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أوكرانيا  في  الوضع  رؤية  في  ترغب  ال  الصني 
يصل إلى هذا احلد. فالصني تقف في صف السالم 
تاريخ  من  يتجزأ  ال  جزء  وهذا  احلرب.  وتعارض 

وثقافة الصني.
بناء  مستقل  بشكل  استنتاجاتها  الصني  وتبني 
على أوضاع كل قضية. وتدافع الصني عن التمسك 
التي  دوليا  بها  املعترف  واملعايير  الدولي  بالقانون 
مبيثاق  الصني  تلتزم  كما  الدولية.  العالقات  حتكم 
والشامل  املشترك  األمن  رؤية  وتعزز  املتحدة  األمم 
الرئيسية  املبادئ  هي  وهذه  واملستدام.  والتعاوني 

التي تدعم نهج الصني في األزمة األوكرانية.
بشأن  نقاط  ست  من  مببادرة  الصني  وتقدمت 
استعدادها  وأبدت  أوكرانيا،  في  اإلنساني  الوضع 
ألوكرانيا  اإلنسانية  املساعدة  من  املزيد  لتوفير 

وغيرها من البلدان املتضررة.
روسيا  دعم  إلى  األطراف  جميع  وحتتاج 

الرئيس شي يدعو إلى تسوية 
مالئمة لألزمة األوكرانية 

من  وتفاوض  حوار  خللق  مشترك  بشكل  وأوكرانيا 
شأنه أن يخرج بنتائج ويدفع نحو السالم. 

الناتو  وحلف  املتحدة  الواليات  تبدأ  أن  ويجب 
األوكرانية  األزمة  جوهر  ملعاجلة  روسيا  مع  حوارا 
على  وأوكرانيا  لروسيا  األمنية  الشواغل  وتخفيف 

السواء.
من  كوفيد-19  مكافحة  إلى  احلاجة  ظل  وفي 
من  الشعب  أبناء  ومعيشة  االقتصاد  وحماية  ناحية 
ناحية أخرى، تصبح األوضاع صعبة بالفعل بالنسبة 
جلميع دول العالم. وكقادة للبلدان الكبرى، نحتاج إلى 
التفكير في كيفية معاجلة القضايا الساخنة العاملية 
االستقرار  وضع  ذلك،  من  واألهم  صحيح.  بشكل 
العاملي وعمل وحياة املليارات من البشر في االعتبار.
ولن تؤدي العقوبات الشاملة والعشوائية إال إلى 
تصعيدها،  استمرار  حالة  وفي  الشعوب.  معاناة 
فإنها ميكن أن تؤدي إلى أزمات خطيرة على مستوى 
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والطاقة  والتمويل  والتجارة  االقتصاد  في  العالم 
إلى  يؤدي  ما  واإلمداد،  الصناعة  والغذاء وسالسل 
في  والتسبب  بالفعل  املتعثر  العاملي  االقتصاد  شل 
خسائر ال رجعة فيها. كلما كان الوضع أكثر تعقيدا، 
زادت احلاجة إلى التحلي بالهدوء والعقالنية. ومهما 
الشجاعة  إلى  حاجة  دائما  فهناك  الظروف،  كانت 
املجال  وإفساح  للسالم  مساحة  خللق  السياسية 

للتسوية السياسية.
وكما تقول حكمتان صينيتان "يتطلب األمر يدين 
عنق النمر وحده  ربط اجلرس في  و"من  للتصفيق" 
يستطيع فكه". فمن الضروري أن تتشبث األطراف 
املعنية باإلرادة السياسية وإيجاد تسوية مالئمة في 
وميكن  األجل.  والطويلة  الطارئة  االحتياجات  ضوء 

بينغ اتصاال  جني  الرئيس الصيني شي  أجرى  مارس،   18 مساء  في   --

عبر الفيديو مع الرئيس األمريكي جو بايدن، بناء على طلب األخير. وتبادل الرئيسان 

وجهات النظر بشكل صريح ومتعمق حول العالقات الصينية األمريكية، والوضع في 

أوكرانيا، وغيرها من القضايا ذات االهتمام املشترك.
)املصدر: وزارة خارجية جمهورية الصني الشعبية(

لألطراف األخرى وينبغي عليها تهيئة الظروف لهذه 
الغاية.

واألولوية امللحة هي مواصلة احلوار والتفاوض، 
وقوع  ومنع  املدنيني،  صفوف  في  اخلسائر  وجتنب 
أزمة إنسانية، ووقف األعمال العدائية في أقرب وقت 

ممكن.
وعلى البلدان الكبرى التوصل إلى تسوية دائمة 
احلرب  عقلية  ورفض  البعض،  بعضهما  الحترام 
الباردة، واالمتناع عن املواجهة بني التكتالت، وخلق 
بنية أمنية متوازنة وفعالة ومستدامة للمنطقة والعالم 
أجل  من  جهدها  قصارى  الصني  وتبذل  تدريجيا. 

السالم وستواصل االضطالع بدور بناء.
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الصني تقترح مبادرة من ست نقاط 
لتجنب أزمة إنسانية هائلة

العمليات اإلنسانية  التأكد من أن  l أوال، 
وجتنب  والنزاهة،  احلياد  مببادئ  تلتزم 

تسييس القضايا اإلنسانية.
بالنازحني  الكامل  االهتمام  إيالء  l ثانيا، 
املناسب  املأوى  وتوفير  أوكرانيا،  وإلى  من 

لهم.
وجتنب  املدنيني،  حماية  ضمان  l ثالثا، 

وقوع كوارث إنسانية ثانوية في أوكرانيا.
اإلنسانية  اإلغاثة  أنشطة  إتاحة  l رابعا، 
اآلمنة والسلسة، مبا في ذلك توفير إمكانية 
عوائق  ودون  واآلمن  السريع  الوصول 

للمساعدات اإلنسانية.
املواطنني  سالمة  ضمان  l خامسا، 
األجانب في أوكرانيا، والسماح لهم مبغادرة 
آمنة، ومساعدتهم على العودة إلى بلدانهم.

لألمم  التنسيقي  الدور  دعم  l سادسا، 
اإلنسانية،  املساعدات  توجيه  في  املتحدة 
وأعمال تنسيق األمم املتحدة ألزمة أوكرانيا.
وستواصل الصني العمل للحيلولة دون وقوع 
الصليب  جمعية  وستقدم  إنسانية.  أزمة 
األحمر الصينية لنظيرتها في أوكرانيا دفعة 
من اإلمدادات اإلنسانية الطارئة في أقرب 

وقت ممكن.
جمهورية  خارجية  وزارة   )املصدر: 

الصني الشعبية(

إنسانية  أزمة  وقوع  جتنب  الصني  تعتبر 
هائلة، واحدة من أهم األولويات. وحتقيقا 
التقدم  في  الصني  ترغب  الغاية،  لهذه 

مببادرة من ست نقاط:

تبرعت جمعية الصليب األحمر الصينية بقيمة 5 ماليني يوان )نحو 800 ألف دوالر( من اإلمدادات اإلنسانية الطارئة 
تشمل األغطية وحليب األطفال واألحلفة وغيرها إلى جمعية الصليب األحمر في أوكرانيا. 

وفي 21 مارس، أعلن وانغ ون بني، املتحدث الرسمي باسم وزارة اخلارجية الصينية، أن الصني ستوفر 10 ماليني 
يوان إضافية )نحو 1.6 مليون دوالر( من املساعدات اإلنسانية ألوكرانيا. )املصدر: جمعية الصليب األحمر الصينية(.
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