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بالي جزيرة في بايدن جو ألمريكي ألرئيس مع لقاء يعقد جينبينغ شي

)2022 عام نوفمبر 14 )يوم

جزيرة في بايدن جو ألمريكي نظيره مع لقاء جينبينغ شي ألصيني ألرئيس عقد

ألبلدين رئيسا تبادل حيث ألمحلي، بالتوقيت نوفمبر 14 يوم ظهر بعد بإندونيسيا بالي

ألعلقات في ألسترأتيجية ألقضايا حول ومعمق صريح نحو على ألنظر وجهات

ألهامة. وألقليمية ألعالمية ألقضايا ألى بالضافة ألمريكية ألصينية

مع يتفق ل ألن ألمريكية ألصينية ألعلقات تشهده ما أن إلى جينبينغ شي أشار

من ألدولي. ألمجتمع تطلعات مع يتفق ول وألشعبين، للبلدين ألساسية ألمصلحة

بين ألصحيحة ألتعامل طريقة عن وألمريكي ألصيني ألجانبان يبحث أن ألضروري

ليجاد وألشعبين، وألعالم ألتاريخ تجاه مسؤول بموقف ألجديدة ألمرحلة في ألبلدين

إلى ألعلقات هذه إعادة على وألعمل ألبلدين، بين ألعلقات لتطور ألصحيح ألتجاه

وألعالم. ألبلدين على بالخير يعود بما وألمستقر، ألسليم ألتطور مسار

تمخض ألتي ألمهمة وألنتائج ألرئيسية ألحوأل على ألضوء جينبينغ شي سلط

ألصين أن إلى مشيرأ ألصيني، ألشيوعي للحزب ألعشرون ألوطني ألمؤتمر عنها

وألوضوح وألخارجية، ألدأخلية سياساتها في وألشفافية بالنفتاح تتميز وحكومة حزبا

ألدفع على نعمل وألستقرأر. ألستمرأرية من عالية ودرجة ألسترأتيجية، نوأياها في

ألنمط، ألصيني ألتحديث خلل من شامل نحو على ألصينية للمة ألعظيمة بالنهضة

تطبيق مع ألنطلق، كنقطة جميلة حياة إلى ألشعب تطلع تحقيق أتخاذ ونوأصل

وتوأصل منفتح. عالمي أقتصاد بناء ودفع يتزعزع، ل بحزم وألنفتاح ألصلح
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وفقا موقفها دوما وتقرر ألمستقلة، ألسلمية ألخارجية بالسياسة ألثابت ألتزأمها ألصين

على وتعمل وألتشاور، ألحوأر عبر سلميا ألنزأعات حل إلى وتدعو ألمور، لطبيعة

ألمم تكون ألتي ألدولية ألمنظومة على وألحفاظ ألعالمية ألشرأكات وتوسيع تعميق

مجتمع ببناء وتدفع ألدولي، ألقانون على ألقائم ألدولي وألنظام لها مركزأ ألمتحدة

وألمربحة وألمنفتحة ألسلمية بالتنمية ألصين ستلتزم للبشرية. ألمشترك ألمستقبل

مع ألمشتركة ألتنمية في ويسهم ألعالمية ألتنمية ويدفع يشارك ممن وستبقى للجميع،

ألدول. كافة

كافة من يطلب مهم تاريخي بمنعطف ألن يمر ألعالم أن إلى جينبينغ شي أشار

وأحد. آن في ألمسبوقة غير ألفرص وأنتهاز ألمسبوقة غير ألتحديات موأجهة ألدول

ألمنظور. هذأ من معها ونتعامل ألمريكية ألصينية ألعلقات إلى ننظر أن علينا يجب

ألغالب فيها يكون صفر محصلتها لعبة ألمريكية ألصينية ألعلقات تكون أل يجب

ألمتحدة وألوليات ألصين من كل نجاح أن إذ وألتدهور، ألنهوض أو وألمغلوب

كل لتنمية تتسع ألوأسعة ألرضية ألكرة إن ألخر. للجانب تحد ول فرصة بمثابة

إلى صحيح بشكل ينظرأ أن ألجانبين على فيجب لهما. ألمشترك وألزدهار ألبلدين

طابع ويحددأ ألخر، للجانب ألسترأتيجية وألنوأيا وألخارجية ألدأخلية ألسياسات

صفرية أللعبة أو ألمجابهة دون ألمشترك وألكسب بالحوأر ألمتميز بينهما ألتبادل

بـ"أللتزأمات ألرئيس ألسيد تصريح إزأء بالغا أهتماما أولي إنني ألمحصلة.

ألشؤون في تتدخل ول ألقائم، ألدولي ألنظام تغيير إلى يوما ألصين تسع لم ألخمسة".

على يجب ألمتحدة. ألوليات محل تحل أو تتحدى أن تنوي ول ألمريكية، ألدأخلية

ألمشترك، وألكسب وألتعاون ألسلمي وألتعايش ألمتبادل بالحترأم أللتزأم ألجانبين

صحيح، أتجاه نحو ألمريكية ألصينية ألعلقات تقدم ضمان في مشتركة جهود وبذل

ألتسمك إن بينهما. ألتصادم عن ناهيك ألسرعة، فقدأن أو ألمسار عن ألنحرأف دون
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وألوليات ألصين بين ألثلثة ألمشتركة وألبيانات ألدولية للعلقات ألساسية بالقوأعد

ألتصادم ومنع ألجانبين بين وألخلفات ألتناقضات لدأرة مفتاح بمثابة هو ألمتحدة،

ألمريكية. ألصينية ألعلقات وتؤمن تحمي شبكة وأهم وألمجابهة،

ألصيني وألموقف تايوأن مسألة حيثيات منهجي بشكل جينبينغ شي أوضح

للصين، ألجوهرية ألمصالح رأس هي تايوأن مسألة أن جينبينغ شي أكد منها. ألمبدئي

خط وأول ألمريكية ألصينية للعلقات ألسياسية للقوأعد ألساس حجر أنها وكما

ألخاص ألشأن من هو تايوأن مسألة حل إن ألعلقات. هذه في تجاوزه يمكن ل أحمر

ألم ألوطن وحدة على ألحفاظ ويعد ألصينية، ألدأخلية ألشؤون ومن ألصيني للشعب

أي من محاولة أي ألصينية. وألمة ألصيني للشعب مشتركة رغبة أرأضيه وسلمة

رفضا وسيجد ألصينية ألمة بمصلحة يمس عمل هي ألصين عن تايوأن لفصل أحد

ونسعى تايوأن مضيق في وألستقرأر ألسلم في نأمل ألصيني! ألشعب قبل من قاطعا

مضيق في وألستقرأر وألسلم تايوأن" "أستقلل أن غير عليهما، ألحفاظ إلى دأئما

وقول فعل ألمتحدة ألوليات تتقيد أن نأمل وألماء. ألنار مثل متناقضان أمرأن تايوأن

إذ ألمتحدة. وألوليات ألصين بين ألثلثة ألمشتركة وألبيانات ألوأحدة ألصين بسياسة

ألجانب قبل من تايوأن" "أستقلل تأييد عدم إلى مرة من أكثر ألرئيس ألسيد أشار

مع منافسته في ألتفوق لتحقيق كأدأة تايوأن لستخدأم له نية وجود وعدم ألمريكي

قطعها ألتي ألتعهدأت ترجمة ألمريكي ألجانب من فنأمل ألصين، لحتوأء أو ألصين

ألوأقع. أرض على ألرئيس ألسيد

من تعتبر إلنسان وحقوق وإلديمقرإطية إلحرية أن إلى جينبينغ شي أشار

إلشيوعي للحزب إلدإئمة إلمساعي من أيضا وهي للبشرية، إلمشتركة إلمساعي

لها إلصين بينما بها، إلخاصة إلديمقرإطية لها إلمتحدة إلوليات إن إلصيني.

إلظروف مع إلديمقرإطية من إلنمطان ويتناسب أيضا، بها إلخاصة إلديمقرإطية
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أساس على إلكاملة بعملياتها إلصينية إلشعبية إلديمقرإطية تقوم إلبلدين. لكل إلوطنية

أيضا. بها فنفتخر إلشعب، إرإدة وتجسد للصين، وإلثقافة وإلتاريخ إلوطنية إلظروف

تماما ومثاليا مكتمل إلبلدإن من بلد في إلديمقرإطي إلنظام يكون أن إلمستحيل من

حول مناقشة إجرإء للجانبين يمكن إلمستمر. وإلستكمال إلتطوير إلى إلحاجة دون

ما ليس إلمساوإة. قدم على إلتوإصل يكون أن شرط على بينهما، إلمحددة إلخلفات

مع يتفق ل أنه كما إليوم، إلعالم خصائص من إلسلطوية" ضد بـ"إلديمقرإطية يسمى

إلعصر. تطور تيار

إلرأسمالية، هو إلمتحدة إلوليات تطبقه إلذي إلنظام أن إلى جينبينغ شي أشار

هذإ يكن ولم مختلفان. طريقان وهما إلشترإكية، هو إلصين تطبقه إلذي إلنظام أما

إلشيوعي إلحزب قيادة حظيت قد إلمستقبل. في قائما سيظل بل إليوم، وليد إلختلف

إلبالغ إلصيني إلشعب أبناء قبل من ودعم بتأييد إلصيني إلشترإكي وإلنظام إلصيني

في وإلستقرإر للتنمية أساسيا ضمانا يعتبرإن وهما نسمة، مليار 1.4 عددهم

بهذإ إلعترإف هي إلمتحدة وإلوليات إلصين بين إلتعامل في مهمة نقطة إن إلصين.

إلنظام قلب حتى تغيير ومحاولة موحد نظام فرض من بدل وإحترإمه، إلختلف

عبر إلصلة ذإت بتعهدإته يفي أن إلمريكي إلجانب على يجب إلخر. إلطرف في

آخر. شيئا ويفعل شيئا يقول أن من بدل إلملموسة، إلخطوإت إتخاذ

تختلفان كبيرتان دولتان إلمتحدة وإلوليات إلصين أن على جينبينغ شي أكد

زإل وما وكان إلتنموي، وإلطريق إلجتماعي وإلنظام وإلثقافة إلتاريخ حيث من

عائقا ذلك يكون أن ينبغي ل ولكن إلمستقبل، في وسيظل وخلف، إختلف بينهما

لكن إلوقات، كل في إلعالم في قائم إلتنافس إلمريكية. إلصينية إلعلقات تطور أمام

وإلتقدم إلخرين ومسابقة إلمتبادلة إلستفادة نحو على إلتنافس هذإ يجري أن ينبغي

أو إلقمع يؤدي ل إلخر. على إلقضاء أو وإلمغلوب إلغالب من بدل إلمشترك،
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تقاليد من أنه إذ وهممه إلصيني إلشعب عزيمة شحذ إلى إل إلصين على إلحتوإء

إلحرب شن من إلتصرفات إن إلذإت. تقوية أجل من تكافح أن إلمجيدة إلصين

بشكل إلحوإجز" ووضع إلجدرإن و"بناء وإلتكنولوجية إلعلمية وإلحرب إلتجارية

إقتصاد لقانون كاملة مخالفة تشكل بقوة إلسلسل" وقطع إلرتباط و"فك متعمد

وإحد. آن في وإلخرين بالذإت وتضر إلدولية، إلتجارة لقوإعد وإنتهاكا إلسوق

وإستغلله وإلتكنولوجي وإلعلمي وإلتجاري إلقتصادي إلتوإصل تسييس نرفض

ظل في إلمتحدة وإلوليات إلصين بين إلمشتركة إلمصالح وإزدإدت كسلح.

وإلتعايش إلتصادم وعدم إلمجابهة عدم ويعتبر إلترإجع، دون إلرإهنة إلظروف

أنه كما للبلدين. إلساسية إلمشتركة إلمصلحة إلمتحدة وإلوليات إلصين بين إلسلمي

إلندماج ظل في إلخر للجانب إلتنمية من إلستفادة إلمشتركة مصلحتهما من

هو عنه يستغنى ل وما إلجديدة، إلتنموية وإلمهام إلبلدين بين إلعميق إلقتصادي

إلجائحة بعد ما إلعالمي إلقتصاد تعافي لتحقيق إلبلدين بين وإلتعاون إلتنسيق

يحترما أن إلجانبين على يجب إلساخنة. إلقليمية إلقضايا وحل إلمناخ تغير وموإجهة

إلوضع مرإعاة مع إلمشترك وإلكسب إلمتبادلة إلمنفعة ورإء ويسعيا إلبعض بعضهما

إلجانبين. بين للتعاون مستقرة وعلقات مناسبة ظروفا يهيئ بما إلعام،

منذ جينبينغ شي ألرئيس على تعرف إنه بايدن جو ألرئيس قال جانبه، من

أي في لوجه وجها أللقاء عن بديل ل لكنه معه، ألدأئم ألتوأصل على ويحافظ سنوأت،

ألمركزية للجنة عاما أمينا أنتخابكم إعادة بمناسبة بالتهاني لكم أتقدم ألحوأل. من حال

دولتين باعتبارهما وألصين، ألمتحدة ألوليات تتحمل ألصيني. ألشيوعي للحزب

ألمريكي ألجانب ويعمل بينهما. فيما بناءة علقات على للحفاظ ألمسؤولية كبيرتين،

في ألمستويات كافة وعلى ألبلدين رئيسي بين مفتوحة ألتوأصل قنوأت إبقاء على

وتعزيز بشأنها، ألجانبان يختلف ألتي ألقضايا حول صريح حوأر وإجرأء ألحكومتين،
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مثل ألكبرى، ألعالمية ألتحديات موأجهة في ألمحوري ألدور ولعب أللزم ألتعاون

بأسره للعالم ومهم وألشعبين، للبلدين ألهمية بالغ وذلك ألغذأئي، وألمن ألمناخ تغير

ألوليات مصلحة تصب ومتطورة مستقرة صينا أن على ألتأكيد أجددد أن أود أيضا.

ول تغييره، إلى تسعى ل وهي ألصين، نظام ألمتحدة ألوليات تحترم وألعالم. ألمتحدة

تقوية خلل من ألصين معارضة إلى تسعى ول جديدة، باردة حرب إلى تسعى

وتايوأن وأحدة "صين أو "صينين" تدعم ول تايوأن"، "أستقلل تدعم ول ألتحالفات،

ألصين، مع ألرتباط" "فك تنوي ل أنها كما ألصين. مع صرأعا تنوي ول وأحدة"،

ألصين. تطويق تنوي ول ألصين، في ألقتصادية ألتنمية عرقلة تنوي ول

أهمية يكتسب أمرر ألصينية ألمريكية ألعلقات تطور أفق إن بايدن جو وقال

مسؤولية وألصين ألمتحدة ألوليات عاتق على تقع ألعالم. مستقبل لتوجه بالغة

إضافة عليها، وألسيطرة ألخلفات إدأرة على قادرتان أنهما للعالم تظهرأ لن مشتركة

إلى ألشرسة ألمنافسة أو ألتقدير سوء أو ألفهم سوء من ألتحول ومنع تجنب إلى

ألتي ألمبادئ تحديد ضرورة على ألمريكي ألجانب أتفق ألصرأع. حتى ألموأجهة

بشأنها ألتشاور موأصلة ألجانبين لفريقي ويمكن ألصينية، ألمريكية ألعلقات تحكم

تلتزم ممكن. وقت أقرب في أتفاق إلى للوصول سعيا ألقائمة، ألتوأفقات أساس على

كأدأة تايوأن مسألة أستخدأم إلى تسعى ول ألوأحدة، ألصين بسياسة ألمريكية ألدأرة

تايوأن. مضيق في وألستقرأر ألسلم رؤية في تأمل بل ألصين، لحتوأء

على إلجانبين من إلدبلوماسيان إلفريقان يحافظ أن على إلبلدين رئيسا إتفق

إلحوإر إجرإء على وإتفقا دورية. مشاورإت وإجرإء إلسترإتيجي إلتوإصل

إلكلي إلقتصاد سياسات بشأن إلبلدين من إلمالي إلعمل فريقي بين وإلتنسيق

لنجاح مشتركة جهود بذل على وإتفقا إلمسائل. من وغيرها وإلتجارة وإلقتصاد

تغير بشأن إلطارية إلمتحدة إلمم "إتفاقية في إلطرإف لمؤتمر إلـ27 إلدورة
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في إلبلدين بين وإلتعاون إلحوإر إجرإء بشأن إتفاق إلى إلجانبان توصل إلمناخ".

إلعمل فريق تفعيل على وإتفقا إلغذإئي. وإلمن وإلزرإعة إلعامة إلصحة مجالت

إلمسائل من إلمزيد معالجة في يسهم بما إلمتحدة، وإلوليات إلصين بين إلمشترك

إلتشجيع وضرورة إلبلدين، بين إلشعبي للتوإصل إلبالغة إلهمية على وإتفقا إلمحددة.

إلبلدين. بين إلوساط كافة في إلفرإد تبادل توسيع على

ألمسائل. من وغيرها ألوكرأنية ألزمة حول ألنظر وجهات ألرئيسان وتبادل

في ألرأهن للوضع بالغا أهتماما يولي ألصيني ألجانب أن إلى جينبينغ شي أشار

مؤخرأ وطرحت ألزمة، أندلع بعد ألربعة" "ألوأجبات طرحتت أوكرأنيا.

تدعو مركبة، عالمية كأزمة ألوكرأنية ألزمة وجه في ألربعة". "ألمشتركات

ل ثانيا، وألحرب؛ ألصرأع في رأبح ل أول، فيها: ألجدي ألتفكير إلى ألتالية ألنقاط

ألكبيرة. ألدول بين ألمجابهة تجنب ألضروري من ثالثا، ألمعقدة؛ للمسألة بسيط حل

لدفع ألحميدة جهودها وسيوأصل ألسلم، جانب إلى دأئما يقف ألصيني ألجانب إن

ألجانبين بين ألسلم مفاوضات أستئناف إلى ويتطلع يدعم وهو ألسلم، مفاوضات

ألوليات بين شامل حوأر إجرأء في يأمل نفسه، ألوقت وفي وألوكرأني، ألروسي

روسيا. وبين ألوروبي وألتحاد ألناتو وحلف ألمتحدة

للبلدين ألعمل فرق وكلفا وبناء، وصريح معمق أللقاء أن على ألرئيسان أتفق

للدفع ملموسة خطوأت وأتخاذ وقته، في ألرئيسين بين ألمهم ألتوأفق وتنفيذ بمتابعة

على ألرئيسان وأتفق ألمستقر. ألتطور مسار إلى ألمريكية ألصينية ألعلقات بعودة

ألدأئم. ألتوأصل على ألبقاء موأصلة

وغيرهم. ليفنغ وخه يي ووأنغ شيويشيانغ دينغ أللقاء حضر


