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هو مشروع مفتفمف،مفهد  فلفدج للف   فعفه   
الةين أقفر،د وهفا الفتفا  ف،رف  رف فر  
ن سل، ففا لفه مفمف،ن ففا الفعف،لف د والفتفا 
ر ول  لل  فرص  ور فد  ففا ا ن نفيفنف د 
وهو لبن  أول  فا  ن،ء المعفرفف  الفعفر فيف  

 حول الةين.
 قوم المشروع  شمه أس،سا نفىف  مفوقف  

 الةين  عيون نر ي 
www.chinainarabic.org    

نى  شبم  اإلنترن د وهو موقف  مفتفمف،مفه 
 تضمن الخبر والمعىوم  والرأي والت ىيفه 
والت قيق والدراس  و تن،ول قض، ، الةيفن 
الداخىيف  ونفاقف،رفلف، مف  الفدول الفعفر فيف  
والففعفف،لفف  لففمففهد لألفف،ففف  للفف  ا وألفف،ع 

 االقتة،د   والمنون،ت والر ،أل .
الموق  هو  زء من طموح نفر فا إلقف،مف  
نفاقف  صفداقف  مف  الةفيفند وهفو مفوقف  
شففقففيففق لففارفف فف،د الففدولففا لففىففةفف فف ففيففيففن 
واالنفامفيفيفن والفمفتفف،، الفعفر فا أصفدقفف،ء 

الةيند هذا االرف ف،د الفذي  فتفولف  ر فيف  
ر ر ر الموق  ملمف  أمفيفن السفر ونضفو 

 المجى  القي،دي التن يذي في .
 مد ر الموق : م مود ر ،
 ر ي  الت ر ر: نىا ر ،

لتعىيق،رم  واسفتف فسف،رارفمف  ومفاحف ف،رفمف  
ومق،الرم د  ممنم  مراسىتن، نى  العنف،و فن 

 البر د   الت،لي :
 ر د موق  الةين  عيون نر ي  الرسفمفا: 

info@chinainarabic.org 
مفجفمفونف  الةفيفن  فعفيفون نفر فيف  نفىف  

 ال ، سبوك
China In Arab Eyes  الةين  عيفون

 نر ي 
  ر د مد ر المشروع: 

ramamoud@gmail.com 
 رق  الل،رف:

 من خ،رج لبن،ن 113450306050 
 من لبن،ن 10306050

تساءل الكثير من المراقبييين  ين ت    
المناورا  التي أجراها الجيييا النييينيي 
مع بداية هذا اليايا و و ين ميديوة ت ي   
الو يم النيني شي جييين بييينيو الي ي ا  
المسلّحة إلى ا ستادات ليحيرح يي ييي ييية  
وتركو  اليتيسيا    يي ل مياهييية هيذ  
الحرحو وهل هيي ييرح واقياية ييتيميا و 
وهل يمكن أن تيدليل النييين زيي  يوا  
مسلّح ضد تولة أليرة زيي الياياليمو وميا 

 هي هذ  الدولة؟
األسئلة الكثير  هذ  تاكس أمرين هامييين  
األمر األول ه  أن الاالم أي ن أن النييين 
بياتيف زييايل  تولية  يسيمييى ي يحيسيي  لي ييا 
يساحو وأن قي تي يا بياتيف  يسيييمية إليى 
الدرجة التي تجال الميراقيبييين ييحيسيبي ن 
ل ذ  ال    ألف يسياحو ويعياي  ي يا زيي 
صل  الماات   الدوليةو ويتابياي ن  يمي  
قيي تيي ييا اليياييسييكييريييةو زعييل   يين قيي تيي ييا 
ا قتناتية التي تكات تجيايل مين النييين 

 ا قتنات األكبر  الميا  
واألمر الثا ي ه  الث ة بأن النين  ينيدميا 
ت  ل تفالو وأ  ا  ندما تسيتينيفير قي اتي يا 
الاسكرية وتعا ا زي م ضع ا ستاداتو 
زي يذا يياينييي أن هينياأ مييا يسيتيأهيل هييذا 
ا ستادات وي جبه  لى الجيا األكبر زيي 

 الاالم 
إ  أن ال قائع  يليى األرت تي ييي بيأن 

األميي ر تييتييجييه بيياتييجييا   ليير بييايييييدا   يين 
الحرح  زليس هينياأ زيي أزيع اليايلقيا  
النينية مع المحيط ومع اليدول األليرة 
أي   ذ ر ييرحو يسي  اليسياهيرو وييتيى 

 اآلن 
صحييح أن الي ضيع زيي شيبيه اليجيويير  
الك رية مت ترو وأن الايلقية ميع تيايي ان 
تخعع لتجاذبا و وأن اليبيييئية امقيليييمييية 
زيما ييتيايليع بيبيحيري النييين اليجيني بيي 
والشرقي وزي الجن ح مع الي ينيد ليييسيف 
زي أزعل يا ت او وصحيييح أن أميييركيا 
ترام    ييميكين اليركي ن ليتينيرزياتي ياو 
ولكن هذا   ياني أن األم ر زي كيل هيذ  
السايا  ت جي با د    وا ا   سكرية 
محلية أو إقليمية أو  المييةو ألن النييين 
ق ية بما يكفي لمنع أي تولية أليرة مين 
التحرش ب او وألن ال يات  النينية تيايالي  
كل هذ  الت ترا  بالحكمة المش  ر   ين 
النينيينو وتح ل تون تحّ ل أي ليل  

 إلى ماركة ي ي ية 
من يطل  السل   ليه أن يكي ن مسيتيايدا  
تائما  للحرح  ا طيلقيا  مين هيذ  الي يا يد  
يجري النيينييي ن تيدرييبياتي يم السيني ييةو 
ويطل  الرئيس شي جينبيينيو مين جيييشيه 

ا ستادات لحرح ي ي يةو ألن مين ييكي ن 
مسييتيياييدا    يييًلييذ بييدرا و وي ييبيياييد شييبييح 

 الحرح  نهو ومن ثم  ن الاالم كله 
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اللقاءات األخيرة التي تم ترتيييايبيا اي ي يايي  
فائيقي  لين يييا الي يام ليليعي   ال ييي  يي 
الصي ي رئيس ج ب ري  الصيا ال  اييي   
الرفيق  ي جيا اي غ   ع الق ات ال سلع  
الصي ي   في   اق با ال يدا يي    ايلياياسي  
تيبيا  ال سكري الكا ل   تأكيداتي   يليو قي  
 رف تبا اليتيقي ييي   جيبي  ييتيبيا اليقيتيالييي   
 العديث  ا الجديد اليقياصيم عيرايييا  فيي 
اال ييتييات الييتييقيي ييي لييليي ييصييا ييع اليي ييسييكييرييي  
الصي ي   إ  ا يَ  ي أا الصيا ت ِرض الو 
 ييقييليي  جييديييدة فييي  ييجييالييبييا اليي ييسييكييري 
 التسليعي   تريد اليقي ل ا يكيل صيريي  
ة كييايير     رسي ييي اييأا اليياييود ايياتييت قيي  
تستطيع الدفاع  يا  يهيسيبيا  قصيم  يبير 
ال د  اقدراتبا القتالييي   اليهي ييي  الي يعيلييي  
األرفع. ليس سيرا  أا اليقي ات الي يسيليعي  
الصي ي     لت خول السي ي ات األخيييرة 
 ييلييو تييطيي ييير  ييهييسييبييا اصيي رة عيي ييييي يي  
  ييتييسييار يي  فييي الييجيي   الييايير  اليياييعيير  
يي ييت  ييا اخييتييراع  تصيي يييييع أعييدث   تي ييك 

 األسلع  الضارا  اأياٍد  ط يا .
كذلك ياد   أا القيادة السيياسييي  الصييي ييي  
يتيقيد م  تاتاع ال  يد  ال  يد  ا السيو  الي ق
 ا العليي  الير سيي اياليذات.  فيي  يذا 
السييييياق  تييقيي ل الصييعييافيي  اليير سييييي  أا 
ل  ايالسيو  الير سيي تسييير  ع   قطارات  ق
 تد رة  ا ت   اليليييل  ياير عيد د اليايليدييا 
اييد ا تيي قيي    ييتييجييبيي  الييو قييطييا ييات 
 سكري  صي ي        ا يؤ  ر الو تل  يس 
الصيا  خاطر جديدة  لو أ  با الي طي يي 
   ابا   االتالي تبديد تقد  با االقتصيادي 
 االجت ا ي  فتس يو ليييس اليو اسيتيييراد 
السو  الضار  فقط  ال  لتص يع سيو  
 ط ي قادر  لو ع اي  ال طا   كتساياتي  

 رد ال  تدي الذي يقوع  أ   ييجي يع قي ا  
 لو عد د الصيا  يا ال يرق  اليجي ي   

  الغر .
فهي الج     الغير  تيتيكيا ي   ي يليييات 
تبديد الصيا    يعيا لي  أ يرييكيا تيرا ي  

  عيييث ” أ راسيييا”   يارد ال يد“ الهي   ِ  
الخاصرة الضي يييهي   سيايييا  ليايليداا أسيييا 
ال سطو الس فييتي  سااقيا    اليتيي تي يا يي 
أ   تبا     ابا  ا اسيتي يراء األ ي جي  

السياسي  ال تطرف         –الدي ي   الدي ي  
  إا صي   يذا اليتي ياييير ” الخ اي  الدي ي “ 

ال ق َاِ ض لإل سا ييي  اير يتيبيا   الي ي يادي 
 لل يش ال  ترك لا ي آدم.

 ِ ا الَ خاطر الكا    في آسيا ك يا ييايد   
يع  يتيات  ا  تيجي   أ بيا ايدأت ت يبيد تيكي  
االر ااييا   ذ ا هراط ال يقيد السي فيييييتيي  

ي  ي َيَبيا ”  اإلسيو ي في ايييا“ اجريرة  اليتيي ص 
الغر  في  ختارات  السييياسييي   صيدر يا 
لل ال يا ال راي  االسو ي  ايل  ليلي ياليم 
اال ر اي أيضا . ك ا    بد الي م ايداييات 
ال  دة الج ا ي  لإلر ااييا الد ليييييا اليو 
تلك الالداا  راا   يا اليقيتيال فيي سي ريي  
 ال راق  عييث عسي يت قي   الي يقيا  ي  
اال ضاع لجبي  سيييادة سي ريي   الي يراق 

  لو أراضيب ا.
لقد رأي ا كي  سار ت الق ات األ يرييكييي  
و اياليتيعيالي  اليد ليي   التي تت  م  ا يقس  

 اليقيا يدة ”  دا يش“ إلو إ قاذ فل ل تي ي يييم 
  جر يب يا  ا يعي يبيم  يليو َ يَجيٍل إليو 
أفغا ستاا.  يققال أا  ا  طا أرسليت أاي  
اكر الاغدادي الو   ياك أيضيا   ايرأيم أا 
ي   جي د  فيي سييي ياء   ا ض األ ااء تيرج 
ض  ا د ا تم  وج   ا  عا ل  قيتيل تي ير 

 إليبا اغارة للطيراا العراي الر سي!

إا  سييار يي  الييجيييييش اال ييريييكييي ايي ييقييل 
االر ااييا  لو  جل  ا جايبيات اليقيتيال 
في س ري   ال راق  اليو  ي ياطيق رخي ة 
 ض يه   سكريا   اقتصاديا   يؤكد ت يا يم 

 صيير “ طيي ييع أ ييريييكييا تييرا يي  لييتييعييقيييييق 
 يليو ”   سكري  اقتصادي سريع  ساعيق

د ل  ديدة أالايتبيا إسيو ييي   يي يكيا اا 
يق يد إليييبيا أليق ضيائيع  ضي يا  يخيطيط 
أ ريكي جا   إلف ال  اادرة الرئيس  يي 
جيا اي غ العكي   اي ي ير  إرسياء طيرييق 

  فيي ” الع ام  الطرييق“   –العرير الجديد 
؛ ” البارد ال د األق ر اسيي ” أسيا ال سطو  

اإعداث جر ٍ   ييق  داٍم ال يي يد يل فيي 
خاصرة ج    ر سيا  ل ي يع الي ي دة اليو 
جدَّدة   تجرييد  َ جد س فييتي  ل  اصيغ   ق

الر سي   ا تطلي يات   –ال وقات الصي ي  

تست يد صودة ال بد الستيالييي يي اليهي الذي 
ال تضا ا  ع الصيا  ال سي  ا ا يد اليهي   
ال ق ت ر  ال يضي ي ا ليليرفيييق فيوديي ييير 
فودي ير فيتش ا تيييا  اي ي يصي  رئيييس 
ر سيا في اال تخااات الرئياسييي  اليقيريياي   
فتخسر أ ريكا   طقي  اليقيلي  األق ر سييي  

الو األايد    ي   يا ال تيرييد  إ يايرييالييي  
الَ ج ع الص ا يي الي يسيكيري اال يرييكيي 
 قيادتي  اليير ت يييلييدييييا  اليي ياسي  ييييييا   
الايلدرايرأييا  الذيا يجبيد ا الييي م  يا 
ي ي  لي قي   تضخ ِ تكا رة   ق خول   ليات  ق

اليير سييي   – يي ييلييييي  الييتييغيييييييير الصييييي ييي 

اليي يي ييتييرك  السييريييع لييليي يي ا يييا الييد لييييي  
سياسيا    سكريا   اقتصاديا    صي ال   يا 
ايييييجيييييا   يي سييكيي  الييو تييغيييييييير سييليي ييي 
 تدريجي لي َياليٍم ايغييير أ يرييكيا  إلراعي  
ل  ط يل  للصيا  ر سيا  تترافق  ع تيعي  
ال يدييد  يا د ل أق ر ايا اليو الي ي يسيكير 

اليير سييي   ييعيي   يي يي يي يي    –الصييييي ييي 

اآلخييذ تييأ ييييير ييا   ييهيي ذ ييا   –”  اييريييكييس“ 
االتصا د  ا د ا ف لت أ ريكا ف و  ذري ا  
اتهتيتبا  ا داخلبا أ يام صيواي  اليتيعيدي 

الر سيي الي ي يتيرك ليليقيائيدييا   –الصي ي 
 ”.ا تيا“  ”  ي“الهذ يا 

التيييّصحيييالييي ي يايي يسيسيي ال *رئيسياالتحاييايدّ
الء يّ يد ال التييأيرل حتإلعالمسس الحتييتياصيدل
حُا  د التي س الحزمسلالألتدّسمسةالتيأي يح ال

 تيرحاسةالتيرحسسة.
*تيَمقدلالخدصالبدينشرةالتين فالشيريرسيةال

ال التإلخييبييدر  البييأييسييح ال“ ييي ييمييح ييي تي ييسيي 
 ”.عربسة
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” شي جييين بييينيو“ إن إصدار الرئيس 
أوامر  لل  ا  المسلحة النينية بكازية 
أطياز ا وزرو  او بأن تيكي ن جياهيو  
ج  زية تامة زي أيية ليحيسية ييتيطيلي  
من ا ذلك للدزا   ن ال طن اليحيبييي و 
ما ه  إ  تليل  لى   مع اليميسيًولييية 
الكبرة والمفنلية التي يتحمل ا ال ائيد 
الرائد تيجيا  الي طين اليكيبيييرو وألجيل 
أبنائه البرر  المحبين له والمخيلينييين 

 لفكر  وقياتته الحكيمة 
وإ ه ألمر واجي  وصيحيي وصيحيييح 
ويتميي أن ييكي ن اليجيييا النييينيي 
جاهوا  وساهرا   يليى ييميايية الشياي  
وكييامييل الييدوليية النييييينيييييةو ميين أييية 
ت يدييدا  ليارجييية قيد تيميس كيرامية 
واست لل البلتو   سيّما زي ا وضا  
الدقي ة الحالية الخطر  اليتيي تيايا ييي يا 
أسيا وما ي لي يا مين بيليدان وشياي ح 
بييخيياصيية تييخيي   النييييين الييجيينيي بييييية 

 والدربية ومنط ة الشرق ا وسط 
كما أن الخدمة الي طينييية تيايتيبير أييد 
أشر  ال اجيبيا  اليتيي ييتيشير  كيل 
أزرات الشا  بتأتيت او كما ويج   لى 
المسًولين أن يك   ا أ  م ذجا  يٌحيتيذة 
ب مو ذلك أن الميليييين تنير   يليى 
جاهويية ميخيتيليف قيطيا يا  اليجيييا 
بأزر  ا البرية واليجي يية واليبيحيرييةو 
وهي تبذل وتنر  بالتأكييد ليليحيفيا  
 لى البلت من أقنياهيا اليى أقنياهيا 
بايد    ن أي تدلل أجينيبييو وبي يد  
ضمان الت ازن اليدوليي بييين اليبيليدان 

وا مييمو ولييءبيي يياء  ييلييى جييميي يي رييية 
َحازِيسية   يليى  النين الشابية الحليفة م 
كيا  ا كدولة  سمى شابية تتربع  لى 

  رش الدول ام سا ية 
إن األوامر التي صدر  ميًليرا  مين 
لدن ا مين الايا  اليرئيييس شيي جييين 
بينوو للل جي  تيه اليميييدا ييية  يليى 
مختلف صن   األسيليحية واليمييياتيين 
وال ياتا و تطال  بيأن ييكي ن جيميييع 
أزرات ال  ا  المسلحة مدربين تيدرييبيا  
زيياّييا   وقيي يييا  وجييدّيييا  هيي  األزعييل 
واألرزعو لينال الجنيد والعيبياط أرزيع 
تأهييل ميييدا يي ليخي ت أيية ميايركية 
ييي ييييي يييييةو وهييذا ليياييمييري مسييًولييييية 
منيرية ت ع  لى  اتيع اليجيميييع زيي 
مرتبا  ال  ا  النينية وبكازة الرت  
الاسكرية والشا  النينيي اليذي هي  
اليرتييف األسياا واألزياييل واليي يا ييد  

 الثابتة ل  اته المسلحة ال طنية 
إن تاوييو قي ا  جيمي ي ريية النييين 
الشابييية تسيليييحيا  وتيدرييبيا  وميايني ييا  
وتشجياا  وتثبيتا   لى الا يد  وإمداتهيا 
باألم ال اللزمة لترجمة هذا كله اليى 
وقائع مت اصلةو يتباه أ  يمي ذف زياّيال 
وزييريييد ي يياييّوز قييدراتيي ييا وزييا ييليييييتيي ييا 
وجياهيوييتي يا اليمييييدا يييةو وييرزيع ميين 
مستي ة ييدسي يا الي يتياليي وميبياتأتي يا 
ومباترات ا الحربية الدزا يييةو وييكيتيل 
ميي يياتييلييييي ييا ييي ل بيياييعيي ييم الييبييايي  
لينيبيحي ا واييدا  وزيي وييد  قيتيالييية 
ي ي تهيا اليرميو واألح اليحيا يي اليذي 

شيي   –مكا ته زي الي يلي  مين اليجيسيد 
جين بينوو وه    ييألي  جي يدا  وزيكيرا  
لييخييدميية جييميييييع األزييرات وبييتيي  يييييف 
واستخدا  أيدث النسريا  واألسيليحية 
يي اِكييبيية لييلييتيي ييد   والييتييكيينيي ليي جيييييا  الييم 

 الاسكري ا ستراتيجي 
إن النيي ييل الييمييتيي اصييل لييلييميي ييارا  
ال تالية وباستخيدا  اليط يرق اليِايليميييةو 
يويد من ال در  األكيييد   يليى ييميايية 
ال طن بكامل مسياييتيهو بيخياصية زيي 
ييياليية  شيي ح أي يييرح أو تييدلييل 
لارجي   كما وأن التنسيع بييين كيازية 
اليي ييييياتا  اليياييليييييا اليياييسييكييرييية ميينيي ييا 
والسيييياسييييةو واجييتييميا يياتي ييا الييدورييية 
نتجةو ه  واج  وطني وييأتيي زيي  الم 
سياقا  تطبيع إرات  الرئيس شي جين 

 بينو ال طنية الت دمية 
بالطبع يَالم الجميع أن النين الاسيمة 
تولة محبة للسل  واملاء الاا و وهي 
تسيياييى مييا وسييايي ييا الييجيي ييد واليياييمييل 
وامبدا  لسيات  ا ست رار والسل  زي 
كل مناطع الَمام ر و وتسيير بيخيطيى 
جاهد   من أجل وزي سبييل أن تيايييا 
شا ح ا رت بأمانو ولكن  لي ا ان 
تك ن توميا  مي اكيبية  ليليتي يد  اليايليميي 
والتكن ل جي المد ي والاسكريو بدية 
يماية  فس ا وأ فاا شاب ياو وليتيعيع 
السياسيا  وا سيتيراتيييجيييا  ا كيثير 
ذكيياء وو يييييا  لييمييتييطييلييبييا  مييخييتييلييف 
المرايلو لتحازظ  لى أمن ا وسلمت ا 
وسلم ا الاا و وهذا مطيلي  مشيرو  
تختطه النين بثبا  ليحفظ ل ا قي تي يا 
واست لل ا من كل طياميع مين الشيرق 
أو من اليديرح بيدون اسيتيثينياءو وزيي 
يا   اليحيرح وشيبيه اليحيرح وزيي 
زمن السل  الذي ي حازظ  ليى الي طين 
ال دو و وي سلل األجيييال النييينييية بيه 

 ب    سلح السل  النيني الفاّال 
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 ديد  هيي تنيرييحيا  األمييين اليايا  
للحوح الشي  يي النييينيي شيي جييين 
بينوو التي يحث زي ا ال  ا  اليميسيليحية 
والشرطة النينية زي الدولة النيينيييةو 
 ييلييى تيياييويييو قييدراتيي ييا واليينيينيير زييي 
الحرحو ومن ا ما  شر قبل أيا  اسيتينياتا  
إليييييهو يييييين طيياليي  قيي اتييه بعييرور  
)تاويو التدري   لى ال تال اليحي ييي ييو 
وتحسين قدراته ليتيحي يييع الينينير زيى 

 الحرح( 
وزي تنريحا  ألير قياليف النيحيازية 
النييييينيييييةو أن الييرئيييييس )يييث قيي ا  
يطيليع  الشرطة المسلحة  لى امتّبا  اليم 
لتاليما  الحوح الشييي  يي النييينييو 
والتنفيذ الكامل لفكر الحوح بشأن بينياء 
جيا ق ي زي الانر اليجيدييد( و أكيد 
شي )أهمية وضيع الشيرطية اليميسيليحية 
تحف ال يات  الم يد  للجينية اليميركيويية 
للحيوح الشييي  يي النييينيي واليليجينية 
الاسكرية الميركيويية( و ليييس أليييرا   

 ييسييا   سييكييري اشييتييراكييي “ )تييطيي ييير 
بخنائص صييينييية(   أي ان النييين 
باقية  لى اشتراكيت ا وتدازع  ن ا لألبيد 
بكل ال سائلو وهي  منيدر زيخيار لي يا 

ا شتراكية  دالة إن طيبّي يف “ ولناو   
 ”.بادالة

وزي تنيرييح  لير قيال ا مييين اليايا  
)ييتياييين أن ييتيدربي ا تيدرييبيا  ”:   شي“ 

شاقا ( و )اليتيفيّ ق  يليى اليخيني  ( و 
)للع ق   صلبة من الّنف  ( و )التيأكيد 

 من الف ز   زى الانر الجديد( 

هذ  التنرييحيا  وبيييرهيا تيدل  يليى 
شكل النسا  الجديد الذي ييتيشيكيل الييي   
زي النينو وت لة  لى الم ا  المن طة 
بهو بخاصة يماية البلت أو  و وإرسياء 
أرضيية لي ي   جيييا صيليبية ليلينيفي   
ومتف قة  لى اآللرينو و  تنكسير بيل 
تفي ز توميا  ومين مسيا ييي يا اليرئيييسية 

للع  الم جديد(و وه  ما  ريد  أيعيا  “ 
 ”.صين شي“س يا  الى جا   

 حن زي هذ  ا يا  المباركة  ش د  يليى 
و ت   الم جديد ي    من بييين أ ي يات 

زيالياياليم ”.  صييين شيي“ الحروح ب يات  
الجديد كما  في يم مين كيليميا  اليرئيييس 
النينيو ه   الم الحريية ا قيتينياتيية 
والتجارية وكرامة ا  سان زيي اليايييا 
وت زير وضع اجتما ي لهو   يَحط مين 

كدها   كرامتهو بل ي الي من ا ويً 
وي ينا  بأن  شر ام ل  النيني صي ر  
الرئيس بالوي الحربيو وص ر ال ي ا  
والشرطة النينيية ميتيأهيبية ليه مياينيى 
 ميع جدا  للنين والاالمو وهيي أيعيا  
لفف ا تبا  لكيل الشياي ح وقياتتي يا بيأن 
يتابا ا النين ويتناتق ا ما ياو   أن 
يتحارب او أو أن يت ّسا ا  لى يسيابي يا 
ويساح بيرها  زالنيين تيرييد سيلميا  
اقتناتيا و وه  ما تريد  األميم والينياا 
البسطاء كل مو ز د كرهنا الحروح التيي 
تمر  الاالمو وكرهنا اقتنات الحيروح 
الذي تاتاش  لييه زيئية قيليييلية زيي هيذا 

 الاالم 
شخنية الرئيس شي جين بيينيو هياتئية 
جدا و والذي يديظ البا  زي الاالم هي  
هدوء  كذلك  وق   النييين هي   ياميل 
ألر ي   معياجياي يم  ليكين اليرئيييس 

  يرييد أن ييفي يمي    يليى هيذا ”  شي“ 
المن الو بل أن يتياياو ي ا ميايهو ولي يذا 
 ييرا  ييي يي   بييتييبييريييد أجيي اء اليينييوا ييا  
والحروح من ليلل رلياء اقيتينياتي 
هنا وهناأو يتى تتراجع طب ل الحرح 
ميين جييا يي  الييبييايي  لنييالييح طييبيي ل 
السل و زل يك ن هينياأ سيبي  لي جي ت 

 جي ش وأسلحة 
أ ا أز م اليتينيرييحيا  اليتيي أتليى بي يا 

زيي قي اتيهو  يليى أ ي يا ”  شيي“الرئيس 
تحذير ليٌّن لمن يرييد اليحيرح وييتيطيليع 

والشياي  ”  شيي“ إلي ا  لكنينيي أثيع أن 
النيني   يريدها لكنه منشدل بيأ يميال 
السل و والحيا  النينية السليمييية اليتيي 
ينشدل ب يا النييينييي ن وييايميلي ن زيي 
 ل او تأكيد مسا ي م  ستيميرارهيا زيي 
إطار ا تاف الخيرا  الماتية واليرويييية 

 والت د  زي ا الى ا ما  توما  
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كا ف بدايا  تحرير النين وبناء الدولة 
الحديثة وقا دت ا الدزا ييية والنينيا ييية 
واليورا ييييةو وتييحيرييير ميجييتيمييايي يا ميين 
مخلفا  وبراثن الماضي الرجايةو ومين 
رب ية ا سيتيايميار ا جينيبيي اليتيدميييري 
واميللي وا ستيطا يو بتأسيس جييا 
التحرير الشابي النيني زيي ا ول مين 

و وبيدا 7291 ح/ أبسيطيس مين  يا  
هذا الجيا منذ ليحيسية تيأسيييسيه ييليييفيا  
للحوح الشي  ي النينيو وكيان س يّميي 
  ييذاأ بييالييجيييييا األيييميير يييتييى شيي يير 

و وصيار 7291يوييران/ يي  ييي   يا  
الجيا بالتالي ومنذ تيليك اليليحيسية  ي ا   
 سيتيي ييلل الييدولية وضيياميينييا  ليَميينيياييتيي يياو 
ومًكدا  لحرية الشا  النيني ووييدتيه 

 ب  مياته المختلفة 
ل د كان تأسيس جيا التحيريير الشيايبيي 
النيني  لى قا يد  اليحيوح الشييي  يي 
النيني صّميا  أميان ليليدولية النييينييية 
وشاب او باد ط ل ماا ا  من ا ستاميار 
وأذ ييابييهو ولييات رزيياقييه ميين الشييابييا  
والشييبيياح يييروح الييتييحييرييير الييطيي يييليية 
يحيتيل األجينيبييو  والمعنية لتكينيييس اليم 
ييث تم استيبيدال اسيميه زيييميا بيايد اليى 
جيا التحرير الشابي النينييو ليييتيخيذ 
ميين اسييمييه مييايينييى أكييثيير ت ليية و ييميي ييا  
ألهدازهو وليستمير بيدور  اليميرسي   ليه 
بدقة متناهية زي  مليا  الدزا  واليبينياء 

 ولدمة ا مة 
ويييرتييبييط تيياريييا تييأسيييييس هييذا الييجيييييا 
الِمد ار با تفاضة  ا تيشيا يوو إذ تيتيكي ن 
شار  جيا التحرير الشايبيي مين تائير  
ذا   يجيمية ييميراءو تيحيميل اليحيرو  

النينية لجملة )وايد ثما ية(و زي إشار  
و 7291أح أبسييطييس  ييا   17لييييي   

الذي هي  تيارييا ا يتيفياضية  يا يتيشيا يوو 
وتحياط اليدائير  بيأ ي ات سينيابيل الي يميح 

 وترا الاجل  الننا ي 
لعع جيييا اليتيحيريير النييينيي ليايد  
 مليا  تط يرية ليتيايوييو قي ا  اليبيريية 
والبحرية والج يةو ز د تيم رزيد  بشيكيل 
متي اصيل بي ي ة صيارولييية  يميلقيةو 
ييث أصبح هذا الجيييا األكيبير تيايداتا  
بين جي ش الاالمو لكن ال ييات  النييينييية 
الحكيمة  ملف  لى ت ليص يجمهو لكن 
مع زيات  زي قدراته الت نيةو زاملف  لى 
سد الفجي   اليايدتيية مين ليلل تيايوييو 
قدراته التكن ل جية والن وييةو واسيتينياتا  
الى بيرها من األسلحة العياربية وذا  
ال  ة التدميرية الشياميلية اليتيي تعيمين 
للدولة جبروت ا وييات او وللشا  أميا يه 
وازتهار و َمناا  ألية ج ة قد تسيّ ل لي يا 

  فس ا الشرو  بادوان  لى النين 
وقييد تييجيياوبييف اليي يييييات  النييييينييييية مييع 
متطلبا  الدزا  والتط را  الت نييية زيي 
 الم السلح والدزا  والسياسةو زأتلليف 

 إصليا  كبير   لى جيش ا 
يميييو  ميع  وللجيا النيينيي  يلقيا  م 
 دت كبير من جي ش الاالمو   سيّما مين 
للل المناورا  الاسكيريية اليميشيتيركية 
التي ي جري ا الى جا ب او وب ذا تراكيميف 
الخبرا  الاسكرية لديهو ميميا أتة اليى 
اكتساح مويٍد مين اليايلي   واليميايار و 
زدد  جاهويته شاملةو وليك ن ليلينييين 
ييميييييوا  وزييا ييل   ييلييى  بييه وميياييه تورا  م 
مختلف السياييا و   سييّيميا زيي ييميأ  

الييينيييوا يييا  والنيييرا يييا  اليييدولييييييية 
 المتلي ة 

وتييلييايي  قييرارا  اليي يييييات  النييييينيييييةو 
الم  اِكبة ي ميا  للتط ر اليتي ينيي اليدولييو 
تورا  رئييسيا  زيي ت يم ومينياية اليجيييا 
النيني زي شتى المنايييو زيكيان ليذليك 
األثر البالو زيي تيايوييو تور  الي طينيي 
واآلسي ي والاالميو واكتيسي  بياليتياليي 
ث ة  مي ة زي أزئد  وقل ح أبناء النييين 
لفاء النين الاالميينو ميميا  وأصدقاء وي 
ا يياييكييس  ييلييى تور النييييين بنيي ر  

 إيجابية زي لعم األيداث الاالمية 
ل د قرأ ا مًلرا  تنريحا  األمين الاا  
لييلييحييوح الشييييي  ييي النييييينييي رئيييييس 
جم  رية النين الشابييية اليرزيييع شيي 
جين بينو  ن ضرور  التط ير اليلييع 
للجيا النيني وتاويو ق ا  وجاله زيي 
أهبّة ا ستادات ألي طارئ من أية جي ية 
كا فو وي نسر ل ذ  اليتينيرييحيا   يليى 
أ  ا بيان بعرور  تأكيد الدور الحميائيي 
لييلييدوليية ميين جييا يي  اليي يي ا  الييمييسييلييحيية 
النينية ولابِ ا تورا  سلميا  زي ميخيتيليف 
ب ا  الاالمو يييث تينيتيشير هيذ  الي ي ا  
رازاة  لم السل  يميايية  ليه مين ليلل 
الامل  لى تبريد ا زما و وزي  ي يل  
ت لّص ألطار اليمي يربييين واليايدوا ييييين 
ولن ص البر والبيحيرو   سييّيميا وأ يه 
من المًّمل ان يكي ن اليجيييا النييينيي 
وايدا  من أق ة الجي ش زي الياياليم زيي 

وو بفعل ر اية وت جييي يا  9191 ا  
ال يات  النينية له ومسا دته المت اصليةو 
يتى صيار األكيثير مين بييين اليجييي ش 
امتلكيا  ليليميايدا  اليايسيكيرييةو وميني يا 
قطاا  المدزاية السَّا د و بامضازية اليى 

 ال    النارولية الن وية الاملقة 
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ما  ال طن و  يد  ب نياتِيِه زيي  هكذا هم ي 
لم والنناتيد زي الدزا   ن وطن يمو  الّسِ
زلم   ل هنا بير الدزا و أل ي يم وبيربيم 
ق ت م و ديدهم الجبارو إ  أ  يم رجيال 

 سل  وبِناء 
إ ه الجيا النينيي صيايي  الي يبيايا  
الحمراء الم  ّشمة بالينيجيمية النيفيراء   
إ يه الي ي   اليتيي   ي سيتي يان بي يا  ينييد 
الشدائد  إن اليتيطي ر النييينيي الي يائيل 
و لى كازة الن ادو قد جال اليميخياطير 
حدقة بالنين ِمن جا   األ يداء زيي  الم 
تنا د مستمرو وها هم هً ء األ يداء 
يحاول ن النيل منه بشتى ال سائلو ومن 

هيينييا جيياء  تيي جييييي ييا  
الرزيع الرئيس شيي جييين 
بينو إلى ال  ا  اليميسيليحية 
النينية بيوييات  اليتيدريي  
وا ستادات الدائم لم اجي ية 
السرو  اليميحيدقيةو ليذليك 
أيعا  هيا هيم اليرزياق مين 
أبيينيياء الييجيييييا النييييينييي 
يييلييتييفيي ن ييي ل رزييييي يي ييم 
وقائدهم ليذوتوا  ن ييميى 

 وطن م 
ل د وّجه الرزيع شيي جييين 
بينو كازة العباط والجني ت 
الى ضرور  شحذ هميمي يم 
من للل زييات  اليتيدريي  
وإجراء التمارين الحيربييية 
المختلفةو ييتيى ينيبيحي ا 
زي أشد الجاهوية لم اج ية 

 المخاطر أية مخاطر 
أن جيشا  يحمل   ييد   وزيكيرا    ي ي يو  

” شيي“ ولن ي ي يو و ليذا يَيحيث األمييين 
العييبيياط والييجيينيي ت  ييلييى تيينييفيييييذ روح 

لييلييحييوح الشييييي  ييي  72الييمييًتييميير ال
النينيو الذي ت ا زيه إلى بينياء جيييا 
قي ي يييتيسييلّيح بييالي يي   وامييمييان بييفيكيير 

 الحوح 
اليييبيييو  ”  شيييي“ إن ارتيييداء اليييرزيييييييع 

الاسكرية أما  رزاقه والى جا ب مو إ يميا 
ياني الكثير زي قام ا السيليم واليدزيا  
والحرحو ومن ذلك إن  يليى اليجيميييع 
ا سييتيياييدات الييكييامييل وبييليي   أقنييى 

الجاهوييةو مين ليلل زييات  الي يدرا  
اليياييسييكييرييية  يين طييريييع الييتييدرييي  
والممارسا  الحربيةو وتنمية الي يدرا  
والطاقا  لدة أزرات ال  ا  الاسكيرييةو 
بنن ز ا المتادت و ليك ن أزراتهيا كيميا 
هم توميا و  يليى أتيم قيدر  ليليمي اجي ية 
والتندي للمًامرا  اليخيارجييية اليتيي 
تحاأ زيي  يتيمية اليليييل بيحيع النييين 

 الحليفة والاسيمة 
” شيي“ سر إلى األما  واث ا  أي ا الرزيع 

ومايك وطينيك اليتينييين اليجيبّيارو وإليى 
جا بك كل الشرزاء والخيّريين الينييّيريين 
من أبناء وطنك وأصدقائكيم اليك يثير زيي 

بتداكم  بتدا ا المشتيرأ   –الاالمو لنيل م  م 
والحي ي لكل البيشيرييةو زيي  ياليٍم بيل 

 …يروح أو أزما  وصرا ا 
* ل،ء م،ن  شي،ع: ر ي  )المجمونف  

ا ول مفن   –الر ،سي  العراقي  االولف  
لفتفأسفيف   46الذلر   8154-أُلتو ر

 ملور ف  الةفيفن الشفعفبفيف ( لفىف فرع 
العراقا لار ف،د الفدولفا لفىفةف ف فيفيفن 
واإلناميين والمت ،، الفعفر، أصفدقف،ء 
)ُحى ف،ء( الةفيفند ور فيف  مفنفتفد ف،ت 

 CRIمسففتففمففعففا االذانفف  الةففيففنففيفف 

د ومفجفىف  ” مراف  الةفداقف “ ومجىتل، 
الففعففر ففيفف د ولفف،رففو ”  الةففيففن الففيففوم“ 

وص  ا وم رر صف ف فا ففا  فر فد  
االألواء المسفتفقفىف  وولف،لف  االألفواء 
االخب،ر  د ونضو فا نق،   الة  يين 

 العراقيين.
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السييياسية تيتيبيع “ يَاتَبِير أييد اليايليمياء أن  
  “ و ولكن مين وجي ية  يسيري ” ا قتنات

اقتنات و  سياسة من تون قي    سيكيريية 
إنَّ الااليم الييي   زيي ِلعيم ”.  وجيا ق ي

يرح  المية ثالثة تشتمل  لى السباق إليى 
التسلح والنرا  ا قتناتي وال در   يليى 
ال يمنة والسيطر   لى الم ارت الطبيييايييةو 
وكل هذا يندرف تحف إطار الحرح البيارت  
اوز َ  أو النا مة  زال    ا قتناتية الدير م 
ب     سكرية ستفشل وستك ن ل مة سائيدية 

 للطاماين والمستامرين 
ت اتبر ال  ييا  اليميتيحيد  األميييركييية قي   
 المية كبرة بسب  امتلك يا جيييا قي ي 
واقتنات ضخمو لي يذا السيبي  اسيتيطيا يف 
بسط سيطرت ا وزرت  ف ذها  لى الكثييير 
من تول الااليم بيالشيكيل السيليميي تيار َ أو 
بالشكل الانفي ط را   ولكنَّ أ سم قي   زيي 
الاالم  لَّف  ياجيو  أميا  الي ي   النييينييية 
النا د  بشكل سريعو زالنين الييي   هيي 

و والسييياسية ”  اصمة ا قتينيات اليدوليي“ 
النينية الحكيمة ت ابّد اليطيرييع ليلي صي ل 
إلى ال مةو أما الجيا النيينيي زي ي  واييد 
ميين أ ييسييم وأقيي ة جييييي ش اليياييالييم  ييلييى 
ا طلقو و  امل ال    هذ  مجتماة تحف 
إشرا  الرئيس النيني السيييد شيي جييين 

 بينو 
ي اتبر جيا التحرير الشابي النيني ال ي   
الاسكرية األسر   م ا  وتحديثا  زي الاياليمو 
ويتألف هذا الجيا من ال    البرية والي ي   
البحرية وال    الج ية وق   اليميدزياييية  إنَّ 
جيا التحريير النييينيي هي  تيحيف إتار  
اللجنة الاسكرية المركوية التاباة ليليحيوح 
الشي  ي النينيو ويامل الجيا النيينيي 

 لى تاويو وضع اليحيوح الشييي  يي زيي 
الييبييلت وضييمييان سيييييات  النييييين وويييد  
أراضي ا وأمن ا الداللي لم اصلة التينيمييية 
ال طنية ويماية المنالح ال طنية ليلينييين 
والييمييسييا ييد  زييي الييحييفييا   ييلييى السييل  

 الاالمي 
تنتشر ق ا  يفظ السل  النينيية اليتيابياية 
لألمم المتحد  زي كل من لبنان وجم ي ريية 
الك  د  والس تان وسايل الاياف وهياييتيي 
ومالي وجن ح الس تان  وي اتيبير اليرئيييس 

ال يائيد اليايا  “ النيني السيد شي جين بينو 
” لييجيييييا الييتييحييرييير الشيياييبييي النييييينييي

األمييييين اليياييا  لييلييحييوح الشييييي  ييي ” و
وقد َشِ دَ الجيا النيني  ملييية ”.  النيني

 7؛ زيفيي 9171من ا صليا  زي الاا  
و أصيدر  اليليجينية 9171كا  ن اليثيا يي 

الاسكرية المركوية مباتئ ت جي يية بشيأن 
تاميع ا صلح ال طني للدزا  واليجييياو 
جاء ذلك باد  ح  الش ر من ت ي   رئيييس 
اللجنة الاسكرية المركوية السيد شي جييين 
بييييينييو إلييى إجييراء إصييلح شييامييل ليينييسييا  
ا تار  الايسيكيريية والي يييات  زيي اجيتيميا  

و 9171كيا ي ن اليثيا يي  77رئيسي  وزي 
األركيان “ أ شأ جييا اليتيحيريير النييينيي 

التيابياية ميبياشير  إليى اليليجينية ”  المشتركة
الاسكرية الميركيوييةو وتيمَّ ييل اليمي يرا  
الاامة التاباة ليليجييياو وشي يد   يميلييية 

 71إصلح جذري ل او ز د تمَّ ت سيم ا إلى 
إتار  و يفيةو والت سيع زي  مل اليميكيتي  
الاا و اليذي أصيبيَح اآلن إتار  مينيفينيلية 
تالل اللجنة اليايسيكيريية اليميركيويية  وقيد 
اشيتييميلييف ا تارا   يلييى الييميكييتي  الياييا  
وتائر  الم  فين المشتركة وإتار  اليايميل 

السياسي وقسم اليد يم اليلي جيييسيتيي وقسيم 
تط ير المادا  وتائر  اليتيدريي  وامتار  
وإتار  يشد الدزا  ال طني ولجنة تيفيتيييا 
ا  عييبيياط ولييجيينيية الشييًون السييييياسييييية 
والشييًون اليي ييا يي  ييييية ولييجيينيية اليياييليي   
والييتييكيينيي ليي جيييييا ومييكييتيي  الييتييخييطيييييط 
ا ستراتيجي ومكتي  ا صيلح والي يييكيل 
التنيسيييميي وميكيتي  اليتياياون اليايسيكيري 
الييدولييي ومييكييتيي  الييتييدقيييييع ووكيياليية إتار  

 المكات  
ت  سم النين إلى لمس مناطيع  سيكيرييةو 

وهي الي يييات  الشيرقييية والي يييات  اليديربييية 

وال يات  الشمالية وال يييات  اليجيني بييية اليتيي 

تعم ه  و ك  و وماكاو وال يات  ال سطى  
أمييا ميين اليينييايييييية الييفيينيييييةو زيي نَّ الييخييدميية 

 11الاسكرية تاتبر إلواميةو زتنص الميات  

من تست ر جم  رية النين الشابية  يليى 

واجي  مي يدا “ التجنيد املوامي بيالي ي ل  
 لى كل م اطن من مي اطينيي جيمي ي ريية 

النين الشيايبييية ليليدزيا   ين وطينيه األ  

وميي يياوميية الييدييووو وهيي  الييتييوا  شيير  

لم اطني جم  رية النين الشيايبييية ألتاء 

الخدمة الاسكيريية وا  عيميا  إليى قي ا  
 9171وا ييتيبييارا  مين  ييا  ”.  اليمييييليييييشييييا

ليليخيدمية اليايسيكيريية  7299أصبَح قا  ن 

يلحظ التجنيدو ووصَف الخدمة اليايسيكيريية 

جميييع اليمي اطينييين مين “ بأ ه  واج   لى 
تون تييمييييييييو بسييبيي  اليياييرق أو الييايي يييييد  

ولم ي ادل هذا ال ا  ن منيذ  تلي ليه ”.  الدينية

ييو التنفيذ  ولم ييكين اليتيجينيييد ا جيبياري 

م ج تا  رسيميييا  مينيذ إ شياء اليجيمي ي ريية 
و أمييا ميين اليينييايييييية 7292الشياييبييييية  ييا  

النسريةو  لى كل م اطن صييينيي واجي  

أتاء الخدمة الاسكرية  كل م اطن صييينيي 

 ياميا  ييدليل  99و 79يتراوح  مر  بين 
الخدمة الاسكرية ا جبارية ا  تي يائييية ميع 

ش را و ويمكن لليفيتيا   99التوا  لدمة مدته 

النينييية اليتيي ا ي يف تراسيتي يا اليثيا ي يية 

 ياميا   72و 79ويتراوح  مرها ما بييين 

ا لتحاق بال  ائف الاسيكيريية  و يات   ميا 
تيجييري اليخييدميية اليياييسييكيرييية زيي اليي يي ا  

المسلحة النيسياميييةو بيييَر أنَّ قيا ي ن  يا  

قد سمَح بتجنيد ال  ا  ا يتياطييية   7299

ومَع ذلكو ي افى سكان ه  و ك  و ومياكياو 
مين  7222و يا   7221ا تبارا  من  ا  

 ا  عما  إلى الجيا 

 3التتم  نى  الة    
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ا صليا  الاسكرية التي ش دت ا النين 
كا ف م دمة للحدث األهيم  9171زي الاا  

زي التاريا النينيو ييث  أييدَث اليرئيييس 
النيني شي جيين بييينيو زليوا    سيكيرييا  
ب جه كل ال  ة المستامر  والم يمنة  ليى 
الشا ح الف ييير  ليلل  يرت  سيكيري 

جينيدي  1111مثير للهتما  ضمَّ يي اليي 
شمالي النينو وقيد ”  هي بي“ زي محازسة 

  “ لاط  الرئيس النيني جني ت   قيائيل   
يج  الخ   مين اليميشي َّية و  ييتيى مين 

و وزي هذ  الابار  النريحة أ يليَن ” الم  
الرئيس النيني استادات بلت  ليخي ت أي 
يرح يمكن أن تتارت ل ا  وقاَل الرئيييس 

ييجي   يليى اليجيييا تي ليييد “ النيني أ ه  
ق ا  من النخبة تمتلك ال    وتيكي ن  يليى 
استادات تائم لل يتيالو وقياتر   يليى الي يتيال 
والف ز من أجل إتما  الم ا  التي ييايطييي يا 

 ”.الحوح والشا  زي الانر الجديد
  َر الرئيس النيني بالليبياا اليايسيكيري 
وبملمح ت نذر بياليدميار ليأل يداءو وليلل 
الكلمة التي أل اها تجماف ال  ا  المسيليحية 

ميكيان ميخيتيليف مين  9111النينية زيي 
جميع أ حاء النين من أجيل سيميا  بيييان 
ال ائد الاا  لل  ا  المسيليحية  وزيي ييدييث 

شي  “ لنحيفة الدارتين اليبيرييطيا ييية قيال 
أ ي يا “ وه  لي اء صييينيي ميتي يا يد ” ق ا و

المر  األولى التي تنيدر زييي يا تيايليييميا  
ي ل التدري  الاسكري مباشير   مين قيبيل 
رئيس اللجنة اليايسيكيريية اليميركيويية مينيذ 
تأسيس اليبيلت وت يسي ير هيذ  اليخيطي   أنَّ 

تحسين ا ستادات ال تالي ي اد يياليييا  مي يمية 
 ”.استراتيجية للجيا النيني

إنَّ تولة  يسيميى كيالنييينو تيميتيليك ييع 
( وتيميتيليك أ يسيم VETOالن   الفيت  )

اقتنات متط ر زي الاالم وليديي يا  يلقيا  
واساة مع الكثير من تول الاالمو مين تون 
شك يج  أن تمتيليك جيييا قي ي ليحيميايية 
األميين النييييينييي والييميينييالييح الييدالييلييييية 
والخارجيةو لن صا  أ  ا ت اجه الاي يبيا  
زي منط ة بيحير النييين وسيا ية النيفير 
 شتاال يرح الن اريا الن وية ميا بييين 
اليي  يييا  الييمييتييحييد  األميييييركييييية وكيي ريييا 
الشييمييالييييية تيي ييتييرح ييي مييا  بيياييدَ ييي  و هييذا 
بامضازة إلى األطما  الخارجية بيتيحيطيييم 
هذا البلد وللع يالة مين اليفي ضيى و يد  

 ا ست رار 
وقد جاء  رسالة الرئيس النييينيي ليلل 
الارت الاسكري بادَ أيا   لى تيديرييدا  
الرئيييس األميييركيي تو ياليد تيرامي  ضيد 

قيال ز يييم “ ك ريا الشمالييية ييييث بيرت 
أنَّ اليور “ ك ريا الشمالية كيم جي  يو أون 

هيل ”.  الن وي  يليى طياوليتيه بشيكيل تائيم
يمكن ألي شخص من ياشييتيه إبيلبيه أنَّ 
لدي أيعا  زر   ويو ولكنيه  أكيبير وأكيثير 

إنَّ الرسائل المتيبياتلية ”  ق  و وزري يامل!
بشكل تائم ما بين واشينيطين وبييي  يو ييا يو 
ت س ر ما تخفيه الندورو وليايَل الي  ييا  
المتحد  هي المستفيد  من هذا الت ترو ليييس 
ملازة ك ريا الشماليةو إ ما لت جيه رسائيل 
إلى الجار  النينية بأ ني مستاد  ليليدلي ل 
وضرح جارتكم وربيميا ضيربيكيم إذا ليو  

 األمر 

ولكنَّ النين ليسف بالدولية اليميشياكسية أو 
من ت ا  الحرحو إ ما تطمح إلى مد شيبيكية 
ت اصل بين الكثير من الدولو  بَر ميبياتر  
الحوا  واليطيرييع اليتيي تيخيطيف اليتيجيار  
لتتاداهيا إليى اليتيبياتل اليثي يازيي واليايليميي 
وا جتما يو وص    إلى السياسة الداللية 
المبنية  لى تط ير ا قتنات وللع زيرص 
الامل وتيطي يير اليبينيى اليتيحيتييية؛ كيل ميا 
استطيا يف أن تنيل إليييه النييين الييي   
بالطبع لين ييرضيي الي ي ة ا سيتيايمياريية 
وسيديس او ألنَّ   ارح السا ة ترجع بي يم 
إلى ال راءو زال  ة الاسمى الييي   بيارقية 
زي الدي ن واألزما  الميالييية وتيحياول أن 
تختلع ال سائل للتيخيليص مين اليجيميا يا  
والتنسيما  امرهابيةو ومما   شَك زيه أنَّ 
لانة الم اجرين ستلي  م بسب  اليحيروح 
زيييي اليييايييراق وأزيييديييا سيييتيييان وسييي رييييا 

 والن مال 
بالم ابلو ز نَّ النين الي   تايا يالية مين 
البحب ية ا قتناتية والاالم بأسر  يتيطيليع 
إلى هذا الاملق ا قتناتي الذي استيطياَ  
أن ي  د   م ذجا   اجحا   ين كيييفييية اليتي يد  
اقتناتيا  با  تمات  لى الم ارت الطبييياييية 
والبشرية والتكاتف الداللي  وما كياَن هيذا 
ليحدث ل   سياسة النيين السيليمييية اليتيي 
أبادت ا  ن الماارأ المفت ية زيي الياياليمو 
  بل جالت ا مركوا  للتلقي والحي ار بييين 
الحعارا  والث ازا  لما زيه لير وصياليح 
الاالم  زالسياسة النينية الي   تساى وراء 
الربح ولكن ا أيعا  تريد لدول الاالم اليربيح 

  والت د  وا زتهار ما ا 
 *ل،رو لبن،نا ملت   شؤون الةين

 2رتم  المنشور نى  الة    
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ي يطيالي  ”  شي جين بيينيو“ الرئيس النيني 
جيييييشييه النييييينييي اليياييرميير  بييا سييتيياييدات 

هي  األمييين اليايا  ”  شي“ للحرح  الرئيس 
للحوح الشي  ي النيني الحاكمو ورئيييس 
الدولة الشابية النييينييية ورئيييس اليليجينية 
الايسيكيريية اليميركيويية ليجيييا اليتيحيريير 

يرة أن ال قف قيد ”  شي“ الشابي النيني  
أز   سييتيياييدات قييتييالييي   لييفيي   زيييييهو 
ولتحسين قدرا  الجيا زي الميدان كما ليم 
يكن ِمن قبيل زيي كيل األزميان واليِميحين   

كسيي  “ ليلييتييأكيييييد  ييلييى أ يي ييا قيياتر   ييلييى 
 و وبالطبع  يل ا  نر مًّزر  !”الحرح

ميين الييَميياييرو  أن تنييريييحييا  الييرئيييييس 
النينيي قيد جياء  ليلل تيفي يد  ميًليرا  
ال  ا  البيريية اليتيابياية ليجيييا اليتيحيريير 
الشابي زي قيات  مسرح الامليا  للمينيطي ية 
ال سطى  وقد صرح اليرئيييس زيي جي ليتيه 

تمر بمرييلية يياسيميةو وهيى “ بأن النين 
زي طري  ا ألن تك ن ق    اليمييية 
ذا  مستي يبيل مشيرقو بيامضيازية 
إلييى ميي اجيي ييتيي ييا اليياييديييد ميين 

أن الي يدرا  “ و وأكيد ” التيحيدييا 
الاسكرية تمثل أهمية استراتييجييية 

كما  بّيه ”.  زي يماية األمن ال  مي
الرئيس النيينيي اليى أن الي ي ا  
الاسكرية يج  أن تاّوز زي ذات يا 
الحس والحدا باألزمة والحيرحو 
وبييأن   تييدليير جيي ييدا  لييتييحييسييييين 

 ا ستادات ال تالي 
ولفف ا يتيبياهيي أيعيا  أن األمييين 

قد أكد  يليى اليميأل ”  شي“ الرئيس 
بأن الجيا ال طني ليلينييين ي يايد  
 فسه ليحيا   اليطي ارئ مين أي 
اتجا و وزي هذا المجيال زي يد وّجيه 

الرئيس النيني أوامر  ليليايسيكيريييين زيي 
جميع اليميسيتي ييا و بيتيايوييو اليتيدرييبيا  
اليايسييكيريييةو واليتييأهي  ليليحييرحو ووضييع 
مسييأليية الييتييدرييي  اليياييسييكييري كييأوليي ييية 
اسيتيراتيييجييييةو وتيطيبيييع هيذ  اليتيدرييبييا  

 بفا لية كم مة مركوية 
كذلك استارت الرئيس النينيي ميع قيات  
البلت أكثر من سباة     ضابط وجنيديو 
بمشاركة  ح  ثلثة مئة  لية  سيكيريية زيي 
التدري  األول من    ه التي تجريه ليجينية 
التنسيع وا تنيا   بياليجيييا النييينيي  
ويأتى التدري  ضمن السييياق اليذي بيدأتيه 
الحك مة النينية منذ ميد  ليتيجي يييو أكيبير 
جيا زي الاالمو تنفيذا  ليتي صييية اليميًتيمير 
األليرو التاسع  شير ليليحيوح الشييي  يي 
النينيو الذي وضع أزكيارا  ليلّقية بشيأن 
بنياء جيييا قي ة زيي اليميرييلية اليجيدييد  
للدولةو كميا أشيار اليرئيييس النييينيي زيي 

الييفييتيير  األلييييير  الييى ضييرور  وأهييمييييية 
استادات بكين بشكل جيد  سيكيرييا و إتراكيا 
منه للمريلة الحاسمة التي تمر ب يا اليدولية 
زي طري  ا لتك ن ق    المية ذا  مست بيل 
مشرق كيميا وصيف بياليتيحيدييد واليحير  

 والكلمة 
يشار أن جم  رية النييين ”  شي“ الو يم 

الشابيية سيتي اجيه اليايدييد مين اليتيحيدييا  
الِاسا و لذا بدأ ي طال  الي ي ا  بيميوييد مين 
تط ير قدرات ا ال تاليةو التي تيميثيل أهيمييية 
استيراتيييجييية زيي ييميايية األمين الي ي ميي 
واست لل الدولة  زفى لعم وزيي اليميركيو 
ووسط األزما  المتوايد  زيي شيرق  سيييا 
وبرب ا وجن ب او وابتداء  مين األزمية زيي 
شبه الجوير  الك ريةو وال ضيع زيي بيحير 
النين الجيني بييو وتيدليل  امرهيابييييين 
الدوليين  لى شاكلة ا  فنالية ربياة قدير 
التي وضاف كل بيع ا زي سلية ا جينيبيي 

و يَييمييعييى اليي ييائييد ” السييابييع“ ضيد وطييني ييا 
زي لطط مدروسة لتاويو جيييشيهو ”  شي“ 

ولتأكيد  سمة ال  ا  النينية زي م اج ية 
أي  دو و يدوانو وقنيم  ي ير  وكسير  

 وتحييد    ائيا !
  تدّلر ج  دا  وِجي ياتا   يليى ”  صين شي“ 

جميع المست يا  بما زيي ذليك اليايسيكيريية 
من او لتثبيف مكا ت ا المميو   لى ليرييطية 
الااليم بشيَسياَ يتيِه اليجيديرازييية وتيايدّتيياتيه 
األيدي ل جية ومشاربه من كل ل ن وشكلو 
ولعمان است رارها الناجوو وتاسيم مكا ية 
اليدوليية واأل ميية زييي اليييي ميييييا  السييييياسييييية 
واليياييسييكييرييية وا قييتيينيياتييية والييفييكييرييية 
واألللقييية ييتيىو ليكيل  ياليمينيا اليراهين 

 وشا به 
* ل،رو مةري ونضو ن،ش  فا االرف ف،د 

الدولا لىة  يين واإلنامفيفيفن والفمفتف،، 

 العر، أصدق،ء )وُحى ،ء( الةين.
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ا د  ب ر خ س  تيقيرييايا   يا  ير ع 
الق ات الصي ي  اال  ل في أ ل قيا يدة 
 سكري  خارجي  للصيا  في جيا تي  
 تصريعات الرئيس الصي ي  ي جييا 

ت  ي  “ اي غ أا  لو ق ات  ذ  القا دة 
  تيي يياقيل اإل ييوم ” السيوم  االسيتييقييرار

ال ال ي ا  يد  ا التركييي   اليتيعيليييل 
”  يي“  اال ت ام تصريعيات اليرئيييس 

الي ياريي  عي ل  يي اييا اليقيي ة الضيارايي  
الصي ي    ضر رة االست داد لردع أي 
 ييد اا  سييكييري   رد اليي ييخيياطيير 
 ال سكري  ال عت ل  اكل است داد قتالي.
افييتييتييعييت الصيييييا رسيي يييييا  الييقييا ييدة 

ال ذك رة في د لي  جييياي تيي 
الصغيرة ال طل   لو  ضيق 
اا  ال  د  االسيتيراتيييجيي  
فيييي أأسيييطيييس آ  الييي يييام 
اليي يياضييي   فييي ذات الييييي م 
الييذي اعييتييهييل فييييي  جيييييش 
التعيريير ال ي يايي الصييي يي 

 ييا ييا   ييلييو  09ايي يير ر 
تأسيس .  ت تاير أ ل قيا يدة 
اييعييرييي  خييارجييييي  لييلييصيييييا  
 تص  هبا الصييا  يليو أ يبيا 

 ”. ق  أة ل جستي “
 أ ار  ي قيع جييياي تيي اليذي 
يت رك  في  الصي يي ا  يليو 
الطر  ال  الي الغراي  يا 
ال عييط اليبي يدي  قيليق  يدة 
د ل أير صيدييقي  ليليصيييا  

ارأم أا ال  طق  ت يبيد  يجي يات  يا 
طر  القراص    لو السها اليتيجياريي  
لتجريد ا  ا  عتي يياتيبيا  اييي يبيا فيي 
االسيي اق السيي داء اليي يياليي ييييي .   ييا 
ال  ر   أا أعد  بام القا يدة عي يايي  
طقرق ال  اصوت التجياريي  الي يالي ييي  
ليلييصييييا    ي  سييلي ك   ياايي  تي ييا ييا  
لسل ك الق ات الاعري  العيراييي  ليغييير 

 الصيا في تلك ال  طق  ال اس  .
  ييا اليي ييبييام االخيير  لييلييقييا ييدة أ ييبييا 
تقستخدم في إ ادة إ داد سهيا اليايعيريي  
اليي يي يياركيي  فييي ايي يي ييات عييهيي  السييوم 
الد لي    الا ي يات اإل سيا ييي  اال ي ييي  

 قِاال  س اعل الي ا  الص  ال.
 في تصريعات   ا القا دة   جي د يا 

  طاقيا  لي يا ”  ي“ِ   با با قال الرئيس 
 قل  اإل يوم اليرسي يي الصييي يي  أ ي  

ع الق ات  يليو ضير رة تيرسييي  “   ج 
ص رة جيدة للجيش الصي ي   تي ي يي  
السوم  االستقيرار  يليو الي يسيتي ييييا 

 ”.الد لي  اإلقلي ي
”  ي“ في  ق   اٍ   فقد  د د الرئيس 

في تصريعات  االخيرة  لو الي يطيالي  
 هسبا في رساليتي  ليقي اتي  اياالسيتي يداد 
األ لو للعر  الدفا ي   ع اي  ال طا 
الصي ي   ال أر  اذلك أي  اخيتيوفيات 
أ  ت اقضات  ا ايا تصريعات األ يس 
للرئيس الصي ي   تصريعات الي م لي  
ا أا  ختل  ص    الق ات الصي ي   
 طاي    با با  أ دافبا   اال ر يايقيو 
في إطار ال ط ي  الصي ي  لد ل  كاير  
ذات ا ت ا ات د لي   تتبيد د يا اي يض 
االخطار التي يَعق لبا توفيييبيا ضي يا 
القا  ا اال سا ي الد لي الذي تي يتير  
الصيييييا ايي    تييقيي م اييتيي ييهيييييذ ايي يي د  
اعذافير ا       ا يَ بد  لي  القاصي 
 الدا ي   اض ا ذليك اليد ل اليتيي ال 
تتسق سياساتبا  ع الصيا  ال تي يسيجيم 

 أ دافبا   با.
في الي يراجيع الصييي ييي   يقيرأ  يا أا 
الصيا  ي دت القا دة في جيياي تيي فيي 
إطار إ را  الرئيييس الصييي يي  يليو 
ار ا ي  تيعيدييث  سيكيري 
طيي يي    يَ يي ييل تييطيي ييير 
قييدرات الييقيي ات الصييييي ييييي  
لييليي يي ييل ايي يييييدا   ييا أرض 
الصيا ال اق ي  فيي أقصيو 
ر   رقي آسيا  الو ذلك يقكير 
الييقييادة الصييييي ييييي ا  تييردد 
  ارة الدفاع الصي يي   ي يذ 
س  ات ط يلي   ضير رات 
االسييتيي ييرار فييي تييعييسيييييا 
قدراتبا القتالي   است يداد يا 

 ألي عر  دفا ي .
*تدالالحإعيالمييالح يّسي ال
الحخييرسيي ال الييي يي ييسيي    ييّسيي 
الحإعيال ال اخ يصال يايدوية
ال التيييسييرمييح  المييدمييأيية  –ميي 

 تحرّ .
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باد إ لن وزار  الدزيا  النييينييية  ين 
المناورا  الكبيير  اليتيى أ يلينيف  يني يا 
مًلرا  زى شيميال اليبيلت واليتيى جياء  

”   9171الي ي   الينياريية ”  تحف شايار 
تينياقيليف  يدت مين ”    9171والتيحي ل “ 

وسائل ا  ل  ا قليمية والاالمية ييدث 
مناورا  اليجيييا النييينيي وأسيتيايدات  
لخ ت اي يرح مرت بة  لى النيايييد 
الاسكري باد امصليا  التى شي يدهيا 

 الجيا زى بداية الاا  الحالي 
وش د  المناورا  مشاركة ل اء الجيا 

ليليدزييا  اليجي ي بياييد أن   ي يلييف  12الـي 
الييميياييدا   ييبيير السييكييك الييحييديييدييية ميين 
المحازسة الشميالييية الشيرقييية لييياو ييينيو 
بال رح من الحدوت مع كي رييا الشيميالييية 
إلييى ميييييدان شييا ييدان زييى شييمييال بييرح 
م اطاية قيا سي  واليذي اسيتيمير يي اليي 

  شر  أيا  
زيي  9171بينما جر  مناور  التيحي ل 

ميدان تشج  جيخى زي منط ة مينيدي ليييا 
الداللية ذاتية الحكيم زيي الشيميال ييييث 

و وبيحيسي   91شاركف زرقة الجيا الـ 
تنيريييحييا  الييجيييييا النييييينييى ان هييذ  
المناورا  ت يد  ليليتيدريي   يليى  ي يل 
ال  ا   بر مسيازيا  طي ييلية واليتيبيار 

  ماذف جديد  من ا شتباأ 
أما  لى النايد الج ي زي يد ذكير بيييان 
 سييكييري أن اليي يي ا  الييجيي ييية الييتييابييايية 
لجيا التحرير الشابي النيينيي أجير  
تدريبا  ميييدا يييةو بيميشياركية اليطيائير  

وطيائير  الشيحين  91-الم اتلة الشبح جي
  91-الكبير  واي

من اليجيييل اليرابيع  91-وتاد طائر  جي
للطائرا  الم اتلة للمسازا  اليميتي سيطية 
والط يلةو وقد أ جو  أول ريلة ل ا زي 

وبدأ تشديل يا زيي اليخيدميا   9177 ا  
  9171الاسكرية زي سبتمبر  ا  

وكشف البيان أن بعع طائيرا  مي ياتيلية 
سيي 71-وجيي 71-جديد  بما زيي يا جيي

كي شاركف زي التدريبا  1-وقاذزة أتا
أيعييا واسييتيي ييدزييف الييتييدريييبييا  تيياييويييو 
 قدرا  ال  ا  لل تنار زي الماارأ 

هذا وقد أمر الرئيس النينى شيي جييين 
بينو أمر ب  شاء ق   م اتلة مين النيفي   
من للل تدريبا   لى ال تال اليحي ييي يي 

 والرقمنة وا بتكار وامصلح 
وقد تحدث شي جين بينو رئيس اليليجينية 
الاسكرية المركوية و للل تيفي يد زيرقية 
من ال  ا  البرية التاباة لجيا التحريير 
الشيياييبييي زييي قيييييات  مسييرح اليياييمييليييييا  

 للمنط ة ال سطى
وقد  شي بالنيابة  ن اللجنية اليميركيويية 
ليلييحييوح الشييييي  ييي النيييينييي والييلييجيينيية 
الاسكرية المركوية و التحيا  بيمينياسيبية 
الاا  الجديد لكل أزيرات جيييا اليتيحيريير 
الشابي النييينيي والشيرطية اليميسيليحية 

 وق ا  ا يتياط  
وللل الج لة التف ديةو استي يل اليرئيييس 
شيي أيييدث تبييابية قييتيياليييية مييطيي ر  زييي 

ايه( واليميايروزية  22النين من طراز )
وميركيبية ”  ملك الميايارأ اليبيريية“ باسم 

إطلق الني ارييا اليميعيات  ليليدبيابيا  
 71-والييميياييروزيية بيياسييم السيي ييم األيييميير

لييلييتييايير   ييلييى الييميياييدا  اليياييسييكييرييية 

 المستخدمة زي الجيا  
كييمييا تييفيي ييد سييرييية اسييتييطييل  لييمييراقييبيية 
التدريبا  التي جر  من قبيل الي ينياصية 
واسييتييفييسيير  يين  ييسييا  اليي ييتييال لييلييجيينيي ت 

 األزرات 
وتحدث شي مع ميجينيديين جيدت ييتيلي ي ن 
تدريبا  لتيايوييو مي يارا  ا سيتيطيل  
وال تال وشجا م  لى تد ييم مي ياراتي يم 
والساي لينيبيحي ا أبيطيال اسيتيطيل  و 
ييث زار شي مركو تدريي  بياسيتيخيدا  
 سا  المحاكا  واليتي يى بعيبياط اليفيرقية  
 وزار باد  مركو لارت تاريا الفرقة 

وباد ا ستما  إلى ت رير ليليفيرقيةو ييث 
شييي الييجيييييا  ييلييى تيياييويييو الييتييدرييي  
الاسكري الم جه إلى ا ستادات ال يتياليي 
والتركيو  لى الي يتيال بيامليلصو زيي 
ال قف الذي يتم زيه تاويو اليبيحي ث زيي 

 مجال ال  ا  المرقمنة 
كييمييا اسييتييفييسيير  يين مييفيياهيييييم ا بييتييكييار 
وتكتيكا  الماارأ وتيحيسييين اليتيدريي  
ال تالي الفالي وال درا  الخاصة بتح يع 

 ا  تنار زي الحرح 
وأكد شيي  يليى أهيمييية اليتينيسيييع بييين 
مختلف ال  ا  وا  سمةو وطال  بويات  
الج  ت زي للع  سا  مال ماتي وبيا يا  

 بشأن الماارأ 
وبييالييتييأكيييييد  ييلييى أهييمييييية ا بييتييكييار 
وا صييلحو ت ييا شييي إلييى تيياييويييو 

اليتيي يينيييية ليلييعييبيياط -اليميي ييارا  اليياييليمييييية
والييجيينيي ت  يين طييريييع تييطييبيييييع أزعييل 

 الت نية -لألتوا  الالمية
يتايين بيذل اليجي ي ت ليتينيفيييذ “ وقال شي 

ليليحيوح  72روح المًتمر الي طينيي ال
الشي  ي النينيي وضيميان ان الي ي ا  
المسلحة تتبع تائما التايليييميا  النياتر  
 ن اللجنة المركوية للحيوح الشييي  يي 

 ”النيني واللجنة الاسكرية المركوية 
يييتيياييييين بييذل اهييتييمييا  كييبييييير “ وأضييا  

بالرقمنية مين أجيل تيد يييم اليميوييد مين 
 ”الم اه  الاسكرية  الية الج ت  
ييتياييين “ وقال شي إن العباط والجيني ت 

ان ي تم ا بامليلص زيي الي قيف اليذي 
يييتييم زيييييه ايييتيي اء أ ييميياط اليياييمييل بييييير 

 ”المرب ح زي ا والفسات ب    
ويعير اليجيي لية  ييائي  رئييييس الييليجينيية 
الاسكرية المركوية شييي ي تشيي ليييا يو 
وتشا و ي  شيا زعل  ين كيبيار ضيبياط 

 الجيا البارزين اآللرين 
 * ل،رو سودانا هت   قض، ، الةين



  يَخفى  لى أيد أن النين هي الدولة 
األق ة زي الاالم اقتناتيا و وهيي اليتيي 
أصبحف منتجاتي يا ييجير األسياا زيي 
تول الاالم الثالثو وقد وصلف إلى كازة 
الطيبي يا  ا جيتيميا ييية ميلمسية كيازية 
األذواق والرببا  بشمي لييية ميني يطياية 
اليينييسيييييرو مييتييفيي قيية بييذلييك  ييلييى أقيي ة 
اقتناتيا  الاياليم زيي الي يرن اليحياتي 

 الاشرين 
وك ن النين ق   اقتناتيية رائيد  زيي 
مييخييتييلييف الييمييجييا  و رأة رئيييييس 
جم  رية النيين الشيايبييية شيي جييين 
بينوو أن ذلك   يمنيع اليبيلت زيي  يفيس 

اليييي قييييف ميييين 
الييتييأكيييييد  ييلييى 
ضرور  وجي ت 
قيي    سييكييرييية 
تساهم زي يفيظ 
األميييين ليييي ييييا 
ولبليدان الياياليم 
كييكييلو تييكيي ن 
بميثيابية صيّميا  
أمييييييان زييييييي 
م اج ة الي ي ة 
الييييتيييي سيييياييييييييية 
الاالمييية أيينيميا 

 كا ف 
لييذا زييلييم يييكيين 
ت جه اليرئيييس 
النيني م شاء 
قييي   مييي ييياتيييلييية 

مدربة  لى ال تال الح ي ي وا بتكار زي 
ست َجنا و ز ذا    ميدان ال تال بريبا  أو م 
يتيايارت مين سييياسية اليبيلت الينيائييية 
بيينييفييسيي ييا  يين الييتيي رط زييي الييحييروح 
واأل ييمييال الييتيي سيياييييية  وليياييل زيييار  
الرئيس لمسرح الامليا  للفرقة اليبيريية 
من جيا التحرير الشابي زي المنيطي ية 
ال سطى ل   ِمثاٌل صارخ  لى األهمية 
التي ي لي ا للنايية الاسكرية كعيرور  
ة زيي الي قيف اليراهينو وقيد شيجيع  ملحَّ
الييرئيييييس )شييي( الييجيييييا  ييلييى إيييلء 
التدريبا  أهمية كبير  استاداتا  ليلي يتيال 
الفالي تحسبا  ألية مستجيدا  قيد تيطيرأ 

 ييلييى السيياييية الييدوليييييةو مييًكييدا   ييلييى 
ضييرور  أن يييكيي ن املييلص يييجيير 
األساا للجندي النيني ييتيى ييتيميكين 
الجيا من تح يع ا  تنارا  زي يالة 

 الحرح 
والبليو زي اليمي قيف اليحياليي ليليرئيييس 
النيني ه  أ ه أتى باد زيار  اليرئيييس 
األمريكي تو اليد تيرامي  إليى النييين 
بفتر  قنير   والتي امتد  من اليثيامين 

و 9171إلى الااشر من ش ر  ي زيميبير 
واتفع للل ا اليرئيييسيان  يليى أهيمييية 
اليميحيازييسية  يلييى اليدور الييدبيلي مياسييي 

 للبلدين زي تط ير الالقا  الثنائية 
زالرسالة اليمينيطي يية  يليى اليتيدرييبيا  
النينية اليحيالييية هيي أ يه وإن كيا يف 
البلت تسير زيي طيرييع اليحيفيا   يليى 
السلم الاالمي وتًتي تورا  مح ريا  زيي 
م اج ة األطما  الت ساية وا رهيابييية 
لبا  الج ا  المفع ية مينيذ  ي ي ت 
بايد  زي منيطي ية الشيرق األوسيطو إ  
أ  ا زيي ذا  الي قيف تيميتيليك اليجيييا 
المج و وال اتر  لى اليتيدليل ليحيميايية 
ذليك السيلييم زيي يييال زيرضيف  يلييي ييا 
الحرح س اء  لى أرت النين أو زيي 

 بيرها من بلدان الاالم من ي لنا 
وهذا الدور  را  م ما  للداية زي الي قيف 
الحالي ويحمل زيي جي هير  ب يايد  يسير 
لمجريا  الاالم من ي لناو وس   يدزع 
النين زي المستي يبيل ليليسي ي ر بشيكيل 
بارز زي معمار اليتينيازيس اليايسيكيري 
ك ي   ميركيويية 
بين كازة اليدول 
التي تعع ال    
الاسكرية  يليى 
رأا أول ياتي يا 
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تأسس جيا التحرير الشابي النييينيي 
زييي  7291زييي ا ول ميين ابسييطييس 

ا  اح ا تفاضة  ا تشا و ذا  ا هيميييةو 
والتي وضاف   دا  جيدييدا  زيي تيارييا 
النين المااصرو والتي تو يمي يا  يدت 
من قات  الحوح الشي  ي النيني     
تييلييك الييمييجييور  الييتييي تيياييرت ليي ييا 
الشي  ي ن  لى يد شيا يو كياي شيييكو 
و ييرزييف تييلييك اليي يي ا  الييثييائيير  بيياسييم 

و اليذي شيارأ زيي ” الجيييا األييمير“ 
المسير  الط يلة التي قيا  بي يا ميًسيس 
الحوح الشي  ي النيني اليو يييم مياو 
تسي ت  و  مع أكثر من مائة ولميسييين 
ألف م اتلو وقد قيطياي ا ليللي يا     
الكيل مترا و وت درها با  المينياتر 

كيييلي  ميتير  9111التاريخية بأكثر من 
 بر الجبال وا وتية وال هات واليثيلي ف 
وا ويال وا   ارو زي  رو  منالية 

 قاسية ومتدير  من م سم الى م سم 
’’ شارأ اليجيييا ا ييمير زيي ييرح 

و ’’ 7291-7291اليييثييي ر  ا رضييييييية
-7291الم اومة ضد اليييابيان“ ويرح 
-7291ويرح اليتيحيريير “ و ″ 7291
و ويمل اسميه اليحياليي جيييا ’’ 7292

التحرير الشابي النييينيي زيي اكيتي بير 
و و  زال يييحييمييل اسييمييه ميينييذ 7291

التأسيس يتى الي   بما يياينيي اليحيفيا  
 لى التراث التاريخي من  اييية ا سيم 
 وا رتباط بالشا  من  ايية ألرة  

ياتبر جيا التحرير الشايبيي النييينيي 
الركيو  ال امة لل  ا  المسلحة النينية 

واليي يي   الييرئيييييسييييية لييميي يياوميية اليياييدوان 
وصيا ة الدولة وييميايية سيييات  اليدولية 
وامن او و  يسايى اليى شين اليحيروح 
واليييايييدوان  يييليييى اليييدول األليييرة 

 وا ست  اء  لى الدول المجاور  
كما ان اليجيييا النييينيي أكيبير جيييا 
ت يليييدي زيي الياياليم  يدت و ومين أكيثير 
الييجييييي ش  ييميي ا  زييي بييراميي  الييتييسييلييح 
الحديثو وللل السن ا  ا لير  تميف 
اصليا  رامية اليى تي ي يية الي يدرا  
ال تالية لليجيييا بيميا زيي ذليك تيأسيييس 
ال يات  الاامة لجيا اليتيحيريير الشيايبيي 
وقي ا  اليد يم ا سيتيراتيييجييو وا يييد 
تنسيم ا تارا  الاسكرية ا ربع وهيي 
ا زييرات والسييييياسييا  والييليي جسييتيييييا  

وكياليةو كيميا تيم  71والسلح لتنيبيح 
تجميع قياتا  المناطع الاسكرية السبيع 
 الساب ة لتنبح لمس قياتا  ميدا ية 

زي ال قف الراهن اتخذ جيا اليتيحيريير 
الشابي النيني ا سلحة واليتيجي يييوا  
قا د  تكن ل جية ماتية هيامية ليتيسيرييع 
التدييرا  الاسكرية ذا  اليخينيائيص 
النينية واستجابة لحاجة ا من ال طني 
يسيير  زييي مسييييير  تييحييديييث ا سييلييحيية 
والتج يوا  باستيميرار ا يتيمياتا   يليى 
تيينييمييييية ا قييتيينييات وتيي ييد  اليياييليي   

 والتكن ل جيا 
كيميا يي ييتيم أيعيا  بياليتيينيمييييم ا  يلييى 
ويتمسك بالسير  يليى طيرييع اليتينيمييية 
المركيبية ليليميييكيا يييكييية واليميايلي ميا  
با تبار المال ماتييية رائيد  سيايييا  وراء 

ا شاء  سم ا سلحة والتج يوا  الحديثة 
المتمثلة زي الحجم المينياسي  والي يييكيل 

 الما ل والفاّال وا مثل ككل 
لتيأسيييس جيييا  21بمناسبة الذكرة ال

الييتييحييرييير الشيياييبييي النييييينييي ا أقيييييم 
استارات  سكري ب ا يد  تشي رييجية 
زي منط ة مند ليا اليداليلييية تيم ليلليه 

قييطييايية ميين  111 ييرت اكييثيير ميين 
المادا  الاسيكيريية زيي مي كي  كيبييير 
والننف مين هيذ  ا سيليحية اضيازيا  
جديد  او مادلة لم يكشف  ن ا ليليايامية 

جي    –ساب ا  ومن بين ا ص اريا ارت 
الي ياتر  ’’  بيي2اتيا كييي  ’’ من طراز 

 لى ا ترات الن ارييا اليبياليييسيتييية 
-اتا كييي ’’ التكتيكية للادوو وصاروخ 

اليمينيميم   يتيرات ’’  اا ايية ا  99
 الطائرا  ثابتة الجنايين  

 72زي ت رير  الم د  اليى اليميًتيمير ال
للحوح الشي  ي النييينيي تياي يد شيي 
جين بينو وهي  ا مييين اليايا  ليليحيوح 
الشي  ي النيني )ان النين سيتيحي يع 
 نر ة الدزا  ال طني والجيا بشيكيل 

وتيحي ييل  9191اساسي بيحيلي ل  يا  
الجيا الشابي الى جيييا مين اليدرجية 
ا وليى زيي اليايياليم  ييليى  يحيي  شييامييل 

  (97بمنتنف ال رن ال
كما لفف شي الى ان )الجيا هي  اليذي 
ينبدي له التأه  لخ ت اليميايارأ و  
بد لكل ا ماله مين اليتيميسيك بيميايايييير 
ال درا  ال تالية وتسليييط العي ء  يليى 
 ال در   لى ل ت الماارأ وكسب ا( 

ي ييي ية أن النييين تسيايى بياسيتيميرار 
للتنمية والمنفاة لكيل اليدولو وكيذا بينيا 
جيا ليليدزيا   ين السيييات  الي طينيييةو 
وتح يع ا مين واليتينيمييية زيي النييين 

 والاالم 
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تنريحا  الرئيييس النييينيي اليحيبييي  
والنديع شي جين بييينيوو يي ل قي ا  
جييييا الييتييحييرييير الشياييبييي لييجييميي يي رييية 
النين الشابيةو وما تحدث به  ين أمين 
النييييييين وتزيييا ييياتييي ييياو وضيييرورا  
ا سيييتيييايييدات ليييكيييل طيييارةء ليييارجيييي 
ويييربيييو هييي زييي بيياييية األهييمييييية 
والخط ر و ذلك أ  ا ا ولى من  ي  ي يا 
وشكل ا زي النين منذ زمن بايدو وهيي 
إضازة لذلك تاني الكثير لجي ية إيسياا 
النين اليميرهيف بيتي يدييدا  تيأتيي مين 
وراء الحدوت مصابة أمن ا وتزيا ياتي ياو 
وقييد تييكيي ن النييييين قييد ينييلييف  ييلييى 
ميياييليي مييا  لييطييييير  زييي هييذا ا تييجييا و 
زلجأ  الى ام لن  ن ق اها العياربية 
لتحجيم الادو الطامع الذي يبيدو بيأ يه   
 يار  يدوتا  أللقية و  ق ا ين تولية 
و يييسييف لييلل قييراءتييي لييلييميي اقييع 
املييبييارييية الييدوليييييةو بييأن تنييريييحييا  
الرئيس شيي جييين بييينيو بي يذا النيدتو 
كا ف   شر   لى  طاق واسع زي الاالم 
وأورتته وكا   األ باء وبالبية وسيائيل 
ام ل و بيدي  الينيسير  ين صيداقيتي يا 
للنين أو بدع ا ل او لك ن تنريحيا  
الرئيس ق ية ويات  ولم يسبع ل ا ميثيييل 
مشاب ة منذ  شيرا  السينييينو ذليك أن 
الت ديدا  للنين تتكاثر هذ  ا يا  بيكيل 
ت دّ     ي تحرز  بتط رها ا قتنياتي 
والاالمي و لى مختيليف اليجيبي يا و ميا 
يجال الخن   وتول ماينة ومينيسيميا  
إرهابية تسيتيشياير تيراجيايا  زيي ب ينيييتي يا 
وتأثيرها الدولي لنالح النين الطيالياية 

مين  سيييا  يحي  اليياياليم أجيميعو النيييين 
نير  لطريع جديدو بير ذلك الطيرييع  الم 
الدربي التي يليييدي اليذي تيرييد الشياي ح 

 واأل مم  فعه  ن ك اهل ا 
صحيفة الشا  النينية الش ير  ووكالة 
ا  باء النينية الرسمية شينخي ا  شيرتيا 

و 9179يييينيييايييير هيييذا اليييايييا   9زيييي 
تنييريييحييا  الييرئيييييس الييتييي جيياء زييييي ييا 
بالحر  والكلمةو وأ رض ا تالييا   يليى 
الي ييراء لييميويييد ميين زي ييم اليي ضيع الييذي 

 ”:شي“تحدث  نه الرئيس الاويو 
وجه الرئيس النيني شيي جييين بييينيو “ 

تاليماته إلى ال  ا  المسيليحية النييينييية 
بتيحيسييين قيدراتيه الي يتيالييية وجياهيوييتيه 
للحرح  وصرح شي بذلكو وهي  أيعيا  
األمين الاا  للجينية اليميركيويية ليليحيوح 
الشييييي  ييي النييييينييي ورئيييييس الييلييجيينيية 
الاسكرية المركويةو لدة تيفي يد  ميركيو 
قيات  الماارأ المشتركية اليتيابيع ليليجينية 
اليياييسييكييرييية الييمييركييوييية بنييفييتييه اليي ييائييد 

 األ لى 
 يليى اليليجينية اليايسيكيريية “ وقال شيي  

المركوية أن ت  ت ال  ا  المسيليحية مين 
أجل أن تك ن مستاد  لل تال وا  تينيار 
زيى الييحيروحو وميين أجيل تي ليي مي ييا  
وواجبا  الانر الجديد التي   د إلي يم 

وأوضح شيي أن ”  ب ا الحوح والشا  
اليي ييدر   ييلييى ا  ييتيينييار تييمييثييل أهييمييييية 
استراتيجية زي يميايية األمين الي طينييو 
وأن تيياييويييو هييذ  اليي ييدر  والييجيياهييوييية 
ال تالية زيي الياينير اليجيدييد سيتي زيران 
ليم الي طينيي  ت ما  إستراتيجيا  لتح يع الح 

الييخيياص بيي ليينيي ييعيية اليياييسيييييميية لييألميية 
النييييينييييية  ويييث شييي الييجيييييا  ييلييى 
المتاباة ال ثي ة لي ضيع األمين الي طينيي 
وضمان ا ستادات الايسيكيري زيي كيازية 
ا تجاها  والمياتين  وأكد شي  لى أ ه 
يج  تبنّي ا بتكار زي تراسة اليميايارأ 
ال تالية والتخطيط ل او من أجل اليتيكيييف 
مع ا تجا  اليايا  ليليتيطي ر اليايسيكيري  
وطال  شي ب يراز ت د  زي أ سمة قيات  
اليياييمييليييييا  الييمييشييتييركييةو ليياصيية  ييلييى 
مست ة ال يات  الميدا ية امقليمية  ووجيه 
شييي تيياييليييييميياتييه إلييى اليي يي ا  بيي جييراء 

 ”.التدريبا  زي  رو  قتالية
التماّن زي تنرييحيا  الي يائيد اليِميدي ار 

يييايينيييو أن النييييين تسييتييشييايير ”  شييي“ 
الخطر لكن ا بير لائفةو بل هيي تيتي يد  
الى ا ما  بير  ب ة بشيييىءو ليمي اجي ية 
هذا الخطر بكل أ فة وشيجيا ية وقيدرا  
وقرارا  ياسمة وقياصيمية ليليميايتيديو 
ولت شيم أ فيه ووجي يه كيائينيا  َمين كيانو 
وتولة ما كا فو ومنسمة ما هيي بيدي  
النسر  ن طبيات ا ومركوها  وي ينيا  ان 
النين هذ  الدولة الايسيييمية سيتينيتينير 
يتيميا  زيي أيية ييرح مي يبيليةو زي يي قيد 
ا تنير  سيابي يا  زيي  نير بيايد  نير 
بربم الِنااح زي سن ا  لم تكن تمتلك 
زي ا لبرا  قتالية و  أسيليحية قياصيمية 
وجبار و زما بالكم الي   وهي تمتلك كيل 
ما تريد من سلح ي فني اليحيجيرو وليييس 

 الماتدين ز ط!
النينو تولة سل  ومكان  مانو ليكيني يا 
  تسمح ألية جي ية بياليتيطياول  يلييي ياو 
و لى الجميع أن ييفي يمي ا ذليك بيايميعو 
وأن يدرك ا تنيرييحيا  اليرئيييس شيي 
جين بينو بيحيرزيييتي يا  وبيربيم مشيا ير 
وسل كيييا  اليكياوبي ي اليدولييو إ  أن 
النين لن تسمح بي يفيواتيه  يحي هياو و  
بمسريياته وب ل ا ياته من ي ل او وهيي 
زي ضربت ا األلير  تك ن قاضية  يليى 
الخنم والادو والم اجمو زيليييحيذروا  ! 

 زليحذروا  !
 

*مسففؤول د ففوان مففاحفف فف  ومففتفف، ففعفف  

اإلنام والة ،فف  الةفيفنفيف  واإلنفام 
اال فففتفففمففف،نفففا الةفففيفففنفففا واإلسفففام 
والمفسفىفمفيفن ففا الةفيفن ففا االرف ف،د 

الدولا لىة  يين واإلناميين والمت ،، 
 –الففعففر، أصففدقفف،ء وُحففىفف فف،ء الةففيففن 

 ا ردن.
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زخامة رئيس جم  رية النييين الشيايبيييةو 
النديع شي جين بينيوو يَياير  بيالعيبيط 
قدرا  الخن   وام داء المتربنيين ِمين 
للف الس اترو ول ذا ز   ي خاطب م بياليليدية 

 التي يف م   ا!
النين ق ّ   يَحس  ِيساب ا الذكي والحكييمو 
بل والمت  ر والدبي أيعيا   زي يذا األلييير 
ينيور   لديه ول  قدر ضئيل من اليذكياء اليم 
زيه زِطريا و لذلك يَخشى ِمن رت   يَيايرزيه 
أو   ي دركهو أميا أن   ينيميف وييايتيميد 
الييدييعييبيية والييتيياييالييي بييد   ميين الييتييايياون 
والا ل ية ليليحيفيا   يليى  يفيسيه وجينيسيه 
وبييلت و زيياألميير زييي ييياجيية الييى تراسيية 

 سيك ل جية وس سي ل جية  مي ة!
النين وز يم ا وشاب ا   يَيخيشي ن أليف 
ماركة وألف يرحو زلدي م كل ما ي مّكيني يم 
سحع األطما  والطاماين  زم ارت النيين 
السكا ييية العيخيمية والي ا ييية واليمي ينييية 

الرزياة زي  ي ي لي يم 
وأييياتييي ييمو وقييدرا  
النين والنييينييييين 
الايليميييةو وتي اصيل 
ا ليييييييتيييييييرا يييييييا  
وا كتشازا  الالميية 
ي ميا  وزيي ميخيتيليف 
الييمييجييا   لييدييي ييمو 
وأميييي ال النييييييييين 
وماات  ا وأيجيارهيا 
الييثييمييييينيية وثييرواتيي ييا 
ال ائلة التي كيدّسيتي يا 
منذ يركة ا صيلح 
وا  ييفييتيياح زييي يييد 
اليييدولييية والشييياييي و 
وبير ذليك اليكيثيييرو 

تجال من النييين قيييات   وشيايبيا  هياتئييين 
وي ييخييطييطيي ن بييبييروت  أ نيياح بييالييدييةو 
ويَحسب ن ليللي يا تقيائيع األمي ر ورتوت 
األزاال  لي ا والنتائ  المترتبة من يا   وميا 
تنريحا  األمين الاا  للحوح الشييي  يي 
النيني رئيس الدولة شي جين بيينيو يي ل 
الجيييا واليحيرح وميا الييي يا مين  يييران 
صينية م  ّج ة بدقة لَمن يَ ّمه األمرو س ة 
إشار  لكل َمن يتربص بالنين زي الشيرق 
والدرح والجن حو بأن السيحيع والي يرا 

 والفناء وامزناء ه  منيرهم المحت   
تدرأ النين أن الاالم يتّجه إلي او زياليدولية 
ا مييريييكييييية ليين تييتييرأ الييدول اآلسييييي ييية 

و بييل وجييدتيي ييا زييرصيية ذهييبييييية ” بييحيياليي ييا“ 
للبتناء من للل ا ب زي يارهيا واليحيط مين 
كرامت او باد أن أوقفف مسا داتي يا إلييي ياو 

يينيي ييليي و  ليينييميي  ”  زييرصيية“ )وهييي بييرأي م 
صنا ا  أمريكية تسييطير  يلييي يا بياي  

الشخنيا !(و وه  ما ي شّكل الي   وضيايا  
جديدا  زي الد يا تكس  النييين مين ليلليه 
الكثيرو   سيّما  ندما تت سع تائير  اليفي يم 
وامتراأ ال طنيين لدة الدول المستي يدَزية  
زدالبية تول  سيا تساى الي    يحي  بيكييينو 
وتحاول ا لرة الت ّرح من النينو وهي  
بحد ذاته اصطفازا  جيدييدا  زيي اليميايمي ر و 
وهي بالذا  الاَمل ة النينية اآللذ  بميوييد 

 من النم  والاََسمِة 
وزي هذ  األج اء الدولية الدقييي ية بياليذا و 

” شييي“ ي ييطييلييع الييرئيييييس اليينييابييه األمييييين 
دّويةو ليسما ا كل  تنريحاته الاسكرية الم 

ي يدرأ ”  شيي“ َمن له أذ يان زيليييسيميع!   
رتوت أزاال هذ  اليتينيرييحيا و وزيي أيية 
أركان تسيتي يرو وبيأن الي ييياتا  األجينيبييية 
تف م ا جيدا  وتحسي  يسيابي يا أليف مير و 
وهي كذلك     من أ  ا  الرت  السيياسيي 
واليياييسييكييريو الييذي يَنيي  زييي صييالييح 
الَخنمو الذي ل  َسّ لف له  فسيه بيالي يجي   

  َ يسيٌم و  “  لى النينو لما ب يي مينيه 
 ”!لَحم

  ا ت د بأن با  ال ات  يارز ن النييينو 
زيلي   يرزيي هيا يي يا  ليكيا ي ا صييميتي ا ومييا 
تجاسروا  لى إطلق ما أطل     لي يا ِمين 
قبائح  زالنيني ن   يَنسي ن اليتي يريي  و  
الم رجينو و  َمن  طع بحر   ليي يم أو 
ما مو وَمن صاتق م وَمن تيحياليف مياي يمو 
والننيحة لَمن لم يَحجو الَمنطع زي  ي يليه 
زاوييية أو َميي يياييدا  )!(و أن ي ييراجييع  ييفييسييه 
وتنريحاتيهو وأن ي سيار  اليى ا  يتيذار 

 ”!قبل ز ا  اآلوان“ ن او وأن ي كفّر  ن ا 
التشديل النيني سيييكي ن منييير الياياليمو 
وَمن   يَف م هذ  اليمياياتلية بيكيل أبياياتهيا 
و  مِ  او يَيكي ن بيبيييا  ويَيجير شيايبيه إليى 
الييتيي ييلييكييةو بييل وليين يييتييمييكيين قييريييبييا  ميين 

 ا ستمرار زي الحيا !!!
*لفف،رففبفف  وقففيفف،د فف  

نفف،شففطفف  فففا لفف،در 

الفففف ففففرع االردنففففا 

لفففارففف ففف،د الفففدولفففا 

لففففىففففةفففف فففف ففففيففففيففففن 

واإلنفففففامفففففيفففففيفففففن 

والفففمفففت ففف،، الفففعفففر، 

أصففدقفف،ء وُحففىفف فف،ء 

الةيفند ومفنفتفد ف،ت 

أصفففدقففف،ء الفففقفففسففف  
الفففعفففر ففففا إلذانفففف  

الةفففففففففففففففففيفففففففففففففففففن 

  CRIالفففففدولفففففيففففف 

الةففيففن “ ومففجففىفف  

 االردن. –” اليوم
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تيسيي ير ميينياورا  وتييدرييبييا  اليجيييييا 
النييييينييي أ يينييا أمييا  قيي ا    ييسييمييىو 
وم مت ا ا ساسية هي ييميايية الشياي  
النييييينييي ومنييالييحييهو زييي  ييل قيييييات  

 الرئيس شي جين بينو 
بيياييد أن صييّ   الييحييوح الشييييي  ييي 
النيينيي لنياليح إتراف اسيم اليرئيييس 
الاسيم شي جين بينو وزكر  زي تستي ر 
الحوحو ورزع منوليتيه إليى تيليك اليتيي 
ييتيميتيع بي يا مييًسيس اليحيوح اليو ييييم 
الرايل اليخياليد مياوتسيي تي  يوو ييطيل 

ه   ينياييتيه ”  شي“ إ جاز جديد للرئيس 
المتلي ة والمميو  بال  ا  اليميسيليحيةو 
وبتج يوها وتدريبات ا وا رتي ياء قيدميا  

 زي مكا ت ا لتك ن األرزع توما  
لطابا  الرئيس الاسيم شي جين بييينيو 

لتجي يييو اليجيييا 
بكل  يتيات و يدّ  
هيييييي األكيييييثييييير 
تيييطييي را  وقيييّ  و 
وضمن ج ي زيية 
كاملة وميكيتيميليةو 
يًشر الى ربيبية 
صيينييية ليرت أيية 
ق   ليارجييية قيد 
تييتييجيياسيير  ييلييى 
الييييبييييلت  ييييلييييى 
أ  يابي يا لياسير  
وليياسييئييةو وهيينييا 
يأتي تور الشاي  
النيني للتااضيد 

مع جيشه والت ّيد مع الو يم وليتيفيايييل 
ت  ته التي تتوامن مع أكبر زييات  زيي 
 دت العباط الكبار زي تيارييا النييين 
ااصر و زيي  يل اليتيطي ر اليكيبييير  الم 

جيا الشا و والذي   –للجيا النيني 
أصبح الجيا األق ة زي الاالم واألكثر 
بط لة زي سايا  ال بيىو كيميا تشي يد 
 لى ذلك الحروح الكثير و اليتيي ميني يا 
الاالمية التي أبلى ب ا هذا الجيييا بيلء  
يسنا و  ال بم جبه إ جاح البشيريية بيه 

 وتمجيدها له وتاسيم ا إيّا  
قال الرئيس شي جييين بييينيو قيبيل أييا  

تييميير بييمييريييليية “ قييليييييلييةو أن النييييين 
قي   “ و وهي زي طري  ا لتك ن ” ياسمة

و وييذّر ”  المية ذا  مستي يبيل مشيرق
ميين الييتييحييديييا  الييتييي  ييلييى النييييين 

م اج ت او ومع ذليك أكيد أن الي يدرا  
الاسكرية تمثل أهمية استيراتيييجييية زيي 

 يماية األمن ال  مي 
زيار  الرئيييس أليييرا  ليليايسيكيرو هيي 
 يرت قيي   وثيي يية بيياليينيفييس ومينييال 
رسالة ليلياياليم كيليه وبعيمينيه لني   
النينو ولكيل َمين ييرييد مياياتاتي يا أو 
ي ااتي او أن النين ب ّع ا وقعيييعي يا 
ت ف الي    لى استادات قيتيالييو ضيمين 
استيايدات ييربيي ميتي اصيل كيميا أزي يم 
الرئيس مستمايهو وميًكيدا  زيي الي ي   
 فسه أن اليجيييا ي يايد   يفيسيه ليحيا   

و وه  تحيذيير ” من أي اتجا “ الط ارئ 
بأن النين  اب ة و  تتطليع زيي اتيجيا  
وايدو بل تتيطيليع زيي كيل ا تيجياهيا  
وتراها وتراقب او وبأ  ا تحس  يساب يا 
كل ا تون إهميال أي اتيجيا  ميني يا ولي  
َصد َر أو قلّف أهميته ا ستراتيييجييية أو 
الييجييدييرازيييييةو زييلييكييل اتييجييا  يسييابيياتييهو 
والييحييسييابييا  النييييينييييية كييثييييير  ويييتييم 
ماالجت ا بي يدوء بياليو كيميا هيي  يات  
النييييين طيي ال تيياريييخيي ييا األلييفيييو   
تتسّر و و  تتخذ قرارا  تون تيميحيييص 
وتدقيع جما ي و ميعو وضمن تراسة 
م حكمة للمال ما  وال قائع اليميتيكياثير  

  لي ا من كل يدح وص ح 
يمى هللا النين ورئيس ياو وييميى هللا 
تحالفنا مع النين رئيسا  تولية وشيايبيا و 

مييراز ”  شيي“ والى األميا  ييا صييين 
مييويييٍد ميين اليي يي   واليياَييسييمييةو ليييَيينييل 

اليى اليييمينو واليى ”  الطريع والحيوا “ 
كل ب اة أرضييية زيي كي كيبينياو لييَينيايم 
الجميع بخيراته وثمار  وأ ماله وسيل  

النييديييع ”  شييي“ 
 والحليف 

* ر ي  االرف ف،د 
الدولا لفىفتفنفمفيف  
وحقوخ اإلنسف،ن 
فففففا الففففيففففمففففند 
ونضو ن،مه فا 
االرفف فف،د الففدولففا 
لفففىفففةففف ففف فففيفففيفففن 
واإلنفففامفففيفففيفففن 
والمفت ف،، الفعفر، 
أصففففففففففففدقفففففففففففف،ء 
)وُحفففففففىففففففف ففففففف،ء( 
 ملور   الةين 

 الشعبي .
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