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  7ا لففةفف فف فف    

 محمود ريا

 

ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 

 العربي :

 آي  علي أحمد

هو مشروع متكامل، يهدف إلى جعل الةيفن  

أقرب، وهي التي باتت ت رض ن سها في كفل 

مكان في العالم، والتي تف فولفت إلفى ففر ف  

وت ّد في اآلن عينه، وهو لبن  أولى في بنفا  

 المعرف  العربي  حول الةين.

يقوم المشروع بشفكفل أسفاسفي عفلفى مفوقف  

 الةين بعيون عربي 

www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنفتفرنفت، وهفو مفوقف  مفتفكفامفل 

يتضمن الخبر والمعلوم  والفرأ  والفتف فلفيفل 

والت قيق والدراس  ويتناول قضفايفا الةفيفن 

الداخلي  وعالقاتها م  الدول العربي  والعفالفم 

كففكففل، إ ففاففف  إلففى اصو ففاع االقففتففةففاديفف  

 والمنوعات والريا  .

الموق  هو جز  مفن مفمفور عفربفي إلقفامف  

عالق   داق  م  الةين، وهو موق  شفقفيفق 

لالت اد الفدولفي لفلفةف ف فيفيفن واالعفالمفيفيفن 

والكتاب العربي أ دقا  الةين، هذا االتف فاد 

الذ  يتولى رئيس ت رير الموق  مهم  أميفن 

 السر وعضو المجلس القياد  التن يذ  فيه.

 مدير الموق : م مود ريا

 رئيس الت رير: علي ريا

لتفعفلفيفقفاتفكفم واسفتف فسفاراتفكفم ومفالحف فاتفكفم 

ومقاالتكم، يمكنكم مراسلتنا عفلفى الفعفنفاويفن 

 البريدي  التالي :

بريد موق  الةين بعيون عفربفيف  الفرسفمفي: 

info@chinainarabic.org 

مففجففمففوعفف  الةففيففن بففعففيففون عففربففيفف  عففلففى 

 ال ايسبوك

China In Arab Eyes  الةفيفن بفعفيفون

 عربي 

 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail.com 

 رقم الهاتف:

 من خارج لبنان 113470304070 

 من لبنان 10304070

هل ستوجه الواليات المتحدة ضربةرع كررةربيرع 

 إلى كوريا الديموقباطيع الشعبيع )الشماليع(؟

هذا هو الرؤال الذي شغل العالم من أقصرا  إلرى 

أقصررا  ابسرربرروض الررمرراضررل   ضرر رر   سررا ررل 

اإلكالم كلى مرتوى القرارات  مرحرا  لرع مرقرديرم 

إجاةع مشبع فضول الناس  محقق سبقرا  إكرالمريرا  

 يميّز هذ  الوسيلع كن ملك.

مّب ابسبوض  لم محصل الضبةع ـ حترى لرحر رع 

كتاةع هذ  الزا يع كلى ابقل ـ ما يعنل أن الةفّرع 

مال  إلى جانب الذين قالوا إنه لن مرةرون هرنرا  

مغامبة كرةبيع أمريربكريرع فرل شربره الر رزيربة 

 الةوريع.

هل هذا يعنل أن الوضع سيبقى كلى هذ  الرحرال 

فل ابيام المقبلع   أن منطقع شبق آسريرا نر ر  

مرن للررزال سرريرراسرل  كرررةربي كررا  الررب رريرر  

ابميبكل  نالد مربامرب يرفرّ رب  فرل  جره   ل 

 المنطقع   فل  جه   لته أيضا ؟

َمن ي يب كلى الرؤال ةـر ننرعرمن أ  نكرالن ال 

يملك القدر الاللم من الحصرافرع لرلرترعراطرل مرع 

الشأن الرياسل الرعرالرمرل   ال سريرمرا فرل  رل 

 جو  رجل متهّور  محاَصب كـ نمبامبن كلرى 

 رأس اإل ارة ابميبكيع.

فالب ي  ابميبكل ال يمةن التةهّن ةترصربفرامره  

 لي  من الرهل البكون إلرى آلريرات الرترحرلريرل 

الرياسل المعتا ة للحةم كلى ما سريرقروم ةره فرل 

 المقبل من ابيام. 

 ما يزيد الغمرو  حرول مرواقرفره هرو  ضرعره 

الرياسل غيب المرتقب   الناجم كن االمرهرامرات 

الموجهع له ةالـ نالترعرامرل مرع ر سريران  ابمرب 

الذي يدفعه إلى المزيد من التهور لتببيرب نرفررره 

  التعتيم كلى االمهامات الموجهع له.

كان يمةن لهذا القلق من التصبفات الرتربامربريرع  

أن يةون أقل حدة لو أن البجل لم يرفرعرلرهرا   لرم 

يوجه ضبةع كرةبيع إلى سوريا مح  ح ج لم 

 يأخذ ةها كد  كبيب من   ل العالم. 

أما  قد استخدم الصواريخ مبة  فماذا يمنعه من 

استخدامها مبة ثانيع  ثالثع  فل أكثب من منطقع 

 فل العالم  ةينها كوريا؟

أما لمن يرأل كن موقف الصين من الموضوض  

 فإن الموقف الصينل ينطلق من معطيات هل:

ـ كوريا الديموقباطيع حليفع الصين فرل الررّبا  

 الضبا    ما ي مع ةينهما ماريخ من مرحرارةرع 

 العرةبيتاريا االستعماريع.

ـ الصين مرعى إلخال  شبه الر رزيربة الرةروريرع 

من الرالح النو ي  بسباب مربرد ريرع  لرحرمرايرع 

المنطقع من آثار أي مدهور يؤ ي إلى اسرترخردام 

 هذا الرالح.

ـ الصين مؤكرد كرلرى أن الرحروار هرو الرطربيرق 

ابنررب   رةرمرا الروحريرد  لرحرل كرل ابلمرات 

 الرياسيع فل العالم   فل كوريا أيضا .

ـ الصين مبفض مروجريره أي ضربةرع كررةربيرع 

أميبكيع إلى كوريا الديموقباطيع   كبّبت كرن 

 هذا البفض ةشةل  اضح.

هل ن ح  الصين ةمرواقرفرهرا هرذ  فرل مر رنريرب 

المنطقع ـ  العرالرم ـر الرةرارثرع؟  هرل نأقرنرعر ن 

مبامب ةالتباجع كن خيارامه العرةبيرع مرقراةرل 

التفا   كلى حلول سلميع لرزلمرع؟ هرل نرحرن 

 كلى أةواب انفباج أ  انف ار؟

.... 

 إسألوا مبامب
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كان  شبه ال زيبة الةوريع مح  االحترالل 

الياةانل منذ مطلرع الرقربن الرعرشربيرن   قرد 

شهدت انتفاضات  هبّرات شرعربريرع كرثريربة  

 مررمرريّررز مرراريررخررهررا الررريرراسررل مررنررذ قررب ن 

ةالتشاةك الوثيق مع جارمها الصريرن  سروا  

كلى مرتوى ن ام الحةم اإلمبرباطروري أم 

كلى صعيد الحبكع الرياسيع الوطنيع الرترل 

 مصّدت لالحتالل الياةانل. 

 ساهم  م موكات من النخرب الرريراسريرع 

 الثقافيع الرةروريرع فرل الرةرفراح الرترحربري 

الصينل ضرد االسرترعرمرار الريراةرانرل.  فرل 

أرةعينيات القبن العشبين مبلورت طرلريرعرع 

ثوريع كوريع شارك  فرل نضرال الرحرزب 

الشيوكل الصينل  جيش التحبيب الشرعربرل 

ةزكامع ما مرل مرونر .  قرد انرترقرلر  هرذ  

الطليعع ةزكامع كيم إيل سون  إلرى ةرال هرا 

حيث مأس  حزب العمل الةوري الذي قرا  

حبكع  طنيع للتحبر من االحتالل الياةرانرل 

 نيل االستقالل.  كندما ُ قرعر  مرعراهردات 

االسترالم الياةانل ةرعرد الرحربب الرعرالرمريرع 

الررثررانرريررع مررقرراسررمرر  الررقرروات ابمرريرربكرريررع 

 الروفياميع الريطبة كلى كوريرا الرمروحردة 

التل قرم  إلى شطبين: شمالرل  جرنروةرل 

 .53يفصل ةينهما خط العب  

قررامرر  فررل الشررمررال جررمررهرروريررع كرروريررا 

الديمقباطيع الشعبيع التل صمدت فرل  جره 

الحصار ابميبكل  اكتمدت كلى قردرامرهرا 

الذاميرع فرل ةرنرا  اقرترصرا   طرنرل مررترقرل 

 امتلة  ةر رهردهرا الصرنراكرل مرنر رومرات 

 فاكيع را كع محرربرا لرلرعرد ان ابمريربكرل 

المحتمل فل أي  قر .  هرل مرحرالرفر  مرع 

الصين الشعبيع مرنرذ انربرثراق جرمرهروريرترهرا 

الديمقباطيع ةزكامع كيرم إيرل سرونر  الرذي 

ُكررربص ةصررراحرررب نررر ررربيرررع ل مشرررع أي 

 ناالكتما  كلى النف ن ةاللغع الةوريع.

خرراضرر  الرربررال  ثررورة لراكرريررع  ثررورة 

صناكيع  انطلق  كملريرات مرنرمريرع شرامرلرع 

رفع  مرتوى التطرور الرعرلرمرل  الرترقرنرل  

 استطاض الةوريرون ةرنرا  قردرات  فراكريرع 

جيدة ةمعونع سروفريرتريرع  صريرنريرع  لرةرنرهرم 

مميرز ا ةرالرقردرة كرلرى نرقرل الرترةرنرولروجريرا 

 موطينها فل ةال هم  مطرويرب صرنراكرامرهرم 

الحبةيع الخاصرع لضرب رات الردفراض. فرقرد 

مقدم هذا البلد فل صناكع الصرواريرخ الرترل 

 صل  إلى مرتوى العاةربة لرلرقرارات كرمرا 

ةنى ةبنام ا  نو يا  لتعزيز الب ض الدفراكرل  

 هو ما يعنل امتالكه للتةنولوجيا الرنرو يرع  

ذر ة التطور العلمل الصناكرل فرل الرعرالرم 

 المعاصب. 

مبّكز الحمالت اإلمببياليع منذ كقرو  كرلرى 

شرريررطررنررع هررذا الرربررلررد الررمرررررتررقررل   مررحرريررطرره 

ةالشا عات  ابكاذيب لتشويه الرمعع. لرةرن 

جميع من لار ا كوريا الديمقباطريرع نرقرلروا 

ر ايات أخبى كن م تمع يةرافرح لرحرمرايرع 

استقالله  نمرّو  ةرقردرامره الروطرنريرع  ةردكرم 

مباشب من المار  الصينل. فةل ما يقال كن 

كوريا  ر يرها فل  سا ل اإلكالم الغبةريرع 

لي  سوى  س  أكاذيب مهدص إلى مشرويره 

صورة كوريا  كمرا مشرو   صرورة سروريرع 

 إيرربان  ر سرريررا  الصرريررن  بن كرروريررا 

موشك أن مصبح قطبرا  مرهرمرا  فرل جروارهرا 

اإلقليمل   فل  ل شباكتها مع الصيرن قرد 

مرقط امامها أسوار مرترعرمربات امريربكريرع 

كثيبة  أ لها كوريا ال نوةريرع. فرمرع الرقردرة 

النو يع ستنهض قوة اقتصا يع صناكيع فرل 

ةلد انطلق  مرنرمريرتره مرن اقرترصرا  لراكرل 

متخلف  سروق مرحر  هريرمرنرع االسرترعرمرار 

كندما اندلع  الثورة الشعبيع ةرزكرامرع كريرم 

إيل سون  التل خراضر  الربرال  ةرهرا حربب 

االسررتررقررالل الررتررل حررولررتررهررا اإلمرربرربيررالرريررع 

ابمريرربكريررع إلررى شرربرح صردام كرالررمرل مررع 

االمحا  الروفيتل  الصين لترفرب  مرقررريرم 

 كوريا إلى شطبين ...

ساندت كوريا الديمقباطيع قضيع فرلرررطريرن 

 نضال المقا مع الفلرطيرنريرع طريرلرع كرقرو  

 هل حليف موثوق لةل من سوريع  إيبان 

فل  جه الحلف االستعمراري الصرهريرونرل  

 قدم  مراهمات جليلع لمن ومات الردفراض 

فل البلدين ةعد انهيرار االمرحرا  الرروفريرترل. 

 قررد ر ى لررل الصررديررق الررباحررل ابسررترراذ 

جببان كوريع الرنراطرق الرب راسرل الرروري 

الراةق ما قال لره الرقرا رد الرباحرل الرب رير  

حافظ ابسد فل طبيق العو ة مرن مروسرةرو 

ةعد لقا  كئيب مع ميخا ريرل غرورةرامشروص: 

نلم يعد االمرحرا  الرروفريرترل الرذي كربفرنرا  

مرروجررو ا ... سررنرربكررز جررهررو نررا مررن الرريرروم 

ةالشباكع مع إيبان كلى مطرويرب الرترحرالرف 

مع الصين  كروريرا الرديرمرقرباطريرع لرترقرويرع 

 قدرامنا الدفاكيع ن .

 فور العو ة من موسرةرو انرطرلرقر  كرمرلريرا  

خطع ابسد المتال  مرةرنرولروجريرا صرنراكرع 

الصواريخ ةمراهمع كوريع مّةن  الرعرلرمرا  

الرروريرريررن مرن مررطررويررب اإلنررترراج الررروري 

للصواريخ ةالتعا ن مع إيبان الترل كرقردت 

مررعررهررا مررعرراهرردة خرراصررع ةررهررذا الشررأن فررل 

الثمانينات   جبى فل سروريرع  ةرخربربات 

سوريع ةنا  من ومات صار خيرع مرترقردمرع 

شةل  أ اة الب ض الدفراكرل الرترل كرّوضر  

فل ميزان القوى مفروق الرطريربان الرحربةرل 

الصهيونل  فقا لن بيع حافظ ابسرد   هرو 

ما مّةن  مشق من  كرم فصرا رل الرمرقرا مرع 

اللبنانيع  الفلرطيرنريرع ةرقردرات صرار خريرع 

ها لع ما مزال متناميع  مرترمربة   سرلّرمر  

الصواريخ المتطورة للمقا مين الرلربرنرانريريرن 

 الفلرطينيين من معامل الردفراض الرروريرع  

 ةام  سربربرا  لروجرع  ركرب كرنرد الرةريران 

الصهيونل   هةذا انرطرلرق مرعرديرل مريرزان 

القوى ...  لذلك كله نحن معنيرون ةرمرررانردة 

كوريا ضد التهديد  الغرطربسرع ابمريربكريرع 

 كما نفعل مع   ل أميبكا الالمينيع.

إن ةصمرع كروريرا الرديرمرقرباطريرع الشرعربريرع 

 حليفتها الصين موجو ة فل كوامرل الرقروة 

الةامنع لدى محور المقا مع الذي اسرترطراض 

انتزاض لمام المبا رة من الةيان الصهيونرل 

ةمن ومع ر ض يحرب لها الحراب  صمو  

كرروريررا فررل  جرره الررتررهررديررد االسررتررعررمرراري 

 العبةدة ابميبكل هرو مرن كروامرل الرقروة 

ل ميع قوى التحبر فل العرالرم  فرل ةرال نرا 

 كلى  جه الخصوص.

*رئفيففس مففركففز الشففرل الففجففديففد لفف عففالم 

  والدراسات

الةين بفعفيفون ” ** المقال خاص  بنشرة 

 “عربي 

 غالب قنديل*
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ذات مرر، ز ت،ت هررمرركرري، رر   رري، رر  
الررم ررمرر رر،ابرر رر  القرر رر رر رر   رر  برر، رر  
هررمرركرري، رر  البرر رر  القرر رر رر رر ز  ررم رري  
،سم  ز ي"مّ،ات" ت  ،اتي إل ك   ث ر، ز 
يتحّمثت مع أحم المرسرليلر ر  الر ر ،ت ر  
ف ك  ضم  حم ثي الس  سي م كمز سرّ رمر  
 رر  أمررمرر رر  الرر ررسرر رر، رر رر  الرر رري، رر رر ز 
يُمس نمتكم ال س ،   يال ت ل ر  لرضر رضر  ر  
ال  مل  لألُم  ال ،    يالق يبز إذ مافرع 
ال ي، ي     است الل   تر،ا رنر  يسر ر م  
   ن تن  ين سن ز فقّغضيا بيا، خكم نرحري 
ال مي المقت،كز يس لت مم لهم الرت ر ر  

  ضى أ،ضن  في ممق  يال  ه، .
المسليل ال ي،ي استغ،ب  ما ً  أقريالري

)!(ز يبرضرب مر ر،فر  مر  أ ر  لري هرذ  
الم ضيم ت الس،  ز ف ضت له ال تنسرى أ  
  ئضتي يأنس  ئي يأبرمقر ئري يُحرضر ر ئري 
األُمم ي   ث ،ي  يهم منتق،ي  في  ل 
م   ز ياألسر،ا،  رنرمي " ر أل ريام"!.. 

المسليل أ م هرذ  الرمرسر هرمر ت الر ري، ر  
المتمّ ت ز التي لم ُ ق، إل ك  مر،هرع ي،قري 
  م في  الم  يال  لمز يتمنر رنر ز أنر  يهريز 
أ  ت  ى  ي،   ال  مئ ضسينغ   َسنماً يُذخ،اً 
لضق يب مع      ُحرضر ر ئرنر  فري "الرَمرقر،  

 اآلس يي".
ُنم،  َم  ُهُم في ال ر لرم الر ر، ري َ ر ر،فري  
 ر  هررذ  الررمررسر نررمات الر رري، رر  األُمررمرر رر  
لق ي ن ز  س ب خضٍل مم غيٍ لم كمز فكرم ال 
َ سرر رري  لررمرر رر،فررترركرر  إذ  سررترر ررثرر،ي  
ي ستب  ي  ال حث  رنركر   رمر   ر رحرثري  
" إهتك ٍم!"  ر  الرُمرغرّنر ر ت يالر،اقبر ت. 
أضف الى ذلكز َحهرب اع رالم الرمر ر مي 
يهي األقري  مر لر ر ً يمركرنر ر ً يلريهسرتر ر ًز 
لضح  ئ  ال ي،   يالياقع اليّضر   لر ري، ر  
الم م ،اب   ي الق تك  ال ،  ر ز يقر ربرنر  
اعم ،  ل   اع الم   ل  ينغر ر نرع يقر متركر  

 األح،ا، يحتب ال مل ال ي،ي ال  ني. 
 ي،   الم م ،اب    ضم َهم ٌل َهم ل الَهم ل 
ن سه. إنك  قب   غّن   م  الهن ز يَقر متركر  
يَق  ك  يأل أب ب يال أحضى. ف  ركر  َ ر مر  
اعنس    ضى ن سه يمست  ضهز يَ   ض قضمه 
 ُمَ،ِ، يب ك  ييبَ كُم. الى ذلك هري  رضرم 
التيتق ه يسين ي  ياالست اللر ر ز ي رضركر  

فضس  ت ال منميح   نك  هن ك يال ا،ترمام. 
يق ب  ي،    رضره هر رٌد يمفر ٌح يترحرت 
السالحز قرّ ر نر ً يقر َ ر ٍتز ِ،هر الً ينسر ً ز 
ي رر رر ررقرري  لررّ   ررضررى أهررّ رر  االسررترر ررمام 
لضم ،   المب ،   يالنِّتال الح سمز ف رضرى 
بال تكم تتحبم إ،امات األ رما . فركرلال  
ال ي، ي  ال  يهم  رنرمهرُم سري  الر رمرل 
يال مل ف بز ياعخالص لضيب  البغ ر،ز 
يهي بيٌ، ال  م   ل ، ي أ   رترخرّ رضركر ز 
أل   ، ن  َ ستح ل أ   تربرَي،يا إلرى هرذ  
رمر   البي،  الر ري، ر  الرنرضر لر ر ز الرُمرنر  
" ض ب ي، ب"  س ،ي فيالذي  ر رل مر  
في ال ضم  م  م نًىز فال َمث ل لك  في  رل 
ت ، خ ال ق،  .. إنه ن  م ل س   ل ن ر مز 
فـ"ال ،م لضهم    يالرهرمر  ر  لرضر ر،م" فري 
السّ،ا  يالضّ،ا ز فمر  نرتال نرذ ر،  ر رف 
    هنيم  ي،   تيتق ه َ نتح،ي  َ يض ً 

  ضى االستسالم لألم،    .
 ي،  .. إنك   الم م  نريٍح خخر،ز ال تر  ره 
 ق بن  الق  ب ر  لركر ز يتسرترمر،  رإنرتر   
يس ئل المف ح ي"المف ح الكهيمي" م   رلِّ 
نيٍح يق ل. يهذ  الميل  الّبرغر ر،  ترترخرذ 
ق،ا،ه  الس ر سري  رنر رسركر ز مي  انرتر ر ، 
م،هٍع يمبمٍ، أي أ ري رٍ  خر ،هر رٍ ز يهري 

س ب ن م  الرغر،ب  رضر ركر  مرنرذ أ  أقسرم 
  النت  م م  ال ي،      م الح،ب ال ي، ر  

(ز حرر ررث قرر تررل هررلال  0591-0591) 
ال ي، ي  مع ُحض  ئكم الب ن ر ر  يالر،يس 
 ت ر ً الرى  رترفز لرمحر، هر ريد أمر، ر ر  
يالمي ض  البك يإس،ائ ضر ر  الرتري قر ، رت 
  س،اب ب ئر،اتركر  يبر ر ،هر  الرحر، ر ر ر  
  بف  ي،   الق ب يالميل ز يتسري رتركر  
  أل،ضز يقتل المال    منركرمز فري أ ر ر، 
مهت،  ت ، خ   ل قر،  رتريابرل الرتر رتر رم 
 ررضرر رركرر  إلررى الرر رريمز ،غرر رر   ررتررحرربرر ررل 
اعم ،  ل    يالبك  رنر  خنرذاك "خر ر،ات" 
َ مالن   لتي   ركر  فري حر،يب ترل أ ر رب 

 يياقنب  ل ك، ال ،ب ياحتاللكم. 
،ف  ي يُمَ ضمي يق ئمي ينس  ي الرهرنر،ال  

الرر،يسرري القرركرر ررم يالرر رر حررث فرري القرر   
ال ، ي يالب ركرينريز يمرلسرس الرهر ركر  
الرر رر لررمرر رر  لررمرر رر فررحرر  البرركرر ررينرر رر  ي ررم  
مررنرر ررمرر ت يأحررتاب ،يسرر رر ز ألرر ررسررنررم، 
تخ ،يف تد ،يم ن ن يز الذي حر ،ب فري 
الح،ب ال ين   الث ن   مفر  ر ً  ر  ،يسر ر  
يأي،ي   يال  لمز ح ،ب أ ض ً في البر ر  
ي رري، رر  ضررمرر  قرريات الررنررهررم  األُمررمرر رر  
السيف  ت  ز  ـر"مر ر ترل بر رنري")!(  ر،غرم 
سحنته ال،يس  ز يقم حّمثني   لر رثر ر،  ر  
ذلك التح لف األُممي الُمنتب،ز يسر،م لري 
قبب ً مللم   ر  أهريال حر،ب اع ر م  
تضكز ح رث  ر   األمر، ر ر   يالبركر  رنر  
يِحررضرر رركررم  رر ررذفرري  لررضرر رري، رر رر  الررَهرري ررى 
األسم ك يالب  م الَمسميم ل تل أ  ر،  رمم 

 منكم!
ف اا ااي اار  ف فرااماال اا اا   ا فعهاالط روماايناا ااناا ااو
)إسر   ل(ف يفسميءف ور ي،فو ينفَ سعما ف
ألعهيال ف  يريف  هه ون ةفر نفر ضها ف
فوعا اعا ا ايعاها ف ف  ا ارار اة، فراي اةاااة   ر ض
فمايف ف   مل لفرأنفَعةيَّ   ُمجرمةفأنذ ك،فوشلط
ف  اعاحاي ا ف وس نيف  جهلفو  ح يةف عا از از
فو  ها انفو اور اي،ف فرا انفروسا اي  المماي
ف  سااا ااايساااةف فأ ااال   ااار  فعااااااا ط وماااهاااماااي

 و أل ل و وج يفر نفعةكف  لول،ف مه ر يف

 اصكاِديمي مروان سودار*

 5االتتم  على  الة    



   5ا لففةفف فف فف  

واحد أحد ال م ال ، وفي حفالف  إبفتفعفادهفا 

عن بعضها وت ّرقها وتفنفاقضفهفا يقفنف فبفق 

ثل القائل:"أُكلُت يقومق أُِكفلق الفثّفوُر  عليها المق

اصقبيض!". فالقفائفد رومفانفيفنفكفو الف فامفل 

صوسم  حفربفيف  أُمفمفيف  كفثفيفرة ومف لفف 

يف  لفلفةفهفيفونفيف ،  الكتب الُمدهش  الفُمفعفر 

ققبقضق على ن رة تف فالف فيف  إسفتفراتفيفجفيف  

ثاقب  وتمتّ  بِبُعِد بقةفيفرة سفيفاسفيف ، ففقفد 

نا ل صجل أن ال يقذهب نضاله سدًى بفييف  

عففداوة مففارئفف  تففقففوم بففيففن هففذ  الففدول 

فجفد  اآلسيوي  الثفال،، ففلفهُ الفّرحفمف  والفمق

 وِجنان الُخلد.  

الغبب لم يتمةن من إرجاض كوريا ل مشيه 

إلى العرصرور الرحر ربيرع ةرفرضرل صرالةرع 

التحالف ابُممل ةمواجرهرتره. فرةروريرا هرل 

التل أفشل  سويا  مع ةي ين  موسةو مرمرّد  

رثرالرهرا   موّسع مشب ض مرارشرال   ةربل م 

ثال ملك العواصم فل العالم سبيال  جرديردا    م 

للبشبيع  ال مةان فيه للبَطبيبكيع  الُعرف 

  الُ ور  القيو  الدهبيع.

فرل اب ضرراض الررحررالريررع قرد أُخررطرى  فررل  

محليلل أن  اشنطن مبامب لن مَشرن حربةرا  

شاملع أ  مةتيةيع  محرد  ة كرلرى كروريرا  

مراغرهرا  هرا     بن ةيونغيان  ةطبيعتها  طبع 

الررعرررررةرربي  سررترررررتررخرردم نفررورا ن كررامررل 

مبسانتها لقصف ُحلفا  أمبيةا فل سريرئرول 

 طوكيو  مايبيه   أسراطريرلرهرم  قرواكردهرم 

المنتشبة مرنرذ  -النو يع  أسلحتهم الةيما يع 

( سرنرع فرل الريراةران  جرنروب كروريرا 76) 

)الواقعع فعليا  مح  احتالل أمبيةا مرنرذ مرا 

 (.5493ةعد 

كما ستدمب كروريرا الرديرمرقرباطريرع الرقروى  

البحبيع للخصوم   هو فل صالح الصيرن  

حيث محاصب هذ  القوى الغبةيع  ماةعروهرا 

الصرريررن  ر سرريررا  مررحرريررط ةررالررد لررترريررن كـ 

ربة  سراكرع  عصمن  ُمرنرتر   نالروار حول الم 

ريررد ا مروسرةرو  ةرريرحريرن كرمررا  الصرفرب لريُرع 

يَحلمون للعصب االستعماري   إستعا ة من 

أمبيةا لعصب البيبيرتب يةا الربرا رد  الرذي 

أفشررلرره فررال يررمرريررب ةررومرريررن   قََصررَم  ررهررب 

صهاينته  غبةييه  مّ ار   كومببا  رييره 

حنهم.   ةةل س 

خالل إكردا  هرذ  الرَمرقرالرع  طرالرعرُ  فرل  

مواقع إخباريع للمعررةرب الرمرعرا ي  أنربرا   

يٍدن صينل شديد الرلرهر رع  كن نمَحذيب  مهد 

للد ل التل مرتعد لشن كد ان كلى كوريا  

 ةأن ملك الد ل نستدفع الثمنن  مرا يُشريرب 

 كلى ابغلرب إلرى أن الصريرن سرترتردخرل 

)ةأساليربرهرا( فرل الرحربب   قرد مرةرون قرد 

أرسل  قوامها الى كوريا فرل  قر  سراةرق 

لب ض ابمبيةان.. فخرارة الصين لرةروريرا 

ستةون كارثيع  ال مُعّو . فد لع سونةون 

/الحد التاريخل الرفراصرل 5العرةبيع  هل: 

 البا ض للقوات الغبةيع  المرانرع لرترقردمرهرا 

/2نحو الصريرن مرنرذ الرحربب الربرار ة..  

كوريا هل شعب شقيق لشعب الصيرن  أ  

ماريخل له   كا امهم  مرقرالريردهرم فرل كرل 

/كرانر  الصريرن  مرا 5م ال هل  احدة   

مزال مرتمرب  مرراهرم ةرمرد يرد الرمررراكردة 

للةوريريرن فرل مرواجرهرع الرَحر رب الرد لرل 

 الَمفب   كليهم  ُلما . 

 فل البةح  الخرارة  فإن حبةا  أمبيةريرع  

ففي الفمفنف فقف  كإحتمال  ةد ن ر ض صينل 

اآلسيوي  ال يوي  للةين وفي خفا فرتفهفا 

  هو خرارة فا حع للصريرن كرلرى الشرقي 

الُصعد  كافع   فريَحل محل   لع سرونرةرون 

  لع أخبى ماةعع مماما  بمبيةا  مررترفرزة 

للصين  مَنصب صواريخ مدميبيع مروجرهرع 

لقصف المواقع الصنراكريرع  الرحريرويرع فرل 

شبقل الصين  للتوسع فل ةحربي الصريرن 

الشبقل  الر رنروةرل  حريرث ةردأت حربكرع 

 اإلصالح  االنفتاح الصينيع الشهيبة..

مبامب  كرةربيرو  الرةربرار  يُردركرون أن 

حبب كوريا سرترةرون َمرومرا   إةرا ة  لرغريرب 

الد ل الُمترحرارةرع أيضرا   ذلرك أن الّررالح 

الذي سريُرررترخردم مرن الر رانربريرن الرةروري 

 ابمبيةل  هرو نمرا فروق نرو ين غريرب 

ُمعلن كنه لآلن  إذ أن الحربب ابمربيرةريرع 

مهدص إلةا ة الشمال الةوري  كرو ة  كرلرى 

ةد  إلى الحبب ابخريربة ةريرن الرطربفريرن  

حين أرسل  أمبيةا البعيدة أساطريرلرهرا الرى 

كوريا الفقيبة إللرغرا  الروجرو  الرفريرزيرا رل 

للةوريين  فل استنرا  للرتروّسرع اإلحراللرل 

 االقتالكرل  االسرتريرطرانرل الريراةرانرل فرل 

 الصين  كوريا.

 ةبغم أنه ال يمةن التنبؤ ةقبارات مربامرب 

ن كقالها   كريرشره ألمرع  كرمريرقرع  الفالتع م 

 مواجتهه  ُمشاكرته شعبره  اإلكرالمريريرن 

 اإلقتصا يين  حتى الَعرررةرب  إال أنره قرد 

يَأمب فل لح ع غضرب ةشرن حربب كرلرى 

رربررار يُرردركررون  كرروريررا  لررةررن كرررةررب  الررة 

نررتررا رر ررهررا  إذ سرريررةررون الررعررد ان ُمررعرراكرررا  

لبغبامه فرل رصريرد  ابمربيرةرل الشرعربرل 

 الد لل.  ةغض الن ب كن ضغط مبامرب 

كلى الب ي  الصينل نشل جين ةين ن فرل 

فلروريردا  لرالرصرطرفراص الرى جرانربره ضرد 

كوريا  إكتقا ا  ةرهولع مرحرصريرلره نكرارت 

ةررالنررشن صرريررنررل لرره  إال أن ةرريرر رريررن لررن 

مبضى خرارة َحليفها الةروري الرتراريرخرل 

فل الحبب العالميع ابخيبة مقاةرل ثرالثريرن 

من الفضع ابمربيرةريرع الرربيرعرع الرز ال  

فالحبب فل كوريا ستَهزم مبامب  مُرقرل رَعرهُ 

 كن ُكبسل الب اسع!

*رئففيففس اإلتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 

واإلعفالمففيفيففن والففكفتّففاب الففعفرب أ فدقففا  

 االردن. -وُحل ا  الةين 

*المقال خاص بفنفشفرة "الةفيفن بفعفيفون 

 عربي ".

 4تتم  المنشور على  الة     



  4ا لففةفف فف فف    

CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

لوةال مايمز كلى ذكب الرحرد غ أم  صحيفع

الصينل اب نى فيما يتعلق ةالقضيع النو يرع 

لةوريا الرديرمرقرباطريرع فرل مرقرال ةرعرنروان 

ال مرخرترار أ نينبغل كلى الواليات الرمرترحردة

مرارا خاطئا لةرب الر رمرو  فرل الرقرضريرع 

الررنررو يررع الررةرروريررعن  الررذي نشررب يرروم 

 .االرةعا   مثيبا مةهنات  اسعع

  فقا للمقال إن الصين مأمل ةشرةرل كربريرب 

فل أن مُحل القضيع النرو يرع الرةروريرع فرل 

أقبب  ق  ممرةرن.  ةرغرض الرنر رب كرمرا 

سرريررحررده  فررإنرره لرردى الصرريررن حررد أ نررى 

ستحرمريره مرهرمرا كرلرف ابمرب   هرو أمرن 

 . استقبار شمال شبق الصين

 فل هذا الشأن  قال المرقرال إنره ير رب أال 

متربب أنشطع كوريا الرنرو يرع ةرأي مرلرّوه 

شمال شبق الصين.  ةاإلضافع إلرى ذلرك  

يتعين كلى كوريا الديمقباطيع أال مرخرطر  

ةإرسال كد  كبيب من الالجئريرن  فرالصريرن 

لن مرمح ةوجو  حةومع مرعرا يرع لرلرصريرن 

كلى ال انب اآلخرب مرن نرهرب يرالرو  كرمرا 

ينبغل كلرى الر ريرش االمربيرةرل أال يردفرع 

 .ةقوامه العرةبيع إلى نهب يالو

 يفرب ةعض الخببا  ذلك كلى أنه موافرقرع 

صينيع كرلرى الضربةرات االمريربكريرع ضرد 

 كوريا الديمقباطيع. فهل هذا صحيح حقا؟

ـ أ ال : ني ب أال مرتررربرب أنشرطرع كروريرا 

 .نالنو يع ةأي ملوه شمال شبق الصين

هل الواليات المتحدة هل المقرصرو ة ةرهرذ  

ال ملع؟ رةما   لةن كوريرا الرديرمرقرباطريرع 

معنيع أكثب ةهذا الةالم. نحن نعلم جميعا  أن 

الت بةع النو يع الرةروريرع الررا سرع ةرامر  

 شيةع   أن مختلف ابطباص   ال سريرمرا 

 .الصين  يشعب ن ةالقلق إلا  ذلك

من الخبث ةشةل كبريرب أن مرخرترار كروريرا 

ري الرواقرعرع فرل   –الديمقباطيرع ةرونر رى 

كيل و ةرمرقراطرعرع نروره هرامر ريرونر  فرل 

كروريرا الرديررمرقررباطريررع كرمرروقرع لرالخررتربررار 

النو ي. فهذا المةان هرو أةرعرد نرقرطرع مرن 

ةيون  يان   اخل أراضل جمهوريع كروريرا 

الديمقباطيرع   لرةرنره قربيرب مرن الرحرد   

 .الصينيع الةوريع

لقد كانى سةان شمال شبق الصين فل كل 

مبة كان  م بي فيها كوريا الديمرقرباطريرع 

مر ربةررع نررو يرع.  قررد مرربرقرى هرذا ابخربررار 

طالجع ةالنربع لرنرا:  رهرور مشرقرقرات فرل 

المبانل   إجال  الطالب فل الصفوص إلرى 

 .المالكب

 مع مزايد معا المها النو يع  فان الرترهرديرد 

الذي يواجهه الشرعرب الصريرنرل الرمر را ر 

سيز ا  أيضا   سريرمرا إذا  قرع أي مرربب 

نررو ي أ  حرروا ه مررلرروه نررو يررع  فررإن 

ابضبار التل ستلحق ةبيرئرع شرمرال شربق 

 .الصين ستةون كارثيع  ال رجعع فيها

 هذا هو الحد الصريرنرل اب نرى   هرو مرا 

يعنل أن الصريرن لرن مررمرح أةردا ةروضرع 

كهذا.  فى حرالرع مرم الرمررراس ةرهرذا الرحرد 

اب نى فإن الصين سترتخدم كرل الروسرا رل 

ةررمررا فررل ذلررك الرروسررا ررل  لررلررب   الررمررترراحررع

 حريرنرئرذ لرن يرةرون مروضروض  . العرةبيع

كررانرر  الصرريررن مررتررفررهررم الضرربةررات  إذا مررا

االمبيةيع مروضرع نرقراي  حريرث سريرشرن 

جيش التحبيب الشعبرل الصريرنرل هر رمرات 

 .كلى منشآت كوريا النو يع من ملقا  نفره

 شررن ضرربةررع كررلررى الررمررنررشررآت الررنررو يررع 

ل مهوريع كوريا الديمقباطريرع هرو أفضرل 

 .الوسا ل العرةبيع ةبأي العالم الخارجل

أ ال : إن مواقع منشآت كوريا الديمقباطريرع 

 .النو يع ثاةتع  معب فع للخارج

ثانيا : إن العمليع النو يع الةوريع سترتروقرف 

ةشةل  ا م ةم ب  شن الرهر روم. حريرث أن 

موار  البال  النو يع مرحرد  ة  مرحراصربة 

ةشرةرل كرامرل  ابمرب  من العالم الخرارجرل

الررذي يرردحررض إمررةررانرريررع حصررول كرروريررا 

 .الديمقباطيع كلى موا  نو يع مبة أخبى

ثالثا  إن ابسلحع النو يع هل  رقع كروريرا 

الررباةررحررع فررل  جرره الصرريررن  الررواليررات 

المتحدة.  متى فقدت هذ  الربرطراقرع  فرإنرهرا 

 .ستصبح مح  الطوض كلى الفور

 أخرريرربا  إذا ُ مرربت الررمرربافررق الررنررو يررع 

الةوريع  فإنهم لن يتمةنوا حتى من القترال  

 سيقومون كلى ابرجح ةرحر رب ابخربرار 

كن سةانهم المحليين لخرداكرهرم. سرترصراب 

كوريا الرديرمرقرباطريرع ةرالرذكرب اذا ُ مربت 

 .منشآمها النو يع

ـ ثانيا  نيتعين كلى كوريا الديمقرباطريرع أال 

مخط  ةإرسال كد  كبريرب مرن الرالجرئريرن  

فالصين لن مرمح ةوجو  حةرومرع مرعرا يرع 

للصين كلى ال انب اآلخب من نرهرب يرالرو  

كما ينبغل كلى ال يش االمبيةل أال يردفرع 

 .ةقوامه العرةبيع الى نهب يالون

إن الواليات المرترحردة هرل الرمرعرنريرع ةرهرذ  

ال ملع  بن الفربضريرع هرنرا هرل أن يشرن 

ال يش ابمبيرةرل هر رمرات كرلرى كروريرا 

الديمقباطيع.  يمةننا أن نرفرهرم ابمرب مرن 

 .جانبين
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ةدكوة مرن الرب رير  ابمربيرةرل  مرحرده  

الب ي  الصينل شى جين ةيرنر  الريروم مرع 

  نالد مبامب كبب الهامف حول الرعرالقرات 

الثنا يع فضال كرن قضرايرا شربره الر رزيربة 

الةوريع  سروريرا.  قرد جرا ت الرمرحرا ثرع 

الهامفيع ةعد  ق  قصيب من اجتمراض نرا ي 

نمار أيه الغون  مما يشريرب إلرى أن آلريرع 

 .االمصال ةين الزكيمين معمل ةشةل فعال

 فل الوق  الذي يشعب فيه الرعرالرم ةرالرقرلرق 

من مدهور الوضع المتومب سوا  فرل شربره 

ال زيبة الةوريع أ  فل سوريرا  خرب جره 

كن نطاق الريطبة  فإن المةالمع الهامرفريرع 

ةين لكيمل الصريرن  الرواليرات الرمرترحردة 

سيةون لها مأثريرب كرلرى نر ربة الرمر رترمرع 

الد لل للعالقع الثنا يع  كما أنهرا سرتررراكرد 

 .فل معزيز التفاؤل ةشأن الوضع الد لل

 ممارس حرةرومرع مربامرب ضرغروطرا فرل 

الموضوض الروري  الةروري فرل الروقر  

نفره. حيث استبعدت  اشنطن احترمرال أن 

يررةررون لرربررشررار ابسررد مررةرران فررل الررنرر ررام 

الروري مرتقبال  كقب ه وم صرار خرل 

شنته كرلرى سروريرا.  اإل ارة الرحرالريرع لرم 

مخبج كن إطار سيراسرع أ ةرامرا الرروريرع 

فحرب  ةل  أصبح  أكثب كردا ريرع أيضرا 

مع مزايد المخاطب.  مرع ذلرك  لرقرد ةرامر  

اإلطاحع ةن ام ابسد أكرثرب صرعروةرع اآلن 

 .مما كان  كليه قبل ةضع سنوات

 قد مربغرب إ ارة مربامرب فرل مرمرارسرع 

المزيد من الضغوط كلى كوريا الشرمرالريرع 

مثيبة موقعات خارجيع ةأنها قرد مررترهردص 

كوريا الشماليع كرةربيرا  مشرن نهر رومرا 

مضرربب فرريرره اإلكررنرراقن. لررةررن  اشررنررطررن 

ستواجه معضلع اذا ما شنر  ةريرونرج يرانرج 

 ه وما مضا ا يا را.

إن امخاذ إجبا ات كررةربيرع ضرد كروريرا 

الشماليع هو أكثب خطورة ةةثريرب مرن شرن 

 ضبةع صار خيع كلى سوريا. 

فبإمةان ةيون  يانر  مروجريره ضربةرع قرويرع 

لةوريا ال نوةيع.  ةغض الن ب كرن قردرة 

ةيون  يان  الرنرو يرع  فرإن جرهرال مشرترير  

إشعاكل  أ  نقنبلع قذرةن  مُرلرقرى جرنروةرا  

ستربب ملوثا نو يا   هو مرا ال مررترطريرع 

 الحليفع ابمبيةيع احتماله.

 متى مدهور الروضرع فرل سروريرا  شربره 

ال زيبة ةشةل كبيب  فإن كرالقرات الرقروى 

 الةببى ستواجه اختبارا قاسيا. 

 سيخبج الوضع كن نطاق الرريرطربة إذا 

ما  قع سو  مقديب استبامي ل كبيرب. لرةرن 

المؤكد هو أن  اشنطن لم محرضرب نرفرررهرا 

 .بسوأ الريناريوهات

لي  لدى الواليات المتحدة الرقروة لرترنر ريرم 

الشؤ ن العالميع فل الوق  الباهن.  ي ب 

كلى البي  ابةيض التنبره لرهرذ  الرحرقريرقرع. 

يبد  أن  اشنرطرن مررترعردة لرتروسريرع خرط 

معاركها اآلن  لةن ذلك قد يرترعرار  مرع 

 . ما مبغب ةه

 سوا  كان ابمب متعلقا ةاإلطاحع ةرابسرد 

أ  إجرربررار ةرريررونرر  يررانرر  كرررةرربيررا كررلررى 

االسترالم  فإنه ال يمةن محرقريرق ذلرك فرل 

 قررر  قصررريرررب. لرررقرررد اسرررا ت الررردا ررربة 

االسررترربامرريرر رريررع فررل  اشررنررطررن مررقررديررب 

 .االحتماالت غيب المؤكدة

إن للتنريرق ةريرن الرقروى الرةربربى أهرمريرع 

حاسمع.  قد نرترمرةرن مرن الرريرطربة كرلرى 

المخاطب إذا ما موصل م لر  ابمرن إلرى 

امفاق. إن الخالفرات الرةربريربة ةريرن الرقروى 

 الةببى ستتحول إلى مشاكل  اقعيع. 

شرنر  الرواليرات الرمرترحردة  2005فل كام 

حبةا كلى الرعرباق   ن مروافرقرع مر رلر  

االمن الد لرل.  أحرد ابسربرـراب الرهرامـرـرع 

لفشل الحـبب هو الخرالفرات ةريرن الرقرـروى 

 .الةبـبى

يتعين كلى الواليات المتحردة ةرذل الرمرزيرد 

من ال هو  لتنريق مواقف القوى الرةربربى 

ةشأن القضايا الراخنع   الرعل لرلرتروصرل 

إلى مروافرق فرل اآلرا .  ةرهرذ  الرطربيرقرع 

مرتطيع  اشنطن أخذ لمام المربرا رة لرحرل 

 .هذ  المشاكل

    ي   غلوبال تايمز الةيني 
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 57أ ال : إن مرر ررمرروكررع جرريرروي ال 

فرل جريررش  54 مر رمرروكرع جرريروي ال 

التحبيب الشعبل الصينل مرؤ لتران كرن 

الررعررزلررع الررمرررررلررحررع لررالجررئررل كرروريررا 

 الديمقباطيع. 

م در اإلشارة إلرى أنره هرنرا  أكرثرب مرن 

منطقع كزل مرلحع لرن مرةرون مروجرو ة 

كلى طول الحد   ةيرن الصريرن  كروريرا 

الديمقباطيع  ال فل الصين ةل كلى ةرعرد 

كشبات الةيلومتبات من الرحرد    اخرل 

 .اراضل كوريا الديمقباطيـع

ثانيا : إن كبرارة نيرنربرغرل كرلرى الر ريرش 

ابمبيةل أال يدفع ةقوامه العرةربيرع الرى 

نهب يالون   أنه يتعين كلى الر رمرهروريرع 

الةوريع حليفع الواليات المتحدة كدم  فرع 

قوامها الى نهب يالو يفهمها جيشا البرلرديرن 

 .ةأن قوامهما لن متعدى كلى نهب يالو

خالل الحبب الةوريع فى الخمرريرنريرات  

اكلنر  قروات الر ريرش الرمرترحردة ةرقريرا ة 

الواليات المتحدة أن القوات المرترحردة لرن 

موسع جبهع القتال إلى نهب يرالرو  لرةرنرهرا 

 79مرريررال ) 90سررتررترروقررف كررلررى ةررعررد 

كيلومتبا( جنوب الحد   الصريرنريرع.  قرد 

أطلقوا كلى هذا الخط اسم خرط مرةرارثرب 

 .فل ذلك الوق 

 قد ذكبت افتتاحيع الغرلروةرال مرايرمرز أن 

الصين ن لن مرمح ةوجو  حةومع معا يع 

لها كلى ال انب اآلخب من نرهرب يرالرو ن. 

 فماذا يعنل ذلك؟

هذا يعنل أنه ةمر رب  أن مربردأ الرواليرات 

الررمررتررحرردة  الرر ررمررهرروريررع الررةرروريررع شررن 

ضبةامهما  فإن جيش التحربيرب الشرعربرل 

الصينل سيربسرل قروامره إلرسرا  أسراس 

 .لوضع مؤاٍت لما ةعد الحبب

 مررن هررذا الررمررنرر ررور  فررإن  فررع جرريررش 

التحبيب الشعبل الصينل كمليامه إلرى مرا 

هو أةعد من ةيونج يانج كراصرمرع كروريرا 

  .الديمقباطيع  هو أمب حتمل

 لن مرمح الصين ةالروضرع الرذي مروحرد 

فرريرره الررواليررات الررمررتررحرردة  الرر ررمررهرروريررع 

 شمال. 53الةوريع مناطق خط كب  

اآلنن َمن ةبأيةم مب ض افتتاحيع الغلوةرال 

 مايمز؟

 4تتم  المنشور على  الة     
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CH I N A  I N  A R A B  E Y E S  

 

أكلن مرحرلرلرون صريرنريرون يروم ابحرد أن 

احترمراالت  قروض مرواجرهرع كررةربيرع قرد 

مزايدت مع محب  قطع ةرحربيرع أمربيرةريرع 

صوب شبره الر رزيربة الرةروريرع  ةريرد أن 

الررمرروقررف الصرريررنررل ةشررأن قضرريررع كرروريررا 

 .الشماليع لم يتغيب
 قد ذكبت  كالع ر يتبل يوم الرب   نقال 

كررن مرررؤ ل أمرريرربكررل  أن مرر ررمرروكررع 

ه وميع ماةعع للبحبيع ابميبكيع هرل فرل 

طبيقها نحو غبب المحيرط الرهرا ر قربب 

شبه الر رزيربة الرةروريرع فرل اسرترعربا  

للقوى  سط مخا ص متزايدة مرن ةربنرامرج 

كوريا الشماليع لزسلحع.  مضم الم موكع 

اله وميع حاملع طا بات كرارل فريرنرررون 

من فئع نيميتز   هرل مشرق طربيرقرهرا مرن 

 .سنغافورة ةام ا  شبه ال زيبة الةوريع
 قررال جرريررن كررانررب نرر  كررمرريررد قرررم إ ارة 

الدراسات الرد لريرع فرل جرامرعرع ريرنرمريرن 

الصينيع لرلرغرلروةرال مرايرمرز يروم ابحرد إن 

احرتررمررال  قروض مررواجررهرع كرررةرربيرع ةرريررن 

الواليات الرمرترحردة  كروريرا الشرمرالريرع قرد 

 .مزايد
 قال جين نلقد أ هب الرب رير  االمربيرةرل 

  نالد مبامب أن الواليات المرترحردة أكرثرب 

كزما اآلن كلى استخدام القوة الرعرررةربيرع 

صرار    34ةعد أن هاجمر  سروريرا ب 

يوم ال معرعن.  أضراص إن الرغرب  مرن 

هذ  الخطوة ابمربيرةريرع هرو  فرع الصريرن 

 .للتعا ن معها فل موضوض كوريا الشماليع
غيب أن جين قال أيضا أن الصين لن مغيرب 

موقفها  سياستها   قد مزيد الرعرقروةرات اذا 

لم مربمردض كروريرا الشرمرالريرع أ   اصرلر  

 .االستفزال
 فل ابسربروض الرمراضرى أطرلرقر  كروريرا 

الشماليع صار   سةو  مم مرطرويرب مردا   

 فررقررا لررمررا ذكرربمرره شرربررةررع سررى آن آن 

 .اإلخباريع

  غط هائل
 قررال ابسررطررول الررثررالررث فررل الرربررحرربيررع 

االميبكيع فل ةيان صدر مرا  يوم الربر  

 امرب أ إن الرمر رمروكرع الرهر رومريرع مرلرقر 

ةاالةحار شماال لرةرنره لرم يرحرد   جرهرترهرا. 

 ستعمل الم موكع غبب المحيط الرهرا ر 

ةدال ليارامها موان  أستباليا المخطط لرهرا 

 .ساةقا   فقا لب يتبل
 قررال لررو مشررا   الررخرربرريررب فررل الرردراسررات 

الةوريع فل أكرا يرمريرع لريرا نريرنر  لرلرعرلروم 

االجتماكيع  لصحيفع غلوةرال مرايرمرز نإن 

الواليات المتحدة ةحاجع بن مأخرذ الرعرديرد 

من ابمور ةعين اإلكتبار اذا كان  مخطرط 

لشن ه وم كرةبي كلى كوريا الشمرالريرع 

سيرمرا مرا إذا كران حرلرفراؤهرا فرل الريراةران 

 كوريا ال نوةيع سيتعا نان ةشرةرل كرامرل 

معها  كيف ستةون االسرتر راةرع الرب سريرع 

 إال  فرإن ذلرك سريرؤ ي الرى   الصينيرع. 

 .كواقب ال محتملن
 قال لو يوم ابحد نإن المروقرف الصريرنرل 

ابساسل حول شبه ال زيبة الرةروريرع لرن 

يتغيب   هو م رنرب الرحربب كرلرى ةراةرهرا. 

 مرن الررمرحررتررمرل جرردا أن مرربسرل الصرريررن 

مرؤ لين إلى كوريا ال نوةريرع إلطرالكرهرم 

 .ن كلى الموقف  المبا ر الصينيع
 قال مشن  جييون  مديب مبكز الردراسرات 

الةوريع فل جامعع فو ان لصحيفع غلوةال 

مايمز نهذ  هل المبة اب لى الرترل مروجره 

فيها الواليات الرمرترحردة مرهرديردا كررةربيرا 

لةوريا الشماليع مما يضرع ضرغرطرا هرا رال 

 .نكلى ابخيبة
 مأمل الرواليرات الرمرترحردة الضرغرط كرلرى 

كوريا الشماليع لةل متخلى كرن أسرلرحرترهرا 

النو يع. ةيد أن محبكامها قد محرفرز كروريرا 

 .الشماليع لتطويب أسلحع نو يع

 عودة إلى الدبلوماسي 
 قد موصل  الصين  الرواليرات الرمرترحردة 

إلى ةعض التفاهم فيما يتعلق ةالتعرامرل مرع 

ألمع كوريا الشماليع ةعد اإلجتماض ابخيرب 

ةيرن الرب رير  الصريرنرل شرل جريرن ةريرنر  

 الب ي  االمبيةل   نرالرد مربامرب. لرةرن 

محللين صينيين قالوا إن الخالفات المرزال 

قا مع  أن محا ثات متعد ة االطرباص هرل 

 .فل مصلحع جميع ابطباص

يق ل تقنغ "إ  الب   ياليال  ت المتحرم  
تررترر رر رر    ررضررى خرربرري،  مقرر ررضرر   رري، رر  
القم ل   النيي   التي ت ر ،ب أ ضر  الرحرم 
الب ني األمنى. ل   ف م   تر رضر   ر ر ر ر ر  
الت  مل مع هذا الميضريحز فرإنره لرم  رترم 
التيبل الرى إهرمر ح  ر رم"ز مضر ر ر  إ  

   ،اً  ضى       الت  مل مع  اً لضب   ت ث ،
هذا الرمريضريحز يقرم حر   الريقرت لر ري 
ت مل الب   است،ات ه    ي،   القرمر لر ر  

 .الغ مض  إلى أخ،  ياضح 
يق ل يي ق ن ري مرم ر، مر، رت الرم،اسر ت 
األم ،    فري هر مر ر  فريما  لرضرغرضري ر ل 
ت  مت إ  " ال اله ن ر ر  سر رنر رذا   قر رل 
  مل ق،ا،ات مهضس األم  الميلري  قر   
ال  ي  ت الم ،يض   ضى  ي،   القم لر ر  
يس  مال  م    رضرى تر رت رت اعهر،ا ات 
الم ضيم س   القن ح  ي،   القم ل     ل ريم  

يأضر ف إ  الرحر ريمر   .الى المح مثر ت"
البر ررنرر رر  لررم ترر رر هر   ررإ،سرر ل مررهررمرري رر  
ههريمر ر   رحر، ر  أمر، ر ر ر  إلرى  ري، ر  

 .القم ل  
يق ل تقنغ إ   ي، ر  الرهرنري ر ر  ي ري، ر  
القم ل   م،ت برتر   ا،تر ر بر  يثر ر ر ز لرذا 
 ررترر رر رر   ررضرر رركررمرر  يقررف األ ررمرر ل غرر رر، 
الررمررسررليلرر   ررمرر  فرري ذلررك اخررترر رر ،ات 
البيا، خ يالتم،  ر ت الر رسر ر، ر  الرتري 
تكمم السالم ياالست ،ا، اعقض م  ر   قر رل 

،   .    
يقم ذ ،ت ي  ل  أن     ينك ب  يم األحرم 
أ  الرمر ر ريث الرنرييي األ رضرى لرضرقرلي  
الرنرريي رر  فرري البر رر  يي مايي سرر ررتي، 
 رري، رر  الررهررنرري رر رر   رريم االثررنرر رر  لرر ررحررث 
التكم مات النيي   يالبر ،يخر ر  لر ري، ر  
القم ل  ز  م  س ضت ي مر،قرحري الر،ئر سر  
عل    ن ،   رضرى الرتريهركر ت السر ر سر ر  
ال  مم ز ن ال    مب م، م ضريمر سر ر  فري 

 . ي،   الهني    لم تسمك 
يق ل قى  نه هينغ مم ، م، ت الم،اس ت 
األمرر، رر رر رر   ررهرر مرر رر  ،نررمرر رر  البرر ررنرر رر  
لبح    غضي  ل ت  مرت أنره  رتر ر ر   رضرى 
هم ع الميل الم نر ر  الر ريم  إلرى بر يلر  

 .الم  يض ت لتهنب تب  م التيت،
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أب حت ،ائرحر  الر ر ،يم ترنر ر رث مر  قر ره 
الهت ،  ال ي،   أ ث، يأ رثر،. يقرم ا،سرضرت 
اليال  ت المتحم  حر مرضر  الربر ئر،ات " ر ،ل 
ف نسي " الى الم    ال ،    م  ق ه الرهرت ر،  
ال ي،  ز ين ضت ي  ل  االن ر   الر ري، ر   ريم 

ا ، ل تحذ ،ات المرترحرمث  ر سرم يتا،   00
خ ،ه    ي،   الم م ،اب   أ   الم  سرترترخرذ 
أقرم االهرر،ا ات يتسرتررخرمم اقري  االسررضرحرر  
لضمف ح    ن سركر ز لرضر،م  رضرى اسرتر رتاتات 
ياقررنرربرر . يذ رر،ت مررهررضرر  " الررمرربررضررحرر  
اليبن  " االم،     أ  ح يم  ت،امب ت،سرل 
اق ،ات إلى أ  اليقت قم ح   لتغ  ، اليضع 
ال،اه  في  ي،   الم م ،اب  ز    ه م حرضريل 
أخ، . ي  مي أ  نسخ  ت،امب الست،ات رهر ر  
" أ  م  التيات  في خس   يالمرحر رب الركر م " 
التي  تيق ك  الن س منذ فت،  بري رضر  هر هرت  

 ح ل  .

 عهيل فوجهيف وج ف

ذ ،ت يس ئل اع الم األم،     أ  تر،امرب 
ي م خالل حمرضرتره االنرترخر  ر ر   رنرتح فرتر رل 
تكم مات  ،ن مج االسرضرحر  الرنريي ر  لر ري، ر  
الم م ،اب  ز يأ ،ب    است مام  لضت ر يض 
مع   م هي  أي  يهركر  لريهره. لر ر ز  ر رم 
تيل ه منب ه اخت ، ميق   ا ث،  ميان   تهر   
 رري، رر  الررم ررمرر رر،ابرر رر . يأ ررضررنررت الرر ررحرر، رر  

ا رر، ررل  رر  مررهررمرري رر   8االمرر، رر رر رر   رريم 
ههيم    ح،   تضم ح مض  الب ئر،ات  ر ،ل 
ف نسي  ت ح، م  سنغ في،    ته   م    قر ره 
الهت ،  الر ري، ر . يحريل هرذ  االهر،ا ات 
الم  هئ ز ق ل م ف  رنركر مز الرمرترحرمث  ر سرم 
ال   م  األم،     في الرمرحر رب الركر م   "لر رم 
أم،ت ال   م  األم،     في الرمرحر رب الركر م  
مهمي     ،ل فنسري  الر رتر لر ر   ر   تر ري  
تررحررت يضررع اعنررذا، يالررتررياهررم فرري غرر،ب 
المح ب الك م  ". ي ر رتر رم لري تقري   ر رنرغ 
،ئ س قسم الس  س  الميل    رهر مر ر  البر ر  
لض ضيم الس  س   يال  نين   أ  هذا الر،مح هري 
اال  ، م  ني ه ت يم  ه الريال ر ت الرمرترحرم  
منذ سنيات في قم ل خس  . ي ستكمف الر،مح 
 ري، رر  الررم رمرر ر،ابرر ر  مر رر قر، ." يفري هررذا 
البممز تخت ،  ي،   الم م ،اب   االه،ا ات 
الب ،م  لض،م. يقر لرت الرخر ،هر ر  الر ري، ر  

ا ر، رل أ  تركرم رمات  00الم م ر،ابر ر   ريم 
ياقنب  ال س ر، ر  تر ر،، تربري ر،  ر،نر مرج 
النييي ل ي،   الم م ،اب  . ي ن  ا  ضى هرذا 
ال كمز فرإ   ري، ر  الرم رمر ر،ابر ر  قرم ترترخرذ 

 اه،ا ات ق س   ل،م  ضى اليال  ت المتحم .

خ ةفآس يفو  مح  ف  هيلئفخة ف
  سعر ع ج ةف  رلع

تيق ت اليال  ت المتحم  ي ي،   الهني    في 
اآلين  األخ ،  ابال   ري، ر  الرم رمر ر،ابر ر  
بيا، خ ال  ل ست   ال   ،  لض  ،ات أي إه،ا  
س مس ته،   نيي  . يقر ل مسرترقر ، األمر  
ال يمي األم،  ي الهن،ال هر، ر،ت ، رمرينرم 

ا ر، رل أ  سرضريك  ري، ر   5م  م ست،ز  يم 
القم ل ر  االسرتر رتاتي نرمرب غر ر، مر ر ريلز 
يق،ا، تح، ك مهمي   قت ل    ح،   بريب 

 ق ه الهت ،  ال ي،   ،م ف ل "ح  م".

في الرياقرعز تقر ر، تريهركر ت تر،امرب نرحري 
الح،ب   ل ،ب م  ق ره الرهرت ر،  الر ري، ر  
إلى أ  خس   ال تتال المنب   اال ث، اهرترمر مر  
م  ق ل الح يم  االم، ر ر ر  الرهرم رم . يقر ل 
 يا  تقرنرغ مرم ر، مر ركرم م،اسر ت القرلي  
االم،     الخ ،ه   الت  ع ال  م مر ر  الر رضريم 
االهتم   ر  البر رنر ر  أ  تر،امرب لرم  رذ ر، 
اسررترر،اترر ررهرر رر  " أ رر م  الررترريات  فرري خسرر رر  
يالمح ب الك م " م  ق،  ل رنرب  رنر رسره  ر  
إما،  أي  م ز يل   منذ ابال  االست،ات رهر ر  

ز لم تتيقف اليال  ت المرترحرم  1100في   م 
م  ت ت ت انتق ،ه  ال سر ر،ي يالرترحر لر ر ت 

 يالميا،م في خس   يالمح ب الك م . 
ي  لنس   لضيال  ت المتحم ز سيا  مر  نر حر ر  
مستي  المربر لرال االقرتربر م ر  أي الرنر حر ر  
اله يس  س  ز فإ  خس   يالمح ب الكر م  هري 
المنب   األ ث، أهم  ز يالت،  ت الم ضريمر سري 
لضح يم  الرهرم رم  ال  رتال قر ئرمر . يتر رتر ر، 
 ي،   الم م ،اب   الخبرم اال رثر، بر ري ر  
  لنس   لضيال  ت المتحم  في خس   فري الريقرت 

 الح ض،. 
ي ر رمي أ  اهررترمر م ترر،امرب  قر رره الرهرت رر،  
ال ي،  ز    س  تمه البما، نسخ  هم رم  
خ ب  الست،ات ه   " أ  م  التيات  في خس ر  
يالمح ب الك م "ز  رغر،ض السر ربر،   رضرى 

قم ل ق،  خس   ز يالرمفر ح  ر  مبر لرحركر  
 االقتب م   يالك من  ال  لم  .

 لفع ونف ور يف  ل مقر   ةف  هل ف  عي يف
  ةر  سفلوني لفعر مبفر لفسور يف؟

قرر ل يت رر، الررخرر ،هرر رر  األمرر رر، رريز ، رر ررس 
ت ض،سي  في ال،م  رمر  إذا  ر نرت ضر، ر ت 
ضم سي،   ملخ،ا ،س ل  ل ي،   القرمر لر ر   
"ال،س ل  التي  م   أ  تست  ك  أي ميل  هي  
إذا انتك ت الم   ر ر، الرميلر ر  يإذا انرتركر رت 
االت  ق ت الرميلر ر  يإذا لرم ترف  ر لرترتامر ترك 
فستب ح   تكم ما لّخر، ر  يسر ر ري  الر،م 
أم،ا م،هح  في م،حض  م  الم،احل." يهرنر  
 رر رربررم  رر لررميل االخرر،   ررمرر  فرر رركرر   رري، رر  
الم م ،اب  . ي  ت م مينغ ق  نغ ،ينغ   حرث 
في م كم الم،اس ت االست،ات ه   ال  لم   فري 
خس   يالرمرحر رب الركر م  الرتر  رع لرال ر م رمر ر  
الب ن ر  لرضر رضريم االهرترمر  ر ر ز أ  أ ضر   
ح يم  ت،امب في االين  االخ ،  أبض يا فري 
ال م م م  المن س  ت اق ،  ياضح  يخب ،  
ـــ ت  ى يس ض  ال ي  ق ئم  اذا لرم  ريهرم حرل 

 سضمي لض ض   النيي  .

يمع ذلكز اقر ،  ر رض الرمرحرضرضر ر  الرى أ  
اآلث ، المت،ت   م  استخمام ال ي  ضم  ري، ر  
القم ل   ، م   ه ل اليال  ت المتحرم  تر ر ر، 
  لحذ، إذا م  استخرممرت الر ري  مسرتر ر رال. " 
 ي،   القم ل   يسري، ر  مرخرترضر رتر  ز حر رث 
  ت م الهم ع ي ضى نربر   ياسرع ا   ري، ر  
الم م ،اب   لم ك    ل  ل أسرضرحر  نريي ر ز مر  
 تيهب الت   ، في االث ، المت،ت   يالرنر هرمر  
   الكهم ت  رضرى  ري، ر  الرم رمر ر،ابر ر ." 
يأق ،مينغ قر ر نرغ ،ينرغ إلرى أ  الريال ر ت 
المتحم  ستياهه م  ،ض  قرم رم  مر   رضرما  
ق ه الهت ،  ال ي،    قر   اسرترخرمام الر ري  
ضم  ي،   الم م ،اب  . ي  ت م مينغ قر ر نرغ 
،ينغ أ  اليال  ت المتحم  ا،سرضرت حر مرالت 
ب ئ،ات الى ق ه الرهرت ر،  الر ري، ر  حر،ب 

 ن س   ا ث، منك   س ،  .
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حذ، ه د همكي،    ي،   الم م ،ابر ر  القر ر ر ر  الرهرمر ر  مر  
اتخ ذ "،م ف رل فري غر  ر  الر ري " ،ما  رضرى  رضرى يبر ره  ر نره 

 "است تات  س ،ي متكي،" م  ه نب إما،  ت،امب.
يفي      برم،  ر  ي ر لر  األنر ر   الر ري، ر  الرمر، رت ر ز قر ل 
المتحمث   سم األ،    ال  م  له د الق ب ال ي،ي أ  الريضرع 

الح لي فري قر ره الرهرت ر،  الر ري، ر  "فري غر  ر  
 الخبي، ".

يق ل المرترحرمث إ  "إما،  تر،امرب الرتري ترتريلرى 
األمي، في اليال  ت المتحم   مأت في ال قف    
ب   تك  االست مام   التري ترترتامر  مرع مرنر ي،تري 
ال تم األ  م يف،خ النس،     الريال ر ت الرمرترحرم  
ي ي،   الهني   ." يت  رع الرمرترحرمث "الرخربريات 
االست مام   المست ت  م  ه نب اليال  ت الرمرترحرم  
 ضى المستي  ت الس  س   ياالقتب م   يال س ،   
س تم إح  بك    ل  مل م  خالل ،م ف ل في غر  ر  
الرر رري  مرر  هرر نررب قرر ررب  رري، رر  الررم ررمرر رر،ابرر رر  
يه قك ." يأض ف المتحمث أ  ،م الر ر رل ترهر   
"اليال  ت المتحم  يقياتك  ال ح،   س تم  ر سرضريب 
ال ،حم  ف هز  م  ال  سمال لضم تم     ل ر ر    رضرى 

 ق م الح   ."
يأيضال "في  ل اليضع الر ر م  ر لرغ الرخربري، ز 
 ضى اليال  ت المتحم  أ  ت يم إلى ،قمه  يتتخرذ 

الخ  ، المن سب لحل المق ض ."   نت اليال  ت الرمرترحرم  أ،سرضرت 
ح مض  الب ئ،ات األم،     ) ي إس إس   ،ل ف نسي ( إلى المر ر   
ال ،    م  ق ه الهت ،  ال ي،  ز ف م  يب ته   نه "،م ف ل  ضى 
االسرتر رتاتات" مر  هر نررب  ري، ر  الرم رمر رر،ابر ر  فرر رمر   ررتر رضرر  

   الخت  ،ات الب ،يخ   االخ ، .

كبض  جمهوريع كوريا الديمقباطيع 

الشعبيع ب ل مبة صواريخها الباليرتيع 

التل مطلق من غواصات   )الرب (  

 ذلك قبيل استعبا  كرةبي فل 

 العاصمع ةيون  يان .

 لميال  مؤسرها كيم إيل سون  صباح )الرب (. 503 ةدأت كوريا الديمقباطيع احتفاالت ضخمع ةمناسبع الذكبى الرنويع الـ 

 ةدأ ال نو  سيبهم فل ساحع كبيبة فل  سط ةيون  يان  محمل اسم القا د ابكلى الباحل فل الصباح لتشةيل نمط كلى شةل 

الشم  التل مبمز إلى كيم.  حضب الحفل القا د ابكلى لةوريا الديمقباطيع كيم جون  أ ن  أكضا  القيا ة الرياسيع  العرةبيع 

 فل البال .
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حذر  ليب الخارجيع  ان  يل )ال مرعرع( 

من أن أحدا لن يرخربج فرا رزا إذا نشربر  

حبب فل شبه ال زيبة الةوريع  ناصحرا 

ةرعردم الرقريررام ةررأي شرى  قرد يررؤ ى الررى 

 . مصعيد الموقف

 قال  ان  فل لقا  مرع الصرحرافرع كرقرب 

محا ثات أجباها مرع  ليرب الرخرارجريرع 

مار  ايب ل: نإننا نحرث  -الفبنرل جان

كل ابطباص كلى االمتناض كن البيانرات 

 ابفعال التحبيضيع ا  التهديرديرع لرمرنرع 

موجيه الوضع فل شبه ال زيبة الةروريرع 

 .ن نحو طبيق يتعذر البجوض كنه

شرديردا    اضاص  ان : نإن هنرا  مرومربا  

ةين الواليات المتحدة  جمهوريع كروريرا 

 . ن  جمهوريع كوريا الديمقباطيع   إن الوضع المحفوص ةالمخاطب يرتبكل اهتمامنا   قلقنا

 اكد  ان  معارضع الصين الدا مع للةلمات الطنانع أ  ابفعال التل مؤ ي إلى مصعيد التومب  الفتا إلى أن الرتراريرخ أثربر  

 .صواةيع الحوار ةاكتبار  الحل الوحيد للمشاكل

قال المةتب اإلكالمل لولارة الدفاض 

الوطنل الصينيع يوم االرةعا  إن 

نالتقاريب التل مفيد ةأن الصين قد أرسل  

جندي إضافل إلى حد  ها  000 530

مع جمهوريع كوريا الشعبيع 

 الديمقباطيعهل محض ملفيقن. 

قّدم المةتب هذ  الرمرالحر رات ر ا  كرلرى 

مقاريب  سرا رل االكرالم االجرنربريرع الرترل 

 000 530لكم  أن الصين قد أرسل  

جندي إضافل إلرى حرد  هرا مرع كروريرا 

الديمقباطيع من أجل االسرتر راةرع لرحرالرع 

الرررطررروارر فرررل جرررمرررهررروريرررع كررروريرررا 

 الديمقباطيع الشعبيع.

/صبح متحده ةاسم  لارة الخارجيع الصينيع )ال معع( ةأن الصين محث الواليات المتحدة  جمهوريع  2056اةبيل  59ةةين 

 كوريا ةشدة كلى  قف نشب ن ام ثا  للدفاض الصار خى ابمبيةى.

 قال قن  شوان  فى مؤممب صحفى يومى إن الصين معار   ا ما نشب ن ام ثا  فى جمهوريع كوريا  سوص متخذ إجبا ات 

 ضب ريع للحفا  كلى أمنها  مصالحها الوطنيع  التوالن االستبامي ى فى المنطقع .

 قال ان نشب ن ام ثا  ال يرهم فى محقيق نزض ابسلحع النو يع من شبه ال زيبة الةوريع  ال يحمى االستقبار  الرالم فى شبه 

ال زيبة أيضا . أضاص ن أن هذا الن ام يضب ةشدة ةالمصالح االستبامي يع  ابمنيع للد ل المعنيع فى المنطقع ةما فى ذلك الصين 

 فضال كن التوالن االستبامي ى فى المنطقع ن .

 كان   سا ل االكالم قد ذكبت أن م هيزات ثقيلع ضب ريع لبنا  منشآت  ةنيع أساسيع  اخل موقع صواريخ ثا  قد نقل  إلى 

جنوب شبق جمهوريع كوريا .  أضاف  التقاريب اإلكالميع أن جيش جمهوريع كوريا حا ل إنها  كمليع نشب ن ام ثا  فى  ق  

 مبةب ر ا كلى مهديد الصواريخ النو يع لةوريا الديمقباطيع .

 قال قن  ان القبار الصا ر كن الواليات المتحدة   جمهوريع كوريا ةنشب ن ام ثا  أثار المزيد من التومب  لي  ملطيف حدة 

 الوضع فى شبه ال زيبة الةوريع  ان جمهوريع كوريا سوص مواجه المزيد من التهديدات .
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أب ال االهتم م   لمثضث الب ني ـ االم،  ري 
ـ ال،يسي ال   ،  تتا م أ ثر، مرلخر،ا. يقرم 
أ ك، ت،امب منذ انتخر  ره ،ئر رسر  ألمر، ر ر  
ن تره فري ترحرسر ر  الر رالقر ت االمر، ر ر ر  ـ 
ال،يس ر ز ياثر رت مر،ا،ا يتر ر،ا،ا مريقر ره 
المتقمم إتا  البر ر ز مر  أثر ، الرتر ركرنر ت 
حيل تغ ،ات ستحمث في " المثضث ال   ،"ز 
يذلررك  ررترر ررت ررت الرر ررالقرر ت االمرر، رر رر رر  ـ 
ال،يس  ز يت  م  الرترنر قضر ت  ر ر  البر ر  
يأم،   ز يتر ري رض الر رالقر ت البر رنر ر  ـ 
الرر،يسرر رر   سرر ررب تررغرر رر،ات الرر ررالقررترر رر  

 . المذ ي،ت   أ ال 
يمع ذلكز حمث م  هي غ ، مرتريقرع. حر رث 
ح  ت ت  ،  ال،ئ س الب ني قي ه     نرغ 
لضيال  ت المتحم  نه ح     ،از يترم الركرضرم 
السرر، ررع لررهررت   رر رر رر، مرر   ررمم الرر رر رر رر  
ي الم ت االنح،اف في ال الق ت الب ن   ـ 
االم،    ز ي مأ التخرم اال رهر  ري لرتربري ر، 
ال الق ت     ال ضم     ك، م  هرم رم. يفري 
اليقت ن سهز     ال بف االمر، ر ري  رضرى 
ق  م  السالح الهيي السي،ي  م  لي س رب 
الرمرر   الرر ر ،م  ررضررى الرر ررالقرر ت الرر،يسرر رر  ـ 
االم،    ز لت يم التنر قضر ت  ر ر  الر رضرم ر  
مرهررمماز يتسر رربرر،  رضررى أهرريا  الرر ررالقرر ت 
االم، ر ر ر  ـر الر،يسر ر . ي ر ترت الر رالقر ت 
االم،   ر  ـر الر،يسر ر  تر ريم إلرى الريضرع 

 .ال  مي المت، ت  ضى التن قض
فكل ت،امب  يقف مح يل  ض رب الر رالقر ت 

 .    الميل ال  ،  ؟ ل س   لض،ي، 
تهم، اعق ،  إلى أ  أمر، ر ر  لرم ترهرِ، إال 
قب   ياحما  ضى سي،   حرترى اآل . يقر ل 
ت،امب أنه ل     م الضر، ر  إذا لرم  رحرمث 
ههيم   السضح  ال  م  ئ   هم م في سري، ر ز 
يأم،    ل  تتي،ب أ ث،  س ،  . يال  م   
تق  ه هذا الكهريم  ركرهريم فري  ركرم  ريد 
اال  . يقم اب حن  ال نسمع ت،امب يفر، ر ره 

 تحمثي     تنحي  قر ، االسرم ز  ر لر،غرم 
 .م  أنه     احم المب لب لح يم  ت،امب

انت مت ميس ي ياقنب   ق   الكهيم الرذي 
ن ذتره  رضرى مربر ، القر ر ر،ات الر رسر ر،ي 
السي،يز يل   ال،ئ س ال،يسي فرالم رمر ر، 
 يت   اهتمع  يت ، الخر ،هر ر  األمر ر، ريز 

 01،  س ت ض،سي  في لر ر   مربريل  ريم 
ا ، ل. مم    مي أ  الر ر،مرضر ر  لرم  سرترسرضرم 
ي  مل في ترحرسر ر  الر رالقر ت مرع حر ريمر  

 .ت،امب
تقكم ال الق ت الب ن   ـ االم،     ان ر،اهر  
هم ماز ل   تبض  ت ت،امب لرضر رالقر ت  ر ر  
الرر ررضررم رر  أقرري   رر لررمرر رر ،نرر  مررع الررحرر رريمرر  
االم،     الس    ز يمب ل    نت ئرج ترحرسر ر  
ال الق ت   ر  الر رضرم ر   ر لر ر .مر   ر رمي أ  
ياقنب  لم ك  بميح ت    ،  في الس بر،  
يإما،  " الررمررثررضررث الرر رر رر رر،" البرر ررنرري ـ 

 .االم،  ي ـ ال،يسي
يفي  ل اليضع الرحر لريز أهرمر ر  الرحر ر   
 ضى ال الق ت الب ن   ـ الر،يسر ر  الرهر نرب 
الث لث م  المثضث ال   ، مركرم لرضرغر  ر . يقرم 
تس  ت الضغيب ت االم،     يالغ،  ر  فري 
التبي، ال يي لض الق ت الب ن   ـ الر،يسر ر  
في السنيات االخ ، ز ل   النت ئج ترهر يتت 

 نميذ  اله يس  سي ال س ب. 
يتقر ر،  ر رر ر  يمريسرر ري  رر هرمرر ر  قر،ا رر  
الت  ي  االست،ات ه   الق مرضر   ر ر  البر ر  
ي،يس  ز يتحي ل تبي، ال القر ت الرثرنر ئر ر  
المستم، الى هميم است،ات هيز يأبر رحرت 
هرررذ  الررر رررالقررر  هرررت اً مررر  األبررريل 
االست،ات ه   المست ض  نس     ر  الرخر ر ،ات 

يل   أم،    لم تك،ب  .الم ضيم س   االخ، 
   ما    ال القر ت البر رنر ر  ـر الر،يسر ر ز 
ي كي، تغ ،ات في ال القر ت األمر، ر ر ر  ـ 
الب ن   ـ يال،يس   اي  تيقع التغر ر ر،ز فرإ  
الحم ث    ال الق ت الب نر ر  ـر الر،يسر ر  
هي أ   م ل الت ث ، الرى أ   بر رال سر خرنر  

هما. مم     س ال يامل االم،  ر ر  الر ري ر  
التي ال  م   ته هضك  في ال الق ت الب نر ر  
ـ ال،يس  . يفي نر ر، الر رثر ر، ر ز هريانرب 
تحس ر  الر رالقر ت االمر، ر ر ر  مرع البر ر  
ي،يس  ز  حر هر  الرى نقر ب ا رثر، فر ر لر ر  

 .لض الق ت الب ن   ـ ال،يس  
الب   ي،يس   ال  ن غي أ   س ب،  رضر ركر  
هذا المنب . يالميلت    ح هر  الرى تر رت رت 
ق م  است،اتر رهر ر  مسرتر رضر  لرضر رالقر ت  ر ر  
الب   ي،يس  زيال  هب " مت     السري " 

 ي التغ ،ات في ال يامل االم،    . 
يتحت   الث   االست،ات رهر ر  الرمرتر ر ملر   ر ر  
الب   ي،يس   الرى اضر فر  نر ر ب ا،تر ر ت 
هم م ز لرضرترغرضرب  رضرى ترمخرالت اترهر هر ت 

 .ملقت 
ي رر لررمرر رر ،نرر   رر رر  الرر ررالقرر ت البرر ررنرر رر  ـ 
االم،     يال الق ت ال،يس   ـ االم، ر ر ر ز 
سنهم أ  الب   يامر، ر ر  ا ر ر، قر، ر ر ر  
ته ،    ل  ضكم  ال  ضز مم   رهر رل مر  
ال الق ت     الر رضرم ر  ا رثر، مر،ينر . لر ر  
إم  ن ت الب   الك ئض  ترخرضر  قر ري،  رمم 

 اال،ت  ح  نم ياقنب . 
يأ  البر،اح  ر ر  ،يسر ر  يأمر، ر ر  حر مز 
يالض    الب ن   االم،     م  م  هماز  ه ل 
م  الب ب تحرم رم الرهر نرب االبر رب فري 
ال الق ت الب ن ر  االمر، ر ر ر  ي الر رالقر ت 

 .ال،يس   االم،      ضى المم  البي ل
الق،ا   االست،ات ه   الق مض   ر ر  البر ر  
ي،يس   سيا    لنس   لر ر ر ر  اي مريسر ريز 
حه، التاي   في الم  م،ات االسرتر،اتر رهر ر  
االهن  ر . ي رتر ر ر   رضرى البر ر  ي،يسر ر  
ت ت ت التيابل في  ل التغ ،ات فري نرمرب 
ال الق ت الميل  ز يت ر م  الر ركرم يقري  مفرع 
لررمرريابررضرر  ترريبرر ررم الررثرر رر  االسررترر،اترر ررهرر رر  
الرمرتر رر ملر . يترحررسر ر  الرر رالقر ت البرر رنر رر  
ال،يس   نحي االفضل س ت م مر  االحرتر،ام 

 االم،  ي لكم .
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يعتبب االنفاق العرةبي   ارة البياح للوضع 

االمررنررل الررد لررل خرراصررع الرروضررع االمررنررل 

العررةربي.  فرل الررنروات االخريربة  مشرهرد 

الد ل الةببى فرل الرعرالرم ليرا ة كربريربة فرل 

ميزانيع الدفاض  مربيع كمليع مطويب االسلحع 

 المعدات  معزيز القوة العرةبيرع   مروجرهرا 

 اضحا لرننرفراق الرعرررةربي الرعرالرمرل نرحرو 

االكلى  مما يربب قلقا  اهتماما كلرى نرطراق 

 . اسع

من من رور الربرلردان الرةربربى  إن الرواليرات 

المتحدة  ر سيا  الهرنرد ثراله   ل ابسربض 

نموا فل االنرفراق الرعرررةربي كرلرى مررتروى 

البلدان الةببى. حيث حل  الواليات المرترحردة 

كلى رأس قا مع الد ل االكثب انفاقا كررةربيرا 

فل العالم كلى مدى سرنروات  حريرث مر را ل 

انفاقها العرةبي أجمالل االنرفراق الرعرررةربي 

لعشبة   لع مليها.  ةعد مولل مبامب الب اسرع 

االمبيةيرع  اشرار فرل أ ل  قر  الرى ليرا ة 

 االنفاق العرةبي. 

مرارس كرن  57 أكلن البي  االةريرض يروم 

مرقربيرب مريرزانريرع لرلروكراالت االمرحرا يرع كرام 

   يبافق الميزانيع ارمفاض كبيرب الرذي 2053

مليار   الر فرل مريرزانريرع الردفراض   39يبل  

٪ مقارنرع مرع الرعرام 50ةزيا ة قدرها حوالل 

 .المالل الراةق

 شهد االنفاق العرةبي الرب سرل انرخرفراضرا 

حا ا خالل مرا يرقربب مرن كرامريرن فرل  رل 

انخفا  اسعار النفط العالرمريرع   الرعرقروةرات 

الغبةيع كلى ر سيا   من الصعب أن يرةرون 

هنا  محرن كبيب كلى المدى القصيب.  لرةرن 

كزم استخدام ر سيا للقوة العرةربيرع لرلردفراض 

كن المصالح الوطنيع  الحفا  كلى مةرانرترهرا 

كقوة ك مى لم يتغيب   هدفه لتعزيز االرمقا  

الشامل لزسلحع لرم يرترغريرب أيضرا   االنرفراق 

العرةبي يةرب اب لويع  ا ما فل الرمروالنرع 

 .العامع للد لع

يرتفيد االنفاق العرةبي فل الهند مرن الرنرمرو 

االقتصا ي المرحرلرل كرلرى الرمردى الرطرويرل  

 يرر ررهررب االمرر ررا  الررعررامررع إلررى  جررو  ليررا ة 

-2009مرربة مررن  5.3مررطررب ة   قررد نررمررا 

  ةمتوسط ليرا ة سرنرويرع مصرل إلرى  2057

٪.  ةاإلضافع إلى ذلك  شهد االنرفراق 55.95

نرمروا  2055العرةبي فل الياةان مرنرذ كرام 

  2057لمدة خم  سنوات متتاليع   فل كام 

م ا ل للمبة اال لى خمرررع مربيرلريرونرات يرن 

 .)مليار   الر 97ياةانل )حوالل 

من المن ور اإلقليمل  معتبب منرطرقرع الشربق 

اال سررط  مررنررطررقررع آسرريررا  الررمررحرريررط الررهررا ر 

ابسبض نموا فل االنفاق العرةبي فل العالرم. 

 يحافظ الشبق اال سط كرلرى نرمرو مريرزانريرع 

الدفاض الرنويع مرز  ج الربقرم ةرربرب مرأثريرب 

ةعوامل الحب ب االهليع فل المنطقع.  معتربرب 

المملةع العربةريرع الررعرو يرع اكربرب   لرع فرل 

الشبق اال سط من حيث االنفاق الرعرررةربي  

قد يت ا ل االنفاق الرعرررةربي فرل الرمرمرلرةرع 

المتحدة  ر سيا.  م ا ل االنفاق الرعرررةربي 

فل   لع االمارات العبةيع الرمرترحردة  مربكريرا 

مليار   الر لمدة ثاله سنوات مرترترالريرع   20

   لع فل العالم.  53لالنضمام الى أكلى 

 50 قد م ا ل االنفاق العرررةربي اإليربانرل 

ةليون   الر. كما أ ت اسرتربامرير ريرع نإكرا ة 

التوالن آسيا  المحيط الها رن االمبيةيع الى 

ليا ة الصباض ةين الصين  امبيةا مما خرلرق 

حرالررع مررن كرردم االمررن فرل آسرريررا  الررمررحرريررط 

الها ر   ةالتالل ليا ة االنفاق العرةربي فرل 

  ال ا  2053  ل المرنرطرقرع. ةرحرلرول كرام 

االنفاق العرةبي فل آسيا  الرمرحريرط الرهرا ر 

٪   هو أكلى ةةثيب من المتروسرط 3.9ةنربع 

 .٪5العالمل البال  

من من ور النمو العرةبي  الزيا ات ال ديدة 

فل االنفاق العرةبي لرالرسرترثرمرار فرل ثراله 

 م االت ر يريع هل :

أ ال   كم العمليات العرةربيرع. كرلرى سربريرل 

المثال  الحبب فل أفغانرتان  العباق كرلرفر  

مربيرلريرون  2أمبيةا ما م رمروكره أكرثرب مرن 

  الر.  أنررفررقرر  امرربيررةرا ةررلرريررون   الر فررل 

الضبةات ال ويع للنامو فل ليبيا   محتاج الرى 

ةرلريرون   الر  20ةليرون الرى  53انفاق من 

سنويا للعمليات العرةبيع الرترل مرنرفرذهرا ضرد 

كناصب من يم ن الد لرع االسراليرعن.  مرةرلرف 

االكمال العررةربيرع الرب سريرع الرترل مرنرفرذهرا 

 2.9القوات ال ويع الب سيع فل سوريرا مرن 

 .مليون   الر يوميا 9مليون الى 

ثانيا  مرطرويرب  شربا  ابسرلرحرع  الرمرعردات 

المتطورة. كلى سبيل المثال  معترزم امربيرةرا 

مربيع مبقيع المعردات الرعرررةربيرع  مرطرويرب 

نمقنيع التخبيبيع ن  حيث مخطط فل الرنوات 

ةرلريرون   الر  90الخم  المقبلع  استرثرمرار 

لتعزيز الغواصرات  الرغرواصرات الرمرضرا ة  

 B-21 ةليون   الر لرترطرويرب 52 استثمار 

قاذفات القناةل ال ديدة ةعيدة المدى   استثمار 

 900ةليون   الر لصرنراكرع اكرثرب مرن  37

 .نF-35نطا بة مقاملع الشبح

ثالثا  ليا ة ر امب  أجور العرةربيريرن.كرلرى 

سبيل المثال  شرهرد الر ريرش الرب سرل ليرا ة 

معتببة فل ر امب  أجور العرةبيين فل كام 

مربات لرمرربة  5-2.3  حريرث لا ت 2052

 احدة  مرا جرعرل مرهرنرع الرعرررةربي مر رذب 

 اهتماما  اسعا. 

 فررل الرررنرروات االخرريرربة  شررهررد االنررفرراق 

العرةبي الصينل نموا سبيعا   رفع االجور 

العرةبيع  احدة من االسباب الب يريع.  مرنرذ 

  أقام  الصين آلريرع نرمرو اجرور 2057كام 

ال يش كلى اساس المنت م    يشهد االرمفاض 

الشامل فل ابجور سنويا أ  كل سنتريرن  فرقرا 

 .للتنميع االقتصا يع  االجتماكيع

من من ور التعديل االستبامي رل الرعرررةربي 

فل الد ل الةببى  لن يحده مغييب جروهربي 

فل ال ولع ال رديردة مرن الرتروسرع الرعرررةربي 

 العالمل كلى المدى القصيب. 

 كموما  ستواصل المنافرع  المواجهرع ةريرن 

ر سيا  أمبيةا  ا ر ةا فل ا ر ةا الشربقريرع 

 الشبق اال سط. كما سرترواجرد الرمرصراركرع 

االستبامي يع ةين الصين  أمبيةا فل منرطرقرع 

 آسيا  المحيط الها ر لفتبة طويلع ايضا. 

 قد مةون النزاكات ةين القوى الرةربربى أشرد 

فل منطقع الشبق اال سرط  آسريرا  الرمرحريرط 

الها ر   ليا ة فل انعدام ابمن فرل الربرلردان 

الصغيبة    أن الوضع االمنل غيب المرترقرب 

 ليا ة كدم اليقين فل المنطقع  العالم سيعزل 

لخررم مررنررافرررع الررترررررلررح   يرردخررل االنررفرراق 

 العرةبي العالمل جولع جديدة من النمو.
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ةعد خمرع أيام فقط من اجتماكره مرع نر ريرب  

ابمبيةرل   نرالرد مربامرب  أجربى الرب رير  

الصينل شل جين ةريرنر  امصراال هرامرفريرا مرع 

ابخيب  أكد خالله كلى موقف الصيرن حريرال 

القضايا االقليميع  الد ليرع ةرمرا فريرهرا ابلمرع 

الررروريررع  مررعررترربرربا أن اسررتررخرردام ابسررلررحررع 

الةيميا يع أمب غيب مقبول    كا الى التمررك 

ةحل سياسل للمرلرف الرروري.  ال ريرب أن 

هذا ابمب أشار إلى اهتمرام الصريرن ةرالشربق 

 .اب سط كموما  سوريع محديدا

 مررن جررانررب آخررب  امررتررنررعرر  الصرريررن كررن 

 -التصروير  كرلرى مشرب ض قربار أمربيرةرل 

فبنرل مقردم الرى مر رلر  ابمرن  -ةبيطانل 

الد لل ةشأن ما يرمى ةرالرهر روم الرةريرمريرا رل 

الروري  ةمعزل كن ر سيا التل استرخردمر  

حق النقض نالفيتون.  لذا مب  ت أنربرا  كرن 

 هور خالفات ةين الصريرن  ر سريرا نرفرترهرا 

 . لارة الخارجيع الصينيع

 كلى البغم من حبص الصين كلى مطرويرب 

العالقات الثرنرا ريرع مرع الرد ل الرةربربى مرثرل 

الواليات المتحدة  ر سيا   معزيز الرترنررريرق 

معها ةشأن القضايا الد ليع الراخرنرع  ةريرد أن 

ذلك ال يعنل أن الصين سترحريرد كرن نرهر رهرا 

الدةلوماسل ذي الخصا ص الصينيع  المبرنرل 

 .كلى أس  التعايش الرلمل  االستقالل

 فيما يرخرص شرؤ ن الشربق اب سرط  مرن 

ضمنها ملف سوريع  فإن الصريرن لرن مُرعردل 

 فع سياسامها العا لع  ةل سرترواصرل مرطربريرق 

الدةلوماسيع العمليع التل مخدم مصرلرحرع كرافرع 

 .ابطباص المعنيع ةالمنطقع

 فل هذا الصد   قال نيو شين مشون  الخبيرب 

فل شؤ ن الشبق اب سط ةالمرعرهرد الصريرنرل 

للعالقات الد ليع المعاصبة  إن الصين ممرثرل 

قوة مهمع جدا لدفع إرسا  الرالم فرل الشربق 

اب سط فل  ل احتدام الخالفات  الرنرزاكرات 

 .ةين الد ل الةببى  اخل المنطقع  خارجها

 قال نيو إن التاريخ شهد كلى مشاركع القوى 

الةببى فل شؤ ن الشبق اب سط مرن خرالل 

الل و  الى االنحيال  التدخل العرررةربي  مرا 

كا  ةنتا ج كارثيع جرريرمرع كرلرى الرمرنرطرقرع. 

 لذلك؛ يمةرن الرقرول إن الرتردخرل الرخرارجرل 

يعتبب أحد ابسباب الرب ريرررع لرلرمرأسراة الرترل 

يشهدها الشبق اب سط حاليا  مشيبا فل هرذا 

الصررد  إلررى االضررطررباةررات الررمرررررتررمرربة فررل 

 .العباق  ليبيا

أما الصين  فإنها استةشف  مرارا  ةلومراسريرا 

مميزا يتمثل فل التعايش الرلمل  االسرترقرالل 

   كدم االنحيال  كدم الرتردخرل فرل الشرؤ ن 

الرداخررلرريررع.  لررذلررك؛  فرريرمررا يررتررعررلررق ةررالشرربق 

اب سط  فإنها سترواصرل سريربهرا كرلرى هرذا 

المرار الثاة  كلى المدى المنر رور  الرمردى 

 .البعيد

 قال إن الصين ممثل قوة سلميع مهمع جدا فل 

الوق  الحاسم  حيرث أكرد الرب رير  شرل فرل 

ال امعع العبةيع ةالقول : ننعمل كلى النرصرح 

ةالتصالح  الحث كرلرى الرترفرا    ال نرقروم 

ةتنصيب الوكال  فل الشربق اب سرط؛ نربرذل 

الر رهررو  لررترةررويرن  ا ربة ابصردقررا  لررلرحررزام 

 الطبيق التل مغطل ال ميع   ال نرنرترزض مرا 

يرمى ةـنم ال النفوذن من أي  احرد؛ نررعرى 

إلى حيراكرع شربرةرع شربكرا  مرحرقرق الرمرنرفرعرع 

المتبا لع  الةرب المشتب   ال نرنروي نمرل  

 .نالفباغ

 حررذر نرريررو مررن أن الررنررزاكررات الررريرراسرريررع 

 االقتصا يع  الدينيع  الدةلوماسيع ةريرن   ل 

المنطقع  التدخل الخارجل من القوى الةبربى 

سريرةرون أسروأ امر را  يرنر ربص إلريره الشربق 

 .اب سط

 أكد الخبيب كلى مزايد أهميع الشبق اب سرط 

فل خارطع الدةلوماسيع الصريرنريرع خصروصرا 

ةعد ليارة الب ي  الصينل شل جين ةين  الى 

الرعو يع  مصب  ايبان كرلرى الرتروالرل فرل 

 .2057ينايب 

 ةالفعل؛ متبنرى الصريرن  ةرلرومراسريرع شرامرلرع 

 متوالنع فل الشبق اب سط كلى أساس كدم 

االنحيال  كدم التدخل فل الشؤ ن الرداخرلريرع. 

 افضل الدال ل كلى ذلك ليارة الب ير  شرل 

الى الد ل الثاله المذكورة ةالمنطرقرع  حريرث 

مرعى الصين  را  نروض مرن الرتروالن ةريرن 

الد ل الةببى ةالمنطقع   ممثيل جرب سياسل 

الى حد ما ةين ايبان  الرعو يع  حربمرا قرال 

 .نيو

 كلى صعيد متصل  كان  ليرب الرخرارجريرع 

الصينل  ان  يل قد قال فل مارس الرمراضرل 

إن الصين مرأمرل فرل أن مرترمرةرن الررعرو يرع 

 إيرربان مررن حررل خررالفررامررهررمررا كررلررى أسرراس 

المرا اة  التشا ر الو ي  معتببا أن نالصين 

صديقع لةل من الرد لرتريرن.  سرترؤ ي   رهرا 

 .نالمطلوب إذا ما رغب  الد لتان ةذلك

 لقل مصبيح  ان  إقباال من ال انب االيبانل 

حيث أكدت الرفارة اإليبانيرع فرل ةرةريرن فرل 

ةيران أن الر رمرهروريرع اإلسرالمريرع اإليربانريرع 

مبحب ةاستعردا  الصريرن لربأب الصردض مرع 

الرعو يع  أ ا    ر ةنا  فرل الرمرنرطرقرع. أمرا 

ال انب الرعو ي  فقد أكبب مبكل ةن محمد 

الررمرراضررل الرررفرريررب الرررعررو ي لرردى الصرريررن  

أكبب فل مصبيحات لوكالع )شيرنرخروا( كرن 

مبحيب المملةع ةأيع جرهرو  صريرنريرع إلحرالل 

 . الرالم فل الشبق اب سط

كما ملعب الصين   را اير راةريرا مرترزايردا فرل 

القضيع الفلرطينيع  حيث صوم  فل مر رلر  

ابمن الد لل لصالح مشب ض قبار يدين قريرام 

اسبا يل ةربرنرا  الرمرررتروطرنرات فرل  يررمربرب 

2057. 

 قررال نرريررو شرريررن مشررون إن الصرريررن مررتررمررتررع 

ةمصلحع شاملع فل الشبق اب سرط   لرذلرك؛ 

يتوجب كليها  ضرع اسرتربامرير ريرع  اضرحرع 

 شاملع  مررتردامرع مر را  الشربق اب سرط   

مشيبا إلى أن ليارة الب ي  شل ساهم  فرل 

رسم خارطع  ةلوماسيع طموحع لرلرصريرن فرل 

 .الشبق اب سط

 فيما يتعلق ةالقضايا الرياسيع الب ريررريرع فرل 

الشبق اب سط   كا نيو الصين إلى ضب رة 

مرربررنررل مررواقررف  اجرربا ات مررمرريررزة لضررمرران 

مصلحتها الخاصع   مقديم طاقع اي اةيع مدكرم 

 .الرلم  االستقبار فل المنطقع

 كما قال الب ي  الصينل شل جين ةين   فإن 

جميع ابسباب التل أ ت إلرى االضرطرباةرات 

 التومبات الحاليع فل الشبق اب سط مبمربرط 

فل ابساس ةالتنميع  فال مفب من احتوا ها إال 

 .من ةاب التنميع فل نهايع المطاص

 مع أن الصين متمتع ةمصالرح مرترنروكرع فرل 

الشبق اب سرط  لرةرن الرتربرا ل االقرترصرا ي 

سيةون محور التعا ن الثنا ل   سبيال ر يريا 

ملعب الصين مرن خراللره   را اير راةريرا فرل 

 .معزيز منميع الشبق اب سط

ةالفعل إن الترعرا ن االقرترصرا ي أكربرب مريرزة 

لالستبامي يع الصينيع م ا  الشبق اب سرط   

خالفا كن كل من الواليات المتحردة  أ ر ةرا 

  ر سيا  حربما قال نيو.
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جد  نا ب الب ي  الصينل لل يوان مشا  )ال معع( التأكريرد كرلرى 

أن الصين مدكم القضيع العا لع للشعب الفرطينل الستعا ة حقوقه 

  مصالحه المشب كع.

 فل اجتماكه مع  ليب الخارجيرع الرفرلرررطريرنرل الرزا رب ريرا  

المالةل ةقاكع الشعب الةببى  أشرار لرل إلرى أن الصريرن مردكرم 

كمليع الرالم فل الشبق اب سط ةقروة  مردكرم الرقرضريرع الرعرا لرع 

للرشرعرب الرفرلرررطريرنرل السرترعرا ة حرقروقره  مصرالرحره الروطرنريرع 

المشب كع.  أكبب لل كن أمله فل أن معمل فلرطين  اسبا ريرل 

معا كلى استئناص محا ثات الرالم ةينهما فل أقبب  قر  مرمرةرن 

 ةما يحقق نتا ج إي اةيع.

 أشا  لل ةالصداقع التقليديع ةين البرلرديرن  مضريرفرا أن فرلرررطريرن 

 الصين قرامرترا ةرتروسريرع الرترعرا ن ةريرنرهرمرا فرل كردة مر راالت  

 أننالصين كالمع  جنبا إلى جنب مع فلرطين  كلرى اسرترمربار 

الدكم المتبا ل فيما يخص القضايا المتعلقع ةالمرصرالرح ابسراسريرع 

 الشواغل الةببى للبلدين.ن من جرانربره   جره ريرا  الرمرالرةرل 

الشةب إلى الصين لدكمها القضيع العا لع للرشرعرب الرفرلرررطريرنرل  

 أكبب كن أمله فل مرعرمريرق الرثرقرع الرريراسريرع الرمرتربرا لرع  كرذا 

 التعا ن.

كما أكبب كن موقعه ةأن الصين سترتمب فل لعب   ر أكبب فرل 

 قضيع الشبق اب سط.

ذكبت الصين  )الخمي ( أنه لرير  لرديرهرا 

شواغل جيوسياسيع فى   رها فرى الشربق 

اب سررط  أكرردت مررن جررديررد أن مرروقررفررهررا 

 سيةون  ا ما نزيها  كا ال .

 قال  ليب الخارجيع  ان  يى للصحرفريريرن 

فى اكقاب محا ثامه مع  ليرب الرخرارجريرع 

الفلرطينى ريا  المالةى فى ةرةريرن ن ان 

الصين لعب    را اي اةيا  ةنا  فى الشبق 

اب سررط لرررنرروات كررديرردة.  انرره ال مرروجررد 

اكتبارات جيوسياسيع فى   رها  لي  فرى 

 نيتها كمل موالن مع أيع   لع أخبى ن .

 أضاص  ان  ان الصين مبحب ةأيرع   لرع 

مبغب فى معرزيرز  كرم الرمرنرطرقرع  ليرا ة 

 اإلسبا يليع . -االهتمام ةالقضيع الفلرطينيع

 قال ان القرضريرع الرفرلرررطريرنريرع ال يرمرةرن 

مرويتها إال ةعمل ملموس .  أكبب  ليرب 

الررخررارجرريررع كررن  كررمرره لررمرربررا رة الرررالم 

 حل الد لتيرن  إقرامرع  2002العبةيع كام 

  لع فلرطينيع كاملع االستقالل كلى حرد   

 كاصمرترهرا الرقردس الشربقريرع  5476كام 

 أيررع مررراكرردة أخرربى مررخررفررف الرروضررع 

 الفلرطينى اإلسبا يلى .

 حث  ان  ابطباص المعنيع كلرى الروقرف 

الفورى بي كرمرل قرد يرقرو  مرحرا ثرات 

الرالم  الثقع المتبرا لرع    كرا الرى مرنرفريرذ 

  قف ةنرا   2559قبار م ل  ابمن رقم 

مرتوطنات جرديردة  أكرمرال الرعرنرف ضرد 

المدنيين .  يدين القبار الذى مم مربرنريره فرى 

الرمرررتروطرنرات  2057 يرمربرب كرام  25

االسبا يليع كلى ابراضرى الرفرلرررطريرنريرع 

المحتلع ةصفتها غيب مشب كع  حث كلى 

  قف البنا  .

  كا  ان  الى استئناص محرا ثرات الررالم 

فى أقبب  ق  ممةن  أكبب كرن ابمرل 

فى أن يتمةن الم تمع الد لى من مرعرزيرز 

 التعا ن فل هذا الصد  .

 اضراص  انر  ان الصريررن ةررذلرر  جررهررو ا 

 سوص مواصل القيام ةرذلرك لرترعرزيرزلرحرل 

 القضيع الفلرطينيع االسبا يليع .

 قد  كم  الصين فلرطين كلى الد ام فرى 

ةنا  القدرة  سوص مرواصرل مرقرديرم الردكرم 

  المراكدة كلى قدر استطاكتها .

م در االشارة الى ان ريا  المرالرةرى قرام 

ةزيارة رسميع استغبق  ارةعع ايام للصيرن 

اةبيرل مرلربريرع لردكروة مرن  53الى  52من 

  ان  .
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شهد خزص مدينع  يهوا فل مقراطرعرع 

فوجيان ال هارا  اسعرا فرل طربيرق 

الحبيب البحبي ةمدينرع مشريروانرترشرو 

خالل أسربة سرونر   يروان.  خرالل 

مررئررات الرررنرريررن  كرران الررخررزص اهررم 

الرلع الت اريع فل طربيرق الرحربيرب 

البحبي  حيث كان يرترم شرحرنره مرن 

مينا  سيتون انج ةمدينع مشريروانرترشرو 

إلى الخارج. كرمرا اشرترهربت مرديرنرع 

 يهوا خالل أسربمرل مريرنر   مشريرنر  

ةررفرربن يرروجررل لررلررخررزص   ال يررزال 

الفبن مصّبا  كلى المرحرافر رع كرلرى 

التقنيع التقليديع فل صناكع الرخرزص  

ةالبغم من أن مع م افبان الرخرزص 

استبدل  الحطب  االسرلروب الرقرديرم 

ةالفبن الةهبةا ل  الرفربن الرغرالي  

مررا جررعررلرره أفضررل مررةرران لرردراسررع 

الطبيقع القديمع فل صناكع الخزص. 

سنع  نار الفربن  900 ةعد أكثب من 

لم مرطرفر  لرهريربرهرا  مرواصرل حربق 

الحطب لصناكع خزص مميرز شرةرال 

 مضررمررونررا ةرر ررمررع ةرريررن طرربيررقررع 

الصناكع التقليديع  االةرترةرار الرفرنرل 

 المعاصب.
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صرربحرر  مرررؤ لررع صرريررنرريررع ةررارلة 

)الخمرير ( فرل الرقراهربة ةرأن مصرب 

شبيك مهم للصين فل معزيز مربرا رة 

 الحزام  الطبيق.

 فل لقا ها مع الب ي  المصبي كربرد 

الفتاح الريرل  أشرا ت سرون مشرون 

الن  ر رريرررررع إ ارة كررمررل الرر رربررهررع 

المترحردة الرتراةرعرع لرلر رنرع الرمربكرزيرع 

للحزب الشيوكل الصينل  ةالصرداقرع 

التقليديع طرويرلرع ابمرد ةريرن الربرلرديرن 

 ةالترطرور الرمرررترمرب فرل الرعرالقرات 

 الثنا يع.

 قررالرر  سررون إن ر رريرررررل الرربررلررديررن 

موصال إلى موافق  اسع فيمرا يرترعرلرق 

ةررتررطررويررب الشررباكررع االسررترربامرريرر رريررع 

الشاملع  التى مبين ام اهات العالقرات 

 الثنا يع .

 ماةع  سون نمولرل الصريرن أهرمريرع 

كبيبة لتطويرب الرعرالقرات الرو يرع مرع 

مصب  معتبب مصب شبيةا هرامرا فرل 

 معزيز مبا رة الحزام  الطبيق.ن

 الحزام االقتصا ي لطبيق الحربيرب  

 كذا مبا رة طبيق الحبيرب الربرحربي 

لرلرقربن الررحرا ي  الرعرشرربيرن  الرلررذان 

يررعررربفرران مرررعررا ةررمررربرررا رة الرررحرررزام 

 الررطرربيررق  الررتررل أطررلررقررهررا الررب رريرر  

  2055الصينل شل جين ةريرنر  فرل 

ةهدص ةنا  شربرةرع لرلرتر رارة  الربرنريرع 

ابساسيع مبةط آسيا ةةل مرن أ ر ةرا 

 أفبيقيا كلى طول الطبق الرتر راريرع 

 القديمع.

 قررالرر  سررون نمرربغررب الصرريررن فررل 

معميق التعا ن البباجمامل الشامل مع 

مصررب فررل مرر رراالت مررتررعررد ة   فررل 

محقيق التنميع المشتبكع كرلرى أسراس 

الررمررنررفررعررع الررمررشررترربكررع  الرربةـررـررح 

 لل انبيــنن.

 أ ان  سون اله مات اإلرهاةيع التل 

شهدمها مصرب مرؤخربا  مرعربةرع كرن 

 معاليها فل الضحايا.

من جرانربره  قرال الرريرررل إن مصرب 

من ب ةعين اإلك اب إلى االنر رالات 

التل حققرهرا الشرعرب الصريرنرل مرحر  

قيا ة الحزب الشيوكل الصينرل. قرال 

الررريرررررل نمررثررمررن مصررب الشررباكررع 

االستبامي يع الشامرلرع ةريرن الربرلرديرن  

 ان مصب كرالمرع كرلرى الرمرشراركرع 

ةنشاط فل مبا رة الحزام  الطربيرقن  

مضرريررفررا أنرره يرربحررب ةررالررمررزيررد مررن 

الشبكات الصريرنريرع لرالرسرترثرمرار فرل 

 مصب.

 أكد الريرل كلى أن مصرب كرالمرع 

كررلررى مررعررزيررز الررتررعررا ن مررع الصرريررن 

 لمةافحع اإلرهاب ةةافع أشةاله.

قال  ليب الخارجيع الصيرنرل  انر  يرل )الرثرالثرا ( إن 

الصين محث جميع االطباص  خاصع الواليات المتحدة 

 ر سريررا كررلررى ليررا ة الررتررواصررل  الررتررنررررريررق لررترر ررنررب 

 الخالفات فل التعامل مع االلمع الروريع.

 جا ت هذ  التصبيحات ةعد ان استخدم  ر سيا حرق 

الفيتو فل القبار الذي امخذمه المملةع المترحردة  فربنررا 

 الواليات المتحدة للمطالبع ةاجبا  محرقريرق سربيرع فرل 

ه وم مزكوم ةاسلحع نو يع فل محاف ع إ لب ةرروريرا 

 أةبيل. 9يوم 

 الق  القوى الغبةيع  ةينها الواليات الرمرترحردة  ةرالرلروم 

كلى الحةرومرع الرروريرع فرل هرذا الرهر روم.  اطرلرقر  

صرار   كرب ل كرلرى قراكردة  34الواليات الرمرترحردة 

الشرعريربت الرعررررةربيرع ةروسرط سررـرـروريررا ر ا كررلرـرـررى 

 اله ــوم.

 ذكبت  سا ل اكالم نقال كن فال يميب سرافرب نرةروص 

سفيب االمم المتحدة لدى ر سيا أن القبار يحةرم مرربرقرا 

 ةان الحةومع الروريع مرؤ لع كن هذا اله وم.

 قال  ان  فل لقا  صحفرل ةرعرد مرحرا ثرامره مرع  ليرب 

الخارجيع الفلرطيرنرل ريرا  الرمرالرةرل فرل ةرةريرن ان 

نالحل الرياسل هو الحل الوحيد لرلرترعرامرل مرع االلمرع 

 الروريع.ن

 حث  الصين المر رترمرع الرد لرل كرلرى الرحرفرا  كرلرى 

الوحدة  االستمبار فل  كم االمم المتحدة  ةراكرتربرارهرا 

 القناة الب يريع للوساطع   فقا لوان .

 أكد  ان  ان المبعوه الخاص للحةومع الصينريرع لردى 

سوريا  شيل شيا  يان سيقوم ةزيارة البال  التل متربرا ل 

  جهات الن ب ةعمق.

 أكد  ان  مبة أخبى كلرى ا انرع  مرعرارضرع الصريرن 

الستخدام االسلحع الرنرو يرع  قرا رال ان نالصريرن مردكرم 

التحقريرق الرمرررترقرل  الشرامرل فرل اسرترخردام االسرلرحرع 

 الةيميا يع فل سوريا.ن

 يتعين ان مةون االجبا ات الرترى سريرترم امرخراذهرا فرى 

اطار االمرم الرمرترحردة   فرقرا لرمريرثراق االمرم الرمرترحردة 

 االكباص االساسيع للرعرالقرات الرد لريرع  حرربرمرا افرا  

  ان .

 قال  ان  نستعمل الصين حتى اخب  قريرقرع لرلروصرول 

الى ارضيع مشتبكع مرن خرالل الرترشرا ر فرل مر رلر  

 االمن.ن

 أضاص  ان  أنه ي ب احتبام سيرا ة سروريرا  سرالمرع 

اراضيها  ان يرحرل الشرعرب الرروري مشراكرلره ةشرةرل 

 أساسل.
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ستقام مباسرم  ضرع حر رب ابسراس لرمر رمرع الردقرم الصرنراكرل 

إةبيل الحالل   ذلك ةعد أكثرب مرن كرام  54العمانل فل -الصينل

من التحضيب.  يمةن للشبكات  خول الرمر رمرع فرل نرهرايرع هرذا 

العام.  يذكب أن منطقع نينغشيا هل ال هع التل مشبص كلى ةرنرا  

 هذا الم مع.

مأسر  منطقع الدقرم االقرترصرا يرع الرخراصرع الرعرمرانريرع فرل كرام 

كيلومتب مربةرع كرلرى الررواحرل  2000   مغطل مراحع 2055

كم   معد أكبب منطقع اقترصرا يرع خراصرع فرل الشربق  30ةطول 

-اب سط فل الوق  الحالل.  يقع الرمر رمرع الصرنراكرل الصريرنرل

كريرلرومرترب  55.62العمانل  اخل منطقع الدقم   يغطل مرراحرع 

 مبةع.

 ينقرم الم مع الصناكل إلى ثالثرع أقررام لرلرصرنراكرات الرثرقريرلرع 

 الصناكات الخفيفع  مناطرق فرنرا ق الرنر روم الرريراحريرع  حريرث 

يتنا ل البتب كيما يات  الغال  موا  البنا   الصنراكرع الربرحربيرع 

 صناكع ابغذيع الحالل  الت ارة االلةتب نيع  م ميع الريرارات 

 غيبها من مرع صناكات.  مشمل الدفعع اب لى من الرمرشراريرع 

 900المخططع مبافق إنتاج  حدات الطاقع الشمريع الضو يع ب

ألرف طرن سرنرويرا   30ميغا اط  إنتاج أناةيب النفط الفوالذيرع ب

طن من كرلرنرةرب ابسرمرنر  يرومريرا  غريربهرا مرن  3000 إنتاج 

مليار يوان   من  73المشاريع.  يبل  إجمالل ح م االستثمارات 

 المتوقع أن مةتمل أشغال البنا  خالل خم  سنوات.

 

موق  مبادرة ال زام 

وال ريق بعيون عربي ، 

موق  شقيق لموق  

الةن بعيون عربي ، 

مختص بمتابع  كل ما 

مبادرة ال زام ”يتعلق بـ 

التي املقها “ وال ريق

الرئيس الةيني شي 

 .7170جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتكم 

حول مبادرة ال زام 

وال ريق، ويض  

   اتكم في تةرفه 

لنشر أ  تعليق أو تقرير 

 له عالق  بالمبادرة.
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