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

2015م، وُمسجل لدى دائرة املنظمات غري احلكومية يف األمانة 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 اإلصالحات 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 أيضاً للمسامهة يف بناء االنسان، ابعتباره ثروة هذا الوطن، عن طريق تنظيم برامج 
وتطبيق  وتبين  طرح  على  قادرة  قيادات  لصناعة  دورات  وعقد  الواعد،  الشباب  وتطوير  إلعداد 
رؤى وخطط مستقبلية، تنهض ابلفرد واجملتمع وحتافظ على هوية اجملتمع العراقي املتميزة ومنظومته 
القيمية، القائمة على اإللتزام مبكارم االخالق، والتحلي ابلصفات احلميدة، ونبذ الفساد أبنواعه 

كافة، اإدارية ومالية وفكرية وأخالقية 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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سوف ختطو بكني حبذر، وتقّيم ما إذا كان حتالُفها اإلسرتاتيجي مع موسكو يستحق تكلفَة 
هذا الغزو املتهور.

تسبَّب التصعيد العسكري الكامل للرئيس فالدميري بوتني يف أوكرانيا يف زعزعة استقرار الرئيس 
الدولية، والذي استثمر يف  الشؤون  أنه أفضُل صديٍق له يف  يبدو  الذي  بينغ،  الصيين شي جني 

العالقات الثنائية شخصياً وسياسياً.

متَّ تعزيز حمور بكني مع موسكو مؤخراً خالل دورة األلعاب األوملبية الشتوية لعام 2022، 
إبعالهنما املشرتك ب »تعاوهنما بال حدود«.

مث سارع جمتمُع الشؤون اخلارجية الغريب إىل استنتاج أنَّ موسكو وبكني كانتا تشكالن - إذا 
مل يشكل أيٌّ منهما ابلفعل - »حتالفاً اسرتاتيجيًا« يهدف إىل زعزعة استقرار النظام العاملي الليربايل 
القائم على قواعد ومبادئ.  ويعتقد البعض يف الغرب أنَّ بكني ستدعم حتماً األعمال العسكرية 
يف  للوضع  االستجابة  على  وعزمه  الغرب  استعداد  بعناية  الصني  »سرتاقب  أوكرانيا.  يف  الروسية 

أوكرانيا، والذي قد يكون مبثابة إشارٍة إىل اتيوان الحقًا«.

ومع ذلك، جيب أْن أييت التعاون مع بعض القيود اجلوهرية لتجنب تقويض أولوايت بكني 
ومصاحلها يف أعني خمططي السياسة اخلارجية الصينية.  وألسباٍب خمتلفة، فإنَّ التدريباِت العسكريَة 

األخريَة للكرملني متّثل لغزاً  ومصدراً  لفرص غرِي متوقعٍة لبكني.

حتقيق توازن دقيق

متاشياً مع إجراء حتقيِق التوازن الصعب، صرّح وزير اخلارجية الصيين وانغ يي علناً   أنه  جيب 
محاية سيادة مجيع البلدان وسالمة أراضيها، مبا يف ذلك أوكرانيا؛ وعلى روسيا وأوكرانيا العودُة إىل 
طاولة املفاوضات. يُنظر إىل هذا على نطاق واسع على أنه املوقف األكثُر وضوحاً الذي اختذته 

االختبار االوكراني القاسي حملور الصني اجلديد مع روسيا

الدكتور يو جي هي*

* زميل ابحث أول عن الصني يف برانمج آسيا واحمليط اهلادئ يف تشااتم هاوس، ويركز على عملية صنع القرار يف السياسة اخلارجية 
الصينية ابإلضافة إىل الدبلوماسية االقتصادية الصينية.
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الصني بشأن الوضع احلايل وردَّدته مكاملٌة هاتفية بني شي وبوتني.

ويتبلور موقف الصني يف عنصرين مها:

أواًل: ال يدعم حترك الكرملني ضد أوكرانيا، وينظر إىل تصرفات موسكو على أهنا انتهاٌك 
للسيادة الوطنية وميثاق األمم املتحدة - أحد املبادئ األساسية لسياسات بكني اخلارجية منذ عام 

.1949

اثنياً: وهو األهم، تشري الصني بقوة إىل عدم وجود مقارنة بني أوكرانيا واتيوان - فاألوىل 
دولة ذات سيادة واألخرية ليست عضواً كاماًل يف األمم املتحدة ولكنها نظاُم حكٍم فريد من نوعه، 

تعتربه بكني مقاطعًة منشقة.

لكنَّ الصني سرتاقب بعناية رغبَة الغرب وتصميَمه على االستجابة للوضع يف أوكرانيا، والذي 
قد خيدم كمرجع لتايوان الحقاً.

كما أنَّ نزعة املغامرة العسكرية للكرملني ستضرُّ ابلصني اقتصادايً إىل حدٍّ ما.  فبصفتها 
أكرب شريٍك جتاري لروسيا، تتمتع الصني ابستثمارات كبرية وعالقات مالية مع روسيا واليت ستتعرض 

لعقوابت الغرب.

ومن املؤكد أنَّ مثل هذه العقوابت أتيت مع أمل حاد للعديد من الشركات اململوكة للدولة 
اليت تركز على الوقود األحفوري.  وابملثل، فإنَّ بكني هي الشريك التجاري األول لكييف، وتتمتع 

بعالقات ودية مع أوكرانيا، اليت تُعدُّ مصدراً للحبوب واملعدات العسكرية.

ومع ذلك، ستقيس بكني ردَّ فعِلها جتاه أوكرانيا من خالل عدسة املنافسة بني الوالايت 
املتحدة والصني.  وحتقيقاً هلذه الغاية، توفر األزمة األوكرانية فرصتني غري متوقعتني للرئيس شي.

وتنظر الصني إىل الوضع يف أوكرانيا على أنه تشتيٌت يف الوقت املناسب من شأنه أْن جيذب 
قبل  األقل  أورواب، على  اهلندي واهلادئ والعودة إىل  عن منطقة احمليطني  بعيداً  املتحدة  الوالايت 

االنتخاابت النصفية األمريكية يف نوفمرب 2022.



5

االختبار االوكراين القاسي حملور الصني اجلديد مع روسيا

والتقدم غري املتوقع للصني ابعتبارها املنافس اإلسرتاتيجي األساس للوالايت املتحدة.  وبدوِن 
تنسيٍق متعمٍد، حيث عملت بكني وموسكو ابلفعل على مضاعفة القوة لتقويض قدرة الوالايت 

املتحدة من خالل أفعاهلما الفردية.

»إنَّ هتوَر روسيا عمل كحافٍز للصني إلعادة التفكري يف عودهتا لتحالفها مع الكرملني، وقد 
ترغب يف تقليل املخاطر املرتبطة بعالقات روسيا املشحونة مع الغرب«.

العاملية من منظور مماثل، يف  الشؤون  تنظران إىل  افرتاُض أنَّ روسيا والصني  وإنَّه لصحيٌح 
مقدمته كراهيتهما للقيم الليربالية.

يتيح التعاوُن الثنائي املتعمق للبلدين إظهاَر مكانِة القوة العظمى على املسرح العاملي، إّما 
ملوازنة هيمنة الوالايت املتحدة أو لتعزيز أهداِفهما اجليوسياسية.

تقييم التكاليف مقابل الفوائد

، سيتعنيَّ على بكني النظُر يف امليزانية العمومية هلذا التوافق احلايل بعناية.  فإذا  وعلى كلٍّ
إىل  تصل  أْن  بكني  على  فيجب  الفعلية،  الفائدة  من  بكثري  أكرب  بسعر  املواءمة  تكلفُة  جاءت 

استنتاجها اخلاص وأْن ختطو حبذر.

وكان أمل بكني أْن تقدم روسيا دعماً دبلوماسياً كاماًل ملبادراهتا العاملية املختلفة يف إطار 
عدد كبري من املنصات اليت تقودها األمم املتحدة، يف سياق املنافسة مع الوالايت املتحدة.  لكن 

اخلطوة احلالية ملوسكو جعلت رغبات الصني أكثَر إشكالية.

إنَّ هتوَر روسيا كان مبثابة حافٍز للصني إلعادة التفكري يف عودهتا لتحالفها مع الكرملني، وقد 
ترغب يف تقليل املخاطر املرتبطة بعالقات روسيا املشحونة مع الغرب.

ومساراً  القاسي،  الدبلوماسي  خطاهبا  لتخفيف  ملسارها  سرايً  تصحيحاً  الصني  تُِعدُّ  رمبا 
لعالقاٍت أقل عدائية مع الغرب إلظهار نضجها يف التعامل مع أزمة عاملية كربى.

للحزب الشيوعي الصيين: فقد سحب نيكيتا خروتشوف مجيع  التاريخ درساً جيداً  يعترب 
املساعدات لدعم التنمية الصناعية الناشئة يف الصني ألنَّ بكني رفضت أْن تصبح شريكاً صغرياً 

ملوسكو من الناحية السياسية والعسكرية يف اخلمسينيات من القرن املاضي.
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املاضي يف عامل  القرن  السوفيايت يف اخلمسينيات والستينيات من  الصيين  حدث االنقسام 
خمتلف متاماً، لكنَّ شبَحه ال يزال حياً يف بكني وموسكو، ومن غري املرجح أْن يتمَّ اسبعاده يف 

املستقبل القريب.

املصدر:

https://www.chathamhouse.org/2022/02/ukraine-severe-
test-chinas-new-axis-russia


