
بايدن جو ألمريكي نظيره مع أفترأضية مكالمة يجري جينبينغ شي ألرئيس

بناء بايدن جو ألمريكي نظيره مع أفترأضية مكالمة جينبينغ شي ألصيني ألرئيس أجرى

نحو على ألرأء ألبلدين رئيسا تبادل حيث ،2022 عام مارس 18 يوم مساء ألخير طلب على

ذأت ألقضايا من وغيرها ألوكرأنية وألوضاع ألمريكية ألصينية ألالقات حول ومامق صريح

ألمشترك. ألهتمام

إصدأر من عاما 50 قبل مهما خيارأ أتخذتا وألصين ألمتحدة ألوليات أن ألى بايدن أشار

لحظة ألى أخرى مرة أليوم ألصينية ألمريكية ألالقات تصل عاما، 50 وباد شانغهاي". "بيان

أؤكد أن أود ألـ21. ألقرن في ألاالم ستشكل ألصينية ألمريكية ألالقات تطور وكيفية حاسمة،

تغيير إلى تساى ول ألصين، مع جديدة" باردة "حرب إلى تساى ل ألمتحدة ألوليات أن مجددأ

"أستقلل ألمتحدة ألوليات تدعم ول ألصين، يستهدف ل تحالفاتها تنشيط وإن ألصين، في ألنظام

أستادأد على ألمريكي ألجانب إن ألصين. مع صرأع إلى للساي نية لديها وليست تايوأن"،

ألصين بسياسة وألتمسك ماه، أوثق بتااون وألقيام ألصيني ألجانب مع صريح حوأر لجرأء

للالقات ألمستقر ألتطور يضمن بما ال، فاا بشكل عليها وألسيطرة ألخلفات وإدأرة ألوأحدة،

في للتحكم جينبينغ شي ألرئيس مع وثيق توأصل على للبقاء أستادأد على إنني ألصينية. ألمريكية

ألصينية. ألمريكية ألالقات أتجاه

"أللقاء منذ وهامة جديدة تغيرأت شهدت ألدولية ألوضاع أن جينبينغ شي أشار جانبه من

وألتنمية ألسلم في ألمتمثل ألاصر عنوأن يوأجه حيث ألماضي، نوفمبر في بيننا ألول ألسحابي"

ألمن مجلس في دأئمين عضوين باعتبارنا وألمن. ألسلم عن بايدأ ألاالم ويكون خطيرة، تحديات

في ألمام إلى ألمريكية ألصينية ألالقات تطور نقود أن علينا ألاالم، في أقتصادين وأكبر ألدولي

ونبذل ألمطلوبة ألدولية ألمسؤولية نتحمل أن علينا أيضا بل فحسب، هذأ ليس ألصحيح، مسارها

ألاالم. في وألمن ألسلم أجل من جهودأ

وألتاايش ألمتبادل ألحترأم ضرورة بشأن ألرأي نشارك ألرئيس وألسيد أنني جينبينغ شي أكد

بين وألحوأر ألتوأصل زيادة وضرورة ألموأجهة، وتجنب ألمتحدة وألوليات ألصين بين ألسلمي

أن على ألتأكيد للتو ألرئيس ألسيد وجدد ألمجالت. كافة وفي ألمستويات كافة على ألجانبين

ول ألصين، في ألنظام تغيير إلى يساى ول جديدة"، باردة "حرب إلى يساى ل ألمريكي ألجانب

مع صرأعا ينوي ول تايوأن"، "أستقلل يدعم ول ألصين، ضد ألتحالفات تنشيط إلى يساى

بالغا. أهتماما هذه بتصريحاتك أهتم ألصين.

خلقته ألذي ألمأزق من باد تخرج لم أليوم ألمريكية ألصينية ألالقات أن جينبينغ شي أشار



أطلق قد ألخصوص، وجه على ألتحديات. من مزيدأ توأجه أنها بل ألسابقة، ألمريكية ألدأرة

للغاية. خطير أمر وهذأ تايوأن"، "أستقلل قوى إلى خاطئة رسالة ألمتحدة ألوليات في ألباض

ألجانب من ونأمل ألبلدين. علقات على مدمرة آثارأ سيترك تايوأن مسألة مع ألخاطئ ألتاامل إن

ألصينية ألالقات إليه وصلت لما ألمباشر ألسبب إن لذلك. ألوأجب ألهتمام إيلء ألمريكي

توصلنا ألتي ألمهمة ألتوأفقات ينفاذ لم ألمتحدة ألوليات في ألناس باض أن هو حاليا ألمريكية

وضع لقد ألوأقع. أرض على ألرئيس ألسيد بها أدلى ألتي أليجابية ألتصريحات يترجم ولم إليها،

ألصينية. ألسترأتيجية للنوأيا ألحكم وسوء ألفهم سوء ألمريكي ألجانب

وألحاضر، ألماضي في ألمتحدة وألوليات ألصين بين خلفات توجد أنه جينبينغ شي أكد

من عليها. وألسيطرة ألخلفات إدأرة هو ألمهم أيضا. ألمستقبل في خلفات بينهما وستكون

مستقر. تطور على ألمريكية ألصينية ألالقات تبقى أن ألجانبين مصلحة

أوكرأنيا. في ألرأهنة ألوضاع حول ألنظر وجهات ألجانبان تبادل كما

ألصيني ألجانب مع للتوأصل أستادأده على مؤكدأ ألمريكي، ألموقف على ألضوء بايدن سلط

ألموقف. تصايد لتجنب

ألجانب يرأه أن يريد ما ليست أليوم ألوكرأنية ألوضاع إليه وصلت ما أن جينبينغ شي أشار

ألتقاليد من ذلك وياتبر ألحرب، وياارض ألسلم إلى يدعو ألصيني ألجانب ظل ألصيني.

مستقلة، وبإرأدة ألمور لطبياة وفقا أستنتاج ألى نتوصل ما دأئما للصين. وألثقافية ألتاريخية

ونتمسك عالميا، بها ألماترف ألدولية للالقات ألساسية وألقوأعد ألدولي ألقانون بصيانة ونناشد

وألتااون وألشمولية ألامومية على ألقائم ألمن مفهوم تكريس إلى وندعو ألمتحدة، ألمم بميثاق

قد ألوكرأنية. ألزمة مع للتاامل ألصيني ألجانب ركائز ألاامة ألمبادئ هذه وتشكل وألستدأمة.

على وأنه أوكرأنيا، في ألنساني ألوضع بشأن ألست ألنقاط ذأت ألمبادرة ألصيني ألجانب طرح

جميع على يجب ألمتأثرة. وألدول أوكرأنيا إلى ألنسانية ألمساعدأت من مزيد لتقديم أستادأد

ألنتائج إلى ألتوصل حتى وأوكرأنيا روسيا بين وألتفاوض ألحوأر دعم على سويا ألامل ألطرأف

بهدف روسيا مع حوأرأ ألطلسي وألحلف ألمتحدة ألوليات تجري أن ينبغي كما ألسلم. وإحلل

وأوكرأنيا. روسيا لدى ألمنية ألشوأغل وإزألة ألوكرأنية ألزمة ورأء ألاقدة فك

تامل لنها ألرأهن ألوقت في للغاية صابة بظروف تمر ألاالم دول جميع أن جينبينغ شي أكد

ألنمو ضمان على تامل أخرى جهة ومن جهة من ألمستجد كورونا فيروس جائحة مكافحة على

ماالجة ألعتبار عين في أخذ علينا ألكبيرين، ألبلدين كزعيمي نحن ألشاب. ومايشة ألقتصادي

ألنتاج وعملية ألاالم أستقرأر على ألحفاظ ذلك، من وأهم ملئم، بشكل ألساخنة ألاالمية ألقضايا

أكبر غيرر ل ألناس عامة ستجال وألاشوأئية ألشاملة ألاقوبات إن ألناس. مليارأت وحياة



وألتجارة للقتصاد خطيرة أزمات سيسبب ألاقوبات وتشديد ألمطاف. نهاية في متضررين

وطأة من سيزيد ألذي ألمر ألاالمي، ألمستوى على وألمدأد ألصناعة وسلسل وألغذية وألطاقة

ألوضع زأد كلما ض. تراوا ل خسارة إلى وسيؤدي أصل، يااني كان ألذي ألاالمي للقتصاد

أي في ألسياسية بالشجاعة ألتحلي ينبغي عليه، وألاقلنية. ألهدوء إلى ألحاجة أزدأدت تاقيدأ،

هو ألول قديمان، قولن ألصين في ألسياسية. للتسوية مساحة وإتاحة للسلم مجال لفساح ظرف

أصحاب تظهر أن هو ألمهم عقدها". من بيد إل للاقدة حل "ل هو وألخر تصفق"، ل وأحدة "يد

يمكن للمستقبل. وأستشرأفا ألحاضر من أنطلقا ملئم حل إيجاد على وتامل سياسية نية ألشأن

ألولوية تكمن ألصدد. هذأ في ألظروف تهيئة على تامل أن عليها ينبغي بل ألخرى للطرأف

ألمدنيين، صفوف في وألجرحى ألقتلى وقوع وتجنب وألتفاوض، ألحوأر موأصلة في ألولى

ألحل ويكمن مبكر. يوم في للحرب حد ووضع ألنار إطلق ووقف إنسانية، أزمة حدوث ومنع

إثارة وعدم ألباردة ألحرب عقلية عن وألتخلي ألحترأم بتبادل ألكبرى ألدول قيام في ألدأئم

ألمستويين على ومستدأمة وفاالة متوأزنة أمنية منظومة وإقامة ألماسكرأت، بين ألمجابهة

ألسلم، أجل من جهدها قصارى تبذل ألصين ظلت متدرجة. بخطوأت وألقليمي ألاالمي

ألسبيل. هذأ في ألبناء دورها لاب وستوأصل

متاباة ألبلدين من ألامل فريقي ويكلفان بناءة، ألفترأضية ألمكالمة هذه أن ألرئيسان يرى

ألتطور من مسارها إلى ألمريكية ألصينية ألالقات لعادة ملموسة خطوأت وأتخاذ نتائجها،

ملئم. بشكل ألوكرأنية ألزمة لتسوية جهودهما وبذل ألمستقر،

يي. ووأنغ خه وليو شيويشيانغ دينغ من كل أعله ألمذكورة ألمكالمة حضر


