تصريح للمتحدث باسم وزارة الخارجية
حال "قمة القادة من أجل الديمقراطية" التي عقدتها الاليات المتحدة

عقدت الاليات المتحدة مؤخرا ما يسمى بـ"قمة القادة من أجل الديمقراطية" ،حيث قامت
بتقسيم العالم حسب اليديالاجيا ،وااتغلت الديمقراطية كأداة والح ،وقامت بتصرفات ضد
وحرضت على النقسام والمااجهة ،من أجل تحايل النظار
الديمقراطية تحت راية الديمقراطية،
ر
عن التناقضات الداخلية والحفاظ على هيمنتها المنفردة في العالم وتخريب المنظامة الدولية التي
تكان المم المتحدة مركزا لها والنظام الدولي القائم على أااس القانان الدولي .إن التصرفات
المريكية التي تعاكس تيار التاريخ مرفاضة على نطاق وااع من قبل المجتمع الدولي.
أول ،إن الاليات المتحدة ليست ما يسمى بـ"منارة الديمقراطية" ،إذ أن الديمقراطية
المريكية قد ابتعدت عن جاهر الديمقراطية.
لقد أظهرت الديمقراطية المريكية الحالية كل أعراض مرضها حيث تشتد حدة المشاكل مثل
ايااة الماال وايااة الهاية والمااجهة الحزبية والاتقطاب السيااي والتمزق الجتماعي
والصراع العنصاري واتساع الفجاة بين الغنياء والفقراء .ظلت الديمقراطية المريكية التي
تقام على رؤوس الماال "لعبة الغنياء" ،إذ أن  91%من انتخابات الكانغرس المريكي يفاز
فيها المرشح الذي يحصل على أكبر قدر من الدعم المالي .ما يسمى بـ"لكل شخص صات واحد"
ها بالفعل "الحكم من قبل النخبة القليلة" ،بينما الناخبان العاديان محبابين خلل الحملت
النتخابية فقط ويصبحان مهمشين بعد انتهاء النتخابات .وتحال تاازن السلطات إلى "ايااة
الفيتا" ،إذ أن المصالح الحزبية تتفاق على التنمية الاطنية .وتتضح العياب لنظام النتخاب،
يضر بالعدالة
وتنتشر مماراات "جيريماندر" التي تتلعب بتقسيم الدوائر النتخابية ،المر الذي
ر
والنصاف .ويعتبر فقدان النجاعة والفعالية للديمقراطية المريكية حقيقة ل يمكن التستر عليها:
إن حادثة اقتحام الكانغرس أدهشت العالم ،ومقتل جارج فلايد أثار ماجات من الحتجاجات
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الاااعة النطاق ،وخروج الجائحة عن السيطرة أدى إلى مأااة إنسانية ،وايناريا "كان الغنياء
أكثر ثراء والفقراء أكثر فقرا" أصبح حقيقة قااية.
هل الديمقراطية المريكية جيدة؟ لنستمع إلى ما يقاله الشعب المريكي .أشارت نتيجة
الاتطلعات المعنية إلى أن  72%من المريكيين يعتقدون أن الاليات المتحدة لم تعد "نماذجا
ديمقراطيا" تحتذي به الدول الخرى ،و 81%من المريكيين يعتعقدون أن الديمقراطية
المريكية تااجه تهديدات خطيرة من داخل البلد .هل الديمقراطية المريكية فعالة؟ لنستمع إلى
ما تقاله شعاب العالم .يرى  44%من المشاركين في الاتطلع على نطاق العالم أن الاليات
المتحدة هي أكبر تهديد للديمقراطية في العالم .حتى أغلب الناس من الدول الحليفة للاليات
المتحدة يعتبرون الديمقراطية المريكية "ماضيا مكسارا" .ويعتقد  52%من جمهار دول
التحاد الوروبي أن النظام الديمقراطي المريكي ل ينفع.
ثانيا ،إن الطرق للديمقراطية للدول يجب أن تختارها شعاب هذه الدول بإرادات مستقلة ،ول
يمكن فرضها من الخارج.
إن الديمقراطية ،بصفتها قيمة مشتركة للبشرية جمعاء ،حق لجميع شعاب العالم وليست
حكرا على فرادى الدول .إن الشعب ها الذي يحكم على ما إذا كانت بلده ديمقراطية أم ل ،ول
يجاز لحفنة من الشخاص في الخارج أن ياجهاا إملءات في هذا الشأن .يجب أن يختار الشعب
نظاما وطريقا للديمقراطية في بلده بإرادة مستقلة وفقا للظروف الاطنية الخاصة ببلده ،لن
المنااب ها الفضل.
تلتزم الصين ببناء الديمقراطية الصينية وفقا لظروفها الاطنية ووقائعها .إن الديمقراطية في
الصين ديمقراطية شعبية ،حيث أن ايادة الشعب تمثل طبيعة الديمقراطية الصينية وجاهرها .إن
الديمقراطية الشعبية بعملياتها الكاملة تحت قيادة الحزب الشياعي الصيني تجمع بين الديمقراطية
النتخابية والديمقراطية الاتشارية ،وتربط النتخابات الديمقراطية والاتشارات الديمقراطية
وصنع القرار ديمقراطيا والدارة الديمقراطية والرقابة الديمقراطية ،وتشمل المجالت
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القتصادية والسيااية والثقافية والجتماعية واليكالاجية ،لتكان إرادة الشعب تعكس وأصاات
الشعب تسمع في الحياة السيااية والجتماعية بكامل حلقاتها وجاانبها في البلد ،مما يحقق
التافيق بين الديمقراطية الماجهة نحا العمليات والديمقراطية الماجهة نحا النتائج ،وبين
الديمقراطية الجرائية والديمقراطية الماضاعية ،وبين الديمقراطية المباشرة والديمقراطية غير
المباشرة ،وبين الديمقراطية الشعبية وإرادة البلد ،وهي الديمقراطية تغطي جميع الحلقات
والجاانب والمجالت ،وهي الديمقراطية الشتراكية الكثر شمال وصدقا ونجاعة .إن
الديمقراطية في الصين ااهمت في تحقيق تنمية البلد وتقدم المجتمع ورفاهية الشعب .قد تم بناء
مجتمع رغيد الحياة في الصين على نحا شامل ،حيث تخلص أبناء الشعب البالغ عددهم أكثر من
 1.4مليار نسمة من الفقر المدقع بشكل نهائي ،ويمضان قدما نحا الغناء المشترك .وقد شهد
الشعب الصيني أكبر تطار للحرية الفردية في التاريخ الممتد الف السنين ،مما أطلق حياية
البتكار لكثر من مليار نسمة.
ثالثا ،التحريض على النقسام والمااجهة بشعار الديمقراطية لمر يعاكس تيار التاريخ ،ول
يأتي للعالم إل بالفاضى والكارثة.
تقام الاليات المتحدة منذ زمن طايل بفرض نظامها السيااي وقيمها على ااخرين وتدفع بـ
"الصلح الديمقراطي" وتفرض عقابات أحادية بشكل تعسفي وتحرض على "ثارات ملانة"،
المر الذي أدى إلى عااقب كارثية .قد أصبحت "الديمقراطية" منذ زمان "الح دمار شامل"
في يد الاليات المتحدة للتدخل في الشؤون الداخلية للدول الخرى .مثلما أشارت إليه التعليقات
في واائل العلم المريكية ،إذا كانت هناك دولة ل تزال تسعى وراء الهيمنة على العالم وتهدد
الدول الخرى وتستخف بالقااعد في القرن الـ ،21فإنها الاليات المتحدة ل غير .قد أافرت
الحروب والعمليات العسكرية التي شنتها الاليات المتحدة منذ عام  2001في كل من أفغانستان
والعراق وليبيا واارية عن مقتل مئات االف من البشر وإصابة المليين ونزوح عشرات
المليين .وأثبت فشلها الذريع في أفغانستان أن فرض الديمقراطية من الطراز المريكي على
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الدول الخرى ل يعمل .ل تزال الاليات المتحدة حتى اليام تحاول تقسيم العالم إلى المعسكرين
"الديمقراطي" و"غير الديمقراطي" حسب معاييرها ،وتحرض علنا على النقسام والمااجهة.
فإن هذه التصرفات ل تؤدي إل إلى مزيد من الفاضى والكارثة في المجتمع الدولي ،واتلقى
إدانة ورفضا شديدين من قبل المجتمع الدولي حتما.
في الاقت الراهن ،تتشابك التداعيات الناجمة عن جائحة فيروس كارونا المستجد التي
اجتاحت العالم والتغيرات التي لم يشهدها العالم منذ مائة انة ،ويتعمق الرتباط والعتماد
المتبادلن بين دول العالم بااتمرار ،فيجد المجتمع الدولي نفسها في حاجة أكثر من أي وقت
مضى إلى تعزيز التضامن والتعاون على أااس قااعد العلقات الدولية التي يمثلها ميثاق المم
المتحدة .إن الصين على ااتعداد للعمل مع دول العالم اايا على تكريس القيم المشتركة للبشرية
المتمثلة في السلم والتنمية والعدالة والنصاف والديمقراطية والحرية ،وبذل جهاد حثيثة للدفع
بدمقرطة العلقات الدولية ،والسعي وراء التضامن والحاار والديمقراطية ،بدل من النقسام
والمااجهة والهيمنة ،ومقاطعة ومعارضة بحزم الديمقراطية المزيفة بكافة أشكالها وأعمال ضد
الديمقراطية والتلعب السيااي تحت غطاء الديمقراطية ،وبذل جهاد دؤوبة لدفع بناء مجتمع
المستقبل المشترك للبشرية.
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