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 1المقدمة

تعد سيبيريا احدى اهـ المناطؽ الغنية بػالرراات الطبيعيػة لػالنوط االغػاز االحديػد  
انظػرا لرربهػا الرغرافػ  ، االنيلؿ اغيرها فضال عف انها تمتاز بخصػابة اررض الااسػعة

يػػػػة األالنػػػػام  فػػػ  العػػػػالـ اهػػػ  الصػػػػيف المسػػػته ؾ ارهػػػػـ ل مصػػػادر  ا تصػػػادمػػػف ا ػػػػاى 
الحاؿ زادت اهميتهػا ارسػتراتيرية اتطػرؽ بحرنػا و الارػاد الصػين   لذا بطبيعة، الطبيعية

اهميػػػػة سػػػػيبيريا إلػػػػ   األاؿالمحػػػػددات و فػػػػ  المبحػػػػث ا  فػػػػ  سػػػػيبيريا دراسػػػػة فػػػػ  الوػػػػرص
 ربهػا الرغرافػ  مػف الصػيف، ارلػز المبحػث ا  ارستراتيرية اما تنطايه مػف رػراات هاة ػة

ة العمالػة الصػينية اعمػؿ اػرلات هرػر ا  الران  ع ػ  منػاطؽ الارػاد الصػين  فػ  سػيبيريا
النوط االغاز الصينية اغيرها ف  العديد مف ارسترمارات الذلؾ ام ت التعااف االاػرالة 

مسػػتربؿ النوػاذ الصػين  فػػ  سػيبيريا عبػر رالرػػة إلػ   اتطػرؽ المبحػػث الرالػث، مػ  راسػيا
 ات االخاتمة ارستنتسينارياهات ترااحت بيف زيادة النواذ اترارعه االزيادة الحذرة .م  ار
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 : مشكمة البحث
 اسػػػػاةؿ الارػػػػاد الصػػػػين  فػػػػ  سػػػػيبيريا امػػػػاه  الوػػػػػرصا  اليػػػػاتا  مػػػػاه  اسػػػػباب

 المحددات ؟ا 
 :فرضية البحث

تااردًا م حاظًا ل صػيف فػ  سػيبيريا رسػيما فػ  المنػاطؽ الحداديػة عػف  هناؾاف  
ت فػػػ  طريػػؽ العديػػػد مػػػف الاسػػػاةؿ التػػ  تسػػػتخدمها الصػػػيف مػػػ  ارػػاد العديػػػد مػػػف العربػػػا

 الا ت نوسه .
 :هيكمية البحث

 يتلاف الدراسة مف رالرة مباحث مازعة الما يات  : 
المبحػػػػػػث الرػػػػػػان  : الارػػػػػػاد ا ، : ارهميػػػػػػة ارسػػػػػػتراتيرية لسػػػػػػيبيريا األاؿالمبحػػػػػػث 

مػػػ   امػػػا المبحػػػث الرالػػػث : مسػػػتربؿ النوػػػاذ الصػػػين  فػػػ  سػػػيبيريا، الصػػػين  فػػػ  سػػػيبيريا
 ات االخاتمة .استنتار

 :بحثالهدف من ال
تسػػ يط الضػػاى ع ػػ  رانػػب ينطػػاة ع ػػ  اهميػػة لبيػػرة رسػػيما فػػ  التنػػافس بػػيف  

االصػػيف اع ػػ  منطرػػة تلمػػف  الػػداؿ ذات ارهميػػة اللبػػرى فػػ  السياسػػة الداليػػة لراسػػيا
ما عهػػا الػػػذة يتاسػػػط الػػػدالتيف فضػػػال عػػػف  األاؿاهميتهػػا فػػػ  رػػػانبيف يتضػػػمف الرانػػػب 

 .ية االترارية للؿ منهما  تصادارهمية ار
 :مية البحثاه
تاػػلؿ المػػاارد الطبيعيػػة رسػػيما منهػػا الطا ػػة اداات الرػػذب االتنػػافس ل ػػداؿ ذات  
اتعد سيبيريا ااحدة مف ت ؾ المناطؽ الغنية بهػذ  الرػراات ممػا يرع هػا منطرػة ، المصالح

اتلمػػػف اهميػػػة ، الػػػداؿ لالصػػػيف اغيرهػػػا رسػػػيما مػػػ   ربهػػػا الرغرافػػػ  مهمػػػة ل عديػػػد مػػػف
التاترات الت  يملػف اف تحػدث اتػارير ذلػؾ ا  الضاى ع   هذ  المنطرةالبحث ف  تس يط 

ع ػػػ  الػػػداؿ امػػػف رػػػـ ع ػػػ  السياسػػػة الداليػػػة . خاصػػػة مػػػ  ماتمت لػػػه داؿ بحرػػػـ راسػػػيا 
 االصيف مف فاع ية ا درات .
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 األولاملبحث 
 االهمية االسرتاتيجية لسيبرييا

ة اػػديدة البػػرادة االتػػ  تعػد مراطعػػة سػػيبيريا الودراليػػة مػػف المنػػاطؽ الراسػػية الناةيػػ 
 لرافػػة سػػػلانية منخوضػػػة يصػػحراى غيػػػر مسػػػتغ ة ا  تتميػػز باػػػتاى طايػػؿ اصػػػيؼ  صػػػير

تتميػػز ايضػػًا بالعديػػػد مػػف السالسػػػؿ الرب يػػة لػػػاراراؿ االتػػاة. ا ػػػد عر  ػػت خصاةصػػػها ا 
ية. امف رانب اخػر اسػهمت هػذ  المنطرػة باظيوػة امنيػة  تصادالرغرافية هذ  تنميتها ار

اتلمػف ، يرية هامة لراسيا ضػد الغػزاات التػ  تعرضػت لهػا عبػر التػاري طبيعية ااسترات
اما عها الرغراف  . لذا تعد هذ    1ي اهمية سيبيريا ايضا ف  ررااتها مف الماارد الطبيعية

 المنطرة مهمة مف الناحية ارستراتيرية . 
 لسيبيريا  اواًل : الموقع الجغرافي

   معظػـ اػماؿ اسػيا ترريبػا اتتػالؼ مػف يحسب التعريؼ الراس يتالؿ سيبيريا  
، المحػػيط الهػػادئإلػػ   اررػػزاى الاسػػط  االاػػر ية مػػف راسػػيا اتاػػمؿ ربػػاؿ اراراؿ اػػر ا

                                                           

(1) The Changing Geopolitical Importance of Siberia  .

https://worldview.stratfor.com/.../changing-geopolitical-importance-s. 

accessed . January 2018.  

تـ غزا سيبيريا الحالية مف  بؿ المغاؿ ف  الررف ا  اتعن  سيبيريا بال غة التتارية واررض الناةمةو  ي
  تاسست خانية سيبيريا 11الرحؿ اف  الررف ي   حيف لانت مأهالة بمرماعات مف البدا11ي

انااى ، ا   بدا النما الراس  اهيمنته ع   خانات سيبيريا11اف  غضاف الررف ي، المستر ة
اتعرضت المحيط الهادئ إل   تابالسؾ امف رـ الاصاؿ، ينسؾ، حصاف بعيدة ف  مدف تارا

ر مف  بؿ الراس الرا ازييف اما ية ف  منطرة آمار ف  سيبيريا ل هرـا اارستعمااألص الاعاب 
يدع  بيلاتاا  باسـ ال ح  الحمراى الاف السلاف مف رعايا اسرة تاينغ خالؿ الصراعات 

الرماعية االعبادية مف  بؿ الراس ع   مدى  بادةتعرضت لإل، الحدادية الصينية الراسية
راطارية الراسية   بدات ارمب11. اف  الررف ي،   مف الحلـ الراس األالالسناات العاريف 
  م ياف 1,1سيبيريا خاصة اانها منطرة   ي ة السلاف حيث تـ ارساؿ نحا يإل   بارساؿ السرناى

https://worldview.stratfor.com/
https://worldview.stratfor.com/
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رنػػػاب لازاغسػػػتاف االػػػ  حػػػداد منغاليػػػا االصػػػيف إلػػػ   مػػػف المحػػػيط المنرمػػػد الاػػػمال ا 
  1انحا ر ر  اراض  راسيا ايب غ عدد نواسها نحا ي، 1  م ياف/لـ1بمساحة تردر ب ي
  م ياف نسمة حسب احصاى 111,5%  مف تعداد راسيا البالغ ي1م ياف نسمة بنسبة ي

 .   1ي 1111ي

اذلػػؾ بشناػػاى  1111_1911الػػاف ااؿ تغييػػر عصػػرة لبيػػر فيهػػا بػػيف عػػام   
مما زاد ف  التاس  الترػارة ،   1يسلة حديد ترانس سيبيريا يأطاؿ سلة حديد ف  العالـ 

  ماليػػػيف 1انترػػػؿ مػػػا يرػػػرب بنحػػػا يا ،  رػػػيش الراسػػػ  اػػػر االػػػذة رافرػػػه انتاػػػارا ااسػػػعا ل
مف الررف  األاؿ%  منهـ ف  الرب  95سيبيريا اصؿ يإل   اربيةمستاطف مف راسيا األ

  اتزامف ذلؾ م  انتاار العديد مف المدف الصػناعية األالالماض   بؿ الحرب العالمية 
ناري سػػؾ ازرتاسػػت ا  اباػػلؿ ااسػػ  رػػدا ابػػاف مػػدة حلػػـ سػػتاليف مرػػؿ مػػاغنيتا غارسػػؾ

لسياسػػػة لتازيػػػ  منػػػاطؽ الرػػػاة الصػػػناعية االزراعيػػػة ل دالػػػة . اع ػػػ  الػػػرغـ مػػػف مناخهػػػا 
ية لبيػرة لراسػيا اذلػؾ لزراعػة الرمػح االاػعير اغيرهػا ا تصػادها تمرؿ  يمة إرا أن المتر ب

 ،رسػػيما الرنػػاب الغربػػ  منهػػا ارلرػػر اعتػػدار مػػ  تػػافر التربػػة السػػاداى عاليػػة الخصػػابة

                                                                                                                                                      

ارر محاارت التخ ص مف  أخرى بادة  تعرضت سيبيريا إلاألالابعد الحرب العالمية ، سريف
وط ااص ت الارلات الن 1111اف  الررف الحال  ف  عاـ  1111_1119ارستعمار الراس  

االغاز ف  تدمير اراض  السلاف المح ييف بتعااف البرلماف ار  يم  رضعاؼ التاريعات الت  
 ل مزيد ينظر:ييف األص تحم  مرتمعات خانت  االمنس  مف السلاف 

Andrei Markevich and Tatiana Miknailova ،Economic Geography of Russia ،
New Economic School ،Moscow ،February ، 2012 ,pp 2_10. 

(1) Amanda. B ،Geography of Siberia ،Learn Information about the Eurasian 
Region of Siberia ،Thought Co. Updated March 17 ،2017 . 

(2) Grzegors . N ،The Rising Dragon and Wounded Bear :Analysis of 
Modern Sion _ Russian Politival and Economic Relations ،Cracow 
University of Economic 2012,P50.  
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ازادت الهرػػرة خػػالؿ العرػػاد الماضػػية اضػػعافا عػػدة ل تسػػهيالت ، اانتاػػار تربيػػة المااػػية
 .  1يانظاـ الحاافز الذة  دمته الحلامة الراسية 

  يةقصصادثانيا : االهمية اال

فهػ  محميػة  اتتميز سيبيريا برغرافية بعيدة امنعزلة لـ تتػارر فػ  اغ ػب مناطرهػا 
ترارة الوراى الراةدة منذ مةات بؿ الػالؼ السػنيف فػ  منطرػة اتعد ، طبيعية ل دببة اارياةؿ

ايوينلييسل  . اه  أيضا ااحدة مػف مػااطف ارسػماؾ النػادرة يسػمؾ التػايميف السػيبيرة، 
رسػػيما ، ابلميػػات هاة ػة ترعػؿ اػػرلات الصػيد فػ  سػػباؽ مسػتمر نحاهػا  السػ ماف، الػ 

مػ  افػرة ارنهػار االبػرؾ عاليػة خاصػة ، م  تع ؽ ارمر بانااع السمؾ ذا الطاب  الػدين 
 .  1يالنرااة 

امف رانب اخر تعد سيبيريا مف البر الخزانات الطبيعية ل نيلؿ ف  العالـ يالذة  
  العػػػالم   فػػػ  منطرػػػة ناري سػػػؾ، الػػػذلؾ الػػػذهب االحديػػػد حتيػػػاط% مػػػف ار11ياػػػلؿ 

يا ايضػػػا، حيػػػث تحتػػػؿ راسػػػ االرصػػػاص االوحػػػـ االماليبػػػدينـا االرػػػبس االمػػػاس االحديػػػد
إلػ   المرتبة الرابعة ف  انتاج الص ب بعد الصيف االياباف االاريات المتحدة بلمية تصػؿ

يردر ع ماى الريالاريػا الػراس اللميػات المارػادة تحػت ا   1ينحا م يار طف مف الحديد 
تػاج مةػات الماليػيف مػف السػيارات ممػا يرع هػا ؛ ألنسطح اررض ف  سيببيريا فرط تلوػ 

                                                           

(1) Andrei . M and Tatiana M ،op.cit ،p 9. 

(2) Taimen Fishing in Central Siberia ،56 PARA//EL ,Australia ،

www.56thparallel.com/.../Taimen-fishing-in-Central-Siberia-summer.. 

accessed January 2018. 

(3) Andrew .E.Kramer ،China ’ s Hunger Fuels Exports in Remote Russia . 

www.nytimes.com/2010/06/10/business/global/10ruble.html?...all . 

accessed 2018.  

http://www.56thparallel.com/
http://www.56thparallel.com/
http://www.nytimes.com/
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رسػػيما مػػ    1يرػػذب الاػػرلات ااصػػحاب العمػػؿ االعمالػػة البسػػيطة منطرػػة ذات فاع يػػة ل
  ربها الرغراف  مف الصيف فضال عف الراعدة الاعبية مف الصينييف المهارريف .

يب غ انتاج ا  افضال عما سبؽ تالؿ الطا ة احد اهـ الماارد الطبيعية ف  سيبيريا 
يرػػػ  فػػػ  اغ بػػػه فػػػ    1ي 1115  م يػػػاف برميػػػؿ/اليـا لعػػػاـ 11راسػػػيا مػػػف الػػػنوط نحػػػا ي

منطرة غرب سيبيريا ف  حراؿ بريابسلاة بريرازلامناة، مامانتافسلاة، مالاباليلسلاة 
اسػػارغات. اتسػػاهـ حرػػاؿ سػػخاليف النوطيػػة فػػ  الاػػرؽ األ صػػ  مػػف سػػيبيريا فػػ  إنتػػاج 

  حتيػػاطافيمػػا يخػػص الغػػاز الطبيعػػ  تمت ػػؾ راسػػيا نحػػا ربػػ  ار، الػػنوط بلميػػات هاة ػػة
%  مػػف ارستلاػػافات فػػ  سػػيبيريا 15تػػدير  اػػرلة غػػاز بػػرـا . اتترلػػزيالعػػالم  الػػذة 

اػػأنها بػػذلؾ اػػأف ألرػػر   1  يحرػػاؿ الغػػاز الطبيعػػ  فػػ  سػػيبيريا هػػ  األلبػػر فػػ  العػػالـي
ياػػػػلؿ الػػػػنوط االغػػػػاز اهػػػػـ رلػػػػاةز ا ، خػػػػرىالمػػػػاارد الطبيعيػػػػة اارسػػػػتراتيرية الراسػػػػية األ

فضػػػال عػػػف اف هنػػػاؾ رعبيػػػيف ، %  مػػػف ميزانيػػػة راسػػػيا51الراسػػػ  بنسػػػبة ي  تصػػػادار
  1رةيسػػػػييف مرػػػػؿ المانيػػػػا اايطاليػػػػا اترليػػػػا تعتمػػػػد فػػػػ  مصػػػػالحها ع ػػػػ  الغػػػػاز الراسػػػػ  ي

ية فرػػد فػػتح ما ػػؼ راسػػيا مػػف الطا ػػة ا تصػػادابالتػػال  ا امػػة عال ػػات تراريػػة اسياسػػية ا 
اة أف سػيبيريا تعػػد مصػػدرًا  اربيػػةية رسػػيما فػ  ماضػػ  الطا ػة األا تصػادافا ػا سياسػػية ا 

 امًا ردا راربا االصيف اغيرها مف الداؿ.ه
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اناػاى خػط انابيػب فػػ   1111امػف رانػب اخػر ا امػت راسػيا االصػػيف فػ  عػاـ  
اة ، الياـ/  برميؿ111111منطرة ارؽ سيبيريا االمحيط الهادئ بطا ة انتارية ب غت ي

ات احتياطػػاف هنػاؾ تنميػة لعال ػات الطا ػة مػ  اػرؽ اسػيا رسػيما مػ  الصػيف رسػترمار 
الغػػاز الطبيعػػ  فػػ   احتيػػاطالتسػػب ا  الػػنوط غيػػر المسػػتغ ة فػػ  اػػرؽ سػػيبيريا اسػػخاليف .

حيػػػث ، خػػػرىاسػػط سػػػيبيريا اهميػػة متزايػػػدة للػػؿ مػػػف راسػػػيا االصػػيف الػػػذلؾ المعػػادف األ
اظهػػػرت ارتراهػػػات السػػػاةدة فػػػ  ااربػػػا لراسػػػيا اهميػػػة تطػػػاير العال ػػػات مػػػ  الاػػػرؽ فػػػ  

 مراؿ الطا ة لسببيف:

 ية . ا تصادؾ الطا ة ارارب  اصؿ ذراته رسباب ديمغرافية ا اف استهال: األاؿ

ه  ف  طار تناي  مدخالتها مف الطا ة ع    اربيةاف العديد مف الداؿ األ :رانيا
حساب صادرات الطا ة الراسػية رسػيما مػ  نمػا الغػاز الطبيعػ  المسػاؿ اتػاميف هيالػؿ 

الطا ة ف  العديػد مػف  أصاؿات استيراد  اف  الا ت نوسه توليؾ امدادات اتازي  امبيع
حيػػث هيمنػػة غػػازبراـ يفػػ  لػػؿ مػػف العػػرض االتازي  رسػػيما فػػ  اسػػط  اربيػػةالػػداؿ األ

اارؽ ااربا اه  بالندا اليتاانيا . ااف الساؽ ارسياية ساؽ ااعدة اللنهػا رديػدة نسػبيا 
 لراسيا . ابصرؼ النظر عف ليويػة تطػار سياسػة الطا ػة الراسػية سػتبر  سػيبيريا رػزىا

 .  1يحاسما مف الدالة الراسية لمنطرة عازلة ا اعدة ماارد 

تعػػد سػػيبيريا الغنيػػة بالمعػػادف االػػنوط االغػػاز ماطنػػا لمنترػػ  الػػنوط االغػػاز االوحػػـ  
،   اع نػػت راسػػيا اسػػترمارا بريمػػة م يػػار دارر فػػ  المنطرػػة1111افػػ  نيسػػاف مػػف عػػاـ ي

باضػػ  برنػػامم تنميػػة الاػػرؽ  اامػػر رةػػيس الػػازراى الراسػػ  ديمتػػرة ميدفيػػديؼ الحلامػػة
  م يار دارر لتطاير سيبيريا االمناطؽ المحيطة بها بح اؿ 11ار ص  ب غ مرماعها ي

   ػػػػاةال اف ذلػػػػؾ يمرػػػػؿ االايػػػػة ع يػػػػا لراسػػػػيا لرػػػػرب سػػػػيبيريا مػػػػف ارسػػػػااؽ 1119عػػػػاـ ي
ا ػػد تنبػػأ رةػػيس الػػازراى فػػ  زيارتػػه ل منطرػػة بػػأيرادات ضػػخمة ل مػػاؿ ، ارسػػياية المتناميػػة

تري يانػػػات مػػػف الرابػػػؿ الراسػػػ  االػػػذة مػػػف اػػػأنه إلػػػ   لمسػػترمر فػػػ  المنطرػػػة  ػػػد يصػػػؿا

                                                           

(1) The Changing Geopolitical Importance of Siberia ،op .cit ،pp 1_5. 
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اباارت الحلامة الراسية فػ  تعزيػز  ػدرات السػلؾ الحديديػة ، الراس   تصادانعاش ار
عبر سيبيريا اتطػاير البنيػة التحتيػة ار  يميػة ل طيػراف االمطػارات االمػاان  ابنػاى الطػرؽ 

الطا ػػة الرػػاةـ بالوعػػؿ افرػػا لترريػػر صػػادر عػػف الالػػة  السػػريعة فضػػال عػػف تطػػاير  طػػاع
ارنباى الرسمية ريا نافاست  . اع   الرغـ مف اف الحلامة لـ تربط خططهػا لالسػترمار 

ارلات فشف  رسيما ف  سيبيريا، النما المرتو  ف  الصيفإل   ف  المنطرة بالؿ ااضح
ادت بالوعػػػؿ مػػػف املانػػػات الطا ػػػة الراسػػػية التػػػ  ترػػػـا بتطػػػاير انابيػػػب ل صػػػيف  ػػػد اسػػػتو

  عددا مف الصػورات تب ػغ CNPCالبرنامم اا عت مرماعة الطا ة الحلامية الصينية ي
 يمتها م يار دارر م  ارلت  الػنوط االغػاز الراسػيتيف رازنيػؼ اغػاز بػراـ ع ػ  خ ويػة 

الصػػػيف لرربهػػػا إلػػػ   خطػػػط تطػػػاير خطػػػاط ارنابيػػػب ااػػػبلات نرػػػؿ المػػػاارد مػػػف سػػػيبيريا
البرازي يػػة اارفريريػػة اغيرهػػا مػػف المنػػاطؽ التػػ   ع ػػ  علػػس البضػػاة ، لبيػػرالرغرافػػ  ال

ممػػا يعطػػ  السػػ   السػػيبيرية افضػػ ية المنافسػػة ع ػػ  المػػدى ، تسػػتغرؽ ا تػػا ارهػػدا اامػػاارً 
%  مف ماارد راسيا النوطية افرػا لمػا ذلرتػه 91اتالؿ سيبيريا ما ر يرؿ عف يالطايؿ 
%  مػػف الوحػػػـ 91يا %  مػػػف غازهػػا الطبيعػػػ 95حػػاال  يلمػػػا انهػػا تضػػػـ  .الحلامػػة

مػػػف  % 11الميػػػات ممار ػػػة مػػػف المعػػػادف الرمينػػػة االمػػػاس، اتم ػػػؾ مػػػا يزيػػػد   ػػػيال ع ػػػ ي
  . 1يماارد ارخااب ف  البالد مما يرع ها منطرة رةيسة رستغالؿ ت ؾ المصادر 

 املبحث الثاني
 الوجود الصيني يف سيبرييا

بدايػػة إلػػ   يبيريا االاػػرؽ ار صػػ  الراسػػ سػػإلػػ   ايعػػاد تػػاري  الهرػػرة الصػػينية 
عندما ضمتها ارمبراطارية الريصرية مرؿ حػاض نهػر ا   11النصؼ الران  مف الررف ي

                                                           

(1) Holly . E ،Why Siberia Could Be Russia’s Secret Economic Weapon ،
18/June 2014 ،https://www.cnbc.com/id/100823089, pp 1_4. Accessed 
January 2018.  
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الساحؿ االمعراؼ اف هذ  المنػاطؽ لػاف يرطنهػا السػلاف إل   امار االمنطرة الت  تصؿ
 . 1يييف اعدد   يؿ مف الصينييف األص 

هػا تبعػد إرا أن تاينسؾ السيبيرية مدينة راسػيةفع   الرغـ مف أف مدينة بالغافيا 
إذ ر    ـ911  لػػػـ عػػػف ماسػػػلا اع ػػػ  الرانػػػب الصػػػين  ر تبعػػػد سػػػاى نحػػػا ي9111ي

يوصؿ بػيف الب ػديف سػاى نهػر آمػار فوػ  فصػؿ الاػتاى عنػدما يترمػد يملػف العبػار سػيرًا 
الراسػية  لانت هذ  المدينػة المهمػة مغ رػة ع ػ  الراميػة 1191ع   ار داـ. احت  عاـ 
فهنػػػاؾ تػػػأرير صػػػين  متنػػػام  فيهػػػا افػػػ  الاػػػرؽ  احاليػػػا، خػػػرىاليسػػػت لبريػػػة المػػػدف األ

،  تصػػػادإذ اسػػتال  الصػػينياف ع ػػ  ارػػزاى لبيػػرة مػػف ار، ار صػػ  الراسػػ  باػػلؿ عػػاـ
لػػػالمزارع الرماعيػػػة الرديمػػػة المهرػػػارة التػػػ  يػػػديرها المهػػػارراف الصػػػينياف ،فضػػػال عػػػف 

فضػػػال عػػػف تنػػػام  إسػػػتخداـ ال غػػػة ، اصػػػبحت اػػػاةعة إنتاػػػار الزيرػػػات المخت طػػػة التػػػ 
 هنػػػاؾالرامعػػات . ا ا  تػػدرس فػػ  بعػػػض المػػدارسا  الصػػينية االتػػ  عػػدت ارلرػػػر اػػعبية

تعػػايش ل راميتػػاف الصػػينية االراسػػية فػػ  اةػػاـ نسػػب  ع ػػ  الػػرغـ مػػف اف بعػػض الػػراس 
بب ليساا سعداى ردا بهذا التاس  الصين  اذ يرد البعض انوسهـ خػارج سػاؽ العمػؿ بسػ

  إذ تسػػتخدـ الصػػيف الرػػاى 1منافسػػة العمػػاؿ الصػػينييف الػػذيف يتراضػػاف ارػػار منخوضػػةي
 الناعمة ف  سياستها ترا  سيبيريا .

ترتصػػر ع ػػ  ا    لػػـ1111يإلػػ   تصػػؿ اتتراسػػـ الصػػيف اراسػػيا حػػدادًا ماػػترلة 
%  7يمت لػػاف يا    م يػػار نسػػمة1,1حيػػث يرطػػف فػػ  رانػػب الصػػيف  رابػػة ي، نهػػر امػػار
المػاارد الغذاةيػة إلػ   راض  الصالحة ل زراعة ف  العالـ اهـ ف  حارػة ماسػةفرط مف ار
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  م يػػػاف نسػػػمة مػػػف السػػػلاف الػػػراس فػػػ  ارض غنيػػػة غيػػػر مسػػػتغ ة مػػػ  1ايرابػػػؿ ذلػػػؾ ي
ايرابػػؿ ذلػػؾ رغبػػة ، المنػػاطؽ الغربيػػةإلػػ   تنػػا ص فػػ  المااليػػد الػػراس االهرػػرة المتزايػػدة
منػاطؽ سػيبيريا مػ  ماتردمػه الصػيف مػف  رامحة ل صينيف ل دخاؿ االعمؿ ف  العديد مػف

عمالة رخيصػة رػدا مرارنػة بالعمالػة الراسػية التػ  سػاهماا فػ  اػغؿ ارراضػ  المهرػارة 
  1يالت  تخ   عنها الراس 

منػػذ تولػػؾ ارتحػػاد السػػافيت  اسػػترر المزيػػد مػػف المػػااطنيف الصػػينيف فػػ  سػػيبيريا  
اعيػػػػػيف اتعػػػػػد منطرػػػػػة ل بحػػػػػث عػػػػػف فػػػػػرص رديػػػػػدة رسػػػػػيما ررػػػػػاؿ اعمػػػػػاؿ احػػػػػرفييف ازر 
ااسػػتأررت الصػػيف مػػا  بالغافياتانسػػؾ ااحػػدة مػػف ا ػػدـ المرتمعػػات الصػػينة فػػ  راسػػيا

فضػال عػف ،   هلتار ف  بيرابدزهاف امنطرة خابارافسؾ الراسػية111,111مرماعه ي
، عاػػػرات اررؼ مػػػف الترػػػار الصػػػينييف االعمػػػاؿ الماسػػػمييف ذهابػػػا اايابػػػا عبػػػر الحػػػداد

يتعمرػػػاف باػػػلؿ متزايػػػد فػػػ  ا  فػػػ  المنػػػاطؽ الحداديػػػة فرػػػط بػػػؿايسػػترر المهػػػارراف لػػػيس 
إلػػ   اتريػػر الهرػػرة الصػػينية هػػذ ، فػػ  البػػر عم يػػات هرػػرة فػػ  العػػالـ ارراضػػ  الراسػػية

سيبيريا تساؤرت راسية بااف ارػاد خطػط صػينية طايػؿ اررػؿ ل هيمنػة المحتم ػة ع ػ  
اتاػػري   ريرػػاب  الراسػػ المنطرػػة رسػػيما مػػ  ترارػػ  معػػدؿ النمػػا الػػديمغراف  السػػلان  ا

  11الرر مػف ي هناؾالارؽ ار ص  الراس  خاصة ااف إل   الحلامة الصينية الهررة
ريمت لػػػاف اراضػػػ  ا  م يػػػاف صػػػين  يعياػػػاف فػػػ  الاػػػرؽ ار صػػػ  فػػػ  الرانػػػب الصػػػين 

 االمتا ػػ  اف يػػؤدة ذلػػؾ، صػػالحة ل زراعػػة االمعػػاؿ اف يحصػػ اا ع ػػ  فرصػػة فػػ  سػػبيريا
ب ػػػد باػػػلؿ خطيػػػر افػػػ  سػػػيبيريا ع ػػػ  ارػػػه الخصػػػاص ايوترػػػر ترػػػايض مسػػػتربؿ الإلػػػ  

 . 1يسيبيريا إل   احصاىات د يرة حاؿ عدد الصينييف المهارريفإل   الماضاع

تسػػػتخدـ الصػػػيف رميػػػ  الاسػػػاةؿ المملنػػػة لضػػػماف تاسػػػعها ااسػػػتغالؿ ارراضػػػ   
الزراعيػػػة ااسػػػتغالؿ منػػػاطؽ الغابػػػات اتاػػػييد الهيالػػػؿ ل طػػػرؽ اخػػػدمات السػػػلؾ الحديػػػد 

                                                           

(1) Russia _ China : Future changes in Siberia LEAP 2020. 

www.leap2020.net › Home/Accueil. Accessed January 2018.  

(2) Xavier Luizer ،Ksenia Bolchakova ،op . cit ،pp1_2. 
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يلػاترينبرغ إلػ   السريعة التػ  تػربط المػدف الصػينية بوالديواسػتاؾ اخطػاط نرػؿ البضػاة 
مف الػداؿ الغربيػة مرػؿ المانيػا افرنسػا اايػراف ممػا يسػمح برسػـ  أخرىارهات إل   لتصؿ

امننػا مرػؿ  يرغيزسػتاف  ب ػداف ا ػؿأا  خطاط مباارة بيف الصيف اراسيا متراازة منغاليا
اطؽ الحدادية الحرة ل معػامالت التراريػة اارسػترمار الضػخـ الازاخستاف اتضاعؼ المن

الصػيف فضػال عػف ارسػترمارات إلػ   ف  بنػاى انابيػب الػنوط االغػاز لر ػب الغػاز الراسػ 
العراريػػػة اهػػػذ  السياسػػػات مدعامػػػة برػػػاة مػػػف  بػػػؿ المصػػػارؼ االمؤسسػػػات الصػػػينية مػػػف 

صػػرفية المردمػػة ل اػػرلات خػػالؿ اتوا يػػات المعػػامالت الماليػػة بالرابػػؿ عبػػر الرػػراض الم
حتػػ  المرايضػػة بػػيف البنػػاؾ المرلزيػػة اهػػذا ياػػمؿ ع ػػ  ارػػه الد ػػة أا  الراسػػية اارفػػراد

 . دارةسيبيريا اللف ع   مستايات ا ؿ بسبب الوساد اإل

ع   الرغـ مف العال ات الغير مستررة بيف راسيا االصيف فلالهما اريرػة انظمػة  
لؿ مػف الرػاريف الاػر ييف اخػذت تراربػا البػر رسػيما سياسة  إرا أف فلرية غير مترانسة

اتعػػد الصػػيف  مػػ  حارػػة لػػؿ منهمػػا لالخػػر فػػ  العال ػػات الداليػػة االنظػػاـ العػػالم  الرديػػد
  إذ يمرػػؿ ارمػػال  الترػػارة بينهمػػا بنحػػا 1111لػػالبر اػػريؾ ترػػارة لراسػػيا منػػذ عػػاـ ي

العال ػػػة مربحػػػة  ، اهػػػذ  1111  م يػػػار دار سػػػنايا بح ػػػاؿ عػػػاـ ي111%  باا ػػػ  ي11ي
منذ خمسة سػناات حتػ  ارف اهػ  بحارػة  اربيةل رانبيف فرد ارر ت راسيا بالعرابات األ
تػارير ارراضػ  إلػ   حيػث تعمػد الصػيف، هاا تصػادماسة لتطاير اسااؽ رديدة رحيػاى 

الزراعيػػة ممػػا يػػافر  ػػدرات نرديػػة هاة ػػة لراسػػيا بسػػبب يالتػػأرير االضػػراةب  مػػف خػػػالؿ 
  عػػػاـ . اتعتمػػػد راسػػػيا ع ػػػ  الصػػػيف 11يإلػػػ   د مػػػ  الصػػػيف تصػػػؿعرػػػاد طاي ػػػة ارمػػػ

ل مسػػػاعدة فػػػ  ضػػػماف ارسػػػتررار الرياسياسػػػ  فػػػ  مناطرهػػػا الرنابيػػػة الغربيػػػة يسػػػيبيريا  
تحالؼ راس  صين  ضد الغرب رسيما فػ  التػدخؿ العسػلرة الراسػ  فػ   هناؾحيث 

 . 1ي 1111الرانيا ف  عاـ 

                                                           

(1) Russia _ China : Future changes in Siberia ،op.cit .  



  (8102لعام )ا(/88(/العدد )8لمجلد )/الية القانون للعلوم القانونية والسياسيةمجلة ك

 

Journal of college of Law for Legal and Political Sciences  

050 

Sourse : Russia _ China : Future changes in Siberia LEAP 2020. 

www.leap2020.net › Home/Accueil ،Accessed January 2018.  

ياضػػح الاػػلؿ السػػابؽ منػػاطؽ الارػػاد الصػػين  رسػػيما فػػ  المنػػاطؽ الرريبػػة مػػف  
إذ ال ػاف ارسػاد يمرػؿ منػاطؽ ارسػتخراج ل ػنوط االغػاز امػا ، الحداد الصينية ف  سيبيريا

فه  مناطؽ الصناعات التحاي ية اما ال اف اربيض المناطؽ   سادال انيف ياربيض اار
  ارنتارية.

ة االبحػػػث عػػػف ح ػػػاؿ ل ماػػػالؿ  تصػػػادار  يا ػػػد اخػػػذت لغػػػة الحػػػاار االتعػػػااف  
العالميػػة رسػػيما منػػذ نهايػػة الحػػرب البػػاردة اهػػذا التنػػاغـ يتاحػػد بالاػػعار اترػػا  الاريػػات 

                                                           

اللنها بريت مررد  الصيفإل   خطط لوتح طريؽ الترارة هناؾف  ظؿ حلـ ايواف الرهيب لانت   ي
ليتاانيا ابالندا احاالت بريطانيا الحصاؿ ع   إل   فلرة ع   الرغـ مف مرار البضاة  الصينية

 راسيا فض ت ترؾ هذا الطريؽ ؛ ألفاذف بوتح طريؽ ترارة ل صيف مف خالؿ راسيا للنها فا ت
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ية ا تصػػػادعال ػػػات إلػػػ   لسياسػػػية ااترػػػه الطػػػرفيفالمتحػػػدة االغػػػرب االرغبػػػة بارسػػػتررار ا
بعػػض الرطػػ  العسػػلرية أا  رناةيػػة امتعػػددت ارطػػراؼ مػػف خػػالؿ اسػػتيراد السػػ   الصػػينية

الراسية ل صيف اازداد التعااف ف  استراتيريات الطا ة اعزز ذلؾ رغبة راسيا ف  لعػب 
ح ػػػاؿ ازمػػػة لغػػػرب بدار البػػػر فػػػ  اػػػرؽ اسػػػيا ا ػػػد تلػػػرس ذلػػػؾ بانهيػػػار العال ػػػات مػػػ  ا

دخ ت راسػيا باسػتراتيرية مزدارػة ترػا  الصػيف فػ  مرػاؿ ارمػف االسياسػة ا ،  **يالرانيا
  بػػػالحاار العسػػػلرة السياسػػػ  االتعػػػااف فػػػ  مرػػػاؿ األالػػػالعسػػػلرية اتػػػـ توعيػػػؿ الرليػػػزة 

التسػػػ ح اتحسػػػيف الررػػػة المتبادلػػػة االاػػػوافية ع ػػػ  حػػػد سػػػااى انظػػػاـ ارسػػػترابة الماػػػترلة 
  ااررهػػػاب سػػػالمبااػػػرة فػػػ  اسػػػيا الاسػػػط  بمػػػا فػػػ  ذلػػػؾ التطػػػرؼ اإللتهديػػػدات الغيػػػر م

اارترػار بالمخػدرات . اتسػػتخدـ راسػيا موتػػاح الرػاة العسػلرية الماػػترلة لاسػتعراض  ػػاة 
امف رانػب اخػر تاػعر راسػيا بػالر ؽ مػف صػعاد الصػيف ، ترا  الناتا االاريات المتحدة

المح   ل صػيف رربعػة اضػعاؼ نظيػر   المطرد امنذ مدة طاي ة رسيما م  ارتواع الناتم
باػلؿ  سػ حةالناايػة ااأل سػ حةف  حيف تستمر راسيا ف  ريادتها ف  مراؿ األ، الراس 

الماارد ف  الارؽ إل   عاـ . االعمؿ بالؿ البر ردية ترا  ماسلا رسيما ف  الاصاؿ
حوػاظ ع ػ  تأهيػؿ الصػيف اال إعػادةاما الرليزة الرانيػة هػ  اسػتراتيرية ، ار ص  الراس 

                                                                                                                                                      

مهد لتاس  راسيا  لمااطنيها فرط اهذا الاض  ها السبب الرةيس  ل تنافس ارنر ا _ راس  الذة
  .Grzegors . N ،op . cit ،pp 45_46                      ل مزيد ينظر:، ف  اسيا

تطاير العال ات م  رزيرة الرـر مف خالؿ الماراع الطماح والارالة الار يةو إل   يسع  الغرب**  ي
فحاا  التمدد اضـ ا  1111الذة اط رته داؿ ارتحاد ارارب  ف  العاصمة التايلية براغ ف  عاـ 

 إعادةارتحاد ارارب  لمن  راسيا مف إل   لؿ مف بيالراسيا ااذربيراف اارمينيا ااالرانيا اغيرها
التدخؿ العسلرة الراس  إل   مما ارار ذلؾ غضب راسيا اادى، مرد ارتحاد السافيت  السابؽ

 ل مزيد ينظر :  1111ف  الرانيا عاـ 
، اتيرية : التطارات السياسية ف  ازمة الرـر بيف ارفاؽ االتداعيات راىة استر إبراهيـ، عمرا محمد 

 .1111، اغسطس 11، ية االسياسية تصادار، المرلز الديمرراط  العرب  ل دراسات ارستراتيرية
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 ػػػدراتها الدفاعيػػػة مػػػف خػػػالؿ تحػػػديث ترسػػػانتها الناايػػػة االػػػتخ ص مػػػف دفاعاتهػػػا الرايػػػة 
   :1ارستراتيرية ف  الارؽ اتعمؿ راسيا ع   احتااى الصيف مف ناحيتيف ي

 تاارؾ ف  نزاعات لالهند افيتناـ .أا  حديرة أس حةا. تهديد الداؿ المنافسة ل صيف ب
 الراسية . س حةايد الصيف باحدث انظمة األترنب تز  أخرىب. امف ناحية 

ا ػػػػد رلػػػػزت ماسػػػػلا ع ػػػػ  رانػػػػب ااحػػػػد ع ػػػػ  تاسػػػػي  دعامػػػػة التعػػػػااف رسػػػػتراتيريتها  
المزدارػػة مػػف خػػالؿ زيػػادة اتيػػرة انطػػاؽ المنػػاارات الماػػترلة بعػػد اف لانػػت زيػػارات 

  فػ  منطرػة البحػر األالػ  ل مػرة 1115ماػارلة البحريػة عػاـ يإلػ   عسلرية متبادلة
متاسػػػط ابحػػػر اليابػػػاف رسػػػيما فػػػ  تاسػػػي  نطػػػاؽ الع ميػػػات العسػػػلرية فػػػ  ملافحػػػة ال

 اررهاب االرتاؿ االررصنة 

  تـ تاػغيؿ خػط انابيػب راسػيا االصػيف رسػميا افػ  1111اف  يناير مف عاـ ي 
 الصػػػيفإلػػػ     م يػػػاف طػػػف مػػػف الػػػنوط15  مػػػف عم هػػػا تػػػـ تصػػػدير ياألالػػػخػػػالؿ السػػػنة 

اػػمؿ ارتوػػاؽ ا ،   فرػػط مػػف ااردات الصػػيف مػػف العػػالـ%1ياػػلؿ الػػنوط الراسػػ  نحػػا يا 
  1يالغاز الطبيع  االطا ة النااة االماةية االوحـ 

اهػػػا اسػػػترمار  1111بػػػيف الصػػػيف اراسػػػيا عػػػاـ    ػػػاة سػػػيبيريايمنػػػذ عرػػػد اتوػػػاؽ  
ية للؿ مف الصػيف ا تصادتأميف عاةدات رياسياسية اسياسية ا إل   طايؿ اررؿ يهدؼ
حيػػػث  سياسػػػة االترػػارة، اهػػا نمػػػاذج رػػدة لعال ػػات الرػػػاى اللبػػرىاراسػػيا االرغرافيػػة ال

  11اتوا ية اراى ابي  الغػاز لمػدة ي 1111ا عت راسيا االصيف ف  انغهاة ف  مايا 
  م يار دارر التزمت بها ارلة البتراؿ الاطنيػة الصػينية باػراى 111عاما تب غ  يمتها ي

%  مػػف 11يإلػػ   هػػذا الحرػػـ مػػف الغػػاز سػػنايا مػػف غػػاز بػػرـا ايصػػؿ 1ـ/  م يػػار19ي
                                                           

(1) Margarete . K and Kirsten .W ،Russia : Turn to China ? ،Global Issues 

Division ،German Institute for International and Security Affairs, January 

2016 ،pp 1_4. 

(2) Victor . L ،Russia and China : New Trends in Bilateral Relations and 

Political Cooperation ،apcss.org/wp-

content/uploads/2012/09/Chapter14.pdf ،p 4. 
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%  مػػػف اارداتهػػػا مػػػف الغػػػاز اتصػػػؿ  يمػػػة 11  انحػػػا ي1111اسػػػتهالؾ الصػػػيف لعػػػاـ ي
ايعػػػػد هػػػػذا الماػػػػراع  ػػػػاة ،   م يػػػػار دارر71يإلػػػػ   ارسػػػػترمار الماػػػػترلة لهػػػػذا الماػػػػراع

  نحا بناى عال ة استراتيرية ل غاز م  الصيف ا رب مف ت ػؾ التػ  األالسيبيريا الخطاة 
  111اة اف راسػػػيا سػػػتدعـ ترػػػارة الغػػػاز ع ػػػ  المػػػدى الطايػػػؿ ب ي، الغربيػػػةمػػػ  ااربػػػا 
إلػػػ   مػػػف طا ػػػة سػػػيبيريا ممػػػا سػػػيخ ؽ صػػػ ة فع يػػػة بػػػيف الب ػػػديف تب ػػػغ  يمتهػػػا 1م يار/سػػػـ

حيث اف عال ة الغاز هػذ  تعػد ح رػة اصػؿ اسػتراتيرية ، عارات الم يارات مف الداررات
ازمػػة االرانيػا يعػد نراحػػا لبيػرا لراسػػيا  رةيسػية مػف حيػػث اهميتهػا ل رػانبيف رسػػيما عرػب

التلامؿ الطبيع  بيف إل    اة سيبيريا تايرفشف  ،م  تردـ لبير ل دب اماسية بيف الدالتيف
مػف خػالؿ   1يالب ديف اتظهر  درة راسيا ع   تطاير اسااؽ تصػدير رديػدة خػارج ااربػا 

ا الماراع ربحية ع ػ  خط انابيب ارؽ سيبيريا االمحيط الهادة ياسبا . ا د ريافر هذ
داف إلػ   ل غػاز الػذة تػـ ارتوػاؽ ع يػه سػعارمدى الساؽ الرريب اذلؾ لتدن  مسػتاى األ

سعر الساؽ االذة سيحمؿ بعض الخساةر ل رانب الراس  يملػف تعايضػها ع ػ  ارمػد 
افػػ  نوػػس الا ػػت يػػرى بعػػض الصػػينياف اف هػػذا ارتوػػاؽ ر يعػػد ذا ، الطايػػؿ ل ماػػراع
الاػػرلات الصػػينية  ػػد تحم ػػت ع ػػ  عاترهػػا خػػالؿ  ؛ ألفة ل صػػيف اذلػػؾفاةػػدة ربحيػػة لبيػػر 

  ي ػػة  أسػػعارالعرػػاد الطاي ػػة الرػػدرة ع ػػ  اسػػتيراد الػػنوط االغػػاز مػػف رميػػ  برػػاع اررض اب
ردا . اللػف هػذا الماػراع سػيتيح ل صػيف الرػدرة ع ػ  التاسػ  فػ  سػيبيريا ازيػادة اتنايػ  

 ارسترمارات ف  سيبيريا .

يسػػػػ ط الخبػػػراى الصػػػػينياف الضػػػاى ع ػػػػ  عػػػدد مػػػػف التحػػػػديات امػػػف رانػػػػب اخػػػر  
ل تعااف المسػترب   فػ  مرػاؿ البتػراؿ مرػؿ انخوػاض انتػاج راسػيا فػ  سػيبيريا االحػاارز 

 ااف ف  مراؿػػػػاافاؽ التع سعاريا االنزاعات ف  األػػمار اررنب  ف  راسػػػاـ ارسترػػػام

                                                           

(1) Pierre . N ،The Power of Siberia natural _ gas project commercial or 

political ? ،for Russia The power of Siberia gas deal with China is a long 

term investment aimed at securing geopolitical returns ،30/1/2017 . 
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 . 1يالطرفيف  الوحـ تخض  لنوس عدـ اليريف اانعداـ الررة بيف

 ااسـ ماترلة بيف الصيف اراسيا رسيما ف  اسيا الاسط  اسيبيريا تر ػؿ  هناؾ 
مػػف الخالفػػات االمخػػااؼ مػػف زيػػادة نوػػاذ الصػػيف حيػػث يالحػػظ ترحيبػػا ترػػا  ارسػػترمار 

ف  الارؽ ار ص  الراس  اتاري  الماارلة الناطة ف  مااري  مرؿ سيبيريا  الصين 
اسػػتغالؿ الاػػلاؾ الراسػػية حػػاؿ إلػػ   نػػب اخػػر تعمػػد الصػػيفابيلػػاؿ _ امػػار . امػػف را

التغيػػػػرات فػػػػ  سياسػػػػة الطا ػػػػة األارابيػػػػة ل ضػػػػغط مػػػػف أرػػػػؿ ارسػػػػتحااذ ع ػػػػ  اتوا ػػػػات 
فػ  سػػيبيريا اغيرهػػا الػذلؾ ارسػػتوادة مػػف  أخػػرىلتػػأميف زيػػادة الػنوط اماػػاري  ، ماػراطة

الاػػػػراى ل مػػػػاارد المخػػػػااؼ الرياسياسػػػػية الراسػػػػية ترػػػػا  الغػػػػرب لتسػػػػري  عم يػػػػات البيػػػػ  ا 
، اضػػماف التسػػامح الراسػػ  لزيػػادة الماػػاري  اارسػػترمارات فػػ  سػػييبيريا ااسػػيا الاسػػط 

الع ه سيلاف سؤاؿ موتاح عف عدد األهػداؼ الراسػية االصػينية التػ  سػيتـ تحريرهػا مػف 
 .   1يهذا التعااف فه  ارالة انتراةية 

رػػػػا حػػػػاؿ الهرػػػػرة ياػػػػير اسػػػػتاذ رامعػػػػة ماسػػػػلا في يػػػػا ري بػػػػراس الػػػػذة يرػػػػرة بحا  
 _1119البيانػػات التػػ  رمعهػػا حػػرس الحػػداد الػػراس فػػ  عػػاـيإلػػ   الصػػينية و ااسػػتنادا

  صػػػين  رػػػـ 111111_151111مػػػابيف ي   فرػػػد عبػػػر الحػػػداد الحػػػداد الراسػػػية1111
%  اخػالؿ نوػس الوتػرة 55  ارتو  هذا الر ـ بنسػبة ي1111ديارهـ اف  عاـ يإل   عاداا

الباحػػث أاػػار رسػػتيطاف باػػلؿ داةػػـ فػػ  راسػػيا ا ػػد   صػػين  با15111سػػمح لحػػاال  ي
الال  هناؾااف ، ايضا باف الهررة غير عواية فه  ل بحث عف منوعة العماؿ االوالحيف
ررتبػاط العديػد مػف  محددا مف االاؿ حرلة الراى العام ة اها بشترا  تػدفؽ السػ   اذلػؾ

ر ماراع يالماليػيف مػف الصيف ابالؿ غيإل   المهارريف الصينيف بتهريب المااد الخاـ

                                                           

(1) Linda . J ،and others ،China’s Energy and security relations with Russia ،

Policy Paper ،Stockholm international Peace Research Institute(SIPRI) ،

October 2011.  

(2): Bobo LO ،Sino _ Russian Relations ،Short Term Policy Brief 87 ،Europe 

Chia Research and Advice Network (ECRAN) European Union May 

2014 ،PP 9_11. 
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مدينػػػػة إلػػػػ   ارمتػػػػار الملعبػػػػة مػػػػف اراػػػػرار االخاػػػػب المرطػػػػاع باػػػػلؿ غيػػػػر ماػػػػراع 
فضػػال ، مانتاػػال  الصػػينية رنػػاب اػػرؽ تاػػنيتا حيػػث مةػػات مصػػان  ارخاػػاب الصػػينية

اػراى المسػترمراف الصػينياف  زراعة ارراض  الت  يمتن  الراسػياف زراعتهػا الػذلؾ عف
اة اف سػيبيريا تتحػاؿ فػ    مصػان إلػ   ديمة االمخازف اتحاي هػاالعديد مف المصان  الر

 .  1ييا ال  الصيف ااف مسترب ها سيلاف ف  ايد الصيف المح ية و ا تصاداعتمادها 

، اع ػػ  الػػرغـ مػػف اف راسػػيا االصػػيف تتمعػػاف بعال ػػات دب اماسػػية اتراريػػة  ايػػة 
هنػاؾ مصػدراً   ايػا ل تػاتر غيػر اف ، اغالبا ما تدعـ بعضهما البعض ف  ارمػـ المتحػدة

بػػيف الب ػػديف يتزايػػد اهػػا مسػػالة النوػػاذ الصػػين  فػػ  الاػػرؽ ار صػػ  الراسػػ  . فبعػػد ايػػاـ 
اسػػػطالها فػػػ  إلػػػ   مػػػف اعػػػالف راسػػػيا انهػػػا سترسػػػؿ غااصػػػات ناايػػػة رديػػػدة لالنضػػػماـ

المحيط الهادة اصدر رةيس الازراى ديمتػرة ميدفيػديؼ تحػذيرا ل صػيف حػاؿ نواذهػا فػ  
ا اؿ وانه مف المهـ عدـ السماح ل مظػاهر السػ بية بمػا فػ  ذلػؾ تاػليؿ ريػاب ، المنطرة

مؤلوػػة مػػػف مػػػااطنيف ارانػػػب فػػػ  المنطرػػػة و ااف ع ػػ  راسػػػيا الػػػدفاع عػػػف اراضػػػيها ضػػػد 
اتؤلػػد هػػذ  التصػػريحات الرايػػة الاػػلاؾ بػػاف ، التاسػػ  الموػػرط مػػف  بػػؿ الػػداؿ المرػػاارة

منطرػػػة سػػػيبيريا إلػػػ   رريف الصػػػينيفاللػػػرم يف يخاػػػ  اف يلػػػاف التػػػدفؽ المسػػػتمر ل مهػػػا
المنطرػػة . ال وػػت االاػػرؽ ار صػػ  ذات اللرافػػة المنخوضػػة تهديػػدا لسػػيطرة راسػػيا فػػ  

تعزيػز السػلاف إلػ   بعػض البػرامم الهادفػة دارةالحلامة الراسية ازارة الاػرؽ األ صػ  إل
فيات  مػف ارتحػاد السػا  أخػرى  أسػرة مػف أرػزاى 111الناطريف بالراسية، انر ت بالوعػؿ ي

السابؽ. ايريد باتيف أف تعػيش األ  يػات تحػت مظ ػة الررافػة الراسػية، اأف تتحػدث ال غػة 
 .  1ي الراسية، اتع ـ التاري  الراس ، اتررأ األدب الراس 

 ن  اتاسعه المستمر يمرؿ مصدر   ؽيتضح مما سبؽ اف استمرار التاارد الصي 
                                                           

(1) Richard . R ،Will China Colonize and Incorporarte Siberia ? July 2012 ،

https ://www . reddit .com/.../will_china_colonize_and_incorporate_sib. 

Accessed January 2018.  

(2) Joseph . W ،Is China aiming for Sibrria ? Does it want to take Siberia 

away from Russia ،http://www.bitquant.com.hk. January 2018. 

https://www.reddit/
https://www.reddit/
http://www.bitquant.com.hk/
http://www.bitquant.com.hk/
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صػػػينات لماازنػػػة هػػػذا ارنتاػػػار إرػػػراى بعػػػض التحإلػػػ   لراسػػػيا ارمػػػر الػػػذة دفػػػ  راسػػػيا
المتزايػػػد اة انهػػػا تعػػػالم بحػػػذر هػػػذ  الماػػػل ة اللنهػػػا فػػػ  الا ػػػت نوسػػػه تسػػػتويد مػػػف هػػػذا 
ارنتاػػػار لتاهيػػػؿ المنطرػػػة لصػػػالحها مسػػػتربال مػػػف خػػػالؿ زرع افلػػػار المااطنػػػة الراسػػػية 

 الراس  مف خالؿ استرمار العراؿ الصينية االبنػ  اررتماعيػة الصػينية  تصادلواةدة ار
الت  تتخذ مف العمؿ الااؽ رليزة مهمة ف  حياتهػا  ػد توترػدها المرتمعػات ارارااسػياية 

 رسيما ف  الظراؼ المعااية االطبيعية الصعبة .

 املبحث الثالث
 مستقبل النفوذ الصيني يف سيبرييا

اف عم يػػة  يػػػاس مسػػػتربؿ النوػػػاذ الصػػػين  فػػػ  سػػػيبيريا مهمػػػة فػػػ  غايػػػة الصػػػعابة 
 لية :اذلؾ لالسباب التا

اخػػذت طبيعػػة التغ غػػؿ الصػػين  فػػ  راسػػيا طػػاب  التعػػااف عبػػر اتوا يػػات رسػػمية مػػ   .1
ر يملػػف عػد ذلػػؾ مسػػتاى مػػف النوػاذ يملػػف  ياسػػه اة اف ترسػػيـ ا ، الحلامػة الراسػػية

صوة النواذ ع يها ابالتػال  فهػ  غيػر مرترنػة  إطالؽهذ  ارتوا يات باراط ريملف 
 بحداد انية بؿ مسترب ية . 

ة ا تصػػادـ دالتػػيف احػػدهما ذات توػػاؽ عسػػلرة هاةػػؿ االرانيػػة ذات توػػاؽ نحػػف امػػا .1
للؿ منهما اداات مخت وة ريملف رع ها احدة  ياس لمستربؿ فشف  انما مستمر لذلؾ
 .خرىترهرر األا  تنام  نواذ ااحدة

 .لؿ ارحتمارت المسترب ية متاحةفشف  ريملننا عد الطرفيف عدايف ارح يويف اع يه .1

ـ مف ت ؾ المعا ات يملننػا صػياغة ماػاهد احتماليػة يملػف اف تصػبح اع   الرغ 
مسارات مسترب ية لطبيعة النواذ الصين  فػ  هػذ  المنطرػة . اسػتحدد هػذ  الدراسػة اطػار 

 المستربؿ المتاسط لتافر المعطيات لهذ  المرح ة .
 اواًل : مشهد زيادة النفوذ الصيني في سيبيريا
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ع ػػ  فلػػرة تصػػاعد مسػػتايات النوػػاذ الصػػين  فػػ  ايرػػـا هػػذا الماػػهد ارحتمػػال   
سػػيبيريا لػػاراد متغيػػرات توػػرض نوسػػها ع ػػ  طبيعػػة هػػذ  العال ػػة لصػػعاد الصػػيف لرػػاة 
تبحػػث عػػف متط بػػات الريػػادة لدالػػة عظمػػ  امػػاـ ترارػػ  غيػػر متسػػارع فػػ  دار السياسػػة 

. اهنػػػاؾ رم ػػػة مػػػف الػػػدااف  التػػػ  ترسػػػـ الخطػػػاط  تصػػػادالراسػػػية رسػػػيما فػػػ  مرػػػاؿ ار
الرةيسية لهذا الماهد اها زيادة النواذ الصين  ف  سيبيريا ايراب ها مرماعة مف اللػاابح 

 الت   د تعر ؿ مسارات هذا الماهد اه  لما يات :

 الدااف  .1

اسػتمرارية الهرػػرة : المعػػراؼ اف الػدااف  ارسػػتراتيرية الرانايػػة بمػرار الا ػػت تصػػبح  . أ
ر عػػددا ااراسػػ  ايرػػارا امسػػاهمة فػػ  تعػػد الراليػػات الصػػينية ارلرػػا   1يالرػػر اهميػػة 

المػػػا ذلرنػػػا سػػػابرًا يعػػػاد تػػػاري  الهرػػػرة ، تاسػػػعة النوػػػاذ الصػػػين  فػػػ  خػػػارج الصػػػيف
ارػاد هػذ  ار  يػة مػ  هػذا التػاري  ا ،  11منتصؼ الرػرف يإل   سيبيرياإل   الصينية

الطايؿ اما يترتب ع يه مف ارى ل رامية الصينية فػ  طبيعػة اخصػيهـ يالػد االايػة 
ية لالسػػػتحااذ الالحػػػؽ ع ػػػػ  ساسػػػسػػػي   اعػػػدة مهمػػػة يملػػػف اف تلػػػاف الرليػػػزة األاتر 

ية  تصػػػػادسػػػػيبيريا ابالتػػػػال  تلػػػػايف مرتمعػػػػات ذات ارى ل صػػػػيف بلػػػػؿ مصػػػػالحها ار
االترارية ااررتماعيػة ممػا يرعػؿ فػرص ارنتاػار الصػين  اافػر رسػيما ااف طبيعػة 

إل   ذلؾ يؤدةفشف  الحاؿ هذ الاخصية الصينية تؤمف بأالاية ارسرة اهذا بطبيعة 
زيادة النواذ الصػين  خاصػة مػ  الرػرب الرغرافػ  الػذة سػاعد باػلؿ لبيػر فػ  زيػادة 

فضػػػال عػػػف الهرػػػرة المعالسػػػة ل ػػػراس بسػػػبب الظػػػراؼ المعااػػػية ، الهرػػػرة االتػػػاطيف
االطبيعيػػػػة الصػػػػعبة اصػػػػعابة مرػػػػارات العمالػػػػة الصػػػػينية مػػػػف حيػػػػث تػػػػدن  اررػػػػار 

عػػػؿ المنطرػػػة فػػػ  متااليػػػة عدديػػػة مطػػػردة لزيػػػادة صػػػينية امسػػػتايات المعياػػػة ممػػػا ير
 اتنا ص راس .

                                                           

(1) Ari . P ،Russia’s Geopolitical Interests in The Baltic Area ،the Center for 

International Affairs ،Finnish Defense Studies, National Defence College 

Helsinki 1999 ،pp 11_12. 
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  11المرتبػػػػة الرانيػػػة عالميػػػا باا ػػػػ  يإلػػػ   الصػػػػين  ااصػػػاله  تصػػػادارتوػػػاع  ػػػدرة ار . ب
تري ياف دارر زاد مف مستايات  اب ية الحلامة الصينية ع   ارسترمار فػ  ظػراؼ 

رد المعدنيػػػػة رسػػػػيما فحارػػػػة الصػػػػيف ل طا ػػػػة االمػػػػاا، صػػػػعبة افػػػػ  مرػػػػارت متناعػػػػة
المتافرة ف  سػيبيريا ابلميػات هاة ػة رػدا اتاحػت الوػرص ارافػر ل صػيف فػ  الػدخاؿ 
فػػػ  ماػػػاري  ماػػػترلة اغيػػػر ماػػػترلة مػػػ  الحلامػػػة الراسػػػية فػػػ  سػػػيبيريا اغيرهػػػا إذ 

يابنظػػرة ع ػػ  ، تمت ػػؾ الصػػيف اللرافػػة السػػلانية االرػػراة لم ػػ  سػػيبيريا علػػس راسػػيا
سػػاهـ ذلػػؾ فػػ  ا ،  1ييملػػف اف تلػػاف هػػذ  مسػػالة ا ػػت فرػػط  تػػاري  الهرػػرة الصػػينية 
رسػمية اغيػر رسػمية فػ  داخػؿ راسػيا ممػا يوػتح ذلػؾ  أصػاؿالحصاؿ ع ػ  فػرص ا 

مرارت البر لها  د تعرز عف الالػاج فيهػا راسػيا خاصػة ااف محػاارت راسػيا فػ  
اػاة تأهيؿ سيبيريا متااضعة مرارنػة بالصػيف فػدخاؿ الاػرلات الصػينية فػ  بنػاى المن

اانابيػػب الػػنوط فضػػال عػػف تػػارير ااػػراى اررضػػ  ابلميػػات ااسػػعة السػػبت الصػػيف 
يعػػد  ا تصػػاداا ػػ  حػػاؿ  ػػد يصػػعب ع ػػ  الراسػػييف الػػدخاؿ فيػػه لمنػػافس رسػػيما مػػ  

توػاؽ راسػيا هػا توػاؽ عسػلرة فػشف  الرر تػدن  يعرػز عػف مرػارات التنػيف الصػين 
   يػػاس ردع هيمنػػة الصػػيف، ة اهػػذا التوػػاؽ  ػػد ريعػػد معيػػارًا مهمػػا فػػا تصػػادالػػيس 

ة ريمنح ذريعة لبيرة رستخداـ الردرات العسلرية رسيما م  تبن   تصادفالتواؽ ار
الصيف نماذج مػف التعامػؿ المتااضػ  يصػعب ع ػ  الخصػاـ فيػه منافسػتهـ .اة اف 

فػشف  استبعاد ارستخداـ الح اؿ العسلرية لتداخؿ اتعريد العال ات بيف الطػرفيف لػذلؾ
الصػػيف فػػ  زيػػادة النوػػاذ فػػ  سػػيبيريا يراب ػػه تنػػا ص راسػػ  يزيػػد مػػف ترسػػي  اسػػتمرار 

 الهيمنة الصينية ف  سيبيريا لدى صناع الررار الصينييف االراس ف  الا ت نوسه.

اف الصػػيف تتمتػػ  باهػػداؼ طاي ػػة ارمػػد ل سػػيطرة ع ػػ   ايػػرى فريػػؽ مػػف المولػػريف 
رسػػيما مػػ  مػػا تمت لػػه مػػف   1يف ه لػػيس لػػديها خطػػة ارػػداؿ زمنػػ  د يرػػاإرا أنػػ المنطرػػة

الراسػػػية فػػػ  سياسػػػتها فػػػ  العديػػػد مػػػف  دارةاإلسياسػػػة الػػػنوس الطايػػػؿ التػػػ   ػػػد توتررهػػػا 
                                                           

(1) Branka .G.J ،Russia Diplomatic and Relationship A Historical Review ،

Master in Chinese Studies UPF ،PP 8_9. 

(2) Richard . R ،op . cit ،pp 1_4. 
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سػػيلاف النوػػاذ الصػػين  فػػ  سػػيبيريا  الم وػػات االماػػلالت الداليػػة التػػ  تاارههػػا ابالتػػال 
 مسالة حتمية .

اع فػػ  سػػيبيريا تزايػػد النوػػاذ الصػػين  الماػػراع اغيػػر الماػػر فػػشف  افػػ  لػػال الحػػالتيف . ت
االارؽ ار ص  الراس  سيلاف لػه تػارير ع ػ  امتصػاص الرػراات مػف سػيبيريا اة 

غػػػاز اسػػػيا الاسػػػط  إلػػػ   اف التاسػػػ  الصػػػين  سػػػيراب ه صػػػعابة مػػػف اصػػػاؿ ااربػػػا
المستمرة ع   راسيا مما سيزيد مف تبعية  اربيةرسيما م  العرابات األ  1ياسيبيريا 
متعددة مما سيرعؿ فرص الصيف اافر حظا ف  الصيف اع   مستايات إل   راسيا

 اربيػةسيبيريا مف ناحية ارسترمار اارسػتيطاف لػدار مػف اداار تر ػيص التػاريرات األ
. فبػػػدر مػػػف اف يلػػػاف التنػػػافس ع ػػػ  الصػػػدارة بػػػيف راسػػػيا  اارمريليػػػة ع ػػػ  راسػػػيا

_ااربا  ااارابا االاريات المتحدة ارمريلية ستلاف المعادلة راسيا صيف ضد امريلا
اف  هذ  الحالة تلاف طرؼ المعادلة الراس _ الصػين  ا ػاى مػف ماارهػة احػداهما 

 ل غرب .

 اللاابح :  .1

ع   الرغـ مف الهررة الصينية اارنتاار الااس  فيملف عػد ذلػؾ رػزى مػف التضػخيـ  - أ
ارعالم  الغرب  ع   الب ديف لخ ؽ فراة بينهما تسػاهـ فػ  اضػعاؼ تراربهمػا الػذة 

المتبادلة بأترا  لوة الصػيف رسػيما مػ  العرابػات  اربيةدية الراسية األ  ص ارعتما
 الغربية اللريرة لراسيا .

تخوػػػػػيض المرتمػػػػػ  الصػػػػػين  فػػػػػ  سػػػػػيبيريا مػػػػػف  بػػػػػؿ الحلامػػػػػة الراسػػػػػية اخاصػػػػػة   - ب
صػػػػهرهـ أا  المهػػػػارريف غيػػػػر الاػػػػرعييف مػػػػف نػػػػاحيتيف امػػػػا بمنػػػػ  الهرػػػػرة الصػػػػينية

ممػا يرعػؿ نمػا فػرص راسػية البػر بأترػا   اترنيسهـ ضػمف الرااعػد اال غػة الراسػية
تاهيػؿ فػشف  تحديد الاراد الصين  ف  سيبيريا اهذا يملػف اف يلػاف سػالح ذا حػديف

عمالػػة صػػينية رػػػاهزة امػػاهرة فػػػ  العمػػؿ ضػػػمف الرااعػػد الراسػػػية بػػارارهـ المتدنيػػػة 
                                                           

(1) Bobo ،L ,op.cit ،pp 11_12. 
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امهاراتهـ العالية يملف اف تلاف البديؿ عف ارتواع مستايات ارار العمالػة الراسػية 
مناطؽ الرر حياية ف  راسيا . ممػا سػيعيد إل   اهررتهـ المستمرة مف هذ  المنطرة

أما سيلاف ذلؾ تهيةة سيبيريا ا ، المنطرة ابه المهرارة هذ  بهيةة مخت وةإل   راسيا
  سػػػر ت راسػػػػيا زيػػػادة ديمغرافيػػػػة فػػػ  سػػػػيبيريا 1111لمسػػػتربؿ صػػػػين  افػػػ  عػػػػاـ ي

إلػػ   تػػاازف نسػػب   ػػد يػػؤدةإلػػ   دفػػ  نطرػػةايرابيػػة مػػ  زيػػادة فػػ  الهرػػرة الراسػػية ل م
 .  1ي ترايض مستربؿ النواذ الصين 

زيادة الارالة الراسية _ الصينية يظهر ترسيمًا ل تعااف بيف الب ديف ُيعر ؿ مػف نوػاذ  - ت
 الصيف اغيرها ل هيمنة ع   سيبيريا .

 ثانيًا: مشهد صراجع مسصويات النفوذ الصيني.

  فلػػػرة ترارػػػ  مسػػػتايات النوػػػاذ الصػػػين  فػػػ  ايرػػػـا هػػػذا الماػػػهد ارحتمػػػال  ع ػػػ 
سػػيبيريا لػػاراد متغيػػرات توػػرض نوسػػها ع ػػ  طبيعػػة هػػذ  العال ػػة لرػػاة امسػػتايات راسػػيا 

هنػػاؾ رم ػػة مػػف الػػدااف  التػػ  ترسػػـ ا ، ية االسياسػػية االعسػػلرية تصػػادعالميػػا ا ػػدراتها ار
تعر ػؿ مسػارات هػذا الخطاط الرةيسية لهذا الماهد ايراب ها مرماعة مف اللاابح الت   د 

 الماهد اه  لما يات :

رسػػيما بعػػد اخػػذ  طػػاب  زيػػادة  أخػػرىيملػػف عػػد التعػػااف الراسػػ  الصػػين  مػػف ناحيػػة  . أ
العال ات الرناةية االارالة ارسػتراتيرية التػ  زادت اتيرتهػا بعػد نهايػة الحػرب البػاردة 

نػػه ماػػهدًا بأ، امػػ  زيػػادة ارسػػترمارات الصػػينية فػػ  سػػيبيريا اراسػػيا باػػلؿ عػػاـ،  1ي
تعاانيًا متناظرًا بيف الطرفيف مما سيرنف الاراد الصين  ضمف اليػات ا ااعػد عم يػة 

فلرة الواةػدة إل   ترعؿ سيبيريا ذات فاةدة ل طرفيف مما سيصرؼ فلرة النواذ الصين 
اهػػػذا البنػػػاى سػػػيلاف ا ػػػرب لهيل يػػػة رديػػػدة مػػػف العال ػػػات الداليػػػة ، الحتميػػػة ل طػػػرفيف

                                                           

(1) Richard . R ،op . cit ،pp 1_4. 

(2) Margarete . K and Kirsten . W ،Russia : Turn to China ? ،Stiftung 

Wissenschaft und Politik(SWP) ،German Institute for International and 

Security Affairs ،Germany 2016 . 
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المسػػػتاى فػػػ  التػػػارير فػػػ  السياسػػػة الداليػػػة فػػػ  اترػػػا  التعدديػػػة لػػػدالتيف بهػػػذا  تسػػػمح
الرطبيػػة التػػ  هػػ  غايتهمػػا المرح يػػة. ابالتػػال  لػػف تسػػع  الصػػيف نحػػا تػػدمير هػػػذ  
العال ة المرازية بس اليات تبعث نحا التاتر بينهما . فراسيا بالنسبة ل صيف مهمػة 

لػذلؾ هػ  سػا ا رةيسػية ا  سػاسيػة بالدررػة األاألالمف ناحيتيف فهػ  مصػدر ل مػاارد 
 مراارة لها .

ترهػػت راسػػية نحػػا تحػػديث اتطػػاير البنػػ  التحتيػػة فػػ  سػػيبيريا لتطػػاير المناػػاة اغ . ب
النوطيػػة امػػد خطػػاط الػػنوط االغػػاز إسػػبا مػػف  بػػؿ اػػرلات راسػػية عديػػدة لترانسػػنوت 

رالرػػػة محطػػػات ضػػػ  ا ،  1111لػػػـ  فػػػ  عػػػاـ ي1199يإلػػػ   اغيرهػػػا لمسػػػافة تصػػػؿ
إلػ     ازادت  ػدرة الػنوط فػ  المحطػات1111ي األاؿ ألاؿافػ  لػاناف  أخرىنوطية 
  م يػػػاف طػػػف سػػػنايا اينرػػػؿ الػػػنوط الخػػػاـ مػػػف الحرػػػاؿ فػػػ  منطرػػػة تامسػػػؾ 59نحػػػا ي

امنطرة االراغ خانت  مانس  ذاتية الحلـ ف  غرب سيبيريا لمػا يصػؿ خػط انابيػب 
اامسػػػػػؾ _ إيرلاتسػػػػػؾ الحػػػػػال  مػػػػػ  خػػػػػط ارنابيػػػػػب فػػػػػ  تااػػػػػيت ايػػػػػزاد الػػػػػنوط مػػػػػف 

 .   1يات سيبيريا الار ية محافظ

افضػػال عػػف اػػرلات الػػنوط االغػػاز الراسػػية سػػعت الحلامػػة الراسػػية نحػػا تاهيػػؿ  
أا  اتػػاطيف العديػػد مػػف العااةػػؿ الراسػػية اذلػػؾ لماازنػػة اتالفػػ  نتػػاةم الهرػػرة المعالسػػة

معادلة تزايد الهررة الصينية اليها مف خػالؿ فػتح العديػد مػف الماػاري  االمصػان  رسػيما 
، لتاػػري  العمالػػة الراسػػية لماارهػػة الحيػػاة الصػػعبة فػػ  منطرػػة سػػيبيريا سػػ حة  األمصػػان

اف مضػ  راسػيا ، خػرىفضال عف تاري  السياحة االترارة اغيػر ذلػؾ مػف الماػاري  األ
تنػػا ص ل نوػػاذ الصػػين  مػػ  مػػا يرافرػػه مػػف تػػاطيف أا  تحرػػيـإلػػ   فػػ  هػػذا الػػنهم سػػيؤدة

ة الراسية ااضعهـ ضػمف المااطنػة الراسػية ل مهارريف الصينييف ادمرهـ بال غ اصهر

                                                           

(1 (The ESPO (Eastern Siberia Pacific Ocean) Oil Pipeline ،Siberia ،Russia ،

https : www.hydrocarbons _ technology . com/projects/espopipeline ،pp 

2_4. Accessed January 2018.  

http://www.hydrocarbons/
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سير ؿ فرص تزايد النواذ الصين  ر بؿ يعط  راسيا االاية ف  اسػتخداـ عمالػة صػينية 
 تعادت ع   العيش ف  ظراؼ معياية متدنية اصعبة ايعم اف ف  خدمة راسيا .

 ية تساهـ ف  تر يص الدااف  لهذا الماهد.أساسايرابؿ هذ  الدااف  رم ة لاابح  

 اللاابح 

 ربها الرغراف  اسهالة النرؿ ا  ية رسيما النوط االغازاألالالماارد إل   حارة الصيف .1
إلػػ   اسػػتغالؿ رميػػ  الطػػرؽ المتاحػػة اغيرهػػا ل اصػػاؿإلػػ   االتخػػزيف سػػيدف  بالصػػيف

هػػذ  المػػاارد، رسػػيما مػػ  ماتم لػػه الصػػيف مػػف  ػػدرات ماديػػة امرػػابرة ارخػػص العمالػػة 
الراسػػية غيػػر مرديػػة رسػػيما مػػ  ارػػاد الراليػػة الصػػينية  اارداات سػػيرعؿ الاسػػاةؿ

 المنتارة ف  سيبيريا .

ع   الرغـ مف تطار العال ات الراسية الصينية خالؿ العراد الرالرة الماضػية التػ   .1
سػاى الظػف بػيف الػداليتف ياخػذ حيػزا  إرا أف ام ت  طاعات عدة اتبادؿ ارسترمارات

ذلؾ رعتبػارات تاريخيػة بػيف الب ػديف فضػال عػف ف  تولير صناع الررار للؿ منهما ا 
التنافس بينهما لراتيف تبحراف عف الصدراة الدالية امحاالة اض  اليد ع   منػاطؽ 

اهػػػػذا يرعػػػػؿ لػػػػؿ منهمػػػػا فػػػػ  سػػػػباؽ متعػػػػالس اذلػػػػؾ مػػػػف خػػػػالؿ ، المػػػػاراد الطبيعيػػػػة
ارسػػػػترمار فػػػػ  ارض لػػػػؿ منهمػػػػا لالخػػػػر امحاالػػػػة النوػػػػاذ بػػػػالطرؽ الرسػػػػمية اغيػػػػر 

. الػػػذلؾ تسػػػع  راسػػػيا ل عػػػادة لرػػػاة  أخػػػرىلػػػذلؾ مػػػف رهػػػة  ارداد الوعػػػؿ الرسػػػمية
عظم  ،اهذا مارحظنا  ف  الرانيا اساريا اايراف اسيلاف ذلؾ ع   حساب الصيف 

ية اغيرهػػا رسػػيما بعػػد اف خررػػت مترارعػػة امػػاـ الاريػػات المتحػػدة  تصػػادبرػػدراتها ار
 المتحدة اااربا.اانها بذلؾ ااف رااد المدرسة الاا عية لالاريات 

 :الماهد المررح 

سياهد هذا الماهد زيادة ف  الاراد الصػين  فػ  سػيبيريا لمػا تحتارػه مػف مػاارد  
ية اعمالػػة مػػاهرة تزيػػد مػػف سػػب ها فػػ  ا تصػػادامػػا تنطايػػه ع ػػ   ػػدرات فاةرػػة ااملانػػات 

مناطؽ خطػرة اغيػر ذات رػداى إل   ارسترمارات ف  سيبيريا يفرد تعادت الصيف النواذ
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ية تراريػػة ا تصػػاد  ممػػا  ػػد يرع هػا منطرػػة أخػػرىية تعرػػز عػػف ذلػػؾ داؿ متردمػة  تصػادا
 اذلؾ رسباب عدة :، صينية اللف ذلؾ ل ه تحت الهيمنة الراسية

ادراؾ الصػػيف ل رػػاة العسػػلرية الراسػػية الهاة ػػة االتوػػاؽ اللبيػػر لهػػا االػػذة  ػػد ياػػػلؿ  .1
تمػنعهـ مػف ارسػتحااذ  نرطة ضعؼ لبيػرتيف فػ  الا ػت نوسػه لػدى الصػينييفا  عردة

سػػػيبيريا هػػػ  راسػػػية يرلرػػػر مػػػف رالرػػػة فػػػشف  ع ػػػ  سػػػيبيريا فوػػػ  المحصػػػ ة النهاةيػػػة
 راسيا . م   راف . ابالتال  رتريد الصيف اف ترد نوسها ف  ما ؼ حرج

ية لػػـ  تصػػادتبحػػث الصػػيف عػػف الػػربح ارنػػ  لدالػػة صػػاعدة افػػ  لػػؿ سياسػػاتها ار .1
ها ف  الداؿ الضعيوة فليؼ الحاؿ م  دالػة ترعؿ ارستيطاف هدؼ رةيس مف اهداف

 . بحرـ راسيا
يػػة االطا ػػة التػػ  تػػدف  بعيػػد األاللمصػػادر ل مػػاارد  تمت ػػؾ الصػػيف العديػػد مػػف البػػداةؿ .1

  ارستحااذ العسلرة مف ارؿ سيبيريا .أا  عف ارسترتاؿ
الاػػرالة الراسية_الصػػينية هػػ  ااحػػدة مػػف معػػالـ السياسػػة العالميػػة اهنػػاؾ عال ػػات  .1

فػػ  مرػػارت مهمػػة مرػػؿ مسػػاةؿ الطا ػػة االتعػػااف العسػػلرة االصػػناع  االػػدفاع   ايػػة
عبػػار السػػ   االعمالػػة اتنظيمػػات العم ػػة ا  المتبػػادؿ عػػف حػػدادهما االتبػػادؿ الترػػارة

انظرتهمػا ترػا  ، امن  الرريمة االمنظمة ااررهػاب، اارستخداـ الحر ل مراؿ الراة
ة الاريػػات المتحػػدة ارمريليػػة ياللػػف ع ػػ  العال ػػات الداليػػة المرلزيػػة الماػػابهة لنظػػر 

لؿ ذلؾ يرعؿ راسيا االصيف ف  انسراـ ابه تاـ الف تلػاف سػيبيريا ، ارمد البعيد 
احتػػػ  فػػ  ماضػػػاع الهرػػػرة ال صػػينية يػػػرى بعػػػض  ، 1يفػػ  منػػػأى عػػػف هػػذ  الاػػػرالة 

ية االناػاط الصػػين   تصػػادالمح  ػاف الػدالياف اف زيػػادة التػدفؽ الصػػين  االسػيطرة ار
فػػ  سػػيبيريا ليسػػت  ضػػية تنػػافس انوػػاذ اانمػػا هػػ  نتيرػػة طبيعيػػة ل تعػػااف الصػػين  

 .   1يالراس  ااف فلرة التاس  الصين  مبالغ فيها 

                                                           

(1) Branka . G .J ،op.cit ،pp8_9. 

(2  ( Richard . R ،op . cit ،pp 1_4. 
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 اتسصنصاجاالو  الخاصمة
فهػػػ  مػػػف رانػػػب مػػػف اهػػػـ إليػػػه  تعػػػد سػػػيبيريا مػػػف منػػػاطؽ السػػػهؿ الممتنػػػ  الالػػػاج 

الطا ػة لػالنوط االغػاز االتػ  تطمػح لهػا  ية رسيما ماارداألالالمناطؽ ذات الماارد الطبيعية 
 سػػااة الظػػراؼ الطبيعيػػة لانخوػػاض دررػػات الحػػرارة فػػشف  امػػف رانػػب اخػػر،  ػػاى التنػػافس

ابعػػدها الرغرافػػ  عػػف منػػاطؽ الرػػاة لراسػػيا ابالتػػال  يتط ػػب تأهي هػػا  ػػدرات ماديػػة اباػػرية 
الرػرب الرغرافػ   عالية الل وة مف رانب اخر، مما حذا بالصينييف ل هررة اليها اخاصة مػ 

ية تػػػدعمها الصػػػيف عبػػػر تطػػػاير العال ػػػات ا تصػػػادسياسػػػة إلػػػ   االػػػذة تحػػػاؿ رحرػػػاً ، لهػػػا
ية اارسػػػترمارات فػػػ  راسػػػيا غيػػػرت طبيعػػػة السياسػػػة بػػػيف الب ػػػديف مػػػف  تصػػػادالسياسػػػية اار

رسػػيما ااف سػػيبيريا تعػػم بػػالماراد الطبيعيػػة التػػ  تسػػهـ فػػ  ، الاػػرالة الحػػذرةإلػػ   التنػػا ض
اسيتيح ل صيف دارًا مؤررًا ف  سياستها ترا  ، ااربا االمصالح ارمريليةإل   راسيا امدادات

 ااربا االاريات المتحدة مف خالؿ سيبيريا .
إل   اف النواذ الصين  ااس  ا ديـ ارنتاار ف  سيبيريا فرد اص ت الهررة الصينية 

التػػػػاطيف لهػػػػؤرى مسػػػػتاى سياسػػػػة اا ػػػػ  الحػػػػاؿ التػػػػ  اربػػػػرت راسػػػػيا ع ػػػػ  الربػػػػاؿ الحػػػػذر ا 
الواع ػػة فػػ  تاسػػعة النوػػاذ الصػػين  فػػ  هػػذ   داةالمهػػارريف الػػذة لػػاناا فػػ  الا ػػت نوسػػه األ

يا لأفريريػػا ا تصػػادالمنطرػػة اػػأنها بػػذلؾ اػػأف العديػػد مػػف منػػاطؽ العػػالـ التػػ  غزتهػػا الصػػيف 
 اامريلا الالتينية اغيرها .

إلػػػ   ذلػػػؾ ر يصػػػؿ أف إرا  اع ػػػ  الػػػرغـ مػػػف ارنتاػػػار الااسػػػ  ل صػػػيف فػػػ  سػػػيبيريا 
مسػػػػػتايات الهيمنػػػػػة اارسػػػػػتحااذ رعتبػػػػػارات مرترنػػػػػة باضػػػػػ  راسػػػػػيا السياسػػػػػ  االعسػػػػػلرة 

ة العالم  .ااف الصيف لف تتػارط فػ  ماارهػة دالػة بهػذا الحرػـ فسياسػة الصػيف  تصاداار
خالؿ العراد الماضية رسيما ف   ضية تايااف اهانلانم تعط  مديات ااس  ل صينيف ف  

هػػػدافها داف رفػػ  مسػػػتايات التػػػاتر مػػ  اة طػػػرؼ رسػػػيما راسػػيا . فضػػػال عػػػف الاصػػاؿ ر
ة بيف لؿ مف راسيا االصيف يرعػؿ فلػرة الهيمنػة ع ػ   تصادالارالة االتداخؿ الترارة ار

ريرمػػا تاخػػذ الصػػيف ، سػػيبيريا مػػف  بػػؿ الصػػيف بعيػػدة ع ػػ  ار ػػؿ خػػالؿ رالرػػة عرػػاد الرادمػػة
ها   ػػد يلػػاف بعػػد ذلػػؾ راة مخت ػػؼ لػػدى لػػؿ مػػف اد تصػػحيػػزا مخت وػػا يمػػ  النمػػا المطػػرد ر
 البي  موتاحة اماـ الطرفيف.أا  الاراىأا  صناع الررار لهما فأملانيات النواذ
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 :الممخص
تعد سيبيريا ااحدة مف اهـ مناطؽ الرراات ف  العػالـ لمػا تحتايػه مػف مػاارد االيػة 
رسيما الطا ة لالنوط االغاز ، ابسبب  ربها الرغراف  مف الصيف االبعد عف مرلز الراة 

، اعطػػ  الصػػيف مػػ   ػػدراتها ار تصػػادية االباػػرية ترػػدمًا م حاظػػًا فيهػػا ، سػػاهـ  الراسػػ 
ف  تملينها ف  استرمار لبير اطايؿ المدى لماارد هذ  المنطرة ، ا د أ  ؽ هػذا التاارػد 
مػػ  هػػذ  اللرافػػة الرانػػب الراسػػ  سياسػػيا اا تصػػاديا لمػػا تحتايػػه مػػف المػػاارد ار تصػػادية 

عػػااف بػػيف الب ػػديف فػػ   مرػػارت عػػدة  لالسػػتوادة مػػف  هػػذ  الراسػػية ع ػػ  الػػرغـ مػػف الت
الماارد ، ا د اعتمد البحث المنهم الاصو  االتح ي   حاؿ اداات لؿ مػف الرػانبيف فػ  
التػػػزاحـ ع ػػػ  المػػػاارد فػػػ  هػػػذ  المنطرػػػة ، فسػػػرعة انتاػػػار الصػػػيف مػػػ  رخػػػص العمالػػػة 

أف إلػ   ، ا تاصػؿ البحػث  ا دراتها الترنية ا ار تصادية  يراب ها ترار  تلتيل  راس 
التاارد الصين  ها انتاار اتاارد مهـ اللنه تحت مظ ة راسيا اه  الدالة  ذات الراة 

 العسلرية اار تصادية اللبيرة ف  العالـ ااحد اعضاى مر س ارمف البارزيف .
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ABSTRACT : 

Siberia is one of the most important areas of wealth in the world. 

It has magnitude and variety of primary resources, especially 

energy, such as oil and gas.  Due to its geographical proximity to 

China and the far distance from the Russian power state, this gave 

China along with its economic and human capabilities a 

significant progress, contributing the feasibility of large and long-

term investment to the resources of Siberia. The Russian state was 

politically and economically concerned by this presence with this 

intensity for the concentration of the most resources of the 

Russian economic power despite the cooperation between the 

Russian and Chinese in several areas to benefit from these 

resources. This research adopted a descriptive and analytical 

approach with respect to the overcrowding of resources in that 

area. The speed China with the cheap labor and technical and 

economic capabilities has been noticeable. This has been met by 

the decline of Russian tactics. The findings showed that the 

presence of China is an important presence though it has been 

under the umbrella of Russia, that is the country with the great 

military and economic power in the world. It is one of the Security 

Prominent as well. 


