
 

 

 

 
 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 

سة الصينية تجاه األزمةالسيامأزق   

 األوكرانية -الروسية
 

، ضٌد ُضشدت وشًٌها ألونراٌُا اىروشي اىؾزو أصتص ـي اٍوُث األخٌرة،

األونراٌُث، وةدأت  اىطدود غول غيى اىروشٌث اىػصهرًث اىلوات

غيى  خطدة وأوروةااغد ٌَ اىوالًات اىٍاىطرب حخص اىخػاةات غَ

 سزًرة شتهٌوشهو  / اشخػادةطًأي ةػد  ،2014 غام اىصواء. وٌِذ

ا اىلرم ًِ ا صيطث ـي ، ودغً اىطرنات اىٍغي ًٍ اىدوُتاس، كدم اىؾرب دغ

ا ٌيطوًظا  ًًّ شتب هو هذا ًهون ني حواسه روشٌا، ورةٍا  ڤهٌٌىغصهر

ىذىم حصاغدت ضدة  روس وضيفائهً ـي اىشرق األونراُي؛ىاكيق 

 ىدـع ٌطاوىث ـي ،شهور ٌدى غيى َآخرً َوٌصؤوىٌ پوحٌَخػاب 

 اىطرب؛ وطػٌث إىى ٌع اىلوى األغيصٌث اىخٍاس اىروشيضدود 

ةاىتارود غشيث اىشهود اىدةيوٌاشٌث إىى األٌام. ـي خظً ذىم،  ىٌطرك

َ وٌوشهو غِد ٌِػػؿ ضاشً، ًدـع إىى ةهٌ ةٌَ اىػالكات حهون كد

ـي أزٌخها  روشٌاىاىصٌَ  شخلدٌه اىذي اىدغً ٌصخوىحصاؤل غَ 

 األخٌرة ٌع أونراٌُا.



 

 

 

 
 
 

 

 األنرر اىطدث هي أونراٌُا ـي اىطاىٌث األزٌث حهون كد ،2022غام 

 ـي ذاٌُث أزٌث اُدالع ـأخػاراىواكع اىشٌوشٌاشي اىػاىٍي،  ـيحأذًٌرا 

 ٌَ ازًدً ٌ پوحٌَ حوكعإىى  ُظًرا ؛األوىى ٌَ ةهرٌر أغيى شخهون أونراٌُا

 صفلث ٌَ وةهٌَ ٌوشهوكخراب ـي ظو ا اىصٌٌٌَِ شرنائه ٌَ اىدغً

شخظاـث ىهَ ةهٌَ غيى أغخاب ا اىػتٌػي، اىؾاز أُاةٌب ىخع طخٍث

 ديوكد ًؤ ا،شٌاشًٌّ  وٌشطوُث ٌخوحرة شخوًث أوىٍتٌث أىػاب دورة

 ٌع اىٍواسهث ـي پوحٌَى اىٍفخوح اىصٌِي اىشٌوغي اىطزب دغً

 ٌٍا أوروةا؛ داخو اىشػتٌث اىصٌَ سٍهورًث ٌػارطث حصاغدإىى  اىؾرب

 كد، أخرى ُاضٌث ٌَو .ثاالكخصادً ىيٍلاغػث اىٍؤًدة اىطشز ًػزز

 پوحٌَىحلدًً اىدغً اىهاـي  ـي اىشػتٌث اىصٌَ سٍهورًث ـشو ًؤدي

ىذا ًتدو أن ةهٌَ غيى ٌوغد ٌع  ؛روشٌا ٌع ةهٌَ ةٍصاىص اإلطرار إىى

 اىصٌر غيى اىطتو اىٍشدود ـي األزٌث األونراٌُث اىطاىٌث.

 

ِاك ٌصاضث ىتهٌَ ني حِاور غيى ج هناُ ،2014غام ةاىػودة إىى 

أن حيم اىفخرة ناُج حػٌد رشً ال شٌٍا ٌصاىطها ةٌَ اىؾرب وروشٌا، 

 اىوالًات ـرطجضٌد  ةػظها حشاه ةػض،شٌاشات اىلوى اىدوىٌث 

 كدرات حػزًز ٌع ،روشٌا غيى غلوةات األوروةٌون وضيفاؤها اىٍخطدة

 ، ـٌٍا أصتطج ٌوشهو أنرر غداءً أوروةا ـي ؽزوأي  ٌهاـطث غيى اىِاحو

ىخطدًد خػوغها اىطٍراء ـٌٍا  اٌهرًف  غٍاًل وحػٍو  ،ىيٍصاىص اىؾرةٌث

ًخػيق ةاألٌَ اىلوٌي واالكخصاد، وكد اىخلج ٌخاوف روشٌا واىصٌَ 

 ضٌال شٌاشات اىؾرب.وشهونهٍا 



 

 

 

 
 
 

 

 ةهٌَ واـلجاألوروةٌث،  -ٌدة وسٌزة ٌَ اىلػٌػث اىروشٌثةػد  ،ىذا

ةٌِهٍا غتر شٌتٌرًا، وناُج  غتٌػي ؽاز أُاةٌب خع ةِاء غيى ٌوشهوو

ج اىصٌَ ضخى ٌهذه ُلػث ـاركث ـي اىػالكث ةٌَ اىتيدًَ، ـٌٍا ةل

يخزٌث ةاىػلوةات اىؾرةٌث حشاه روشٌا ٌُ  خاصثً  ،حوكٌع احفاكٌث اىخػاون 

ـي حلع اىشرنات اىروشٌث  سػو وهذا ،ـٌٍا ًخػيق ةاىلػاع اىٍصرـي

نخفاء ةهٌَ ةاىرغاُث أٌوال، هذا إىى ساُب اأزٌث اىتطد غَ رؤوس 

وىهَ ةدون أي  ،ني حتدو ٌؤًدة ىيٍواكؿ اىروشٌثاحها اىتالؽٌث ىخػاة

يزٌث ىها. ٌُ  خػوات أو كرارات 

 

، اىصٌَ حشاه اىروشي االكخصادي اىٍطورخالل اىُػزىث اىروشٌث حوسه 

 ،اىصٌاشٌث اىػالكات واىصٌَ روشٌا ةٌَ االكخصادًث اىخشارة غززتو

 دوالر ٌيٌار (42) ٌَ اىصٌَ إىى اىروشٌث اىصادرات ارحفػجضٌد 

، ىختيؼ 2020 غام أٌرًهي دوالر ٌيٌار (55) إىى 2014 غام أٌرًهي

 اىروشي، اإلسٍاىي اىٍطيي اىِاحز ٌَ (%4) ُطو اىصٌَ إىى اىصادرات

وةٌٍِا . اىلرم سزًرة شتهأزٌث طً  كتو ٌا ٌصخوًات طػؿ ٌَ أنرر أي

 اىػهس ـإن ،اىصٌَ غيى ٌخزاًد ةشهو ًػخٍد اىروشي االكخصاد صار

 ،اإلسٍاىي اىٍطيي اىِاحز خالل ٌَ كٌاشه غِد األكو غيى ،صطًٌطا ىٌس

ا ًصاوي إىى اىٍهصٌم كدرً  2020غام  اىصٌَ ةيؾج صادرات ضٌد

اىروشٌث  -إذ شهيج حيم اىختادالت اىصٌٌِث ،روشٌاصادراحها إىى 

 ، ٌا ًػِي أن ضشًاىصٌِي اإلسٍاىي اىٍطيي اىِاحزَ %( ـلع 0.3ٌ)

%( غام 0.5) جضٌد ٌري ،ُخفاضاىصادرات اىصٌٌِث إىى روشٌا ـي ا



 

 

 

 
 
 

 

ةػالكخها  ، أي ٌا كتو اىػلوةات؛ ٌا ًػِي أن اىصٌَ ىً ُحظص  2013

 ةاىؾرب ىصاىص اىخػاون االكخصادي اىهاٌشي ىها ٌع ٌوشهو.

 

 اىػاكث ألٌَ ٌهٍث طٍاُات اىروشٌث ىػاكثا حوـرَ ٌِظور آخر، ىهَ ٌ

َ اىػاكث داحها ٌوار اىخي حػخٍد ـي ،ٌَ اىلوٌي ىتهٌَىألاىصٌِي، ةو 

 يِفع واىؾاز اىػتٌػي واىفطً اىروشيى ٌا ًػِي أن ؛غيى اىِلو اىتطري

غخراض ال ًٍهَ ىيوالًات اىٍخطدة، أو ضيفائها ـي آشٌا، اال ٌٌزة أُه

َ كدرة اىصٌَ ًزًد ٌٌٍا  األراطي اىصٌٌِث؛غيى دخول أي ٌِها إىى 

 ـيَ اىؾرب. وأي غلوةات أو ضرب غصهرًث طدها ٌ غيى ٌواسهث

 واردات ضشً ٌَ (%15) و اىِفع اىروشي ٌر   ،2020 غام اىواكع،

و اىؾاز اىػتٌػي اىروشيو ،اىخام اىِفع ٌَ اىصٌَ  ضشً ٌَ (%9) ٌر 

 حصاغد اشخٍرار ٌعو. األُاةٌب خػوط غتر اىػتٌػي اىؾاز واردات

 اىطزب رنزً اىشػتٌث، اىصٌَ وسٍهورًث اىٍخطدة اىوالًات ةٌَ اىخوحرات

 أنتر ةدرسث اىروشٌث اىػاكث إٌدادات طٍان غيى اىصٌِي اىشٌوغي

 .2014 غام غيٌه جناُ ٌٍا

 

 وغاكث ،اىشٍصٌث اىػاكث ٌوارد غخٍاد أنرر غيىاال اىصٌَ وحطاول

 أو ،إزاضث َ أسو؛ ٌاىههرةائٌث واىصٌارات ،األخظر واىهٌدروسٌَ ،اىرًاح

 غيى اىروشٌث األشاشٌث اىصيع ٌَ وارداحها سٌٍع اشختدال ضخى

اىػاكث  ةشأن حفاقاال نىشاُتاا ًواصو ذىم، وٌع .اىػوًو اىٍدى



 

 

 

 
 
 

 

 ،األسو لصٌرةاى واىشٌوشٌاشٌث اىٍطيٌث ٌصاىطهٍا ٌواءٌث ةصتب

َ ٌ اىخشارًث اىػالكات ىخِظًٌ اشخػداد غيى وٌوشهو ةهٌَأن  خاصثً 

 حخطدد ٌا ؽاىًتاـإُه  ىهذا ؛.ٌشخرك خارسي حهدًد أسو ٌواسهث أي

 ،اىٍطيٌث اىصٌاشٌث ةاىظرورات اىرِائٌث االكخصادًث اىػالكات

 .اىصوق كوى وىٌس ،اىِظاٌٌَ ىهال اىخارسٌث اىصٌاشث وحفظٌالت

 

 اىخهدًد حصوراتاكخرةج روشٌا واىصٌَ ةصتب  ،2014ىذا ٌِذ غام 

وىخػزًز كدراحهٍا غيى ٌواسهث اىؾرب اىذي أصتص ًٍرو  اىٍشخرك،

ًات حشهو اىوال ،َ ذىمٌصاىطهٍا اىشٌوشٌاشٌث، ةو أنرر ٌغلتث أٌام 

تاشًرا غيى األُظٍث اىداخيٌث ىهال اىتيدًَ. اىٍخطدة األٌرًهٌث حهدًًدا ٌ

 واىٍهاُث اىلوةوحشخرك ٌوشهو وةهٌَ ـي رؤًث حػخٍد غيى 

 پوحٌَ غٍوضاتىذا حالكج  ؛اىٍطيي اىِظام شخٍرارًثال اىشٌوشٌاشٌث

أهداف وأغداء  ةشأن ةٌِؼ سٌٌَع حصاغد كوة حشي  اىشٌوشٌاشٌث

 نتٌر ةشهو وروشٌا اىصٌَ ةٌَ اىخوحرات حليٌو ؛ ٌا أدى إىى ٌشخرنٌَ

 (. غيٌها لظىًُ  ةاىهاد وىهَ)

 

ا غداءً  أنرر اىصٌِي اىشٌوغي واىطزب پوحٌَ ٌَ نو أصتص ًٌ  ىيِظام غيِ

ٌصخػًدا  -ٌخزاًد ُطو غيى -پوحٌَصار . 2014 غام ٌِذ اىطاىي اىدوىي

ا صؾرً ، اىذي كدم ىه غرًطا ٌتاشرهصر اىلواغد واىخطدي اىػصهري اىٍى

حهاٌات ؽرةٌث ىه ، وٌا ىطله ٌَ ا2015غيى األراطي اىصورًث غام 



 

 

 

 
 
 

 

 أنتر،طذٍر وىهَ ة ،. وةاىٍرواىتيدان اىؾرةٌثةاىخدخو اىٍتاشر ـي شؤون 

خاصًث  ،پوحٌَ حصرـات - وهادئ طٍِي، ٌخهرر ةشهو  -نان حشي ًدغً

 ةصتب ٌخزاًد ةشهو غدائٌث أصتطج اىٍخطدة ةاىوالًات ةهٌَ غالكث أن

، 19 -نوـٌدكظٌث حاًوان، واالحهاٌات األٌرًهٌث ىيصٌَ ةشأن سائطث 

ضيٌفث ىواشِػَ، ودغً واىخوشع االكخصادي اىصٌِي ـي ةيدان 

وىيطرنات االُفصاىٌث داخو  ،ضخشاسات ـي هوُؼ نوُؼاألخٌرة ىال

 َ اىٍيفات اىشائهث ةٌَ اىتيدًَ.، وؽٌرها ٌاىصٌَ

 غالكخهٍااىصٌٌِث ـي ظو  -أدى هذا إىى حػزًز اىػالكات اىروشٌث

 ٌوشهو حزغًو. وضيفائها اىٍخطدة اىوالًات ٌع اىٍخزاًدة اىػدائٌث

، "سدًد ىػصر ةداًثهي  اىشاٌيث شخراحٌشٌثاإل شرانخهٍا" أن وةهٌَ

الأن  خاصثً "، ناـث اىظروفان ـي خوأُهٍا "ضيٌف  ًِصق َاىتيدً ن 

 نذىم، اىػصهرًثو ،واىٍػيوٌاحٌث واىدةيوٌاشٌث اىصٌاشٌث اىشهود

 .شِوات كتو حصورها اىٍٍهَ ٌَ ًهَ ىً قائةػر

 اىػالكات ـي ضاشٍث ىطظث أونراٌُا ـي اىطاىٌث األزٌث شخهونىذا 

 شته حطاىؿ إىى وٌوشهو ةهٌَ حِشرف أن ًٍهَو. اىصٌٌِث اىروشٌث

 ٌَ ةداًل ٌع اىؾرب. و غالكاحهٍا غيى غٌٍلث حداغٌات ٌع غصهري،

 اىصٌِي اىصٌاشي أو االكخصادي اىدغً طػؿ ًؤدي كد ذىم،

خالل األزٌث اىطاىٌث إىى حوحر ضاد ـي اىػالكات ةٌَ اىتيدًَ،  ىٍوشهو

 األىػاب دورة ضظوره غدم أو پوحٌَ ضظور هٌهشفش وهذا ٌا

 .ةهٌَ ـي اىشخوًث األوىٍتٌث



 

 

 

 
 
 

 

دورة ـخخاح ا ىطظور ةهٌَ إىى پوحٌَ ًصاـر أن اىٍلرر ٌَضخى اٍن، 

اٌطرسً  هونً كد اىرضيث حوكٌج ىهَ ،تٌثاألوىٍ األىػاب  ىهال ا سدًّ

أن  ٌا شٌػِي أونراٌُث؛ -اُدىػج ضرب روشٌث إذا شٌٍا ال اىشاُتٌَ،

ا .غصهري روشي دغً صٌِي ألي غٍوضظور ةوحٌَ هو  ًٌ  ٌا ن، إغٍو

 ضلتث ٍروشٌ األوروةٌث -غيى اىشتهث اىروشٌث اىخصػٌدٌرضيث  ةػد

نٍا شٌِػهس غيى ٌصخوى  ،اىروشٌث اىصٌٌِث اىػالكات ـي سدًدة

  غالكات ةهٌَ ٌع اىؾرب.

 

ا ةهٌَ حلدم كد ،ضرب ضدوث ضاىث ـيأخًٌرا،  ًٍ  نان ٌٍا پوحٌَى أنتر دغ

 إىى ضاسخهاإىى  ُظًرا اىٍصاـث؛ ةػض غيى اىطفاظ ٌع ،2014 غام غيٌه

 اىٍرسص ٌَو. واىوالًات اىٍخطدة أوروةا ٌع ـػاىث اكخصادًث غالكات

 أزٌث أي ـي ،إضداهٍا إىى األخرى ،اُطٌاًزا أنرر وروشٌا اىصٌَ حهون أن

ا اىصٌَ دغً ىهَ ،دوىٌث ًٍ  شخطاولو. ىطدود ٌخظعش ىٍوشهو دائ

 اىليٌيث األشهر ةأن اإلدراك ٌع ،أونراٌُا أزٌث ـي ٌوكفها ٌوازُث ةهٌَ

 .اىروشٌث اىصٌٌِث ىيػالكات اىٍلتو اىػلد حطدد كد اىٍلتيث

 

 



 

 

 

 
 
 

 

 


