
 الصين والعالم العربي 

 

التقت   حيث  سنة،  ألفي  من  أكثر  قبل  ما  إلى  العربي  والعالم  الصين  بين  الودية  التبادالت  تاريخ  يرجع 

مساهمة بالغة لدفع تقدم الحضارة البشرية.   معًا  الحضارتان الصينية والعربية على طريق الحرير القديم وساهمتا

في الوقت الحاضر يشهد العالم تغيرات لم يسبق لها مثيل منذ قرن، وتواجه الصين والعالم العربي مهمات مشتركة 

بالبحث والدراسة بين  القول إن هناك مواضيع كثيرة جديرة  لذلك يمكن  التنمية.  متمثلة في حفظ السالم وتحقيق 

 العربية من المنظورين التاريخي والواقعي.الصين والدول  

توجد اآلن أعداد كبيرة من المجالت األكاديمية الخاصة بدراسات الشرق األوسط والدراسات الصينية في  

ت تستخدم اللغة العربية وتختص بدراسة التعاون واالستفادة المتبادلتين الالعالم. ولكن في الوقت نفسه لم تظهر مج

والعالم العربي. على هذه الخلفية تستهدف مجلة "الصين والعالم العربي" التي تؤسسها جامعة الدراسات بين الصين  

األجنبية ببكين إلى تغيير وضع التبادل األكاديمي الضعيف وتعزيز الحوار المباشر بين الجانبين الصيني والعربي، 

إلى دفع تطور دراسات الشرق األوسط في الصين والدراسا ت الصينية في الدول العربية. وسوف ترّكز  إضافةً 

 المجلة اهتمامها في المواضيع المتعلقة بالعالقة الصينية العربية من أبعاد الحضارة والثقافة والفكر.

إن لغة المجلة هي اللغة العربية. ال تشمل المجموعة المستهدفة خبراء الدول العربية فحسب، بل خبراء من 

دراسات الشرق األوسط والدراسات الصينية والعالقة الصينية العربية   إلجراءلغة العربية  أنحاء العالم يستخدمون ال

 أيضا.

 

 : رئيس التحرير

  ببكين  األجنبية الدراسات بجامعة أستاذ  :قوهتشينغ  شوي

 مسعود  ضاهر :أستاذ  بالجامعة اللبنانية 

 

 :رئيس التحرير التنفيذي

 ليو شين لو :أستاذ  بجامعة الدراسات األجنبية ببكين

 

 : رئيس التحرير التنفيذي المساعد

 وو مين يان :أستاذة مساعدة بجامعة الدراسات األجنبية ببكين 

 يو ماي :أستاذة مساعدة بجامعة الدراسات األجنبية ببكين 

 

: أعضاء لجنة التحرير  

 تشن جيا: أستاذ جامعة صن يات صن

المغربي السابق المالية واالقتصاد وزير فتح هللا والعلو: كاتب و  

 فراس السواح: كاتب وباحث في األساطير القديمة واألديان في الشرق األوسط والصين

 فو جي مينغ: أستاذ جامعة بكين 

 هو يوي شيانغ: أستاذ مساعد بجامعة الدراسات الدولية ببكين 



الدولية هوانغ هوي: أستاذة مساعدة بجامعة االقتصاد والتجارة   

فضاءات للنشر والتوزيع األردن جهاد أبو حشيش: كاتب ورئيس دار  

 جين جونغجيا: أستاذ جامعة نينغشيا 

 ليو شين لو: أستاذ جامعة الدراسات األجنبية ببكين

 لو لين: أستاذ جامعة اللغات والثقافة ببكين 

 مسعود ضاهر: أستاذ الجامعة اللبنانية 

جيانغ للدراسات الدولية  ما شياو لين: أستاذ جامعة تشه   

 محسن فرجاني: أستاذ ومستشرق بجامعة عين الشمس 

 سامر خير أحمد: كاتب وباحث في العالقة الصينية العربية

 وانغ يو يونغ: أستاذ جامعة الدراسات الدولية بشانغهاي 

 وو مين يان: أستاذة مساعدة بجامعة الدراسات األجنبية ببكين 

أستاذ جامعة الدراسات األجنبية ببكين : قوه  تشينغ شوي  

 يحيى محمود بن جنيد: رئيس مركز البحوث والتواصل المعرفي السعودي

: أستاذة مساعدة بجامعة الدراسات األجنبية ببكين ماييو   

 

 

 

 


