
 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال جواب

 أوكرانيا يف السالم ومقرتح الصني
 :السؤال

 يف جاء وكذلك ،بعيدة( التسوية لكن الصينية لسالما خبطة نرحب: الكرملني) 27/2/2023 يف العربية موقع يف جاء
 أن إىل مشريا   أوكرانيا، يف صينيةال السالم خطة إىل ابهتمام   تنظر روسيا إن   الكرملني قال) 27/2/2023 اليوم قناة موقع

 علقت روسيا )"أن أعلن قد 21/2/2023 يف بوتني وكان .(وصفه حد    على دقيقة   وحساابت لتحليل   حباجة   املقرتح تفاصيل  
 التصرحيات هذه جاءت وقد. (21/2/2023، األانضول ..."املتحدة الوالايت مع املوقعة ستارت نيو معاهدة يف مشاركتها

 على ستحصل أوكرانيا إن) ابيدن قال حيث زيلينسكي األوكراين الرئيس والتقائه 20/2/2023 يف كييف إىل ابيدن رةزاي بعد
 قدو  .(20/2/2023 عربية نيوز سكاي ...الثالاثء عنها يُعلن دوالر مليون 500 بقيمة جديدة عسكرية مساعدات حزمة
 يف للسالم بادرةم لديها الصني أبن لألمن ميونخ مؤمتر أثناء يي" "وانغ الصيين اخلارجية وزير إعالن التصرحيات هذه سبق

 .(18/2/2023 عربية، CNN ..."االشتعال يف تستمر أن ميكن ال احلرب "هذه) وقال أوكرانيا،

 اندالع على عام مرور بعد ملبادرةا هذهب الصني تتقدم ملاذاو ؟ أوكرانيا يف احلرب إيقاف على قادرة الصني هل: والسؤال
 النجاح؟ من حظها وما بعيدة؟ التسوية تقول مث ابخلطة روسيا ترحب ملاذا مث حلرب؟ا

 
 :اجلواب

 :التالية األمور نستعرض أعاله التساؤالت على اجلواب يتضح حىت
 :األوكرانية الروسية للحرب ةسبابلن التأثري ذات الدول: أوالا 

 الغريب، للعامل األمريكية القيادة حول األوروبية الشكوك إبزالة ابيدن الرئيس بقيادة أمريكا جنحت لقد: أمريكا -1
 اهلجوم وجه يف تصمد حىت ألوكرانيا العسكرية وغري العسكرية املساعدات لتقدمي الغربية اجلهود بتوحيد ابيدن إدارة فقامت

 بل أورواب، عن يةالروس الطاقة شرايني تقطيع يف وجنحت روسيا، على اقتصادية عقوابت فرض يف الغرب ووحدت الروسي،
 حللف احلياة وأعادت وأسرتاليا، اجلنوبية وكوراي الياابن مثل روسيا على تفرضها اليت للعقوابت أورواب عن بعيدة دوال   وضمت

 هدفها أبن وأعلنت ألوكرانيا، السالح من تزيد ابيدن إدارة وأخذت السابقة، ترامب إدارة إابن شك حمل أصبح أن بعد الناتو
 .أوكرانيا يف وسيار  هزمية هو

 أملانيا فإن ،روسيا ضد األمريكية املواقف عن الربيطانية املواقف متييز ا  كنمم يعد مل فيما: أورواب يف الكربى الدول -2
 مواقفها من تزيد أملانيا كانت أورواب عن الروسية الطاقة لشرايني قطع كل فمع ذلك، بعد املواقف بتلك حلقتا قد وفرنسا

 تزويد خبصوص األوروبية املواقف لتوحيد جهودها معرض يف قالت قد بريبوك األملانية اخلارجية وزيرة إن حىت يا،لروس املناهضة
 الرئيس ليصفها (24/1/2023 الشروق، ...البعض بعضنا ضد وليس روسيا ضد حراب خنوض )حنن: ابلدابابت أوكرانيا
 النزاع يف فطر  أورواب أبن تعرتف أهنا أي (،29/1/2023 ألانضول،)ا املفيدة" "احلمقاءـب مديفيدف السابق الروسي



 تركب أخريا   أخذت فقد الروسي ابلرئيس رئيسها اتصاالت بسبب حلفائها انتقادات واجهت اليت فرنسا وأما. األوكراين
 من عودته ناءأث ماكرون رئيسها فقال روسيا، ضد األمريكية املقطورة خلف األوروبية الدول قبلها ركبته الذي نفسه القطار

 الدفاع من أوكرانيا تتمكن أن وأريد أوكرانيا يف روسيا هتزم أن )أريد: 19/2/2023 عربية، نيوز سكاي حبسب ميونخ مؤمتر
 .موقفها( عن

 خطرية ضعف نقاط أوكرانيا يف احلرب كشفت فقد دوليا   الروسي اجليش تغطي كانت اليت القوة هالة بعد: روسيا -3
 الروسي اجليش كان أن وبعد خريسون، يف وأخريا   خاركييف، ويف كييف، حول اهنزم الذي الروسي يشاجل مرتبة من أنزلت
 أصال   فهو الروسي االقتصاد وأما لعظمتها، دولية ةكركيز  فقط النووية روسيا قوة إال منه يتبق مل فإنه روسيا عظمة عماد

 روسيا افتقار عن فضال   هذا روسيا، حول دولية عزلة فرض يف كبري حد إىل جنحتا قد وأورواب أمريكا فإن وسياسيا  .. ضعيف
 !للخارج الروس من الكثري هرب اإلجباري التجنيد فرضت فلما احلرب حول الداخلي مجاعإلل

 :الصني على الدولية املتغريات هذه كل أتثري: اثنياا  
 خبصوص الصني تتحدى فأمريكا وسيا،ر  قبل أي األمريكية، األولوايت قائمة رأس على نفسها أبهنا الصني تدرك -1

 على أقدمت هي إن وتتحداها اجلنوبية، كوراي مع املسبوقة غري العسكرية املناورات عرب وتتحداها بذلك، وحترجها اتيوان
 فتاك عسكري دعم تقدمي على أقدمت هي إن وتتحداها موسكو، على املفروضة العقوابت بسبب خسائرها روسيا تعويض
 وابقي الصينية هواوي شركة على أمريكا تشنها اليت االقتصادية احلرب يف كما خفيا   حصارا   اقتصادها رحصا مث لروسيا،
 األمن هتدد الصني وأن العسكرية استخداماهتا حبجة لكرتونيةإلا الرقائق عنها قطعت حني وعلنا   بل التكنولوجيا، شركات
 يف وجعا   لتكون أمريكا تطورها مل إن هذا خاصرهتا، يف وجعا   علهاوج للياابن أمريكا تسليح الصني وترى األمريكي، القومي

 يفرض هذا وكل ،و"كواد" "أوكوس" مثل آسيا يف أمريكا تقيمها اليت األخرى العسكرية التحالفات وكذلك الصني، قلب
 .وجيشها الصني على هائلة حتدايت
 قد ،األوروبية الدول أي فإهنا، أمريكا مثل مثلها للصني كبريا   اقتصاداي   شريكا   تشكل واليت األوروبية الدول وأما -2

 أوكرانيا يف للحرب روسيا إشعال بعد احلياة فيه دبت يذلا املشرتك التنسيق هذا املشرتك، ابلتنسيق واشنطن لرغبات انصاعت
 القيادة أبن الصني شاهدت وقد. الروسية التهديدات من القارة حلماية األمريكية األمنية للمظلة امللحة أورواب حاجة وبروز

 لتبين األوروبية الدول جتر أخذت قد أوكرانيا يف روسيا حرب وقع على احلياة هلا أعيدت واليت األوروبية للدول األمريكية
 أتباعها ومعها الرأمسالية للدول إشارة يف املتشابه" التفكري "ذوات الدول اصطالح وبرز الصني، ضد األمريكية املواقف

 قادرة مريكاأ أبن للصني رخط هتديد وهذا آسيا، شرقي الناتو"" حللف دور عن حديث ويروج بل آسيا، شرقي "نو املتغربن"
 .بكني ضد الدول من الكثري جر على

 فشيئا ، شيئا   عليها تضيق الدولية الساحة وأن خاصة للصني أصغر شريكا   لتكون يقودها ضعفها فإن روسيا، وأما -3
 تغلق وفيما اب،و ر و أ يف الطاقة بعصب متسك روسيا كانت أن بعد اليسري إال منه يبق ومل وغازها، انفطه عن ختلت فأورواب
 أسعار بسقف اباللتزام الدول تلك مطالبة   األخرى الدول عتبات على ااهنقتالح امفإهن روسيا أمام امأبواهب وأمريكا أورواب
 تصريف عربه ميكنها الذي الوحيد شبه الباب بوصفها صنيلل تنظر روسيا جيعل كله وهذا روسيا، على املفروض النفط

 للصني حرجا   تشكل احلال وهذه الصني"، أمام الروسي التجاري "التوسلـب الغرب يسميه ما وهو وخاماهتا، طاقتها مصادر
 .لتجارهتا األهم الوجهات نالمتث تنيلال وأورواب أمريكا مع



 عن ينتج ما أبن ترى بد ال أهنا إال أوكرانيا يف احلرب من املعلنة قفهاموا غموض استمرار ورغم نفسها الصني وأما -4
 وملا أوكرانيا، يف للحرب اإشعاهل قبيل روسيا مع حمدود" غري "حتالف وثيقة الصني وقعت فقد ابهلا، يسر ال احلرب تلك

 غامضة، الصني مواقف كانت ياأوكران على الروسي للعدوان مناهض موقف ابختاذ الصني األوروبية والدول أمريكا طالبت
 أمريكا بتحميل تكتفي وكانت روسيا حلليفتها الدعم بتقدمي تصرح وال الروسية للحرب بتأييدها تصرح مل انحية فمن

 مراا أ روسيا تفرض أن تنتظر كانت الصني كأنو  أمنية، ضماانت روسيا إعطاء على توافق مل ألهنا اندالعها عن املسؤولية
 جديدة دولية مبكانة االعرتاف على الغربية الدول فتجرب أوكرانيا داخل األمن هلا ويستتب أوكرانيا، يف جديداا  واقعاا 

 بروز ومع ،اتيوان يف وخاصة للصني، أفضل دولية مكانة يعترب ضمناا  أبنه الصينيني مشاعر يدغدغ قد وهذا لروسيا،
 التذبذب من حالة سادهتا قد الصني مواقف فإن أوكرانيا يف القتال جبهات على تلقاها اليت واهلزائم الروسي اجليش ضعف
 .روسيا مع حتالفها عن ترتاجع وكأهنا

 والدول أمريكا ضد مماثلة مواقف لتبين الصني تدفع مل للصني العداء رائحة منها شتمت يتال الغربية املواقف هذه كل -5
 اخلارجية جتارهتا على تعتمد كلها اجلديدة الصني ومكانة الصيين الصعود أن لكذ لروسيا، دعمها الصني تبد ومل األوروبية،

 العسكري إرثها ميثل الذي روسيا عن خيتلف وهذا الصني، لعظمة أصيال   شرايان   األوروبية والدول أمريكا أسواق متثل حيث
 تقيم بقيت أخرى اوية  ز  من الصني ولكن.. الدولية مكانتها أساس الدولية، والتجارة االقتصاد وليس السوفيييت، االحتاد عن

 فال املنتصف يف تكون أن تريد كانت ولعلها آسيا، وخارج آسيا يف البحار أعايل يف روسيا مع املشرتكة العسكرية املناورات
 شراين معها جتارهتا متثل اليت الغربية الدول ختسر أن تريد وال أمريكا، وبني بينها الواقعة وقعت إن حتتاجها اليت روسيا ختسر

 ...صادهااقت

 حىت الطرفني بني األزمة حلل مبادرة حيمل الذي الوسيط يشبه مبا تفكر الصني املواقف هذه جعلت فقد وهكذا: اثلثاا 
 مسائها يف تتلبد السوداء الغيوم من الكثري أن تشاهد الصني أن ذلك كل ومعىن .متوازنة ابجلانبني الصني عالقات تكن مل وإن
 يف للسالم الصينية للمبادرة الصيين الشق أو األول، الشق تشكل كلها الغيوم وهذه أوكرانيا، على للحرب روسيا إشعال بعد

 هذا يف وابلتدقيق. الروسي الشق أي الثاين، ابلشق ابلتحامه إال جدية مبادرة أي ليثمر يكن مل الشق هذا ولكن أوكرانيا،
 :جند الشق

 احلال هو كما للهجوم عادت وإن وكذلك جديد، جندي يونمل نصف قرابة وجندت التعبئة أعلنت وإن روسيا أن -1
 مواجهة يف ليس تقف أهنا لكذ للحرب، كسبها استحالة تدرك صارت قد أهنا إال ونباسد يف ابمخوت مدينة حول اليوم

 كفتا عسكري بدعم صريح بشكل أوكرانيا يزود الذي الناتو" حلف قدرات وجه "يف تسميتها وفق بل فحسب، أوكرانيا جيش
 يف هبزميتها صلبة أمريكية إرادة مواجهة يف أهنا أدركت قد روسيا أن والظاهر أوكرانيا، يف روسيا هزمية هو صريح وهبدف
 لروسيا، جغرافيا   الدول أقرب ومها الناتو، حلف يف جددا أعضاء تصبحا أن وشك على والسويد ففنلندا ودوليا ، بل أوكرانيا،

 هتديدا   يصبح قد الياابين اجليش فإن الشرق ويف متسارع، بشكل تتعسكر أصبحت قد التاريخ ربع اللدودة روسيا عدوة وأملانيا
 هذه وكل الثانية، العاملية احلرب إابن روسيا احتلتها اليت الكوريل جبزر روسيا تطالب الياابن وأن خاصة قريبا   لروسيا كبريا  

 عقوابت عليها وأن خاصة ضعفها، من املزيد وتكشف روسيا على كبرية أمنية أعباء تفرض والدولية األوكرانية التطورات
 ...مسبوقة غري اقتصادية

 سبيل عن والبحث أوكرانيا، يف حرهبا مبآالت جديدا   روسيا اعرتافا   متثل واليت هذه، الروسي الضعف إشارات إن -2



 أمهية يقل ال الذي الروسي الثاين قالش هو ذلك كل حوهلا، الدولية الظروف تدهور ووقف واقتصادها جيشها تدهور لوقف
 ماء هلا فظحيُ  أن تريد ولكنها أوكرانيا يف احلرب توقف أن تريد روسيا أن مبعىن الصينية، السالم ملبادرة الصيين األول الشق عن

 ...وجهها

 أوكرانيا( يف االنتصار من روسيا وأيس الصني، على للحرب الدولية السلبية )التأثريات الشقني اجتماع فإن لذلك
 الصني أن فيبدو احلرب بداية عند عام قبل تكن مل احلالة وهذه. أوكرانيا يف للسالم الصينية املبادرة هذه أمثر ما هو

 اآلن لكنها مبادرة تعرض أن احلرب بداايت يف الصني تريثت هلذا بسرعة لصاحلها احلرب روسيا حتسم أن تتوقع كانت
 الصني قامت ذلك بعد وجهها، ماء حفظ مع للمفاوضات روسيا ميل وظهور اراالنتص من روسيا يف اليأس شبه بعد
 .املبادرة هبذه

 على النص من املبادرة يف ظهر ما وخاصة توقيتها، يفسر ما وهذا أوكرانيا، يف للسالم الصني مبادرة حقيقة هي هذه
 وحدة ن)إ فقال أوكرانيا، سيادةل دعمال املبادرة يف الصني خارجية وزير أعلن فقد كرانيا،أو و  الغرب إلغراء الدول سيادة احرتام
 يف للغرب مغر   كمدخل ذلكو ، (18/2/2023 عربية، CNN. الصني اقرتاح يف احرتامها سيتم الدول مجيع وسيادة أراضي

 ...املفاوضات

 عوامل على يتوقف فهذا أوكرانيا، يف احلرب إهناء أي ،للنجاح الصينية املبادرة هذه قابلية عن السؤال وأما: رابعاا 
 :مؤثرة عدة

 اليت املواقف تلك ألوكرانيا، الداعمة األوروبية الدول مواقف تبعهات واليت أمريكا موقف على األوىل ابلدرجة تعتمد -1
 هذه وتتلخص. زيلينسكي األوكراين الرئيس وعن كييف األوكرانية العاصمة عن يصدر الذي املتشدد املوقف حباهلا ينطق

 كشرط القرم جزيرة فيها مبا وكرانياأ يف احملتلة األراضي كامل من الروسي اجليش انسحاب بضرورة والغربية وكرانيةاأل املواقف
 احلرب جمرمي تقدمي وعلى التعويضات على بل األراضي، على ليس سيكون روسيا مع التفاوض أن أي السالم، ملفاوضات

 اخلطوط عند النار إطالق وقف أي األرض، على الواقع إىل تلمح يتلا روسيا قبل من مرفوضة الشروط وهذه، دولية حملكمة
 من وجهها ماء حيفظ مبا النار طالقإ وقف بعد التنازالت تقدمي تريد روسيا فإن وابلتأكيد التفاوض، مث للجبهات، احلالية
 عن واإلفراج العقوابت رفع إىل ابإلضافة رمزية كانت وإن حىت ةاألرضي املكاسب بعض يعطيها مبا أخرى انحية ومن انحية،
 ...احملتجزة أمواهلا

 فقد وتنتظرها، أوكرانيا يف لروسيا كاملة هلزمية ختطط وأهنا الصينية ابملبادرة مهتمة غري الغربية الدول أن اليوم والظاهر -2
 روسيا، مع تعمل ال لصنيا أن على األدلة من مزيد إىل حباجة )حنن: الين دير فون أورسوال األوروبية املفوضية رئيسة قالت
 وقال): روسيا تدعم أبهنا الصني أمريكا خارجية وزير واهتم، (18/2/2023 عربية، CNN. اآلن ذلك نرى ال وحنن
 إىل أوكرانيا على حرهبا وصول مع لروسيا وأسلحة ذخرية إرسال يف "بقوة تفكر" الصني إن األحد يوم أذيعت مقابلة يف نبلينك
 .روسيا هزمية أجل من أوكرانيا دعم يف ماض   الغرب أبن كافية إشارات وهذه (،20/2/2023 ريب،الع القدس. واحد عام

 انسحاب ميكن هأن أي الدول، أراضي وحدة ابحرتام إحيائها ورغم أوكرانيا، يف للسالم الصينية املبادرة فإن ذلك لكل -3
 من متلك ال اليت أوكرانيا وكذلك أورواب يف وأتباعها ريكاألم مقبولة غري اليوم الظروف ووفق املبادرة هذه أن إال.. روسيا
 املقدمة األسلحة نوعية يف ومتدحرج ومتزايد اثبت بشكل أوكرانيا تدعم أمريكا أن لكذ عدالا، وال صرفاا  أمرها
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 مماثلة إرادة تبعهات الصلبة األمريكية اإلرادة وهذه أوكرانيا، يف ينتصر لن الروسي الرئيس أبن ابيدن رئيسها لسان على وتعلن
 السالم مبادرة أن مبعىن.. لروسيا عميقا   كرها   تكن   يتال البلطيق ودول كبولندا األوروبية القارة شرقي دول وكذلك بريطانيا يف

 طنةمب املبادرة حول تصرحياهتا فبدأت روسيا حرجتأ قد املواقف هذه أن ويبدو... أمريكا لدى ترحيبا   وال قبوال   تلقى ال الصينية
 موقعها على 27/2/2023 يوم العربية نيوز سكاي نقلت فقد.. أخرى وتؤخر جال  ر   تقدم أي علنا ، إظهارها دون ابلقبول

 تعرب )روسيا: وقال عاد ولكنه أوكرانيا( يف للسالم مواتية غري الظروف )إن: الصني ملبادرة ةبنسلاب يقول ملنيلكر ا]: اإلخباري
 ابهتمام   تنظر روسيا إن   الكرملني قال) 27/2/2023 اليوم قناة موقع يف جاء وكذلك [(..نيةالصي السالم خلطة قديرهات عن
 وكأن .(وصفه حد    على دقيقة   وحساابت لتحليل   حباجة   املقرتح تفاصيل   أن إىل مشريا   أوكرانيا، يف الصينية السالم خطة إىل

 ...رجعة خط لنفسها تضع روسيا

 وهذه أوكرانيا، يف احلرب إلهناء الصني مبادرة عنوانه يكون جديداا  تطوراا  ستشهد القادمة الفرتة أن واخلالصة :خامساا 
 على اخلطورة شديد أوكرانيا مستنقع من ابخلروج لروسيا أمال   احلرب تلك اندالع على عام بعد أصبحت قد الصينية اجلهود

 أوكرانيا وكذلك الناتو وحلف وأورواب أمريكا أن إال ابألساس، صينية مصلحة   اجلهود تلك كون عن فضال   الدولية مكانتها
 الظروف تغريت إذا إال مستوايهتا أدىن يف النجاح من املبادرة هذه حظوظ تبدو لذلك فيها، وتتشكك املبادرة هذه ترفض

 يف ملنظورا املدى يف مرجوح أمر وهو أوكرانيا، يف ومؤثر كبري هجوم شن على قادرة أهنا على روسيا برهنت أو الدولية
 القتال شرايني بكل أوكرانيا ملد االستعداد أهبة على الدول هذه ووقوف بروسيا الناتو حلف ودول أمريكا تربص ظل
 .روسيا انتصار ملنع

 للشر وإمنا العامل خلري ليس بينها ما يف تتصارع اليوم عامل يف كربى املسماة املستعمرة الكافرة الدول هذه فإن اخلتام ويف
! مهجبنود وليس كراينو أ بكل العدوان ونقاتلي والغرب امريكأو  ،يتحرك أوكراين كل لقتل أوكرانيا على تعتدي فروسيا والُضر،

 لكثافة وزان   تقيم ال األرض يف الفساد تبغي اليت الدول هذه هي هكذا... وكراينأ كل لقتل أوكرانيا يف يتصارعان فالطرفان
 الفرس دولتا كانت عندما نفسه يعيد التاريخ وكأن ...مصاحلها من شيئا   بل احلها،مص هلا حتقق دامت ما كةو املسف الدماء
 مصاحله لتحقيق الناس دماء متتص ةآلك يتصرف منهما وكل. ..دواليك وهكذا ذاك ويهزم هذا فيغلب ،تتصارعان والروم

 وذل ،واملسلمون اإلسالم زع  فـ   املبني، الفتحو  ابلنصر ،اإلسالمية األمة والعدل، احلق أهل هللا أكرم أن إىل ذلك واستمر. ..هو
 اْلَعزِيز   َوه وَ  َيَشاء   َمنْ  يَ ْنص ر   اّللَِ  ِبَنْصرِ  * اْلم ْؤِمن ونَ  يَ ْفَرح   َويَ ْوَمِئذ  ﴿ ،هللا إبذن جديد من لكائن هذا وإن والكافرون، الكفر

 .﴾الَرِحيم  
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