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لتقرير    العربية الترجمة صدور

" العالمي"        البري الجسر إلى الجديد الحرير طريق من

"  ايسعدن من       "       وهو ، العالمي البري الجسر إلى الحرير طريق من تقرير ترجمة اكتمال عن نعلن  أن
)     . التقريررر     هرذررا ترجمرةرر تمرترر ريفيرور إنتلجنرسر إكزكترفر مؤسسرةررر ) 398إصردرررارات في   26يوم  صفحة

. 2016فبراير  التنفيذ              حيز سوريا في النار اطلق وقف اتفاق فيه دخل الذي اليوم إصرارنا وهو  إن
ليس               هدفه وجديد، عادل عالمي لنظام دليل يعتبر الذي للتقرير، العربية الترجمة هذه إصدار  على

وفلسفية               وعلمية ثقافية بإنجازات التاريخ لها يشهد التي العربية الدول شعوب بين المل بعث  فقط
والعلوم               والسياسة القتصاد مجال في والباحثين المواطنين يدي بين نضع أن وأيضا بل الماضي،  في

مررررت              الرتري المرمرر مرنرر كربررير عردررد تجرارررب يلخرصرر تعليميرار مرجعرارر العربيرةر والحكومراررت السياسريرررين  وأمراررم
وبناء                منها الخروج من تمكنت لكنها اليوم، العربي العالم على تمر التي الظروف تشبه ظروف  عليها

            . اقتصراررردها   ببنرارء بردرأت أمرمرر تجراررررب حروررل دروس التقريررر هرذررا فريرر أن كمرارر لشرعررروبها أفضرلررر  مسرترررقبل
ما                تخريب إلى أدت سياسات وانتهجت حين بعد أعقابها على ارتدت لكن سليم نحو على  وحضارتها

. مجددا             الصفر نقطة إلى تعود بدأت بحيث وساستها شعوبها تفكير طريقة وتغيرت بنته،
من                ينبثق بدأ الذي الجديد العالمي النظام لطبيعة دقيقا وصفا العربي القارئ يدي بين نضع  كما

العالم               دول جميع مع التعاون نيتها عن بالذات الصين وإعلن البريكس، دول مجموعة تأسيس  خلل
         . زيارته      في جينبينج شي الصيني الرئيس قدمه ما وهذا الجديد الحرير لطريق القتصادي الحزام  لبناء

  / يناير            الثاني كانون شهر آخر في وإيران ومصر السعودية العربية المملكة  لدولالمنصرم إلى
. العظيم           المشروع هذا إلى للنضمام إياها داعيا والدمار، للحروب كبديل المنطقة

من           أكثر عبر يوضح دليل هو التقرير هذا أن أهم     200كما دقيقة توضيحية وصورة  خريطة
والثقافيررةرر            القتصرراررردية العرراررلم خريطررةررر سررترررغير والررترري العرراررلم فرريرر الساسرريرررة التحتيررةرر البنيررةرر  مشرراررررريع

"         . الجسر     ليصبح درجة الجديد الحرير طريق مشروع ورفعنا القادمة عام المائة خلل  والسياسية
  .          " النظريات  ووضعنا بريا العالم أجزاء ببقية وأمريكا أفربقيا قارات سيربط الذي العالمي  البري

  . وسعنا            وقد التقرير من الثاني الجزء في مفصل بشكل الفكرة لهذه المؤسسة والقتصادية  العلمية
للظروف              نظرا بتحديثه قمنا إذ العربي، والعالم آسيا غرب جنوب بمنطقة المتعلق السادس  الجزء

عام             خريف في الصلي التقرير كتابة تاريخ بين المنطقة في سادت إليه   2014التي وأضفنا  واليوم،
 . الحرب         بعد سوريا إعمار لعادة العامة خطتنا يتضمن ملحقا

من        العربية الترجمة من نسخة طلب المذكورة   Institut Schillerيمكن المواقع  على
. الصفحة  أعلى

العسكري   ) (حسين السادس    الجزء وكاتب المترجم

http://www.arabic.larouchepub.com/

