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إتفاق التعاون والشراكة بني الصني وإيران:
معطى جيواستراتيجي في معادلة الشرق األوسط

عىل مدى السنوات الخمس املاضية، اجرى مسؤولون ايرانيون وصينيون مشاورات لتوقيع اتفاق رشاكة اقتصادية وامنية متهد 
الطريق امام تدفق مليارات الدوالرات عرب استثامر صيني داخل ايران، قدرت وسائل اعالم قيمته بـ400 مليار دوالر. يفتح 
االتفاق الباب عىل توسيع التعاون يف املجال العسكري، ومجاالت االبحاث وتطوير االسلحة والتعاون االستخبارايت، والتنسيق 
يف مجال املنظامت الدولية. يغطي الربنامج الشامل العديد من املجاالت التي يعد التعاون يف املجال النفطي والبرتوكيميايئ 

االبرز فيها، يف ظل ما تشهده ايران املنهكة اقتصاديا، بالنظر اىل االستثامرات الضخمة يف هذا املجال

يف ايران، هناك نوع من االحتفاء بهذا االتفاق، 
املشرتك  التصدي  هي  سياسية،  خلفية  من 
للهيمنة والغطرسة االمريكية، والتحرر من قيود 
امللف النووي والعقوبات والتبعات، باعتبار ان 
عىل  االمريكية  العقوبات  الجهاض  الطرق  اهم 
ايران هو ان ترتبط طهران بالدول الكربى، وان 
تقيم عالقات اقتصادية عىل نطاق واسع مع دول 
الجوار واملنطقة، حتى لو ادى ذلك اىل تحدي 
حشد  تحاول  التي  بايدن  جو  الرئيس  ادارة 

الحلفاء ضد الصني. 
والحذر،  الرتقب  من  يشء  هناك  الخليج  يف 
والنظرة اىل االتفاق االقتصادي الكبري بني الصني 
وايران تتم من زاوية انه مينح الصني موطئ قدم 
مهام واسرتاتيجيا يف قلب املياه الدافئة للخليج 
العريب، ويصب متاما يف نهج الصني االستعامري 
ما  يف  جليا  ذلك  ويظهر  الجديد.  االقتصادي 
وتعمل  االفريقية،  القارة  يف  االن  حتى  انجزته 
يف  العامل  حول  اخرى  مناطق  يف  تكراره  عىل 
فقط  باالعتامد  تحديدا،  الجنوبية  وامريكا  اسيا 
الجزرة االقتصادية للدول  عىل تقديم مغريات 
تتعلق  اليوم  ايران  ان  علام  املحتاجة.  املأزومة 
العاملية  عزلتها  من  لتخرج  الصينية  بالقشة 
الكربى. انه اتفاق الحاجة والرضورة لكل طرف 
منهام، كل فريق يبحث فيه عن مواطن ضعف 

االخر الستغاللها بشكل مثايل.
اكرث ما يقلق دول الخليج هو املضمون العسكري 
عىل  رسمية  صينية  قوات  فنرش  االتفاق.  يف 
االرايض االيرانية، بتغطية رشعية، سيجعل ايران 
قاعدة صينية متقدمة يف بقعة محسوبة تقليديا 
لالمريكيني، من دول الخليج العريب اىل افغانستان 

ودول اخرى يف الرشق العريب. 
السيطرة عىل هرمز تتكامل مع رغبة الصني يف 

خالل  من  املندب  باب  مضيق  عىل  السيطرة 
القاعدة العسكرية التي اقامتها يف خليج تاجورة 
املرفأ  عىل  السيطرة  متت  حيث  جيبويت،  يف 
بكامله. لقد تم بناء القاعدة خالل العامني 2015 
و2017، وهي قريبة من قواعد يقيمها االمريكيون 
وحلفاؤهم الغربيون واالتراك واالماراتيون هناك.

 - الصيني  االتفاق  توقيع  اشعل  ارسائيل،  يف 
االيراين للتعاون االسرتاتيجي الضوء االحمر لدى 
والخرباء،  االبحاث  ومعاهد  املختصة  االجهزة 
لكون ذلك ميثل، بحسب تقديراتهم ومخاوفهم، 
متغريا اسرتاتيجيا ستكون له تداعياته عىل مجمل 
الوضع االقليمي، وعىل االمن القومي االرسائييل.

يشكل االتفاق بني بكني وطهران مؤرشا كاشفا اىل 
فشل السياسة االمريكية - االرسائيلية حيال ايران، 
سواء يف واليتي باراك اوباما او دونالد ترامب. فال 
االول نجح يف احداث تحوالت يف الداخل االيراين، 
الضغوط  سياسة  من  نتائج  حصد  الثاين  وال 
الرصاع  تفاقم  ان  ابيب  تل  وتدرك  القصوى. 
مينح  االمرييك،   - والرويس  االمرييك،   - الصيني 
طهران هامشا اوسع لالستفادة من هذا التناقض 
التوازنات  يف  وحلفائها  موقعها  تعزيز  ملصلحة 
تل  تستطيع  ال  القامئة.  االقليمية  واملعادالت 
ابيب اخفاء مخاوفها من ان نتائج تنفيذ اتفاق 
كبري  حد  اىل  تحّيد  الصيني   - االيراين  التعاون 
رافعة الضغط االقتصادي االمرييك، وتعزز املوقف 
تبديد  عمليا،  يعني  ما  وهو  االيراين،  التفاويض 
االقل  عىل  او  ايران  اخضاع  خيار  عىل  الرهان 
اضعاف موقفها نسبيا يف اي مفاوضات الحقة، 
وما سيسهم ايضا، يف تعزيز مكانتها االسرتاتيجية 

مع حلفائها يف املنطقة.
اما يف الواليات املتحدة، فريى الخرباء يف شؤون 
الرشق االوسط ان هذه الصفقة تعمق التعاون 

اىل  الصني  تسعى  وقت  يف  وبكني  طهران  بني 
االوسط،  الرشق  يف  النفوذ  من  مزيد  كسب 
اقتصادها  لدعم  سبل  عن  ايران  تبحث  فيام 
الخاضع للعقوبات االمريكية. فالصني يف السنوات 
االخرية، كانت رشيكا تجاريا حيويا اليران، ومثابة 
منفذ حاسم يف خضم العقوبات االمريكية التي 
استهدفت نظامها املرصيف وصادراتها الرئيسية، 
تحاول  الذي  الوقت  يف  النفط.  ذلك  يف  مبا 
الواليات املتحدة النهوض من الركود االقتصادي 
ووباء كورونا، وتزداد عزلتها عىل الصعيد الدويل، 
ويبني  االمرييك.  بالضعف  جيدا  بكني  تشعر 
مرشوع االتفاق مع ايران ان الصني، خالفا ملعظم 
البلدان، تشعر بانها يف وضع ميكنها من تحدي 
الواليات املتحدة، اي انها قوية مبا يكفي ملواجهة 
التجارة.  يف  فعلت  كام  االمريكية،  العقوبات 
العسكرية  املساعدة  نطاق  توسيع  سيثري  كام 
االستخباراتية  املعلومات  وتقاسم  والتدريب 
الحربية  السفن  ان  واشنطن، السيام  الجزع يف 
االمريكية تتشابك بانتظام مع القوات االيرانية يف 
الفاريس، وتتواجه مع الصني حول جزء  الخليج 

كبري من بحر الصني الجنويب.
الواليات  يف  االسرتاتيجيون  املفكرون  يحذر 
يف  والصني  روسيا  استعداء  مغبة  من  املتحدة 
روسيا  بني  التدريجي  فالتقارب  نفسه.  الوقت 
والصني، وكذلك بني هاتني الدولتني وايران، ارتبط 
اساسا باستهدافها جميعا من الواليات املتحدة. 
وهو انتقل من كونه، يف بداياته، تقاطعا ظرفيا 
يف  املستمر  التنسيق  اىل  واملصالح،  املواقف  يف 
مواجهة العدوانية االمريكية، لريتقي يف السنوات 
االخرية اىل مستوى الرشاكة االسرتاتيجية، والتي 
االيراين،   - الصيني  االتفاق  راهنا  عنها  يعرّب 
الذي لعبت موسكو دورا مهام يف تذليل بعض 
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العقبات، حتى يتمكن الطرفان من التوصل اىل 
تفاهم كامل ترجم بتوقيعه. فقد كان للعدوانية 
االمريكية دور حاسم يف دفع اطراف ال مشرتكات 
التعاون  عىل  العمل  اىل  بينها،  ايديولوجية 
السيايس والعسكري، واىل تنمية شبكة ضخمة 
يف  تندرج  بينها،  ما  يف  االقتصادية  املصالح  من 
اطار مسار بناء فضاء اورايس تلعب فيه الصني 

دور القاطرة املركزية. 
ورقة  ستفقد  واشنطن  ان  فيه  شك  ال  مام 
الحصار  هي  ايران،  عىل  االهمية  بالغة  ضغط 
اقتصادهم  بتداخل  فااليرانيون،  االقتصادي. 
ميتصون  سوف  الصيني،  االقتصاد  مع  عضويا 
الضغط االمرييك ليصبح ضعيفا وغري ذي جدوى، 

الفلك  يف  يدور  كوكبا  عمليا  ايران  ستصبح  اذ 
الصيني، ولربع قرن مقبل. وسيفرض ذلك عىل 
قوى اخرى معنية ان تحسم خيارها، السيام منها 
دول الخليج العريب، تركيا، روسيا، وطبعا ارسائيل. 
وسيكون عىل الواليات املتحدة ان تحمي مناطق 
وارسائيل،  العريب  الخليج  يف  خصوصا  نفوذها، 
التي اقامت هي ايضا شبكة عالقات قوية مع 
التحتية  البنى  يف  استثامرات  وبرنامج  الصني، 
واملواصالت الربية والبحرية باكرث من 25 مليار 
دوالر. كام سيكون عىل واشنطن ان متنح الصني 
اولويتها. فاالتفاق االيراين - الصيني اطاح الجدل 

العقيم حول االتفاق النووي.
ان  املتحدة  للواليات  حيويا  سيكون  استطرادا، 

املواجهة،  طريق  تسلك  هل  خياراتها:  تحسم 
او  ام تعتمد طريق االنسحاب ملصلحة املحور 
التحالف الرشقي، وتخيل ساحة الرشق االوسط؟
االسرتاتيجي  االتفاق  ان  ايضا  فيه  شك  ال  مام 
االيراين - الصيني يدعم موقع ايران يف املنطقة يف 
هذه املرحلة املفصلية، واعالنه يف هذا التوقيت 
له دالالته. فهو يكرس موقع الصني ودورها يف 
املنطقة يف وقت يرتاجع فيه دور الغرب االورويب 
التي  املرتدد  بايدن   - امريكا  ودور  "العجوز"، 
االوسط.  الرشق  تريد اخالء ساحة  بانها  توحي 
روسيا  الصني،  ان  اىل  ايضا  االشارة  من  بد  ال 
وايران تتجه اىل التخلص من هيمنة الدوالر عىل 
النظام االقتصادي العاملي بالتعاطي يف ما بينها 
تحت  من  نفسها  فتخرج  الوطنية،  بالعمالت 

سياسة العقوبات االمريكية.
لكن يظل هذا التطور االسرتاتيجي مثريا للجدل 
تجربتها  من  ايران  استنتجت  والتساؤالت: هل 
الصعبة مع امريكا ترامب انها تحتاج اىل مظلة 
العقوبات،  ووطأة  العزلة  شبح  تقيها  دولية 
وتوفر لها تدفق السلع والتكنولوجيا؟ هل باتت 
مستعدة لدفع مثن االنضواء تحت مظلة من هذا 
النوع؟ هل ادركت ايران ان شعار "ال رشقية وال 
غربية" الذي اطلق يف بدايات عهد الثورة مل يعد 
قابال للتطبيق، وهو ما اقر به املرشد عمليا حني 
دعا قبل عامني اىل االنعطاف رشقا؟ هل الوسادة 
الصينية هي بوليصة التأمني التي ميكن ان تغني 
ايران عن بوليصة الربنامج النووي؟ هل اكتشفت 
االوسط  الرشق  من  امريكا  طرد  حلم  ان  ايران 
مستحيل، وان حلم تحّول ايران الرشيك االكرب 
لـ"الشيطان االكرب" متعذر ايضا؟ هل استنتجت 
ان االورويب طرف ال ميكن التعويل عليه لحامية 
اتفاق او تعوميه؟ هل استنتجت القيادة االيرانية 
ان املظلة الصينية ال تشكل تهديدا لروح النظام 
تتعلق  تنازالت  عليه  تشرتط  ال  النها  االيراين، 
باالنتخابات والحريات وحقوق االنسان، يف حني 
والشكوك  االسئلة  تزرع  الغربية  املطالب  ان 
يف جدار النظام؟ هل قررت ايران القاء نفسها 
ميكن  ملا  قراءتها  من  انطالقا  الصني،  ايدي  بني 
ان يكون عليه توزع املواقع يف نادي الكبار يف 
هذا  من  موسكو  موقع  اين  املقبلة؟  السنوات 
عن  الحديث  الترسع  باب  يف  يدخل  التعاون؟ 
محور صينيـ  ايراينـ  رويس، وماذا عن العالقات 

بني طهران وموسكو؟ اتفاق رشاكة اقتصادية وامنية متهد الطريق امام تدفق مليارات الدوالرات عرب استثامر صيني.

رشاكة ايران مع الصني تعطل سالح العقوبات االمريكية.


