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ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

بمنا�صبة الذكرى المئوية لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

الحزب ال�شي�عي ال�ش�ري الم�حد ي�شارك في م�ؤتمر القمة 
للحزب ال�شي�عي ال�شيني والأحزاب ال�شيا�شية العالمية

بتاريخ 2021/7/6، وبدع�ة من احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني، عقد )افرتا�ضياً( م�ؤمتر قمة 

احلزب ال�ضي�عي ال�ض������يني واالأحزاب ال�ضيا�ضية العاملية، مبنا�ضبة االحتفال بالذكرى املئ�ية 

لتاأ�ضي�س احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني.

املركزية  للجنة  العام  )االأم��ن  بينغ  �ضي  الرفيق  كلمة  اإىل  �ضديد  بانتباه  امل�ؤمتر  وا�ضتمع 
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لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

ال�ضي�عي  للحزب 

ال�����ض��ي��ن��ي( ال��ت��ي 

ت�����ض��م��ن��ت ع��ر���ض��اً 

ال�ضن  ل�ضيا�ضات 

جت�������اه امل�������ض���ائ���ل 

الكربى التي ت�اجه 

جمعاء،  ال��ب�����ري��ة 

ان������ط������اق������اً م���ن 

ال�ضن  م�ض�ؤولية 

ك��ق��ط��ب ���ض��ي��ا���ض��ي 

عاملي  واقت�ضادي 

بارز، كما ت�ضمنت 

ال���ك���ل���م���ة اأه���م���ي���ة 

ن�����ض��ال االأح����زاب 

ال�������ض���ي���ا����ض���ي���ة يف 

ال�����ع�����امل ل�����ض��م��ان 

االأم�����ن وال�����ض��ام، 

ووق�����ف احل����روب 

وال��������ن��������زاع��������ات 

امل�ضلحة، من اأجل العمل لتح�ضن رفاهية ال�ضع�ب، وتط�ير االأو�ضاع االقت�ضادية واالجتماعية 

ال�ضن  امللم��ضة ملبادرة  االإيجابية  النتائج  الرفيق �ضي يف كلمته  واأبرز  النامية،  البلدان  يف 

)احلزام والطريق( التي اأدت عملياً اإىل م�ضاعدة الدول النامية يف اآ�ضيا واإفريقيا يف تنمية 

اقت�ضاداتها، وحت�ضن االأو�ضاع املعي�ضية ل�ضع�بها.

ح�ر امل�ؤمتر وفدٌ قيادي من احلزب ال�ضي�عي ال�ض�ري امل�حد برئا�ضة الرفيق جنم الدين 

اخلريط )االأمن العام للحزب(، و�ضم ال�فد رئي�س اللجنة املركزية واأع�ضاء املكتب ال�ضيا�ضي، 

وعدد من اأع�ضاء اللجنة املركزية واأمناء اللجان املنطقية وممثلي منظمات ال�ضباب.
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تعزيز التعاون بين الأحزاب
ال�شيا�شية من اأجل �شعادة ال�شعب

الكلمة الرئي�سية 

لفخامة �سي جينبينغ 

)اأمني عام اللجنة املركزية للحزب ال�سيوعي

 ال�سيني رئي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية(

يف قمة احلزب ال�سيوعي ال�سيني واأحزاب العامل

يوم 6 متوز )يوليو( 2021 م، بكنييوم 6 متوز )يوليو( 1202 م، بكني
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قادة الأحزاب ال�صيا�صية املحرتمون، 

ال�صيدات وال�صادة والأ�صدقاء، 

ي�ضعدين بالغ ال�ضعادة اأن اأجتمع 

ب�ض������كل افرتا�ض������ي مع القادة الأكرث 

م������ن 022 حزباً ومنظمة �ضيا�ض������ية 

من اأكرث م������ن 061 دولة، وما يزيد 

ع������ن 00001 ممثل ع������ن االأحزاب 

مبنا�ض������بة  املختلف������ة،  واالأو�ض������اط 

الذك������رى املئ�ية لتاأ�ض������ي�س احلزب 

ال�ضي�عي ال�ض������يني، للتحاور ح�ل 

م��ض�������ع ه������ام اأال وه� )م������ن اأجل 

�ض������عادة ال�ضعب: م�ض�ؤولية االأحزاب 

ال�ضيا�ضية(. وخال الفرتة االأخرية، 

بعث اأكرث م������ن 006 حزب ومنظمة 

�ضيا�ضية من ما يزيد عن 071 دولة 

اأكرث من 0051 برقية ور�ضالة اإلينا للتهنئة بالذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�س احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني، 

مما عربرّ عن �ض������داقتها املخل�ضة ومتنياتها الطيبة للحزب ال�ضي�عي ال�ضيني. فيطيب يل اأن 

اأتقدم اإليكم بجزيل ال�ضكر نيابة عن احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني!

وقب������ل اأيام، عقدنا اجتماعاً هاماً لاحتفال بالذكرى املئ�ية لتاأ�ض������ي�س احلزب ال�ض������ي�عي 

ال�ض������يني. وعلى مدار املئة �ضنة املن�رمة، ظل احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني يعمل على ت�حيد 

ن االأمة ال�ضينية من  �ض������ف�ف اأبناء ال�ضعب ال�ضيني وقيادتهم يف الن�ضال امل�ض������تمر، مما مكرّ

حتقي������ق الطفرة العظيمة ابتداء من اال�ض������تقال مروراً بالرخاء و�ض�������الً اإىل التق�ى. وعلى 

مدار املئة �ض������نة املن�رمة، ظل احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني يتم�ضك مب�ضاركة ال�ضعب ال�ضيني 

مع �ض������ع�ب العامل يف م�ض������ري واحد، وي�ض������عى وراء حتديد اجتاه تقدم ال�ضن وتعزيز التنمية 

واالزدهار امل�ضرتك لدول العامل وفقاً الجتاه تط�ر العامل وتيار الع�ر.

واإن ما حققه ال�ض������عب ال�ض������يني واحلزب ال�ضي�عي ال�ض������يني من االإجنازات التاريخية ال 

ت�ضتغني عن الدعم الكبري من �ضع�ب العامل.

هنا، ال يف�تني اأن اأعربرّ نيابة عن احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني وال�ضعب ال�ضيني عن خال�س 

ال�ضكر لاأحزاب وال�ضع�ب واالأ�ضدقاء الذين يهتم�ن ويدعم�ن وي�ضاعدون احلزب ال�ضي�عي 

قادة الأحزاب ال�سيا�سية المحترمون، 
ال�سيدات وال�سادة والأ�سدقاء، 

�أجتمع  �أن  �ل�سعادة  بالغ  ي�سعدني 
لأكثر  �لقادة  مع  �فتر��سي  ب�سكل 
من 220 حزباً ومنظمة �سيا�سية من 
عن  يزيد  وما  دولة،   160 من  �أكثر 
10000 ممثل عن �لأحز�ب و�لأو�ساط 
�لمختلفة، بمنا�سبة �لذكرى �لمئوية 
�ل�سيني،  �ل�سيوعي  �لحزب  لتاأ�سي�س 
وهو  �أل  هام  مو�سوع  حول  للتحاور 
م�سوؤولية  �ل�سعب:  �سعادة  �أجل  )من 
�لفترة  وخالل  �ل�سيا�سية(.  �لأحز�ب 
حزب   600 من  �أكثر  بعث  �لأخيرة، 
يزيد  ما  من  �سيا�سية  ومنظمة 

�إلينا للتهنئة بالذكرى �لمئوية لتاأ�سي�س �لحزب  �أكثر من 1500 برقية ور�سالة  عن 170 دولة 
�ل�سيوعي  للحزب  �لطيبة  وتمنياتها  �لمخل�سة  �سد�قتها  عن  عّبر  مما  �ل�سيني،  �ل�سيوعي 

�ل�سيني. فيطيب لي �أن �أتقدم �إليكم بجزيل �ل�سكر نيابة عن �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني!
�ل�سيوعي  �لحزب  لتاأ�سي�س  �لمئوية  بالذكرى  لالحتفال  هاماً  �جتماعاً  عقدنا  �أيام،  وقبل 
�ل�سيني. وعلى مد�ر �لمئة �سنة �لمن�سرمة، ظل �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني يعمل على توحيد 
�ل�سينية من  �لأمة  �لم�ستمر، مما مّكن  �لن�سال  �ل�سيني وقيادتهم في  �ل�سعب  �أبناء  �سفوف 
وعلى  �لتقوى.  �إلى  و�سوًل  بالرخاء  مرور�ً  �ل�ستقالل  من  �بتد�ء  �لعظيمة  �لطفرة  تحقيق 
مد�ر �لمئة �سنة �لمن�سرمة، ظل �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني يتم�سك بم�ساركة �ل�سعب �ل�سيني 
�لتنمية  �ل�سين وتعزيز  �تجاه تقدم  �لعالم في م�سير و�حد، وي�سعى ور�ء تحديد  مع �سعوب 

و�لزدهار �لم�سترك لدول �لعالم وفقاً لتجاه تطور �لعالم وتيار �لع�سر.
و�إن ما حققه �ل�سعب �ل�سيني و�لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني من �لإنجاز�ت �لتاريخية ل ت�ستغني 

عن �لدعم �لكبير من �سعوب �لعالم.
�أعّبر نيابة عن �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني و�ل�سعب �ل�سيني عن خال�س  �أن  هنا، ل يفوتني 
�ل�سكر لالأحز�ب و�ل�سعوب و�لأ�سدقاء �لذين يهتمون ويدعمون وي�ساعدون �لحزب �ل�سيوعي 

�ل�سيني وق�سايا �لثورة و�لبناء و�لإ�سالح لل�سين!
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ال�ضيني وق�ضايا الث�رة والبناء واالإ�ضاح لل�ضن!

ال�ضيدات وال�ضادة واالأ�ضدقاء، 

د االأقطاب العاملي  يعي�������س عامل الي�م تغيرياً كبرياً مل ي�ض������هده منذ مئة عام، حيث مير تع������درّ

والع�ملة االقت�ضادية بتغيري معمق، ويت�ثق الرتابط واالعتماد والتاأثري املتبادل بن الدول ت�ثقاً 

متزايداً. وبذل املجتمع الدويل جه�داً �ضاقة من اأجل م�اجهة التحديات الناجتة عن جائحة 

ك�رونا ودعم تعايف االقت�ضاد العاملي وحماية اال�ضتقرار العاملي، كما بذلت االأحزاب ال�ضيا�ضية 

من خمتلف الدول جه�داً حثيثة لت�ؤدي دورها وتتحمل م�ض�ؤوليتها يف هذا ال�ضدد. ويف ال�قت 

نف�ض������ه، ال تزال احلروب وال�راعات يف بع�س املناطق ت�ضتمر، واملجاعة واالأمرا�س تتف�ضى، 

واحل�اجز وامل�اجهة ت�ضتد، واأ�ضبحت رغبة ال�ضع�ب يف حياة �ضعيدة اأكرث �ضدة.

الي�م، ي�ض������ل املجتم������ع الب�ري اإىل مفرتق طرق تاريخي مرة اأخ������رى، العداء وامل�اجهة اأم 

االح������رتام املتبادل؟ واالنغ������اق وفك االرتباط اأم االنفتاح والتعاون؟ لعبة ال�ض������فر اأم املنفعة 

املتبادلة والف�ز امل�ضرتك؟ واخليار يف اأيدينا، وامل�ض�ؤولية على عاتقنا.

يات امل�ضرتكة، م�ضتحيل  اإن الب�رية كتلة واحدة والكرة االأر�ض������ية بيت واحد.. فاأمام التحدرّ

الأي فرد اأو بلد الناأي بنف�ض������ه عنها، وال خيار اأمام الب�رية اإال ال�حدة والت�ض������امن والتعاون 

والتعاي�س ال�ض������لمي. واإن االأحزاب ال�ضيا�ضية ب�ضفتها ق�ة هامة تدفع تقدم املجتمع الب�ري، 

عليها اأن تركز على االجتاه ال�ض������حيح، وتتحمل م�ض�������ؤوليتها التاريخية يف حتقيق ال�ض������عادة 

لل�ضع�ب والتقدم للب�رية. واأرى اأنه على االأحزاب ال�ضيا�ضية حتمل امل�ض�ؤوليات التالية:

ك بامل�ضتقبل امل�ضرتك للب�رية  ل م�ض�ؤولية قيادة االجتاه، ونتم�ضرّ - اأوالً، يجب علينا اأن نتحمرّ

ونعمل على �ضياغته. يتطلرّع ال�ضعب اإىل الرخاء واالأمن، والعدل واالإن�ضاف.

يتطلرّ������ب الع�ر العظيم الروؤية الكبرية، وت�ض������تدعي الروؤية الكبرية ال�ض������در الرحب. ومن 

منظ�ر )االأول�ية لبلدي(، يك�ن العامل �ض������يقاً ومزدحماً وممتلئاً مبناف�ض������ة �ر�ض������ة، بينما من 

منظ�ر )الت�ض������ارك يف م�ضتقبل واحد(، يك�ن العامل وا�ض������عاً و�ضا�ضعاً وممتلئاً بفر�س التعاون. 

علينا االإ�ض������غاء اإىل �ض�ت ال�ضعب، ودفع دول العامل لتعزيز التن�ضيق والتعاون بينها متا�ضياً مع 

اه بناء جمتمع  م نح� اجترّ تيار الع�ر، وربط م�ضلحة �ضعبنا مب�ضالح �ضع�ب العامل، حتى نتقدرّ

امل�ضتقبل امل�ضرتك للب�رية.

ك بالقيم امل�ضرتكة للب�رية  ل م�ض�������ؤولية ح�ضد الت�افق، ونتم�ضرّ - ثانياً، يجب علينا اأن نتحمرّ

زها. على الرغم من اختاف التاريخ واحل�ض������ارة والنظام وم�ضت�ى التنمية بن الدول،  ونعزرّ

غري اأن �ضع�بها تدع� جميعاً اإىل ال�ضام والتنمية واالإن�ضاف والعدالة والدميقراطية واحلرية 

�ل�سيد�ت و�ل�سادة و�لأ�سدقاء، 
يعي�س عالم �ليوم تغيير�ً كبير�ً لم ي�سهده منذ مئة عام، حيث يمر تعّدد �لأقطاب �لعالمي 
و�لعولمة �لقت�سادية بتغيير معمق، ويتوثق �لتر�بط و�لعتماد و�لتاأثير �لمتبادل بين �لدول 
توثقاً متز�يد�ً. وبذل �لمجتمع �لدولي جهود�ً �ساقة من �أجل مو�جهة �لتحديات �لناتجة عن 
جائحة كورونا ودعم تعافي �لقت�ساد �لعالمي وحماية �ل�ستقر�ر �لعالمي، كما بذلت �لأحز�ب 
�ل�سيا�سية من مختلف �لدول جهود�ً حثيثة لتوؤدي دورها وتتحمل م�سوؤوليتها في هذ� �ل�سدد. 
وفي �لوقت نف�سه، ل تز�ل �لحروب و�ل�سر�عات في بع�س �لمناطق ت�ستمر، و�لمجاعة و�لأمر��س 

تتف�سى، و�لحو�جز و�لمو�جهة ت�ستد، و�أ�سبحت رغبة �ل�سعوب في حياة �سعيدة �أكثر �سدة.
�ليوم، ي�سل �لمجتمع �لب�سري �إلى مفترق طرق تاريخي مرة �أخرى، �لعد�ء و�لمو�جهة �أم 
�أم �لمنفعة  �أم �لنفتاح و�لتعاون؟ لعبة �ل�سفر  �لحتر�م �لمتبادل؟ و�لنغالق وفك �لرتباط 

�لمتبادلة و�لفوز �لم�سترك؟ و�لخيار في �أيدينا، و�لم�سوؤولية على عاتقنا.
�إن �لب�سرية كتلة و�حدة و�لكرة �لأر�سية بيت و�حد.. فاأمام �لتحّديات �لم�ستركة، م�ستحيل 
و�لتعاون  و�لت�سامن  �لوحدة  �إل  �لب�سرية  �أمام  خيار  ول  عنها،  بنف�سه  �لناأي  بلد  �أو  فرد  لأي 
و�لتعاي�س �ل�سلمي. و�إن �لأحز�ب �ل�سيا�سية ب�سفتها قوة هامة تدفع تقدم �لمجتمع �لب�سري، 
�ل�سعادة  تحقيق  في  �لتاريخية  م�سوؤوليتها  وتتحمل  �ل�سحيح،  �لتجاه  على  تركز  �أن  عليها 

لل�سعوب و�لتقدم للب�سرية. و�أرى �أنه على �لأحز�ب �ل�سيا�سية تحمل �لم�سوؤوليات �لتالية:
�لم�سترك  بالم�ستقبل  ونتم�ّسك  �لتجاه،  قيادة  م�سوؤولية  نتحّمل  �أن  علينا  يجب  �أوًل،   -

للب�سرية ونعمل على �سياغته. يتطّلع �ل�سعب �إلى �لرخاء و�لأمن، و�لعدل و�لإن�ساف.
ومن  �لرحب.  �ل�سدر  �لكبيرة  �لروؤية  وت�ستدعي  �لكبيرة،  �لروؤية  �لعظيم  �لع�سر  يتطّلب 
بينما من  بمناف�سة �سر�سة،  وممتلئاً  ومزدحماً  �لعالم �سيقاً  منظور )�لأولوية لبلدي(، يكون 
�لتعاون.  بفر�س  و�سا�سعاً وممتلئاً  �لعالم و��سعاً  منظور )�لت�سارك في م�ستقبل و�حد(، يكون 
علينا �لإ�سغاء �إلى �سوت �ل�سعب، ودفع دول �لعالم لتعزيز �لتن�سيق و�لتعاون بينها تما�سياً مع 
تيار �لع�سر، وربط م�سلحة �سعبنا بم�سالح �سعوب �لعالم، حتى نتقّدم نحو �ّتجاه بناء مجتمع 

�لم�ستقبل �لم�سترك للب�سرية.
- ثانياً، يجب علينا �أن نتحّمل م�سوؤولية ح�سد �لتو�فق، ونتم�ّسك بالقيم �لم�ستركة للب�سرية 
�لتاريخ و�لح�سارة و�لنظام وم�ستوى �لتنمية بين �لدول،  ونعّززها. على �لرغم من �ختالف 
غير �أن �سعوبها تدعو جميعاً �إلى �ل�سالم و�لتنمية و�لإن�ساف و�لعد�لة و�لديمقر�طية و�لحرية 
و�أن  للب�سرية،  �لم�ستركة  للقيم  دعاة  نكون  �أن  علينا  للب�سرية.  �لم�ستركة  �لقيم  من  وغيرها 
روح  من  �نطالقاً  ب�سدر رحب  �لقيم  �لمختلفة حول مغازي  �لح�سار�ت  �لقر�ء�ت من  نتفّهم 
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م  وغريها من القيم امل�ض������رتكة للب�رية. علينا اأن نك�ن دعاة للقيم امل�ضرتكة للب�رية، واأن نتفهرّ

القراءات من احل�ضارات املختلفة ح�ل مغازي القيم ب�ضدر رحب انطاقاً من روح امل�ض�ؤولية 

بدرجة عالية عن م�ض������تقبل الب�رية، واأن نحرتم جه�د الدول املختلفة يف البحث عن �ض������بل 

حتقيق قيمها، واأن نرتجم القيم امل�ضرتكة للب�رية اإىل االإجراءات امللم��ضة وال�اقعية لتحقيق 

م�ضالح �ضع�بنا.

ل م�ض�������ؤولية تعزيز التنمية، حتى ت�ض������تفيد �ض������ع�ب العامل من  - ثالثاً، يجب علينا اأن نتحمرّ

ثمار التنمية ب�ض������كل اأكرب واأكرث عدالة. تعترب التنمية عن�راً حا�ضماً لتحقيق �ضعادة ال�ضعب. 

ال يج�ز الأي اأمة اأو اأي دولة اأن يك�ن غائباً عن طريق ي�ؤدي اإىل ال�ضعادة لكل الب�رية. يجب 

عل������ى جميع ال������دول واالأمم اأن تتمتع بالفر�س واحلق�ق التنم�ي������ة املتكافئة. علينا االعرتاف 

بالفج�ة بن االأغنياء والفقراء وفج�ة التنمية وغريها من امل�ض������اكل ال�اقعية الكربى، واإياء 

االهتمام بالدول واملناطق االأقل من�اً ورعاية اجلماهري الفقرية، حتى حتمل كل بقعة االأر�س 

اأمًا. وكان يق�ل املثقف ال�ض������يني القدمي )الذي ي�ضعى اإىل الراحة لنف�ضه على ح�ضاب الغري 

مرف��س، والذي ي�ضحي بنف�ضه الإجناح الغري مدع�م(. اإن التنمية حق�ق م�ضرتكة لدول العامل، 

ولي�ضت حكراً على القلة القليلة من الدول. علينا دفع دول العامل لتعزيز التعاون التنم�ي حتى 

تتمكن �ضع�بها من التقا�ضم بثمار التنمية، وتك�ن التنمية العاملية اأكرث عدالة وفعالية وتنا�ضقاً، 

وعلين������ا اأن نرف�س معاً اأي حماولة فر�س احلظر التكن�ل�جي والفج�ة العلمية والتكن�ل�جية 

وف������ك االرتب������اط التنم�ي. واأثق باأن كل اأجندة �ضيا�ض������ية تهدد بعرقل������ة تنمية الدول االأخرى 

وتخريب حياة ال�ضع�ب االأخرى لن جتد اأي تاأييد، ومكت�ب عليها بالف�ضل!

- رابع������اً، يجب علينا اأن نتحمل م�ض�������ؤولية تفعيل التعاون، ونعمل ي������داً بيد على م�اجهة 

املخاطر والتحديات العاملية. ويف وجه اجلائحة التي ما زالت تتف�ض������ى يف العامل، يجب علينا 

اتخاذ التدابري العلمية واملنا�ض������دة اإىل الت�ض������امن والتعاون لردم )الفج�������ة املناعية(، ورف�س 

ت�ضيي�س اجلائحة وو�ضع عامة جغرافية على الفريو�س، لن�ضاهم معاً يف اإقامة جمتمع ال�ضحة 

امل�ض������رتك للب�رية. ويف وجه االإرهاب وغريه من االآفات امل�ضرتكة للب�رية، يجب علينا تعزيز 

التعاون �ض������عياً وراء االأمن واال�ضتقرار، لنبني معاً )�ضياجاً اأمنياً(. ويف وجه البيئة البي�ل�جية 

اله�ضة، يجب علينا التم�ضك باحرتام الطبيعة واالمتثال لها وحمايتها، لنبني معاً بيتاً اأخ�ر. 

ويف وج������ه التحديات اخلطرية املرتتبة على التغري املناخي بحق بقاء الب�رية وتنميتها، يجب 

علينا حتمل امل�ض�ؤولية الكاملة وت�ضافر اجله�د باإرادة م�حدة، لنت�ضاور معاً ح�ل �ضبل التعاي�س 

املتناغم بن االإن�ضان والطبيعة.

- خام�ض������اً، يجب علينا اأن نتحمل م�ض�������ؤولية تط�ير منظ�مة احل�كمة، ونعزز القدرة على 

�لم�سوؤولية بدرجة عالية عن م�ستقبل �لب�سرية، و�أن نحترم جهود �لدول �لمختلفة في �لبحث 
�لملمو�سة  �لإجر�ء�ت  �إلى  للب�سرية  �لم�ستركة  �لقيم  نترجم  و�أن  قيمها،  تحقيق  �سبل  عن 

و�لو�قعية لتحقيق م�سالح �سعوبنا.
�لعالم من  �سعوب  ت�ستفيد  �لتنمية، حتى  تعزيز  م�سوؤولية  نتحّمل  �أن  علينا  ثالثاً، يجب   -
ثمار �لتنمية ب�سكل �أكبر و�أكثر عد�لة. تعتبر �لتنمية عن�سر�ً حا�سماً لتحقيق �سعادة �ل�سعب. 
ل يجوز لأي �أمة �أو �أي دولة �أن يكون غائباً عن طريق يوؤدي �إلى �ل�سعادة لكل �لب�سرية. يجب 
�لعتر�ف  �لمتكافئة. علينا  �لتنموية  و�لحقوق  بالفر�س  تتمتع  �أن  و�لأمم  �لدول  على جميع 
بالفجوة بين �لأغنياء و�لفقر�ء وفجوة �لتنمية وغيرها من �لم�ساكل �لو�قعية �لكبرى، و�إيالء 
�لهتمام بالدول و�لمناطق �لأقل نمو�ً ورعاية �لجماهير �لفقيرة، حتى تحمل كل بقعة �لأر�س 
�أماًل. وكان يقول �لمثقف �ل�سيني �لقديم )�لذي ي�سعى �إلى �لر�حة لنف�سه على ح�ساب �لغير 
مرفو�س، و�لذي ي�سحي بنف�سه لإنجاح �لغير مدعوم(. �إن �لتنمية حقوق م�ستركة لدول �لعالم، 
�لتنموي  �لتعاون  لتعزيز  �لعالم  دول  دفع  علينا  �لدول.  �لقليلة من  �لقلة  على  ولي�ست حكر�ً 
حتى تتمكن �سعوبها من �لتقا�سم بثمار �لتنمية، وتكون �لتنمية �لعالمية �أكثر عد�لة وفعالية 
�لعلمية  و�لفجوة  �لتكنولوجي  �لحظر  فر�س  محاولة  �أي  معاً  نرف�س  �أن  وعلينا  وتنا�سقاً، 
و�لتكنولوجية وفك �لرتباط �لتنموي. و�أثق باأن كل �أجندة �سيا�سية تهدد بعرقلة تنمية �لدول 

�لأخرى وتخريب حياة �ل�سعوب �لأخرى لن تجد �أي تاأييد، ومكتوب عليها بالف�سل!
مو�جهة  على  بيد  يد�ً  ونعمل  �لتعاون،  تفعيل  م�سوؤولية  نتحمل  �أن  علينا  يجب  ر�بعاً،   -
�لمخاطر و�لتحديات �لعالمية. وفي وجه �لجائحة �لتي ما ز�لت تتف�سى في �لعالم، يجب علينا 
�إلى �لت�سامن و�لتعاون لردم )�لفجوة �لمناعية(، ورف�س  �تخاذ �لتد�بير �لعلمية و�لمنا�سدة 
مجتمع  �إقامة  في  معاً  لن�ساهم  �لفيرو�س،  على  جغر�فية  عالمة  وو�سع  �لجائحة  ت�سيي�س 
�ل�سحة �لم�سترك للب�سرية. وفي وجه �لإرهاب وغيره من �لآفات �لم�ستركة للب�سرية، يجب 
علينا تعزيز �لتعاون �سعياً ور�ء �لأمن و�ل�ستقر�ر، لنبني معاً )�سياجاً �أمنياً(. وفي وجه �لبيئة 
�لبيولوجية �له�سة، يجب علينا �لتم�سك باحتر�م �لطبيعة و�لمتثال لها وحمايتها، لنبني معاً 
بيتاً �أخ�سر. وفي وجه �لتحديات �لخطيرة �لمترتبة على �لتغير �لمناخي بحق بقاء �لب�سرية 
وتنميتها، يجب علينا تحمل �لم�سوؤولية �لكاملة وت�سافر �لجهود باإر�دة موحدة، لنت�ساور معاً 

حول �سبل �لتعاي�س �لمتناغم بين �لإن�سان و�لطبيعة.
�لقدرة على  �أن نتحمل م�سوؤولية تطوير منظومة �لحوكمة، ونعزز  - خام�ساً، يجب علينا 
�إ�سعاد �ل�سعب با�ستمر�ر. و�إن �لطرق �لموؤدية �إلى �ل�سعادة تختلف عن بع�سها �لبع�س، ويحق 
لكل �سعب �ختيار طريق تنموي ونظام ونمط باإر�دة م�ستقلة، وهذ� من مقت�سيات �إ�سعاد �ل�سعب. 
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اإ�ض������عاد ال�ضعب با�ضتمرار. واإن الطرق امل�ؤدية اإىل ال�ضعادة تختلف عن بع�ضها البع�س، ويحق 

لكل �ض������عب اختيار طريق تنم�ي ونظام ومنط باإرادة م�ض������تقلة، وهذا من مقت�ض������يات اإ�ضعاد 

ال�ض������عب. واإن الدميقراطية حق من حق�ق �ضع�ب دول العامل اأي�ضاً، ولي�ضت حكراً على القلة 

القليلة م������ن الدول. ت�جد مقاربات متن�عة لتحقيق الدميقراطية، وم�ض������تحيل تبني مقاربة 

واحدة تنطبق على اجلميع. ما اإذا كانت الدولة دميقراطية، يجب اأن يحكمها �ضعبها، والقلة 

القليلة من النا�س لي�ض�ا اأ�ضحاب القرار!

وعلينا تعزيز التبادل واال�ض������تفادة املتبادلة وحت�ض������ن اآلية الت�ا�ضل واإدراك هم�م ال�ضعب 

واإكم������ال الهياكل التنظيمية ورفع قدرة احل�كمة، ودفع بناء النظام ال�ضيا�ض������ي الدميقراطي 

الذي يتنا�ضب مع خ�ض��ضية البلد، مبا يرتقي بالقدرة والفعالية الإ�ضعاد ال�ضعب باطراد.

ال�ضيدات وال�ضادة واالأ�ضدقاء!

يعترب ال�ض������عي وراء �ضعادة ال�ضعب غاية اأ�ضلية يتم�ضك بها احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني دائماً 

واإىل االأبد. والي�م، حققت ال�ض������ن هدف الكفاح الإجناز بناء جمتمع رغيد احلياة على نح� 

�ض������امل، واأطلقت م�ض������رية جديدة لبناء دولة ا�ضرتاكية حديثة على نح� �ضامل، وتعزز اإح�ضا�س 

ال�ضعب ال�ضيني بالك�ضب وال�ضعادة واالأمان با�ضتمرار.

واإن ح�ض������ن اإدارة اأم�ر ال�ض������ن، وت�فري حياة اأف�ضل لل�ضعب ال�ض������يني البالغ تعداده 4٫1 

مليار ن�ض������مة، وتقدمي اإ�ضهامات يف الق�ضية ال�ضامية لل�ضام والتنمية للب�رية، لهدف الكفاح 

الذي ي�ض������عى وراءه احلزب ال�ضي�عي ال�ض������يني بثبات ال يتزعزع. و�ضيظل احلزب ال�ضي�عي 

ال�ضيني يتم�ضك بفكرة تنم�ية تتخذ ال�ضعب حم�راً لها، ليفكر يف نه�ضة االأمة وتقدم الب�رية 

وغريهما من الق�ض������ايا العميقة من البعد الزمكان ال�ضا�ضع، ويق�د كل اأبناء ال�ضعب ال�ضيني 

للقيام بالبحث واال�ضتك�ض������اف ب�ض������اأنها باإرادة ال تنتهي، وامل�ضي قدماً يف طريق خلق م�ضتقبل 

اأكرث جماالً بروح ريادية.

األهمن������ا التاريخ اأنه ال ميكن معانقة الغد دون معانقة العامل، وال ميكن قطع م�ض������افة بعيدة 

بخط�ات ثابتة دون التقدم يداً بيد. ويحر�س احلزب ال�ض������ي�عي ال�ض������يني على بذل جه�د 

م�ض������رتكة مع اأحزاب دول العامل الإ�ض������اءة ال�اقع بن�ر االأحام، وبناء م�ض������تقبل اأف�ضل بالعمل 

امللم��س، ليك�ن من بناة لل�ضلم العاملي، وم�ضاهمن يف التنمية العاملية، وحماة للنظام الدويل 

بكل عزم وهمة.

�ضيعمل احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني على قيادة ال�ضعب ال�ضيني يف دفع التحديث من الطراز 

ال�ض������يني على نح� معمق لتقدمي اإ�ض������هامات جديدة يف اجله�������د الب�رية للبحث عن طريق 

التحديث. ظل احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني يق�د ال�ضعب ال�ضيني الكت�ضاف الطريق اال�ضرتاكي 

و�إن �لديمقر�طية حق من حقوق �سعوب دول �لعالم �أي�ساً، ولي�ست حكر�ً على �لقلة �لقليلة من 
�لدول. توجد مقاربات متنوعة لتحقيق �لديمقر�طية، وم�ستحيل تبني مقاربة و�حدة تنطبق 
من  �لقليلة  و�لقلة  �سعبها،  يحكمها  �أن  يجب  ديمقر�طية،  �لدولة  كانت  �إذ�  ما  �لجميع.  على 

�لنا�س لي�سو� �أ�سحاب �لقر�ر!
�ل�سعب  و�إدر�ك هموم  �لتو��سل  �آلية  وتح�سين  �لمتبادلة  و�ل�ستفادة  �لتبادل  تعزيز  وعلينا 
�لديمقر�طي  �ل�سيا�سي  �لنظام  بناء  ودفع  �لحوكمة،  قدرة  ورفع  �لتنظيمية  �لهياكل  و�إكمال 

�لذي يتنا�سب مع خ�سو�سية �لبلد، بما يرتقي بالقدرة و�لفعالية لإ�سعاد �ل�سعب باطر�د.
�ل�سيد�ت و�ل�سادة و�لأ�سدقاء!

يعتبر �ل�سعي ور�ء �سعادة �ل�سعب غاية �أ�سلية يتم�سك بها �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني د�ئماً 
�لحياة على نحو  بناء مجتمع رغيد  �لكفاح لإنجاز  �ل�سين هدف  و�ليوم، حققت  �لأبد.  و�إلى 
�إح�سا�س  ��ستر�كية حديثة على نحو �سامل، وتعزز  �سامل، و�أطلقت م�سيرة جديدة لبناء دولة 

�ل�سعب �ل�سيني بالك�سب و�ل�سعادة و�لأمان با�ستمر�ر.
و�إن ح�سن �إد�رة �أمور �ل�سين، وتوفير حياة �أف�سل لل�سعب �ل�سيني �لبالغ تعد�ده 1٫4 مليار 
ن�سمة، وتقديم �إ�سهامات في �لق�سية �ل�سامية لل�سالم و�لتنمية للب�سرية، لهدف �لكفاح �لذي 
�ل�سيني  �ل�سيوعي  �لحزب  و�سيظل  يتزعزع.  ل  بثبات  �ل�سيني  �ل�سيوعي  �لحزب  ور�ءه  ي�سعى 
�لب�سرية  وتقدم  �لأمة  نه�سة  في  ليفكر  لها،  محور�ً  �ل�سعب  تتخذ  تنموية  بفكرة  يتم�سك 
�ل�سيني  �ل�سعب  �أبناء  �ل�سا�سع، ويقود كل  �لزمكان  �لبعد  �لعميقة من  �لق�سايا  وغيرهما من 
للقيام بالبحث و�ل�ستك�ساف ب�ساأنها باإر�دة ل تنتهي، و�لم�سي قدماً في طريق خلق م�ستقبل 

�أكثر جماًل بروح ريادية.
�ألهمنا �لتاريخ �أنه ل يمكن معانقة �لغد دون معانقة �لعالم، ول يمكن قطع م�سافة بعيدة 
جهود  بذل  على  �ل�سيني  �ل�سيوعي  �لحزب  ويحر�س  بيد.  يد�ً  �لتقدم  دون  ثابتة  بخطو�ت 
بالعمل  �أف�سل  م�ستقبل  وبناء  �لأحالم،  بنور  �لو�قع  لإ�ساءة  �لعالم  دول  �أحز�ب  مع  م�ستركة 
للنظام  وحماة  �لعالمية،  �لتنمية  في  وم�ساهمين  �لعالمي،  لل�سلم  بناة  من  ليكون  �لملمو�س، 

�لدولي بكل عزم وهمة.
�سيعمل �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني على قيادة �ل�سعب �ل�سيني في دفع �لتحديث من �لطر�ز 
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ذي اخل�ضائ�س ال�ض������ينية انطاقاً من ال�اقع. واأثبت التاريخ وال�اقع و�ضيثبت ب�ض�رة اأق�ى 

على اأننا مل ن�ضلك هذا الطريق ب�ضكل �ضحيح وم�فق فح�ضب، بل �ضن�ضلكه اأي�ضاً باتزان وجناح 

بكل تاأكيد. لذلك �ضنم�ض������ي قدماً يف هذا الطريق امل�رق بثبات ال يتزعزع، مبا يخدم تنمية 

ال�ضن والعامل يف اآن واحد.

ال ي�ج������د من�ذج حمدد لطريق التحديث، وما ينا�ض������ب البلد ه� االأف�ض������ل، ال ميكن قطع 

اأ�ضابع القدم من اأجل ارتداء حذاء ال ينا�ضبك. ويجب احرتام جه�د كل بلد الكت�ضاف طريق 

التحديث الذي يتفق مع خ�ض��ض������ياته باإرادة م�ض������تقلة. وي�ض������تعد احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني 

لتبادل جتربة بناء التحديث مع االأحزاب ال�ضيا�ض������ية من خمتلف الدول من اأجل تن�يع الطرق 

امل�ؤدية اإىل التحديث، وحتقيق �ضعادة �ضعبنا و�ضع�ب العامل ب�ضكل اأف�ضل.

�ضيعمل احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني على قيادة ال�ضعب ال�ضيني يف تعميق االإ�ضاح واالنفتاح 

على نح� �ضامل لتقدمي اإ�ضهامات جديدة يف التنمية واالزدهار امل�ضرتك للب�رية. على الرغم 

م������ن العراقيل غري القليلة التي ت�اجه الع�ملة االقت�ض������ادية، اإال اأن الق�ى املحركة اأكرث واأكرب 

من العراقيل ب�ض������كل ع������ام، والت�جه العام لدى جميع الدول نح� االنفت������اح والتعاون مل يتغري 

ولن يتغري. وي�ض������تعد احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني لتعزيز الت�ا�ضل مع اأحزاب دول العامل لت�جيه 

الع�ملة االقت�ض������ادية نح� االجتاه االأكرث انفتاحاً و�ض������م�الً ونفعاً عاماً وت�ازناً وف�زاً م�ضرتكاً. 

ونحر�س على م�ضاركة جه�د املجتمع الدويل يف تعزيز بناء )احلزام والطريق( بج�دة عالية، 

ن املزيد من الدول وال�ض������ع�ب من  مبا ي�ض������اهم يف تعزيز الت�ا�ض������ل والرتابط العاملين، وميكرّ

التقا�ضم بثمار التنمية.

�ضيعمل احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني على حتمل م�ض�ؤولياته كحزب كبري يف دولة كبرية لتقدمي 

اإ�ضهامات جديدة يف تعزيز رفاهية الب�رية. يعترب الق�ضاء على الفقر اأمنية م�ضرتكة ل�ضع�ب 

الع������امل وهدفاً حي�ياً تكافح من اأجله االأحزاب ال�ضيا�ض������ية من خمتل������ف الدول. ومنذ امل�ؤمتر 

ال�طني ال� 81 للحزب ال�ضي�عي ال�ضيني، تخل�س 99٫89 ملي�ن ن�ضمة من �ضكان الريف من 

الفقر ح�ض������ب املعيار املعم�ل به حالياً يف ال�ض������ن، لل��ض�ل اإىل هدف مكافحة الفقر ال�ارد 

يف اأجندة االأمم املتحدة للتنمية امل�ض������تدامة لعام 0302 قبل امل�عد بع�ر �ض������ن�ات. وي�ض������تعد 

احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني للم�ضاهمة يف عملية مكافحة الفقر للب�رية عرب تقدمي املزيد من 

حل�ل احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني وق�ة ال�ض������ن. كما �ضتعمل ال�ضن بكل ما يف و�ضعها لدعم 

التعاون الدويل ملكافحة جائحة ك�رونا، وزيادة اإتاحة اللقاح للدول النامية بتكلفة مي�ض�������رة، 

و�ض������تبذل ال�ضن جه�داً �ض������اقة للغاية من اأجل ال�فاء بتعهداتها ب�ض������اأن بل�غ ذروة انبعاثات 

ثاين اأك�ض������يد الكرب�ن وحتقيق حياد الكرب�ن لاإ�ضهام ب�ضكل اأكرب يف اجله�د العاملية مل�اجهة 
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التغري املناخي. �ضت�ضت�ضيف ال�ضن الدورة ال� 51 مل�ؤمتر االأطراف امل�قعة على اتفاقية التن�ع 

البي�ل�جي، حيث �ضتتباحث مع جميع االأطراف ح�ل اال�ضرتاتيجيات العاملية اجلديدة الإدارة 

التن�ع البي�ل�جي، مبا يفتح م�ضاراً عاملياً جديداً الإدارة التن�ع البي�ل�جي.

�ض������يعمل احلزب ال�ضي�عي ال�ض������يني بجه�د حثيثة على ا�ضتكمال احل�كمة العاملية لتقدمي 

اإ�ض������هامات جدي������دة يف جه�د املجتمع الب�ري لت�ض������دي التحديات امل�ض������رتكة يداً بيد. متثل 

التعددي������ة روؤية ج�هرية للمنظ�مة الدولية والنظام ال������دويل القائمن. كلما ُطبرّقت التعددية 

ب�ضكل اأف�ضل، كلما ُحلرّت االإ�ضكاليات امل�ضرتكة التي ت�اجه الب�رية ب�ضكل اأف�ضل.

اإنرّ الق�اعد الدولية يجب اأن تق�م على الق�اعد املعرتف بها من قبل جميع دول العامل بدالً 

من الق�اعد التي تُ��ضع من قبل القلة القليلة من النا�س. 

اإنرّ التعاون بن الدول يجب اأن يهدف اإىل خدمة م�ضالح كل الب�رية بدالً من خدمة �ضيا�ضة 

الكتلة ال�ض������غرية لفر�س الهيمنة على العامل. علينا اأن نرف�س معاً كل الت�رفات التي متار�س 

االأحادية حتت ذريعة التعددية، ونرف�س معاً الهيمنة و�ضيا�ضة الق�ة. 

�ض������تعمل ال�ضن بحزم وعزم على �ضيانة مقا�ضد ومبادئ ميثاق االأمم املتحدة، وتدع� اإىل 

معاجلة ال�ض�������ؤون الدولية عرب الت�ض������اور بن اجلميع، ودفع النظام الدويل واملنظ�مة الدولية 

د اأنرّ ال�ض������ن �ضتبقى ع�ض�اً يف عائلة الدول  نح� االجتاه االأكرث عدالة ومعق�الً. واأودرّ اأن اأجدرّ

النامية، و�ضت�ا�ضل جه�دها يف زيادة متثيل الدول النامية ورفع �ض�تها يف منظ�مة احل�كمة 

الدولية. ولن ت�ضعى ال�ضن اإىل الهيمنة والت��ضع وب�ضط النف�ذ اأبداً. و�ضيعمل احلزب ال�ضي�عي 

ال�ض������يني مع اأحزاب دول العامل على تعزيز التن�ض������يق والتعاون بن الدول من خال الت�ضاور 

والتعاون بن االأحزاب ال�ضيا�ض������ية، وتفعيل الدور املطل�ب لاأحزاب ال�ضيا�ض������ية يف احل�كمة 

العاملية على خري ال�جه.

ال�ضيدات وال�ضادة واالأ�ضدقاء!

عل������ى الرغم م������ن اأن الطريق وعر وط�يل، غري اأننا �ضن�ض������ل اإىل املبتغى ما دمنا م�ض������ينا، 

و�ضنحت�ضن م�ضتقبًا واعداً ما دمنا م�ضينا دون اأي ت�قف. وقد يك�ن الطريق اأمامنا منعرجاً، 

ولكنه مليء باالآمال اأي�ض������اً. يحر�س احلزب ال�ض������ي�عي ال�ض������يني عل������ى العمل مع االأحزاب 

واملنظمات ال�ضيا�ضية يف دول العامل لل�ق�ف اإىل جانب احلق التاريخي وم�اكبة تقدم الب�رية 

لتقدمي اإ�ضهامات جديدة واأكرب يف بناء جمتمع امل�ضتقبل امل�ضرتك للب�رية وبناء عامل اأف�ضل!

بكل تاأكيد. لذلك �سنم�سي قدماً في هذ� �لطريق �لم�سرق بثبات ل يتزعزع، بما يخدم تنمية 
�ل�سين و�لعالم في �آن و�حد.

ل يوجد نموذج محدد لطريق �لتحديث، وما ينا�سب �لبلد هو �لأف�سل، ل يمكن قطع �أ�سابع 
�لقدم من �أجل �رتد�ء حذ�ء ل ينا�سبك. ويجب �حتر�م جهود كل بلد لكت�ساف طريق �لتحديث 
�لذي يتفق مع خ�سو�سياته باإر�دة م�ستقلة. وي�ستعد �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني لتبادل تجربة 
بناء �لتحديث مع �لأحز�ب �ل�سيا�سية من مختلف �لدول من �أجل تنويع �لطرق �لموؤدية �إلى 

�لتحديث، وتحقيق �سعادة �سعبنا و�سعوب �لعالم ب�سكل �أف�سل.
�سيعمل �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني على قيادة �ل�سعب �ل�سيني في تعميق �لإ�سالح و�لنفتاح 
على نحو �سامل لتقديم �إ�سهامات جديدة في �لتنمية و�لزدهار �لم�سترك للب�سرية. على �لرغم 
من �لعر�قيل غير �لقليلة �لتي تو�جه �لعولمة �لقت�سادية، �إل �أن �لقوى �لمحركة �أكثر و�أكبر 
يتغير  لم  و�لتعاون  �لنفتاح  �لدول نحو  �لعام لدى جميع  و�لتوجه  ب�سكل عام،  �لعر�قيل  من 
ولن يتغير. وي�ستعد �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني لتعزيز �لتو��سل مع �أحز�ب دول �لعالم لتوجيه 
�لعولمة �لقت�سادية نحو �لتجاه �لأكثر �نفتاحاً و�سموًل ونفعاً عاماً وتو�زناً وفوز�ً م�ستركاً. 
ونحر�س على م�ساركة جهود �لمجتمع �لدولي في تعزيز بناء )�لحز�م و�لطريق( بجودة عالية، 
بما ي�ساهم في تعزيز �لتو��سل و�لتر�بط �لعالميين، ويمّكن �لمزيد من �لدول و�ل�سعوب من 

�لتقا�سم بثمار �لتنمية.
�سيعمل �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني على تحمل م�سوؤولياته كحزب كبير في دولة كبيرة لتقديم 
�إ�سهامات جديدة في تعزيز رفاهية �لب�سرية. يعتبر �لق�ساء على �لفقر �أمنية م�ستركة ل�سعوب 
�لموؤتمر  �لدول. ومنذ  �ل�سيا�سية من مختلف  �لأحز�ب  �أجله  تكافح من  �لعالم وهدفاً حيوياً 
�لريف من  �سكان  ن�سمة من  �ل�سيني، تخل�س 98٫99 مليون  �ل�سيوعي  للحزب  �لـ 18  �لوطني 
�لفقر ح�سب �لمعيار �لمعمول به حالياً في �ل�سين، للو�سول �إلى هدف مكافحة �لفقر �لو�رد 
في �أجندة �لأمم �لمتحدة للتنمية �لم�ستد�مة لعام 2030 قبل �لموعد بع�سر �سنو�ت. وي�ستعد 
�لمزيد  للب�سرية عبر تقديم  �لفقر  �ل�سيني للم�ساهمة في عملية مكافحة  �ل�سيوعي  �لحزب 
من حلول �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني وقوة �ل�سين. كما �ستعمل �ل�سين بكل ما في و�سعها لدعم 
�لتعاون �لدولي لمكافحة جائحة كورونا، وزيادة �إتاحة �للقاح للدول �لنامية بتكلفة مي�سورة، 
و�ستبذل �ل�سين جهود�ً �ساقة للغاية من �أجل �لوفاء بتعهد�تها ب�ساأن بلوغ ذروة �نبعاثات ثاني 
لمو�جهة  �لعالمية  �لجهود  في  �أكبر  ب�سكل  لالإ�سهام  �لكربون  حياد  وتحقيق  �لكربون  �أك�سيد 
�تفاقية  على  �لموقعة  �لأطر�ف  لموؤتمر   15 �لـ  �لدورة  �ل�سين  �ست�ست�سيف  �لمناخي.  �لتغير 
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و�ضنحت�ضن م�ضتقبًا واعداً ما دمنا م�ضينا دون اأي ت�قف. وقد يك�ن الطريق اأمامنا منعرجاً، 
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�لتنوع �لبيولوجي، حيث �ستتباحث مع جميع �لأطر�ف حول �ل�ستر�تيجيات �لعالمية �لجديدة 
لإد�رة �لتنوع �لبيولوجي، بما يفتح م�سار�ً عالمياً جديد�ً لإد�رة �لتنوع �لبيولوجي.

�سيعمل �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني بجهود حثيثة على ��ستكمال �لحوكمة �لعالمية لتقديم 
تمثل  بيد.  يد�ً  �لم�ستركة  �لتحديات  لت�سدي  �لب�سري  �لمجتمع  جهود  في  جديدة  �إ�سهامات 
�لتعددية روؤية جوهرية للمنظومة �لدولية و�لنظام �لدولي �لقائمين. كلما ُطّبقت �لتعددية 

ب�سكل �أف�سل، كلما ُحّلت �لإ�سكاليات �لم�ستركة �لتي تو�جه �لب�سرية ب�سكل �أف�سل.
�إّن �لقو�عد �لدولية يجب �أن تقوم على �لقو�عد �لمعترف بها من قبل جميع دول �لعالم بدًل 

من �لقو�عد �لتي ُتو�سع من قبل �لقلة �لقليلة من �لنا�س. 
�إّن �لتعاون بين �لدول يجب �أن يهدف �إلى خدمة م�سالح كل �لب�سرية بدًل من خدمة �سيا�سة 
�لكتلة �ل�سغيرة لفر�س �لهيمنة على �لعالم. علينا �أن نرف�س معاً كل �لت�سرفات �لتي تمار�س 

�لأحادية تحت ذريعة �لتعددية، ونرف�س معاً �لهيمنة و�سيا�سة �لقوة. 
�ستعمل �ل�سين بحزم وعزم على �سيانة مقا�سد ومبادئ ميثاق �لأمم �لمتحدة، وتدعو �إلى 
معالجة �ل�سوؤون �لدولية عبر �لت�ساور بين �لجميع، ودفع �لنظام �لدولي و�لمنظومة �لدولية 
نحو �لتجاه �لأكثر عد�لة ومعقوًل. و�أوّد �أن �أجّدد �أّن �ل�سين �ستبقى ع�سو�ً في عائلة �لدول 
�لنامية، و�ستو��سل جهودها في زيادة تمثيل �لدول �لنامية ورفع �سوتها في منظومة �لحوكمة 
�لدولية. ولن ت�سعى �ل�سين �إلى �لهيمنة و�لتو�سع وب�سط �لنفوذ �أبد�ً. و�سيعمل �لحزب �ل�سيوعي 
�لت�ساور  �لدول من خالل  بين  و�لتعاون  �لتن�سيق  تعزيز  �لعالم على  دول  �أحز�ب  �ل�سيني مع 
�لحوكمة  �ل�سيا�سية في  �لمطلوب لالأحز�ب  �لدور  �ل�سيا�سية، وتفعيل  �لأحز�ب  و�لتعاون بين 

�لعالمية على خير �لوجه.

�ل�سيد�ت و�ل�سادة و�لأ�سدقاء!
م�سينا،  دمنا  ما  �لمبتغى  �إلى  �سن�سل  �أننا  غير  وطويل،  وعر  �لطريق  �أن  من  �لرغم  على 
و�سنحت�سن م�ستقباًل و�عد�ً ما دمنا م�سينا دون �أي توقف. وقد يكون �لطريق �أمامنا منعرجاً، 
ولكنه مليء بالآمال �أي�ساً. يحر�س �لحزب �ل�سيوعي �ل�سيني على �لعمل مع �لأحز�ب و�لمنظمات 
�ل�سيا�سية في دول �لعالم للوقوف �إلى جانب �لحق �لتاريخي ومو�كبة تقدم �لب�سرية لتقديم 

�إ�سهامات جديدة و�أكبر في بناء مجتمع �لم�ستقبل �لم�سترك للب�سرية وبناء عالم �أف�سل!
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ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

الرفيق �شي جين بينغ
الأمين العام للحزب ال�شي�عي ال�شيني

جنم الدين اخلريط

الأمني العام للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد

قيادة  االأع������زاء يف  الرف������اق 

احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني

اأع�ض������اء  وبا�ض������م  با�ض������مي 

احلزب  وجماه������ري  واأ�ض������دقاء 

ال�ض������ي�عي ال�ض�������ري امل�ح������د، 

اأت�ج������ه باأطي������ب التحيات لكم 

املجي������د  حزبك������م  والأع�ض������اء 

ال�ضديق،  ال�ض������يني  ولل�ض������عب 

ي�ض������عدنا جداً امل�ضاركة يف هذه 

القم������ة الت������ي تعقد مبنا�ض������بة 

الذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�س حزبكم، 

حتت عن�ان: )من اأجل �ض������عادة 
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ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

ال�ضعب( وم�ض�ؤولية االأحزاب ال�ضيا�ضية، لر�ضم اخلط�ط العري�ضة مل�ضتقبل الب�رية.

فالعمُل والن�ضاُل من اأجل حياة اأف�ضل ميثل هدفاً �ضامياً للب�رية جمعاء.

ومن املع������روف اأن االأحزاب والق�ى واملنظمات ال�ضيا�ض������ية ال�طنية املخل�ض������ة تلعب دوراً 

رائداً يف ال��ض�������ل اإىل هذا الهدف، بدءاً من الن�ض������ال يف �ض������بيل احل�ض�ل على اال�ضتقال 

وال�ض������يادة وانتهاًء بال��ض�ل اإىل درجٍة عالية من التقدم واالزدهار مروراً بكل مراحل التط�ر 

االقت�ضادي.

الرفاق االأعزاء؛

ي�ض������ادف يف هذا الع������ام، ونحن ن�اجه حتديات الع�ر بكل ما حمل اإلينا من �ض������ع�بات، 

ذكرى عزيزة وغالية هي الذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�س احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني.

مئة عام من الن�ضال امل�ضتمر من اأجل اأبناء ال�ضعب ال�ضيني العظيم(. لقد قام هذا احلزب 

بالث�رة ال�ضعبية.(

وحقق الث�رة الدميقراطية اجلديدة وحقق اال�ضتقال ال�طني وحترير ال�ضعب ال�ضيني.

واأجنز الث�رة اال�ضرتاكية وبنى نظاماً ا�ضرتاكياً يف بلد وا�ضع امل�ضاحة وكثري ال�ضكان.

وقام باالإ�ضاح واالنفتاح، وخلق اال�ضرتاكية ال�ضينية اخل�ضائ�س وثابر عليها وط�رها.

لقد ح�ل ال�ض������ن القدمية والفقرية واملتخلفة اإىل ال�ض������ن اجلديدة املتجهة اإىل االزدهار 

والتط�ر والق�ة، اإىل بلد يقدم يد الع�ن وامل�ضاعدة لاآخرين.

اإن التجربة ال�ض������ينية الي�م بقيادة الرفيق �ض������ن جن بينغ ت�ضكل تط�راً هاماً يف النظرية 

املارك�ض������ية، وفهماً عميقاً وعملياً ملبادئها ومرتكزاتها. وترتكز هذه االأهمية باأنها لي�ضت روؤية 

نظرية اأو اجتهاداً فكرياً فقط، بل هي حقيقة اأثبتت وج�دها و�ضحتها على اأر�س ال�اقع.

وهذه التجربة ال�ض������ينية الهامة ميكن اأن تلهم الدول االأخرى وخا�ض������ة النامية لا�ضتفادة 

منها وفق خ�ضائ�ض������ها وظروفها، من خال عاقات ال�ضداقة بن جمه�رية ال�ضن ال�ضعبية 

والدول االأخرى، ومنها اأحزابنا ال�ض������ي�عية يف الدول العربية، لا�ض������تفادة من جتربة ال�ضن 

الغنية يف طرق التنمية االقت�ضادية، ومن خال التعاون بن ال�ركات ال�ضينية وال�ركات يف 

الدول االأخرى، ومن خال تبادل ال�ف�د والزيارات.

اإننا يف �ض�������رية كاإحدى البلدان النامية نتطلع اإىل اال�ض������تفادة من التجربة ال�ضينية خا�ضًة 

يف هذه املرحلة ال�ضعبة التي يعي�ضها بلدنا حالياً ب�ضبب احلرب الظاملة واحل�ضار والعق�بات 

وما جنم عنها من م�ضاكل و�ضع�بات اقت�ضادية واجتماعية.

جمدداً با�ض������م احلزب ال�ضي�عي ال�ض�ري امل�حد نتقدم بخال�س ال�ضكر والتقدير للرفاق يف 

احلزب ال�ضي�عي 



13

ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

ال�ضيني على دع�تهم للم�ضاركة يف هذه القمة الهامة.

ونتقدم باأطيب التهاين املقرونة باآيات االحرتام والتقدير لقيادة احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني 

ال�ضديق وعلى راأ�ضهم الرفيق �ضي جن بينغ – االأمن العام للحزب ورئي�س جمه�رية ال�ضن 

ال�ضعبية.

التحي������ة للرواد االأوائل الذين اأ�ض�ض�������ا ه������ذا احلزب ولكل من �ض������اهم وعمل يف بناء هذا 

احلزب، وهذا البلد العظيم.

واألف حتية للحزب ال�ضي�عي ال�ضيني يف عيده املئ�ي، وكل عام واأنتم باألف خري.

دم�ضق

2021/6/22
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ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

مئة عام والم�شيرة الكبرى م�شتمرة

كتب ب�صار املنيرّ رئي�ص التحرير:

تابعنا باهتمام بالغ كلمة الرفيق �ض������ن بينغ )االأمن العام للجنة املركزية للحزب ال�ضي�عي 

ال�ض������يني( يف االحتفال الذي اأقيم بتاريخ 2021/7/6، وكان يل �رف ح�ض�������ره �ضمن ال�فد 

القيادي حلزبنا ال�ضي�عي ال�ض�ري امل�حد.

لق������د كانت كلمة الرفيق �ض������ي تعربرّ عن م�قف اأممي.. م�ض�������ؤول.. لي�ض������ت كلمة احتفالية 

ه رئي�س دول������ة متثرّل الي�م قطباً رئي�ض������ياً على جميع  مبنا�ض������بة ذكرى عزيزة فق������ط، بل ت�جرّ

االأ�ضعدة ال�ضيا�ضية واالقت�ضادية يف العامل، اأكد اأهمية ت�ضاركية اجلميع من اأجل احلفاظ على 

االأمن وال�ضام ورفاه ال�ضع�ب على هذا الك�كب.
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ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

حتدث الرفيق �ض������ي عن جتربة ال�ضن، ودور احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني يف التنمية، وبناء 

اال�ض������رتاكية وفق اخل�ضائ�س ال�ض������ينية، واأبرز دور احلزب يف قيادة هذه العملية من خال 

تبن������ي متطلبات حت�رّل ال�ض������ن اإىل ق�ة اقت�ض������ادية كربى، يف ال�قت ذات������ه الذي حققت فيه 

قفزات هائلة يف حت�ضن االأو�ضاع االجتماعية للم�اطنن ال�ضينين، من خال و�ضع اخلطط 

لتخلي�������س اأعداد متزايدة منهم م������ن حالة الفقر، والفقر املدقع، وحت�ض������ن ظروف حياتهم 

االجتماعية، وت�ضهيل ح�ض�لهم على اخلدمات.

كما حتدث الرفيق �ض������ي عن جائحة )ك�فيد 19( واجله�د التي بذلتها ال�ض������ن يف حماربة 

هذه اجلائحة، والنجاح الذي اأحرزته، وحر�ضها على م�ضاعدة �ضع�ب العامل يف مكافحة هذه 

اجلائحة.

واأكد الرفيق �ض������ي م�ض�������ؤولية جميع االأحزاب ال�ضيا�ض������ية يف العامل عن احلفاظ على االأمن 

وال�ض������ام ورفاه ال�ضع�ب، من خال ن�ضالها امل�ضتمر للحفاظ على اال�ضتقرار، وجمابهة دعاة 

احلروب، والتدخل يف �ض�������ؤون الدول امل�ضتقلة، والدع�ة اإىل التعاون وامل�ضاركة يف جعل عاملنا 

اأكرث اأمناً و�ضاماً. واأبرز الرفيق �ضي دور املبادرة التي طرحتها ال�ضن منذ عام 2013، وهي 

)احلزام والطريق( يف تعزيز امل�ض������اركة بن االأقطاب االقت�ض������ادية وال������دول النامية، لتعزيز 

التعاون وم�ضاعدة �ضع�ب هذه الدول يف تخطي عتبة التنمية وحت�ضن اأو�ضاعها االجتماعية.

لقد كانت كلمة الرفيق �ض������ي كلمة �ضاملة تعرب عن م�قف وطني.. واأممي.. واإن�ضاين يف اآٍن 

واحد.

اإن االأهمية الكربى للخطاب ال�ضيا�ض������ي ال�ض������يني تنبع ال من ج�هره املفعم مبعاين ال�ضام 

د يف حت�يل  واحلر�س على م�ض������تقبل الب�رية فقط، بل اأي�ض������اً من خال �ضل�ك عملي جت�ضرّ

�ضه على  هذا اخلطاب اإىل �ض������ل�ك �ضيا�ض������ي واقت�ض������ادي واجتماعي واإن�ضاين ن�ض������تطيع تلمرّ

ال�ض������احة الدولة، فرغم حت�ل ال�ض������ن خال فرتة قيا�ض������ية من دولة نامية تعاين احل�ض������ار 

وال�ض������غط ال�ضكاين ونق�س اال�ضتثمارات، اإىل قطب �ضيا�ض������ي واقت�ضادي عاملي �ضيرتبع على 

عر�س االقت�ضاد العاملي ح�ضب اآراء خرباء االقت�ضاد العاملي، اإال اأنها حافظت على �ضيا�ضاتها 

الداعية اإىل ال�ض������ام العاملي، ونبذ احلروب، وامل�ضاركة يف اأي جهد عاملي يجعل الب�رية اأكرث 

ا�ضتقراراً.. يف ال�قت الذي واجهت فيه حماوالت االإمربيالية االأمريكية وحلفائها الهادفة اإىل 

التدخل يف �ض�ؤونها الداخلية وت�ضعيد النزاعات يف بحر ال�ضن.

لقد طرحت ماين االأ�ض������ئلة ح�ل اال�ض������رتاكية ذات اخل�ض������ائ�س ال�ض������ينية، وبن م�ؤيد 

الجتهادات قيادة احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني، ومعار�س لاأ�ضل�ب الذي اتبعته يف ال��ض�ل اإىل 

املن�ض������ة القيادية العاملية يف ال�ضيا�ضة واالقت�ض������اد، تربز االإجنازات االقت�ضادية واالجتماعية 
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ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

واملعي�ض������ية التي حققتها ال�ض������ن بقيادة حزبها ال�ض������ي�عي، وتاأثريها امللم��س يف زيادة دخل 

امل�اطن ال�ضيني، ومتترّعه باخلدمات االأ�ضا�ضية وال�ضمانات االجتماعية، فت�ؤكد �ض�ابية النهج 

الذي �ضار عليه احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني.

هناك اأ�ض������ئلة تطرحها احلياة الي�م، ووحده العقل املتفتح املندمج بتط�ر احلياة وتن�عها، 

ي�ضتطيع االإجابة عنها.

األف حتية لل�ضن، و�ضعبها املحب لل�ضام، وحلزبها ال�ضي�عي، يف الذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�ضه.
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ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

ح�ل خطاب الرئي�س �شي جين بينغ في م�ؤتمر قمة الحزب 

ال�شي�عي ال�شيني والأحزاب ال�شيا�شية في العالم بمنا�شبة 

الذكرى المئ�ية لتاأ�شي�س الحزب ال�شي�عي ال�شيني

الرفيق ب�سار املنيرّ 

)ع�سو املكتب ال�سيا�سي

 للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد(

لق������د كانت كلمة الرفيق �ض������ي تعرب عن م�قف اأممي.. م�ض�������ؤول.. لي�ض������ت كلمة احتفالية 

مبنا�ضبة ذكرى عزيزة فقط، بل ت�جه رئي�س دولة متثل الي�م قطباً رئي�ضاً على جميع االأ�ضعدة 

ال�ضيا�ض������ية واالقت�ض������ادية يف العامل، اأكد اأهمية ت�ضاركية اجلميع من اأجل احلفاظ على االأمن 

وال�ضام ورفاه ال�ضع�ب على هذا الك�كب.

حتدث الرفيق �ضي عن جتربة ال�ضن، ودور احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني يف التنمية.. وبناء 

اال�ض������رتاكية وفق اخل�ضائ�س ال�ض������ينية، واأبرز دور احلزب يف قيادة هذه العملية من خال 

تبن������ي متطلبات حت�ل ال�ض������ن اإىل ق�ة اقت�ض������ادية كربى، يف ال�قت ذات������ه الذي حققت فيه 

قفزات هائلة يف حت�ضن االأو�ضاع االجتماعية للم�اطنن ال�ضينين، من خال و�ضع اخلطط 

لتخلي�������س اأعداد متزاي������دة منهم من حال������ة الفقروالفقر املدقع، وحت�ض������ن ظروف حياتهم 

االجتماعية، وت�ضهيل ح�ض�لهم على اخلدمات.

دم�ضق 2021/7/6
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ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

ح�ل خطاب الرئي�س �شي جين بينغ في م�ؤتمر قمة الحزب 

ال�شي�عي ال�شيني والأحزاب ال�شيا�شية في العالم بمنا�شبة 

الذكرى المئ�ية لتاأ�شي�س الحزب ال�شي�عي ال�شيني

الرفيق اأحمد بو�سته جي

)ع�سو املكتب ال�سيا�سي   للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد_

ع�سو جمل�س ال�سعب ال�سوري(

ا�ضتمعنا باهتمام بالغ لكلمة االأمن العام للحزب ال�ضي�عي ال�ضيني 

اإن امل�ؤمتر الذي عقد كان له وقع هام على ال�ضعيد الدويل، و�ض�ف يعطي انعكا�ضات هامة 

على ال�ض������عيد ال�ضيني وعلى ال�ض������عيد الدويل جلهة �ض������يادة الدول وعدم التدخل ب�ض�ؤونها 

الداخلية، وهذا ما عك�ض������ته كلمة االأمن العام للحزب ال�ضي�عي ال�ضيني، ف�ضًا عن تركيزه 

عل������ى اأن زمن الهيمنة االإمربيالية االأمريكية اأ�ض������بح وراءنا، وهذه ر�ض������الة الأمريكا والغرب. 

ي�ض������اف اإىل ذلك اأن كلمة االأمن العام للحزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني اأعطت ر�ضالة هامة جلهة 
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لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

وحدة ال�ضن، وخا�ضة لقطع الطريق على التدخات االإمربيالية االأمريكية يف �ض�ؤون تاي�ان، 

واأكدت اأهمية الق�ض������اء على الفقر يف ال�ضن وحت�ضن ال��ضع االقت�ضادي جلماهري ال�ضعب 

ال�ض������يني اأي�ض������اً، هذه نقطة جتعل من �ضع�ب العامل حترتم ال�ض������ن و�ضعبها وحترتم احلزب 

ال�ضي�عي ال�ضيني.

اأحيي االأمن العام وكلمته الهامة التي �ض�������ف ترتك اآثاراً هامة الحقاً على ال��ضع الدويل 

ل�ضالح الي�ضار ول�ضالح اال�ضرتاكية.

 واأحيي احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني ون�ضاله العتيد واملثمر ل�ضالح التقدم واال�ضرتاكية.

دم�ضق 2021/7/6 
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لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

ح�ل خطاب الرئي�س �شي جين بينغ في م�ؤتمر قمة الحزب 

ال�شي�عي ال�شيني والأحزاب ال�شيا�شية في العالم بمنا�شبة 

الذكرى المئ�ية لتاأ�شي�س الحزب ال�شي�عي ال�شيني

  وفيقة ح�سني

)ع�سوة املكتب ال�سيا�سي للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد،

وزيرة �سابقة(

يف هذه املنا�ض������بة التي جمعت بات�ض������اق كبري بن روح االحتفال بالذكرى املئ�ية لتاأ�ض������ي�س 

ت كلمة الرفيق �ضي جن بينغ  اأن  احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني ولقاء االأحزاب ال�ضي�عية، عربرّ

العمل الذي مت يف ال�ض������ن خال احلقبة املا�ضية والذي حقق اإجنازات اإن�ضانية واقت�ضادية 

و�ضيا�ض������ية هي ح�ضيلة جه�د ال�ض������عب ال�ضيني بامتياز، ودعم دول العامل ال�ضديقة، وذلك يف 

الفرتة الع�ض������يبة التي مير بها العامل وي�ض������هد تغريات جذرية على �ض������عيد العمل االقت�ضادي 

وال�ضيا�ضي، والذي جعل املجتمع الدويل اأمام حتديات �ضتدفع به ملزيد من الت�ا�ضل والتن�ضيق، 

الأن اخليار ال�حيد ه� الت�ضامن وت�حيد اجله�د لتحقيق ال�ضلم العاملي.

وهنا يجب اأن تربز جه�د االأحزاب التقدمية وال�ضي�عية ليك�ن لها دور فاعل يف التح�الت 

القادمة �ضمن امل�ضار ال�ضحيح الذي يخدم الب�رية.

دم�ضق 2021/7/6



21

ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

ح�ل خطاب الرئي�س �شي جين بينغ في م�ؤتمر قمة الحزب 

ال�شي�عي ال�شيني والأحزاب ال�شيا�شية في العالم بمنا�شبة 

الذكرى المئ�ية لتاأ�شي�س الحزب ال�شي�عي ال�شيني

ملول احل�سني

)ع�سو املكتب ال�سيا�سي

للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد_

وزير الدولة ل�سوؤون جمل�س ال�سعب(

امل�ؤمتر �ض������كل تظاهرة عاملية ملختلف االأحزاب والق�ى على اختاف م�ض������اريعها الفكرية 

واالإيدي�ل�جية، م�ؤكدين دور احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني وم�ضريته الن�ضالية، وهذا يدل على 

�ضحة ال�ضيا�ضة التي تتبعها ال�ضن.

الكم الكبري من احل�ض�������ر ه� ر�ضالة للعامل وللغرب خا�ضة باأن ال�ضن م�ج�دة كدولة كربى 

وق�ة عظمى لها حلفاء واأ�ضدقاء. 

ال�ضيء الهام تاأكيد االأمن العام للحزب ال�ضي�عي ال�ضيني على االحرتام املتبادل بن الدول 

وعدم التدخل يف ال�ض�ؤون الداخلية، و�ض�الً اإىل اأن العامل كتلة واحدة وقد و�ضع العامل اأما خيار 

واحد ه� �رورة ال�حدة والعمل معاً من اأجل التعاي�س ال�ضلمي.
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لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

اأكد اأهمية ال�ق�ف والعمل لانتهاء من ظاهرة الفقر. 

اأكد دور ال�ضن الهام يف معاجلة ك�رونا ويف تقدميها م�ضاعدات لل�ضع�ب املختلفة.

اأكد اأهمية م�روع احلزام والطريق.

اأكد ما ه� قدمي وجديد اأن ال�ضن دولة واحدة واأن اال�ضرتاكية ذات اخل�ضائ�س ال�ضينية 

هي طريق ال�ضن واأن لكل دولة خ�ضائها وطرق تنميتها.

بهذه املنا�ض������بة 100 عام على تاأ�ض������ي�س احلزب ال�ضي�عي ال�ض������يني اأتقدم باأطيب التهاين 

والتربيكات.

دم�ضق 2021/7/6
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لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

ح�ل خطاب الرئي�س �شي جين بينغ في م�ؤتمر قمة الحزب 

ال�شي�عي ال�شيني والأحزاب ال�شيا�شية في العالم بمنا�شبة 

الذكرى المئ�ية لتاأ�شي�س الحزب ال�شي�عي ال�شيني

الرفيق خليل داوود

)ع�سو املكتب ال�سيا�سي

للحزب ال�سيوعي ال�سوري املوحد(

ا�ض������تمعنا باهتمام �ض������ديد اإىل كلمة ال�ضيد رئي�س جمه�رية ال�ض������ن- االأمن العام للحزب 

ال�ض������ي�عي ال�ض������يني املحرتم، التي األقاها يف افتتاح م�ؤمتر قمة احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني 

واالأحزاب ال�ضيا�ض������ية بالعامل الذي عقد بتاريخ 2021/7/6 مبنا�ضبة الذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�س 

احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني، ونرى اأن امل�ا�ضيع التي وردت يف هذه الكلمة لها دالالت وا�ضحة 

يف حتديد وت��ض������يح ال�ضيا�ض������ة التي ينتهجها احلزب ال�ضي�عي ال�ض������يني على �ضعيد البناء 

والتنمية ومكافحة الفقر ورفع م�ض������ت�ى معي�ض������ة ال�ضعب ال�ض������يني ورفاهيته، واأي�ضاً اإقامة 

العاقات بن الدول وال�ضع�ب على اأ�ض�س الدميقراطية وعدم التدخل  يف ال�ض�ؤون الداخلية 

واحرتام ال�ضيادة وتقدمي امل�ضاعدات والتنمية ذات امل�ضلحة املتبادلة وحرية التجارة.

ونحن نرى �رورة االإ�ضارة اإىل خط�رة ال�ضيا�ضات للدول االإمربيالية القائمة على اال�ضتغال 

والهيمنة والتدخل يف �ض�������ؤون الدول امل�ضتقلة عرب ا�ضتخدام الق�ات الع�ضكرية ودعم االإرهاب 

واحل�ضار االقت�ضادي واملايل وال�ضغط الدبل�ما�ضي واالإعامي والتكن�ل�جي.
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لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

الحتفال بمنا�شبة الذكرى المئ�ية 
لتاأ�شي�س الحزب ال�شي�عي ال�شيني 

يو�سف فرحة

حتت عن�ان )تعزيز التعاون بن االأحزاب ال�ضيا�ض������ية من اأجل �ض������عادة ال�ضعب(، جرى لقاء 

هام جمع بن قيادة احلزب ال�ض������ي�عي ال�ض�������ري امل�حد، والرفيق �ضي جينيينغ )االأمن العام 
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لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

للحزب ال�ضي�عي ال�ضيني – رئي�س جمه�رية ال�ضن ال�ضعبية( خال القمة االفرتا�ضية التي 

عقدها احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني ي�م 6 مت�ز )ي�لي�( 2021 عرب االإنرتنيت لاحتفال بهذه 

املنا�ضبة العظيمة. �ضمت القمة ممثلي اأكرث من 500 من اأحزاب ومنظمات �ضيا�ضية يف العامل 

م������ن اأكرث من 160 دولة، ح�������ر هذه القمة ما يزيد عل������ى 10000 ممثل عن هذه االأحزاب 

والق�ى املختلفة.

من �ض�������رية ح�ر اللقاء من حزبنا ال�ض������ي�عي ال�ض�������ري امل�حد عدٌد من الرفاق اأع�ض������اء 

املكتب ال�ضيا�ضي واللجنة املركزية، برئا�ضة االأمن العام للحزب الرفيق جنم الدين اخلريط. 

حققت ال�ضن خال ال�ضن�ات املا�ضية تقدماً هائًا يف خمتلف جماالت التط�ر االقت�ضادي 

االجتماع������ي، ودخل������ت التكن�ل�جيا املتط�������رة – تكن�ل�جيا املعل�مات م������ن اجليل اخلام�س 

والتقني������ات الك������ربى والذكاء اال�ض������طناعي، واأدخلت املنتج������ات التكن�ل�جية حياة ال�ض������عب 

ال�ضيني. حققت ال�ضن معجزة عاملية انعك�ضت على معي�ضة ال�ضعب ال�ضيني اأوالً، فقد حتقق 

ا�ض������تقرار النم� االقت�ض������ادي خال االأربعن �ضنة املا�ض������ية حتى بلغ الناجت املحلي ما يعادل 

16% من االإنتاج العاملي – اأكد احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني متابعة طريق بناء اال�ضرتاكية ذات 

اخل�ض������ائ�س ال�ضينية من خال اخلطة الرابعة ع�رة لل�ضن�ات اخلم�س القادمة، التي اأقرت 

يف نهاية �ض������هر ت�رين االأول )اأكت�بر( من العام املا�ض������ي، ويتابع احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني 

قي������ادة هذه التط�رات ملا فيها من انتقال هام ملعظم ال�ض������عب ال�ض������يني من حالة الفقر اإىل 

حالة التقدم والرفاه: نُقل 864 ملي�ن ن�ض������مة خال ال�ضن�ات املا�ضية اإىل م�ضت�ى متط�ر من 

احلياة االقت�ضادية واالجتماعية، وكذلك مت ت�ظيف 60 ملي�ن عامل خال ال�ضن�ات اخلم�س 

املن�رمة ح�ضب خطة احلزب والدولة مع احلفاظ على ا�ضتقرار االأ�ضعار رغم اجلائحة، ومت 

و�ض������ع الت�جهات الهامة لت�ض������ل ال�ضن عام 2030 اإىل 0 انبعاثات كرب�نية من اأجل احلفاظ 

على البيئة واملناخ مل�ضلحة تط�ر الب�رية 

 الكلمة الرئي�ض������ية الهامة للرفيق �ض������ي جينيينغ )االأمن العامل للحزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني 

رئي�س جمه�رية ال�ضن ال�ضعبية( اأكدت التحاور من اأجل �ضعادة ال�ضعب، وم�ض�ؤولية االأحزاب 

ال�ضيا�ض������ية، واالهتمام املتزايد بالذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�س احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني، فقد بعث 

اأكرث من 600 حزب ومنظمة من ما يزيد عن 170 دولة اأكرث من 1500 برقية ور�ض������الة تهنئة 

تعرب عن �ض������داقتها املخل�ض������ة والتمنيات الطيبة بهذه املنا�ضبة، و�ض������كر الرفيق �ضي جينيينغ 

اجلميع نيابة عن احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني. 

وحت������دث عن االجتماع اله������ام لاحتفال بهذه الذك������رى م�ؤكداً اأنه، على م������دار املئة عام 

املن�رمة، ظل احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني يعمل على ت�حيد �ضف�ف ال�ضعب ال�ضيني وقيادته 
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يف الن�ض������ال امل�ضتمر متم�ضكاً مب�ضاركة ال�ضعب ال�ض������يني مع �ضع�ب العامل يف م�ضري واحد – 

�ض������اعياً وراء حتديد اجتاه تقدم ال�ض������ن وتعزيز التنمية واالزدهار امل�ضرتك لدول العامل وفقاً 

الجت������اه التط�ر العام وتيار الع�ر- مما مكن االأمة ال�ض������ينية م������ن حتقيق الطفرة العظيمة 

ابتداًء من اال�ض������تقال و�ض�������الً اإىل الرخاء- م�ؤكداً اأن ما حققه ال�ض������عب واحلزب ال�ضي�عي 

ال�ض������يني من االإجنازات التاريخية ال ت�ض������تغني عن الدعم الكبري من �ض������ع�ب العامل، مت�جهاً 

بال�ضكر لاأحزاب وال�ض������ع�ب واالأ�ضدقاء يف العامل الذين يهتم�ن ويدعم�ن احلزب ال�ضي�عي 

ال�ضيني وق�ضايا الث�رة والبناء واالإ�ضاح لل�ضن. 

وعن ال��ضع العاملي حتدث قائًا: يعي�س عامل الي�م تغرياً كبرياً مل ي�ضهده منذ مئة عام، ومير 

تعدد االأقطاب العاملي والع�ملة االقت�ض������ادية بتغري معم������ق ويت�ثق الرتابط واالعتماد والتاأثري 

املتب������ادل بن الدول ت�ثقاً متزايداً، وقد بذل املجتمع الدويل جه�داً �ض������اقة من اأجل م�اجهة 

التحدي������ات الناجت������ة عن جائحة ك�رونا ودعم تعايف االقت�ض������اد العاملي وحماية اال�ض������تقرار 

العاملي، واأكد دور االأحزاب ال�ضيا�ضية يف حتمل م�ض�ؤولياتها يف هذا ال�ضدد. 

ويف ال�قت نف�ض������ه التزال احلروب وال�راعات يف خمتلف مناطق العامل ت�ضتمر مع انت�ضار 

املجاعة وتف�ضي االأمرا�س، واأ�ضبحت رغبة ال�ضع�ب يف حياة اأف�ضل اأ�ضد �ضع�بة، فقد و�ضل 

املجتمع الب�ري اإىل مفرتق طرق تاريخي – العداء وامل�اجهة اأو االحرتام املتبادل – التعاون 

اأو االنغاق – لعبة ال�ضفر اأم املنفعة املتبادلة والف�ز امل�ضرتك؟ واخليار يف اأيدينا وامل�ض�ؤولية 

على عاتقنا – وال خيار اأمام الب�رية اإال الت�ضامن والتعاي�س ال�ضلمي، وعلى االأحزاب ال�ضيا�ضية 

حتمل م�ض�ؤولياتها يف قيادة االجتاه لبناء جمتمع امل�ضتقبل امل�ضرتك والتم�ضك بالقيم امل�ضرتكة 

للب�رية – علينا االإ�ضغاء ل�ض�ت ال�ضعب وربط م�ضلحة �ضعبنا مب�ضالح �ضع�ب العامل الطاحمة 

لل�ض������ام والتنمية واالإن�ضاف والعدالة والدميقراطية واحلرية وغريها من القيم، على الرغم 

من اختاف التاريخ واحل�ض������ارات والنظم وم�ضت�ى التنمية للدول، وعلينا اأن نتفهم ونحرتم 

جه�د الدول املختلفة يف البحث عن �ضبل حتقيق قيمها، وترجمة ذلك اإىل اإجراءات ملم��ضة 

وواقعية لتحقيق م�ضالح �ضع�بنا.

كما اأكد الرفيق �ضي جينيينغ �رورة حتمل امل�ض�ؤولية لتعزيز التنمية لك�نها عن�راً حا�ضماً 

لتحقيق �ض������عادة ال�ض������ع�ب – علينا االعرتاف بالفج�ة بن االأغني������اء والفقراء نتيجة لتفاوت 

التنمية وغريها من امل�ض������اكل، وعلينا دفع دول العامل لتعزي������ز التعاون التنم�ي لتك�ن التنمية 

العاملية اأكرث عدالة وفعالية وتنا�ضقاً، واأن نرف�س معاً اأي حماولة لفر�س احلظر التكن�ل�جي 

والفج�������ة العلمية والتكن�ل�جية – اإن كل اأجندة �ضيا�ض������ية تهدد بعرقلة تنمية الدول االأخرى 

وتخريب حياة ال�ضع�ب مكت�ب لها الف�ضل. 
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علين������ا تفعيل التعاون والعمل على م�اجهة املخاط������ر والتحديات العاملية – اجلائحة التي 

مازالت تتف�ض������ى و�رورة العمل لردم الفج�ة املناعية ورف�س ت�ض������يي�س اجلائحة – لن�ض������اهم 

باإقامة جمتمع ال�ض������حة للب�رية وم�اجهة االإرهاب وغريه من االآفات امل�ض������رتكة لدى الب�رية 

– تعزيز التعاون الإر�ض������اء االأمن واال�ضتقرار لنبني معاً �ض������ياجاً اأمنياً ب�جه البنية البي�ل�جية 
اله�ضة والتم�ضك باحرتام الطبيعة وحمايتها، لنبني بيتنا االأخ�ر يف وجه التحديات اخلطرية 

املرتتب������ة على التغري املناخي بح������ق بقاء الب�رية وتنميتها من خال ت�ض������افر اجله�د باإرادة 

م�حدة لدعم �ضبل التعاي�س املتناغم بن االإن�ضان والطبيعة. 

يحق لكل �ض������عب اختي������ار الطريق التنم�ي باإرادة م�ض������تقلة، فالدميقراطية حق من حق�ق 

�ض������ع�ب العامل ولي�ض������ت حك������راً على قلة من ال������دول، علينا رفع قدرة احل�كم������ة لبناء النظام 

ال�ضيا�ضي الدميقراطي الذي يتنا�ضب مع خ�ض��ضية البلد ومبا يرتقي بالقدرة الإ�ضعاد ال�ضعب 

باطراد. 

اأطلقت ال�ض������ن م�ض������رية جديدة لبناء اال�ضرتاكية حديثة على نح� �ضامل ت�فر حياة اأف�ضل 

لل�ض������عب ال�ضيني البالغ تعداده 1٫4 مليار ن�ض������مة، ويحر�س احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني على 

بذل جه�د م�ض������رتكة مع اأحزاب دول العامل لبناء م�ضتقبل اأف�ضل من اأجل التنمية وبناء ال�ضلم 

العاملي.

�ضيعمل احلزب على قيادة ال�ضعب ال�ضيني من اأجل دفع عملية التحديث وتعميق االإ�ضاح 

واالنفتاح، وعلى حتمل م�ض�ؤولياته الكبرية على نح� معمق لتقدمي اإ�ضهامات جديدة يف تعزيز 

رفاهية ال�ض������عب ومن اأجل رفاهية الب�رية – وعلى ا�ض������تكمال احل�كمة العاملية والت�ض������دي 

للتحديات امل�ضرتكة يداً بيد. 

قد يك�ن الطريق اأمامنا متعرجاً وط�يًا لكنه مليء باالآمال اأي�ض������اً نقف اإىل جانب احلق 

التاريخي وم�اكبة تقدم الب�رية لبناء جمتمع امل�ضتقبل امل�ضرتك وعامل اأف�ضل للب�رية. 



28

ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

مئة عام والتجديد م�شتمر! 

طالل الإمام_ ال�سويد 

ع�ضية الذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�س احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني جرت احتفاالت وا�ضعة يف خمتلف 

بلدان العامل، ت�رّجت باجتماع افرتا�ضي ح�ره ما يزيد عن 10000 م�ضارك ميثل�ن 500 حزب 

ومنظمة �ضيا�ضية من اأكرث من 160 بلداً. جرى االجتماع حتت �ضعار )من اأجل �ضعادة ال�ضعب: 

م�ض�������ؤولية االأحزاب ال�ضيا�ضية(. األقى الرفيق �ضي جينبينغ اأمن عام اللجنة املركزية للحزب 

ال�ض������ي�عي ال�ض������يني كلمة مهمة يف ذلك االجتماع، ا�ض������تعر�س فيها ن�ض������ال احلزب من ي�م 
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التاأ�ضي�س اإىل ي�منا. اأدناه قراءة الأهم االأفكار التي وردت يف تلك الكلمة ال�ضاملة:

• مير العامل مبرحلة تغيري وا�ض������عة عن�انها الرئي�ض������ي االنتهاء من اأحادية القطب ال�احد 
واالنتقال التدريجي اإىل عامل متعدد االأقطاب من اأجل م�اجهة التحديات التي ت�اجه الب�رية: 

احلروب، البيئة، االأمرا�س، اجلهل، اإ�ض������افة اإىل ال�راع������ات املحلية االإقليمية والدولية. ال 

ميكن الأي فرد اأو دولة م�اجهتها منفردة، واإمنا تتطلب التعاي�س ال�ض������لمي العاملي والت�ضامن 

بن جميع الق�ى املنخرطة يف الن�ضال مل�اجهة تلك التحديات.

• يج������ب العمل من اأجل حتقيق تنمية عاملية بهدف ردم فج�������ة التنمية والت�زيع غري العادل للرثوة 
املحلية والعاملية، وحتقيق تنمية عادلة جلميع البلدان وال�ضع�ب. تلك مهمة ال�ضع�ب وق�اها ال�ضيا�ضية.

• يحق لكل �ض������عب من ال�ضع�ب اختيار طريقه نح� التنمية والعدالة ونظامه باإرادة م�ضتقلة 
دون اأي تدخل خارجي.

• الدميقراطية حق من حق�ق ال�ض������ع�ب ولي�ضت حكراً على بع�س الدول دون غريها ولي�س 
لها و�ضفة واحدة.

• يتم�ضك احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني ب�ضعار اإ�ضعاد ال�ضعب ال�ضيني وت�فري حياة اأف�ضل لبلد 
يعي�س فيه ح�ايل مليار ون�ضف مليار ن�ضمة.

• ت�ضاهم ال�ضن بق�ة يف التنمية العاملية وحماية ال�ضلم الدويل بكل عزم.
• يعمل احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني على دفع عملية التط�ير والتحديث اال�ضرتاكي ذي اخل�ضائ�س 

ال�ضينية. ال ي�جد طريق واحد اأو من�ذج واحد جلميع البلدان يف عملية التنمية او الدمقرطة.

• �ضي�ا�ض������ل احلزب ال�ضي�عي تعميق اإ�ضاحاته الداخلية وامل�ضاهمة يف التنمية واالزدهار 
للب�رية جمعاء.

• منذ امل�ؤمتر ال� 18 للحزب ال�ض������ي�عي ال�ض������يني تخل�س 98٫99 ملي�ناً من �ضكان الريف 
من الفقر.

• كلما جرى تطبيق التعددية ب�ضكل اأف�ضل حلرّت املع�ضات التي ت�اجه الب�رية ب�ضكل اأف�ضل.
• نرف�������س كل الت�رفات التي متار�س االأحادية حتت ذريعة التعددية. كما نرف�س الهيمنة 

و�ضيا�ضة الق�ة.

• �ض�ف ي�ا�ضل احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني زيادة التن�ضيق والتعاون مع االأحزاب ال�ضقيقة من 
خال الت�ض������اور وتعزيز دورها يف جميع املجاالت ومن خال ال�ق�ف اإىل جانب احلق التاريخي 

لل�ضع�ب وم�اكبة تقدم الب�رية والن�ضال من اأجل م�ضتقبل اأف�ضل جلميع �ضع�ب العامل.

كلمة اأخرية

اإن املتابع مل�ض������رية ال�ض������ن حتت قيادة احلزب ال�ضي�عي ال�ض������يني ياحظ دون عناء كيف 
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حت�لت ال�ض������ن من دولة هام�ض������ية، فق������رية لي�س لها اأي دور عاملي اأو حت������ى اإقليمي اإىل ق�ة 

�ضيا�ضية، اقت�ضادية وع�ضكرية دولية على جميع امل�ضت�يات. حققت قفزات يف جماالت العل�م 

والتقنيات، غزت الف�ضاء وكافحت وباء ك�رونا بنجاعة وا�ضحة. وبكلمة اأ�ضحت ق�ة اقت�ضادية 

مره�بة اجلانب. اأعتقد اأن من �ضبه امل�ضتحيل اإن جتد بيتاً يف قارات العامل اخلم�س ال ي�جد 

فيه منتج �ضيني. ومازالت ت�ضري بخطا ثابتة للق�ضاء على الفقر.

تلعب ال�ض������ن بقيادة احلزب ال�ضي�عي دوراً مف�ض������لياً يف دعم ن�ضال �ضع�ب العامل وب�ضكل 

خا�س البلدان الفقرية. ت�ض������اند حركات التحرر لل�ض������ع�ب التي تنا�ض������ل �ضد خمتلف اأ�ضكال 

اال�ضتعمار قدميه وحديثه. وتقف �ضد امل�ضاريع اال�ضتعمارية يف خمتلف املحافل الدولية.

نحن يف �ض�������رية اختربنا ال�ضيا�ض������ة املبدئية الثابتة لل�ضن ال�ضديقة التي وقفت مع ن�ضال 

ال�ضعب ال�ض�ري و�ض������اندته مبختلف االأ�ضكال �ضد االإرهاب واالحتال اأمريكياً كان اأم تركيا. 

فقد ا�ضتخدمت حق النق�س اأكرث من مرة يف االأمم املتحدة ل�ضالح ال�ضعب ال�ض�ري كما تقدم 

م�ضاعدات اقت�ضادية وعلمية وثقافية متن�عة.

ال�ض�������ؤال كيف متكنت ال�ض������ن خال فرتة زمنية ق�ضرية االنتقال من بلد فقري اإىل رقم عاملي 

�ض������عب يف جمي������ع املجاالت؟ نعتقد دون تردد اأن ذلك يع�د لل�ض������عب ال�ض������يني املكافح وحلزبه 

ال�ضي�عي.

ت�هم كثريون )ومن �ضمنهم من كان ي�ماً �ضي�عياً اأو ي�ضارياً( بعد انهيار التجربة ال�ض�فيتية 

واملع�ض������كر اال�ض������رتاكي اأن ال�ضن لن ت�ضمد و�ضينهار نظامها اال�ض������رتاكي اأي�ضاً، لكن ال�ضن 

خيبت اأمالهم. اإذ ا�ض������تمرت يف مت�ضكها بنظامها اال�ضرتاكي وبالنظرية املارك�ضية، غري اأنها مل 

تفعل ذلك دوغمائياً واإمنا در�ضت وا�ضتفادت من درو�س التجربة ال�ض�فياتية واأ�ضباب انهيارها، 

وجنحت يف جتنب تكرارها. نعم، عمل احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني الذي مازال يق�د الدولة 

واملجتم������ع ويحقق اإجنازات هائلة يف خمتلف املج������االت. كما عمل ويعمل على تط�ير نظامه 

ال�ضيا�ض������ي، االقت�ضادي واالجتماعي �ضمن اخل�ضائ�س املحلية، والتط�رات العاملية، والتقدم 

العلمي والتكن�ل�جي.

اأرى اأن من املفيد جلميع االأحزاب والق�ى ال�ضي�عية والي�ضارية درا�ضة هذه التجربة واأخذ 

ما ينا�ضبها يف ن�ضالها من اأجل غد اأف�ضل ل�ضع�بها والعامل.

حتية لل�صعب ال�صيني ال�صديق!

املجد للذكرى املئوية لتاأ�صي�ص احلزب ال�صيوعي ال�صيني!

عا�صت ال�صداقة ال�صورية_ ال�صينية!
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البديل م�ج�د

د. اأحمد ديركي

ات مت�سرّ ج�هر ال�ج�د الب�ري على الكرة االأر�ضية. وما كان لهذه  ي�ض������هد عامل الي�م تغريرّ

التغريات اأن تف�ض������ح عن وج�دها ما مل تكن يف البدء تراكمات كمية �ض������غرية اأو�ض������لتنا، نحن 

ات لكلرّ متتبرّع م�ض������ار خطها البياين اأن يلحظ تاأكيدها  الب�������ر، اإىل م������ا نحن عليه الي�م. تغريرّ
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اإمكانية فناء اجلن�س الب�ري ما مل ي�جد �ضيء يغري يف م�ضار خطها البياين. وعلى هذا ال�ضيء 

اأن يك�ن بديًا عما ه� قائم ال جمرد عملية اإ�ض������اح فيه. فالعملية االإ�ضاحية يف ج�هرها 

تعني جمرد )تاأخري( يف م�ض������ار اخلط البياين، بينما البدي������ل اجلذري يعني تغيرياً جذرياً يف 

ج�هر امل�ض������ار والبديل كما يبدو بداأ ين�جد. وه� اأي�ض������اً نتيجة لرتاكمات كمية بداأت ترت�ضم 

ماحمه.

م������ن م�ؤ�رات التغريات التي ت�ض������يب ج�هر ال�ج�د الب�ري درج������ات حرارة اجل�. فقد 

و�ضلت درجة احلرارة يف دولة الك�يت اإىل 70 درجة مئ�ية و51 درجة مئ�ية يف الظل، وتعترب 

اأعلى درجة حرارة �ض������جلت على �ضطح الكرة االأر�ض������ية. ما هذا اإال مثال من ماين االأمثلة 

ح�������ل ما يعرف ب�)التغري املناخي( اأو )االحتبا�������س احلراري( ومدى تاأثريه على ك�كب االأر�س 

وكل من عليه. 

امل�ؤ�ر االآخر يتعلق باحلروب والنزاعات املنت�رة تقريباً يف معظم اأرجاء الكرة االأر�ض������ية، 

واإن مترك������زت يف معظمها يف منطقة العامل العربي، ولكن م�ؤ�رات االنفجارات العنفية واردة 

يف كل مكان. �ض�اء كانت هذه االنفجارات العنفية داخلية، مبعنى حروب اأهلية، اأو خارجية، 

مبعنى حروب بن دولتن اأو اأكرث اعتماداً على طبيعة ت�ضكل االأحاف عند انفجارها. ومنها 

على �ض������بيل املثال احلرب االأهلية يف ليبيا، يف �ض�������رية، احتمالي������ة جتدد احلرب االأهلية يف 

لبنان، ال��ض������ع غري امل�ضتقر يف العراق، وخارجياً ما يحمله )�ضد النه�ضة( من اإمكانية تفجر 

فتيل حرب ما بن 3 دول م�ر وال�ض�دان واأثي�بيا، اإ�ضافة اإىل املناورات والتدريبات احلربية 

من قبل دول تقام على حدود دول اأخرى كن�ع من اإبراز الع�ضات الع�ضكرية اأمام اخل�ضم.

امل�ؤ�ر االآخر ح�ل م�ض������ار اخلط البياين لفناء الب�رية يتعلق مب�ض������األة متركز الرثوات يف 

اأيدي حفنة من الب�ر مقابل فقر معظم �ض������كان االأر�س. وقد بداأت تظهر �رخات التفاوت 

الطبقي امل�ؤدية اإىل ا�ض������طرابات اجتماعية نتيجة لهذا التمركز يف الرثوات مهددة ما يعرف 

 Occupy Wall( )ب�)االأم������ن االجتماعي(. وعلى �ض������بيل املثال حركة )احتل�ا وول �ض������رتيت

Street( و�ض������عارها )نحن ال������� We Are the( )%99 99%(، واحل������ركات العمالية يف اأوربا 
وبقية اأنحاء العامل، والتقارير املتعددة التي ت�ض������ري اإىل اأن ما يقرب 300 عائلة متلك ما ميلكه 

80% من �ضكان العامل، والتاأثريات ال�ضلبية لهذا االأمر.

اإ�ض������افة اإىل م�ؤ�ر يتعلق بالتط�ر التقني والتكن�ل�جي املت�ض������ارع ال�ترية و�ض�������الً اإىل حد 

احلديث عن ع�ر )الذكاء اال�ض������طناعي( ومدى تهديده للجن�س الب�ري اأو مدى خدمته له. 

وقد تك�ن امل�ضكلة لي�ضت هنا، بل يف مثل التفاوت الطبقي ال�ضارخ، امل�ضكلة يف الفرق ال�ضارخ 

م������ا بن دول العامل على م�ض������ت�ى التقدم يف هذا التط�ر العلمي، فهن������اك دول بداأت بتطبيق 
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)الذكاء اال�ضطناعي( على اأر�س ال�اقع ويف العملية االإنتاجية بك�نها الدول املنتجة له، بينما 

هناك دول ما زالت تعاين من انقطاع التيار الكهربائي و�ضع�بها ترزخ حتت عبء بنى حتتية 

متهالكة، ون�ضب اأمية مرتفعة... اأي دول ما زالت يف ع�ر )ما قبل اخرتاع الكهرباء(، ولكنها 

ت�ضت�رد كمبي�ترات وه�اتف ذكية!

كل هذه امل�ؤ�رات، اإ�ض������افة اإىل م�ؤ�رات اأخرى ومنها االأوبئة، تر�ض������م اخلط البياين املهدد 

جل�هر ال�ج�د الب�ري. وهنا ميكن طرح ال�ض�ؤال التايل: من امل�ض�ؤول عن كل هذه امل�ؤ�رات؟ 

االإجابة باخت�ضار امل�ض�ؤول ه� منط االإنتاج الراأ�ضمايل املت�ضيرّد على معظم اقت�ضاديات العامل. 

ال�ض�ؤال البديهي االآخر هل من بديل؟ نعم، ي�جد بديل. ما ه� العمل للتح�ل باجتاه اال�ضرتاكية 

العلمية التي و�ض������ع اأ�ض�ضها كل من كارل مارك�س وفريدريك اأجنلز وما مت عليها من اإ�ضافات 

وتط�يرات من قبل املفكرين التزم�ا بهذا املنهج.

تعمل الدول، وحليفتها الطبقة الربج�اية، يف منط االإنتاج الراأ�ضمايل على اإظهار التغريات، 

وكاأنها حتدث ب�ضكل طبيعي وعندما تهدد باخلطر، فهي نتاج ب�ري ال عاقة للدولة وحليفتها 

مب������ا يحدث، ل������ذا على الب�ر، وحتديداً الطبق������ة العاملة برمتها، اأن تتحمل م�ض�������ؤولية هذه 

التغ������ريات! وهذا ما ميكن حلظه من خ������ال معظم احلل�ل املطروحة مل�اجهة هذه املتغريات 

على �ض������بيل املثال منذ بدايات االأزمة االقت�ض������ادية االأخرية وحتى تاريخه، دعمت امل�ضارف 

الإنقاذها من االنهيار! وبهذا تظهر الدولة، وحليفتها، امل�ض�ؤولة عن كل هذه امل�ؤ�رات وكاأنهما 

ذاك الكائن الف�ضائي الربيء االآتي الإنقاذ الب�رية من �رورها.

ل امل�ض�ؤولية اأتى البديل ليعلن عن م�قفه. وكان  يف ظل كل هذه املتغريات والتاعب يف حتمرّ

هذا يف منا�ض������بة الذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�س احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني. فقد عقد م�ؤمتراً دولياً 

برعايته لاأحزاب ال�ضيا�ضية يف العامل حتت عناون )تعزيز التعاون بن االأحزاب ال�ضيا�ضية من 

اأجل �ضعادة الب�ر( لي�ضع احلجر االأ�ضا�س لتاأ�ضي�س البديل. 

يبدو هذا جلياً فال�ضعار ربط )االأحزاب ال�ضيا�ضية( ب�)�ضعادة الب�ر(، اأي ال ميكن ال��ض�ل 

اإىل )�ض������عادة الب�ر( من دون عمل �ضيا�ض������ي يتم من خال االأحزاب ال�ضيا�ضية، ال كما يدعي 

العديد من مفكري الربج�ازية باأن االأحزاب ال�ضيا�ضية اأ�ضبحت �ضيئاً من املا�ضي. 

ولتاأكيد مدى اأهمية دور ت�ض������كل البديل، فقد �ض������ارك يف الذكرى قادة اأكرث من 500 حزب 

ومنظمة �ضيا�ضية من اأكرث من 160 دولة وما يزيد عن 10000 ممثل عن االأحزاب واالأو�ضاط 

املختلفة. وقد ر�ض������مت من خال كلمة االأمن العام للجنة املركزية للحزب ال�ضي�عي ال�ضيني 

ورئي�س جم�هرية ال�ضن ال�ضعبية، �ضي جينبينغ، يف القمة اخلط�ط العري�ضة للبديل مل�اجهة 

هذه املتغريات والتعامل معها. 
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اأتت اخلط�ط العري�ضة للم�اجهة على ال�ضكل التايل، وفقاً للخطاب:

بداية التاأكيد على حدوث التغريات، فقد قال: )يعي�س عامل الي�م تغيرياً كبرياً...(، وال يت�قف 

االأمر عند االأبعاد البيئية واالجتماعية بل يذهب اإىل اأبعد من هذا، فيط�ل ال�اقع ال�ضيا�ضي 

ق(. وبق�له  د االأقطاب العاملي والع�ملة االقت�ض������ادية بتعيري معمرّ العامل������ي، فقال: )... ميررّ تعدرّ

هذا ينفي فكرة )اأحادية القطب(، كما اأن عامل الي�م قد و�ض������ل اإىل )مفرتق طرق تاريخي... 

الع������داء وامل�اجهة اأم االحرتام املتب������ادل؟ واالنغاق وفك االرتباط اأم االنفتاح والتعاون؟ لعبة 

ال�ض������فر اأم املنفع������ة املتبادلة والف�ز امل�ض������رتك؟(. انطاقاً من هذه االأ�ض������ئلة يف خطابه اأتت 

ات وتغيريات.  االإجابات لت�ضع ت�جهات مقاربة ما يحدث يف العامل من متغريرّ

)اخليار يف اأيدينا( واخليار يعتمد يف اأ�ضا�ضه على االأحزاب ال�ضيا�ضية، وبهذا عليها حتمل 

امل�ض�ؤوليات التالية:

اأوالً_ قيادة االجتاه ونتم�ضك بامل�ضتقبل امل�ضرتك للب�رية ونعمل على �ضياغته.

ثانياً_ ح�ضد الت�افق ونتم�ضك بالقيم امل�ضرتكة للب�رية ونعززها.

ثالثاً_ تعزيز التنمية حتى ت�ضتفيد �ضع�ب العامل من ثمار التنمية ب�ضكل اأكرب واأكرث عدالة.

رابعاً_ تفعيل التعاون ونعمل يداً بيد على م�اجهة املخاطر والتحديات العاملية.

خام�ضاً_ تط�ير منظ�مة احل�كمة ونعزز القدرة على اإ�ضعاد ال�ضعب با�ضتمرار.

من هنا واعتماداً على هذه النقاط االأ�ضا�ض������ية الت������ي ُطرحت يف اخلطاب، على االأحزاب 

ال�ضيا�ض������ية يف العامل اأن ت�ض������تهل عملها لتحقيق م������ا تقدم. ما يعيد الع������امل اإىل تفعيل احلياة 

ال�ضيا�ضية جمدداً بعد اأن ُفقدت، اأو كادت اأن تُفقد، احلياة ال�ضيا�ضية يف معظم دول العامل.

اأمر ي�ض������ع االأحزاب ال�ضيا�ضية اأمام حتديات كربى، ومنها على �ضبيل املثال ال احل�ر: هل 

باإمكان االأحزاب ال�ضيا�ضية القيام بهذه املهام؟ ال ميكن االإجابة عن هذا ال�ض�ؤال، ولكن ميكن 

تلم�������س اإجابته من خال عمل هذه االأحزاب ومدى قدرتها على اإعادة احلياة ال�ضيا�ض������ية يف 

بادها، لتنطلق من بعدها اإىل العمل اجلمعي الإعادة احلياة ال�ضيا�ض������ي على م�ض������ت�ى العامل 

مل�اجهة هذه التحديات والتغيريات. 

وبهذا يخلق البديل. 



35

ملف خا�ص بالذكرى المئوية 

لتاأ�صي�ص الحزب ال�صيوعي ال�صيني

في مئ�ية ال�شي�عي ال�شيني

�سامي اأبو عا�سي - النور- بكني

على م�ضارف الذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�س احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني تُثار جمم�عة من االأ�ضئلة 

نته من اأن ي�ضتمر على مدار العق�د الع�رة املا�ضية  املتقاطعة ح�ل بُنية هذا احلزب التي مكرّ

د. يف خط متُ�ضاعد، ونح� هدف حُمدرّ

قد حتتاج درا�ض������ة هذه التجربة، اإىل الكثري من التفكري والبحث والدرا�ض������ات يف جمم�عة 

الع�امل الداخلية واخلارجية التي �ض������اهمت يف تعزيز م�ا�ض������لة احلزب مل�ضريته. ولكن ميكن 

هنا اأن نُقدم جمم�عة من الروؤى التي ميكن الت��ضع الحقاً يف اإال�ضاءة على ج�انبها.

ميكن البدء بالق�ل اإنه ال ميكن حلزب اأن ي�ضتمررّ ط�ال هذه املدة ل�ال مقدرته على التكيف 
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مع جمرى التاريخ وتط�ره. فمن امل�ض������تحيل الأي حركة �ضيا�ض������ية اأن ت�ضتمر يف حال جمابهتها 

لق�ى التط�ر ومعطيات الع�ر املت�ض������ارعة . هذه القدرة على التاأقلم ويف اأحيان كثرية على 

التج������دد كانت اأحد الع�امل الرئي�ض������ية التي حافظت على دمي�م������ة احلزب. فلطاملا لفظت 

احلياة الكثري من احلركات ال�ضيا�ضية، وذلك النتفاء احلاجة اإىل وج�دها، ومن هنا فاإن قدرة 

احلزب على طرح روؤى تت�افق مع حاجات ال�اقع وتعمل على ماقاتها وتنفيذها عززت من 

التحامه باإطار ال�اقع، فعمد اإىل درا�ض������ة متطلباته، ومن ثم �ضاغ الطرق الكفيلية بتحقيقها، 

ُمراعياً م�ض������ت�ى تط�رالق�ى املنتجة وال�ض������بل لت�ريع وترية اإمتاكها للتقنيات احلديثة، التي 

انعك�ضت يف املح�ضلة على اإنتاجيتها.

ي�ضرت�ضد احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني باملارك�ضية، وه� بالتايل يختلف كثرياً عن العديد من 

االأحزاب االأخرى التي طبقت- تُطبق املارك�ضية كن�س جامد غري خا�ضع لاختبار اأو القيا�س. 

ن احلزب ال�ضي�عي ال�ض������يني يف اأن يك�ن خاقاً يف جتديده  هذا الفهم لروح املارك�ض������ية مكرّ

لن�ض��������س املارك�ض������ية، انطاقاً من قراءته ل�اقع الباد وتاريخه������ا وللع�امل املجتمعية التي 

�ضكلت مبجملها كيان الدولة ال�ضينية. املارك�ضية ذات اخل�ضائ�س ال�ضينية باتت الي�م ال�ضمة 

الرئي�ضية لنمط اقت�ض������ادي و�ضيا�ضي واجتماعي جديد يتاءم مع بيئة وظروف دولة اآ�ضي�ية 

كان يحكمه������ا من������ط اإنتاج بدائي، وباتت الي�������م مركزاً للتقدم التكن�ل�جي وحمركاً لع�ض������ب 

االقت�ضاد العاملي.

لقد ا�ضتطاع احلزب اأن ميزج بن �ضيئن، كانت الكثري من االأحزاب ال�ضي�عية التي حكمت 

�ض������ابقاً قد ف�ضلت يف الت�فيق بن مت�ض������اداته. فللحزب يف قيادته للدولة م�ضار يف عاقاته 

كحزب )منف�ض������ل عن ك�نه حزباً حاكماً( مع التنظيمات ال�ضيا�ضية االأخرى. ذلك اأن احلزب 

بقيادته للدولة ُمنفتح على كل الق�ى ال�ضيا�ض������ية يف العامل التي تتقاطع م�ض������احلها مع خدمة 

اأهداف التنمية يف الباد. ومن جانب اآخر فاإن للحزب م�ضاره ال�ضيا�ضي وم�قعه االإيدي�ل�جي 

الذي ي�ضعه يف جانب ق�ى الي�ضار. مل يفر�س احلزب على الدولة ال�ضينية االنعزال وال�ق�ف 

�ن يف م�ض������ار التاريخ. لقد اأدرك  اإىل جان������ب طرف من طريف املعادل������ة الثنائية الدائمة التكرّ

احلزب اأن االنفتاح على جميع الق�ى الفاعلة يف املجتمع الدويل يف �ض������بيل تنمية الباد اأمر 

ال بد منه، وب�ضكل ال يتناق�س مع مبادئه التي ارتكز عليها منذ انطاقته.  

اإن التن�ع الكبري الذي يتميز به املجتمع ال�ض������يني انعك�س على التن�ع الداخلي يف احلزب، 

وبالتايل على الهيكلية التنظيمة للحزب التي انبثقت منها روؤى وبرامج اأخذت بعن االعتبار 

م�ضلحة كل هذه املك�نات وحق�قها. لقد حاول احلزب اأن ينفتح على كل هذه املك�نات، لي�س 

يف �ض������بيل حم� ه�يتها واإمنا لاإ�ض������تفادة من ِغناها وتن�عها، فتمتعت هذه املك�نات وخا�ضة 
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ال�ضغرية منها بحق�قها الثقافية التي تركزت يف احلفاظ على طق��ضها وعاداتها.

مما ال �ضك فيه فاإن ال�ض�ؤال املُلح الي�م ه�: وماذا بعد؟ لقد انق�ضت املئ�ية االأوىل من عمر 

احلزب فهل ه� قادر على اال�ضتمرار؟ وحتماً فان اجل�اب عن هذا ال�ض�ؤال لن يك�ن بال�ضه�لة 

اأو منطلق������اً من رغبة عاطفية. اجل�اب يحتاج اإىل كثري من اجلهد والبحث يف كيفية م�اجهة 

التحديات التي ت�اجه احلزب �ض�اء على امل�ضت�ى اخلارجي اأو الداخلي. ولكن ميكن الق�ل اإن 

ر بها احلزب على مدار العق�د املا�ضية ت�ضكل الي�م بنك معل�مات  التجربة ال�ض������خمة التي مرّ

ته  ي�ض������تنتج احلزب منها اإخفاقاته وجناحاته، وبناء على هذه اال�ضتخا�ضات يعدرّ احلزب عدرّ

للم�ضتقبل يف �ض������بيل ت�طيد االأمن واالأمان داخل البا

للب�رية. 
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ال�شين ت�ا�شل التقدم بثقة وتفاوؤل

د. �سياح فرحان عزام

م�ؤخراً مرت الذكرى املئ�ية لتاأ�ض������ي�س احلزب ال�ضي�عي ال�ضيني، الذي يبلغ عدد اأع�ضائه 

ة،  ة ون�ضف املررّ حتى هذه االأيام 92 ملي�ن ع�ض�، وهذا العدد ي�ضاوي عدد �ضكان بريطانيا مررّ
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علماً باأن مثل هذا العدد لي�س 

غريب������اً يف دولة و�ض������ل تعداد 

�ضكانها اإىل مليار و400 ملي�ن 

ن�ضمة.

لقد كانت االنطاقة االأوىل 

لهذا احلزب يف االأول من �ضهر 

مت�ز عام 1921، وال�ضك باأن 

تدع�  الط�يلة  امل�ض������رية  هذه 

اآن  اإىل التاأمل والده�ض������ة يف 

واحد.. ملاذا؟

ال�ض������بب اجل�ه������ري الذي 

يدع� اإىل التاأمل والده�ض������ة يف ال�قت نف�ض������ه، اأن هذا احلزب الذي ال يخفي �ض������ي�عيته بن 

اأحزاب العامل، يق�د بلداً اأ�ض������بح اقت�ضاده ه� االقت�ضاد الثاين يف العامل بعد اقت�ضاد ال�اليات 

املتحدة االأمريكية.

كيف حدث هذا التقدم االقت�ض������ادي الكبري، وكيف اليزال يحدث؟ مثل هذا ال�ض�ؤال ي�ضغل 

ب������ال حك�مات كثرية عل������ى وجه االأر�س، ويف املقدمة اإدارة الرئي�������س بايدن، ومن قبلها اإدارة 

الرئي�س ال�ض������ابق ترامب، الذي اأُق�ض������ي عن ال�ض������لطة وه� متيقن ومقتنع متاماً باأن فريو�س 

يه الفريو�س ال�ضيني ولي�س  ك�رونا ه� �ضيني يف االأ�ضا�س، ح�ضب ادعائه، ولدرجة اأنه كان ي�ضمرّ

فريو�س ك�رونا!

كما ه� معروف، كانت اليابان، اإىل �ض������ن�ات قليلة م�ضت، هي �ضاحبة االقت�ضاد الثاين يف 

العامل بعد االقت�ض������اد االأمريكي، اإال اأن ال�ض������ن اأزاحتها عن هذا املكان و�ض������غلته، وهي تفكر 

وت�ضعى جاهدة وبداأب منقطع النظري، الأن حتتل مركز االقت�ضاد االأول يف العامل، الأنها االأجدر 

بذلك، ومعظم خرباء االقت�ضاد يف العامل يت�قع�ن اأن يح�ضل ذلك خال �ضن�ات قليلة قادمة، 

كما اأن ال�اليات املتحدة التي تراقب جيداً خط�ات ال�ضن، بقلق بالغ، اأ�ضبحت تكاد ترى ما 

يراه خرباء االقت�ضاد يف هذا ال�ضاأن، واإن كان هذا االأمر مزعجاً لها، بل حت�رّل اإىل هاج�س ال 

يفارق اأذهان وعق�ل �ضا�ض������تها واقت�ضادييها.. وهي تعمل يف ال�قت نف�ضه ليًا نهاراً وبطرق 

خمتلفة على عرقلة هذا التقدم ال�ض������يني ومنعه، واأ�ض������بحت ت�ضع ال�ضن يف مرتبة اخل�ضم 

ال�ضيا�ضي االأول لها يف العامل.

وعلى �ض������بيل املثال ال احل�������ر، اأثناء اجل�لة اخلارجي������ة االأوىل للرئي�س االأمريكي بايدن، 
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وح�ض�ره الجتماعات قمة الدول ال�ضبع ال�ضناعية يف بريطانيا، واجتماعات قمة حلف النات� 

يف بروك�ض������ل، وقمته مع الرئي�س الرو�ض������ي فادميري ب�تن يف جنيف، اأثناء هذه اجل�لة كان 

الهاج�س الذي يقلقه وي�ض������يطر على عقله وحتركاته، ه� ال�ضع�د ال�ضيني االقت�ضادي، الذي 

- ح�ضب اعتقاده- يهدد مركز باده بن دول واأمم العامل.

ال اأحد يعرف ما الذي �ض������يفعله بايدن يف م�اجهته لل�ض������ن منذ االآن حتى نهاية رئا�ض������ته 

يف عام 2024 م�عد حل�ل االنتخابات الرئا�ض������ية االأمريكية، ولكن من ال�ا�ضح اأن ممار�ضاته 

و�ضيا�ضاته منذ اأن ت�ضلم الرئا�ضة ر�ضمياً يف الع�رين من كان�ن الثاين من العام احلايل، ت�ضري 

اإىل اأنه و�ض������ع ال�ضن يف مرتبة اخل�ض������م االأول لباده، واأن هذا االأمر يحتل اأول�ية يف عمله 

طيلة �ضن�اته االأربع.

بالطبع كان �ض������لفه ترامب قد اأم�ض������ى �ض������ن�اته االأربع يف البيت االأبي�س، وه� ي�ضن حرباً 

اقت�ض������ادية �ضع�اء ال ه�ادة فيها �ضد ال�ض������ن، فلم تكن هذه احلرب بن البلدين تهداأ قليًا 

يف بع�س االأحيان، اإال لتع�د وت�ض������تعل من جديد مببادرة من وا�ض������نطن.. ولكن مع هذا يُجمع 

العديد من املحللن ال�ضيا�ض������ين وخرباء االقت�ضاد على اأن )�ضعرة معاوية امل�ضه�رة( مل تنقطع 

بينهم������ا، ومبعنى اآخر بقيت العاق������ات بن مدرّ وجزر، ولكنهم ي�ؤكدون يف ال�قت نف�ض������ه اأن 

ال�ض������ن ما�ضية يف �ضع�دها االقت�ضادي وال�ضيا�ضي املتنامي، وم�ضممة على حتقيق خططها 

الطم�حة غري اآبهة بالعراقيل االأمريكية.

ويف ال�قت نف�ضه اأكد الرئي�س ال�ضيني ت�ضي بينغ يف خطاب له يف الذكرى املئ�ية لتاأ�ضي�س 

احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني، اأن زمن ا�ضطهاد ال�ضن وىلرّ با رجعة، واأن باده منفتحة على 

اأي نقد بنرّاء من اخلارج، اإال اأنها ترف�س ال�عظ املائكي الغربي املنافق.

ويف �ض������ياق االحتفال باملئ�ية، عقدت ي�م 2021/7/6 قمة احلزب ال�ض������ي�عي ال�ض������يني 

واالأحزاب ال�ضيا�ض������ية يف العامل حتت �ض������عار )من اأجل خدمة ال�ض������عب.. م�ض�������ؤولية االأحزاب 

ال�ضيا�ض������ية(، وذلك بح�ض�ر اأكرث من 500 قيادي من االأحزاب واملنظمات ال�ضيا�ضية من اأكرث 

من 160 دولة، واأكدت م�ض������ادر �ض������ينية اأن ه������ذه القمة تهدف اإىل تعزي������ز التعاون املتبادل 

للتجارب بن احلزب ال�ض������ي�عي ال�ضيني واالأحزاب االأخرى امل�ض������اركة، وجمابهة التحديات 

امل�ضرتكة، ودفع عمليات التنمية وال�ضام اإىل االأمام ملا فيه خري الب�رية جمعاء.




