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أبعاد الدعوة الصينية
ميكــن توضيــح أبعــاد املبــادرة الصينيــة، واملواقــف الدوليــة، 
ــا، يف النقــاط  ــة والروســية حياله ــة واألوروبي خاصــة األمريكي

التاليــة: 

1- مبــادرة صينيــة للســام: تزايــدت وتــرة الخطــاب الصينــي 
الداعــم لحــل األزمــة األوكرانيــة مــن خــال املفاوضــات 
ــة  ــر الخارجي ــاءات وزي ــك الترصيحــات خــال لق ــرزت تل وب
الصينــي يف مؤمتــر ميونــخ، يف فربايــر 2023، والــذي كــرر 
تأكيــده موقــف بــاده “الحيــادي” تجــاه األزمــة األوكرانيــة، 
ــن  ــم أي م ــل لدع ــن تتدخ ــا ل ــن أنه ــه بك ــد ب ــذي تقص وال

ــن. ــن املتحارب الطرف

فــا تــزال الصــن عنــد موقفهــا مــن الحــرب، والتــي تنظــر 
ــبق  ــد س ــو، فق ــف النات ــع حل ــة لتوس ــا نتيج ــا باعتباره إليه
وأن أكــد رئيــس الربملــان الصينــي لنظــره الــرويس مرشوعيــة 
الحــرب الروســية يف ظــل اســتمرار اســتفزازات الواليــات 
املتحــدة األمريكيــة، وذلــك مــن خــال محاولــة ضــم أوكرانيــا 

ــة  ــات الغربي ــن العقوب ــت بك ــا رفض ــو. ك ــف النات إىل حل
املفروضــة عــى روســيا، وال تــرى لهــا أي نتيجــة غــر اإلرضار 

ــي. باالقتصــاد العامل

ــام يف أوكرانيــا مكونــة  وجــاءت املبــادرة الصينيــة للس
مــن 12 بنــداً يف 24 فربايــر 2023، أي بالتزامــن مــع الذكــرى 
الســنوية األوىل للحــرب. ومتثلــت أبــرز بنــود املبــادرة يف 
احــرام ســيادة كل الــدول، ووحــدة أراضيهــا، وهــو مــا يعنــي 
ضمنيــاً رفــض قيــام روســيا بضــم أقاليــم أوكرانيــة إليهــا، بينا 
جــاءت النقطــة الثانيــة لتؤكــد رفــض عقليــة الحــرب البــاردة، 
ــل  ــى محم ــدول ع ــكل ال ــة ل ــاوف األمني ــد املخ ورضورة أخ
الجــد، وهــو مــا يعــد دعــاً للموقــف الــرويس، والــذي شــن 
الحــرب بســبب إرصار أوكرانيــا عــى االنضــام لحلــف الناتــو، 

وذلــك ضمــن عوامــل أخــرى.

كــا تطالــب املبــادرة الصينيــة بوقــف األعــال القتاليــة، 
والــرشوع يف محادثــات ســام، وإيجــاد حــل لألزمــة اإلنســانية 
ــة إىل الحفــاظ عــى ســامة املنشــآت  دون تســييس، باإلضاف
ــي قامــت يف  ــا، الت ــاداً ألوكراني ــل انتق ــا ميث ــة، وهــو م النووي
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نشــرت وزارة الخارجيــة الصينيــة، فــي 24 فبرايــر 2023، مقترحــًا مــن 12 بنــدًا لتحقيــق الســام فــي أوكرانيــا 
بالتزامــن مــع الذكــرى األولــى النــدالع الحــرب. ويركــز اإلعــان الصينــي علــى وقــف إطاق النار بين موســكو 
وكييــف، والشــروع فــي محادثــات ســام بيــن الطرفيــن إلنهــاء الحــرب التــي اندلعــت فجــر 24 فبرايــر 2022.

المبــادرة المرفوضــة: أســباب اشــتراك روســيا والغــرب فــي رفــض مبــادئ بكيــن للســام, العــدد 1766، 02 مــارس 2023، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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أكــر مــن مــرة باســتهداف مفاعــل زاباروجيــا النــووي.

ــب  ــن رضورة تجن ــبق، أكــدت بك ــا س وباإلضافــة إىل م
اســتخدام األســلحة النوويــة، يف رفــض ضمنــي لتهديــد روســيا 
باســتخدام الســاح النــووي، إذا مــا تــم تجــاوز خطــوط 
معينــة، كــا طالبــت بكــن بتنفيــذ مبــادرة تصديــر الحبــوب 
عــرب البحــر األســود بشــكل كامــل وفعــال وبطريقــة متوازنــة، 
يف إشــارة إىل رفــض قيــام الغــرب بفــرض عراقيــل أمــام روســيا 

لتصديــر حبوبهــا. 

وعــربت الصــن كذلــك عــن رفضهــا العقوبــات األحاديــة، 
التــي فرضتهــا الــدول الغربيــة، خــارج مجلــس األمــن الــدويل، 
أو توظيــف االقتصــاد كســاح لتحقيــق أهــداف سياســية 
ــدت  ــيا. وأخــراً، أك ــة ضــد روس ــات الغربي ــاد للعقوب يف انتق
الصــن اســتعدادها ألداء دور يف إعــادة اإلعــار بعــد الحــرب.  

2- مبــادرة صينيــة متزنــة: ياحــظ أن املبــادرة الصينيــة 
ــدد  ــور مح ــدم أي تص ــي ال تق ــة، فه ــادئ عام ــت مب تضمن
ــرام  ــاً اح ــد علن ــاءت لتؤك ــا ج ــا أنه ــلمية، ك ــوية الس للتس
ــط  ــس فق ــاً لي ــي ضمن ــا يعن ــو م ــدول، وه ــدة أرايض ال وح
ــك  ــن كذل ــة، ولك ــا أراٍض أوكراني ــى ضمه ــيا ع ــاد روس انتق
انتقــاد واشــنطن، والتــي تعمــل عى دعــم النــوازع االنفصالية 

ــن.  ــن الص ــكرياً ع ــوان عس لتاي

وياحــظ أن الصــن رفضــت تقديــم أي تصــور محــدد 
للســام ألن ذلــك األمــر ســوف يعنــي ضمنــاً التســليم بضــم 
روســيا ألراٍض أوكرانيــة، وهــو أمــر ترغــب بكــن يف تحاشــيه، 
إذ أنــه ليــس مــن املتصــور يف ضــوء الوضــع امليــداين الحــايل أن 
تراجــع روســيا عــن ســيطرتها عــى مناطــق أوكرانيــة، وهــو 
أمــر يدركــه الغــرب جيــداً، غــر أن إعــان الصــن مثــل هــذا 

املوقــف ســوف يعرضهــا النتقــادات غربيــة كاســحة. 

ــم  ــون لنظرائه ــد املســؤولون األمريكي ــد ســبق وأن أك فق
األوكرانيــن، يف الخفــاء أن الدعــم الغــريب لــه ســقف، وأن 
ــع  ــر الواق ــا بتغي ــام أوكراني ــر يجــب أن يعتمــد عــى قي األم
ــك أن  ــياً. وال ش ــاً روس ــهد تفوق ــذي يش ــايل، وال ــداين الح املي
عجــز أوكرانيــا عــن القيــام بذلــك ســوف يفتــح البــاب أمــام 
تســوية ســلمية تتضمــن التســليم ببعــض املطالــب الروســية 

ــا.  ــة يف أوكراني اإلقليمي

3- اتهــام أمريــي للصــن: ردت كاميــا هاريــس، نائبــة 
الرئيــس األمريــي، عــى املبــادرة الصينيــة بالتأكيــد أن لــدى 
البيــت األبيــض شــكوكاً بخصــوص الحيــاد الصينــي مــع وجــود 
عامــات اســتفهام حــول ســبب تطــور العاقــات بــن البلديــن 
الرسيــع منــذ بــدء األزمــة مــع وجــود شــبهات بخطــط صينية 

لتصديــر أســلحة لروســيا. 

ــن،  ــات بك ــكك يف ني ــي املتش ــف األمري ــف املوق ويكش
وذلــك عــى الرغــم مــن البنــود اإليجابيــة التــي احتــوت عليها 
املبــادرة الصينيــة مثــل تأكيــد وحــدة أرايض أوكرانيــا، أن 
الواليــات املتحــدة باتــت تنظــر إىل الصــن باعتبارهــا خصــاً 
اســراتيجياً، وترفــض أي مواقــف حتــى ولــو كانــت إيجابيــة، 
وهــو مــا يعنــي أنهــا ستســتمر يف جهودهــا الراميــة إىل عرقلــة 
أي تقــارب بــن الصــن واالتحــاد األورويب، بــل ودفــع األخــر، 
أو بعــض دولــه ألداء دور أمنــي يف جنــوب رشق آســيا خدمــة 

لألهــداف األمريكيــة لتطويــق الصــن هنــاك. 

4- ردود فعــل أوروبيــة مشــككة: جــاءت املواقــف األوروبيــة 
متضاربــة مــن الوثيقــة. ففــي حــن رحبــت وزيــرة خارجيــة 
ــرب يف  ــي ألداء دور أك ــوك، بالســعي الصين ــا برب ــا، أنالين أملاني
الســام العاملــي. فــإن مفــوض السياســة الخارجيــة باالتحــاد 
األورويب، جوزيــب بوريــل، أعلــن يف 24 فربايــر أنـّـه ال يلمــس 
يف مبــادرة الصــن للتســوية خطــة ناجعــة للســام يف أوكرانيــا، 

ويعتربهــا “وثيقــة موقــف توجــز مقرحــات ســابقة”.

وعــى الرغــم مــن أن بوريــل عــاد ليؤكــد، يف 26 فربايــر، أن 
االتحــاد ســيبحث مقرحــات الصــن للتســوية يف أوكرانيــا، فإنه 
اعتــرب أنــه ال نقــاط مهمــة كافيــة يف هــذه املبــادرة، وهــو مــا 
يعنــي متاهــي املوقــف األورويب مــع نظــره األمريــي، والــذي 

يرفــض إدراك أي أبعــاد إيجابيــة يف موقــف الصــن.  

5- تحفــظ رويس عــى املبــادرة الصينيــة: أكــدت الخارجيــة 
الروســية أنهــا “تقــدر” جهــود الصــن. كــا أكــدت الجوانــب 
التــي تراهــا موســكو إيجابيــة، مثــل عــدم تعزيــز أمــن دولــة 
عــى حســاب أخــرى، أو فــرض أي قيــود غــر رشعيــة خــارج 

نطــاق مجلــس األمــن الــدويل، وشــن الحــرب االقتصاديــة.

ولكــن يف املقابــل، فــإن الخارجيــة الروســية أكــدت رضورة 
بــاألرايض  املتصلــة  الجديــدة  بالحقائــق  كييــف  اعــراف 
األوكرانيــة التــي أعلنــت موســكو ضمهــا، يف مــؤرش عــى 
رفضهــا ملــا أشــارت إليــه الوثيقــة الصينيــة مــن الحفــاظ عــى 
وحــدة أرايض كل الــدول. كــا أكــدت الخارجيــة الروســية أن 
“موســكو منفتحــة عــى تحقيــق أهــداف العمليــة العســكرية 
بالوســائل السياســية والدبلوماســية”، أي أنهــا عــى اســتعداد 
ــات العســكرية إذا مــا انســحبت كييــف مــن  لوقــف العملي

ــم األربعــة التــي ضمتهــا روســيا.  األقالي

تحوالت سياسية وميدانية 
جــاء طــرح الصــن ملبادرتهــا للســام يف ســياق حــدوث 
ــو  ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــكرية، ميك ــية وعس ــوالت سياس تح

ــايل: الت
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1- تراجــع واشــنطن رساً: بــدأ مســؤولو الواليــات املتحــدة يف 
تحذيــر كييــف مــن خطــورة املرحلــة املقبلــة يف أرض املعركــة 
ورضورة تحقيــق تقــدم عســكري رسيــع يف خضــم زيــادة 
وتــرة األســلحة واملســاعدات العســكرية املقدمــة مــن حلفــاء 

كييــف الغربيــن. 

فقــد كشــفت صحيفــة الواشــنطن بوســت، يف 13 فربايــر 
ــن  ــم األوكراني ــدوا لنظرائه ــن أك 2023، أن مســؤولن أمريكي
ــد،  ــل أي يشء وكل يشء إىل األب ــتطيع فع ــنطن ال تس أن واش
وأن الدعــم الغــريب لــه ســقف، كــا أوضحــوا أن حــزم 
املســاعدات الغربيــة الحديثــة ألوكرانيــا “متثــل أفضــل فرصــة 
لكييــف لتغيــر مجــرى الحــرب بشــكل حاســم”. وتــم تأكيــد 
ــام  ــة ويلي ــتخبارات األمريكي ــة االس ــر وكال ــارة مدي ــك بزي ذل
برنــز الــذي شــدد عــى أهميــة تحقيــق أوكرانيــا فــوزاً رسيعــاً 

ــة.  خــال الفــرة املقبل

أزمــة  ســتواجه  الحاليــة  األمريكيــة  اإلدارة  أن  ويبــدو 
ــي  ــي األخــرة، والت ــد النصف ــات التجدي ــد انتخاب ــة بع داخلي
والتــي  النــواب،  أغلبيــة جمهوريــة مبجلــس  عنهــا  نتــج 
تعهــدت بعــض التيــارات منهــا، خاصــة اليمــن األكــر تشــدداً 
يف الجمهوريــن مبراجعــة الدعــم األمريــي ألوكرانيــا، مؤكديــن 

ــدة. ــات املتح ــدى الوالي ــرى ل ــات أخ ــود أولوي وج

ــؤرشات  ــود م ــن وج ــم م ــى الرغ ــاً: ع ــريب علن ــم غ 2- دع
عــى إمكانيــة تراجــع الدعــم األمريــي ألوكرانيــا، فــإن الــدول 
ــن  ــم ل ــذا الدع ــد أن ه ــى تأكي ــة ع ــت حريص ــة كان الغربي
يراجــع، عــى األقــل، يف الفــرة الحاليــة، خاصــة يف ظــل 
املخــاوف مــن قيــام روســيا بشــن هجــوم واســع خــال 
األســابيع املقبلــة. فقــد أكــد الرئيــس الفرنــي، إميانويــل 
ماكــرون، يف 18 فربايــر 2023، اســتمرار بــاده يف دعــم أوكرانيا 
ــك  ــا اآلن هــو روســيا، ولذل وأن الخطــر الرئيــي عــى أوروب
ــى  ــا ع ــيا يف حربه ــزم” روس ــد أن “ته ــه يري ــى أن ــدد ع ش
أوكرانيــا، لكــن مــن دون “ســحقها”، وهــو مــا مُيثــل تراجعــاً 
ــا  ــد خاله ــو 2022، أك ــرون يف ماي ــابقة ملاك ــف س ــن مواق ع

أنــه يريــد تســوية ال تتســبب يف إذالل أي طــرف. وال شــك أن 
ــد الدعــم  ــة تهــدف باألســاس إىل تأكي هــذه املواقــف الغربي
ألوكرانيــا، خاصــة وأن روســيا متكنــت مــن تحقيــق انتصــارات 
عســكرية عــى طــول الجبهــة مــع أوكرانيــا، خــال الشــهرين 

ــن.   املاضي

ــهد  ــع أن تش ــكرية: يتوق ــات العس ــرة العملي ــادة وت 3- زي
ــن  ــيا لش ــتعد روس ــعة، إذ تس ــوالت واس ــة تح ــاحة املعرك س
هجــوم واســع خــال الفــرة املقبلــة، يف حــن تــرى تقديــرات 
غربيــة أن مثــل هــذا الهجــوم قــد بــدأ بالفعــل. ويف املقابــل، 
ــوم  ــام بهج ــا للقي ــى أوكراني ــة ع ــاً غربي ــاك ضغوط ــإن هن ف
مضــاد بحلــول الربيــع الســتكال اســتعادة األرايض التــي 
اســتولت عليهــا روســيا، خاصــة بعدمــا حصلــت عــى أســلحة 
مــن الغــرب، وتحديــداً الدبابــات األملانيــة مــن طــراز “ليوبارد 
ــار  ــن النتص ــن الطرف ــرف م ــق أي ط ــك أن تحقي 2”. وال ش
ــه انعكاســات  عســكري عــى الطــرف اآلخــر ســوف يكــون ل

ــارشة عــى مفاوضــات الســام. مب

وعــى الرغــم مــن إمــداد الغــرب أوكرانيــا بدبابــات 
ونظــام دفــاع جــوي، فــإن أغلــب التقديــرات العســكرية 
ــة باألســاس،  ــرى أن هــذه األســلحة دفاعي ــة ت ــة املتزن الغربي
ــاد. ــوم مض ــن هج ــى ش ــراين ع ــش األوك ــاعد الجي ــن تس ول

ويف التقديــر، ميكــن الجــزم بــأن هنــاك قــدراً مــن التفاهــم 
األورويب والصينــي فيــا يخــص رضورة إنهــاء الــرصاع الدائــر 
ــات  ــق الوالي ــر قل ــذي يث ــر ال ــكل، األم ــأي ش ــا ب يف أوكراني
املتحــدة التــي مــن املتوقــع أن تقــوم بــكل مــا بوســعها لعــدم 
إنجــاح الســعي الصينــي ألن يكــون لبكــن دور يف أي تســوية 
ــد يف هــذا  ــا املحاي ــد موقفه ــى تأكي ــا، أو حت ــق بأوكراني تتعل
الــرصاع، بــل تســتمر واشــنطن يف اتهــام الصــن بدعــم روســيا 
عســكرياً، وذلــك إليجــاد ملــف خــايف بــن االتحــاد األورويب 
والصــن، وهــو مــا يُعــد بروكســل للعــداء االســراتيجي القــادم 

مــع بكــن. 
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