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مركز البيدر للدراسات والتخطيط

عن املركز
سنة  رحّبية، أتسس  ،وغري  عراقية غري حكومّية  منظمة  والتخطيط  للدراسات  البيدر  مركز 

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف االمانة العامة جمللس الوزراء.

للمشاكل  العملية  الرؤى واحللول  الدولة، عن طريق طرح  بناء  للمسامهة يف  املركز  ويسعى 
والتحدايت الرئيسة اليت تواجهها الدولة، وتطوير آليات إدارة القطاع العام، ورسم السياسات العامة 
ووضع اخلطط االسرتاتيجية، وذلك عن طريق الدراسات الرصينة املستندة على البياانت واملعلومات 
املوثقة، وعن طريق اللقاءات الدورية مع اجلهات املعنية يف الدولة واملنظمات الدولية ذات العالقة. 
ويسعى املركز لدعم االصالحات اإلقتصادية والتنمية املستدامة وتقدمي املساعدة الفنية للقطاعني 
فرص عمل  لتوفري  به  والنهوض  اخلاص،  القطاع  وتطوير  لدعم  املركز  يسعى  واخلاص، كما  العام 
للمواطنني عن طريق التدريب والتأهيل لعدد من الشباب، مبا يقلل من اعتمادهم على املؤسسة 

احلكومية، ويساهم يف دعم اقتصاد البلد واالرتقاء به.

ويسعى ايضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  العداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على االلتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد ابنواعه 

كافة، ادارية ومالية وفكرية واخالقية وغريها.

www.baidarcenter.org

info@baidarcenter.org

حقوق النشر حمفوظة ملركز البيدر للدراسات والتخطيط

مالحظة:
اآلراء الواردة يف هذا املقال ال تعرب ابلضرورة عن وجهة نظر املركز، إمنا تعرب فقط عن وجهة نظر كاتبها.
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رفضت وزارة اخلارجية األمريكية مرة أخرى مزاعم الصني ابلسيطرة احلصرية على حبر الصني 
اجلنويب - ما يسمى بـ »خط الفواصل التسع«. وهو أول تقرير من هذا النوع يصدر منذ عدة 
سنوات، ويعّد عالمًة أخرى تشري لقلق واشنطن املتزايد بشأن توكيد الوجود الصيين يف شرق آسيا. 
ومن املفارقات أنّه يف نفس اليوم الذي ظهر فيه التقرير، واصلت الصني ملء الفراغ الذي ما فتئت 
الوالايت املتحدة تنشئه يف الشرق األوسط: ففي دمشق، أعلنت حكومة بشار األسد أنَّ سوراي 
الصينية، وأثناء وجودهم يف ووكسي، أصدرت الصني وبكني  انضمت إىل مبادرة احلزام والطريق 
إقامة شراكة إسرتاتيجية تشمل، يف مجلة أمور،  يدعو إىل  بياانً مشرتكاً  التعاون اخلليجي  وجملس 

منطقة جتارة حرة يف هناية املطاف.
يبدو أنَّ استعادة خطة العمل الشاملة املشرتكة )JCPOA( مع إيران هي الشغل الشاغل 
إيران، أوضحت  ترتيٍب نووي متجدد مع  التوصل إىل  الشرق األوسط. إىل جانب  لواشنطن يف 
إدارة ابيدن أن شرق آسيا وأورواب مها رأس أولوايهتا. وقد الحظت ذلك كل من الصني، واجلهات 

الفاعلة اإلقليمية األخرى.
االقتصادية  للعقوابت  تعرضها  هو  والطريق  احلزام  مببادرة  سوراي  اهتمام  وراء  الدافع  وكان 
األمريكية واألوروبية .وقالت الوكالة العربية السورية لألنباء، وهي وكالة األنباء الرمسية السورية ذات 
طابع حكومي: »تساعد املبادرة على فتح آفاق واسعة للتعاون مع الصني... مبا يف ذلك تبادل 

السلع والتكنولوجيا ورأس املال، وتسهيل حركة األفراد، فضاًل عن التبادل الثقايف.«
أشار العديد من احملللني يف الشرق األوسط إىل أنَّ القادة الصينيني مراتحون للتعامل مع 
نظام فاسد آخر، وهو ابلفعل نظام قاوم بنجاح اجلهود األمريكية لدعم تغيري النظام. فضاًل عن 
ذلك، تشعر الصني بقلق عميق لوجود أعضاء من املسلمني الصينيني »األويغور« يف مدينة إدلب 
السورية، كما أن الصني قلقة من الصلة الناشئة بني هؤالء األفراد وتركيا. إن العالقات الصينية - 
العمليات الرتكية يف سوراي والعراق. ولذلك تعتمد  الرتكية هشٌة للغاية، فقد انتقدت الصني علناً 
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* مستشار أول يف مركز الدراسات االسرتاتيجية والدولية وانئب رئيس جملس إدارة معهد أحباث السياسة اخلارجية.
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بكني على األسد لتخليص عناصر األويغور من سوراي.
وتُعدُّ هذه األسباب اثنويًة الستخدام بكني لنهجها التقليدي يف اخرتاق الدول األضعف 
اقتصادايً مث استغالهلا سياسياً . ونظراً ألن واشنطن من غري املرجح أن تقدم أي شيء آخر سوى 
املساعدات اإلنسانية لسوراي، فإن الباب مفتوح أمام الصني لكي يكون هلا دور رئيس يف إعادة بناء 

سوراي ــ ويف هناية املطاف توسيع نفوذها السياسي يف دمشق أيضاً.
الناحية  من  ضعيفة  ليست  اخلليجي  التعاون  جملس  دول  فإن  سوراي،  من  النقيض  وعلى 
االقتصادية، إال أهنا تشعر بعدم االرتياح إزاء مصداقية أمريكا، بل إهنم سيكونون أكثَر ارتياحاً إذا 
توصلت واشنطن إىل اتفاق نووي مع طهران. ونقلت صحيفة جلوابل اتميز الصينية املوالية للحكومة 
عن األمني العام جمللس التعاون لدول اخلليج العربية الدكتور انيف فالح مبارك احلجرف قوله إن 
»دول جملس التعاون اخلليجي تقدر بنحٍو كبري أتثرَي الصني املهم ودورها اإلجيايب يف الشؤون الدولية 
واإلقليمية«. إن أمهية بيانه واضحة للغاية، وحقيقة أن احلجرف قد رافقه وزراء خارجية كل من 

اململكة العربية السعودية والبحرين والكويت وُعمان تشري إىل أنه ال يتحدث ابمسه فقط.
تدرك إدارة ابيدن أن هتديد الصني عاملي وليس إقليمياً. وهي مل تتصرف بثبات على أساس 
ذلك الواقع. وعلى الرغم من أهنا دفعت أورواب ابلفعل إىل احلد من قدرة الصني على الوصول إىل 
بنيتها األساسية، فإهنا كانت أقلَّ نشاطاً إىل حد كبري يف أتكيد خماوفها يف الشرق األوسط. إذ إن 
املسألة ليست جمرد متركز قوات أكثر أو أقل يف املنطقة.  واألهم من ذلك، يتعني على اإلدارة أن 
تتوقف عن اإلشارة إىل أن الشرق األوسط أصبح على حنو ما أولوية أدىن ابلنسبة للوالايت املتحدة. 
وإذا استمرت يف ذلك فإن املزيد من األبواب اإلقليمية سوف تكون مفتوحة أمام الصني املفرتسة، 
مع ما قد يرتتب على ذلك من انعكاسات خطرية على األمن القومي األمريكي يف األعوام املقبلة.

رابط املقال: 
https://thehill.com/opinion/national-security/589612-china-
opens-new-doors-in-the-middle-east


