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  8ا لففةفف فف فف    

 

ترجم  المواد من اإلنكليزي  إلى 
 العربي :

 آي  علي أحمد

هو مشروع مفكفكفامفهد يفلفدج إلفى جفعفه  
الةين أقفر،د وهفي الفكفي بفاتف  تف فر  
ن سلا ففي لفه مفكفان ففي الفعفالف د والفكفي 
ت ول  إلى فرص  وت فد  ففي ا ن عفيفنف د 
وهو لبن  أولى في بناء المعفرفف  الفعفربفيف  

 حول الةين.
يقوم المشروع بشكه أساسي عفلفى مفوقف  

 الةين بعيون عربي 
www.chinainarabic.org    

على شبك  اإلنكرن د وهو موقف  مفكفكفامفه 
يكضمن الخبر والمعلوم  والرأي والك ليفه 
والك قيق والدراس  ويكناول قضايا الةيفن 
الداخليف  وعفاقفاتفلفا مف  الفدول الفعفربفيف  
والففعففالفف  لففكففهد إألففاففف  إلففى ا وألففاع 

 االقكةادي  والمنوعات والرياأل .
الموق  هو جزء من طموح عفربفي إلقفامف  
عفاقف  صفداقف  مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففاتفف ففاد الففدولففي لففلففةفف فف ففيففيففن 
واالعفامفيفيفن والفكفكففا، الفعفربفي أصفدقففاء 

الةيند هذا االتف فاد الفذي يفكفولفى ر فيف  
ت رير الموق  ملمف  أمفيفن السفر وعضفو 

 المجل  القيادي الكن يذي في .
 مدير الموق : م مود ريا
 ر ي  الك رير: علي ريا

لكعليقاتك  واسفكف فسفاراتفكف  ومفاحف فاتفكف  
ومقاالتك د يمكنك  مراسلكنا على العنفاويفن 

 البريدي  الكالي :
بريد موق  الةين بعيون عربي  الرسفمفي: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفوعف  الةفيفن بفعفيفون عفربفيف  عفلفى 

 ال ايسبوك
China In Arab Eyes  الةين بعيفون

 عربي 
 بريد مدير المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  اللاتف:

 من خارج لبنان 113400306000 
 من لبنان 10306000

 ستيف بانون رحل عن البيت األبيض.
خبر سعيد بال  كالل لالياليال اليالريالن  ال   نالحالا  

 العالم، وهو خبر سعيد لبيين  يضاً.
بالرغم من  ن بانون ليس وحده الذي ييالعال  
دوراً مهماً    تعالياليالر الالعال لالات ال اليالناليال  
األميرياليال ،  أ  نالا يالان واحالداً مالن  بالر  
العاميين عيال  تالوتاليالر هالذه الالعال لالات، مالن 
خالال ل كالالن حالالر  تالالىالالاريالال  عالاليالال  بالاليالاليالالن، 
و وأً  ل  الدعوة ليتالحالضاليالر لكالن حالر  

 عسيري  كامي  عييها.
ولين ما  طاح ببانون مالن الالباليالت األباليالض 
ليس هذه األ يار الكو يني  الت  يحميها، وأ 
الالمالكالاعالر الالعالنال الريال  الالتال  ياليالن الهالا تالىالاه 
الي يالريالن مالن  بالنالا  الالبالكالر، ومالن باليالنالهالم 
ال ينيون طبعاً، و نما بسب   راع النالوالوذ 
داخل اإلدارة األميريي ، و    طار التناتال  
عي  ال  حيات والسع  لتحقيق الميالاسال  
الذاتي  بين الكخ يات المحيالطال  بالالالر اليالس 

 األميري  دونالد ترام .
لقد ىمع ترام  حولا مىموع  من الالذ الا  
الت  تين الحقد لاليالعالالالم ياليالا، تالحالت كالعالار 
" ميريا  وأً"،  أ  ن هذه الذ ا  لم تنالتال الر 
لتكن هىومالهالا عاليال  الالعالالالم، و نالمالا بالد ت 
باأللر   ليها،  تطالايالرت رسوس، و خالر  
حان لطا ها، ليبق  الر يالس األماليالريال   ال  
مولع مهت  نالتاليالىال  الالخال  الات باليالن  ريالان 

  دارتا.
ما يهم ال ين  ال  الالمالوضالوع  ن مالهالنالدس 

السياسات العدا ي  المباكرة ضالد بالياليالن لالد 
رحل من البيت األبيض، وما يهمها  ي ر  ن 
الل  الالرىالل ساليالبالقال   ترحل   ياره مالعالا،  ال  
موىوداً    الميت  البيضاوي، ووكالوكالاتالا 
لالالتالالرامالال  لالالن تالالنالالتالالهالال ، و ذا يالالان الالالر الاليالالس 
األميري  لد ضح  با    مالعالريال   الراع 
النووذ،  هذا أ يعن   نا استغن  عن األ يار 
ن اإلدارة  الىهنمي  الت  يور ها والتال  تالمالو 
المتحىرة لترام  بالي ير مالن الالحالقالد الالذي 
يي مها ل ستمرار    خطها العدا   لمىمالل 

 العالم.
اإلع م ال ين  رح  بخطوة طرد بالانالون، 
وعب ر عالن ذلالل بالالاليال اليالر مالن الالتالعالياليالقالات 
والرسوم اليالارياليالاتالوريال  الالمالذل ال  لاليالرىالل، 
ولينا بالمقابل بق  حذراً بكاليالل يالباليالر  ال  
تولع النتا ج اإليىابي  لهذه الخطالوة، بالل  ن 
الي ير من وسا ل اإلع م ال يالناليال  عالب الرت 
عن تكاسمها من ح ول تغيير  ال  تالوالياليالر 
 دارة ترام    ا  ال ين، طالما  ن "النَوَس 
البانون " سيبق  حاضراً     رولال  الالباليالت 
األبيض، من خ ل بانون نوسا، ومن خال ل 
 عدا ا ـ   دلا ا الذين عميوا عاليال  تالحالياليالد 

 كخ ا مع اأستمرار    تبن    ياره.
ومالن انن وحالالتالال  تالال الالهالالر ان الالار الالالوالالعالاليالاليالال  
لإلطاح  ببانون،  إن ال ين تالبالقال  تالنالتال الر 
الخطوة العدا ي  األميريي  التالاليال ، بالالالرغالم 
من يل الحديث عن الم الح المكتري  بيالن 

 واكنطن وبيين.



   0ا لففةفف فف فف  

 ا لاديمي مروان سوداح*
أتفُق وأتقاطُع مع ما يَعتقده ألبعض، من  أ  
"طرد" الرئيس األمريكي دوننالند تنرامن ، 
لننكننبننيننر ُملننتننلنناون الننرئننيننس لنن ننلنن و  
اإلستراتيجية والعضو النشنلني مني منجن نس 
األم  القومي، ستيف بانو ، م  عمن نف مني 
ص بلن ن نينتنف  البيت األبيض، كنا  منرتنبنبنا
"الِفي مية"، التي يُعتنقند بناننُنا تُنمن ني عن نينف 
ننُنناتننف بننعننلننكننر  أعننمننق لنن ننلننينناسننيننة  تننوها
ص" و نامن ص  َهنا األمرينكنينة، و"تُ نيانره ُمنُنراِ
ل ُراو  مي َ  اف وتر الف مي َعم نينة وسن  
استراتيجية البنينت النتنرامنبني النجنديند، مني 
"واششب  دن سي".. بل أزيند عن نل ،لن ، 
با  إهناننة تنرامن  لنبناننو  هن   م ن نف، 
يَرتبي ب راع م ت ف أنواع ال قوو داهل 
الننبننيننت الننقننيننادن األمننريننكنني، وبننشننواينناهنن  
وم الحُ  مي الَمجمع ال شاعي العلكرن 
اص وبنحنراص،  األمريكي، ل توساع اإلمبريالي بنرا
والذن تعيقف القوى ال يشية والكنووينة عن  
تحقيق سنرينع لنمن نبنبناتنف وننقن تنف عن نل 

 األوض.
باننو ، النمن نقان  بَ نقنِر النبنينت ا بنينض، 
َمنننُنننووو بنننالنننمنننواهنننُنننا  ا  نننتننن نننادينننة 
والعنلنكنرينة واألمنشنينة، وهنو يَنبنحن  عن  
الننوسننائننل األسننرع لننتننبننبننيننقننُننا األشننرو، 
وت عيدها، مالليبر  ع نل طنرينقنة اللنياند 
والعَبد، ع ل يووانيوم كوويا الدينمنقنراطنينة 
وثرواتُا الُائ ة، وتقشيا  ال ي  وُع مائُا، 
 بل تمكانشنُنا من  إ نعناأ ال ن"أننكنل سنام" 
َُرم، وصو ص الل النحنرا النمنبناشنر  منع  ال
همُووية ال ي  اللعبية وهمُووية كوويا 
الدينمنقنراطنينة اللنعنبنينة، بنعند إ نعنامنُنمنا 
نل بنالنعنقنوبنا   بحلبف، من  هن   منا يُلنما
والننحنن نناوا  ا  ننتنن نناديننة والننتننجنناويننة 
والع منينة والنفنقنامنينة وونينرهنا، واسنتن ندام 
الل ح البيئي ال بير، وويره م  األس حنة 
د ، دو  اإلعن    وير المرئية بالعي  الُمجرا
ع  ،ل ، إ، سبق لواششب  أ  اسنتن ندمنت 
الل ح البيئي ع ل نباق واسع،  د كوويا 
الديمقراطية، وأو عتُا  بل علرا  اللشي ، 
مي ملك ة وذائية وبيئية، ما لبفت أ  تغ ابت 
 ع يُا بجُودها الُمكفافة وبملاعد  ُ  فائُا. 
وع  الرئيس ترام ، مقد اشتُر  بل تلشامف 
الرئاسة وبعدها، بعدائف الوا ح والنمنبناشنر 
وال ريح ل  ي ، وبدعمف لتايوا  وتحالفُا 
اإلسنتنراتننينجنني والننمن نيننرن مننع أمننرينكننا، 
ص عن نينف،  وبالتالي مقند كنا  و  ين ا  لن امنا
ُملنننانننند  هنننذه النننجننن ينننر  ال نننغنننينننر  
واإلستراتيجية الَماث ة منقنابنل ال نين  ومني 

مواهُة البَراِ ال يشي ع ل ُصنعند عنالنمنينة، 
ومننر ننُننا عنن ننل النندو  واللنن نن ننيننا  
والنمن سنلنا  النتني تنرمنض اعنتنبناو النبننر 
ال يشي والدولة ا شتراكية ال يشية، ُمَمف ص 

 وَ يداص ل  ي  واللع  ال يشي.
سيناسنة تنرامن  تنجناه هنمنُنووينة ال نين  
ص، مانق   الرئينس  اللعبية، مل ت مل ص ،ويعا
ا من  ال نين   ع ل نفلف ولو لبُرهٍة، ليَتقرا
ويُداهشُا وي طفُا ع ل َمضض، وإ  َهلر 
ص تنتناتنل إلنينف من  بنينجنين ،  هو نفلف أوبا نا
بننمنن ننينناوا  النندو وا . مننقنند أدو  سننائننس 
البيت ا بيض، أ  ع يف الت  اي عن    نر 
اللياسة مي التجاو  المنبناشنر  ومني زاوينة 
صغير  ه   عمن نف النقنينادن، بنل أ  من  
ال زم لف، أ  يف ل ما بين  النحنقن نين  عن  
ص، دو  اإلهن   بِ ن "شنعنر   بعضُما بعضنا
ُمعاوية" التي ترببُما بِر اة شديد ، وهو ما 
سوأ يُمكاشف من  ُمضناعنفنة أوبنا نف وننفنا، 

 وئاستف.
إ  ع   ستيف بانو  الذن "يَرك  وأسنف" 
مي مواهُنة ال نين ، وملناوا  اللنيناسنة 
ا مريكية ع ل اللا ة العالمية، تُلنينر النل 
أ  ترام ، با    يرو  مني "منواهنُنا  
 او " مع اآلهري ،  ند تنكن نفنف وأسنف هنذه 

 المر ، وليس مقعده الرئاسي مقي.
ص. منُنو لنينس  بانو  م  هانبف   يَ لل شيئنا
ص ل و يا  المتنحند ، لنكنشنف  ند يُ نبنح  وئيلا
ص ع يُا مينمنا بنعند،  نا  تلنداده أكنفنر  وئيلا
بنمنواهننُنة بنينجننين  وبنيننوننغنيننانن  وسنوويننة 
والننعننرا عننمننومنناَ، وتلننداده كننذلنن  بنندعنن  

ال ُيونية وكيانُا مي م لبي . وأعتقد با  
بانو ، والم سلا  األمنرينكنينة النعَنمنينقنة، 
ص، بنعند  ص ع ل أمريكا ت باي لفوز بانو  وئيلا

 ع   أو انتُاء مُمة ترام  الرئاسية.
بننانننو  يننمننيننشنني مننتننبننرأ و ننامننل لننوعنناء 
ال ننُننيننونننيننة الننعننلننكننريننة واأليننديننولننوهننيننة 
بكاثوليكية سبحية هداص معادية مي هوهرهنا 
ل ليد المليح، وهو ما يتفق ع ينف عنددم من  
المح  ين  اللنيناسنينين ، لنذلن  ننراه يُنشناطنح 
ال ي  وويرها م  الندو  "النعنشنيند "، و  
يَل   المشاوو  أو المُادنة ومشُا الكن منينة، 
ننشننف منن  الننمننحنناوو  مننُننذه الننمننلنن ننكننيننا  تُننمننكا
الم ت فة، ومي مرض سياستنف عن نل النعَنالن  
ص،  ص وصُيونيا َُل والُمشقَاد أمريكيا  َُ الفقير، الُم
وتنعنن ينن  مننكننانننتنف اللنن ن ننيننة واللنينناسننيننة 
والننتننجنناويننة منني الننعنندينند منن  الننمنن سننلننا  
األمريكية والغربية، وع ل صنعنيند شنعنبني 
أمريكي، مي الدولة األميركية التي يَحكمنُنا 
اليمي  المتبرأ، وما ي ا  يُُيم  عن نينُنا، 

 ولو باشكا  شتل ويا ا  بيضاء.
بانو  يتا ذ هو اآلهر م  اللياسِة النمنكنفانفنة 
وسي ة مُشية تجاوية وسياسية، مُنذه كناننت 
و  ت ا  وستكو   الة م ت ف ملنتنلناون 
وملاعدن الرؤساء األمريكيي  وبباناتنُن ، 
وم  لَّف وي ُف لفُا  م  النوزاوء والنشنواا 
والليوخ عشده ، كونُ  يُمنفان نو  ويَنقنودو  
ب ده ، اللاعية مي طريق   اعوهاج منينف 
ولو للعرٍه، إلل تحقيق من ينٍد من  األوبناح 
النِمن ح، وا ننتنلناو الننتنجناون وَعنمن ننيننة 
"ُملداو الكناوبنون"، ومنر نُن  ألننفنلنُن  
ص ع ل اآلهنرين ، ولنو عن  طنرينق  ا ت اديا
الحرا الُمباشر ، وبم ت ف أشكا  التنُنديند 
ص وير   ي ة بإم ء  راواتُنا  والوعيد، وأ يانا
ع ل الُملتضعَفي  دو  اسنتن ندام النَجن و ، 
ُا  البيع واللراء وا نتنلناو  مي إطاو توها
األ ننادن الننجنناننن ، منني ملنناو الننعَننمنن نننيننة 
الننمننتننلنناوعننة لنن ننكننلنن  الننجننيننوبننولننيننتننيننكنني 

 وا  ت ادن العالمي.
الحدي  ع  ال راع الذئبني داهنل النقنيناد  

ا مريكية وم فاتُا طويل و روون، لكشنف 

يَحتاج الل مج دا ، وأكتفي بما أشر  إلينف 

اء ل ستن اد   أع ه، ع ل أمل أ  يَلعل القرا

 م  الَمراهع المو وعية المتا ة. 

*ر ي  اإلت اد الدولي للةَّ  يين 
واإلعاميين والكك ا، العر، أصدقاء 

ين.  وُحل اء الة 
*الَمقال خاص بالنشرة االسبوعي  لموق  

 الةين بعيون عربي .

 ا لاديمي مروان سوداح*



  6ا لففةفف فف فف    

أكد  المتحدثة اإلع مية بناسن  النبنينت 
األبنينض سناو  سننانندوز مني بننينا  أ  
ستيف بناننو  ووئنينس األوكنا  هنو  
كي ي اتفقا ع ل أ  يكنو  ينوم النجنمنعنة 
هو النينوم األهنينر لنبناننو  مني النبنينت 
األبينض بنوصنفنف كنبنينر النمن نبنبنين  
ا ستراتيجيي  لن نرئنينس تنرامن . ومني 
و ت سنابنق من  النينوم ننفنلنف، ،كنر  
صحيفة نيويوو  تاينمن  وونينرهنا من  
وسائل اإلع م أ  تنرامن   نرو عن   

 .بانو 
وكننفننيننرا مننا كننا  يُلنناو إلننل كننبننيننر 
الم ببي  ا ستراتيجيي  ا "الرئنينس 
بننانننو " منن   ننبننل وسننائننل اإلعنن م 
األمريكية لتل يي الضوء عن نل تناثنينره 
الذن   يضاهل ع ل الرئينس تنرامن . 

ص  ص متبرما  ويعرأ بانو  بكونف يميشيا
و"صقرا م  ال قوو". و د زع   تل  

 بل أ  يبدأ بالعمل مي البينت األبنينض، 
أ  "أكبر تُديدي " ل نو ينا  النمنتنحند  

 .هما ال ي  واإلس م
ويمك  وبي  نراو عن   بناننو  بنالنكن  

الُائل م  الضنغنوط النذن تنعنرض لنف 
تنننرامننن  أثنننر أعنننمنننا  اللنننغننن  مننني 
شاولوتلفيل نُاية األسنبنوع النمنا ني. 
وبمع   ع  ،ل ،   يمكنشنشنا سنوى أ  
نامل صاد ي  مي أ  ي ُ  هروج باننو  
صشااع القراو مي البيت األبيض تق ين  
الجوان  الراديكالية للياساتف العالنمنينة، 
وبالتالي ملاعد  الو يا  المتحد  ع نل 
الملاهمة بلكل أكبر وبشااء مي القضناينا 

 .العالمية المبرو ة
ويوم ال ميس، تشاو  بانو  مر  أهنرى 
بعض الشقاط الرئيلية م  سياستف تنجناه 
ال ي . ومي مقاب ة مع مج ة أمنرينكنا  
بنروسننبننكننت النفنن نن ننيننة  ننا  بننانننو  إ  
الو يا  النمنتنحند  عنالنقنة مني " نرا 
ا ت ادية مع ال ي " ووعد بإهنراءا  

تجاوية عدوانينة مني النمنلنتنقنبنل  ند 
ال ي . وأكد ع ل  روو  أ  تنركن  
الو يا  المتحد  "بجشو  ع نل ،لن ". 
و ا  "أ دنا سي بح  و  مُنينمنشنة مني 

عاما، وسينكنوننو   03أو  52وضو  
ه  البرأ الفائ  إ،ا سن نكنشنا النمنلن ن  

 الحالي". 
وا نناأ "إ،ا واصنن ننشننا هلنناوتننُننا، 
)الحرا( مإ  األمر سنينتنبن ن  هنمنس 
سننشننوا ، ومننقننا  عننتننقننادن، أو علننر 
سشنوا  عن نل األكنفنر، لن نوصنو  النل 
انعبامة ل  نكو   ادوي  بنعندهنا عن نل 

وشنمن نت النقنضناينا األهنرى . "التعامني
المتع قة بال ي  النتني تنشناولنُنا بناننو  

م   اننو  النتنجناو   033است دام البشد 
لن نتنحنقنينق مني الن ن منا   3791عام 

المتع قة بالم كية الفكنرينة، وو نع  ند 
ل لراء ال يشي ميما يتع ق بناهنتنمنامنُنا 
بالتكشولنوهنينا األمنرينكنينة، والنحند من  

 .الواودا  األمريكية م  ال ي 
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ونفل بناننو  اللنمناح بنشنلنر النمنقنابن نة 
 باا ينعنكنس ال األهير . ومع ،ل ، إ 

 .تماما آواءه القديمة تجاه ال ي 
م  المعروأ أ  الكفيري  مي الو ينا  
المتحد   د ا تر وا أشكا ص م تن نفنة من  
الننمننواهننُننا   نند ال ننينن ، وانننُنن  
سيقومو  بكل ما  ند ينروننف  نرووينا 
  تواء ال عود الملتمر ل  ي  عن نل 
اللا ة العالمية. وب را ة، هشنا  من  
يننعننتننقنند، عنن ننل الننجنناننن  ال ننيننشنني، أ  
ال  ما  بي  النقنوتنين  النعنالنمنتنين    
يمك    نُنا وأننف ينجن  عن نل ال نين  
الت  ي ع  "أن وه "  د يشتابنُنا  نو  
التعاو  مع الو يا  المنتنحند . وإ،ا منا 
اهتناو  ال نين  والنو ينا  النمنتنحند  
الدهو  مي مواهنُنة شنامن نة، منإننف لن  
يكو  صعبا ع ل أن م  الجانبي  إيجاد 

 .مبروا   وية وم يدي  متحملي 
لك  م  الوا ح أ  هشنا  أسنبنابنا عند  
تدعو ال ي  والنو ينا  النمنتنحند  إلنل 
تننجننشنن  مننواهننُننة منن  أن نننوع وإلننل 
محاولة تع ي  اهنتنمنامنُنمنا النمنلنتنر  
بالنتنعناو  النبنشناء. منمن  شنا  النجنُنود 
المبذولة مي هذا الشباق األهير أ  تفنيند 
الننبنن نندينن ،  ننينن  سننينندعنن  صننيننشننيننو  
وأمريكيو  كفر هذا التعاو ، بند ص من  

 .المضي  دما نحو الش اع
و تل ه   د ائقف األهير  مني النبنينت 
ا بيض، م  المرهح أ  يواصل باننو  
ا عتقاد بانف يجدو بالو ينا  النمنتنحند  
ا ننن ننراط منني  ننرا ا ننتنن نناديننة مننع 

ال ننننننينننننن ، وأ  
الننننننندولنننننننتنننننننيننننننن  
مش رطتا  بالنفنعنل 
منننني سنننن ننننلنننن ننننة 
مننشننناملننا   ننتنننل 
النننننمنننننو   ننننند 
بعضُما النبنعنض. 
لننكنن  مننر  أهننرى، 
إ  هنذه اللنعناوا  
الراديكالينة لنينلنت 
سننننننوى "أسننننننوأ 
النتننحننضنيننرا " أو 
مكر  منتنُنوو  مني 
الو يا  النمنتنحند  
لمشالوو شامل تجاه 

ال ي . ومي  ا  أواد بناننو  تنحنوينل 
أمكاوه إلل سياسة  كومية معن نينة تنجناه 

ينجن  أ   ال ي ، مإ  البيت األبنينض 
يح ال إهماع  اد  األعما  األمريكيين  

 .والمجتمع األمريكي ككل
وبرو  أ  بانو  سيتر  مشن نبنف، منإ  
طيف نفو،ه سيبقل  ا نراص مني النبنينت 
األبيض إلل  د ما. و تل لنو لن  ينجنر 
ع لف، مإنف ل  يم   بنالضنروو  النقندو  
ع ل "إ داث انعبامة". لنينس بنإمنكنا  
الشاو النتنفنوق عن نل النتنوهنف اللنائنع. 

من نيناو    233والتجاو  الفشائية بقيمة 
هي النتنوهنف اللنائنع، وبنالنتنالني كنذلن  
ال ياد  المبرد  مني النتنجناو  النفنشنائنينة 
أيضا. و  يم   م  يقف مي طريق هذا 
ا تجاه  و  سد هائل   تواء هنذا النكن  

 .م  المياه
حنرا ا نتن نادينة  ند يلُل الحنلند لن

ال ي ، بيد أ  أولئ  الذي  ي يدو  ،ل  
يننجنن  أ  يننكننونننوا ملننتننعنندينن  تننمننامننا. 
مننال ننادوا  ال ننيننشننيننة إلننل الننو يننا  
المتحند  منرتنبنبنة بلن نلن نة ال نشناعنة 

مني النمنائنة  27العالمية. وياتي  والي 
من  النفنائنض النتنجناون ال نينشني إلننل 
الننو يننا  الننمننتننحنند  منن  ملننروعننا  
ملتركة مي ال نين . وإ،ا منا مُنر نت 
وسوم همركية عنالنينة عن نل النواودا  
ال ينشنينة، منإ  النعنديند من  اللنركنا  
األمريكية ستعاني م  هلنائنر منووينة. 
وعننن و  عننن نننل ،لننن ، سنننينننضنننبنننر 
الملتُ كو  مي الو يا  النمنتنحند  إلنل 
مواهُة اوتفاع األسعاو، باإل امة إلنل 
الشقل، وبالتالي تضنبنر النمنلنتنودعنا  

و باعا  النتنجن ئنة النل هنفنض عندد 
 القوى العام ة لديُا.

وميما يتع ق بال ي  مإنف يلُنل عن نينُنا 
أ  ت ع  لعبة العي  بالعي  مع الو يا  
المتحد ، مفل الحد م  واودا  بنوينشن ، 
مض  ع  النفناصنولنيناء ولنحنوم النبنقنر 
الملتوود  م  النو ينا  النمنتنحند . إ  
ص  الجُاز ال شاعي لبويش  يلمنل تنقنرينبنا
هميع الو يا  األمنينركنينة، منينمنا ينتن  
  اد الفاصوليناء وتنربنينة النبنقنر مني 
الو يا  الم يد  لنتنرامن . واألهن  من  
،ل  أ  ال ي  هي ثاني أكبنر ا نتن ناد 
مي العالن  وأكنبنر دولنة تنجناوينة. ولن  
تلمح ال ي  ألن  را ا ت ادية بنا  
ت بح لنعنبنة كنمنبنينوتنر تنتن عن  بنُنا 

 .الو يا  المتحد 
إ  القدو  األميركية ع ل الحنفناع عن نل 
مننينن اتننُننا الننتننشنناملننيننة والننتننكننشننولننوهننيننة 
وا  ت ادية عن نل النمنلنرح النعنالنمني 
تعتمد ع ل  دوتُا ع ل الشمو إلل كنامنل 
إمكاناتُا. و  تلنكنل هن ينمنة ال نين  
عام ص مني ،لن . إ  النمنشنامنس األكنبنر 
ل و يا  المتحد  هو نفلنُنا،   النقنوى 
ال اوهية، وهاصة ال ي . لنقند  ن نل 
بننانننو  الننو يننا  الننمننتننحنند  منن  هنن   
مننبننالننبننتننف واشننشننبنن  بننالننتننركننينن  عنن ننل 

 استُداأ "أعدائُا".
ينحندوننا هنالن  األمنل مني أ  ينكننو  
و يل بانو  أكنفنر من  منجنرد هنروج 
وم ن. نامل أ  تلنمنح هنذه الن نبنو  
ل شاو با  يلعروا بالبمناننينشنة إلنل أ  
العقل ا ستراتينجني إلداو  تنرامن   ند 

 "وصل إلل انعبامة".

 6تكم  المنشور على الة    
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يُننعننرأ عنن  الننرئننيننس األمننريننكنني دونننالنند 
ترام  أ  أ دا   يلتبيع التشب  بلنيناسنتنف 
تننجنناه ال ننينن . لننكنن  مننا يننُنندد الننعنن  ننا  
ال يشية األمنينركنينة اآل  هنو أ  أ نداص   
يلتبيع النتنشنبن  بلنيناسنتنف النداهن نينة. و ند 
كلننفننت اسننتننقننالننة كننبننيننر الننمنن ننبننبننينن  
ا ستراتيجنينين  لن نرئنينس تنرامن  سنتنينف 
بانو  ع  الملاكل الن نبنينر  داهنل إداو  
تننرامنن . وسننتنن ننل الننعنن  ننا  ال ننيننشننيننة 
األمريكية مي اللُوو القادمة إلنل منر ن نة 

 .مف  ية
استقالة بانو  ليلت مفاها . وبانو   نومني 
ا ت ادن يمفل الببنقنة النبنينضناء النعنامن نة 
ص بنا   المحرومة. وهو يعتقد اعتقاداص واسن نا
ترام  يج  أ  ينحنالنل بندعن   نون من  
ناهبي اليمي  المنتنبنرأ النبنينض. عنشندمنا 
دهل ترام  المكتن  النبنينضناون، أصنبنح 
بانو  وبيتر ناماوو، ال نذا  ينحنمن   آواء 
متبرمة أيضا، أكفر اللياسنينين  "ونرابنة" 

 .مي العقود الق ي ة الما ية
و  ي فل ع ل أ د أ  بناننو  وملناعندن 
ترام  النرئنينلنينين  اآلهنرين   ند شنحنذوا 
اللكاكي  لبعضُ  البعض. وزير الن ن اننة 
ستيف  منشنوشن ، ووزينر النتنجناو  وين نبنر 
ووو ومدير المج س ا  ت ادن النوطنشني 
واون ديفيد كوه  ك ُ  يعناو نوننف. و ند 
اشتبنكنوا منراوا منع كنبناو النمنلنتنلناوين  
اآلهننرينن ، سننيننمننا وئننيننس أوكننا  الننبننيننت 
ا بينض اللنابنق وين  بنرينبنوو وصنُنر 

 .ترام  هاويد كوششر
وبما كا  ترام  يامل مي أ  يتمك  باننو  
وملتلاووه الرئيليو  اآلهرو  م  إيجاد 
تواز  مع بعضُن  النبنعنض، وينحنكن  هنو 
البيت األبيض كمدير تشفنينذن، وهنو  نراو 
ص كما تبي . وكنتن  هنينمنس ا.  ليس  كيما
ووبننينن ، الننذن عننمننل ملنناعننداص لننوزيننر 

النن نناوهننيننة لنن ننلنن و  الننعننامننة منني إداو  
ك يشتو ، مي مقا  نلرتف صحيفة نيويوو  
تايم : إ  "ما يفير الق ق بنالندوهنة األولنل 
هو البريقة التي سمح بُا اللنيند تنرامن ، 
أو وبما شجع، ع ل إنلاء هبنوط منربنكنة 
ل ل بة ومراك  س بة بدي نة داهنل النبنينت 

 ." األبيض
و د ساهمت  ادثتا  مي استقالة بانو . مقد 
أثناو  ت ننريننحننا  تننرامن  بننعنند أعننمننا  
العشف التي شُدتُا شناولنوتلنفنينل وضن  
الب د باسرها.  ي  كنا  بناننو   ند أ نشنع 

بتفنوق  ترام  با  ياتي ع ل ،كر الم مشي 
 .العرق األبيض

وكننا  عنندد منن  الننمننقننا   الننتنني نُلننر  
منن هننرا عنن ننل بننريننتننبنناو ، وهننو مننو ننع 
ص،  ند اننتنقند  إهباون كا  يديره بانو  سابنقنا
بلننننكننننل  نننناو ملننننتننننلنننناو األمنننن  

ماكماستر. و د هن نف مناكنمناسنتنر  القومي
مايكل م ي  الذن استنقنا  بلنبن  اوتنبناطنف 
الم عوم بروسيا. و ام مناكنمناسنتنر بنعن   
بعض الموعفي  مي مج س األم  النقنومني 
الذي  يُعتقد أنُ    فاء لبانو  عن نل ونراو 
تيرا داهل الم يد  لنتنرامن  والنكناتنبنة مني 

بنيند أ  وئنينس أوكنا  النبنينت   .بريتبناو 
األبيض الُمنعنين   ندينفنا هنو  كنين نل هنو 
  يف لماكملتر. و د كنا  سنعنيندا بنرؤينة 

نف  .بانو  يغادو البينت األبنينض و ند وصا
مقا  كتبف أ د وؤساء تنحنرينر "أمنرينكنا  
بروسبكت" ووبر  كوتشر عداء "بناننو " 
تجاه ال ي . مات ل بانو  بكنوتنشنر، النذن 
لبالما انتقند تنرامن ، أل  بناننو  يلناو  

   .كوتشر مو فف المتلدد م  ال ي 
ه ومف الداه يين   ي اوع و ا  بانو  انف

مي الن ن اننة والن ناوهنينة والندمناع النذين  
يعتقدو  أ  الو يا  المتحد  يمكشُا كلن  
دع  بكي  مي األزمة مع كوويا اللنمنالنينة. 

ميما يعتقد بانو  إ  "الحنرا ا  نتن نادينة 
 ."مع ال ي  هي هوهر كل شيء

و ا  باننو  مني ا ندى النمنرا  لنوسنائنل 
اإلع م "نح  ،اهبو  الل الحرا مي بحر 

و ند  ال ي  الجشوبي ...   ش  مي ،لن ". 
هدم باننو  سنابنقنا مني أسنبنو  النبنحنرينة 
األمريكية مي المحيي الُادئ، ولذلن  منإننف 
ص متلدداص م   ضية بحر ال نين   يتبشل مو فا

لكشف يشبغي ع ل بكين  أ  تلنعنر  .الجشوبي
با وتياح إزاء استقالة بانو . مبرو  أنف  د 
وادو البيت األبيض، إ  أ  تناثنينره عن نل 

 .ترام  سيلتمر
ومي النو نت ننفنلنف،   تن ا  آلنينة صنشنع 
القراو مي البيت األبيض تواهف العديند من  
الملاكل. مالجشرا  كي ي يفتقر إلل الن نبنر  
إلداو  اللننن و  اللنننينناسنننينننة الننداهننن نننينننة 
األمريكينة، ولنكنشنف منُنتن  بنالندبن نومناسنينة 
واألم  القومي. والكيفينة النتني سنينتنعنامنل 
ميُا كنين ني منع عن  ناتنف منع مناكنمناسنتنر 
ووزير الدماع األمرينكني هنينمنس مناتنينس 

 .هدير  بالمتابعة
يج  عن نل النو ينا  النمنتنحند  أ  تنولني 
ص ب نن "الننشنناو" و "اللننينناسننة"  اهننتننمننامننا

ل ين  تجاه ا و"التركي " إ،ا كانت سياستُا
هي س و  البريق ال حيح. ولك   نالنينا، 
ليس هشا  داهل إداو  ترام  م  يلتبنينع 
أ  يقود ويرك  ع ل اللياسنا  ال نينشنينة. 
لقد كا  نائ  الرئيس مناين  بنينشنس يلنكنل 
هياوا هيدا، ولك  اللائعا  بنا  بنشنس  ند 

 .يحل محل ترام   د عقاد  الو ع
كنمننا أ  دوو ملننتننلنناون تننرامنن  هنناوج 
البيت األبيض مفل هشرن كيلشجر وستيفن  
شواوزما  وير م كد أيضا. ومي اللنُنوو 
الننتننالننيننة،  نند تننواهننف الننعنن  ننا  ال ننيننشننيننة 
ص مضن ص عن   ص ا نتن نادينا األمريكية ا تكناكنا
 .أزمة محتم ة بلب  شبف الج ير  الكووية
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هننشننا  أسننبنناا عنندينند  تنندعننو هننمننيننع 
المعشيي  مي الو يا  النمنتنحند  وبنا ني 
أنحاء العال  إلنل تنشنفنس ال نعنداء إثنر 

 .مغادو  ستيف بانو  البيت األبيض
مع   بانو  سيكو  عام ص ملاعنداص مني 
وأا ال دع األيديولوهني مني النداهنل 
وتُدئنة النقن نق الندولني إزاء تنوهنُنا  

 .الو يا  المتحد  اللياسية
وبانو  هو الرهل النذن سناعند دوننالند 
تننرامنن  عنن ننل النندهننو  إلننل الننبننيننت 
األبيض، ع ل الرون  من  أ  النرئنينس 
ترام  ومض ا عتراأ بكامل الفنضنل 

 .لف مي ،ل 
ويُنن عنن  أنننف يننقننف وواء الننعنندينند منن  
اللياسا  المفير  ل جد  النتني طنر نُنا 
ترام ، م   الر اللفر الذن يلتنُندأ 
المل مي  إلل ا نلحاا األمينركني من  

 .اتفاق باويس
ويُعتبر بناننو  النعنقنل النمندبنر لن طناو 
اللياسي القومي اللعبي إلداو  ترام ، 

بن ن منا   الذن تلب  ل و يا  المتحند 
 . تل مع   فائُا

ومي ال ي ، اشتُر بانو  بالج بة النتني 
أ دثُا مي البيت ا بنينض  نو   نرا 
مع ال ي  مي بحر ال نين  النجنشنوبني، 
وكذل  دعوتف األهير  ل و يا  المتحد  

أل  "تننركنن  بننُننوو" عنن ننل "الننحننرا 
ا  ت ادية مع ال ي " التني  نا  إننُنا 

 "هوهر كل شيء" بالشلبة لف.

لك  و ي ف ل  يلكل "ا نعبامة" النتني 
يريد بنعنض النمنتنفنائن نين  وؤينتنُنا مني 
اللياسا  ال اوهية ا منرينكنينة سنينمنا 

 سياساتُا تجاه ال ي . 
و د يكو  ع   بانو  منجنرد تضنحنينة 
سننينناسننيننة وهنن  الننقننيننام بننُننا منني وهننف 
الجماهير المح ية النغنا نبنة. وب نرأ 
الشالر عن  بنعنض النمن  نالنا  النتني 
كانت والبيتُا محرهة لنتنرامن ، لنينس 
هشا  أن ع مة ع نل أ  النرهن نين   ند 
 بعا شوطا ميما يتع ق بقضينة النتنوهنف 

 .األساسية
ول مفاو ة، إنف وبمحض ال دمة، أعن ن  
الممفنل النتنجناون األمنرينكني ووبنر  
ليفاي و، مي اليوم نفلف الذن هلنر منينف 
بانو  مش بف، أ  تحقنينقنا  ند منتنح مني 

المماوسا  التجاوية ال يشية بمنوهن  
 .3791م   انو  العام  033الماد  

وسواء كا  هنذا اإلعن   أو لن  ينكن  
الذن ي ف نفنلنف  -هدية وداع لبانو  

كنمنا تنكنُن  -"با  ت ادن النقنومني" 
البعض، مإنف يشبغي أ  يُذكر ع ل أ نل 
تننقننديننر بننا  الننغننيننوم الننداكننشننة لننحننرا 
تجاوية محتم ة ل  تذه  بعيداص  تل منع 

 .و يل بانو 
وبما أ  الرصاصة األولل  د انبن نقنت، 
مإ  الرها  األنجح مي تنجنشن  النحنرا 
التجاوية التي سعل لُا بانو  هو عن نل 
المحققي  األمريكينين  ومنفناو ني كن  
الننبنن نندينن  لننتننفننبننيننت الننمننشننبننق وتننجنناوز 
التحي ا ، ألنف ل  ينكنو  هنشنا  وابنح 
م  هذا الشوع م  المعاو  الفاوية النتني 

 يتوق إليُا.

إ   النة النفنو نل النتني تنواهنف إداو  
ترام ، مي الداهل وال اوج، هي دلنينل 
ع ل ملل الشُج الراديكالي النذن تنبنشناه 
بانو  مي  ضايا العال  الحنقنينقني. لنينس 
هشا  منا يندعنو إلنل النرثناء إ،ا كناننت 
الرئاسة التي  اوا بانو  م  أه ُا  ند 
انتُت. الو يا  المنتنحند  بنحناهنة إلنل 
وئاسة م ت فة مي عُد ترام . وكنذلن  

 .بقية العال 

 ص ي   تشاينا ديلي الةيني 
 افككاحي  الة ي  

80-2-8102 
تعريب خاص بـ "نشرة الةين بعيون 

 عربي "



  2ا لففةفف فف فف    

 8102-2-80ص ي   الشعب الةيني  ـ 
لنن  تنن دن الننتننحننقننيننقننا  األمننريننكننيننة منني 
المماوسا  التجاوية ال ينشنينة إلنل تضنينينق 
مجو  العج  التجاون بي  النبن ندين ، ولنكنشنُنا 
ستعرض وا د  م  أه  الع  ا  النتنجناوينة 

 مي العال  إلل ال بر.
كنانننت النو يننا  النمننتننحند  أطنن نقننت وسنمننيننا 
الجمعة الما ي تحقنينقنا  نو  النمنمناوسنا  
ال يشية بلا   قوق الم كية الفكرية بموه  

منن  الننقننانننو  الننتننجنناون لننعننام  033الننمنناد 
. وتنناتنني النن ننبننو  منني الننو ننت الننذن 3791

تتحلس ميف إداو  ترام  العج  التجاون مع 
ال ي ، لك  هبو  التحقيق هذه ع ت اتجاها 

 ت  الت  ي عشف مشذ عقود.
و ا  المتحدث باس  وزاو  التجاو  ال ينشنينة 
اليوم )ا ثشي ( "ال ي  ملنتناء  لن نغناينة من  
ت   ال بو  أ ادية الجان  وهذه النمنمناوسنة 
الحمائية"، مبالبا الو يا  المتحد  بنا نتنرام 
الننحننقننائننق والننقننواعنند الننتننعنندديننة والننتنن ننرأ 

 بحكمة.
 الطريق  الخاطئ 

إ  ت   النمناد  النغنامضنة مني النقناننو  هني 
ببلاطة ليلت الحل لملك ة النينوم النتني من  

 الممك    ُا م  ه   الحواو والتلاوو.
ل رئينس األمنرينكني منرض  033تتيح الماد  

تعريفا  و يود تجاوية عن نل أن بن ند. ومني 
الفمانيشيا  م  القر  العلري ، اسنتن ندمنتنُنا 
الو يا  المتحد  إلهباو اليابا  ع ل تق نين  

 صادواتُا إلل الو يا  المتحد .
ووبما يبدو األمر بليبا، لك  الحقينقنة أعنقند 
م  ،ل  كفيرا. مت   النعنقنوبنا  تنتنشنامنل منع 
عضوية الو يا  المتحد  مي مشالمة التجاو  
العالمية، والو يا  المتحد  است دمت المناد  
الملاو إلنينُنا مني أ نوا  ننادو  منشنذ إنلناء 

. من  3772مشالمة التجاو  النعنالنمنينة عنام 
الممك  أ  ي دن مرض تعريفا  عالية ع نل 
ال نينن  إلننل الننرد بننإهنراءا  ملنابننُنة منن  
هان  ال ي . وبُذا اللكنل، سنتنشنلنا  نرا 
تجاوية، ل  يفوز مينُنا أن طنرأ، ألسنبناا 

  ُرية.

و ذو معُد التمويل الندولني من  أ  نلنوا 
 را تجاوية بي  الو يا  المتحد  وال نين  
نشنعنين  ال نينشنينين ،  سي ،ن ليس مقني النُمن ا
ولكشُا سوأ تن ثنر أيضنا عن نل النمنوودين  
 والموزعي ، مفل تجاو التج ئة األمريكيي .
إ  ال ادوا  ال يشية إلل الو يا  المتنحند  
تعمل ع ل هفض أسعاو الملتُ   األمريكية 

نقبة مئوية. وبحل  دواسنة  3.2إلل  3م  
ال نينشني، -أهراها مج س األعما  األمريكني

، منكنشنت النتنجناو  منع 5332مإنف مني عنام 
 023ال ي  األسر األمنرينكنينة من  تنومنينر 

 دو و أمريكي.
وبننحننلنن  تلنناننن  هننيننا  بننيننشنن ، منن  وزاو  
التجاو  ال يشية، مإ  األثر الل نبني لن نحنرا 
التجاوية بي  الب دي  سي ل إلل با ني بن ندا  
العال ، مضيفا أنف مي عنالن  منرتنبني بنعنضنف 
ببعض، مإ  ب دا بعيشف   يلتبيع ا ننفن نا  
ع  با ي الب دا  مي س سل القيمة العالنمنينة، 

 وكل الب دا  ستتاثر.
 الطريق  الة ي  

إ  مننا يلنناهنن  منني نننوا نني عنندم الننتننواز  
 التجاون بي  الب دي   ضايا هيك ية.

و ا  توون كينف. واينتنينشنج، بنا ن  ملناعند 
بم سلة التنراث األمنرينكنينة، إ  "منبناود  
العج  التجاون عم ية مض  ة. كل ما ينعنشنينف 
األمر هو أنشا مني النو ينا  النمنتنحند  أكنفنر 

 استُ كا."
ولمعالجة ننوا ني عندم النتنواز  النتنجناون، 
يتعي  ع ل ا  نتن نادين  تنشنفنينذ إصن  نا  
هيك ية بد  م  مجرد تضييق منجنو  النعنجن  
التجاون. ولقد  ققت ال ي  تنقندمنا مني هنذا 
ال دد. محلابُا الجاون أصبح أكفر تنوازننا 
مي اللنشنوا  األهنينر . وانن نفنضنت   نة 
مائض الحلاا الجناون بنالنشنلنبنة إلهنمنالني 

بنالنمنئنة عنام  5الشاتج المح ي إلنل أ نل من  
 .5339بالمئة مي  7.7،  ياسا بشحو 5332

و ا  المعُد إنف م  الممك  معالنجنة ننوا ني 
ال  ل مي النتنجناو  النفنشنائنينة بنين  النو ينا  
الننمننتننحنند  وال ننينن  منن  هنن   الننمنن ينند منن  

الننتننجنناو  وا سننتننفننمنناو بنند  منن  الننحننرا 
 التجاوية. 

وإلعاد  التواز  إلل التجاو  الفنشنائنينة، اتنفنق 
الب دا  ع ل توسيع التجاو  مي لنحنوم النبنقنر 
والدواه ، وزياد  دهو  اللنركنا  النمنالنينة 
ا مريكية إلل األسواق ال ينشنينة، مني إطناو 

 هبة العمل ،ا  المائة يوم.
و ا  هون  لي القشن نل النعنام ال نينشني مني 
شيكاوو إنف م  األمضل ل نجناننبنين  منعنالنجنة 
ال  منا  ا  نتن نادينة منفنل عندم النتنواز  

 التجاون م  ه   الحواو ال ريح.
وتابع "متنح النمن يند من  األسنواق وتنعن ين  
ا ستفماو الفشائي وتع ي  الع  ا  التجناوينة 
ع ل النمنلنتنوى النمنحن ني، كن نُنا أمنوو من  
الممك  أ  تلاه  مي دع  الع  ا  التجاوينة 

 بي  ال ي  والو يا  المتحد ."
 ورق  مساوم 

وأشاو المعُد أيضنا إلنل أ  ملنالنة النعنجن  
التجاون األمريكي  ضية سياسية أكفر منشنُنا 

 شاو  ا ت اديا.
و الت م سلة التراث إ  النعنجن  النتنجناون 
األمريكي ل  يتدهوو ه   النعنقند النمنا ني. 

، انن نفنض النعنجن  5332إلنل  5332مم  
 2التجاون األمريكي مي تجاو  البضائع م  

بنالنمنئنة من  إهنمنالني النشناتنج  1بالمئنة إلنل 
المح ي. وباهذ ال ياد  مي تنجناو  الن ندمنا  
بعي  ا عتباو، مإ  إهمالي العج  النتنجناون 

بنالنمنئنة من   5.9األمريكي ل  ينمنفنل سنوى 
 .5332إهمالي الشاتج المح ي مي 

وأو ح تلان  أ  النحنكنومنة األمنرينكنينة  ند 
تلتغل التنحنقنينق كنوو نة ملناومنة لنتنحنالنل 
بدهو  أكفر اتلاعا إلل  باع ال ندمنا  منل 
ال ي  وكذا الت شيع المنتنقندم وونينرهنا من  

 ال شاعا  ،ا  القيمة المضامة العالية.
وأ اأ تلان  أ  عدم التواز  التجاون بي  
الو يا  المتحد  وال ي  لن  ينشنلنا مني ينوم 
وا د، ولذل  م  وير المتو ع أ  يت  التعامل 
معف بي  علية و حاها. ع نينشنا ا  ننتنحن نل 

 بال بر."



   3ا لففةفف فف فف    

 ولال  أنباء الةين الجديدة ـ شينخوا:
05-2-8102 

مي اسنتنعنراض آهنر لنمنو نفنف النتنجناون 
األكفر تلددا، ط   النرئنينس األمنرينكني 
دوننالند تنرامن   من  كنبنينر ملنتنلناوينف 
التجاويي  تحديد ما إ،ا كا  يت  النبندء مني 
إهراء ما يلمي بالتحقيق بموهن  النمناد  

م   انو  النتنجناو  األمنرينكني مني  033
الننمننمنناوسننا  واللننينناسننا  الننتننجنناويننة 

، وهني أدا  033ال يشية. وتلمح الماد  
تجاوية كفيرا ما است دمتُا واششب   نبنل 
مننجننظ مننشننالننمننة الننتننجنناو  الننعننالننمننيننة إلننل 
الوهود، تلمح ل رئيس األمريكي بنالنقنينام 
بفرض تعريفا  همركية   منة و نينود 
تجاوية أهرى انفرادية ع ل شركاء يُعتقد 

 أنُ  يتمتعو  بم ايا وير عادلة.
ووونن  أنننف منن  اللننابننق ألوانننف  ننو  إ  
الو ينا  النمنتنحند  تنعنتن م الندهنو  مني 
مواهُة مع ال ي  مي مجا  التجاو ، إ  
إنف ليس من   نبنينل النمنبنالنغنة أ  هنبنو  
تكلير واششب  ع  أنيابُا األهير  تنجناه 
ال ي ، شناننُنا شنا  هنمنينع الن نبنوا  
ا نفرادية األهرى م  هانن  واشنشنبن ، 
ل  ت حق الضرو بال ي  محلن ، وإننمنا 
بالو يا  النمنتنحند  ننفنلنُنا أيضنا عن نل 

 المدى البويل. 

وكما   ظ العديد م  الشنقناد، منالنو ينا  
المتحد  م  المغرمي  منشنذ منتنر  طنوين نة 
با نفرادية نالرا لمكانتُا كا وى بن ند مني 

 العال  مشذ عقود.
ومننشننذ بنندايننة الننحننرا الننبنناود ، صنناو  
واشننشننبنن  أكننفننر مننُنناو  منني اسننتنن نندام 
الننعننقننوبننا  ا نننفننراديننة منني مننحنناو   
 هضاع الدو  وير الملنتنعند  لنمنجناوا  

 الو يا  المتحد .
ومي تلعيشا  القر  الما ي، أثشاء ،وو  
العقوبا  ا  ت ادية األمريكية، منر نت 

مني النمنائنة من  هنمنينع  93الب د  والي 
 ا   العقوبا   و  العال ،  نين  كنا  
 رابة ن ف سكا  العال  يعيلو  مي عل 

 إهراءا  عقابية أمريكية.
ومي هوهرها، كانت العقوبا  األمريكينة 
التعلفية ه   هذه الفنتنر  منرآ  لن نتنفنوق 

 األمريكي.
وتراهعت شنُنينة النبن د عن نل منا ينبندو 

، وينرهنع ،لن  53ل عقوبا  مي القر  ال ن
إلنل  نند كنبننيننر إلننل أ  الننعننالن  يننتننحننر  
بلرعة نحو نالام متعدد األ نبناا، وإلنل 
أ  هشا  وعيا مت ايدا مي واشنشنبن  إزاء 

 عدم معالية هذه العقوبا .
واألسوأ م  ،ل ، أ  مفل هذه النعنقنوبنا  
يمك  أ  تفير تحركا  انتقامينة من   نبنل 

األهداأ المق نود ، بنمنا يضنر بناألمن  
 والرهاء العالميي .

 

ومنني  ننا   ننرو  الننو يننا  الننمننتننحنند  
مرض عقوبا  تجاوية ع ل ال نين ،  ند 
يكو  المن ندوو  ال نينشنينو  أو  من  
يننعنناننني، ولننكنن  سننرعننا  مننا سننتننلننعننر 
ال ننشنناعننا  األمننريننكننيننة بنناأللنن ، تنن نن  
ال شاعا  النتني تنعنتنمند عن نل إمندادا  
الجود  م  ال ي  ل قيام باعما  تنجناوينة 
مض  ع  العديد من  األسنر األمنرينكنينة 
التي تتمتع بحيا  مريحة بفضل العشناصنر 
 اليومية الرهي ة الملتوود  م  ال ي . 
و د أبد  ال ي  استعدادها لحل م تن نف 
التحديا  النتني تنواهنُنُنا تنجناوتنُنا منع 
الو يا  المتحد  م  ه   النمنحنادثنا ، 
وترى الب د أنف ليس من  م ن نحنة أ ند 
نلوا  را تجاوية محتم نة بنين  أكنبنر 

 ا ت ادي  مي العال .
 

وم  المامو  أ  تت  ل واششب  ع  هذا 
الشُج المتلدد وتبندأ النعنمنل ننحنو هنبنة 
مقبولة ل برمي  لحل من نتن نف النقنضناينا 

 الباوز  مي التجاو  الفشائية. 
وإ،ا ل  يك  األمر كذل ، ملت بح الكفير 
م  األمنوو عن نل النمنحن ، وسنتن نين  

 ال لاو  العال  باسره. 



   1 0ا لففةفف فف فف    

 8102-2-80ص ي   الشعب الةيني 
إ  استمراو التعاو  والنمنلناووا  هنو 
األسنناو إلعنناد  الننتننواز  وتننعنن ينن  
الننعنن  ننا  ا  ننتنن نناديننة بننينن  ال ننينن  

 والو يا  المتحد .
ومفل هذا المشُج  نروون اآل  ومنل 
الملتقبل ألكبر ا نتن نادين  منل النعنالن  
وسي بيء التعامي ل  نتن ناد النعنالنمني 
وتشامي ملاعر مشاهضة العولنمنة. وإ  
هدو  زمشيا وهاوطة طريق لن نتنعناو  
أسفر  عشُما الجولنة األولنل لن نحنواو 
ا  ننتنن ننادن اللننامننل يننو ننحننا  منندى 
الت ام ك  الجانبي  بمجابُة النتنغنينرا  

 الجديد .
و د اتفق الجانبا  ع ل النتنركنين  عن نل 
اللياسة ا  ت ادينة النكن نينة والنتنجناو  
وا سننتننفننمنناو مضنن  عنن  الننحننوكننمننة 

 ا  ت ادية العالمية.
وم  المتو ع أ  يدع  التوامق النذى تن  
التوصل اليف بلا  تجاو  ال دما  نقاط 
نمو هنديند . كنمنا أ  من  النمنتنو نع أ  
ي دى استعداد بكي  لتوسيع النشنفنا، إلنل 
األسواق  لبما طن نبنت واشنشنبن  إلنل 

 تع ي  التواز  التجاون.
وبننالننشننلننبننة لنن ننجنناننن  
األمننننريننننكنننني مننننإ  
النننفنننائنننض الضننن ننن  
ل  نين  منل النتنجناو  
الفشائية يمفنل صنداعنا 
كننبننيننرا وكننا  بنن و  
التركين  عن نل  نواو 

يننولننيننو لننكننبنناو  37
 الملئولي .

وتمفل ال نين   نالنينا 
منل  93ما يقرا م  

الننمننائننة منن  الننعننجنن  
التجناون األمنرينكني. 
لك  عدم النتنواز  لن  
يا  نتيجة للنيناسنا  
وننيننر عننادلننة ولننكنن  
كشاتج طبيعل ل عولمنة 

والتجاو  الحر . وع و  ع ل ،لن  منإ  
العج  التجاون األمنرينكني منبنالن  منينف 

 كفيرا ومشل ه داه ي.
ومل الحقنينقنة منإ  النمنين ا  النتنجناون 
الحالي ل  يدو  بلكنل كناأ النبنبنينعنة 
المعقد  ل تجاو  الدولية اليوم،  نين  ا  
الل نع ونالنبنا منا تنتنحنر  عنبنر  ندود 
وطنشنينة منتنعندد  لن نوصنو  إلنل سننوق 
نُائية .و نين  ا  ال نين  منل ننُناينة 
س ل ة العرض الدولل، مإ  صنادواتنُنا 
الل الو يا  النمنتنحند  تنتنضنمن   نينمنا 

 ملتوود  مشُا وم  دو  أهرى.
وتو ح دواسة  ام بُا ا ت ادينو  منل 
مج س ا  تياطي الفيدوالي منل دا و 
أ  است دام مشُج القيمة المضامة لقياو 
التجاو  الفشائية هفض اهت   النتنواز  
التجاوى بي  الو يا  المتحد  وال ين  

 .5330مل المائة عام  00بشلبة 
ومل الو ت نفلف، مإ  العج  النتنجناون 
هو الجان  المقابل ل فائض النرأسنمنالنل 
وهو يمأل ب وو  وير مباشر  النفنجنو  

 بي  المدهرا  المح ية وا ستفماو.
و ا  ستيف  ووتش ال ميل النكنبنينر منل 
هامعة ييل إ  "الو يا  المتنحند  النتنل 

تلُد   ة ا دهاو والتنبن نع النل النشنمنو 
اعتمد  بلد  ع نل النمن ن و  النواسنع 
ل  نين  من  النفنائنض منل النمندهنرا  
ل تعاد  بي  الشفقا  واإليرادا  ". وا  
  نة ال ننينن  الضنن ننمننة مننل سننشنندا  
ال  انة ا مرينكنينة سناعند  النو ينا  
المتحد  ع ل تمويل العج  القياسني منل 

 الموازنة.
لقد أ امت ال ي  والنو ينا  النمنتنحند  
ع  ا  ا ت ادينة من دهنر  ومنتنبنادلنة 
ه   العقود الق ي ة النمنا نينة. ومنازا  
ا عتماد الملتر ،  ي  تشنتنج ال نين  
أكفر وتلتُ   الو يا  المتحند  أكنفنر، 
يقدم م  ال ينر أكنفنر منمنا ينحندث من  
الضرو، ميرمع الم يي  م  ال ينشنينين  
م  الفقر ويلمح لألمريكيي  با  يق ن نوا 

 اإلنفاق.
 223و د تجاوز  ج  التجاو  الفشنائنينة 
 5332م ياو دو و أمرينكني منل عنام 

مر  عما  533بما يمفل زياد  باكفر م  
عاما. و تل ننُناينة النعنام  03كا   بل 

الما ل، بن ن  ا سنتنفنمناو النبنينشني منل 
من نيناو دو و.  393مجم ف أكنفنر من  

وه قت ا ستفماوا  ال يشية مل أنحناء 
الننو يننا  الننمننتننحنند  

ألننف  313مننبنناشننر  
 مرصة وعيفية.

 

وإ  الننننننتننننننعنننننناو  
البراهنمناتني منتنبناد  
المشنفنعنة والنتنبناد   
العميقة مع كفينر من  
الحنواوا  لنتن نفنينف 
التوتر سنوأ تلناعند 
ال ننينن  والننو يننا  
المتحد  ع نل تنجنشن  
 ننننرا تننننجنننناويننننة 
وتمكنين  عن  ناتنُنمنا 
ا  ت ادية م  زيناد  
اإلسُام مل ننمنوهنمنا 
ومننننل ا  ننننتنننن نننناد 

 العالمي.
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 8102-2-85ص ي   الشعب الةيني  
ه  الرئيس األمريكي دونالد ترام  
الو ع مي أمغانلتا  وهشوا آسيا 

أولبس الجاون. وهي  55ب باا مي 
المر  األولل التي ي ب  ميُا ترام  
 و   ضية بالغة األهمية بالشلبة لألم  
القومي األمريكي مشذ توليف الل بة. مكيف 
ست ثر اإلستراتيجية األمريكية الجديد  

التمل   ع ل الو ع مي أمغانلتا ؟
 بلا ة المعركة

 ا  ترام  مي هبابف أنف ع ل أمريكا 
مواص ة المعاو  مي أمغانلتا ، لتجش  
الشتائج "المتو عة ووير المتو عة" م  
اإلنلحاا اللريع ل جيش األمريكي. 
وأشاو ترام  إلل أ  اإلستراتيجية 
األمريكية الجديد  ل  ت ت م بجدو  زمشي 
 ملبق، بل ستتبوو ومقا ل و ائع الميدانية.

"ل  نع   بلكل ملبق ع ل تو يت إنُائشُا 
ل عم يا  العلكرية، كما ل  نع   ع  عدد 
علكرييشا مي أمغانلتا  وم بباتشا 
الحربية." وأ اأ ترام ، أ  أمريكا 
ستلتعمل   مة م  الح و ، بمامي ،ل  
القشوا  الدب وماسية واإل ت ادية 
وال ياوا  العلكرية، لدمع عم ية تشفيذ 

 اإلستراتيجية الجديد .
وو  اإلداو  األمريكية ل  تف ح ع  
تفاصيل اللياسة الجديد ، لك  مو ع 
موكس نيوز نقل ع  مل و   كومي  ولف 
با  ترام   د وامق ع ل  راو إلوسا  

 0133هشدن إ امي لملاعد  ال   1333
 هشدن المرابضي  بامغانلتا   اليا.

مي هذا ال دد يرى نائ  وئيس مرك  
دواسا  هشوا وشرق آسيا والمحيي 
الُادن التابع ل معُد ال يشي ل ع  ا  
الدولية المعاصر  وان  شيدا، إلل أ  إداو  
الرئيس أوباما كانت متراهية إلل  دما مي 
إت ا، ال ياوا  العلكرية، مي  ي  يميل 
ترام  إلل هذا الشوع م  ال ياوا ، وهو 
ما د يجعل الحل العلكرن يتحو  إلل 
أساو ل ستراتيجية األمريكية الجديد  

 تجاه أمغانلتا .
ده ت الحرا الدائر  مي أمغانلتا  عامُا 

، وتلير تقاوير م   شا  "سي آ  بي 32ال 
سي " األمريكية إلل أ  هلائر أمريكا مي 

م ياو دو و،  931أمغانلتا   د ناه   
 هشدن  تيل. 5333وأكفر م  

  لابا  م ت فة
يرى مدير مرك  الدواسا  األمغانية 
بجامعة  نتلو تلو يون  بياو أ  الحكومة 
األمركية  ترو  مي كلف نيتُا بالت  ي 
ع  أمغانلتا . أل  الت  ي ع  أمغانلتا  
يعشي الفلل، وإنلحاا الجيش األمريكي 
سيتر  مراوا تم  ه طالبا . وهو سيضر 
بلمعة أمريكا، ويضعُا هي و  فائُا مي 
مو ع  عف. م  هُة أهرى، تمت   
أمغانلتا  مو عا هغرميا إستفشائيا،  ي  
تحيي بُا عد  دو  ومشاطق مُمة. لذا، 
مإ  محامالة أمريكا ع ل نفو،ها مي 
أمغانلتا  سيمكشُا م  المحامالة ع ل 
 دو  التاثير مي اللرق األوسي وهشوا 

 آسيا وووسيا وال ي .
"مي الالاهر، تبدو الجُود األمريكية مي 
أمغانلتا  دو  نتائج مع ية. لك  أمريكا 
تمكشت م  إهتباو مشلآتُا وتقشياتُا 
العلكرية وسياسا  مقاومة اإلوهاا مي 
سا ا  الحرا. وهذا يكتلي  يمة عالية 
بالشلبة ل جيش األمريكي." يقو  تلو يون  
بياو، ويضيف "مي الحقيقة لقد أثاو  راو 
اداو  أوباما باإلنلحاا م  أمغانلتا  
معاو ة كبير  داهل األوساط العلكرية 

 األمريكية."
أعُر  آهر األبحاث، أ  أمغانلتا  

تري يونا   0تمت   ثروا  طبيعية بقيمة 
دو و. م  بيشُا الشحاو،الذه ، 
اليووانيوم وم ت ف الو ود األ فوون. مي 
هذا ال دد  الت  شا  "سي أ  بي سي" أ  
هذه المواود بإمكانُا تعويض نفقا  
الحرا. وكا  ترام   د أبدى مي و ت 

سابق إهتمامف بالمواود المشجمية األمغانية، 
ويلتعد البيت األبيض إلوسا  مريق 
م ت  إلمغانلتا  إلستكلاأ المواود 

 الباطشية مي هذا الب د.
 آما   ئي ة

يتو ع تلو يون  بياو با  اللياسة 
األمريكية الجديد  تفير ودود معل م  
طالبا ، وكانت طالبا   د إشترطت 
إنلحاا الجيش األمريكي كاساو ملبق 

 ل حواو مع الحكومة األمغانية.
و،كر  صحيفة "الفيغاوو" الفرنلية أ  
طالبا   د صر ت مي تع يقُا ع ل هباا 

أولبس الجاون، با   55ترام  مي 
الجيش األمريكي إ،ا ل  يشلح  م  
أمغانلتا ، مإ  أمغانلتا  ستكو  مقبر  

 هديد  لف.
"وير أ  زياد  التواهد العلكرن 
األمريكي مي أمغانلتا  سيلرع م  عم ية 
إباد  تشالي  داعش ويحقق م يدا م  الشتائج 
اإليجابية مي مقاومة اإلوهاا"، يقو  تلو 
يون  بياو. مي ،ا  اللياق، يعتقد وان  
شيدا أ  الو ع الداه ي مي أمغانلتا  
ي ضع إلل تاثير العديد م  العوامل 
المعقد ، وم  وير المتو ع أ  يلُد 
مشعرها مي المدى المشالوو. كما ي ع  
ع ل أمغانلتا  تحقيق إستق   تام ع ل 
المدى القري  مي مجا   اللياسة 

 واإل ت اد والدب وماسية واألم .
م  هُة أهرى، نقل مو ع مج ة "مووي  
آميرز" تح ي  لعال  اللياسة باونيت 
ووبي ، وأى ميف أ  إستقراو أمغانلتا  

 يتشا ض مع بقاء الجيش األمريكي. 
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التاجوا  مي اللناوع اإلسن مني 
مي "سي آ " ينقنود  منبناشنر  
ومنن  دو  أن مننقنندمننا  إلننل 
شواوع المد  اإلس مية مي أن 

 مكا  م  العال .
ده ا شننجنناو منني وسننبننف  تنن وا
وهانبيف بنروننق منمنيان ،  نتنل 
تال  أن  تلير مي  ديقة عامة، 
واللاير هنو النبنرينقنة النو نيند  
ل تنجنوا  هنشنا ، مناللناوع هنو 
شاوع ل ملنا  بنامنر من  بن ندينة 
"سنني آ "، و  ينن ننرق هننذا 
النننقنننراو النننحنننازم إ  بنننعنننض 
الدواها  الشاوية، أما اللياوا  
التي تغامر "بناننتنُنا   نرمنة" 
اللاوع مإ  " نبني" اللنرطنة 

 لُا بالمرصاد.
ع ل هانبي هذا اللاوع تنتنوزع 
العديد م  الم سلا  التي ينبندو 
ص  منن  أسننمننائننُننا أ  لننُننا طننابننعننا
ص، وتتشوع بين  النمنداوو  إس ميا
 والمكات  والمتاهر ووير ،ل .
إ  ا  البابق األو ي من  كنل 
األبشينة منحنجنوز بلنكنل كنامنل 
لشوع وا د م  النمنحن  ، هني 
 مح   "األطعمة اإلس مية".

الك مة المكتوبة بالعنربنينة عن نل 
هميع هذه النمنحن   تندمنع إلنل 
التد يق مينُنا لنتنجند "صنيناونة" 
ص مني النتنعنبنينر  ا نعرمف مي ب دنا، مُي إما "أطعمة اإلس مية" أو وير ،ل  م  التعابير التي تالُر اهتن طنا م ت فة لُا عما
لدى م  يكتبو  هذه الك ما . إ  أ  هذا   يفلد ووعة هذه المح   وبلاطتُا ووشاها بالماكو   الم ت فة التي يفتنرض 
نن   منن  مننواد  نن    ُا أننُننا مننجن

 و ل  اللريعة اإلس مية.
إنننحننراأ بلننينني وتنندهننل إلننل 
اللوق، والدهو  يت  م  بنوابنة 
أثرية، ع يُا نقوش همي ة هنداص، 
تعبر من  هن لنُنا إلنل شنواوع 
 يقة ملقومة، تنقني النبنائنعنين  
والملتنرين ، عن نل  ند سنواء، 
 شمس ال يف ومبر اللتاء.

إنف سوق الحميدينة مني دملنق، 
أو األسواق القديمة مني صنيندا، 
أو هو سوق م  أسنواق النقندو 

 كما نراها مي ال وو.

 00الككم  على الة    
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صفاا  م  المح   ع ل اليمنين  وعن نل النينلناو، 
تشتلر أمامُا البنلنبنا  النتني تنحنتنون عن نل كنل 
ص، م  الم بس إلنل األلنعناا  شيء، كل شيء تقريبا
إلننل الننتننحننف إلننل األطننعننمننة الننمننعنن اننبننة والننفننواكننف 

 المجففة... إلل كل ما يمك  أ  ي بر مي البا .
تلير مي اللوق طنوين ص، و  تنشنتنُني النمنحن  ، 
ومعُا نداء الباعة ع ل بضائعُ ، ومشا لاتُن  منع 
مرتادن اللوق م  اللنياناح ومن  أبنشناء النمندينشنة، 
الذي  يلاومو  بجرأ ، متشنُناو األو نام منوواص من  
ص عبر كنتنابنتنُنا عن نل  المئا  إلل العلرا ، ودائما
اآللة الحاسبة ا لكترونية، التي تكاد تنكنو  صن نة 

 الوصل الو يد  بي  الباعة والليااح األهان .
مجا  يشتُي اللوق لتدهل مي آهر، مي تلعابا    
تتو ف، تتحنو  إلنل منتناهنة تنقنود  إلنل أسنواق 
مت   ة هنذه النمنرا ، منُنذا سنوق منتن ن ن  
بالتحف والُدايا، و،ل  يرك  ع ل اإللنكنتنروننينا  
المق اند  الن هنيند  النفنمن ، و،لن  سنوق تنقندام منينف 
المح   المتجناوو  األطنعنمنة النمنتنلنابنُنة النتني 
ن   ت شع أمام عيش ، م  هب  وكع  وهوز محما

عة ووير ،ل .  وملتق وأشربة متشوا
إنف اللوق، وم   ضر اللوق باع واشتنرى كنمنا 
يقولو ، ونكُتف اإلسن منينة تن نتن ني منع األننواع 
الم ت فة م  البُاوا  الموهود  ميف، ليتحنوا  هنذا 
المع   الجميل إلل مكا  لف مرأى وملنمنع ومنذاق 

   يشلل.
لُا بلكل وا نح،  هذه الشكُة اإلس مية يمك  ت ما
م  ه   الحجاا المشتلر بكفامنة بنين  النبنائنعنا  
ُُ َّ أعداداص،  الكفيرا ، وبي  الملتريا  ال واتي يَِفْقشَ
وكذل  م  ه   انتلاو اللنبنا  والنرهنا  النذين  
ص بلنكنل  منت هنداص، مني  يب قو  لحاهن ، وأ نيناننا

 أوهاء اللوق.
الحنجناا شناهندنناه، مني منكنا  آهنر، مني هنواو 
اللوق، مي النمندوسنة ا سن منينة ألبنشناء  نومنينة 

 ال ون مي "سي آ ".

 08تكم  المنشور على الة    
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 :8102-2-80ص ي   الشعب الةيني  
ل  تُدأ ملاعر الغض  مي أمريكا  نتنل بنعند 
إنقضاء أسبوع ع ل إ تجاها  ميرهينشنينا. منا 
دعل القشا  اإلهنبناوينة األلنمناننينة ت نف هنذه 

 اإل تجاها  ب " را أه ية".
إشتعل متيل اإل تجاها  بعد أ   رو  مدينشنة 
تلاولو  ميل م  و ية ميرهيشيا إزالة تنمنفنا  
القائد العلكرن لأل الي  الجشوبينة مني النحنرا 
األه ية األمريكية ووبر  لني. وهنو منا أثناو 
 فيالة أوساط يميشية تدامع ع  مو نينة النعنرق 

اولنبنس  35األبيض. وننتنج عن  ،لن  مني 
مواهُا  بي  النمنحنتنجنين  النينمنينشنينين  وبنين  

أشن نا   0الحلود ال يبيرالية. أدى إلل مقتل 
 ش  ا. 03وهرح أكفر م  

و ننالننت وكننالننة األسننوشننيننيننتنند بننرو أ  هننذه 
اإل تجاها  تعد التجمع األكبر لن نعنشن نرينين  

سشوا  األهير . مي  ي   33البيض ه   ال  
وصفت صحيفة "موكس" األلنمناننينة األ نداث 
ب "األزمة اإلهتماعينة النعنمنينقنة"، و نالنت أ  
أ داث العشف  د هع ت النعنالن  ينرى أمنرينكنا 
مم مة. وأ امت با  العش رية مي أمريكا لن  
تشتف وو  الجُود التي بذلنت هن   أكنفنر من  

 سشة. 333
م  هُة أهرى، أسنُنمنت النمنوا نف اللن نبنينة 
لننتننرامنن  منن  اإل ننتننجنناهننا  منني تنناهننيننج 

 اإل تجاها  واهراهُا ع  الليبر .
 لماذا وصل  أمريكا إلى هذه ا زم 

"لما،ا وص شا إلل هذا المازق؟" هنكنذا تلنائنل 
والي ميرهنينشنينا، وأينقنظ بنتنلناؤلنف النمنجنتنمنع 

 األمريكي.
"هذا ل  يعد مجرد ه أ بي  البيض واللنود، 
بل إنفجاو لتشا ضا  نناهنمنة عن  زيناد  عندد 
المُاهري  م   ركة العولمنة مني سنبنعنينشنا  
القر  الما ي." يقو  البا   بمعُد النتنشنمنينة 
والدواسا  اإلستراتيجية بجامعنة اللنعن  لني 
وان. ويرى أ  هذه اإل تجاها   تعبر عن نل 
صراع عر ي بقدوما تعبر ع  ملاكل ناهنمنة 

 ع  الُجر .
عنن ننل منندى علننرا  اللننشننوا ، لنن  تننتننو ننف 
موها  الُجر  إلل أمريكا.  ي  إوتنفنع عندد 
األ  يا  العر ية بشلبة كبير . مي  ي  تنراهنع 
عدد البيض بلكل م حوع، نتينجنة للنين نوهنة 

 البيض وتراهع عدد و داتُ .
"م  هُة، هشا  بعض األ  يا  العر ية النتني 
لن  تننشندمنج مني الننتنيناو النرئنيننلني لنن نمنجننتنمننع 
األمريكي. وم  هُة ثناننينة، أصنبنح النبنينض 

أ نن ننيننة منني 
عننندد مننن  
المشناطنق"، 
يننقننو  لنني 

وان. 
ويضنننينننف، 

مع تغير البشية العر ية ل مجتمع األمريكني، لن  
تعد اللياسا  والقي  األمنرينكنينة  نادو  عن نل 

 إستيعاا م ت ف التشا ضا  العر ية.
، آثاوا كبينر  5330تركت األزمة المالية لعام 

ع ل اإل ت اد األمريكي.  ين  تضنرو دهنل 
األمريكيي  وهود  معيلتُ ، مادمع بالمنلناكنل 
المتع قة بالمُاهري  بالبفو إلل اللنبنح ينومنا 

 بعد يوم.
"ل  تف ح أمريكا مي معالجة اإل تقا  العنر ني، 
كما أ  المي  النعنشن نرن عنل منتنغن نغن  مني 
ال وعي." يقو  البا   مي مرك  الندواسنا  
األمننريننكننيننة بنناألكنناديننمننيننة ال ننيننشننيننة لنن ننعنن ننوم 
اإلهتماعية يوا  تلنشن . ويضنينف ينوا  بنا  
اإل تجاها  األهنينر   ند كلنفنت عن  وهنود 
إنقلام كبينر داهنل النمنجنتنمنع األمنرينكني،   
يتغذى م  ال  ما  العر ية القديمنة منحنلن ، 
بننل منن  ال ننراع اللننينناسنني بننينن  الننجننشنناح 

 ال يبيرالي والجشاح المحامظ. 
"بالمقاونة مع النمنحنامنالنين ، ينعنتنبنر النجنشناح 
ال يبيرالي أكفر دماعا ع  التلامنح واإلنندمناج 
واإلنفتاح، مي  ي   يرون  النمندامنعنين  عن  
ع وية اإلنلا  اإلبيض مي دهنو  من يندا من  
المُاهري  إلل أمريكا، بل يدعو  إلل مجتمنع 
أمريكي ي ع  ميف البنينض الندوو النرئنينلني." 
ويلير يوا  تلش  إلل أ  تنمنلن  كنل طنرأ 
بإوائف وعدم إستعنداده لن نتنشناز  ي نعن  من  
مُمة تحقيق التوامق، وهوما يغذن م يندا من  

 اإلنقلام داهل المجتمع األمريكي.
مي ،ا  ال دد، ينرى بنعنض النمنحن ن نين  أ  
التدابنينر النتني منر نُنا تنرامن  منشنذ تنولنينف 
الل بة، مفل  الر اللفنر إلنل أمنرينكنا عن نل 
بعض الدو ، وبنشناء هنداو  ندودن وتنغنينينر 
سياسا  الُجر  وويرها من  الن نبنوا ،  ند 
ه عت ملك ة اإلنقلام المجتمعني مني أمنرينكنا 

 أكفر بروزا.
 ربما هي قم  جبه الجليد

 ذو مو ع "ننينوينووكنر" األمنرينكني من  أ  
تكو  إ تجاها  ميرهيشيا مقدمة أل داث أكفر 
ماساوية مي الملتقنبنل. وأ ناأ بنا  تندهنوو 
الو ع  د يجعل أن  نركنة إ نتنجناج أهنرى 

 تلُ  مي إنقلام إهتماعي أكبر.
"موا ف ترام  المتذبذبة وت ريحاتف المفينر  
ل جد  التي ت ت أ داث ميرهيشنينا، لن  تنكنتنفني 
بعدم معالجة األ داث محل ، بل ع ل العكس 
أسُ م ت م ي تناهنينجن نُن نا"،  يلن نين نر ينوا  

 تل ش  . 
ويضنينف ينوا  بننا  النفنجنو  الننكنبنينر  داهننل 
المجتمع األمريكي، ثمفل مي  د ،اتُا م ندو 
إزعاج هبنينر. مني  نين  لن  ينتنحنلا تنرامن  
باللجاعة والحكمة ال زامتي  لنمنعنالنجنة هنذه 
الملاكل . ومي النحنقنينقنة ، ينمنكن  النقنو  أ  
إنت ناا تنرامن  ينعند مني  ند ،اتنف تنجنلنيندا 
ل نقلام المتشامي داهل المجنتنمنع األمنرينكني، 
كما وذى وصولف إلل الل بة اإلنقنلنام داهنل 

 المجتمع األمريكي.
 لكن جرس اإلنذار اليقرع  مريكا فقط.

وتنعنن ننيننقننا عنن ننل أ ننداث منيننرهننيننشننيننا ، نننبننُننت 
الملتلناو  األلنمناننينة أننجنينكن  منينركنل إلنل 
 روو  إت ا، التدابير ال زمنة لنكنبنح هنمناح 
التبرأ اليمنينشني. وأشناو  إلنل أ  ألنمناننينا 
تحتاج إيضا إلت ا، تدابير منمناثن نة أيضنا. مني 
،ا  اللياق، أدانت وئيلة الوزواء البريبانية 
 تيري ا مان األ داث التي شُدتُا ميرهيشيا.

أثاو  موها  الُجنر  النكنبنينر  إلنل أوووبنا 
ه   اللشوا  األهينر  هنمن نة من  النقنضناينا 
اإلهنتننمنناعننيننة. وأسنُننمننت منني بنروز الننيننمننينن  
المنتنبنرأ، لنين نبنح  نو  سنيناسنينة  ينمنكن  
تجاه ُا. "أوووبا تواهف و عنا هنبنينرا هني 

 األهرى. 
ويمك  القو  أ  الملاكل العر ينة مني النو نت 
الحالي  د أصبحت تحنادينا تنواهنُنف من نتن نف 
المجتمعا  األوووبية "، يقنو  لني وان. مني 
،ا  اللياق، يلير يوا  تلش  إلنل أ  أوووبنا 
 د شُد  م   بل أ داثا مماث ة ل تي شنُندتنُنا 
ميرهيشيا. ويرى "أ   ضية تمكي  المُاهنرين  
الجدد م  اإلندماج مي المجتنمنعنا  النغنربنينة، 
لي بحوا أمرادا ماع ي  ميُنا، ولنينس م ندوا 
لتغذية القضايا النعنر نينة، ينحنتناج إلنل هنُنود 
 كومية ملتركة ع ل المنلنتنوينين  األوووبني 

 والدولي."
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 ا  نائن  وئنينس منجن نس الندولنة ال نينشني 
تلان   او لي الجمعة إ  ال نين  سنتنواصنل 
توسيع إطاو التعناو  النعنمن ني منع اللنودا  
وستعمل بنشنلناط  سنتنكنلناأ سنبنل تنعناو  

 هديد  مي إطاو مبادو  الح ام والبريق.
أدلل تلان  بنتن نرينحناتنف أثنشناء لنقنائنف هنشنا 

 بالرئيس اللوداني عمر البلير.
وأ نناأ تلنناننن  أ  ال ننينن  نننالننر  الننل 
ع  اتُا مع اللودا  وتعام نت منعنُنا عن نل 
 الدوام م  مشالوو استراتيجي وطويل ا مد.
وتنابنع أ  النندولنتنينن   ننامنالننتنا عنن نل الندعنن  
المتباد  مل القضاينا النمنتنعن نقنة بنالنمن نالنح 
الجنوهنرينة لنكنل هنانن  منشنُنمنا وشنواون نف 

 الرئيلية.
و ا  إ  ال ي  ستدع  كعادتُا دائما هنُنود 
اللودا  مي  ماية سيادتُا وو د  أوا ينُنا 
وكذل  تحقيق الل م وا ستقراو المح نينين ، 
مضيفنا أ  ال نين  سنتنتنعناو  وتنشنلنق منع 
اللودا  مي النقنضناينا الندولنينة وا  ن نينمنينة 

 الكبرى.
ومي الو ت ،اتف،    نائ  وئنينس منجن نس 
الدولة ال يشي الب دي  ع ل استكلناأ سنبنل 
هديد  ل تعاو  العم ي بيشُنمنا ومنق منبنادنء 
المشفعة المتبادلة والشتائج المربحة ل نجناننبنين  

 والتشمية الملتركة.
وتابع بنقنولنف إ  النبن ندين  بنحناهنة لنتنعن ين  
التعاو  مي استكلاأ وتشمية الشفي والنغناز، 
والعمل بشلاط مل استكلاأ مجا   تعناو  

 هديد  مي اطاو مبادو  الح ام والبريق.
وتننُنندأ مننبننادو  الننحنن ام والننبننريننق، الننتنني 
ا تر ُا الرئيس ال يشي شي هي  بينشن  مني 

، لبشاء النحن ام ا  نتن نادن لنبنرينق 5330
الحرير وطنرينق النحنرينر النبنحنرن لن نقنر  
الحادن والعلري  عبر هُود مشلقة م  كنل 
النندو  الننمننعننشننيننة لننتننحننقننيننق الننفننائنند  لننجننمننيننع 
الملاوكي  بنالنمنبنادو  عن  طنرينق تنعن ين  
التجاو  وير المقيد  والتكامل المالي وترابني 
 البشية األساسية والتباد   اللعبية األوثق.

كما شدد تلانن  عن نل النحناهنة لن نربني بنين  
مبادو  الح ام والبريق واستراتيجية التشمية 
اللنودانننينة وتنعنن ين  النتننعناو  النفننشنائنني منني 
مجا   هديد  كال واعة والنتنعندين  وا نامنة 

 الموانيء.
وتلجع ال ي  شركاتُا ع ل ا ستفمناو مني 
اللودا  وع ل الجانبي  تكفيف هُود تع ي  
ملروع مباو الن نرطنوم الندولني النجنديند، 

 بحل  تلان .
أما الرئيس البلير مقا  إ  الع  ا  ال يشية 
اللودانية تعند ننمنو،هنا لن نتنعناو  بنين  دو  

 الجشوا.
و ا  إ  اللودا  يقدو صدا تنف منع ال نين  
وملتعد لتلجيع الم يد م  الدو  ا منرينقنينة 
ع ل تع ي  التعاو  متباد  الشفع مع ال نين  
 مي اطاو مشتدى التعاو  ال يشي ا مريقي.

واللودا  ثال  محبة لنجنولنة تلنانن  النتنل 
ي وو ميُا أوبع دو   ي   ام بالفعل ب يناو  
 الكويت واللعودية، وسي وو ناميبيا أيضا.

ومقا لما ،كرتف وكالة اللودا  لألنباء،  ا  بروملير ابراهي  وشدوو 
وزير ال اوهية اللودانني أ  النعن  نا  اللنيناسنينة وا  نتن نادينة 
والفقامية التي تربي بي  اللودا  وال ي  تعد أنمو،ها ل ع  ا  مني 
اإلطاو ا   يمي والدولي، مليرا الي اتفا ية اللراكة ا ستراتينجنينة 
التي ت  التو يع ع يُا بي  الرئيلي  اللوداني وال نينشني مني بنكنين  

. واكد وشدوو مي الم تمر ال حفي الملتر  مني هنتنام 5332عام 
المبا فا  اللودانية ال يشية الملتركة بالق ر الجمُنوون و نوأ 
اللودا  مع و د  األوا ي ال يشية، مبيشا أ  ال ي  ع ت شرينكنا 

 وداعما لقضايا اللودا  مي المحامل ا   يمية والدولية.
و ا  أنف ت  ا تفاق بي  الب دي  ع ي تكوي  لجشة ع يا برئاسة وزينر 
المالية والت بيي ا  ت ادن لمشا لة تفاصيل الع  ا  ا  ت نادينة 
بي  الب دي ، مو حا أ  ال ي  تعند اللنرين  ا و  لن نلنودا  مني 
مجا  الشفي وم كدا مضي اللودا   دما مي توسنينع امناق النتنعناو  
الملتر  ليلمل ال واعة والبا ا  ا نتاهية والمتجدد  والتن نشنينع 

 ال واعي.
وكلف وشدوو ع  عدد م  ا تفا يا  ومذكرا  التفاه  ت  التنو نينع 

ع يُا مي مجا   التعاو  ا  تن نادن والنفنشني، وتنشنمنينة النمنواود 
 البلرية، وإعفاء الديو  والتدوي .

وابا  وشدوو أ  الشائ  األو  لرئيس الجنمنُنووينة وئنينس منجن نس 
الوزواء ونائ  وئينس منجن نس الندولنة ال نينشني أزا نا مني هنتنام 
مبا فاتُما اللتاو ع  مجل  المل خ المرك ن الذن يقع مني ونرا 

من نينو  ينوا ،  123امدوما  والذن تشفذه  كومة ال ي  بنتنكن نفنة 
 ألف وأو م  الماشية. 5مو حا ا  المل خ سيعمل ببا ة انتاهية 

الل ،ل   ا  نائ  وزير ال اوهية ال يشي، الليد تلان  منينشن ، ا  
عنامنا، ملنيندا  23الع  ا  بي  بكي  وال رطوم إمتد  زهناء ا  

بدع  اللودا  لمبادو  بشاء الح ام والبريق التني أعن نشنُنا النرئنينس 
 ال يشي شي هي  بش .

وأشاد نائ  وزير ال اوهية ال يشي بالتقدم النذن أ نرزه اللنودا  
مي مجا  التشمية مبيشا أنف لمس ،ل  م  هن   الن يناوا  النكنفنينر  
التي  ام بُا ل لودا  ع ي مدن سشوا  داعيا الني  نروو  تنمنتنين  
أواصر التعاو  ا  ت ادن  تي تتحنقنق أهنداأ اتنفنا نينة اللنراكنة 

 ا ستراتيجية بي  الب دي . 
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 ولال  أنباء الةين الجديدة ـ شينخوا
شُد التعاو  التجاون وا ستفماون بي  
ال ي  ودو  مبادو  الح ام والنبنرينق 
عموما والدو  العربية تحديندا ازدهناوا 
منتنشنامنيننا مني اللنشننوا  األهنينر  وونن  
ازدياد  الة عدم اليقنين  مني ا  نتن ناد 

 العالمي.
ونننمننت ال ننادوا  ال ننيننشننيننة بننشننلننبننة 

% ع ل أساو سشون لت ل إلنل 31.1
تري يو  يوا  مي األشُر اللبعة  0.20

 .5339المشقضية م  عام 
ومي هذا اللياق، سج ت ال ي  وتنينر  
نمو أكبنر منع دو  النحن ام والنبنرينق 
 ي  ازداد  ج  صادواتُا إلل ووسنينا 
والُشد ومنالنين ينا وانندوننينلنينا بنشنلنبنة 

% 53.7% و51.5% و50.2
 % ع ل التوالي.30.7و

وع ل صعيد منتن نل، تنعن ز النتنبناد  
التجاون ال يشي العربي مني النشن نف 
األو  م  العام الجاون،  ي  ب    ج  
التجاو  البيشية بي  ال نين  واللنعنودينة 

من نيناو دو و أمنرينكني بن يناد   52.1
% عنن ننل أسناو سننشننون مننقننابننل 53.5

م ياو دو و أمريكي منع ُعنمنا   0.05
% عن ننل أسناو سنشننون 03.7بن يناد  

منن ننينناو دو و أمننريننكنني مننع  2.19و
% عن نل أسناو 52.7الكويت بن يناد  

 سشون.
ومي الفتر  نفلُا، نمت  نينمنة النتنجناو  

% لت ل 00.3ال يشية العرا ية بشلبة 
من نيناو دو و أمنرينكني.  33إلل نحنو 

ووو  أ  انن نفناض  نجن  ال نادوا  
ال يشية إلل م ر، لك  واوداتنُنا من  

 570.09األهننيننر  اوتننفننعننت بننشننلننبننة 
من نينو  دو و  223بالمائة لت ل إلل 

 أمريكي.
وبعد أ  أصبحنت ال نين  ثنانني أكنبنر 
شري  تجاون ل دو  النعنربنينة ووصنل 

 503 ج  التجاو  ال يشية العربية إلل 
م ياو دو و أمريكي، يتب نع النجناننبنا  
إلل تع ي  النتنبناد  النتنجناون النفنشنائني 

م ياو دو و أمنرينكني  233لي ل إلل 
 مي وضو  اللشوا  المقب ة.

وم  نا ية ا ستفماو،  ن نت ال نين  
منن ننينناو دو و أمننريننكنني منن   31.20

دولنة  20ا ستفماوا  النمنبناشنر  مني 

ع ل طو  الحن ام والنبنرينق مني عنام 
% منن  إهننمننالنني 0.2لننتننمننفننل  5332

 استفماواتُا ال اوهية مي ،ا  الفتر .
ومنني هننذا اللننا ، تنندمننقننت أونن ننبننيننة 
ا ستفماوا  إلنل كنل من  سنشنغنامنوو  

 واندونيليا والُشد وتاي ند ومالي يا.
ومنني هننذا ال نندد، ازداد  الننجننا،بننيننة 
العربية ل ستفمناوا  ال نينشنينة بلنكنل 
أكبر. وأ دث دليل ع ل ،ل  يتمفنل مني 
ا تفا ية التي أبرمت بي  شركة صيشنينة 
والمغرا مني مناوو النمنا ني  نين  
ستلاو  شركة هايتي ال يشية مي بشناء 
مشبقة صشاعينة بنالنمنغنرا بناسنتنفنمناو 
مبدئي مقداوه من نيناو دو و أمنرينكني. 
ويلاو إلنل أ  النمن سنلنا  ال نينشنينة 

م ياوا  دو و أمريكي مي  33ستضخ 
 المغرا ه   اللشوا  القادمة.

وبالتن امن  منع سنرعنة ننمنو النتنعناو  
اللامل بي  ال نين  والندو  النعنربنينة، 
أعرا ال براء ال يشيو  ع  تنفناؤلنُن  
تننجنناه أمننق الننتننعنناو  ا  ننتنن ننادن بننينن  
الننجننانننبننينن  منني إطنناو بننشنناء الننحنن ام 

 والبريق.
 ا  تلو ون ليف مدير مرك  الدواسنا  
لمشتدى التعاو  ال نينشني النعنربني، إ  
البا ة والقدو  اإلنتاهية ستدمعا  سنوينا 
التعاو  ال نينشني النعنربني هناصنة أ  
ال ي  استوود  من  الندو  النعنربنينة 

م يو  ط  م  النشنفني الن نام  323نحو 
% من  إهنمنالني واوداتنُنا 13.2ليمفل 

. من  هناننبنف 5332الشفبنينة مني عنام 
أعرا ليو بناو  ن اللنفنينر ال نينشني 
اللننابننق لنندى اإلمنناوا  عنن  تننفنناؤلننف 
ل تعاو  ال نينشني النعنربني مني النقندو  
اإلنننتنناهننيننة ، ملننيننرا إلننل الننمننلننروع 
ال يشي الن نا  بنتنكنرينر النشنفني مني 

 5332اللعودية والذن بندأ مني النعنام 
ويننعنند األو  منن  نننوعننف لنن نن ننينن  منني 
ال اوج. كمنا أشناد لنينو بندوو منشنبنقنة 
اللويس ل تعاو  ا  ت ادن والتجناون 
ال نينشني النمن ننرن، منشننوهنا بنناهنمنيننة 
المشبقنة بلنا  دمنع النتنجناو  النفنشنائنينة 
 واستحداث الوعائف ل جان  الم رن.
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 ولال  أنباء الةين الجديدة ـ شينخوا:
سننشننة عنن ننل إ ننامننة الننعنن  ننا   59بننعنند 

الدب وماسية بي  همُووية ال نين  اللنعنبنينة 
والننمننمنن ننكننة الننعننربننيننة اللننعننوديننة، أثننمننر  
الع  ا  الفشائية المتشامية مشج ا  م نمنوسنة 
منني الننمننجننا   اللننينناسننيننة وا  ننتنن نناديننة 
والتجاوية والفقامية وويرهنا، و،لن  بنفنضنل 
تنن اينند الننتننبنناد   والننتننعنناو  بننينن  الننبنن نندينن  
ال ننديننقننينن  عنن ننل الننمننلننتننويننينن  الننحننكننومنني 

 واللعبي.
و ام الرئيس ال يشي شي هي  بيشن  بن يناو  

،  نين  5332دولة ل لعودية مي شُر يشاير 
 ام الب دا  ه لُا بنرمنع ملنتنوى النعن  نا  
بيشُمنا إلنل عن  نا  شنراكنة اسنتنراتنينجنينة 
-شام ة، األمر الذن يرمع الع  ا  ال يشنينة

اللعودية إلنل ملنتنوى هنديند 
منننشنننذ تننناسنننينننس النننعننن  نننا  
الدب وماسية بنين  النبن ندين  مني 

 .3773عام 
ألبر شريك تجاري للةين -

 في الشرق ا وسط
وبمراهعة الجان  ا  ت نادن 
لُذه النعن  نا ، ننرى تنبنووا 
منن ننحننوعننا منني الننتننعنناو  بننينن  
ال ي  واللعودية التي تعنتنبنر 
أكبر شري  تجاون ل  ي  مي 
مشبقة اللرق األوسني لن نلنشنة 

ع ل التوالي، كما  ن نت  31ال 
ال ي  محل الو يا  المتنحند  

لت بح أكبر شري  تجاون لن نلنعنودينة منشنذ 
 .5333عام 

وأعُر  البيانا  الرسمية أ   ج  التنجناو  
من نيناو  15.0بي  ال ي  واللنعنودينة بن ن  

، منقناوننة منع 5332دو و أمريكي مي عام 
، 5331م ياو دو و أمنرينكني لنعنام  33.0

و د تضاعنف هنذا النر ن  أكنفنر من  أوبنعنة 
 مرا  ه   أكفر م  علر سشوا .

وع ل  وء ،لن  وصن نت  نينمنة النواودا  
من نيناو  52.0ال يشية من  اللنعنودينة إلنل 

دو و أمننريننكنني وبنن ننغننت صننادواتننُننا إلننل 
م نيناو دو و أمنرينكني. ومني  32اللعودية 

الفتر  نفلُا، كناننت اللنعنودينة ثنانني أكنبنر 
منن ود لنن ننشننفنني النن ننام إلننل ال ننينن ،  ننينن  

م يو  ط  م  النشنفني  23استوود  ال ي  
 ال ام م  اللعودية مي اللشة الما ية.

وأعُر أ دث البيناننا  ال نادو  من  إداو  
الجماو  ال يشية أ   ج  التجاو  النفنشنائنينة 
بي  ال ي  والمم كة العربية اللنعنودينة بن ن  

م ياو دو و أمنرينكني مني النشن نف  52.0
بالمائة  53.5األو  م  العام الجاون ب ياد  

ع ل أساو سشون،  ي  استوود  ال نين  
م يو  ط  نفي هام من  اللنعنودينة  52.27

بالمنائنة عن نل  3.2مي الش ف األو  ب ياد  
بنالنمنائنة من   35.2أساو سشون، ملنكن نة 

 إهمالي الواودا  ال يشية ل شفي ال ام.
و ا  وزير التجاو  ال يشي تلون  شنا  إ  
 ج  التباد  التجاون بي  ال ي  واللعودية 
 د وصل إلل ملتويا   ياسية تد  ع ل نمنو 
وتبوو الع  ا ،  ي  تلتفمر النكنفنينر من  
اللركا  مي الب دي  مي م تن نف النمنجنا   
ومنن  أهننمننُننا الننبننشننيننة الننتننحننتننيننة والننبننا ننة 

 والتكشولوهيا والبتروكيماويا .
وأو نحننت الننبنيننانننا  ال ننادو  منن  وزاو  

التنجناو  ال نينشنينة أ   نينمنة النمنلنروعنا  
المتعا د ع يُا التي ت  النتنو نينع عن نينُنا بنين  
ال ننينن  واللننعننوديننة منني الننشنن ننف األو  

م ياو دو و أمنرينكني،  3.579وص ت إلل 
 0.139وهو ما ساه  مني إينرادا  بن نغنت 

 م ياو دو و أمريكي.
السعودي  ومبادرة ال زام  8101رؤي  -

 والطريق
من منح  5332أع شت اللنعنودينة مني عنام 

هبة عريضة ل ص ح ا  ت ادن والتشمية 
اللننعننوديننة"  5303تننحننت عننشننوا  "وؤيننة 

ل شُوض با ت اد الممن نكنة وتنحنرينرهنا من  
ا عتماد ع ل الشفي، ما ينحنمنل ننفنس أمنكناو 
مبنادو  النحن ام والنبنرينق النتني طنر نتنُنا 

 ال ي  مي كفير م  المجا  .
اللنعنودينة ومنبنادو   5303ويعد دمج وؤية 

الحن ام والنبنرينق من  أهن  النمنو نوعنا  
ل ياو  العاهل اللعودن النمن ن  سن نمنا  بن  

، 5339عبد الع ي  إلل ال ي  مني مناوو 
األمر الذن  د دمع التعاو  بي  النبن ندين  مني 

كامة المجا   ، بما مي ،ل  مجا   البا نة 
والمالنينة و ندو  اإلننتناج والنبنشنينة النتنحنتنينة 

 والتكشولوهيا.
و ننا  الننرئننيننس الننتننشننفننيننذن للننركننة أوامننكننو 
اللعودية أمي   ل  الشاصر ه   ملاوكتف 

 5339مي مشتدى التشمية مني ال نين  لنعنام 
الذن أ ي  مي العاصمة ال نينشنينة بنكنين  مني 

اللعودينة  5303شُر ماوو،  ا  إ  وؤية 
ومبادو  الح ام والبريق ستعنودا  بنفنر  
 كبير  ع ل اللركا  اللعودية وال يشية.

و ا  الشاصر إ  اللعودية وال نين  تنمنرا  
بننتننحننو   ا ننتنن نناديننة مننُننمننة،  ننينن  أ  
اللعودية ملتعد  لتكو  شريكا استنراتنينجنينا 
مي مبادو  الح ام والنبنرينق من  أهنل دمنع 
التعاو  بي  ال ي  ومشبقة اللرق األوسي، 

 و اوتي آسيا وأمريقيا.
كما أكد وزير التجاو  ال يشي 
تلون  شا  أ  ال نين  تنبنذ  
هُودا كبير  لتشمية النعن  نا  
مع اللعودية ع ل أساو وؤية 

اللننعننوديننة، ومننبننادو   5303
الننحنن ام والننبننريننق، مضننيننفننا: 
"اللعودية وال ي  تجمنعنُنمنا 
ع  ا  اللراكة ا ستراتيجية 
اللام ة التي تُدأ إلل تحقينق 
آمننا  وطننمننو ننا  اللننعننبننينن  

 ال ديقي ". 
هننديننر بننالننذكننر أ  اللننركننا  

اتنفننا ننيننة  55ال نيننشننينة واللننعنوديننة و نعننت 
استفماوية بي  القباع ال نا  مني النبن ندين  
مننني منننجنننا   ا سنننتنننفنننمننناو والنننبنننا نننة 
والننبننتننروكننيننمنناويننا  وا ت ننا   والننبننشننيننة 
التحتية والع وم والنتنكنشنولنوهنينا والن ندمنا  
ال وهلتية ه   زياو  العاهل اللعودن إلل 

 ال ي .
ولفت اللفير اللعودن لندى ال نين  تنركني 
ب  محمد الما ني مني منقنابن نة هناصنة منع 
وكننالننة أنننبنناء شننيننشنن ننوا إلننل أ  الننعنن  ننا  
اللعودية وال يشية شنُند  تنبنووا صنحنينا 
مشذ بدء التباد  الدب وماسي بي  النبن ندين  مني 

. وأ ناأ اللنفنينر أننف "هن   3773عام 
عننامننا الننمننا ننيننة، نننجنند أ  الننحننالننة  59ال نن

ال يشية  الة مريد ، منُني عن  نة -اللعودية
متشامية بلكل ت اعدن،  نتنل مني عنروأ 
معيشة مفل ان فاض أسعاو النشنفني مني النعنام 
الما ي أو ما  ب نف، بنقنينت عن  نة صنحنينة 
نمو،هية ونتمشل من  دو  شن  أ  تلنتنمنر 

 ع ل هذه الوتير ".
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موق  مبادرة ال زام 
والطريق بعيون عربي د 

موق  شقيق لموق  
الةن بعيون عربي د 
مخكص بمكابع  له ما 

مبادرة ال زام ”يكعلق بـ 
الكي اطلقلا “ والطريق

الر ي  الةيني شي 
 .8100جين بينغ عام 

الموق  يرحب بمقاالتك  
حول مبادرة ال زام 
والطريقد ويض  

ص  اتك  في تةرف  
لنشر أي تعليق أو تقرير 

 ل  عاق  بالمبادرة.
 

www.chinesebeltandroad.com 

وص ت سفيشة الل م الببية التابعة ل قوا  البحرية بنجنينش 
أولنبنس  50التحرير اللعبي ال يشي إلل هينبنوتني ينوم 

"،ويومنراألطنبناء عن نل 5339 –الحالي لتشفيذ " بعفة الوئام
اللفيشة ال دما  الببية المجانية لنعندد كنبنينر من  اللنكنا  
المح يي  كل يوم، ما يلعره  بنال ندا نة النمن ن ن نة بنين  

أولنبنس  52هيبوتي وال ي . ومي ال وو الم تقبة يوم 
الحالي، استقب ت اللفيشة مي اليوم الرابع م  وصولنُنا الني 

هننننيننننبننننوتنننني ،وو  
الننمننر نني،  ننينن  
تدمق منا ينقنرا من  
ألننف سنناكنن  مننحنن نني 
إلل اللفيشة للمعتنُنا 
النننجنننيننند ، وتننن نننقنننل 
مننريننقننا  منن  أطننبنناء 
اللنننفنننينننشنننة النننذيننن  
يننومننرو  النن نندمننا  
الببية مل الملتلفنل 
والننقننريننة الننمننحنن ننيننة 
 تر يبا كبيرا أيضا.


