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اإلعالم الصيني في 
اللغة العربية 

حسين إسماعيل 

املعجم  لتعريف  وفقًا  والإطالع  الإخبار  هو  لغًة،  اإلعالم، 
والآراء  والأفكار  والأخبار  احلقائق  ن�سر  هو  وا�سطالحًا،  الو�سيط، 
بو�سائل الإعالم املختلفة، وفقًا لتعريف اإبراهيم اإمام))). وُتعرف فوؤادة 
الدول  يف  اجلماهري  تزويد  باأنه:  الدويل  الإعالم  البكري  عبداملنعم 
عليها  التاأثري  بق�سد  ال�سادقة  والأخبار  ال�سحيحة  باملعلومات  الأخرى 

واإقناعها بق�سايا الدولة التي تقوم بالبث))). 

) باحث م�سري خمت�س يف ال�سوؤون ال�سينية، رئي�س الفرع الإقليمي ملجلة »ال�سني اليوم« يف ال�سرق الأو�سط. (
))) اإبراهيم، اإمام، الإعالم والت�سال باجلماهري، مكتبة الأجنلو امل�سرية، القاهرة، الطبعة الأولى، 969)، �س)).

))) فوؤادة، عبداملنعم �سكري، الإعالم الدويل، عامل الكتب، القاهرة، الطبعة الأولى، ))0)، �س85.
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ويحتاج الإخبار والن�سر اإلى عن�سرين: »اللغة«، و»الو�سيط« الذي قد يكون مرئيًا 
اأو م�سموعًا اأو مقروءًا، وبهذا املعنى فاإنه يتجاوز و�سائل الإعالم باملفهوم ال�سطالحي 
ال�سائد، من �سحف واإذاعة وتلفاز، اإلى الكتب والعرو�س الفنية والتبادلت الثقافية 
لل�سني، يف  توافرت  وقد  والآراء.  والأفكار  الأخبار  تنقل  التي  الو�سائط  وغريها من 
الن�سف الأول من القرن الع�سرين، بذور العن�سر الأول، ثم �سعت يف الن�سف الثاين 
من القرن اإلى حيازة العن�سر الثاين. فقد ا�ستقبل الأزهر ال�سريف اأول بعثة تعليمية 
�سينية عام )93)، وكان طالب هذه البعثة من مدر�سة ت�سنغدو الإ�سالمية يف مقاطعة 
يونان ال�سينية، ومنهم الأ�ستاذ ما جيان )حممد مكني) موؤ�س�س ق�سم اللغة العربية 
كلية  موؤ�س�س   ((008-(9(0( )عبدالرحمن)  ت�سونغ  نا  والأ�ستاذ  بكني،  بجامعة 
اللغة العربية بجامعة الدرا�سات الأجنبية يف بكني، اإ�سافة اإلى الأ�ساتذة: لني �سينغ 
هو، ونا �سيون، ولني �سونغ مينغ، ولني ت�سينغ ت�سني، وغريهم من العلماء ال�سينيني 
امل�سلمني الذين در�سوا العربية ون�سروها يف ربوع ال�سني. وقد وظفت ال�سني، التي 
اإعالميًا عندما  بالعربية  املتحدثني  الكومينتانغ، ثروتها من  كانت حتت حكم حزب 
تعر�ست للغزو الياباين يف ثالثينيات القرن الع�سرين، فبعثت بوفد على راأ�سه العاملمِ 
الإ�سالمي الكبري دا بو �سنغ اإلى م�سر نهاية عام 937)، وقد و�سل اإلى القاهرة بداية 
عام 938)، ون�سرت ال�سحف امل�سرية مقتطفات من كتابه »ر�سالة اإلى امل�سلمني يف 
العامل«، وُطبع منه ما يزيد على ع�سرة اآلف ن�سخة يف م�سر، باللغة العربية، و�سرح 

الوفد ق�سية بالده يف موؤمتر لإنقاذ ال�سني عقد مبدينة الإ�سكندرية)3).

يف فرتة احلرب الأهلية ال�سينية، بني حزب الكومينتانغ وال�سيوعيني، احتلت 
احلزب  لقادة  الإعالمية  الأولوية  للكومينتانغ  املنحاز  الغربي  العام  الراأي  خماطبة 
املوؤمنني  الغربيني  الإعالميني  من  عددًا  اإليهم  فا�ستقطبوا  ال�سيني،  ال�سيوعي 
وال�سحفي  اأب�ستاين،  اإ�سرائيل  املولد  البولندي  ال�سحفي  اأبرزهم  ومن  بق�سيتهم، 
الأمريكي اإدغار �سنو، �ساحب الكتاب ال�سهري »جنم اأحمر فوق ال�سني«. وقبل اإعالن 
اإن�ساء  قيام جمهورية ال�سني ال�سعبية عام 949) بثالث �سنوات، كان قد مت بالفعل 
�سعبة لتدري�س اللغة العربية يف جامعة بكني، تخرج فيها اجليل الأول من املرتجمني 

)3) العالقات امل�سرية- ال�سينية يف خم�سني عامًا، الهيئة العامة لال�ستعالمات، م�سر، 006)، �س45).
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ال�سينيني بالعربية، الذين عمل عدد منهم يف جمال الإعالم الناطق بالعربية. 

اإل عام 957)، يف  مل ت�سهد ال�سني اجلديدة و�سيلة اإعالمية ناطقة بالعربية 
العام التايل لعرتاف م�سر بجمهورية ال�سني ال�سعبية، عندما اأطلقت اإذاعة ال�سني 
الدولية خدمتها بالعربية، وكانت تبث ملدة �ساعة على فرتتني يوميًا. ومن املالحظ هنا 
اأن اإطالق الن�سخ العربية لو�سائل الإعالم ال�سينية الرئي�سة ارتبط بتطور العالقات 
ال�سينية- العربية واأحداث �سينية لها تاأثري عربي- اإ�سالمي، فبعد الزيارة ال�سهرية 
التي قام بها رئي�س جمل�س الدولة ال�سيني ت�سو اإن لي اإلى م�سر نهاية عام 963)، 
اأطلقت جملة بناء ال�سني )ال�سني اليوم حاليًا) ن�سختها العربية عام 964)، كما جاء 
اأعقاب  يف  العربية  لقناتها   (CCTV( املركزية  ال�سينية  التلفزيون  حمطة  اإطالق 
اأحداث العنف التي �سهدتها منطقة �سينجيانغ الويغورية ذات الأغلبية امل�سلمة عام 
009)؛ وهي الأحداث التي كانت لها اأ�سداء وا�سعة يف املجتمعات الإ�سالمية والعربية، 
وتناولتها و�سائل الإعالم الغربية بطريقة راأت فيها ال�سني حتيزًا وا�سحًا وحتاماًل 

عليها. 

باللغة  ال�سيني  الإعالم  ومنه  للخارج،  املوجه  ال�سيني  الإعالم  تطور  وقد 
العربية، خ�سو�سَاً بعد تبني ال�سني �سيا�سة الإ�سالح والنفتاح اأواخر �سبعينيات القرن 
املا�سي، و�سوًل اإلى ا�سرتاتيجية »توطني الإعالم اخلارجي« التي تبنتها ال�سني بداية 
القرن احلادي والع�سرين، والتي تقوم اأ�سا�سًا على اإقامة فروع اإقليمية خارج ال�سني 
واالنخراط  املحليني،  االإعالميني  من  مبزيد  واال�ستعانة  ال�سينية،  االإعالم  لو�سائل 
اأكرث يف الق�سايا التي تهم املتلقي املحلي خارج ال�سني. ويف هذا الإطار اأن�ساأت جملة 
)ال�سني اليوم) واإذاعة ال�سني الدولية وحمطة التلفزيون ال�سينية املركزية فروعًا 

لها يف املنطقة العربية.

العربية  باللغة  الإعالم ال�سيني  التطور، ما زال  الرغم من هذا   ولكن، على 
العربية-  العالقات  يف  املعرفية  الفجوة  مقدمتها  يف  ياأتي  كثرية،  حتديات  يواجه 
اللغة  اإلى  والفتقار  العربية  للمنطقة  املوجه  ال�سيني  الإعالم  ومنطية  ال�سينية، 

واملهارات الإعالمية.
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ت�سعى هذه الدرا�سة، من خالل منهج تاريخي حتليلي، اإلى تقدمي عر�س وحتليل 
لالإعالم ال�سيني باللغة العربية. 

خلفية تاريخية

متيز ال�سينيون عرب الع�سور بُح�سن خماطبة الآخر، وقد ا�ستمر هذا النهج يف 
الإعالم ال�سيني املوجه للخارج، فيما ميكن ت�سميته بالإعالم املهذب، كونه جزءًا من 
منظومة ثقافة الأمة ال�سينية، ويعمل يف اإطارها ويتفاعل معها موؤديًا دوره الإيجابي 
البناء)4). وتذكر كتب التاريخ اأنه عندما و�سل قتيبة بن م�سلم الباهلي اإلى م�سارف 
ال�سني �سنة 4)7م وبعث بوفد يفاو�س الإمرباطور ال�سيني، قال الوفد لالإمرباطور: 
اإن قائدهم اأق�سم اأنه »لن ين�سرف حتى يطاأ اأر�س ال�سني«، فبعث الإمرباطور �سيوان 
ت�سونغ للقائد امل�سلم ب�سحاف من ذهب فيها تراب من اأر�س ال�سني فوطئه الباهلي 

واأبرَّ ميينه وان�سرف)5)!

وبعد اأن دخل الإ�سالم ال�سني، و�سار من مكونات ثقافتها، اأ�سبح ال�سينيون 
امل�سلمون اإحدى اأدوات الدبلوما�سية ال�سينية للتوا�سل مع ال�سعوب الإ�سالمية، ومنها 
العرب. وكان قائد اأعظم اأ�سطول �سيني يف البحار الغربية، اأي الواقعة غرب ال�سني، 
انطلقت،   ،(405 عام  )متوز)  يوليو  من  ع�سر  احلادي  يف  خه.  ت�سنغ  ا�سمه  م�سلما 
بتكليف من الإمرباطور ت�سنغ ت�سو، اأولى رحالت ت�سنغ خه. ويف رحلته ال�سابعة التي 
قام بها بداية عام )43)، بتكليف من الإمرباطور �سيوان ت�سونغ، حفيد ت�سنغ ت�سو، 
زار اأ�سطول ت�سنغ خه نحو ع�سرين بلدًا وو�سل اإلى البحر الأحمر، وبعث من معه لأداء 

فري�سة احلج يف مكة املكرمة)6).

وقد لعب ما ُي�سمى بالتعليم امل�سجدي دورًا يف ن�سر اللغة العربية بني ال�سينيني 
امل�سلمني يف ع�سور ما قبل التعليم النظامي. ويرجع الف�سل يف هذا النوع من التعليم، 

)4) ح�سني، اإ�سماعيل، الإعالم املهذب، ال�سني اليوم، عدد نوفمرب )ت�سرين الثاين) 005).

)5) ح�سني، اإ�سماعيل، �سفر ال�سني، دار الن�سر باللغات الأجنبية، بكني، الطبعة الأولى 008)، �س4)).

)6) ح�سني، اإ�سماعيل، ت�سنغ خه.. اأمري البحر امل�سلم املجهول عربيًا، ال�سني اليوم، عدد اأغ�سط�س )اآب) 005).
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الذي ي�سبه »الكتاتيب« يف م�سر، اإلى ال�سيخ هو دنغ ت�سو )))5)-597))، الذي عا�س 
يف زمن الإمرباطور جيا جينغ )))5)-566)) والإمرباطور وان يل )573)-0)6)) 
ال�سني، مبقاطعة  م�سجدية يف  مدر�سة  اأول  ت�سو  دنغ  هو  ال�سيخ  اأ�س�س  مينغ.  لأ�سرة 
�ساندونغ  مثل  �سن�سي،  غري  اأخرى  مناطق  يف  م�سابهة  مدار�س  اأقيمت  ثم  �سن�سي، 
وهونان وهوبي ويونان وقوانغت�سي)7). وقد ظل التعليم الإ�سالمي على هذا النحو حتى 

اأوائل القرن الع�سرين.

تعليم اللغة العربية في الصين

باللغة  ال�سيني  لالإعالم  املهم  الأ�سا�س  ال�سني  يف  العربية  اللغة  تعليم  يعترب 
التعليم  اأن  امل�سلمون  ال�سينيون  املثقفون  اأدرك  الع�سرين،  القرن  بداية  العربية. 
امل�سجدي مل يعد يواكب ع�سرًا �سهدت فيه ال�سني حتولت كبرية، فطفقوا يفكرون 
يف اأ�سلوب تعليمي جديد. و�سهدت فرتة ثالثينيات القرن الع�سرين انت�سارًا للمدار�س 
�سنوات،  ع�سر  فخالل  وا�سع،  نطاق  على  والثانوية  والإعدادية  البتدائية  الإ�سالمية 
وحوايل  واإعدادية،  ابتدائية  مدر�سة  وخم�سمائة  األف  من  يقرب  ما  امل�سلمون  اأ�س�س 
لذا  احلكومية،  املدار�س  كنظام  املدار�س  هذه  نظام  وكان  ثانوية،  مدر�سة  ثالثمائة 
خ�سعت لإ�سراف املديريات التعليمية التابعة للحكومات املحلية اإلى جانب اجلمعيات 

الإ�سالمية)8).

وكان عام )93) عالمة فارقة يف م�سرية تعليم العربية بال�سني، عندما اأر�سلت 
التعليم  اآباء  �سمت  م�سر،  يف  بالأزهر  للدرا�سة  تعليمية  بعثة  اأول  ال�سني  جمهورية 
النظامي للغة العربية يف ال�سني، والتي �سمت اإ�سافة اإلى ما جيان ونا ت�سونغ، كال 
من: ما تينغ بينغ، و�سي ت�سيان، وت�سانغ بينغ دوه، وما جني بنغ، وليو لني روي. وعندما 
الأزهر،  درا�سته يف  بعد  املا�سي،  القرن  ثالثينيات  اأواخر  ال�سني  اإلى  ما جني  رجع 
بداأ برنامج ال�سني الر�سمي لتعليم العربية بجامعة بكني. كما ترجم ما جيان عديد 

)7) اأ�سامة، عبدال�سالم، التعليم الإ�سالمي يف ال�سني، ال�سني اليوم، عدد مار�س )اآذار) ))0).

)8) امل�سدر ال�سابق.
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ال�سينية-  بالعالقات  اخلا�سة  ال�سيا�سية  والوثائق  ال�سينية  الثقافية  الن�سو�س 
العربية، وكان مرتجمًا لقادة ال�سني خالل لقاءاتهم مع القادة العرب)9). ودر�س على 
يد ما جيان عديد من رواد امل�ستعربني ال�سينيني، ومنهم الربوفي�سور ت�سو وي ليه، 
التي ت�سدر يف ال�سني منذ عام 980)، والأ�ستاذ يف  العربي«  »العامل  موؤ�س�س جملة 

جامعة اللغات الأجنبية ب�سانغهاي. 

املثقفون  لعبه  الذي  الإعالمي  الدور  ما  هايون  ال�سيني  الباحث  ويلخ�س 
ال�سني  تاأ�سي�س  قبل  العربية  املنطقة  مع  ال�سني  توا�سل  يف  امل�سلمون  ال�سينيون 
اجلديدة بالقول: »يف الواقع، كان املثقفون ال�سينيون امل�سلمون والطالب والعلماء هم 
الذين �سهلوا منح و�سع )الدولة الأولى بالرعاية) بني كل من جمهورية ال�سني وم�سر 
عام 930) )ثم اإقامة العالقات الدبلوما�سية الر�سمية بني البلدين عام )94)). وقد 
اإلى  ال�سينيني  امل�سلمني  الطالب  من  جمموعات  ال�سني  جمهورية  حكومة  اأر�سلت 
جامعة الأزهر العريقة يف القاهرة عام )93) عندما واجهت ال�سني الغزو الياباين يف 
من�سوريا و�سانغهاي. وقد تعهد ال�سينيون امل�سلمون بغر�س ال�سداقة مع الدول العربية 
الياباين. وخالل درا�ستهم يف  للغزو  ال�سينية  املقاومة  والدعاية حلرب  والإ�سالمية 
الأزهر، اغتنم الطالب امل�سلمون ال�سينيون فر�سة الذهاب اإلى احلج لك�سب تعاطف 

العرب امل�سلمني مع ال�سني«)0)).

بعد تاأ�سي�س جمهورية ال�سني ال�سعبية العام 949)، اأن�ساأت احلكومة ال�سينية 
تخ�س�س اللغة العربية يف جامعات ومعاهد عديدة، منها: معهد ال�سوؤون الدبلوما�سية 
لحقًا)،  ببكني  الأجنبية  الدرا�سات  جامعة  اإلى  باملعهد  العربية  اللغة  ق�سم  )ان�سم 
وجامعة القت�ساد والتجارة اخلارجية، وجامعة الدرا�سات الأجنبية يف بكني، واملعهد 
وجامعة  الإ�سالمية،  للعلوم  ال�سيني  واملعهد  لويانغ،  يف  الأجنبية  للغات  الع�سكري 
والثقافة  اللغات  )جامعة  بكني  يف  اللغات  ومعهد  �سانغهاي،  يف  الدولية  الدرا�سات 
حاليًا)، واملعهد الثاين للغات الأجنبية يف بكني )جامعة الدرا�سات الدولية حاليًا). 

(9( Haiyun Ma، «China’s Pivot on Middle East Studies,10/5/203»: islamicommentary.org

((0( Haiyun Ma، « ISLAMi Commentar; www.juancole.com/2013/.../diplomatic-beijings-establishment.h



اإلعالم الصيني في اللغة العربية 

المسبــار8

وُتَدّر�س اللغة العربية حاليًا يف ثالث ع�سرة جامعة ومعهدًا عاليًا بال�سني، اإ�سافة اإلى 
معاهد العلوم الإ�سالمية يف بع�س املناطق ال�سينية التي تتبع –اإداريًا- فروع اجلمعية 

الإ�سالمية يف املقاطعات)))).

اإلعالم من عناصر قوة الصين الناعمة

اأدوات متعددة، من بينها  تعتمد ال�سني يف توا�سلها مع املنطقة العربية على 
جامعة  قررت  العربية،  للمنطقة  املوجه  الإعالم  لأهمية  منها  واإدراكًا  الإعالم. 
لدرا�سات  اإقامة مركز   ،(0(5 االأجنبية ببكني يف �سهر فرباير )�سباط(  الدرا�سات 
الإعالم ال�سيني املوجه اإلى املنطقة العربية. وقال �سيويه ت�سنغ قوه، رئي�س ق�سم اللغة 
العربية يف اجلامعة: اإن الهدف من اإن�ساء املركز هو تعزيز �سوت ال�سني يف ال�سحف 
العربية، وبحث مواقف واأ�ساليب و�سائل الإعالم العربية التقليدية واجلديدة. واأ�ساف 
على  يتعني  املختلفة، مما  املجالت  لل�سني يف  مهمًا  �سريكًا  يعترب  العربي  العامل  اأن 
اأن تتبادل و�سائل الإعالم  اأن يعززا التعاون والتبادل يف الإعالم، مقرتحًا  اجلانبني 
ال�سينية اخلربات الإعالمية مع نظرياتها العربية، وتقيم دورات تدريبية لالإعالميني 

العرب، وتتيح من�سة لتبادل املقالت الإخبارية فيما بينهما.

العربي،  العامل  مع  الثقايف  للتوا�سل  ا�سرتاتيجية  ال�سينية  احلكومة  طورت 
�سمن جهود اأو�سع جلذب عدد اأكرب من العرب يف البلدان ذات الأهمية ال�سرتاتيجية 
باأنف�سهم كموفدين وممثلني لو�سائل الإعالم وللمجتمع  لبكني، الذين �سوف يعملون 
اجلماهري  من  اأو�سع  قطاع  اإلى  الو�سول  اإلى  ال�سني  ت�سعى  ومب�ساعدتهم،  باأ�سره. 
مناف�ستها.  الأجنبية  القنوات  ت�ستطيع  ل  التي  املنطقة  الأ�سلية يف  البث  قنوات  عرب 
وتدعم تلك التجربة –بدورها- حملة »قوة ناعمة« لتعديل الن�سيج الثقايف للمنطقة 
مبا يخدم امل�سالح ال�سينية. ويرى الباحث الأمريكي املخت�س يف املجتمعات العربية 
جوزيف براودي، اأن و�سائل الإعالم ال�سينية حققت جناحًا غري م�سبوق يف التوا�سل 
من  يتكون  �سيني  كوميدي  درامي  م�سل�سل  تقدمي  خالل  من  الأو�سط،  ال�سرق  مع 

)))) �سوي ت�سنغ قوه، اللغة العربية يف ال�سني احلديثة، على الرابط التايل: 
http://www.arabiclanguageic.org/print_page.php?id=4482
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بالتلفزيون  الثانية  القناة  على  واإذاعته  العربية،  باللغة  دبلجته  جرت  حلقة،  اأربعني 
الر�سمي جلمهورية م�سر العربية. واإذا كان الكثري من اخلرباء الغربيني يف جمال 
القوى الناعمة، مبا يف ذلك مبتكر امل�سطلح جوزيف ناي، الأ�ستاذ بجامعة هارفارد، 
غري  باأنها  و�سفها  حيث  العامل؛  م�ستوى  على  ال�سينية  الدبلوما�سية  �ساأن  من  قللوا 
فاعلة، فاإننا اإذا نظرنا ب�سكل اأعمق اإلى اجلهود التي تبذلها القوة النا�سئة يف ال�سرق 
الأو�سط، ف�سوف نكت�سف اأن احلديث عن اإخفاقها يف جذب العقول والقلوب العربية، 
اأمر مبكر للغاية. واأن هناك الكثري من الدرو�س التي ميكن لأي من القوى الإقليمية 

والدولية الإفادة منها يف التجربة ال�سينية)))).

وسائل اإلعالم الصينية الناطقة بالعربية

اأ- املطبوعات الورقية

جملة )ال�سني اليوم(

 »ال�سني اليوم« )بال�سينية: جني ري ت�سونغقو)، هي و�سيلة الإعالم ال�سينية 
الوحيدة التي ت�سدر مطبوعة ورقيًا باللغة العربية. تاأ�س�ست جملة ال�سني اليوم )بناء 
ال�سني �سابقًا) يف �سهر يناير )كانون الثاين) عام )95)، بعد �سبعة وع�سرين �سهرًا 
من اإعالن قيام جمهورية ال�سني ال�سعبية يف الأول من اأكتوبر )ت�سرين الأول) عام 
949)، فكانت اأول �سوت اإعالمي �سيني يك�سر احل�سار الغربي على ال�سني اجلديدة. 
كانت املجلة ت�سدر يف اللغة الإجنليزية با�سم )بناء ال�سني) قبل اأن يتم تغيري ا�سمها 
اإلى )ال�سني اليوم) عام 990). تاأ�س�ست املجلة عندما اقرتح رئي�س جمل�س الدولة 
ال�سيني الراحل ت�سو اأن لي، اأن تقوم ال�سيدة �سونغ ت�سينغ لينغ، عقيلة رائد الثورة 
الدميقراطية ال�سينية �سون يات �سن، باإن�ساء جملة »لتعزيز ال�سداقة بني ال�سني 

والدول الأخرى«)3)).

)))) جوزيف، براودي، جملة املجلة، 5) مار�س )اآذار) 4)0).

((3( Soong Ching Ling through the Eyes of Israel Epstein, China Today magazine, Aug., 2011.
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بالعربية  ت�سدر  وحاليًا  فقط،  الإجنليزية  اللغة  يف  ت�سدر  املجلة  كانت 
والإجنليزية والإ�سبانية والفرن�سية وال�سينية والرتكية وتوزع يف اأكرث من مئة وخم�سني 
بلدًا ومنطقة بالعامل؛ وتن�سر على الإنرتنت بالعربية وال�سينية والإجنليزية والفرن�سية 
والإ�سبانية والأملانية. تاأ�س�ست الطبعة العربية للمجلة با�سم )بناء ال�سني) يف �سهر 
اأكتوبر )ت�سرين الأول) عام 964)، عقب الزيارة التاريخية التي قام بها ت�سو اآن لي 

مل�سر وعدد من الدول الأفريقية، نهاية 963) وبداية 964). 

اليوم).  اإلى )ال�سني  الثاين) عام 990)، تغري ا�سم املجلة  يف يناير )كانون 
كان تغيري ال�سم يف حد ذاته موؤ�سرًا لتطور ال�سني، فال�سم الأول كان منا�سبًا لفرتة 
اإعادة بناء البالد من جديد واإنعا�س القت�ساد، ولكن بعد اأن اأجنزت ال�سني مهمة 
اإنعا�س القت�ساد ب�سورة اأ�سا�سية تقرر تغيري ا�سم املجلة اإلى )ال�سني اليوم) الذي 
�ساملة  جملة  وخ�سائ�س  طبيعة  مع  ويتفق  الع�سري  الإح�سا�س  من  مبزيد  يتحلى 

موجهة للخارج)4)).

العام 004)، حولت املجلة مكتب متثيلها يف م�سر اإلى فرع اإقليمي ملنطقة ال�سرق 
الأو�سط، يف اإطار ا�سرتاتيجية توطني و�سائل الإعالم ال�سينية املوجهة للخارج. ويف 
))0)، اختارتها الندوة الفكرية ملجلة )العربي) الكويتية اأمنوذجًا لالإعالم الآ�سيوي 

باللغة العربية. 

جملة ال�سني امل�سورة )رمنني هواباو(

ال�سورة  على  تعتمد  وهي   ،(950 العام  امل�سورة«  »ال�سني  جملة  تاأ�س�ست 
رئي�سيًا. وقد حظيت باهتمام خا�س من الزعيم ال�سيني الراحل ماو ت�سي تونغ، الذي 
العربية يف  الأولى. �سدرت طبعتها  �سنواتها  املجلة يف  اأغلفة  ت�سدرت �سوره معظم 
 ،(006 عام  الورقية  العربية  طبعتها  �سدور  وتوقف  املا�سي،  القرن  �ستينيات  بداية 
للمجلة  العربية  الطبعة  حترير  رئا�سة  تولى  الإنرتنت.  �سبكة  على  م�ستمرة  ولكنها 

)4)) وانغ فو، الإ�سدارات الآ�سيوية باللغة العربية، )ال�سني اليوم) منوذجًا، ورقة مقدمة لندوة جملة )العربي) الكويتية، يناير )كانون 
الثاين) ))0).
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ملدة ثماين ع�سرة �سنة ال�سيخ ال�سيني امل�سلم حممود يل هوا ين، �ساحب املوؤلفات 
الكثرية حول الإ�سالم يف ال�سني. ويعد يل هوا ين من اأوائل ال�سينيني الذين كتبوا 
القت�سادي،  والنفتاح  الإ�سالح  �سيا�سة  البالد  انتهاج  بعد  ال�سني  الإ�سالم يف  عن 
ففي العدد الأول ل�سنة 980) ملجلة )ال�سني امل�سورة) كتبت مقالة م�سورة بعنوان 
ال�سينيني  امل�سلمني  اأحوال  تعك�س  م�سورة  مقالة  اأول  كانت  ال�سني«،  يف  »امل�سلمون 

خالل قرابة ربع قرن)5)).

ب- الإعالم امل�سموع واملرئي

وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة )�سينخوا(

تاأ�س�ست وكالة اأنباء ال�سني اجلديدة )�سينخوا) العام )93) حتت ا�سم »وكالة 
اأنباء ال�سني احلمراء«، ويف 937) حملت ا�سمها احلايل )�سينخوا) الذي يعني حرفيًا 

)ال�سني اجلديدة).

األف �سخ�س،  بها ما يقرب من ع�سرين  يعمل  اإعالمية �سخمة  وهي موؤ�س�سة 
ولديها نحو مئة و�سبعني مكتبًا خارج ال�سني، من بينها املكتب الإقليمي لل�سرق الأو�سط 
ومقره القاهرة. وتعترب )�سينخوا) م�سدر الأخبار الرئي�س لو�سائل الإعالم ال�سينية 
كافة. اأن�ساأت الوكالة ق�سمًا عربيًا بها لالأخبار املحلية والأخبار الدولية واأقامت مكتبًا 
ولها  الأو�سط،  ال�سرق  ملنطقة  اإقليمي  مكتب  اإلى  986)، حتول  �سنة  القاهرة  لها يف 

مرا�سلون يف معظم العوا�سم العربية. 

اإذاعة ال�سني الدولية

  انطلقت الن�سخة الإجنليزية لالإذاعة ال�سينية يف احلادي ع�سر من �سبتمرب 
 (XNCR( اأيلول) 947)، عندما كانت ال�سني يف غمار حربها الأهلية حتت ا�سم(
وعندما تاأ�س�ست ال�سني ال�سعبية عام 949) تغري ا�سمها اإلى )اإذاعة بكني)، ثم يف 

)5)) حممود، يو�سف يل هوا ين، )ال�سني اليوم)، عدد يناير )كانون الثاين) 004).
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983) تغري ال�سم اإلى )اإذاعة بيجينغ)، قبل اأن تتخذ ا�سمها احلايل عام 993).  

تبث اإذاعة ال�سني الدولية براجمها بثمان وثالثني لغة اأجنبية واأربع لهجات 
وثماين  مائتني  اإلى  ي�سل  بث  �ساعات  باإجمايل  الف�سحى،  ال�سينية  واللغة  �سينية 

�ساعات ون�سف ال�ساعة يوميًا. 

نوفمرب  من  الثالث  يف  الدولية)  ال�سني  )اإذاعة  يف  العربي  الق�سم  تاأ�س�س 
 (959 ويف  يوميًا.  على فرتتني  �ساعة  ملدة  تبث  وكانت   (957 عام  الثاين)  )ت�سرين 
اإلى  البث  اإلى �ساعتني على فرتتني، ويف )98) ازداد عدد �ساعات  البث  زادت مدة 
اأطلقت   (999 عام  )اآذار)  مار�س  من  والع�سرين  الثامن  ويف  يوميًا.  �ساعات  ثالث 
اإذاعة ال�سني الدولية برناجمها العربي الداخلي على قناة )FM88.7) مل�ستمعيها 

يف العا�سمة ال�سينية بكني، حيث تبث �ساعة واحدة يوميًا.

)العربية  املركزية  ال�سينية  التلفزيون  ملحطة  العربية  القناة 
 )CCTV

بعد اأن اأطلقت عديد من دول العامل قنوات تلفزيونية ف�سائية باللغة العربية، 
املحدد  املوعد  كان  عربية.  تلفزيونية  قناة  لإطالق  التح�سري  يف  ال�سني  �سرعت 
لنطالق البث الر�سمي للقناة العربية مبحطة التلفزيون ال�سينية املركزية هو �سهر 
اأكتوبر  �سهر  يف  الوطني  بالعيد  ال�سني  احتفال  قبيل   ،(009 عام  )اأيلول)  �سبتمرب 

)ت�سرين الأول).

 بيد اأن وقوع اأحداث عنف يف منطقة �سينجيانغ الويغورية التي يقطنها م�سلمون 
يف اخلام�س من يوليو )متوز) عام 009)، والتي اأثارت ردود فعل دولية وا�سعة النطاق، 
ولعب الإعالم الغربي دورًا راأته ال�سني م�سلاًل، وبالنظر اإلى م�ساعر العرب امل�سلمني 
جتاه ما يحدث يف �سينجيانغ، قررت اجلهات ال�سينية املعنية التعجيل باإطالق القناة 
ال�سرق  منطقة  القناة  هذه  تغطي   .(009 )متوز)  يوليو  من  والع�سرين  اخلام�س  يف 
و)نايل  �سات)  )عرب  ال�سطناعيني  القمرين  خالل  من  اأفريقيا  و�سمايل  الأو�سط 
اإلى عدد  اإ�سافة  �سات). تعتمد القناة على عدد من ال�سينيني املتحدثني بالعربية، 
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من مقدمي الربامج واملذيعني من دول عربية خمتلفة. 

ت- الإعالم الإلكرتوين

اأحدث  يعد  الت�سالت، حيث  ال�ساد�سة يف عامل  الثورة  لي�سكل  الإنرتنت  جاء 
الألفية  بداية  ومع  الع�سرين)6))،  القرن  من  الأخري  العقد  �سهدها  التي  التقنيات 
اجلديدة، اأدركت ال�سني الأهمية املتنامية لو�سائل الإعالم الإلكرتونية، فالعوملة التي 
تعتز  التي  وال�سني  وثقافية،  اأجوبة فكرية  ت�ستدعي  القارات وحتطم احلدود  جتتاح 
تاأكيد ح�سورها  تتوان عن  للعب دور كوين م�ستقبلي، مل  وت�ستعد  وتاريخها  بثقافتها 
يف اإعالم الإنرتنت ومل ت�ستثنمِ اللغة العربية من ذلك، فوكالة اأنباء �سنخوا الر�سمية 
و�سحيفة ال�سعب وهي ل�سان حال احلزب ووزارة اخلارجية وموؤ�س�سات اأخرى عديدة 
اأوجدت لها مواقع باللغة العربية على ال�سبكة العنكبوتية، يف �سعي وا�سح ملزيد من 
النفتاح على العامل العربي والعامل عمومًا. �سوت الإعالم ال�سيني باللغة العربية ارتفع 
يف خ�سم حرب عقدية دارت رحاها بني نظريات واأيديولوجيات يف منت�سف القرن 
املا�سي، احلرب انتهت وو�سعت اأوزارها وذهب َزَبد النظريات والأيديولوجيات، لكن 
ي و�سيبقى طاملا اأن املنطقة العربية ت�سكل اأهمية  الإعالم ال�سيني باللغة العربية بقمِ

متزايدة يف ال�سيا�سة ال�سينية اقت�ساديًا وجيو�سيا�سيًا)7)).

�سبكة ال�سني

اأن�ساأت املجموعة ال�سينية للن�سر الدويل موقعًا اإلكرتونيًا با�سم »مركز ال�سني 
اأو )www.china.org.cn) العام 000)، والذي ا�ستهر با�سم  ملعلومات الإنرتنت« 
»�سبكة ال�سني« يف ن�سخته العربية. ي�سدر هذا املوقع بع�سر لغات حاليًا، من بينها اللغة 
اأنباء  التي تن�سرها وكالة  العربية. يعتمد املوقع ب�سكل رئي�س على الأخبار والتقارير 
املوقع  العرب، �سار  الإعالميني  ببع�س  ال�ستعانة  وبعد  العربية.  �سينخوا يف طبعتها 

)6)) فوؤادة، عبداملنعم �سكري، مرجع �سابق، �س53).

)7)) عزت �سحرور، موقع اجلزيرة نت 5) مايو )اأيار) 005)، على الرابط التايل:
http://www.aljazeera.net/home/print/0353e88a-286d-4266-82c6-6094179ea26d/cc1891b5-d2d7-410b-91c8-
bf20fa9d97a9 
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ال�سينية-  للعالقات  املوقع اهتمامًا كبريًا  به. ويويل  اإعالمية خا�سة  يقدم خدمات 
العربية، اإ�سافة اإلى مو�سوعاته الرئي�سة املتعلقة بالتطورات الداخلية يف ال�سني.  

�سبكة )ال�سعب(

املوقع الإلكرتوين ل�سحيفة )ال�سعب اليومية) هو ثاين موقع اإلكرتوين د�سنته 
ال�سني باللغة العربية، وكان ذلك يف يناير )كانون الثاين) العام )00). املوقع الذي 
يتبع �سحيفة )ال�سعب اليومية) ال�سينية الناطقة بل�سان احلزب ال�سيوعي ال�سيني، 
يعتمد يف تغطيته الإخبارية على الن�سخة العربية لوكالة اأنباء )�سينخوا)، كما ين�سر 
وهي  اليومية)،  )ال�سعب  ل�سحيفة  ال�سينية  الن�سخة  من  املرتجمة  التعليقات  بع�س 

اأو�سع ال�سحف ال�سينية انت�سارًا.

موقع وزارة اخلارجية 

ال�سحفية  املوؤمترات  وين�سر  ال�سينية،  اخلارجية  وزارة  املوقع  هذا  يتبع 
للمتحدث الر�سمي با�سم الوزارة، وبع�س التقارير احلكومية، ويهتم بتغطية زيارات 

كبار امل�سوؤولني العرب لل�سني وزيارات امل�سوؤولني ال�سينيني للمنطقة العربية.

موقع اإذاعة ال�سني الدولية

عن  كثريًا  حمتوياته  تختلف  ول  الدولية،  ال�سني  لإذاعة  العربي  الق�سم  يتبع 
املواقع الإلكرتونية ال�سينية الأخرى باللغة العربية، با�ستثناء بع�س املعلومات اخلا�سة 

بالإذاعة. 

هذا اإ�سافة اإلى عدد غري قليل من املواقع الإلكرتونية التابعة لوزارات وهيئات 
الإلكرتونية  التجارة  خلدمات  الدويل  ال�سيني  املركز  موقع  مثل  �سينية،  حكومية 
التابع  العربي،  ال�سيني-  التعاون  منتدى  وموقع  ال�سينية،  التجارة  لوزارة  التابع 
لالأمانة العامة للمنتدى، وجملة القت�ساد ال�سيني التي ت�سدرها وكالة اأنباء �سينخوا 

اأ�سبوعيًا على الإنرتنت. 
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التحديات التي تواجه اإلعالم الصيني بالعربية

لي�ست  ال�سينية  الإعالم  اأجهزة  اأن  يظنون  ال�سني  خارج  كثريون  زال   ما 
اإن  بل  يفعلونه.  ما  وتربر  امل�سوؤولون  يقوله  ما  تردد  احلكومة؛  با�سم  ناطق  من  اأكرث 
بع�س الكتاب والباحثني يف البالد العربية يعتربون اأن ال�ستناد اإلى م�سادر اإعالمية 
�سينية، يف ما يكتبون عن ال�سني، يجرح م�سداقية كتاباتهم. واحلق اأن من يفكرون 
بهذا الأ�سلوب ما زالوا يعي�سون اأ�سرى اأوهام عفا عنها الزمن وجتاوزتها الأحداث، 
غري مدركني ملا ت�سهده ال�سني من حتولت كربى يف املجالت كافة، ولي�س الإعالم 
ا�ستثناء منها. والغريب حقًا اأن منهم من يكتبون عن ال�سني باعجاب وا�سح، وتفي�س 
اأقالمهم اإعجابًا بالتجربة ال�سينية ومدحًا ملا اأجنزته حكومة ال�سني خالل الثالثة 

عقود املا�سية. 

امل�سالح  عن  بقوة  تدافع  التي  ال�سينية،  الإعالم  اأجهزة  اأن  هو  الواقع 
ال�سرتاتيجية للوطن، والتي ت�سهم يف منظومة �سناعة �سورة ال�سني خارج احلدود، 
هي ذاتها اأجهزة الإعالم التي تنتقد احلكومة وتالحق اخلطاأ اأينما كان واأيًا كان من 
وراءه. وهناك مئات بل اآلف من الق�سايا التي مت�س م�سالح جماهري ال�سعب ك�سفتها 
اأجهزة الإعالم، ومئات من الظواهر اجلديدة ذات التاأثري ال�سيئ على �سالح املجتمع، 
وكان لأجهزة الإعالم الف�سل يف ك�سفها ومقاومتها)8)). ولكن الإعالم ال�سيني باللغة 

العربية يواجه جملة من التحديات، ن�ستعر�س هنا اأبرزها:

اأوًل: الفجوة املعرفية 

اجلامعات  يف  تقريبًا  موجودة  غري  ال�سينية  الدرا�سات  اإن  القول:  نافلة  من 
ومراكز البحوث العربية، با�ستثناء جمال اللغة ال�سينية التي يتم تدري�سها يف عدد من 
اجلامعات العربية. وبالرغم من احلديث الكثري عن تنويع الدول العربية لعالقاتها، 
فاإن ما ُي�سمى بالنخبة يف البلدان العربية غري موؤهلة فكريًا لذلك لرتباطها الفكري 
والعقلي واملعريف، ورمبا لعتبارات امل�سالح اأي�سًا، بالغرب. وعلى �سبيل املثال، فاإن 

)8)) ح�سني، اإ�سماعيل، الإعالم املهذب، ال�سني اليوم، عدد نوفمرب )ت�سرين الثاين) 005).
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موقف ال�سني من الأزمة ال�سورية ل يحظى باهتمام اإعالمي عربي، بل يتعر�س كثريًا 
اأن اجلانب ال�سيني مل ينجح ب�سكل كبري يف تقدمي  –بب�ساطة- هو  للنقد، وال�سبب 
وتقُبلها  اأخرى  روؤى  على  لالنفتاح  موؤهل  غري  العربي  اجلانب  واأن  اإعالميًا،  موقفه 
غري تلك الروؤى التي يتلقاها ُمعلبة من الغرب. مالمح الفجوة املعرفية جلية، واأب�سط 
مظاهرها اأن كثريًا اإن مل يكن كل من يكتبون عن ال�سني يف الدول العربية ي�ستندون 
ومقاطعاتها  ال�سني  قادة  اأ�سماء  يكتبون  اإنهم  بل  عام،  ب�سكل  غربية  مراجع  اإلى 
يكتبه  يقروؤون ما  العرب ل  الباحثون  اأ�ساًل.  يعرفونها  اأنهم ل  اأو  وموؤ�س�ساتها خطاأ، 
عن  ال�سينيون  يكتبه  فيما  ينظرون  ول  فيها،  يجري  وما  بالدهم  عن  ال�سينيون 

بالدهم وعن العامل)9)). 

وعلى الأرجح فاإن اأحدًا من الإعالميني العرب مل يلتفت اإلى ما كتبه الباحث 
ال�سيني تيان ون لني، يف مقالة له ن�سرها موقع )�سبكة ال�سني) يف 9) مايو )اأيار) 
3)0)، باأن منطقة ال�سرق الأو�سط ت�سهد ا�سطرابات �سيا�سية عربية على نطاق غري 
اندلع  �سبقت  التي  العربية  الدول  يف  الأو�ساع  ال�سيني  الباحث  حلل  وقد  م�سبوق. 
طوفان الحتجاجات ال�سعبية بقوله: »هذه الدول العربية تواجهها م�سكلة هيكلية، فقد 
يعتمد على اخلارج،  اقت�سادها  تطور  وبات  ال�سعب،  الطبقة احلاكمة عن  انف�سلت 
و�سارت �سيا�ستها اخلارجية تقوم على طاعة الوليات املتحدة الأمريكية«)0))). هذه 
القرار  و�سانعي  ال�سا�سة  من  كثري  لها  ينتبه  ل  العربي  النظام  يف  البنيوية  امل�سكلة 

واملفكرين يف الدول العربية. 

العربية،  باملنطقة  املهتمني  الباحثني  من  قلة  فبا�ستثناء  الآخر،  اجلانب  على 
فاإن املواطن ال�سيني يتعر�س لتاأثري التحليالت الغربية ملا يجري يف املنطقة العربية 
الباحثني  معظم  فاإن  �سيني،  باحث  وح�سب  الغربية.  الإعالم  و�سائل  تن�سره  وما 
ال�سينيني يف الدرا�سات العربية يتعاطفون مع الق�سايا العربية. ل ينبع هذا التعاطف 
اإلى تعددية الأقطاب  من قناعتهم باأن القوة العربية يف م�سلحة ال�سني التي تدعو 
وكفاحًا  ومعاناة  وروحانية  ح�سارة  العربي  ال�سيني-  التماثل  من  ينبع  ول  فح�سب، 

)9)) ح�سني، اإ�سماعيل، الفجوة املعرفية يف العالقات ال�سينية- العربية، )ال�سني اليوم)، اأغ�سط�س )اآب) 4)0).

)0)) تيان ون لني، موقع )�سبكة ال�سني)، 9) مايو )اأيار) 3)0).



حسين إسماعيل 

17 المسبــار

�سعبًا  العرب  من  تقريبهم  دورها يف  اأدت  اجلميلة  العربية  اللغة  لأن  واإمنا  فح�سب، 
وثقافة)))).

قد يكون �سحيحًا اأن و�سائل الإعالم احلالية، من ف�سائيات واإذاعات ومواقع 
اإعالمية جعلت البعيد قريبًا، وقّربت البعيد مّنا، وجعلت الدول التي ل نعرفها معروفة 
ثال ال�سني يف هذا نا�سع و�سورتها تظهر اأمامنا يوميًا.  لنا، و�سورتها مالزمة لنا. وممِ
العربية  باللغتني  والفي�سبوك  الإنرتنت  �سبكة  على  ال�سينية  املواقع  ع�سرات  فمن 
اإذاعة  اأثري  اإلى  ال�سهرية،  اليوم)  )ال�سني  ملجلة  العربية  الطبعة  اإلى  والإجنليزية، 
ال�سينية  ال�سحف  اإلى  ال�سينية،  الف�سائية  اإلى  بالعربية،  الناطقة  الدولية  ال�سني 
التي  الكثري  وغريها  ال�سينية،  ال�سعب  و�سحيفة  ال�سني  ك�سبكة  بالعربية  املن�سورة 
ونتلذذ  اإليها  ون�ستمع  ون�ساهدها  نقروؤها،  يومية،  واأخبارها  قريبة  ال�سني  جعلت 

ب�سورها)))). 

وبح�سب خبري ال�سوؤون العربية يف جامعة الدرا�سات الأجنبية يف بكني، ليو �سني 
لو، فاإن: »�سورة كل من ال�سني والدول العربية لدى اجلانب الآخر ل تزال ال�سورة 
النمطية التي جت�سد ال�سني يف برو�س يل والكونغ فو واملاأكولت ال�سينية فقط، فيما 

يقت�سر معنى كلمة عرب بني ال�سينيني على النفط وال�سحراء«)3)).

 لكن، لن ت�ستطيع و�سائل الإعالم اأن تقوم باملهمة كاملة جل�سر الهوة املعرفية 
يف العالقات ال�سينية- العربية، ول بد اأن تتبنى موؤ�س�سات ر�سمية وبحثية واإعالمية 
عربية و�سينية م�سروعًا يحدد اآليات من �ساأنها ج�سر هذه الهوة املعرفية بني اجلانبني؛ 
ذلك  من  والأهم  والعربية،  ال�سينية  اللغتني  بني  الرتجمة  حركة  تعزيز  من  بد  ول 
بع�سهما  ملعرفة  لدفع اجلانبني  والعربي  ال�سيني  ال�سعبي  الزخم  هو خلق حالة من 
ال�سعودية، فاإنه:  الكاتب يف جريدة )احلياة)  البع�س. وح�سب حممد علي فرحات، 
»من ال�سعب اأن نطلب يف �سنة اأو �سنتني اأو حتى يف ع�سر �سنوات اأن حت�سر ال�سني يف 

)))) �سوي، ت�سينغ قوه، موقع جريدة ال�سعب اليومية، 0) �سبتمرب )اأيلول) 4)0).

)))) عبداهلل، عالونة، جريدة )الديار) الأردنية، 7) يونيو )حزيران) 4)0).

)3)) ليو، �سني لو، كلمة يف ندوة الإعالم ال�سيني املوجه للعامل العربي، بكني يف 8 دي�سمرب )كانون الأول) 4)0).
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اخليال العربي كمثل ح�سور اأوروبا ووريثتها الوليات املتحدة الأمريكية«)4)).

خال�سة القول: اإننا يف حاجة ملحة اإلى حتويل ال�سعار الذي يرتدد منذ فرتة 
بالجتاه �سرقًا اإلى واقع تبا�سره وتفتح اآفاقه املوؤ�س�سات البحثية والإعالمية، فكل من 

العرب وال�سينيني يف حاجة اإلى اإعادة اكت�ساف الآخر.

ثانيًا: منطية الإعالم ال�سيني يف اللغة العربية 

بالرغم من التطور الذي �سهده اأداء الإعالم ال�سيني باللغة العربية يف ال�سنوات 
بطريقة  كبري-  حد  -اإلى  ُيدار  عام-  ب�سكل   - ال�سيني  الإعالم  زال  ما  الأخرية، 
منطية اأقرب اإلى اإدارة املوؤ�س�سات احلكومية، باعتبار اأن كل و�سائل الإعالم ال�سينية 
موؤ�س�سات حكومية. ولهذا ما زالت و�سائل الإعالم ال�سينية الناطقة بالعربية تفتقر 
اإلى ما ُي�سمى يف الإعالم بـ»ال�سبق«، كما تخلو -اإلى حد كبري- من التنوع الذي مييز 

كال منها عن الأخرى.

الإغراق  العربية–اأي�سًا- يف  للمنطقة  املوجه  ال�سيني  الإعالم  تتجلى منطية 
يف املحلية، فو�سائل الإعالم ال�سينية تركز على الق�سايا ال�سينية ول تويل اهتمامًا 
كبريًا لالأحداث العربية التي ل تكون ال�سني طرفًا فيها، وحتى عندما تتناول مثل تلك 
التحليل الذي يف�سح بو�سوح عن  الأحداث يكون تناولها خربيًا بالأ�سا�س، من دون 
روؤية الباحثني ال�سينيني للق�سايا العربية، يف ظل هاج�س بريوقراطي يجعل امل�سوؤول 

الإعالمي ال�سيني حياديًا وحذرًا من النزلق اإلى مواقف خالفية. 

هذا املوقف احلذر من مكونات ال�سخ�سية ال�سينية وله جذور تاريخية، وقد 
اأ�سار اإليه و�سعى اإلى حتليله الربوفي�سور فران�سوا جوليان، الأ�ستاذ يف جامعة باري�س 
ال�سابعة، يف مقال بالن�سرة العربية ل�سحيفة لوموند دبلوماتيك ل�سهر اأكتوبر )ت�سرين 
الأول) 006)، بعنوان »ال�سني يف مراآة الغرب«، حيث كتب قائاًل: »يبدو يل اأن املفّكر 
ال�سيني يف الع�سور القدمية طّور فكرة ما اأ�سميه »اجلهوزّية« اأي ترك كل الإمكانات 
مفتوحة. ذلك اأن ما يخ�ساه الإن�سان »احلكيم« هو التحّيز الذي يقوده، اإذا ا�سطدم 

)4)) حممد، علي فرحات، كلمة يف ندوة الإعالم ال�سيني املوجه للعامل العربي، بكني يف 8 دي�سمرب )كانون الأول) 4)0).
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كونفو�سيو�س:  عن  مون�سيو�س  قال  وقد  الآخر.  فقدان  اإلى  الأ�سياء،  ظواهر  ببع�س 
»عندما كان من املنا�سب اأن يتولى مهمة، كان يتولها، واإذا مل يكن منا�سبًا، تخّلى 
اإذ ميكن  »البني بني«؛  ال�سني  لت�سور موقف  الأقل- طريقتان  عنها«. وهناك -على 
فهمه على اأنه نقطة توازن بني حّدين، فـ»البني بني« لدى احلكيم ال�سيني، هو القدرة 

على القيام بكال الأمرين مع بقاء »النفتاح بالت�ساوي« على احلّدين)5)).

ثالثًا: فقر اللغة الإعالمية

اللغة -اأي لغة لفظية اأو غري لفظية- ترتبط ارتباطًا وثيقًا ومو�سوعيًا بعملية 
الت�سال، وتاليًا بعمليات التوا�سل والتفاعل بني الب�سر. واإذا كان الإلقاء هو فن النطق 
بالكالم على �سورة تو�سح األفاظه ومعانيه، وهو متام ال�سورة الأدائية للمتحدث وما 
يعرتيها من انفعالت تعبريية تنطق بها املالمح واحلركة املح�سوبة، ثم جتيء الكلمة 
باللغة،  الإملام  لالإعالميني على  بالن�سبة  يتوقف  ل  فالأمر  للمعنى،  ومو�سحة  متممة 
تت�سم بخ�سو�سية  العربية  اللغة  لأن  ونطقًا،  وكتابة  قراءة  ا�ستخدامها  بكيفية  واإمنا 

الأ�ساليب يف تراكيبها و�سوتياتها ودللتها)6)).

وتعد اللغة الإعالمية اأحد معوقات انت�سار الإعالم ال�سيني باللغة العربية، حيث 
تفتقر اإلى العناوين اجلاذبة اإ�سافة اإلى ا�ستخدام بع�س و�سائل الإعالم ال�سينية لغة 
تبدو غريبة على �سمع املواطن العربي. ومن اأمثلة ذلك النوع من العناوين: »اأ�سعار 
الإ�سكان يف ال�سني.. القفز الثالثي يف )30) �سنة«، »اأ�سعار الإ�سكان تتغالى«، »توقفت 
 (430( على  ت�ستولى  ال�سينية  »اجلمارك  واملرج«،  بالهرج  مفعم  �سارع  يف  ال�سيارة 
كيلوغرامًا من املخدرات املتنوعة منذ مطلع هذا العام«، »لنفتح خزن الثياب للزوجني 
الداخلية اخلاطبية يف  املالب�س  »اخرتاع  للجنود«،  الهزيلة  »اجلهة  ومي�سال«،  اأوباما 
اليابان«، »عا�سفة رملية تهاجم على مدينة الكويت«، »اخليالن الكلبيان يف بريطانيا«. 
فل�سطني  بني  املجابهة  التحام  »حالة  متعدد«،  مو�سور  مبثابة  هي  ونت�سون  »حمافظة 

)5)) ح�سني، اإ�سماعيل، �سفر ال�سني، دار الن�سر باللغات الأجنبية، بكني، الطبعة الأولى، 008)، �س9-8.

)6)) عادل، فهمي، مهارات الإعالميني اللغوية والت�سالية، دار امل�سرق العربي، القاهرة، 4)0)، �س)3.



اإلعالم الصيني في اللغة العربية 

المسبــار20

واإ�سرائيل ل تزال تبقى كما هي«)7)).

 الأمر ل يقت�سر على العناوين، واإمنا ميتد اإلى �سوغ املو�سوعات اأي�سًا، فتحت 
 (008 الأول)  )كانون  دي�سمرب  عدد  يف  جاء  املقومات«،  متعددة  »مو�سيقى  عنوان 
ال�سائد،  للتيار  املتبعون  ال�سباب  هوؤلء  بتقدميها  تفرد  »وقد  امل�سورة:  ال�سني  ملجلة 
كما  كفاءاتهم  كل  اإبراز  عليه  ا�ستطاعوا  م�سرحًا  كانت  اإنها  اإذ  للعادة  اتباعًا خارقًا 
يحلو لهم، ليطلق على كل منهم لقب )�ساب املو�سة اخلارقة للعادة)، با�ستثناء الفوز 
من  �سينخوا  مرا�سل  علم  يونيو/  اأول  »بكني  يقول:  اآخر  وخرب  ال�سخية«.  باجلوائز 
ال�سني من طراز )5000  امل�ستوى يف  اأ�سرع حا�سبة فوق  اأن  �سوقوانغ موؤخرًا  �سركة 
اإيه) وتدعى )موفانغ) �ستدخل طور ال�ستخدام ر�سميًا يف مركز �سانغهاي للحا�سبات 
فوق امل�ستوى يوم )))) يونيو احلايل. �سنع هذه احلا�سبة )5000 اإيه) مركز البحوث 
مع  بالتعاون  ال�سينية  العلوم  لأكادميية  التابع  العاقلة  للحا�سبات  الوطني  والتنمية 
�سركة �سوقوانغ/ بكني املحدودة ل�سناعة املعلومات، ومركز �سانغهاي للحا�سبات فوق 

امل�ستوى...«)8)).

لدى  العربية  اللغة  م�ستوى  �سعف  اإلى  فقط  لي�س  اللغة  هذه  ا�ستخدام  ُيعزى 
العاملني يف و�سائل الإعالم ال�سينية الناطقة بالعربية، حيث اإن معظمهم من ال�سبان 
اأربع �سنوات فقط يف اجلامعة، واإمنا  اإل  حديثي التخرج، ومل يدر�سوا اللغة العربية 
اأي�سًا لالفتقار اإلى املهارات الإعالمية باعتبار اأن تخ�س�سهم الرئي�س يف اجلامعات 
هو »اللغة العربية«. كما اأنه ل يوجد برامج تدريب اإعالمية متبادلة بني ال�سني والدول 
العربية. ي�ساف اإلى ذلك، اأن معظم من توظفهم و�سائل الإعالم ال�سينية من العرب 
لي�سوا اإعالميني حمرتفني، ولكنهم اإما ت�سادف وجودهم يف ال�سني لغر�س الدرا�سة 
من  ال�سيني  اجلانب  يعر�سه  مبا  قبلوا  اإذا  ا�ستقدامهم  يتم  اأو  عمل  عن  للبحث  اأو 
فبحكم  املجال،  هذا  يف  مهما  دورًا  املادي  العامل  ويلعب  معي�سية.  ومعامالت  راتب 
الإدارة البريوقراطية لالإعالم ال�سيني املوجه للخارج، يتم التعامل مع الإعالميني 

)7)) موقع �سحيفة ال�سعب اليومية، يونيو )حزيران) 009) على الرابط التايل:
 arabic.people.com.cn

)8)) املوقع الإلكرتوين ملجلة ال�سني امل�سورة، دي�سمرب )كانون الأول) 008)، على الرابط التايل:
www.chinapictorial.com.cn



حسين إسماعيل 

21 المسبــار

كموظفني حتكمهم القواعد الإدارية املنظمة للعمل ول توجد حوافز متييز لالأف�سل 
اأداًء وخربًة. ويف هذا الإطار، فاإن و�سائل الإعالم ال�سينية الناطقة بالعربية متخلفة 
كثريًا عن عديد من القطاعات ال�سينية، وخ�سو�سًا العاملة يف املجالت القت�سادية، 

واملوؤ�س�سات التعليمية والعلمية، التي ُتدار بنمط اإدارة املوؤ�س�سات احلديثة.

رابعًا: �سعف الأداء املهني

املوجه  ال�سيني  لالإعالم  املهني  الأداء  على  البريوقراطية  الإدارة  تنعك�س 
للمنطقة العربية، حيث تعمل الإدارات املختلفة داخل و�سيلة الإعالم الواحدة كجزر 
منف�سلة، مع الفتقار ملا ي�سمى باحل�س الإعالمي، وعدم متابعة التطورات والأحداث. 
وبا�ستثناءات قليلة، فاإن معظم و�سائل الإعالم ال�سينية تتاأخر يف تغطيتها لالأحداث 
املوقف  كبري-  حد  اإلى  تغطيتها-  يف  وتتبنى  الأخرى،  الدولية  الإعالم  و�سائل  عن 

الر�سمي للحكومة ال�سينية. 

الخاتمة

قد يكون من ال�سعب تقومي تاأثري الإعالم ال�سيني يف اللغة العربية على اأبناء 
املنطقة العربية؛ لعدم وجود درا�سات وبحوث خمت�سة يف هذا املجال، ولكن ميكن 
باأحداث  –غالبًا-  مرتبطًا  يكون  ال�سيني  بالإعالم  مو�سمي  عربي  اهتمام  ر�سد 
ر�سمية عربية- �سينية، وخ�سو�سًا زيارات كبار امل�سوؤولني العرب لل�سني، ومثال ذلك 
اأثناء زيارة ملك ال�سعودية الراحل عبداهلل بن عبدالعزيز لل�سني عام 006)، وزيارة 
الرئي�س امل�سري عبدالفتاح ال�سي�سي لل�سني يف دي�سمرب )كانون الأول) 4)0)، مما 
جعل جملة �سينية ت�سف �سهر دي�سمرب )كانون الأول) يف 4)0) باأنه »�سهر ال�سني 

يف م�سر«)9)).

اإ�سافة اإلى ذلك، هناك قوى عربية من دوائر خمتلفة ترى اأن النفوذ ال�سيني 
يف املنطقة العربية لي�س يف م�سلحتها، ومن ثم فاإنها تعمد اإلى اإعاقة تنامي النفوذ 
ال�سيني، مبا يف ذلك اأدواته الإعالمية، يف املنطقة. وي�سعى البع�س عن جهل اأو وعي 

)9)) )ال�سني اليوم)، �س 3، عدد يناير )كانون الثاين) 4)0).
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اإلى اإف�ساد م�ساعر ودية ما زالت جتمع بني غالبية ال�سينيني والعرب، وقطع روابط 
ال�سداقة التي ما زالت تربط العرب بال�سينيني)30).

وو�سل الأمر اإلى و�سف الإعالم ال�سيني باللغة العربية باأنه »اإباحية فا�سحة 
»عناوين  بال�سينية  الإعالم  و�سائل  تن�سره  ما  اأن  بزعم  فقط«،  للعرب  خم�س�سة 
تاأتيك من حيث ل حتت�سب..  فا�سحة  اإباحية  و�سور  ركيكة،  وبلغة  ومبتذلة  �سارخة 
ت�ستهدفك اأنت وحدك من دون �سواك وبلغتك من دون غريها.. اأنت اأيها العربي املولع 

باجلن�س واملهوو�س بالإثارة«))3).

ولكن، وفقًا ل�ستق�ساءات علمية، ال�سني هي الدولة الأكرث �سعبية يف املنطقة 
العربية من بني القوى الكربى يف العامل، فح�سب ا�ستطالع للراأي اأجراه مركز غالوب 
تفوق  نتيجته  اأظهرت  العامل،  يف  الكربى  الدول  �سعبية  حول   (009 )اأيار)  مايو  يف 
ال�سرق  الوليات املتحدة الأمريكية، �سعبيًا، ب�سورة حا�سمة يف منطقة  ال�سني على 
اأيدوا الوليات  اأفريقيا، حيث ح�سلت على )4%  مقابل 4)% فقط  الأو�سط و�سمايل 
املتحدة الأمريكية. وترجع اأ�سباب �سعبية ال�سني يف الدول العربية اإلى اأ�سباب عديدة 

منها:

والفكر، 	• واملحبة  للخري  بعيد مثال  العربية منذ زمن  الذاكرة  ال�سني يف  اأن 
ومقولة »اطلبوا العلم ولو يف ال�سني«، تعرب عن ح�سور ال�سني يف الذاكرة العربية، وهو 
ح�سور مرتبط ب�سورة تخيلية لبلد فيه علم و�سناعة وثقافة. وقد ا�ستمر هذا احل�سور 
عرب الع�سور مدعومًا مبا كان يربط اجلانبني العربي وال�سيني من طرق جتارية برية 
وبحرية قدميًا، وما ربط بينهما من دعم وم�ساندة متبادلة يف فرتة التحرر الوطني يف 

الع�سر احلديث، بعد اأن عانى كل منهما من نري ال�ستعمار والإمربيالية. 

 على الرغم من الختالف الكبري بني الثقافتني العربية وال�سينية، فهناك 	•
بر  مثل  اأخالقية  فقيم  الثقافتني،  والقيم يف  الأخالق  منظومة  بني  م�سرتكة  قوا�سم 

)30) ح�سني، اإ�سماعيل، مل�سلحة من ال�سقوط يف فخ �سيطنة ال�سني عربيًا؟! ال�سني اليوم، عدد �سبتمرب )اأيلول( 4)0).

))3) عزت، �سحرور، الإعالم ال�سيني بالعربية: اإباحية فا�سحة خم�س�سة للعرب فقط، القد�س العربي، 9) مار�س )اآذار) 3)0).
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قيم  اإلخ،  اجلوار...  وح�سن  الجتماعي  والتكافل  الكبري،  وتوقري  واحرتام  الوالدين 
اأ�سيلة م�سرتكة.

طرف 	• من  مت�سابهة  ملعاناة  وال�سيني  العربي  اجلانبني  تعر�س  حقيقة  اأن 
ثالث م�سرتك هو الغرب، جعلت التقارب بينهما له اأ�سباب مو�سوعية وعاطفية، وقد 
انعك�س ذلك على الدعم العربي لل�سني يف املحافل الدولية يف مواجهة الغرب، مثل 
دعم العرب لل�سني ل�ستعادة مقعدها ال�سرعي يف الأمم املتحدة، ودعم ال�سني للدول 

العربية يف ق�ساياها العادلة وخ�سو�سًا يف ق�سية ال�سراع العربي- الإ�سرائيلي. 

الكربى 	• القوى  �سيا�سات  اإلى  منها  جانب  يف  عربيًا،  ال�سني،  �سعبية  ُتعزى   
املعادية  والتوجهات  لإ�سرائيل  املوؤيدة  الغرب  ف�سيا�سات  للعرب،  املعادية  الأخرى 
لالإ�سالم يف الغرب جتعل العرب يبحثون -على امل�ستوى النف�سي- عن حليف دويل، 
خ�سو�سًا بعد انهيار الحتاد ال�سوفيتي، وياأملون اأن ت�سعد قوة دولية تواجه الغرب، 

اأو على الأقل توازنه. 

لها  العربي،  الذهن  يف  لل�سني  النمطية  ال�سورة  اأن  اإلى  ننبه  اأن  علينا  لكن 
جوانبها ال�سلبية عندما ترتفع توقعات العرب من ال�سني اإلى اأ�سقف بعيدة ل ميكن 
والعامل  املفقودة  اجلنة  ال�سني  يف  يجدوا  اأن  العرب  يتوقع  وعندما  اإليها،  الو�سول 
املثايل، فُي�سدمون عندما تواجههم احلقيقة باأن ال�سني دولة ككل الدول فيها الطيب 
واملهمل،  املجتهد  وال�سيئ،  اجليد  فيهم  الب�سر،  كل  مثل  ال�سينيني  واأن  واخلبيث، 
حدثت  جديدة  تطورات  اأن  �سك  ول  الب�سر.  �سفات  من  اإلخ  والكاذب...  ال�سادق 
و�سوف حتدث يف امل�ستقبل مع زيادة حركة التبادل بني اجلانبني، و�سوف يكون هناك 
�سوء فهم، و�سوف ت�سعى اأطراف اأخرى لت�سويه �سورة العربي عند ال�سينيني وت�سويه 
�سورة ال�سينيني لدى العرب))3). ومن هنا تاأتي اأهمية تعزيز دور و�سائط الت�سال، 
باعتبارها من اأكرث العوامل الفاعلة يف �سوغ التوجهات، يف ظل النت�سار الوا�سع لتلك 

الو�سائط بف�سل التقدم التقني. 

))3) ح�سني، اإ�سماعيل، �سعبية ال�سني عربيا بعد �ستني عاما من التاأ�سي�س، )ال�سني اليوم)، عدد �سبتمرب )اأيلول) 009).


