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أبعاد الموقف الصيني
تبنــت الصــن مواقــف داعمــة لروســيا مــن الــراع األوكــراين، 

وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل: 

1- دعــم دبلومــايس قــوي: مل تشــجب الصــن العمليــات 
الروســية العســكرية يف أوكرانيــا؛ حيــث أكــد املســؤولون 
الصينيــون أنــه “ال ميكــن تســمية مــا تقــوم بهــا روســيا حربــاً 
أو احتــاالً”، كــا تــرى الصــن أن واشــنطن تتهــرب مــن 
مســؤوليتها يف إشــعال األزمــة مــن البدايــة مبحاولة اســتقطاب 
كييــف لحلــف الناتــو، رغــم معارضــة موســكو ذلــك، وعــى 
الرغــم مــن وجــود تفاهــات ســابقة تؤكــد عــى عــدم نيــة 
الناتــو التوســع باتجــاه جمهوريــات االتحــاد الســوفييتي 

ــابقة. الس

وقــد انعكــس ذلــك املوقــف يف مجلــس األمــن، إذ أرصت 
بكــن عــى إعــادة صياغــة مــروع قــرار تقدمــت بــه 
ــر،  ــن يف 25 فرباي ــس األم ــا إىل مجل ــات املتحــدة وألباني الوالي
ــود  ــرز البن ــت أب ــى ال تصــوت بكــن ضــده، ومتثل ــك حت وذل
ــت  ــّم التصوي ــذي ت ــرار ال ــروع الق ــف م ــة يف تخفي املعدل
عليــه وذلــك عــرب حــذف كلمــة “يديــن” واســتبدالها بـــ 
“يأســف املجلــس”، وبطبيعــة الحــال، فــإن اإلدانــة هــي لفــظ 
قانــوين يعنــي أن الســلوك الــذي تبنتــه موســكو هــو ســلوك 
ــل  ــا يحم ــف” ف ــظ “األس ــا لف ــدويل، أم ــون ال ــف القان يخال
هــذه الداللــة، أي أن القــرار خــرج مــن دون أي إدانــة رســمية 
للموقــف الــرويس مــن األزمــة. وصحيــح أن القــرار األمريــي مل 
يتــم تبنيــه بســبب الفيتــو الــرويس، إال أنــه كشــف عــن دعــم 

بكــن الواســع ملوقــف موســكو. 
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ــات المتحــدة األمريكيــة والــدول األوروبيــة إلــى الضغــط علــى الصيــن، ودفعهــا لالنضمــام  تســعى الوالي
إلــى العقوبــات الغربيــة ضــد روســيا، وهــو مــا وضــح فــي االتصــال الــذي جــرى بيــن الرئيــس األمريكــي جــو 
بايــدن، ونظيــره الصينــي شــي جيــن بينــج، فــي 18 مــارس 2022، غيــر أن بينــج رفــض النهــج األمريكــي مــن 
األزمــة، كمــا دعــا واشــنطن إلــى أن توجــه العالقــات مــع بكيــن نحــو المســار الصحيــح، محــذرًا مــن أنــه “يجــب 
أال تتحــول العالقــات الثنائيــة لمواجهــة”، فــي تهديــد ضمنــي، ورد علــى مــا أثيــر قبــل اللقــاء حــول إمكانيــة 

أن تتجــه واشــنطن لمعاقبــة الصيــن إذا مــا عــززت عالقاتهــا بموســكو.

حليــف اســتراتيجي: رفــض الصيــن االنضمــام للعقوبــات الغربيــة ضــد روســيا، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1504، 27 مــارس 2022، 
أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــن  ــق الص ــة: مل تواف ــات األحادي ــزام بالعقوب ــض االلت 2- رف
ــن  ــا م ــا له ــيا؛ مل ــة عــى روس ــات اقتصادي ــرض عقوب عــى ف
ــن  ــي م ــاد العامل ــايف االقتص ــدالت تع ــى مع ــلبية ع ــار س آث
كوفيــد – 19، كــا تؤثــر تلــك العقوبــات بالســلب عــى 
كل األطــراف، ولذلــك تدعــو الصــن الحــرام معاهــدات 
ــة  ــراطات الخاص ــض االش ــرة، وترف ــارة الح ــات التج واتفاقي
بإمكانيــة فــرض عقوبــات ثنائيــة تجاههــا يف حالــة اســتمرار 

ــة.  ــة األوكراني ــاه األزم ــا تج حياده

وتــرى الصــن يف العقوبــات االقتصاديــة املفروضــة خــارج 
أطــر الرعيــة الدوليــة املتمثلــة يف مجلــس األمــن والجمعيــة 
العموميــة لألمــم املتحــدة، تحــركات أحاديــة مــن دون رشعية 
ــدوالر  ــتبدال ال ــن اس ــم الص ــد تدع ــا ق ــة. ك ــة دولي قانوني
باليــوان الصينــي يف التجــارة املتبادلــة بينهــا؛ مبــا يحــد مــن 

تأثــر أي عقوبــات غربيــة.

3- اســتمرار الــركات الصينيــة يف روســيا: تواجــه الــركات 
الصينيــة حمــات مكثفــة مــن الغــرب لوقــف عاقاتهــا 
بروســيا، فقــد تــم اتهــام رشكــة “دي جيــه آي” الصينيــة 
بتصديــر منتجــات أو أجــزاء تســتخدم يف تطويــر أســلحة 
تشــارك يف الهجــوم الــرويس عــى املــدن األوكرانيــة، وهــو مــا 

ــاً. ــة متام ــه الرك نفت

ويف املقابــل، أعلنــت بعــض الــركات عــن توســيع تجارتها 
ــا أو  ــوات أوكراني ــراث بدع ــية دون االك ــا الروس ــع نظراته م
تهديــدات العقوبــات الغربيــة؛ حيــث وقعــت مجموعــة مــن 
الــركات الصينيــة صفقــات لبنــاء مصانــع جديــدة يف روســيا، 
ــة  ــود طويل ــع عق ــم توقي ــيا )ت ــن روس ــم م ــتراد فح أو اس
األجــل مــع مجموعــات الفحــم الروســية مثــل “رشكــة طاقــة 

.)Elga( وإيبجــا )SUEK( ”الفحــم الســيبري

ومــا يعــزز بقــاء الــركات الصينيــة يف االقتصــاد الــرويس 
هــو أن العديــد مــن الــركات الغربيــة قــد رفضــت مغــادرة 
الســوق الــرويس عــى أســاس أنهــا تقــدم منتجــات رضوريــة 
وأساســية، مثــل الطعــام، أو للحفــاظ عــى دفــع رواتــب 
موظفيهــا، بينــا أشــار البعــض األخــر إىل أنــه مقيــد باتفاقــات 
تجاريــة، أو رشاكات مــع أطــراف محليــة، باإلضافــة إىل تهديــد 
موســكو مبصــادرة أصــول الــركات التــي تغــادر الســوق 

الــرويس.

حسابات بكين االستراتيجية
تتمثــل أهــم االعتبــارات الحاكمــة للموقــف الصينــي الرافــض 
ــيا يف  ــة ضــد روس ــة األمريكي ــات االقتصادي ــاع للعقوب لانصي

التــايل:

الــروس  املســؤولن  أكــد  األمريكيــة:  الهيمنــة  رفــض   -1
والصينيــون يف مناســبات عــدة انتهــاء النظــام الــدويل أحــادي 

ــي تقــوم عــى أن  ــا الت ــة، كــا تحتفــظ بكــن برؤيته القطبي
الواليــات املتحــدة تســببت يف إشــعال األزمــة األوكرانيــة؛ عــرب 

ــو.  ــف النات ــام إىل حل ــا لانض ــتقطاب أوكراني ــة اس محاول

وتــرى بكــن أن الواليــات املتحــدة تســعى ملقاومــة نهايــة 
األحاديــة القطبيــة بــكل الســبل، وذلــك عــرب اســتدراج روســيا 
للحــرب األوكرانيــة، ومحاولــة اســتنزافها عســكرياً واقتصاديــاً، 
وهــو األمــر الــذي تعيــه الصــن جيــداً، ولذلــك، فهــي ترقــب 
نتائــج الــراع األوكــراين، إذ إن خــروج موســكو منتــرة مــن 
هــذه الحــرب ســوف يعنــي حتميــاً تراجــع الــوزن األمريــي 

عامليــاً، وتحــول النظــام الــدويل إىل نظــام متعــدد األقطــاب. 

2- مواجهــة التهديــدات نفســها: تعــاين بكــن وموســكو مــن 
السياســات األمريكيــة نفســها، أي إقامــة تحالفــات عســكرية 
ــد قدراتهــا عــى  بالقــرب مــن حدودهــا لتطويقهــا، وتقيي
ــدت  ــدة عم ــات املتح ــت الوالي ــإذا كان ــكرياً. ف ــرك عس التح
إىل التلويــح بتوســيع حلــف شــال األطلــي عــرب ضــم 
أوكرانيــا إليــه، ومــن ثــم الوجــود يف الجــوار الــرويس املبــارش، 
فــإن واشــنطن تتبنــى النهــج نفســه، وذلــك يف تايــوان، عــرب 
محاولــة منــع عــودة الجزيــرة إىل الســيادة الصينيــة، وتبنــي 
عــدة سياســات الســتفزاز الصــن، ســواء عــرب إبحــار مدمــرة 
ــة  ــر 2022، أو موافق ــوان يف 26 فرباي ــق تاي ــة يف مضي أمريكي
ــات  ــكرية وخدم ــدات عس ــع مع ــى بي ــدة ع ــات املتح الوالي
ــاع  ــا للدف ــم أنظمته ــون دوالر لدع ــة 100 ملي ــوان بقيم لتاي

ــي. ــوي والصاروخ الج

ولذلــك طالــب الرئيــس بينــج بايــدن يف االتصــال الهاتفــي 
بينهــا بــرورة معالجــة قضيــة تايــوان بشــكل ســليم لتجنب 
أي تأثــر ســلبي عــى العاقــات الصينيــة – األمريكيــة، يف 

مــؤرش عــى أن الصــن لــن تهــادن فيــا يتعلــق بتايــوان. 

وال تقتــر الهواجــس الصينيــة عــى تايــوان، ولكنهــا 
متتــد إىل اليابــان، فقــد أكــد املتحــدث باســم وزارة الخارجيــة 
الصينيــة، تشــاو يل جيــان، عــى أهميــة اســتمرار اليابــان 
ــاوالت  ــع أي مح ــة، ومن ــلحة النووي ــن األس ــة م ــة خالي كدول

ــا. ــى أراضيه ــة ع ــراتيجية أجنبي ــلحة اس ــع أس لوض

الــرويس  الخارجيــة  الســابقة، وزيــر  الهواجــس  وأكــد 
ســرجي الفــروف، والــذي أكــد يف تريحــه أن بكــن أصبحــت 
متأكــدة مــن أن الغــرب ســيتحول للصــن بعــد االنتهــاء مــن 
ــاً  ــن اقتصادي ــت الص ــد أن انفتح ــيا، فبع ــع روس ــاكله م مش
ودخلــت الســوق العاملــي متبعــة املعايــر واألدوات التجاريــة 
الغربيــة، وحققــت نجاحــات كبــرة، قامــت الواليــات املتحــدة 
ــارة إىل  ــي”، يف إش ــدد الصين ــة التم ــات “ملكافح ــق عقب بخل
محاولــة واشــنطن تقييــد بكــن عــن تصديــر شــبكات الجيــل 

الخامــس. 
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3- تكامــل اســراتيجي عميــق: ال ترغــب أي مــن بكــن 
أو موســكو يف مواجهــة الواليــات املتحــدة مبفردهــا، إذ إن 
روســيا والصــن تكمــان بعضهــا البعــض اســراتيجياً يف 
ــرب  ــكو تعت ــن أن موس ــي ح ــدة. فف ــات املتح ــة الوالي مواجه
قــوة عســكرية موازنــة للواليــات املتحــدة، غــر أن اقتصادهــا 

ــي.  ــره األمري ــه بنظ ــن مقارنت ال ميك

ــوة  ــارب ق ــة تق ــوة اقتصادي ــن ق ــإن الص ــل، ف ويف املقاب
االقتصــاد األمريــي، غــر أنهــا التــزال أقــل قــوة مــن واشــنطن 
مــن املنظــور العســكري. ويف ضــوء هــذا الوضــع، فــإن تخــي 
الصــن عــن روســيا يف مواجهــة الواليــات املتحــدة يعنــي أن 
واشــنطن ســوف تضــع نصــب عينيهــا بكــن بعــد االنتهــاء من 
إضعــاف روســيا، وهــو ســيناريو ال ترغــب بكــن يف حدوثــه. 

ــن الصــن وروســيا  ــف ب ــإن التحال ــب آخــر، ف ــن جان وم
ــرض  ــه يف ــت ذات ــه يف الوق ــا أن ــد، ك ــركات الهن ــط تح يضب
ــع واشــنطن يف  ــل م ــد بشــكل كام ــف الهن ــوداً عــى تحال قي
ــليح  ــو تس ــي ه ــليح نيودله ــة أن تس ــن، خاص ــة الص مواجه
مجــال  يف  بــراكات  ونيودلهــي  موســكو  ومتتــع  رويس، 

التصنيــع العســكري.

4- حليــف آمــن يف مواجهــة واشــنطن: تعــد روســيا بالنســبة 
للصــن حليفــاً قويــاً، إذ إنــه مصــدر مأمــون للطاقــة، خاصــة 
إذا مــا ســعت الواليــات املتحــدة إىل فــرض حصــار عــى بكــن، 
أو إنــزال عقوبــات اقتصاديــة بهــا، كــا أن روســيا كذلــك متــد 
الصــن باألمــن الغــذايئ الــذي تحتاجــه، ولذلــك فــإن التخــي 
عــن موســكو يف الوقــت الــذي تســعى فيــه الواليــات املتحــدة 
لتطويــق الصــن وحصارهــا، عــرب تحالــف الكــواد واألوكــوس، 

يعــد خيــاراً غــر واقعــي بالنســبة لبكــن. 

5- عالقــات اقتصاديــة حيويــة: يبلــغ حجــم الصــادرات 
ــل  ــا ميث ــو م ــار دوالر، وه ــوايل 72.7 ملي ــيا ح ــة لروس الصيني
حــوايل 24.8% مــن إجــايل الــواردات الروســية مــن الخــارج، 
وبذلــك تعتــرب بكــن الريــك االقتصــادي األول ملوســكو، 
ــرر ســلباً  ــي ســوف يت ــي أن االقتصــاد الصين ــا يعن وهــو م
إذا مــا انصــاع إىل العقوبــات األمريكيــة األحاديــة ضــد روســيا 

ــا. ــض صادراته ــق بع ــرت لتعلي واضط

ومــن جهــة أخــرى، متــر املعامــات التجاريــة الصينيــة مــع 

روســيا عــرب البنــوك األمريكيــة، ومــن ثــم ســتتأثر املعامــات 
التجاريــة الصينيــة – الروســية إذا مــا اتجهــت الــدول الغربيــة 
إىل عــزل كامــل البنــوك الروســية عــن نظــام الســويفت، وهــو 
خــر مســتبعد. وحتــى يف هــذه الحالــة، فــإن بكــن وموســكو 
ــذي  ــاق ال ــل االتف ــو تفعي ــر، وه ــار آخ ــا خي ــيكون أمامه س
ــز التنفيــذ بعــد، والــذي يقــي  أبــرم بينهــا، ومل يدخــل حي

بإجــراء التبــادل التجــاري بالعمــات الوطنيــة. 

ــع  ــن: تتمت ــع الص ــة م ــرب التجاري ــرب الح ــب الغ 6- تجن
الصــن بعاقــات اقتصاديــة قويــة مــع الغــرب، وهــي ال تفكــر 
يف التضحيــة بهــا، ولكــن يف الوقــت نفســه، فــإن هــذا ال يعنــي 
ــة  ــر الخارجي ــد وزي ــد أك ــة، فق ــب الغربي ــام للمطال االستس
الصينــي، وانــج يــي، أن الصــن قلقــة مــن احتــال تعرّضهــا 
يف  لحربهــا  روســيا  عــى  املفروضــة  الغربيــة  للعقوبــات 
أوكرانيــا، وأن بــاده ســرد إذا لــزم األمــر، مضيفــاً أن “الصــن 
لهــا الحــق يف حايــة حقوقهــا ومصالحهــا املروعــة”، وهــو 
مــا يعنــي أن الصــن ســوف تــرد عــى العقوبــات االقتصاديــة 
بعقوبــات ماثلــة، وهــو ســيناريو ليــس بــوارد أن تفكــر فيــه 
ــاد  ــى االقتص ــة ع ــه الكارثي ــراً لتداعيات ــة، نظ ــة غربي أي دول

العاملــي.

نتيجــة  كبــرة  تداعيــات  الغربيــة  الــدول  وتواجــه 
للعقوبــات التــي فرضتهــا عــى روســيا، إذ تحــذر املؤسســات 
املاليــة الدوليــة مــن دخــول أوروبــا يف حالــة كســاد، باإلضافــة 
إىل ارتفــاع التضخــم. والشــك أن أي محاولــة لفــرض عقوبــات 
ــات  ــا تداعي ــون له ــوف تك ــرب س ــن والغ ــن الص ــة ب متبادل

ــامل.  ــى كل دول الع ــة، ع كارثي

ــوف  ــي س ــف الصين ــول إن املوق ــن الق ــام، ميك ويف الخت
ــه لألزمــة  ــن يتخــى عــن رؤيت ــه ل يســتمر يف حــدوده، إذ إن
ــا  ــا، ك ــن اندالعه ــنطن ع ــؤولية واش ــن مس ــة، وع األوكراني
ــول الدبلوماســية، وليســت  ــة الحل ــد عــى أهمي ســيظل يؤك
ــدول  ــن أن ال ــم م ــى الرغ ــة، وع ــوية األزم ــات، لتس العقوب
الغربيــة تلــوح بفــرض عقوبــات ضــد الصــن، يف حالــة دعمهــا 
لروســيا، فإنهــا يف الواقــع لــن تقــدر عــى ذلــك، نظــراً لتحذيــر 
الصــن بفــرض عقوبــات مقابلــة، وهــو مــا سيتســبب يف 

ــي.  ــار اقتصــادي عامل انهي
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