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100 الويغور: أصاالت المكان، والفضاء، واعتراف الدولة  
103 الكازاخ: الحنين إلى البداوة وقوة النسب  
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السلفية التقليدية والسلفية الجهادية التكفيرية في الصين    
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124 التهديد الحالي  
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169 مقاومة التطّرف الديني واألنشطة غير القانونية  
171 مراقبة القاصرين  
174 المجتمع الويغوري إلى أين؟ األهداف النهائية للوائح التنظيمية الدينية في شنجيانغ 

نشاط االستعراب في الصين    
179   )Zhong Jikun( تشونغ جيكون
180 أعمال الترجمات  
183 بحوث األدب العربي  
186 آثار المستعربين  

191 جحا واألفندي: شخصية من طريق شينجيان إلى أنحاء الصين   
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194 التأثر والتأثير بين األفندي الصيني وجحا العربي وشخصيات الحماقات   
201 حكايات األفندي من نصوص األدب إلى الفنون األخرى   
209 إبداعات جديدة تضيف إلى حكايات األفندي  
211 خاتمة  

213 اإلعام الصيني في اللغة العربية    
213 حسين إسماعيل  
216 خلفية تاريخية  
217 تعليم اللغة العربية في الصين  
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219 اإلعالم من عناصر قوة الصين الناعمة  
220 وسائل اإلعالم الصينية الناطقة بالعربية  
226 التحديات التي تواجه اإلعالم الصيني بالعربية  
233 الخاتمة  

نفوذ اقتصادي ولين سياسي: السياسة الخارجية الصينية تجاه العالم العربي  
237 عاصم أبو حطب      ترجمة: عمر األيوبي  
242 نظرة عامة على التجارة البينية الصينية- العربية  
247 الدبلوماسية الصينية الناعمة في المنطقة العربية  
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اإلساميون في الصين: حدود التأثير على العاقة مع العالم العربي   
255 نادية حلمي      ترجمة: عادل عبداهلل  
260 أواًل: تهديد اإلسالم السياسي القادم من شينجيانغ  
265 ثانيًا: العالقات بين المنظمات اإلقليمية اإلرهابية في الصين  
268 ثالثًا: السياسات الحكومية الصينية لمكافحة اإلرهاب ضد األصوليين اإلسالميين المتشددين 
272 رابعًا: المواقف العربية الرسمية والتوجهات غير الرسمية نحو المشكلة  
281 خامسًا: احتواء مشكلة اإلسالم السياسي والويغور: الخطوات والتدابير   
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287 كرم حلمي فرحات أحمد  
289 دخول اإلسالم وانتشاره في المجتمع الصيني  
300 أثر علماء اإلسالم في علمي الرياضيات والفلك   
311 أثر علماء اإلسالم في علمي الطب والصيدلة   
320 أثر علماء اإلسالم في علمي الهندسة المعمارية والهندسة اآللية   
326 الخاتمة  
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331 الجغرافيا وتطور التاريخ واألسر   
332 نظريات الثقافة الصينية من الكونفوشية إلى أسرة تشينغ   
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336 الكتب القديمة والسجالت التاريخية    
337 اإلنجازات العلمية والهندسة المعمارية واألدب الكالسيكي والفنون  
338 العادات والتقاليد: التعددية واالندماج  

الكتاب: السبل المقدسة لتاريخ الويغور
341 الكاتب: ريان ثوم )Rian Thum(                              قراءة: عبداهلل حميدالدين  
342 الويغور وصناعة التاريخ   
345 المقامات وتوثيق الروايات   

351 ذاكرة الكتاب  
359 ببليوغرافيا  
365 المشاركون في الكتاب  


