للتمنية  املتحدة  األمم  خطة  تنفيذ  وتهسيل  املشرتكة 

املستدامة لعام 2030.

أدىل يش هبذه الترصحيات يف رسالة هتنئة إىل 

منتدى تمنية الشباب العاملي الذي يعقد من 21 إىل 23 

يوليو 2022.

حرض حوايل 2000 ممثل شاب من أكرث من 100 

اإلنرتنت  عرب  أقمي  الذي  املنتدى،  افتتاح  حفل  دولة 

يف  مبا  املدن،  من  العديد  يف  ومبارشة  مجسلة  بصفة 

ذلك بكني وشانغهاي وقوانغتشو وناجنينغ.

األمل  ميثلون  الشباب  إن  خطابه  يف  يش  وقال 

إىل  دامئا  تنظر  الصني  أن  مضيفا  الغد،  وخيلقون 

الشباب عىل أهنم قوة مهمة يف دفع التمنية االجمتاعية 

املستقبل  جممتع  بناء  يف  املسامهة  عىل  وتجشعهم 

املشرتك للبرشية.

أن يكون املنتدى منصة  أمله يف  عن  وأعرب يش 

يدفع  وأن  العاملية  التمنية  يف  لملسامهة  للشباب  مهمة 

العامل لتمنية الشباب.

بأصوات  املنتدى  يسامه  أن  يف  أمله  عن  وأعرب 

الشباب يف تعزيز الوحدة العاملية ومجتيع قوهتم فميا 

يتعلق بالتمنية والتقدم العامليني.

وقال إنه جيب عىل الشباب يف مجيع الدول تعزيز 

والتمنية  السالم  يف  املمتثلة  املشرتكة  اإلنسانية  القمي 
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ودفع  واحلرية،  والدميقراطية  والعدالة  واملساواة 

وتهسيل  مملوسة،  بإجراءات  العاملية  التمنية  مبادرات 

تنفيذ خطة التمنية املستدامة لعام 2030، وكتابة فصل 

جديد من وحدة الشباب العاملية والتعاون.

يف احلوار رفيع املستوى حول التمنية العاملية يف 

وتبدأ  املنتدى  ستعقد  الصني  أن  يش  أعلن  يونيو،   24

العاملية  الشباب  لتمنية  العمل  خطة  مشرتك  بشك 

التمنية  خطة  لتنفيذ  القوة  من  ممكن  قدر  أكرب  لتجميع 

املستدامة لعام 2030.

املنتدى  احتاد شباب معوم الصني  يستضيف 

تعزيز  مشرتك:  مستقبل  أجل  "من  عنوان  حيمل  الذي 

التمنية املستدامة مع الشباب ومن أجل الشباب".

قال األمني العام لألمم املتحدة، أنطونيو غوترييش، 

وذلك عرب رابط الفيديو، إن املنتدى ميثل فرصة عظمية 

القضايا  لبعض  حلول  وتشكيل  مًعا  الشباب  مجلع 

العاملية األكرث إحلاًحا.

نتيجة  الشباب  معاناة  من  الرمغ  عىل  إنه  وقال 

خالل  من  التحديات  هذه  واجهوا  فقد  لوباء كوفيد-19، 

ابتاكر ممزي وروح وتضامن، والتواصل مع األصدقاء 

والدعوة  واملجمتعات،  العائالت  ودمع  احملتاجني، 

الدامئة لتحقيق التقدم والعدالة من أجل الناس والعامل 

يف  االستمثار  عىل  العامل  قادة  وحث  سواء،  حد  عىل 

مستقبل أفضل وأكرث مساواة للجميع، وإعادة أهداف 

التمنية املستدامة إىل مسارها الصحيح.

اللجنة  ألمانة  األول  السكرتري  كه،  جون  خه  وقال 

إن  الصينية،  الشيوعية  الشبيبة  لعصبة  املركزية 

مستقبل  الشباب  تعترب  ما  دامئا  الصينية  احلكومة 

البالد وتدمعهم يف محتل مسؤولياهتم وإحداث الفرق.

لتمنية  األولوية  أعطت  لطاملا  احلكومة  إن  وقال 

الشباب، وصياغة وتنفيذ خطط تمنية الشباب، ودفعت 

مضيًفا  الصلة،  ذات  املهام  يف  شامل  تقدم  بإحراز 

إماكنات  لدهيم  العامل،  يف  شاب  مليار   1.8 هناك  أن 

وطاقات كبرية.

من  مزيدا  يويل  أن  جيب  لكه  العامل  أن  وأضاف 

االهمتام ألصوات الشباب، ويؤمن بقوهتم ويدمعهم يف 

محتل مسؤوليات محاية السالم العاملي وتعزيز الرخاء 

CI  .والتمنية

)املصدر: حصيفة تشاينا دييل(

يش جني بينغ يتحدث عن الشباب
• إن الشباب مه األمل وُبناة املستقبل. تعترب 

للتمنية  الدافعة  القوة  الشباب  دامًئا  الصني 

العنان  إطالق  عىل  وتجشعهم  االجمتاعية، 

بناء  يف  املشاركة  عند  الشبابية  حليويهتم 

جممتع املستقبل املشرتك للبرشية وتعزيزه.

— مقتطفات من رسالة الهتنئة اليت وجهها 

العاملي يف  الشباب  تمنية  منتدى  إىل  يش 

21 يوليو2022

فوق  تمنو  اليت  الجشريات  مثل  الشباب   •

الشباب  هؤالء  سيمنو  ما،  ويوما  األرض، 

ليكونوا كأجشار شاهقة. 

• إن الشباب مه مصدر األمل الالمتنايه، 

ومه صّناع املستقبل املرشق. ال ميكن لألمة 

أن تزدهر وتمنو إال عندما تضع أماهلا عىل 

شباهبا وحتافظ عىل نشاطها الشبايب.

• احلزب الشيويع الصيين هو حزب حيافظ 

دامًئا عىل صفته الشبابية وحيتاج دامًئا إىل 

ثقة الشباب ومتابعهتم.

مجتع  يف  يش  خطاب  من  مقتطفات   —

رابطة  لتأسيس  املوئية  بالذكرى  لالحتفال 

مايو   10 الصني يف  الشيوعية يف  الشبيبة 

2022

• املستقبل ملك للشباب الذين حيملون آمالنا 

الزمن، محلت مجموعة  من  قرن  قبل  معهم. 

من التقدميني الشباب شعلة املاركسية عاليا 

عن  املظملة  السنوات  تلك  يف  جبد  وحبثوا 

ومنذ  الصينية.  األمة  شباب  لتجديد  ُطرق 

الشيويع  احلزب  راية  وحتت  احلني،  ذلك 

الشباب  من  جيل  بعد  جيل  قام  الصيين، 

احلزب  لقضية  شباهبم  بتكريس  الصينيني 

جتديد  محلة  طليعة  يف  وظلوا  والشعب، 

شباب األمة.

حفل  يف  يش  خطاب  من  مقتطفات   —

الشيويع  للحزب  املوئية  الذكرى  مبناسبة 

الصيين يف 1 يوليو 2021

الدؤوبة  املسايع  يطورون  الشباب  دعوا   •

للوطن األم، ولألمة والشعب والبرشية.

زيارة  خالل  يش  خطاب  من  مقتطفات   —

الـ  السنوية  الذكرى  قبل  تسينغهوا  جلامعة 

110 لتأسيهسا يف 19 أبريل 2021

• الشباب مه مستقبل األمة والعامل.

القدرة  العالية ميكن أن حتفز  • المطوحات 

قدًما، حىت ال نسري بال هدف  عىل امليض 

مثل سفينة بدون دفة.

مؤمتر  يف  يش  خطاب  من  مقتطفات   —

مايو يف   4 حلركة  املوئية  الذكرى  مبناسبة 

30 أبريل 2019

الشباب مه أمل الوطن ومستقبل األمة.

اجمتاع  خطاب يش يف  من  مقتطفات   —

الرسالة  إلصدار  األربعني  الذكرى  مبناسبة 

إىل املواطنني يف تايوان يف 2 يناير 2019
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يش يدعو إىل الشعور 
القوي بالوحدة يف املجمتع

احلزب الشيويع الصيين: نقطة جذب كبرية للشباب

 5 يف  بينغ  جني  يش  الصيين  الرئيس  شدد 

لتكوين  املبذولة  القومية واجلهود  الوحدة  مارس عىل 

شعور قوي باملجمتع لدى األمة الصينية، وذلك عندما 

السنوية ألعىل  الدورة  مناقشات خالل  مشاركته يف 

لنواب  الوطين  املجلس  يف  واملمتثلة  ترشيعية  هيئة 

الشعب الصيين.

وأثناء مشاركته يف املناقشات مع املرشعني من 

منطقة منغوليا الداخلية ذاتية احلمك بمشايل الصني، 

للجنة املركزية  العام  وصف يش، وهو أيضا األمني 

العسكرية  اللجنة  ورئيس  الصيين  الشيويع  للحزب 

احلياة"  "رشيان  بأهنا  القومية  الوحدة  املركزية، 

للشعب الصيين من مجيع املجموعات القومية.

ودعا إىل بذل جهود ملساعدة مجيع املجموعات 

بذور  "مثل  وثيق  بشك  متحدة  البقاء  عىل  القومية 

الرمان اليت تلتصق ببعضها البعض" من أجل البناء 

املشرتك للوطن األم العظمي.

للحفاظ عىل  اجلهود  بذل  ينبيغ  إنه  وقال يش 

اجمتاعية  وبيئة  وحصية،  مستقرة  اقتصادية  بيئة 

ودعا  نظيفة وحصية،  وبيئة سياسية  وآمنة،  مزدهرة 

لملؤمتر  الطريق  لمتهيد  مملوسة  أفعال  إىل  أيضا 

الوطين الـ20 للحزب الشيويع الصيين.

اإلصالحات  دفعت  الصني  أن  إىل  يش  ولفت 

بشك شامل وعززت التمنية وحافظت عىل االستقرار 

يف عام 2021، ما حقق إجنازات جديدة وكبرية يف 

قضية احلزب والدولة، مشريا إىل أن الصني واحدة 

التمنية  حيث  من  العامل  يف  أداًء  الدول  أفضل  من 

والسيطرة هيلع،  كوفيد-19  من  والوقاية  االقتصادية 

وأهنا حققت بداية جيدة للخطة امخلسية الـ14.

مكا قدمت الدولة للعامل دورة ألعاب أوملبية شتوية 

سلسة وآمنة ورائعة، حصلت فهيا الصني عىل أفضل 

نتاجئها عىل اإلطالق يف لك الدورات األوملبية الشتوية.

كبرية  أمهية  محتل  اإلجنازات  "هذه  إن  وقال 

لتمنية قضية احلزب والدولة".

مخس قناعات معززة:
احلزب  مسايع  مراجعة  بعد  إنه  يش  قال 

والشعب يف العرص اجلديد مت تعزيز مخس قناعات.

أوال، شدد عىل دمع القيادة العامة للحزب، اليت 

تشك العمود الفقري األكرث ثقة للشعب عند مواجهة 

الرياح والعواصف.

ثانيا، قال يش إن االشرتاكية ذات اخلصائص 

الصينية يه السبيل الوحيد حنو جتديد شباب األمة 

نّتبع بثبات طريق  أننا  الصينية، مشريا بقوله "طاملا 

سنحقق  الصينية،  اخلصائص  ذات  االشرتاكية 

باسمترار تطلعات الشعب الصيين حنو حياة أفضل، 

وسنعزز الرخاء املشرتك للجميع".

للشعب  املنسقة  اجلهود  أمهية  عىل  أكد  مث 

مجيع  من  الشعب  بيق  طاملا  إنه  قائال  الصيين، 

احلزب،  قيادة  حتت  متحدا  القومية  املجموعات 

اليت  والتحديات  الصعوبات  مجيع  عىل  سنتغلب 

تواجهنا يف املستقبل.

فلسفة  عىل  العمل  حمتية  عىل  يش  شدد  مكا 

قوية  وتصبح  البالد  تمنو  ليك  اجلديدة  التمنية 

ومزدهرة.

خامسا، جيب ممارسة حومكة اكملة وصارمة من 

قبل احلزب الجتثاث أي عنارص من شأهنا اإلرضار 

بالطبيعة املتقدمة للحزب ونقائه. 

االحتاد من أجل املزيد من 

اإلجنازات املستقبلية
ويف إشارة إىل أن الصني دولة موحدة متعددة 

املجموعات  تتحد  عندما  إنه  يش  قال  القوميات، 

بلد  يف  بسعادة  الشعب  سيعيش  وتتنامغ،  القومية 

مزدهر وجممتع مستقر.

الداخلية  منغوليا  منطقة  إجنازات  أن  وأوحض 

ألفراد  املنسقة  اجلهود  بفضل  ممكنة  أصبحت 

اجلهود  هذه  وستكون  املختلفة،  القومية  املجموعات 

املزيد من اإلجنازات  إحراز  أيضا لضامن  رضورية 

يف املستقبل.

املساعدة يف  من شأنه  أي معل  إن  وقال يش 

أن  الصينية جيب  لألمة  باالنمتاء  قوي  تكوين شعور 

يمت بطريقة شاملة ودقيقة وقوية.

وأشار إىل أن منغوليا الداخلية منطقة حدودية 

وبالتايل  رئييس،  بشك  قومية  أقلية  يقطهنا ساكن 

الوحدة  محلاية  حامسة  مسؤوليات  تتحمل  فهي 

القومية واحلفاظ عىل استقرار احلدود.

ودعا يش املنطقة إىل حتسني آليات الوقاية من 

كوفيد-19 والسيطرة هيلع بشك منتظم، وحتسني آليات 

االستجابة حلاالت التفيش الطارئة، مع تسليط الضوء 

عىل االستجابة لكوفيد-19 يف مناطق املوانئ كأولوية.

يف  وحكمية  نشطة  جهود  بذل  عىل  حث  مكا 

حتقيق ذروة انبعاثات الكربون واحلياد الكربوين.

وأضاف يش أنه مع خفض انبعاثات الكربون، 

ينبيغ أيضا بذل اجلهود لضامن األمن يف قطاعات 

والغذاء،  واإلمدادات  الصناعة  وسالسل  الطاقة، 

CI  .ومضان حياة طبيعية ألفراد الشعب

احلزب الشيويع الصيين

عدد أعضاء احلزب الشيويع الصيين  95 

مليون صيين من 1.4 مليار نمسة

عدد نواب املؤمتر الوطين األول للحزب 
الشيويع الصيين

انعقاد املؤمتر الوطين األول للحزب 
الشيويع الصيين يف عام

عدد املرات اليت انعقد فهيا املؤمتر 
الوطين للحزب الشيويع الصيين

عاما.

عدد السنوات منذ إنشاء احلزب الشيويع الصيين

مرة



إصدار خاص- يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة- املجلد الرابع58   2022

املؤمتر الوطين الـ20 القادم للحزب 
الشيويع الصيين

املؤمتر الوطين الـ20 للحزب الشيويع الصيين

األمني  أيًضا  وهو  بينغ،  جني  يش  الرئيس  أدىل 

العام للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين ورئيس 

اللجنة العسكرية املركزية، هبذه الترصحيات يف جلسة 

دراسية لملسؤولني عىل مستوى املقاطعات والوزارات 

ُعقدت يويم 26 و27 يوليو يف بكني.

الـ20  الوطين  املؤمتر  أمهية  إىل  إشارة  ويف 

مرحلة  يف  ُيعقد  الذي  الصيين  الشيويع  للحزب 

حامسة من الرحلة اجلديدة لبناء دولة اشرتاكية حديثة 

وضع  سيهشد  املؤمتر  إن  يش  قال  شامل،  حنو  عىل 

احلزب  بقضية  املتعلقة  والسياسات  واملهام  األهداف 

والدولة خالل األعوام امخلسة املقبلة وما بعدها.

وأضاف يش أن لملؤمتر أيضا أمهية كبرية للبناء 

من أجل النجاحات السابقة ومواصلة دفع قضية احلزب 

اخلصائص  ذات  االشرتاكية  وملستقبل  قدما،  والدولة 

الصينية، وللتجديد العظمي لشباب األمة الصينية.

للحزب  الـ20  الوطين  املؤمتر  إن  يش  وقال 

للخطة  شاملة  آفاقا  سيقدم  الصيين  الشيويع 

ملسىع الصني حنو  من مرحلتني  االسرتاتيجية املكونة 

شامل،  حنو  عىل  عظمية  حديثة  اشرتاكية  دولة  بناء 

االسرتاتيجية  لملهام  خططا  خاص  بشك  وسيضع 

واإلجراءات الرئيسية يف السنوات امخلس القادمة.

القادمة  امخلس  السنوات  أن  إىل  الرئيس  وأشار 

عىل  حديثة  اشرتاكية  دولة  بناء  لبدء  حامسة  فرتة  يه 

حنو شامل، قائال إن التمنية السلمية يف تلك السنوات 

اهلدف  لتحقيق  حيوية  أمهية  ذات  ستكون  امخلس 

CI  .املوئي الثاين للصني

)املصدر: واكلة أنباء شينخوا(

الرئيس الصيين يش جني بينغ، وهو أيًضا األمني العام للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين ورئيس اللجنة العسكرية املركزية، يليق لكمة مهمة يف حفل افتتاح 

جلسة دراسية لملسؤولني عىل مستوى املقاطعات والوزارات. حرض مرامس افتتاح اجللسة الدراسية، يل كه تشيانغ ويل تشان شو ووانغ يانغ ووانغ هو نينغ وتشاو 

له يج وهان تشنغ ووانغ تيش شان. ُعقدت اجللسة يف الفرتة من 26 إىل 27 يوليو يف بكني )شينخوا(
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يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة- 
املجلدات األول والثاين والثالث

يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة

إن املجلدات الثالثة األوىل من كتاب يش جني بينغ حول احلمك واإلدارة، 

واليت ُنرشت من قبل دار نرش اللغات األجنبية يف بكني يف عام 2014 و2017 

و2020 عىل التوايل، متت ترمجهتا إىل 33 لغة وتوزيعها يف أكرث من 170 دولة 

ومنطقة.

حتتوي هذه املجلدات عىل خطابات يش ومقابالت ورسائل منذ انتخابه أميًنا 

عاًما للجنة املركزية للحزب الشيويع الصيين يف عام 2012.

الصينية،  القيادة  تعتقده  ما  لفهم  طريقة  فقط  ليست  كتاب يش  قراءة  إن 

ولكهنا أيًضا طريقة لفهم النظام السيايس الصيين، واملجمتع الصيين وكيفية 

ارتباط الصني ببقية العامل.

ذات  االجمتاعية  مهنا  املوضوعات  من  واسعة  مجموعة  الكتاب  يتناول 

الوطين،  والدفاع  القانون،  وسيادة  واالنفتاح،  واإلصالح  الصينية،  اخلصائص 

والدبلوماسية، وماكحفة الفساد.

يش جني بينغ: إن قراءة كتاب حول احلمك واإلدارة أمر ال بد منه بالنسبة 

يعتقد  الصني.  حول  وأمعق  أوسع  فهم  لدهيم  يكون  أن  يريدون  الذين  ألولئك 

إدراك جلزء أسايس من  عدم  الصني هو  رئيس  يقوله  ما  أن جتاهل  الكثريون 

CI  .احلياة السياسية الوطنية وطريقة التفكري الصيين والواقع الصيين

رئيسة نيبال بيديا دييف هبانداري تليق خطابا يف حفل إصدار الطبعة النيبالية 

من املجلد الثاين لكتاب يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة والنخسة اإلجنلزيية 

23 سبمترب2021  بتارخي  بنيبال  والرتوجي هلا، يف اكمتاندو  الثالث  املجلد  من 

)شينخوا(

التجارة  السفري الصيين لدى مالزييا أو يانغ يو جينغ )وسط(، ورئيس غرفة 

املالزيية الصينية تان يو سينغ )الميني( ورئيس مجعية الصداقة املالزيية الصينية 

عبد املجيد أمحد خان حيرضون حفل إطالق املجلد الثالث من كتاب "يش جني 

 2021 مارس   20 بتارخي  مبالزييا  كواالملبور  "يف  واإلدارة  احلمك  حول  بينغ: 

)شينخوا(

ـ  الميني  عىل  )األول  المكبودي  الشيوخ  ملجلس  العام  األمني  ساريث  أوم 

الصف األول(، ووانغ ون تيان السفري الصيين لدى مكبوديا )الثاين عىل 

الميني ـ الصف األول( يشاراكن يف حفل إطالق املجلد الثالث لكتاب "يش 

 29 بنه يف  بنوم  العامصة المكبودية  بينغ حول احلمك واإلدارة" يف  جني 

سبمترب 2020 )شينخوا(
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محاسة الدراسة للكتاب يف اخلارج
يش جني بينغ: حول احلمك واإلدارة

نسخ  من  العديد  ميع  أحرضت  الصني،  من  عدت  عندما  أنين  أتذكر 

وزماليئ  أصدقايئ  يستعري  ما  غالًبا  مكتيب.  يف  ووضعهتا  الكتاب 

والمتعن  القراءة  يستحق  حقا  ألنه  به،  مجيًعا  وحيتفظون  مين  الكتاب 

بآراء  مليئة  أهنا  مكا  ومهنجية  معيقة  يش  الرئيس  أفاكر  أخرى.  مرة 

إسرتاتيجية وشاملة حول قضايا مهمة يف تمنية البرشية.

— تشيا مونرييث

مرتمج النخسة المكبودية من الكتاب

صدرت النخسة اإلجنلزيية من املجلد األول من الكتاب بعد وقت قصري 

من نرش اللغة الصينية وقام النارش احمليل يف تايالند برتمجة ونرش 

لعرضها  املكتبات  إىل  التايالندية  النخسة  قدمنا  التايالندية.  النخسة 

ويستحق  وهادف  جيد  الكتاب  هذا  إن  مجيًعا.  بيعها  مت  وقد  وبيعها، 

يش  الرئيس  طرحها  اليت  واآلراء  األفاكر  من  العديد  ُتظهر  القراءة. 

مبادرة  أيًضا  وهناك  األمة،  إدارة  يف  الصينية  القيادة  وهنج  فلسفة 

التمنية  إىل  تدعو  واليت  يش  الرئيس  أطلقها  اليت  والطريق"  "احلزام 

بني  للجانبني  املرحب  والتعاون  املشرتكة  واملسامهة  والسملية،  املشرتكة 

الصني والدول األخرى، وهو بالفعل خمطط جيد للتمنية الدولية.

— برياين كوجنبومنا

املدير التنفيذي لرشكة نان يم احملدودة

هذا الكتاب هو مصدر مهم لملعرفة. سأسلط الضوء عىل بعض املواضيع 

املطروحة فيه دون أخرى: املوضوع األول هو األفاكر املوجهة للتخفيف 

من حدة الفقر يف الصني. والثاين هو التمنية عالية اجلودة. واألخري هو 

إنشاء جممتع املستقبل املشرتك للبرشية. إن كتاب الرئيس يش هو كتاب 

بشك  الصني  جناح  أرسار  فهم  يريدون  الذين  ألولئك  قراءته  من  بّد  ال 

أفضل، سواء اكنوا مسؤولني حكوميني، أو رواد أمعال أو عملاء أو طالب 

أو أخشاص يف صناعات أخرى وخاصة إذا اكنوا يواجهون أي نوع من 

احملن أو إذا اكنوا يريدون التفكري يف كيفية بناء عامل أفضل، فميكهنم 

مجيًعا قراءة الكتاب ملساعدهتم عىل توسيع إهلامهم. 

— روين ليزن

مدير املركز الصيين الربازييل للبحوث واألمعال

هذا  قرأ  لقد  للغاية.  فعالة  بطريقة  باكستان  يف  الكتاب  بتسويق  مقنا 

الكتاب صناع السياسة والربملانيون وأعضاء املجالس ورؤساء الوزراء 

يف  الناس  وعامة  األمعدة  وُكّتاب  والرؤساء  واحلاليون  السابقون 

باكستان. باإلضافة إىل ذلك، مت التسويق للكتاب بطريقة مفهومة لعامة 

الشعب يف باكستان. لك من يقرأ هذا الكتاب لديه يغمره حب النضال 

اخلاصة،  املرء  مصاحل  أجل  من  ليس  والنضال  يش  الرئيس  فعل  مكا 

الكتاب  توفري  مت  إذا  أنه  أعتقد  واألمة.  والوطن  الشعب  أجل  من  ولكن 

الشعب  لك  منه  يستفيد  فسوف  باكستان،  يف  خشص  مليون   220 لـ 

الباكستاين.

 — فاروق هسيل جويندي

الرئيس التنفيذي ملنشورات امجلهوري الباكستانية 

إن هذا الكتاب ُيعترب وثيقة أساسية وتقدم العديد من اخلربات لمكبوديا 

لتتعمل من الصني. مكا ميكن أن تساعد مكبوديا عىل ربط اسرتاتيجيهتا 

مبادرة  إطار  يف  سميا  ال  الصينية،  احلكومة  باسرتاتيجية  التمنوية 

"احلزام والطريق" اليت اقرتحهتا الصني.

— نوب كوش

رئيس إدارة تمنية املوارد البرشية مبجلس الشيوخ المكبودي

أرى أن هذا الكتاب جيسد فلسفة احلمك للرئيس يش وخرباته. عندما 

يمتتع  للغاية  برامغايت  زعمي  يش  الرئيس  بأن  شعرت  الكتاب،  قرأت 

برؤية اسرتاتيجية، حيث مر بأوقات عصيبة يف شبابه، وبعد تغلبه عىل 

املصاعب، بدأ كإطار شعيب واكتسب منذ ذلك احلني خربات غنية يف 

حومكة الدولة عىل مجيع املستويات. أعتقد أن الكتاب ميزج بشك جيد 

بني جتاربه الخشصية وأفاكره حول اجتاه التمنية ملثل هذا البلد الكبري 

يف  وخرباته  فلسفته  إىل  باإلضافة  الدولية  املسؤوليات  من  العديد  مع 

حومكة الدولة.

— كوون يك سيك

رئيس مجعية الصداقة الكورية الصينية
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ُكتب يش جني بينغ

كتاب خطابات الرئيس يش جني بينغ حول 

معل الشباب للحزب

حول المتسك بالتعايش املتنامغ بني 

اإلنسان والطبيعة

حول إدارة البالد من قبل الشعب

خمطط دراسة حول الفكر 

االقتصادي ليش جني بينغ

حول تارخي احلزب الشيويع الصيين

حول أمعال الزراعة واملناطق الريفية 

واملزارعني

مجموعة من خطابات يش الدبلوماسية من 

املجلدين األول والثاين 

حول الدعاية والعمل اإليديولويج للحزب 

الشيويع الصيين

رسائل خمتارة ليش جني بينغ )املجلد األول(



إصدار خاص- يش جني بينغ: حول احلمك 
واإلدارة- املجلد الرابع

املنتج: املكتب الصحيف للدائرة العالقات اخلارجية للجنة املركزية للحزب 

الشيويع الصيين

مزود احملتوى: مركز األمريكيتني، املجموعة الصينية لالتصاالت الدولية

تشاينا انسايت

يرىج زيارة املواقع التالية عرب مسح رمز االستجابة الرسيع لقراءة املزيد حول 

احلزب الشيويع الصيين:

جملة تشيويش حصيفة الشعب 
اليومية أونالين

أمعال احلزب 
الشيويع 
الصيين

تشاينا دييل جملة بكني ريفيو شبكة الصني تشاينا انسايت


