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اتهامات غربية مستمرة 
ياحــظ أن وســائل اإلعــام الغربيــة، وكذلــك ترصيحــات 
املســؤولن األمريكيــن عمــدت خــال اآلونــة األخــرة إىل 
توجيــه اتهامــات متواصلــة إىل الصــن بتقديــم دعــم عســكري 

ــايل:  ــو الت ــى النح ــه ع ــن تفصيل ــا ميك ــو م ــيا، وه إىل روس

“وول  زعمــت صحيفــة  أمريكيــة:  اتهامــات صحفيــة   -1
ســريت جورنــال”، يوم 4 فربايــر 2023، أن الصن تزود روســيا 
يف حربهــا بأوكرانيــا بــكل مــا تحتاجــه القــوات الروســية مــن 
التكنولوجيــا الصينيــة، مدعيــة أنهــا اســتندت يف ذلــك االتهــام 
إىل قيامهــا مبراجعــة بيانــات الجــارك الروســية، والتــي تظهــر 
أن رشكات الدفــاع الصينيــة اململوكــة للدولــة تشــحن معــدات 
املاحــة وتكنولوجيــا التشــويش وقطــع غيــار ملقاتــات “ســو 
35” لــركات الدفــاع الروســية اململوكــة للحكومــة الخاضعــة 

للعقوبــات.

وعلـّـق املتحــدث باســم الخارجيــة األمريكيــة، نيــد برايس، 
بالتزامــن مــع صــدور هــذا الخــرب، مؤكــداً أنــه ليــس بوســعه 

ــارة إىل  ــذا الشــأن، يف إش ــدة” به ــات جدي ــم أي تقيي “تقدي
ــات املتحــدة يف وقــت ســابق أنهــا مل ترصــد أي  إعــان الوالي

دعــم أمريــي للصــن. 

ونــر موقــع البــي يب يس الربيطــاين تقريــراً، يف 20 فربايــر 
2023، أعــده باالســتناد إىل خــرباء ومواقــع بحثيــة أمريكيــة، 
املســرة  الطائــرات  رشاء  إىل  تتجــه  قــد  روســيا  أن  رأت 
ــن  ــام بك ــرى قي ــت أخ ــا رجح ــن، بين ــن الص ــكرية م العس
ــارت إىل  ــا أش ــك، ك ــة كذل ــرة مدني ــرات مس ــر طائ بتصدي
ــك  ــيا، وذل ــات إىل روس ــباه املوص ــر أش ــن بتصدي ــام الص قي

ــة. ــة ثالث ــة يف دول ــرب رشكات وهمي ع

2- اتهامــات أمريكيــة رســمية: ذكــرت اإلدارة األمريكيــة، يف 
ــزام  ــد باعت ــات تفي ــا تلقــت معلوم ــر 2023، أنه أواخــر فرباي
الصــن تقديــم أســلحة وذخــرة لروســيا، يف مشــاركة لجهــود 
الكرملــن الحربيــة معتــربة أن ذلــك ســيكون مبثابــة “مشــكلة 

خطــرة”.

وكــرر مديــر وكالــة االســتخبارات املركزيــة األمريكيــة، 
ــداً  ــات مؤك ــر 2023، هــذه االتهام ــز، يف 26 فرباي ــام برن ويلي
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قــال وليــام بيرنــز، مديــر وكالــة االســتخبارات المركزيــة األمريكيــة، فــي 26 فبرايــر 2023، إن الواليــات 
المتحــدة األمريكيــة “واثقــة” مــن أن الصيــن تفكــر فــي إرســال معــدات فتاكــة إلــى روســيا، وهــي االتهامــات 
التــي نفتهــا االســتخبارات األوكرانيــة، إذ أكــد رئيســها كيريلــو بودانــوف، أنــه ال يــرى أي مؤشــر علــى ذلــك 

مخالفــًا التقييمــات األمريكيــة فــي هــذا الشــأن. 

تضليــل أمريكــي!  هــل تورطــت الصيــن فــي دعــم روســيا عســكريًا؟, العــدد 1767، 03 مــارس 2023، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث 
والدراســات المتقدمــة.

 Future Briefs تقديرات المستقبل

تضليل أمريكي! 
هل تورطت الصني يف دعم روسيا عسكريًا؟
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أن الصــن تفكــر يف إمــداد روســيا بأســلحة فتّاكــة، إذ رصح: 
“نحــن واثقــون مــن أّن املســؤولن الصينيــن يدرســون تزويــد 

ــدة فتّاكــة”. روســيا بأعت

3- التهديــد بالعقوبــات: قــال وزيــر الخارجيــة األمريــي، 
ــردد  ــن ت ــارس 2023، إن واشــنطن ل ــوين بلينكــن، يف 1 م أنت
يف اســتهداف الــركات واألفــراد الصينيــن بالعقوبــات إذا 
انتهكــت بكــن العقوبــات األمريكيــة املفروضــة عــى روســيا 
ــاد  ــا، وقامــت بإمــداد موســكو بعت بســبب حربهــا يف أوكراني

ــرصاع. ــتخدامه يف ال ــاك الس فت

وباملثــل، أكــدت وزيــرة الخزانــة األمريكيــة جانيــت يلــن، 
يف 28 فربايــر 2023، أن واشــنطن لــن تتســامح مــع انتهــاك أي 
دولــة للعقوبــات التــي فرضتهــا عــى موســكو، والتــي تهــدف 
ــكرية  ــدات عس ــى مع ــول ع ــن الحص ــيا م ــان روس إىل حرم
لشــن هــذه الحــرب، وذلــك يف إطــار تعليقهــا عــى التقاريــر 
ــداد الصــن  ــي تتحــدث عــن إم ــة الت االســتخباراتية األمريكي

روســيا باألســلحة. 

ــى  ــات ع ــات املتحــدة عقوب ــت الوالي ــبق وأن فرض وس
ــة  ــة ملجموع ــار االصطناعي ــور األق ــر ص ــة توف ــة صيني رشك
فاغــر العســكرية الروســية مســهلة بذلــك تحــركات املجموعة 
العســكرية ضــد الجيــش األوكــراين، وكان معهــد أبحــاث 
ــه 16  ــاء ومع ــوم الفض ــات وعل ــاين للتكنولوجي ــا تي تشانجش
مؤسســة أخــرى، ضمــن قامئــة املؤسســات التــي تواجــه 
ــبب  ــة بس ــة األمريكي ــا وزارة الخزان ــي تفرصه ــات الت العقوب
توفرهــا صــور  األقــار االصطناعيــة لركــة تــرا تك الروســية.

4- نفــي أوكــراين لالتهامــات األمريكيــة: كشــف رئيــس 
ــة بثتهــا  ــو بودانــوف، يف مقابل ــة كريل االســتخبارات األوكراني
إذاعــة “صــوت أمريــكا”، يف 27 فربايــر، عــن أنــه ال يــرى “أي 
مــؤرش” عــى أن بكــن تعتــزم إمــداد موســكو بأســلحة، وأكــد 
ــي  ــدة الت ــة الوحي ــاً الدول ــي “عملي ــران ه ــوف أّن إي بودان
ــاك  ــت هن ــاف “كان ــيا”. وأض ــرة إىل روس ــلحة خط ــل أس تنق
ــا الشــالية،  ــأّن شــيئاً مــا جــاء مــن كوري ــد ب معلومــات تفي
ــة  ــاك أي حال ــت هن ــك. ليس ــد لذل ــا تأكي ــس لدين ــن لي لك

ــا الشــالية”. ــن كوري ــا ســاحاً م ــا هن ــا فيه رصدن

أسباب اتهامات واشنطن 
ــة للصــن بالرجــوع  ميكــن فهــم طبيعــة االتهامــات األمريكي

ــة:   ــل التالي إىل العوام

1- تجاهــل بكــن التهديــدات األمريكيــة: ســبق وأن هــددت 
ــا  ــا، إذا م ــة عليه ــات اقتصادي ــرض عقوب ــن بف ــنطن بك واش
قامــت بتوفــر أي دعــم اقتصــادي أو عســكري لروســيا. وعــى 

الرغــم مــن هــذه التهديــدات، فــإن العاقــات االقتصاديــة بن 
الجانبــن الصينــي والــرويس زادت بصــورة الفتــة، فقــد ارتفــع 
حجــم التجــارة بــن الصــن وروســيا إىل مســتوى قيــايس جديد 
ــب  ــار دوالر، بحس ــادة 30% إىل 190 ملي ــام 2022، بزي يف ع

أرقــام الجــارك الصينيــة. 

واشــرت الصــن مــا قيمتــه 50.6 مليــار دوالر مــن النفــط 
ــادة  ــارس إىل ديســمرب 2022، بزي ــذ م ــيا من ــن روس الخــام م
45% عــن نفــس الفــرة مــن العــام الســابق. كــا ارتفعــت 
مليــارات دوالر،  بقيمــة 10  بنســبة %54  الفحــم  واردات 
وارتفعــت مشــريات الغــاز الطبيعــي مبــا يف ذلــك الغــاز 
ــار دوالر.  ــة 9.6 ملي ــبة 155% بقيم ــال بنس ــي املس الطبيع

وأنفقــت روســيا املليــارات عــى رشاء اآلالت واإللكرونيات 
واملعــادن األساســية واملركبــات والســفن والطائــرات مــن 
ــة  ــوان يف ســوق العمــات األجنبي الصــن. وقفــزت حصــة الي
الروســية إىل 48% بحلــول نوفمــرب 2022. وعــى الرغــم مــن 
ــة، فــإن واشــنطن  هــذا النمــو الكبــر يف العاقــات االقتصادي
ــا يرجــع إىل عجزهــا يف الوقــت  ــا، وهــو م ــذ تهديداته مل تنف
الراهــن عــن الدخــول يف حــرب تجاريــة أخــرى مــع الصــن، 
فضــاً عــن غيــاب أي بدائــل ملــوارد الطاقــة الروســية يف 
الســوق العاملــي، وهــو األمــر الــذي أدى إىل قيــام الهنــد 
بإعــادة تصديــر مشــتقات النفــط الــرويس إىل بعــض الــدول 

ــة.  الغربي

2- وجــود مصلحــة اســراتيجية مشــركة: ياحــظ أن للصــن 
مصلحــة جيوســراتيجية يف الحــرب الروســية األوكرانيــة، وهي 
منــع انتصــار دول حلــف الناتــو عــى روســيا يف هــذه الحــرب، 
خاصــة وأنــه يف حالــة انتصــار روســيا بدعــم صينــي ســيمثل 
وانتكاســة  املتحــدة،  للواليــات  اســراتيجية  ذلــك هزميــة 
لجهودهــا الراميــة إىل إدامــة ســيطرتها عــى النظــام الــدويل، 
وميهــد الطريــق لروســيا والصــن كقوتــن مهيمنتــن صاعدتــن 

عــى الســاحة الدوليــة. 

ترتــب  الغــرب ســوف  أمــام  أن هزميــة روســيا  كــا 
ــك  ــارشة عــى األمــن القومــي للصــن، إذ أن ذل ــات مب تداعي
ســوف يعــزز مــن قــدرة واشــنطن عــى تحويــل انتبــاه حلــف 
ــة  ــود الرامي ــارك يف الجه ــيا ليش ــوب رشق آس ــو إىل جن النات
ــد أن  ــة بع ــيا، خاص ــوب رشق آس ــن يف جن ــق الص إىل تطوي
وصــف الناتــو يف وثائقــه الدفاعيــة الصــن بالتحــدي، وذلــك 
عــى الرغــم مــن أنــه مــن املفــرض أن يقتــرص مجــال عمــل 

ــرح األورويب.  ــى امل ــف ع الحل

ومــن جهــة أخــرى، فإنــه يف حالــة هزميــة روســيا يف 
أوكرانيــا، فــإن واشــنطن ســوف تعــزز دعمهــا العســكري 
ــه إذا  ــارش بأن ــوان ضــد الصــن، وتهــدد بكــن بشــكل مب لتاي
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هل تورطت الصين في دعم روسيا عسكريًا؟

مــا قــررت الصــن غــزو تايــوان، فإنهــا ســوف تتعــرض لهزميــة 
ــك التــي حلــت بروســيا. وأكــد وجهــة  ــة لتل عســكرية ماثل
ــي  ــن القوم ــار األم ــة مستش ــذه رصاح ــة ه ــر األمريكي النظ
ــاده  ــن اعتق ــرّب ع ــذي ع ــدن، جــاك ســوليفان، ال ــس باي للرئي
ــرب  ــا تعت ــيا يف أوكراني ــا روس ــي تواجهه ــات الت ــأن الصعوب ب

ــكرياً. ــوان عس ــم تاي ــرت يف ض ــن إذا فك ــاً للص درس

3- التعــاون العســكري الــرويس الصينــي: يُاحــظ أن التعــاون 
العســكري الــرويس الصينــي يف غــر تجــارة الســاح قائــم قبــل 
ــرزه  ــا، وكان أب ــتمر بعده ــه اس ــا أن ــة، ك ــرب األوكراني الح
املنــاورات العســكرية املشــركة بــن جنــوب إفريقيــا والصــن 
وروســيا عــى الســاحل الرقــي لــأوىل يف الفــرة مــن 17 إىل 
ــركة  ــة املش ــات الجوي ــة إىل الطلع ــر 2023، باإلضاف 27 فرباي
بــن روســيا والصــن فــوق منطقــة آســيا – املحيــط الهــادئ يف 

مايــو ونوفمــرب 2022. 

دالالت االدعاءات األمريكية
يبــدو واضحــاً أن الواليــات املتحــدة تســعى مــن توجيــه 
اتهامــات متواصلــة إىل الصــن بدعــم روســيا عســكرياً إىل 
ــو  ــى النح ــا ع ــن تفصيله ــداف، ميك ــن األه ــدد م ــق ع تحقي

ــايل:  الت

مــن  يبــدو  معلومــات:  وليســت  تكهنــات  وجــود   -1
الترصيحــات األمريكيــة املتواتــرة، وكذلــك التقييــات الــواردة 
ــاً واضحــاً، ففــي  يف وســائل اإلعــام الغربيــة أن هنــاك تضارب
ــام بكــن بدعــم موســكو عســكرياً،  حــن تؤكــد الصحــف قي
وتشــر إىل نظــم دفاعيــة بعينهــا، فــإن ترصيحــات املســؤولن 
األمريكيــن تؤكــد أن الصــن تــدرس مســاعدة موســكو، وهــو 
مــا يعنــي يف التحليــل األخــر أن الــدول الغربيــة ال متتلــك أي 
معلومــات اســتخباراتية مؤكــدة تدعــم اســتنتاجها بــأن بكــن 
ــن  ــدف م ــايل اله ــد يكــون بالت تدعــم موســكو عســكرياً. وق
ــن  ــى الص ــط ع ــو الضغ ــة ه ــر الصحفي ــذه التقاري ــر ه ن
ــك للوقــوف عــى  ــر، وذل ــاس رد فعلهــا إزاء تلــك التقاري وقي

ــاً موســكو أم ال.  ــت تدعــم فعلي ــا إذا كان م

2- تأزيــم العالقــات الصينيــة األوروبيــة: تســعى واشــنطن، 
لبنــاء تحالفــات دوليــة ضــد روســيا  يف إطــار جهودهــا 
ــة لتبنــي مواقــف مناوئــة  والصــن، إىل دفــع الــدول األوروبي
للصــن، ومنــع حــدوث تقــارب بينهــا، وذلــك يف إطــار ســعي 
واشــنطن لبنــاء تحالــف دميقراطــي ضــد الــدول الســلطوية، 
ــألة  ــارة مس ــإن إث ــايل، ف ــيا. وبالت ــن وروس ــارة إىل الص يف إش
الدعــم الصينــي العســكري لروســيا تهــدف إىل دفــع بروكســل 

بعيــداً عــن بكــن. 

ــر  ــة مســاعد وزي ــا ســرول، نائب ــك دعــوة دان ويشــبه ذل
تشــكيل  إىل  األوســط  الــرق  لشــؤون  األمريــي  الدفــاع 
ــران وروســيا،  ــر بــن إي ــردع التعــاون الري تحالــف عاملــي ل
ــا  ــون يف أوكراني ــه اإليراني ــا يتعلم ــاس أن م ــى أس ــك ع وذل
ســيهدد رشكاء واشــنطن يف الــرق األوســط. وباملثــل، ترغــب 
ــن،  ــد الص ــي ض ــف أورويب أمري ــة تحال ــنطن يف صياغ واش

ــيا.  ــم روس ــرة يف دع ــورط األخ ــاس ت ــى أس ع

ــعى  ــد تس ــة: ق ــات الغربي ــار العقوب ــن انهي ــاوف م 3- مخ
واشــنطن مــن االتهامــات املتواتــرة للصــن، وكذلــك التهديــد 
بفــرض عقوبــات إىل محاولــة الضغــط عــى دول العــامل 
املختلفــة لالتــزام بالعقوبــات األمريكيــة ضــد روســيا، إذ 
أن مواصلــة هــذه العقوبــات تحظــى بأهميــة قصــوى لــدى 
واشــنطن، خاصــة يف ضــوء نجــاح روســيا يف التعــايف مــن 
ــن  ــحابها م ــا بانس ــت له ــي وقع ــكرية الت ــات العس االنتكاس
وهــو  خاركيــف وخرســون،  إقليمــي  يف  املناطــق  بعــض 
ــن  ــد م ــى مزي ــيطرة ع ــكو يف الس ــاح موس ــح يف نج ــا وض م
األرايض األوكرانيــة يف زاباروجيــا، ودونيتســك، خاصــة مدينــة 
باخمــوت، ذات األهميــة االســراتيجية، والتــي قــد تفتــح 
البــاب أمــام روســيا للســيطرة عــى مناطــق واســعة يف 
ــراين  ــب األوك ــراف الجان ــد اع ــة بع ــك، خاص ــم دونيتس إقلي
بــأن الوضــع صعــب هنــاك، إذ أكــد ألكســندر رودنيانســي، 
ــؤون  ــي للش ــر زيلينس ــراين فولودمي ــس األوك ــار الرئي مستش
االقتصاديــة، يف 28 فربايــر 2023، أن الجيــش األوكــراين يــدرس 
“جميــع الخيــارات” بشــأن مدينــة باخمــوت املحــارصة، مبــا يف 

ــراتيجي”.  ــحاب االس ــك “االنس ذل

ويف حالــة إخفــاق الدعــم العســكري الغــريب ألوكرانيــا يف 
تغيــر الوضــع امليــداين لصالحهــا، فــإن الخيــار البديــل ســوف 
يتمثــل يف التعويــل عــى تشــديد العقوبــات االقتصاديــة عــى 
روســيا، خاصــة وأنــه مــن الواضــح أن العديــد مــن الــدول ال 
ــذي يســهم يف  ــة بالشــكل ال ــات الغربي تتجــاوب مــع العقوب
إضعــاف االقتصــاد الــرويس عــى املــدى الطويــل، كــا ترغــب 

واشــنطن. 

ويف الختــام، ميكــن القــول إنــه بــات مــن الواضــح أن 
واشــنطن ال متتلــك أي معلومــات اســتخباراتية تؤكــد أن 
الصــن متورطــة يف الدعــم العســكري لروســيا يف حربهــا ضــد 
ــك، خاصــة  ــة مــن ذل ــاك مخــاوف جدي ــا، غــر أن هن أوكراني
يف ضــوء االنتكاســات العســكرية التــي يتعــرض لهــا الجيــش 
األوكــراين يف جنــوب أوكرانيــا، إذ أن مثــل هــذا الدعــم ســوف 
يجعــل مــن هزميــة موســكو يف أوكرانيــا أمــراً مســتبعداً 

ــرة.  بدرجــة كب
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