
 

 أراضيها ووحدة الصين سيادة على اعتداء لتايوان" بيلوسي" زيارة

 األكبر الخطر التخريبية ومؤامراتها االستفزازية بممارساتها األمريكية المتحدة الواليات تمثل

 لالستقرار مخرب وأكبر الدولي، النظام في لالضطراب مصدر أكبر تعد كما اآلن، العالم على

 أن وبعد األوسط، الشرق بلدان من العديد المتحدة الواليات دمرت أن فبعد. اإلقليميين والسلم

 األوضاع على الخطيرة وتداعياتها الروسية األوكرانية الحرب إشعال في أساسي بدور ساهمت

 لتضع الهادي المحيط ومنطقة آسيا إلى اآلن تتجه العالم، في السياسي واالستقرار االقتصادية

" بيلوسي نانسي" األمريكي النواب مجلس رئيسة قيام خالل من المحك على العالمي السالم

 ووقائع المتحدة األمم وقرارات الدولية الشرعية الحائط بعرض ضاربة تايوان بزيارة

 االتفاقيات أقرته الذي الواحدة الصين مبدأ بذلك مخترقة السياسي، والتاريخ الجغرافيا

 .المتحدة والواليات الشعبية الصين جمهورية بين المشتركة

 خاصة األمريكية-الصينية العالقات في جرت التي التغيرات ضوء في االستفزازات تلك تأتى

 تطويقها ومحاوالت الصين تجاه المتحدة الواليات بقيادة اإلمبريالي العداء زاد حيث 6102 بعد

 الحزب حكومة مع دبلوماسية عالقات عقد محاولة هو واألهم الجنوبي، الصين بحر منطقة في

 وحدة مبدأ بذلك منتهكة الصين، عن لالنفصال ويسعى تايوان يحكم الذي الديمقراطي التقدمي

 .العالم دول من العظمى الغالبية به تعترف الذي الصين

 التقدم من هائل مستوى إلى ووصولها المتحدة الواليات على الصين تفوق بعد ذلك يأتي

 من المحموم والسعي االصطناعي، والذكاء المتقدمة التكنولوجيا مجال في وخاصة االقتصادي

 متعدد عالم نحو الجارية العملية وإيقاف العالم على هيمنتها الستمرار المتحدة الواليات

 . األقطاب

 العالمي السالم وتضع" بالنار تلعب" -المشبوهة الزيارة بهذه– األمريكية المتحدة الواليات إن

 األوبئة انتشار مع هائلة تحديات فيه يواجه والعالم بالفعل متأزم وقت في المحك على

 .العالمي المناخ أزمة وتطور الروسية-األوكرانية الحرب وتطورات

 يدين فإنه وشعباً، حكومة الصين مع الكامل تضامنه يؤكد إذ المصري الشيوعي الحزب إن

 وخيمة عواقب لها يكون أن يمكن الزيارة تلك أن ويرى لتايوان، بيلوسي نانسي زيارة بشدة

 ويثق الصين، وحدة ولمبدأ الصينية للسيادة الكامل دعمه على يؤكد كما العالمي، السلم على

 هذه في االنتصار على بينغ جين شي الرفيق بقيادة الصيني الشيوعي الحزب وقدرة حكمة في

 .األمريكية لإلمبريالية التخريبية المؤامرات وهزيمة األزمة
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