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 العالقــات الصينيـــة-اإليرانيــة
آفـــاق الشراكـــة اإلستراتيجيـــة في عالـــٍم ُمتغيــــر

عبد الرؤوف مصطفى الغنيمي

أحمــد شمـــس الديــن ليلـــة

باحث باملعهد الدولي للدراسات اإليرانية

باحث باملعهد الدولي للدراسات اإليرانية

وصل مســتوى العالقات الصينية-اإليرانيــة إلى حدود الشــراكة والتفاهم، وهو 
مســتوى متقدٌم وقوي من مســتويات التنســيق والتشــاور في العالقــات الدولية، 
وقد اتضح مدى تطور مستوى العالقات الصينية-اإليرانية مع الرفض الصيني 
الرســمي إلســتراتيجية الضغــوط القصــوى األمريكيــة لتعديــل ســلوك النظام 
اإليراني؛ وذلك بدأ مــن رفض بكين لالنســحاب األمريكي من االتفــاق النووي، 
ثم رفض عودة العقوبات االقتصادية األمريكية على إيران، وأخيًرا عدم تصفيرها 

واردات النفط اإليراني رغم العقوبات األمريكية المشددة ضّد إيران.
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ال شــك تمهــد هــذه التطــورات لمســتويات تعــاوٍن أكبــر قــد تصــل إلــى االندمــاج والتكامــل 
الدولــي، وهــي الحالــة التــي تحــُدث عندمــا تتطابــق وجهــات نظــر الدولتيــن تجــاه الشــؤون 
والتفاعــالت اإلقليميــة والدوليــة، ومــع تطــورات الملــف اإليرانــي وتجاذباتــه بيــن القــوى 
الدوليــة، والجــدل الدائــر حــول الموقــف الصينــي مــن التصويــت المحتمــل تجــاه المعركــة 
القادمــة بيــن واشــنطن وطهــران فــي مجلــس األمــن الدولــي أكتوبــر ٢٠٢٠م علــى تجديــد 
قــرار الحظــر المفــروض علــى إيــران فــي بيــع أو شــراء األســلحة، فــإن العالقــات الصينيــة 

- اإليرانيــة ســتكون أمــام ُمعطــى مهــم ومؤثــر فــي مســيرة العالقــات ومســتقبلها.
 وبنــاًء علــى ذلــك فــإن الدراســة ســترّكز علــى تحليــل محــددات العالقــات، واســتعراض 
قضايــا التعــاون واالفتــراق، لتقديــم تفســيراٍت لطبيعــة العالقــات القويــة، ولموقــف الصيــن 
التاريخــي مــن سياســات التطويــق األمريكيــة تجــاه إيــران، وللتنبــؤ بموقــف الصيــن إبــان 
التصويــت علــى تجديــد قــرار الحظــر وتوريــد الســالح إليــران، مــا مــن شــأنه أن يحمــل 
فــي طياتــه تحــوالٍت فــي معــدالت القــوة اإليرانيــة، األمــر الــذي قــد يفاقــم معــه معــدالت 

الصــراع فــي منطقــة الشــرق األوســط.

أواًل. المحددات الُمفسرة للشراكة اإلستراتيجية الصينية-اإليرانية:
تُعـد الصيـن حليًفـا موثوًقـا إليـران، كمـا تُعـد إيـران حليًفـا موثوًقـا للصيـن ضـّد سياسـات 

التطويق األمريكية؛ ويعود ذلك إلى عدة محددات هي كاآلتي:
خلو مسيرة العالقات من الرواسب السلبية- ١

بالعودة إلى العالقات الصينية - اإليرانية التي تضرب بجذورها في أعماق التاريخ، نجد 
أن البُعـد التجـاري طغـى علـى العالقات منذ نشـأتها أثنـاء فترة الُحكم اإلمبراطوري لبالد 
فـارس، بدخولهـا فـي شـراكٍة تجاريـة مـع الصين عبَر المسـار البّري لطريـق الحرير، الذي 
كانـت تسـلُُكه القوافـل التجاريـة الصينيـة انطالًقا من الشـمال الصيني مروًرا ببالد فارس 

ووصواًل إلى الغرب األوروبي.
أمــا فــي العصــر الحديــث، اتســمت العالقــات الصينية-اإليرانيــة خالل فترة ُحكم الشــاه 
بالضعــف مــن الناحيــة االقتصاديــة نتيجــَة إيالئــه الدائرتيــن األمريكية واألوروبيــة األولويَة 
ــة السياســية،  ــى الناحي ــة، بينمــا اقتصــرت العالقــات عل ــدة التوجهــات الخارجي فــي أجن
ففيمــا اعترفــت الصيــن بحركــة تأميــم صناعــة النفــط اإليرانــي فــي الخمســينات، رّدت 
إيــران باالعتــراف بجمهوريــة الصيــن الشــعبية ١٩٦٧م، ودعمهــا الســتعادة عضويتهــا فــي 
مجلــس األمــن عــام ١٩٧١م بــداًل مــن الصيــن الوطنيــة بزعامــة شــيانغ كاي شــيك المدعــوم 
ــج عــام ١٩٧٨م آخــر  ــو فين ــي األســبق هــوا جي ــم أجــرى الرئيــس الصين ــا، ومــن ث أمريكًي
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زيــارٍة أجنبيــة للشــاه َقبــل ســقوط نظامــه(١).
ــر النظــام  ــات نتيجــَة تغيي ــت العالق ــورة ١٩٧٩م، تقارب ــد الث ــا بع ــة م ــا خــالل مرحل أم
اإليرانــي، بإحــكام رجــال الديــن قبَضتهــم علــى الُحكــم، وهــو األمــر الــذي صاحبــه انحــراف 
سياســة إيــران بعيــًدا عــن الدائرتيــن األمريكيــة واألوروبيــة، فَدَخلــت إيــران منــذ حينهــا في 
حالــٍة عدائيــة مــع الواليــات المتحــدة وحلفائهــا اإلســتراتيجيين والتقليدييــن فــي المنطقــة، 
ــران  ــى قائمــة مــزودي إي ــورة، وانضمــت إل ــران الث ــراف بإي ــن لالعت ــت بكي ــم هرول ومــن ث
ــِغ التعقيــد لــدى إيــران بعــد  ــاء الحــرب العراقيــة - اإليرانيــة فــي توقيــٍت بال بالســالح أثن
قــرار حظــر تصديــر األســلحة إليــران علــى خلفيــة أزمــة الرهائــن ١٩٧٩م(٢)، وهــو األمــر 
الــذي لــم تنَســه إيــران للصيــن، ولعــب الــدور األكبــر فــي نيــل الصيــن ثقــة رجــال الديــن 

اإليرانييــن رغــم تحفظهــم علــى العالقــات الجيــدة بينهــا وبيــن إيــران الشاهنشــاهية.
«التعــاون  مرحلــة  ودخلــت  وإيــران،  الصيــن  بيــن  جديــدة  مرحلــٍة  معالــم  ارتســمت 
اإلســتراتيجي» بحلــول تســعينات القــرن العشــرين نتيجــَة التشــابُه الكبيــر فــي التحــوالت 
التــي لِحقــت بــكال الدولتيــن، فكمــا توّلــى علــي خامنئــي مقاليــَد النظــام بوفــاة الخمينــي 
ٍر  ١٩٨٩م، توّلــى جيانــغ زيميــن القيــادةَ عــام ١٩٩٢م، فضــاًل عــن تحــول الصيــن مــن ُمصــدِّ
ــدس  ــة مهن ــة تطــور االقتصــاد بفضــل رؤي ــى خلفي ــام ١٩٩٣م عل ــط ع ــى مســتورٍد للنف إل

ــن. ــي للصي ــة النفــط اإليران ــا جــاءت أهمي ــج، ومــن هن ــج شــياو بين اإلصــالح دين
كمــا لعبــت التحــوالت الدوليــة مطلــع تســعينات القــرن العشــرين دوًرا فــي تعزيــز 
بجانــب  والعســكرية،  والتجاريــة  االقتصاديــة  الجوانــب  لتشــمل  وامتدادهــا  العالقــات 
تجــاه  والحصــار  التطويــق  سياســة  واشــنطن  تبّنــي  إلدراِكهمــا  السياســية،  العالقــات 
الدولتيــن، فــي وقــٍت تنامــت فيــه حاجــة الصيــن للنفــط لزيــادة إنتاجهــا. غيــر أن تنامــي 
ــج الصــراع األمريكــي - الصينــي فــي مضيــق تايــوان ١٩٩٦م، األمــر  التعــاون العســكري أجَّ
الــذي جعــل المواجهــات فــي المضيــق بيــن الجانبيــن عرضــًة لالنفجــار، ولذلــك قلّصــت 
الصيــن تعاونهــا العســكري مــع إيــران النشــغالها بعــودة التهدئــة إلــى مضيــق تايــوان.

بنهايــة عقــد التســعينات عــادت العالقــات بشــكٍل أقــوى علــى خلفيــة إعطــاء بكيــن 
سياســة االنفتــاح عالمًيــا األولويــَة، لتســويق منتجاتهــا مــن ناحيــة، والحصــول علــى النفــط 
مــن ناحيــٍة أخــرى، وإيــران كانــت مــن بيــن البدائــل النفطيــة المهمــة للصيــن، فَمــع امتعــاض 
بكيــن مــن االســتقبال األمريكــي للرئيــس التايوانــي لــي تنــج هــوى عــام ١٩٩٧م، ورفضهــا 
انضمــام الصيــن لمنظمــة التجــارة العالميــة عــام ١٩٩٥م -انضمــت عــام ٢٠٠١م(٣)- أدارت 

الصيــن ظهرهــا للمطالــب األمريكيــة بتقليــص مســتويات التعــاون مــع إيــران.
قــت العالقــات بانتهــاج واشــنطن أوًال: سياســة العقوبــات تجــاه الدولتيــن، حيــث  وقــد تعمَّ
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عــت مــع إيــران  ــة الملــف النــووي اإليرانــي إلــى مجلــس األمــن، ووقَّ رفضــت الصيــن إحال
اتفــاق الشــراكة اإلســتراتيجية الشــاملة عــام ٢٠١٥م، ورفعــت مســتوى التبــادل التجــاري 
واالســتثماري مــع إيــران، ورفضــت االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي وعــودة العمل 
بالعقوبــات ضــد إيــران ٢٠١٨م(٤)، وثانيهــا: اتبــاع الواليــات المتحــدة سياســة التطويــق 
المــزدوج تجــاه العمــالق الصينــي الصاعــد فــي شــرق آســيا للحفــاظ علــى موقعهــا فــي 
قيــادة النظــام الدولــي، وإيــران القــوة اإلقليميــة فــي الشــرق األوســط للحفــاظ علــى التفــوق 

النوعــي إلســرائيل، وضمــان تقــارب القــوة بيــن الفواعــل اإلقليميــة.
تكُمــن أهميــة اســتعراض المســيرة التاريخيــة للدولتيــن فــي كونهــا تكشــف عــن تفســيٍر 
غايــٍة فــي األهميــة علــى قــوة العالقــات، أال وهــو خلّوهــا مــن أي رواســب ســلبية ِمثــل 
ــا لعــب  ــم أو غيرهــا، وهــو م ــالل أو الّض الصراعــات أو الحــروب أو االســتعمار أو االحت

ــة العالقــات البينيــة. ــاء الثقــة بيــن الدولتيــن وتقوي دوًرا فــي بن
طبيعة النظام السياسي للدولتين- ٢

تلعـب طبيعـة النظاميـن الحاكميـن فـي الصيـن وإيـران دوًرا رئيسـًيا فـي تقويـة العالقـات 
Oligarchy األوليغارشـي  الُحكـم  أنظمـة  إلـى  أنظمتهمـا  تنتمـي  إذ  الصينية-اإليرانيـة، 
التسـلّطي أو ُحكم األقلية، الُسـلطة فيها تكون بيد فئٍة قليلة من المجتمع: أرسـتقراطيين، 
ثيوقراطييـن، عسـكريين، حـزب سياسـي، بحكـم قيـادة نظـام الُحكـم فـي الصيـن مـن ِقبـل 
حـزٍب وحيـٍد ومسـيطر يحتكـر كّل مصـادر الُسـلطة السياسـية، أال وهـو الحـزب الشـيوعي 
الصيني، ونفس األمر في إيران يقود النظام السياسي رجاُل الدين الذين يحتكرون كافَة 

مصادر الُسلطة.
وكذلــك يتشــارك النظامــان الصينــي واإليرانــي فــي مقاومتهمــا للقيــم الغربيــة المناديــة 
ويؤمــن  األوروبــي واألمريكــي،  بالمفهــوم  الديمقراطيــة  السياســية وتطبيــق  بالتعدديــة 
ل خطــًرا علــى بقائهمــا، ولذلــك ال تخشــى بكيــن مــن  النظامــان بــأن القيــم الغربيــة تشــكِّ
طهــران علــى الداخــل الصينــي، كمــا ال تخشــى طهــران مــن بكيــن علــى الداخــل اإليرانــي، 
حيــث تدعــم الصيــن ُحكــم األقليــة، وال يوجــد فــي قاموســها السياســي دعــم المعارضــة 

لألنظمــة القائمــة.
االحتياج االقتصادي اإلستراتيجي المتبادل- ٣

تنبع أهمية الصين االقتصادية بالنسبة إليران من ثالثة عوامل جوهرية: أولها: أن الصين 
لـم يكـن لديهـا فـي الماضـي أو الحاضـر مشـكلًة فـي نقـل التكنولوجيـا الحديثـة وخطـوط 
اإلنتـاج الكاملـة إليـران، عـالوًة علـى تقديم الدعم المالي لتمويل المشـروعات االقتصادية 
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والتنمويـة إليـران منـذ أوائـل التسـعينات. وثانيهـا: أن سياسـة الصيـن الصناعيـة ال تهتـم 
كثيـًرا باالسـتخدامات النهائيـة لصادراتهـا للخـارج، علـى عكـس الكثيـر مـن دول العالـم، 
خاصًة الدول األوروبية، بما يعني استخدام المنتجات والِسلع المصّدرة ألغراٍض صناعية 
أو طبية، على سـبيل المثال في اسـتخداماٍت أخرى كاالسـتخدامات العسـكرية والحربية، 
مثلمـا فعلـت إيـران مـع أجهـزة رنيـن مغناطيـس اسـتوردتها من الصين مخصصـًة ألغراٍض 
والمعـدات  تـم اسـتخدامها ألغـراٍض عسـكرية كفحـص أعطـال الصواريـخ  لكـن  طبيـة، 
تـه. وثالثهـا: الرغبـة اإليرانيـة فـي الحفـاظ على  الحربيـة، وتغافلـت الصيـن عـن األمـر برمَّ
عالقاٍت وثيقٍة وودية مع أكبر مشتٍر لصادراتها النفطية والبتروكيماوية في العالم، وإيجاد 
مـورٍد صناعـٍي موثـوٍق فـي وقـت األزمـات وبديـٍل عـن المصنعيـن األوروبيين الذيـن تتداخل 

مصالحهم بقوة مع الواليات المتحدة على ِحساب إيران.
أمــا أهميــة إيــران االقتصاديــة بالنســبة للصيــن فتنبُــع مــن ثالثــة عوامــل: العامــل
ــا  ــك احتياطًي ــن إذ تمتل ــن للصي ــط الموثوقي ــوردي النف ــن أهــم م ــُد م ــران تُع األول: أن إي
ــا بعــد  نفطًيــا ضخًمــا يصــل إلــى ١٥٨٫٤ مليــار برميــل، تحتــل بــه المرتبــة الرابعــة عالمًي
فنزويــال والســعودية وكنــدا(٥)، مــا نســبته ٩٫٣٪ مــن االحتياطــي العالمــي، وإذا مــا أضيــف 
احتياطــي الحقــل اإليرانــي الجديــد الــذي أعلنــت عنــه طهــران فــي نوفمبــر ٢٠١٩م، وتصــل 
احتياطاتــه ألكثــر مــن ٥٠ مليــار برميــل ســتتبوأ إيــران المرتبة الثالثة عالمًيــا(٦)، وبالتحديد 
تتبــوأ إيــران مرتبــة ثانــي أكبــر مصــدٍر إلمــداد االقتصــاد الصينــي بالنفــط الخــام –بعــد 
المملكــة العربيــة الســعودية- وجــزءٌ مــن إســتراتيجية الصيــن طويلــة األجــل هــو تنويــع 
مصــادر الحصــول علــى الطاقــة خاصــًة مــن منطقــة الشــرق األوســط كثيــرة التقلُبــات 
الجيوسياســية المؤثــرة علــى ثبــات اإلمــدادات النفطيــة، وكثيــًرا مــا تســتفيد الصيــن مــن 
تســهيالٍت إيرانيــة فــي نقــل النفــط أو ُطــرق الدفــع فــي أوقــات الحصــار االقتصــادي، ولــذا 
لــم تنخفــض الــواردات الصينيــة كثيــًرا مــن النفــط اإليرانــي فــي أوقــات اشــتداد العقوبــات 
ــا، كمــا كان خــالل عامــي ٢٠١٢م، و٢٠١٣م. كمــا يوضــح الرســم  ــي عليه والحصــار الدول
البيانــي رقــم (١)، انخفــاض الــواردات بحوالــي ٢٠٪ خــالل هذيــن العاميــن ثــم عــادت إلــى 
مســتوياتها الســابقة فــي عامــي ٢٠١٤م، و٢٠١٥م أي َقبــل تفعيــل االتفــاق النــووي بعاميــن؛ 
وعلــى الرغــم مــن انخفــاض واردات الصيــن مــن نفــط إيــران بأكثــر مــن ٥٠٪ بعــد وقــف 
تمديــد االســتثناءات األمريكيــة مــن العقوبــات علــى إيــران فــي مايــو ٢٠١٩م، إاّل أنهــا علــى 

المــدى البعيــد ســوف تعــّوض هــذا التراجــع مــرًة أخــرى.
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رسم بياني رقم (١): واردات الصين من النفط اإليراني (٢٠١١م-٢٠١٦م)

Source: EIA.gov- Thomson Reuters.com

أمــا العامــل الثانــي: يتمثــل فــي محوريــة الموقــع اإليرانــي بالنســبة لطريــق الحريــر 
الصينــي كممــٍر أساســي لنقــل الســلع الصينيــة إلــى دول وســط آســيا والشــرق األوســط 

ــن. ــى الصي ــل إل ــا، ونقــل المــواد الخــام فــي المقاب ــا وأوروب وأفريقي
الثالــث: اســتغالل الصيــن لتعاونهــا مــع إيــران كورقــة ضغــٍط علــى الواليــات  والعامــل
المتحــدة األمريكيــة للحصــول علــى مكاســب فــي التنافــس أو النزاعــات التــي تظهــر مــن 
حيــٍن آلخــر، كالنــزاع الدائــر بينهمــا حــول ملــف التعريفــات الجمركيــة أو االنســحاب 
األميركــي مــن اتفاقيــة باريــس للمنــاخ، أو غيرهــا مــن الملفــات المؤثــرة علــى مكانــة 

ــي. ــي االقتصــاد العالم ــن ف الصي
االعتبارات الجيو-سياسية- ٤

ل الموقع اإليراني أهميًة جيو-سياسية للصين بحكم وقوعها في الجنوب الغربي من  يشكِّ
قارة آسيا، وبإطاللها على أهم مسطحاٍت مائيٍة إستراتيجية، هي الخليج العربي والبحر 
العربي والمحيط الهندي وبحر قزوين، ما جعلها تمّثل حلقة الوصل بين الشرق والغرب، 
ل جسـًرا  وتشـكِّ وبمثابـة ممـٍر طبيعـي للتجـارة العالميـة، والتـي تُعـُد الصيـن أحـد روادهـا،
يربط وسـط آسـيا ومشـرقها أواًل، وغرب آسـيا وشـرق البحر المتوسـط ثانًيا، إذ يحدها 
من الشـرق باكسـتان وأفغانسـتان، ومن الشـمال تركمانسـتان، ومن الجنوب الغربي الخليج 
كما  العربـي وخليـج عمـان، ومـن الغـرب العـراق وأذربيجـان وأرمينيـا وتركيـا وبحـر قزويـن،
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ل الطريَق الحيوي في االستيراد والتصدير بين الشرق والغرب. تشكِّ
ولذلــك، يُتيــح هــذا الموقــع اإلســتراتيجي للصيــن موطــئ قــدٍم فــي منطقــة الشــرق 
ــة،  ــة ومعدني ــرواٍت طبيعي ــلٍع إســتراتيجية وث ــن ِس ــه م ــا تحتوي ــكل م ــة، ب األوســط الحيوي
وأســواٍق واســعة وممــرات مالحــٍة دوليــة تعبُــر مــن خاللهــا ناقــالت النفــط للصيــن، كمــا 
يُتيــح الموقــع اإليرانــي للصيــن التواجــد فــي المنطقــة لمزاحمــِة الــدور األمريكــي، فضــاًل 
عــن أنــه يُتيــح لهــا توســيع ِنطــاق نفوذهــا الجغرافــي اإلســتراتيجي إلــى أبَعــد مــن جوارهــا 
المباشــر فــي منطقــة آســيا والمحيــط الهــادي، وهــو مــا جَعــل أهميتهــا للصيــن تتخّطــى 

الجانــب االقتصــادي كمــزوٍد للطاقــة.
ح المشروع الصيني «الحزام والطريق» خريطة رقم (١): توضِّ

Source: theonebrief, China’s Global Ambition: Balancing Opportunities And Risks In One Belt One Road, Accessed: 
Apr.٣٠,٢٠٢٠, https://bit.ly/٣cvslbu

وكذلــك تقــع إيــران ِضمــن الــدول الواقعــة فــي نطــاق مشــروع إعــادة إحيــاء طريــق 
الحريــر الــذي طرحــه الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ عــام ٢٠١٣م لتدشــين المشــروع 
االقتصــادي العمــالق العابــر للقــارات «الحــزام والطريــق»، الــذي يربــط الصيــن بأفريقيــا 
وأوروبــا عبــر طريــٍق يمــر بآســيا الوســطى والهنــد وشــرق آســيا وصــواًل إلــى الــدول 
الخليجيــة نحــو أفريقيــا، مــع تدشــين مســاٍر يمــر عبــَر إيــران نحــَو العــراق فســوريا فلبنــان، 
وربمــا إلــى إســرائيل، مــع مســاٍر آخــر يخــرُج مــن العــراق باتجــاه األراضــي التركيــة فقبرص 

ثــم أوروبــا(٧).
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ويحتــل هــذا المشــروع أهميــًة كبــرى لــدى إيــران لمــا لــه مــن مــردوٍد إيجابــي علــى 
اقتصادهــا مــن زاويــة تعزيز الطلب علــى النفط في الدول الواقعة علــى ِنطاقه، وكذلك 
ل فرصــًة لإليرانييــن لتنفيــذ حلــٍم إيرانــي منــُذ عهــد الرئيــس الراحــل هاشــمي  شــكَّ
رفســنجاني آواخــر ثمانينــات القــرن المنصــرم، بأن تكــون إيران (قلب) طريــق الحرير، 
عــت  األمــر الــذي يجعــل مــن الموقــع اإليرانــي موقًعــا جيوسياســًيا عالمًيــا، ولذلــك وقَّ
الصيــن وإيــران علــى اتفاقيــٍة لتحويــل إيــران إلــى مركــِز «ترانزيــت» للبضائــع الصينية 

باســتكمال طريــق الحريــر أثنــاء زيــارة الرئيــس الصيني إليــران عــام ٢٠١٦م(٨).
ل موقــع الصيــن أهميــًة إســتراتيجية إليــران بوقوعهــا فــي الجــزء الشــرقي  ويشــكِّ
مــن قــارة آســيا، وبمســاحتها المتراميــة األطراف، والتــي جعلتهــا تحظى بتأثيــر الكتلة 
الحيويــة علــى مســتوى القارة اآلســيوية، وبحدودها مع ٢١ دولًة بًرا وبحــًرا، كما تتحكم 
الصيــن فــي مضيــق تايوان الــذي يربط بحــري الصين الشــرقي بالجنوبــي، والذي تمر 
بــه الِســلع اإلســتراتيجية وُســفن التجارة من وإلــى كوريــا الجنوبية واليابــان، الحليفتان 
للواليــات المتحــدة، ومــن ثــم تمتلــك الصيــن أوراق ضغــٍط دوليــة بموقعهــا الجغرافــي، 

يمكــن أن تســتفيد منهــا إيران.
سياســات التطويق األمريكية- ٥

رافــَق التحــول فــي النظــام الدولــي إلــى األُحاديــة القطبيــة مطلــع تســعينات القــرن 
العشــرين أوًال: تراجــع أهميــة الصيــن في اإلســتراتيجية األمريكية، وهو مــا ترّتب عليه 
إنهــاء التحالــف األمريكي-الصينــي الــذي بــرز أثنــاء الحــرب البــاردة لحصــار االتحــاد 
الســوفيتي الســابق، وبــدأت تنظــر الواليات المتحــدة للصين كمنافٍس علــى ِقمة النظام 
الدولــي، ثانًيــا: إيــالء تحجيــم إيــران أولويًة لتبّنيها سياســًة خارجيــة ذات طبيعٍة ثورية، 
الخليــج  كــدول  والتقليدييــن  كإســرائيل،  اإلســتراتيجيين  حلفائهــا  لمكانــة  وتهديدهــا 
العربــي؛ ولذلــك، اّتبعــت الواليــات المتحــدة سياَســة «التطويق المزدوج» تجــاه العمالق 
الصينــي الصاعــد فــي شــرق آســيا، وإيــران الثوريــة في الشــرق األوســط، وذلــك على 

النحــو اآلتي:
مطلــع  الدولــي  بالنظــام  بانفراِدهــا  الصيــن:  تجــاه  األمريكيــة  التطويــق  أ- سياســة 
التســعينات أعــادت واشــنطن ترتيــب أوراقهــا وحــددت حلفاءهــا وخصومهــا، وانتهــى 
الحــال بتحديــد الصيــن كخطــٍر محتمــٍل صاعد على موقعهــا على ِقمة النظــام الدولي، 
وهــو مــا يفّســر الرفض األمريكــي النضمام الصين إلــى منظمة التجــارة العالمية، حتى 
عــام ٢٠٠١م بعدمــا أدركــت واشــنطن أهميــَة الصين فــي مكافحة اإلرهاب علــى خلفية 
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أحــداث ١١ ســبتمبر(٩)، وكذلــك يفّســر توقيــع الواليــات المتحــدة مــع الهنــد المعاديــة 
ــن الهند مــن اســتيراد التكنولوجيــا النووية  للصعــود الصينــي اتفاقيــَة تعــاوٍن نــووي تمكِّ

كشــوكٍة فــي خاصــرة الصيــن الصاعــدة فــي مرحلة ما بعــد الحــرب الباردة.
وقــد تبّنــى الرئيــس األمريكي الســابق بــاراك أوباما مبدأ «االتجاه شــرًقا» وسياَســة 
التطويــق واالحتــواء للتنيــن الصينــي وعزِلــه دولًيــا، وهو ما يفّســر َســعي إدارتــه لتقوية 
العالقــات مــع الحلفــاء التاريخيين كاليابــان وكوريا الجنوبية وتايالند، وإقامة شــراكاٍت 
جديــدة مــع دوٍل مجاورة -بشــكٍل مباشــر أو غير مباشــر- للعمالق األصفــر ِمثل بروناي 

وبنغالديش وإندونيســيا وماليزيا وســنغافورة.
وتصاعــدت سياســات التطويــق األمريكيــة تجــاه الصين بمجيــئ ترامب وشــنِّه حرًبا 
تجارية ضّد بكين بفرض إدارته في يوليو ٢٠١٨م رســوًما متوالية وصلت في أغســطس 
ت ُســلطات  ٢٠١٩م لنحــِو ٣٠٪ علــى الــواردات الصينيــة بقيمــة ٤٥٠ مليــار دوالر، وَردَّ
بكيــن بتنفيــذ إجــراءاٍت انتقاميــٍة مماثلــة بفرضهــا رســوًما علــى الــواردات األمريكيــة 
بقيمــِة ١٧٠ مليــار دوالر(١٠)، كمــا وّجَهت واشــنطن االتهامات الرســمية للصين بإخفائها 
معلوماٍت مهمة، ونشــر معلوماٍت كاذبة عن فيروس كورونا المســتجد مســتخدمًة عبارة 

«الفيــروس الصينــي» التــي تُزِعج الُســلطات الصينية.
ويعــود تخــوف الواليــات المتحــدة من الصين إلــى تحولها إلى قطٍب دولــي يمتلك من 

نــه من مناوأتهــا على قيادة النظام الدولــي، بالنظر إلى: المقــدرات مــا يمكِّ
(١) تمتــُع الصيــن بحــق النقــض (الفيتــو)، وبالتالــي تمتلــك أوراق ضغــٍط دولية ضّد 
مشــاريع القــرارات المطروحــة فــي مجلس األمــن، وفي القلــب منها مشــاريع القرارات 

ضــد إيــران ووكالئها فــي المنطقة.
ل االقتصــاد الثانــي فــي  (٢) القــدرات االقتصاديــة والعســكرية للصيــن، فهــي تشــكِّ
العالــم بعــد االقتصــاد األمريكي، وتتبوأ المرتبة الثالثة عســكرًيا بعــد الواليات المتحدة 
وروســيا، مــن حيث مؤشــر القــوة، حجم اإلنفاق العســكري، عــدُد أفــراد الجيش، حجم 

الطائــرات والصواريــخ الجوية والبريــة والبحرية(١١).
(٣) الصيــن أحــد أهــم األعضــاء المؤسســين لـــ «منظمــة شــنغهاي» (SCO)، التــي 
اعتبرهــا المتخصصــون أنهــا ليســت مجرد منظمٍة للتنســيق بين أعضائهــا بقدر ما هي 
تحالــٌف عســكري، ووصــل األمــر ببعــض المراقبيــن إلى اعتبارهــا وريًثا لحلف وارســو، 
ولذلــك باتــت المنظمــة بقيــادٍة روســية-صينية قــوًة إقليميــة تهــدد المصالــح األمريكية 

في آســيا الوســطى.
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٤- تأســيس الصيــن للبنك اآلســيوي لالســتثمار فــي البُنية التحتيــة (AIIB)، كمنافٍس 
تمويلــٍي دولــي لكســر الهيمنــة الماليــة الدوليــة للمؤسســات الغربيــة كصنــدوق النقــد 

والبنــك الدولييــن، وذلــك بــرأس مــال ١٠٠ مليــار دوالر(١٢).
ب- سياســة التطويــق األمريكيــة تجــاه إيــران: تســعى واشــنطن لتطويــق إيــران وعدم 
انفرادهــا بموقــع القيــادة اإلقليميــة، ولذلــك وصفتهــا إدارة الرئيــس األســبق جــورج 
بــوش االبــن بالدولــة الراعيــة لإلرهــاب، وحاولــت إدارة الرئيس الســابق بــاراك أوباما 
احتواءهــا ودمجهــا فــي المجتمــع الدولــي بتوقيعهــا االتفــاق النــووي ٢٠١٥م، وأعلنــت 
إدارة الرئيــس ترامــب انســحابها مــن االتفــاق النــووي فــي مايــو ٢٠١٨م وعــودة العمــل 
بالعقوبــات االقتصاديــة علــى إيــران، ثــم توقيعهــا حزمتيــن مــن العقوبــات علــى إيران، 
األولــى فــي أغســطس ٢٠١٨م، والثانيــة فــي ٠٥ نوفمبــر ٢٠١٨م على ِقطــاع النفط، ثم 
إلغاءهــا اإلعفــاءات للــدول الثمانــي المســتثناة للحصــول علــى النفــط اإليرانــي مطلــع 
مايــو ٢٠١٩م، ثــم تابعــت الواليــات المتحــدة عقوباتهــا علــى عــدة قطاعــاٍت إيرانيــٍة 
حيويــة، وصّنفــت الحــرس الثــوري منظمــًة إرهابيــة، واســتهدفت وكالءهــا اإلقليمييــن 
مثــل قائــد فيلــق القــدس التابــع للحرس الثــوري اإليراني الســابق قاســم ُســليماني في 

ينايــر ٢٠٢٠م.

ثانًيا: مستوى العالقات وأبعاد الشراكة اإلستراتيجية الصينية-اإليرانية
شــهدت العالقــات الصينية-اإليرانيــة نمــًوا مطــرًدا بعــد الثــورة، ويمكــن متابعــة تطــور 

العالقــات مــن خــالل مــا يأتي:
التعــاون االقتصادي والتجاري- ١

بينمــا اّتســمت العالقــات االقتصاديــة بيــن الصيــن وإيــران خــالل فتــرة ُحكــم الشــاه 
بالفتــور والضعــف، إذ كانــت بوصلــة التجــارة متجهًة إلــى عدة دوٍل أوروبية مثــل ألمانيا 
وبريطانيــا وفرنســا، إضافــًة إلى الواليــات المتحدة واليابــان. فحوالي ٢١٪ من واردات 
إيــران خــالل عــام ١٩٧٨م جــاءت مــن ألمانيا، و١٥٪ مــن الواليات المتحــدة، في مقابل 
أقــل مــن نصــٍف فــي المئــة جــاءت مــن الصيــن ٠٫٥٪. فــي حيــن أّن قرابــة ٤٥٪ مــن 
صــادرات إيــران فــي نفــس العــام ذهبــت للواليــات المتحــدة، بينمــا لــم تربــو صادرات 
إيــران للصيــن إلــى مســتوى يذكر ٠٫٣٪ مــن إجمالي صــادرات إيران للعالــم الخارجي 
فــي ذاك العــام(١٣) ويوضــح الجــدول رقم (١) حجم تجــارة إيران مع الصيــن وبقية دول 

العالــم بين عامــي ١٩٨١م–٢٠١٨م.
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جدول رقم (١): تجارة إيران مع الصين والعالم من ١٩٨١م– ٢٠١٨م (بالمليار دوالر)

IMF, direction of trade statistics :باالعتماد على بيانات المصدر: حسابات الباحث

أ-تطــور العالقــات االقتصاديــة منــذ الثــورة: مــّرت العالقــات الصينية-اإليرانيــة خــالل 
األربعيــن عاًمــا الماضيــة منــذ الثــورة ١٩٧٩م بأربــع مراحــل؛ األولــى: المســاندة الصينيــة 
ــة وإعــادة  ــات، والثانيــة: كســب الثق ــراق خــالل الثمانين ــع الع ــة خــالل الحــرب م الطفيف
إعمــار إيــران بعــد الحــرب منــذ أواخــر الثمانينــات وحتــى منتصــف التســعينات، والثالثــة: 
توطيــد العالقــات والمســاعدة فــي المشــروعات التنمويــة الكبــرى (فــي المقابــل أصبحــت 
ري الطاقــة للصيــن) منــذ عــام ١٩٩٢م حتــى عــام ٢٠٠٥م، والرابعــة:  إيــران مــن كبــار مصــدِّ
مرحلــة الشــراكة التجاريــة األساســية والمتناميــة منــذ عــام ٢٠٠٦م وحتــى اآلن، والتــي لــم 

تخلــو مــن بعــض التحديــات والعقبــات المؤثــرة علــى حجــم التعــاون فيمــا بينهمــا.
(١) المرحلــة األولــى (١٩٧٩م-١٩٨٩م): َحشــدت خاللهــا إيــران كّل مواردهــا لخدمــة 
المجهــود الحربــي وانحصــرت الــواردات مــن الصيــن فــي خدمــة األعمــال العســكرية. 
ــران  ــُن إي ــا وســاندت الصي ــة فــي بداياته ــت العالقــات االقتصادي ــرة كان خــالل هــذه الفت
عبــَر توريــد معــدات عســكرية ونقــل تكنولوجيــا حربيــة ومصانــع إنتــاج الذخيــرة؛ وحتــى 
نهايــة الحــرب ١٩٨٨م لــم تكــن إيــران قــد بــدأت بعــد فــي الوثــوق بالمنتجــات الصينيــة، 
ولــذا كانــت تجارتهــا مــع الصيــن فــي أضيــق الحــدود، ومّثلــت أقــل مــن ١٫٥٪ مــن إجمالــي 

ــم الخارجــي. تجارتهــا مــع العال
ــة جاهــدًة  (٢) المرحلــة الثانيــة (١٩٨٩م-١٩٩١م): حاولــت الصيــن خــالل هــذه المرحل
كســَب ثقــة ُصنــاع القــرار اإليرانــي، واجتــذاب بوصلــة تجارتهــم الخارجيــة تجــاه الصناعــة 
الصينيــة ولــو بعــد حيــن. قامــت الصيــن بتقديــم العــون إليــران فــي إعــادة إعمــار مــا 
دّمرتــه الحــرب طيلــة ثمانــي ســنواٍت كاملــة، خاصــًة مــا يتعلــق بالبُنيــة التحتيــة مــن طــرٍق 
ومســاكن ومصانــع مــواِد بنــاء، كاإلســمنت والحديــد والنحــاس والزنــك ومــا شــابه، ومعدات 
صناعــة النفــط والبتروكيماويــات وإنشــاء الســدود ومحطــات توليــد الكهربــاء، والمحطــات 
الكهرومائيــة، وبالتالــي بــدأ حجــم التبــادل التجــاري يتضاعــف بيــن البلديــن، وبلــغ قرابــة 

٢٠١٨م٢٠١٧م٢٠١١م٢٠٠٨م٢٠٠٠م١٩٩٨م١٩٨٨م١٩٨١مالدولة/العام

٠٫١٢٢٠٫٥١١١٢٫٣٢٣٫٥٣٨٫٥٣٩٣٠٫٧الصني

٢٣٫٥١٨٫٧٢٧٫٤٣٩٫٢١٦٤٫٢١٧٦١١٦٫٢١١٧٫١مع العالم

٢٦٪٣٣٫٥٪٢٢٪١٤٪٦٪٣٫٦٪٢٫٧٪٠٫٥٪النسبة ٪
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٣٤١ مليــون دوالر عــام ١٩٩١م، وإن كان ال يــزال صغيــًرا مقارنــًة بتجــارة إيــران مــع بقيــة 
العالــم. عــالوةً علــى أن الميــزان التجــاري بيــن البلديــن كان فــي صالــح الصيــن بالكامــل.

(٣) المرحلــة الثالثــة (١٩٩٢م-٢٠٠٥م): توّطــدت خــالل هــذه المرحلــة الثقــة اإليرانيــة 
فــي التكنولوجيــا والســلع الصينيــة، وقّدمــت الصيــن بالفعــل مســاعداٍت إليــران فــي إنشــاء 
مشــروعاٍت تنمويــٍة كبــرى ونقــل تكنولوجيــا متقدمــة؛ وفــي المقابــل كانــت ال تــزال الصــادرات 
اإليرانيــة للصيــن محــدودةً ِمــن صــادرات النفــط أو بعــض المعــادن الخــام، لكّنهــا فــي ازديــاٍد 
مقارنــًة بالمرحلــة الســابقة. كمــا وّقعــت الصيــن عقــد تنفيــذ مترو طهــران فــي ١٩٩٢م ليُغّطي 
كامــل العاصمــة طهــران علــى أن توفــر الصيــن ٧٥٪ مــن معــدات المشــروع، وتوفــر الدعــم 
المالــي الــالزم والتكنولوجيــا المتطــورة للتنفيــذ، وتــم تدشــين المرحلــة األولــى مــن المشــروع 
فــي ٢٠٠٠م بحضــور الرئيــس اإليرانــي وقتهــا محمــد خاتمــي، ووزيــر الخارجيــة الصينــي 

تانــج جياشــوان(١٤).
وُعــد المشــروع أضخــَم مشــروع ســكة حديــٍد تنّفــذه شــركاٌت صينيــة خــارج الصيــن، وكانت 
الثقــة اإليرانيــة فــي الشــركات الصينيــة العاملــة بمثابــة دعايــٍة وترويــٍج دولــي للتكنولوجيــا 
والصناعــة الصينيــة الحديثــة، وقامــت الصيــن بتنفيــذ خط ســكة حديٍد بطــول ٢٩٥ كيلومتًرا 
يربــط بيــن مدينــة مشــهد شــمال شــرق إيــران، وحتــى حــدود دولــة تركمانســتان، ويبــدو أن 
الصيــن كان لديهــا أهــداٌف بعيــدةُ المــدى منــُذ ذلــك الوقــت لفتــح أســواٍق لهــا في وســط آســيا 

عبــَر إيــران.
لتشــمل  التحتيــة  البُنيــة  مشــروعات  الصينية-اإليرانيــة  الشــراكة  تجــاوزت  ثــم  ومــن 
مشــروعاٍت صناعيــٍة كبــرى، فقامــت الصيــن بإنشــاء مصانــع للســيارات بإيــران وبنــاء ناقــالت 
ــث  ــة، وأســَهمت فــي تحدي ــوك الصيني ــة مــن البن ــا بقــروٍض ائتماني نفــٍط ضخمــة لصالحه
ــن  ــن الصي ــران م ــة، واســتوَردت إي ــل البحــري، والصناعــات المعدني ــد والنق أســطول الصي
ــزل  ــات، ومحــركات الدي ــاز والبتروكيماوي ــدات صناعــة النفــط والغ ــداٍت رأســمالية كمع مع
الثقيلــة والمحــركات الكهربائيــة، ومــا يقــارُب مــن نصــف قيَــم الســلع الرأســمالية التــي 

ــن. ــي للصي ــات النفــط اإليران ــَر مبيع ــم ســدادها عب ــن ت ــران مــن الصي اســتوردتها إي
(٤) المرحلــة الرابعــة (٢٠٠٦م - حتــى اآلن ): دخلــت العالقــات االقتصاديــة بيــن البلديــن 
مرحلــًة جديــدة، مرحلــًة أكثــَر عمًقــا وتعاوًنــا قــرر فيها البلدان أن يرتكــز تعاونهما االقتصادي 
علــى المصلحــة المتوازنــة ال لحســاب طــرٍف علــى آخــر، فالصيــن تهــدف إلــى الفوز بشــريحٍة 
كبيــرة مــن الســوق اإليرانيــة فــي مجــاالٍت متنوعــة، خاصــًة صــادرات المنتجات االســتهالكية، 
وإيران تريد مســاعدةَ الصين في المشــروعات التنموية الكبرى خاصًة الصناعات النفطية، 
إضافــًة إلــى زيــادة واردات الصيــن مــن إيــران لتحقيــق تــوازٍن فــي الميــزان التجــاري بينهما، ال 
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انحيــازه لصالــح الجانــب الصينــي فقــط كمــا كان ســابًقا، كمــا هو موضــٌح بالجدول رقــم (٢).
ب- مؤشــرات التعــاون ونمــو العالقــات االقتصاديــة: وكمــا هــو موضــٌح فــي الجــدول رقم (٢) 
تضاعــف حجــم التجــارة بيــن البلديــن منــذ ٢٠٠٥م عــدة مــرات، وزادت الصــادرات النفطيــة 
اإليرانيــة للصيــن بقــوة حتــى أصبحــت إيــران مــن أكبــر مــوردي النفــط للصين بعد الســعودية، 
وفــاق حجــم التبــادل التجــاري بينهمــا ١٠ مليــارات دوالر عــام ٢٠١٠م(١٥)، ٤٤٪ منــه صــادراٌت 
إيرانيــة للصيــن، وأصبحــت األخيــرة أكبــر مشــتٍر للنفــط اإليرانــي وأخــذت مــكان اليابــان، 
ــا  ــادة صادراته ــا بزي ــزان التجــاري بينهم ــل عجــز المي ــران نجحــت فــي أن تقلّ ــى أن إي بمعن
للصيــن، وفــي المقابــل زادت الصيــن مــن صادراتهــا فــي مختلــف المجــاالت إلــى إيــران مــن 
البضائــع والســلع االســتهالكية والمنتجــات الصناعيــة والكهربائيــة وِقطــع الغيــار الصناعيــة 

التــي َغــَزت األســواق اإليرانيــة، كمــا فعلــت مــع األســواق العالميــة.
جدول رقم (٢): ميزان التجارة بين إيران والصين 

من عام ١٩٩٧م-٢٠١٦م (بالمليار دوالر )

٢٠١٦م٢٠١٠م٢٠٠٥م٢٠٠٢م١٩٩٧مبالنسبة إليران

٠٫٤٠٠٠٫٩٨٥٢٫٤٥٫٧١٠٫٦واردات

٠٫٦٢٠٫١٨٥٠٫٥٠٠٤٫٤٨٫٣صادرات

Source: UN, department of Economic and social affairs, Trade Statistics.

 لــم تتراجــع العالقــات االقتصاديــة أو التجاريــة اإليرانية-الصينيــة تراجًعــا كبيــًرا فــي 
أوقــات فــرِض عقوبــات اقتصاديــة مشــددة علــى إيــران، بــل علــى العكــس كانــت تــزداد فــي 
كثيــٍر مــن األحيــان. خــالل الفتــرة مــن عــام ٢٠١٠م وحتــى ٢٠١٨م، وهــي الفتــرة التــي شــهدت 
عقوبــاٍت اقتصاديــة مختلفــة علــى إيــران مــن أطــراٍف دوليــٍة وأوروبيــة علــى قطاعــات التجــارة 
والنفــط والصيرفــة الدوليــة، وفــي عــام ٢٠١١م وألول مــرة تصبــح الصيــن الشــريَك التجــاري 
األول إليــران وتســبق االتحــاد األوروبــي الــذي كان لعقــوٍد مــن الزمــن الشــريك التجــاري األهم 
إليــران، ومّثلــت تجــارة إيــران مــع الصيــن وحدهــا أكثــر مــن ربــع تجارتهــا مــع كافــة دول العالــم 
ذلــك العــام، ومــن وقتهــا وإلــى اآلن والصيــن هــي الشــريُك التجــاري األكبــر إليــران، ومــن ثــم 
يأتــي تكتــل دول االتحــاد األوروبــي. إذ بلــغ حجــم التجــارة الصينية-اإليرانيــة ٤٠ مليــار دوالر 
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ــواردات) كمــا يتضــح مــن الرســمين البيانييــن ٢ و ٣،  عــام ٢٠١١م (مجمــوع الصــادرات وال
وهــي الفتــرة التــي بــدأت فيهــا عقوبــات مجلــس األمــن الدولــي واالتحــاد األوروبــي علــى إيران 

تدخــُل حيــز التنفيــذ.
ــة  ــر حجــم التجــارة المشــتركة خــالل ثالث ــران فــي تطوي ــن وإي  واســتمرت كٌل مــن الصي
ح  أعــوام ٢٠١٢م و٢٠١٣م و٢٠١٤م قبــل أن تتراَجــع خــالل عاَمــي ٢٠١٥م و٢٠١٦م -وســنوضِّ
ســبب ذلــك الحًقــا- ثــم عــاودت االرتفــاع مجــدًدا مــع تطبيــق االتفــاق النــووي عملًيــا فــي عــام 

٢٠١٦م، ورفــع العقوبــات الدوليــة عــن إيــران.
رسم بياني رقم (٢): صادرات إيران إلى أوروبا والصين (٢٠١٨م-٢٠١٠م)

Source: IMF, direction of trade statistics.

رسم بياني رقم (٣): واردات إيران من أوروبا والصين (٢٠١٠م -٢٠١٨م)

Source: IMF, direction of trade statistics.
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ج- أثــر العقوبــات األمريكيــة علــى الشــراكة االقتصاديــة وصــادرات النفــط: كثيــًرا مــا 
تســتفيد الصيــن مــن تســهيالٍت إيرانيــة فــي نقــل النفــط أو ُطــرق الدفــع فــي أوقــات 
الحصــار االقتصــادي، ولــذا لــم تنخفــض الــواردات الصينيــة كثيــًرا مــن النفــط اإليرانــي 
فــي أوقــاٍت مــن اشــتداد العقوبــات والحصــار الدولــي عليهــا، كمــا كان خــالل عاَمــي 
ــح الرســم البيانــي رقــم ٢ إذ انخفضــت الــواردات بحوالــي  ٢٠١٢م، و٢٠١٣م. كمــا يوضِّ
٢٠٪ خــالل هذيــن العاميــن، ثــم عــادت إلــى مســتوياتها الســابقة فــي عامــي ٢٠١٤م، 
ــاض واردات  ــن انخف ــى الرغــم م ــن؛ وعل ــووي بعامي ــاق الن ــل االتف ــل تفعي و٢٠١٥م، أي َقب
الصيــن مــن نفــط إيــران بأكثــر مــن ٥٠٪ بعــد وقــِف تمديــد االســتثناءات األمريكيــة مــن 
ــد مــن الُمرجــح أن  ــى المــدى البعي ــا عل ــو ٢٠١٩م، إاّل أنه ــران فــي ماي ــى إي ــات عل العقوب

تعــوَض هــذا التراجــع مــرًة أخــرى.
رسم بياني رقم (٤): واردات الصين من النفط اإليراني (٢٠١١م-٢٠١٦م)

Source: EIA.gov- Thomson Reuters.com

فــي مايــو ٢٠١٨م وبعــد االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي، أعلنــت الصيــن 
ــَة الجانــب  ــاٍت أُحادي ــوم األول، واعتبرتهــا عقوب ــُذ الي ــة من ــات األمريكي معارضتهــا العقوب
ال تعتــرف بهــا، وكانــت الصيــن أول وجهــٍة لوزيــر الخارجيــة اإليرانــي جــواد ظريــف، وبنــاًء 
علــى هــذا الموقــف الواضــح اســتمرت العالقــات التجاريــة والنفطيــة بيــن البلديــن، لكنهــا 
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تركــزت مــع الشــركات المرتبطــة بالحكومــة الصينيــة بدرجــٍة أكبــر مــن القطــاع الخــاص 
الصينــي، وعندمــا َخَرجــت كبريــاُت الشــركات األوروبيــة مــن إيــران بعــد االنســحاب 
األمريكــي مــن االتفــاق النــووي اســتحوذت شــركاٌت صينيــٌة كبــرى كشــركة النفــط الصينيــة 
بعــد  الفرنســية  توتــال  المنســحبة، كشــركة  الشــركات  الوطنيــة (CNPCI) علــى حصــة 
خروجهــا مــن عقــد تطويــر حقــل الغــاز اإليرانــي بــارس الجنوبــي بقيمــة ٥ مليــارات دوالر 

ــى ٨٠٪ مــن المشــروع(١٦). ــة عل فــي عــام ٢٠١٧م، وبذلــك اســتحوذت الشــركة الصيني
 وعندمــا فرضــت الواليــات المتحــدة عقوبــاٍت علــى مشــتري النفــط اإليرانــي فــي 
نوفمبــر ٢٠١٨م(١٧١٨). رفضــت الصيــن االعتــراَف بالعقوبــات واســتمرت كأكبــر شــريٍك 
هــا بالبضائــع وتســتورد النفــط الخــام اإليرانــي، وإن انخفضــت كميات  تجــارٍي إليــران، تمدُّ
اســتيرادها ِمنــه عّمــا َقبــل العقوبــات (بنســبة ٦٠٪) لكّنهــا لــم تهِبــط إلــى الصفــر، علــى 
غبــات األمريكيــة بخفــض اســتيراد نفــط  ــان للرَّ العكــس مــن اســتجابة دوٍل أُخــرى كالياب

ــب العقوبــات. إيــران للصفــر لتجّن
 يتضــح ممــا ســبق أن الصيــن نَجحــت فــي اكتســاب ثقــة القــادة اإليرانييــن علــى مــدار 
ــرت صفــو العالقــات  ــاٍت عكَّ ــاٍت وعقب ــن مــن الزمــان، رغــم وجــود تحدي ــر مــن عقدي أكث
االقتصادية بينهما في بعض األحيان، إاّل أن الُمتابع لحجم الشراكة والتعاون االقتصادي 
بينهمــا مــن منظــوٍر أوســع يســتطيع إدراك مــدى ُعمــق التعــاون التجــاري بينهمــا، الناِبــع ِمــن 
ــرف اآلخــر، وهــذا العامــل -المصالــح  المصالــح المشــتركة، وأهميــة كٍل مــن الطرفيــن للطَّ
المشــتركة- كفيــٌل بديمومــة العالقــات االقتصاديــة بينهمــا فــي المســتقبل، طالمــا اســتمرت 
هــذه المعادلــة قائمــًة، وِلمــا لــكل طــرٍف مــن أهميــٍة إســتراتيجيٍة واقتصاديــة لــدى الطــرف 

اآلخــر كمــا ســيأتي.
التعاون على المستويات السياسية واإلستراتيجية- ٢

تمتـد المصالـح المشـتركة بيـن الصيـن وإيـران إلـى المسـتوى السياسـي، ويتَّضـح ذلـك من 
خالل ما يأتي:

ــن تجــاه تنامــي  ــة الدولتي أ- انســجام الــرؤى تجــاه طبيعــة النظــام الدولــي: تنســجم رؤي
مخاطــر النظــام الدولــي األُحــادي القطبيــة علــى مصالحهمــا اإلقليميــة والدوليــة، ومــن ثــم 
أهميــة إرســاء عالــٍم «ُمتعــدد األقطــاب» يُفســح المجــال أمــام بــروز أقطــاٍب دوليــٍة منافســة 

ومؤثــرة فــي الشــؤون الدوليــة.
ورغــم المصالــح االقتصاديــة الكبيــرة المتبادلــة بيــن الصيــن والواليــات المتحــدة غيــر 
ــخت الرؤيــة لديهــا قبــل أربعيــن  أنَّ بكيــن ترفــض الهيمنــَة األمريكيــة العالميــة، وإيــران ترسَّ
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عاًمــا بــأنَّ الواليــات المتحــدة «الشــيطان األكبــر» وإســرائيل «الشــيطان األصغــر»، ومــن ثــم 
تتفــُق الدولتــان فــي رؤيتهمــا للنظــام الدولــي أُحــادي القطبيــة واســتهدافه المتماثــل لهمــا 
لتطويِقهمــا وتقليــم أظافرِهمــا علــى المســتويين اإلقليمــي والدولــي، وااللتقــاء ِوفــق قاعــدة 

«عــدو عــدوي صديقــي».
الجمِعــي  الالوعــي  فــي  يكُمــن  التطويــق األمريكيــة:  التعــاون لمواجهــة سياســة  ب- 
الصيني-اإليرانــي القلــُق المشــترك بوقوِعِهمــا ضحيتين لسياســِة التطويــق الغربية الُمتبعة 
تجــاه الصيــن فــي شــرق آســيا وإيــران فــي الشــرق األوســط، فبينمــا انقســمت إيــران إلــى 
عــدة مناِطــق نفــوذ، روســية وبريطانيــة فــي القــرن التاســع عشــر، وتعّرضــت لضغــوٍط 
أمريكيــة وبريطانيــة لثَنيهــا عــن التعــاون مــع األنظمــة الشــيوعية ومباشــرة المصالــح 
الغربيــة مطلــع أربعينــات القــرن العشــرين، وتعّرضــت –وال زالــت- لسلســلِة عقوبــاٍت 
اقتصاديــٍة خانقــة، عاشــت الصيــن سلســلًة مــن الهزائــم العســكرية المتتاليــة مــن القــوى 
ــة بعــد تأسيســها النظــاَم االشــتراكي  ــادٍة أمريكي ــة بقي ــاٍت دولي ــة، وتعّرضــت لعقوب الغربي
نهايــَة أربعينــات القــرن العشــرين، ونتيجــًة لذلــك تطابقــت وجهــات نظــر الدولتيــن تجــاه 

ــا. ــا به ــي ُمنيت ــة فــي اإلخفاقــات الت ــة واألمريكي ــة األوروبي مســؤولية القــوى الغربي
وبالتبعية يتطابق اإلدراك الصيني-اإليراني بضرورة التنســيق المشــترك تجاه القضايا 
الشــرق آســيوية، والشــرق أوســطية، وخلــق تــوازٍن جيو-إســتراتيجي وجيو-اقتصــادي قــوي 
ــة تجــاه  ــل فــي السياســة األمريكي ــد المشــترك، المتمثِّ مــن أجــل مجابهــة مصــدر التهدي
ــان،  ــة والياب ــا الجنوبي ــع كوري ــف اإلســتراتيجي م ــي إطــار التحال ــي شــرق آســيا ف منطقت
ــف اإلســتراتيجي مــع إســرائيل  ــل فــي الشــرق األوســط فــي إطــار التحال وبعــض الفواِع

وحلفائهــا التقليدييــن(١٩).
ج- االحتيــاج اإلســتراتيجي المتبــادل: عــالوًة علــى أهميــة الدولتيــن لبعِضهمــا البعــض 
اقتصادًيــا وتجارًيــا باعتبــار الصيــن مشــتٍر أساســي للنِّفــط اإليرانــي للتخفيــف مــن وطــأة 
العقوبــات، وإيــران حليًفــا موثوًقــا لتوريــد النفــط، فبكيــن وطهــران تمــّران بحالــة احتيــاٍج 

إســتراتيجٍي متبــادل:
(١) بالنســبة إليــران: فهــي فــي حاجــٍة للفيتــو الصينــي كمــوازٍن إســتراتيجٍي دولــٍي ثــاٍن 
بعــد المــواِزن اإلســتراتيجي الدولــي األول، ممثــاًل فــي الفيتــو الروســي لحمايــة المصالــح 
اإليرانيــة مــن التهديــدات والعقوبــات األمريكية، إذ يكُمن في العقل اإلســتراتيجي اإليراني 
ــة بيــن  ــُة عــدم الثقــة التاريخي ــه حال ــم، خلّفت ــروس الدائ هاجــٌس مــن اســتمرارية دعــم ال
اإليرانييــن والــروس، نتيجــَة اقتضــام الــروس ألجــزاٍء مــن األراضــي اإليرانيــة أثنــاء فتــرة 
ــة  ــاء الحــرب العالمي ــة أثن ــالل أراٍض إيراني ــن ١٨١٣م-١٨٢٨م، واحت ــة بي ــة القاجاري الدول
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الثانيــة، ودعِمهــم للحــركات االنفصاليــة فــي أقاليــم كردســتان وأذربيجــان اإليرانيــة، 
ــه المرشــد  ــاء لقائ ــن أثن ــه ليُعل ــن بنفِس ــر بوتي ــه الرئيــس الروســي فالديمي ــا أدرَك وهــو م
اإليرانــي علــي خامنئــي فــي نوفمبــر ٢٠١٧م «لــن نخونكــم»(٢٠)، فضــاًل عــن توالــي مؤشــرات 
التوتــر فــي العالقــات الروســية-اإليرانية فــي الملــف الســوري فوصلــت لحــّد االشــتباكات 

المســلحة بيــن الفيالــق المؤيــدة للــروس واإليرانييــن فــي ســوريا علــى مناطــق النفــوذ.
(٢) بالنســبة للصيــن: تُعــد إيــران البديــل الشــرق أوســطي القــوي، والحليــف الموثــوق 
ضــّد السياســات األمريكيــة فــي الشــرق األوســط، فالمعارضــة اإليرانية للهيمنــة األمريكية 
مــن األُســس األيديولوجيــة للجمهوريــة اإليرانيــة، وبالتالــي فــإن ثمــة قيمــًة إســتراتيجية في 
مســاعدة إيــران علــى تطويــر قدراتهــا بمــا يمّكنهــا مــن التصــدي للهيمنــة األمريكيــة علــى 
مــوارد المنطقــة، كمــا أنهــا تمثِّــل فرصــًة حقيقيــًة وبوابــًة لتأميــن موطــئ قــدٍم إســتراتيجي 
للصيــن فــي الشــرق األوســط(٢١)، وفــي آســيا الوســطى، وكذلــك توفــر ورقــَة ضغــٍط للصيــن 
ــَل امتــالك الواليــات المتحــدة أوراَق  ضــّد الواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط مقاب

ضغــٍط ضــّد الصيــن فــي شــرق آســيا.
د- التوافــق تجــاه بعــض الملفــات الشــرق أوســطية والشــرق آســيوية: تلتقــي الدولتــان 
تجــاه الملــف الســوري وبقــاء الرئيــس بشــار األســد فــي الحكــم، حيــث قدمــت إيــران 
الدعــم العســكري والمالــي والسياســي لبقــاء األســد، كمــا حــال الفيتــو الصينــي عــدة 
مــراٍت دوَن تعــرُّض نظــام األســد إلــى عقوبــاٍت دوليــة، ويلتقيــان أيًضــا فــي الملــف الكــوري 
الشــمالي ضــّد السياســات األمريكيــة، كمــا دعــا الرئيــس الصينــي تشــين جينبينــغ إيــراَن 
خــالل العــام ٢٠١٩م إلــى االشــتراك فــي تشــديد الِخنــاق علــى «القــوى الثــالث» الُمتمثلــة 
باإلرهــاب والحــركات االنفصاليــة والتَّطــرف، بمــا فــي ذلــك حركــة تركســتان اإلســالمية 

الشــرقية(٢٢).
التعاون العسكري- ٣

يرجـع التعـاون العسـكري بيـن البلديـن إلـى ثمانينـات القرن الماضي بانضمـام الصين إلى 
قائمة مزّودي إيران بالسالح أثناء الحرب العراقية-اإليرانية ١٩٨٠م-١٩٨٨م، فقد صّدرت 
بكيـن لطهـران صواريـخ بالسـتية مـن بينهـا صواريـخ سـيلك وورم المضادة للُسـفن، وبذلك 
كانت الصين أكبر مورٍد عسكري إليران خالل حقبة الثمانينات من القرن العشرين، وهو 
مـا التنسـاه إيـران للصيـن، لكونـه تـم فـي توقيـٍت بالـغ الشـدة لـدى طهـران بعد قـرار حظر 

تصدير األسلحة إليران على خلفية أزمة الرهائن األمريكيين ١٩٧٩م.
ــر  ــا فــي تطوي ــن دوًرا مركزًي ــت بكي ــل لِعب ــد هــذا الحــد ب ــي عن ــدور الصين ــم يقــف ال ل
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تدشــين البرنامــج النــووي منــذ ثمانينــات وتســعينات القــرن العشــرين، حيــث قّدمــت بكيــن 
لطهــران مســاعداٍت لبنــاء مركــز أصفهــان للبحــوث النوويــة، والــذي افتُتــح عــام ١٩٨٤م، 
عبــَر تدريبهــا المهندســين النووييــن اإليرانييــن علــى الصناعــة النوويــة وكيفيــة اســتخراج 
وتخصيــب اليورانيــوم، كمــا َشــَحنت الصيــن إليــران فــي عــام ١٩٩٠م طًنــا من غاز سداســي 

فلوريــد اليورانيــوم المهــم لضــّخ الغــاز فــي أجهــزة الطــرد المركــزي(٢٣).
ورغــم إنهــاء الصيــن دعَمهــا للبرنامــج النــووي اإليرانــي عــام ١٩٩٧م فــي محاولــٍة 
منهــا لتحســين عالقاتهــا مــع واشــنطن، غيــَر أنهــا َمــّدت إيــران خــالل الفتــرة مــن ٢٠٠٢م 
ــن طــراز  ــفن م ــخ االنســيابية المضــادة للُس ــف والصواري ــل القذائ -٢٠٠٩م باألســلحة ِمث
(C-٨٠١)، و(C-٨٠٢)، وقذائــف أرض-جــو محمولــة مــن نــوع (QW-١١)(٢٤)، وخــالل ٢٠١٠م 
ســاعدت الصيــُن إيــران فــي تشــييد مصنــٍع لصناعــة قذائــف Nasr-١ المضــادة للُســفن، 
كمــا ســاعدتها أيًضــا فــي صناعــة صواريــخ نــور االنســيابية المضــادة للُســفن، وهــي نســخٌة 
مطــورة مــن قذائــف (C-٨٠٢) الصينيــة، ويتــراوح مداهــا بيــن ١٢٠-٢٢٠ كيلــو متــًرا(٢٥).

وتلّقــت طهــران مســاعداٍت صينيــة لتطويــر صواريــخ بالســتية قــادرة علــى إطــالق 
األقمــار الصناعيــة مــن خــالل عضويتهــا فــي منظمــة التعــاون الفضائــي آلســيا والمحيــط 
الهــادي، وأجــَرت الصيــن منــاوراٍت وتدريبــاٍت عســكرية مشــتركة مــع إيــران خــالل األعــوام 
٢٠١٤م و٢٠١٧م و٢٠١٩م فــي ميــاه الخليــج العربــي، وعــام ٢٠١٥م وّقعــت شــركة الدفــاع 
اإللكترونــي اإليرانيــة «صــا إيــران» عقــوًدا مــع الشــركات الصينيــة تقضــي باســتخدام نظــام 
«بايــدو-٢» للمالحــة باألقمــار الصناعيــة الخــاص بهــا ألغــراٍض عســكرية، وهــو نظــاٌم يُتيــح 
خدمــاٍت أكثــَر دقــًة مــن خدمــات النظــام العالمــي GPS، ممــا يُعــزز ويُحســن إقبــال إيــران 
علــى اســتخدامها للمالحــة باألقمــار الصناعيــة فــي صواريخهــا وطائراتهــا بــدون طيــار.
ومــع ُقــرب انتهــاء صالحيــة قــرار الحظــر األممــي المفــروض علــى إيــران فــي أكتوبــر 
ــُد مــن أهــم  ــن تُع ــإن الصي ــرار رقــم ١٧٤٧، ف ــع وشــراء األســلحة بموجــب الق ٢٠٢٠م لبي
الدول المرشــحة للدخول في شــراكٍة عســكريٍة ضخمة مع إيران، بتوريد الســالح لتطوير 
ترســانتها التقليديــة؛ وقــد كشــف تقريــٌر لصحيفــة «تشــاينا ديلــي» الصينيــة أن إيــران يمكن 
أن تســتفيد مــن الصناعــات العســكرية الصينيــة فــي المجــال الجــوي والبــري والبحــري، 
إذ يمكــن للطائــرة (١٠C-J ) الصينيــة الحديثــة أن تلعــب دوًرا فــي تطويــر وتحديــث ســالح 
الجــو اإليرانــي المتقــادم، كمــا يمكــن أن تســتفيد إيــران مــن بعــض الصناعــات الصينيــة 
 ،(٢٢-YJ) صواريــخ كــروز المضــادة للطائــرات ،(٠٢-Type) مثــل طــرادات الهجــوم الســريع
والغواصــات مــن ِطــراز (Yuan)، والغواصــات الجويــة والصاروخيــة (٣٠٠٠N-L )، وأنظمــة 
ــران فــي تشــغيل  ــي إلي ــن أيًضــا الدعــم الفن الدفــاع ( HHQ-١٠) كمــا يمكــن أن توفــر بكي
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وصيانــة هــذه األنظمــة(٢٦).
ــد  ــران بع ــي ُمصــّدٍر لألســلحة إلي ــر ثان ــا أكب ــى أنه ــن عل ــت الصي ــى أي حــال ُصّنف عل
روســيا حتــى قــرار حظــر توريــد األســلحة إليــران ٢٠٠٧م، ومرشــحٌة بقــوة لبيــع الســالح 
إليــران بعــد انتهــاء قــرار الحظــر، خاصــًة فــي ظــّل حالــة الثقــة التاريخيــة المتبادلــة بيــن 

ــن. ــن الدولتي ــادل بي ــاج الجيوسياســي واالقتصــادي المتب ــران، واالحتي ــن وإي الصي

ثالًثا: معوقات تطور العالقات وقضايا االفتراق الصيني-اإليراني:
رغـم توصيـف مسـتوى التعـاون بيـن الصيـن وإيـران علـى أنـه مسـتوى التفاهـم والشـراكة، 
غيـَر أن معوقـاٍت أمـام العالقـات، وقضايـا افتراٍق وتباُعد تحدُّ من العالقات التعاونية بين 

الدولتين المهّمتين على المستويين اإلقليمي والدولي، كالتالي:
العقوبات االقتصادية على إيران وسلوك الصين البراغماتي- ١

ال يعني التعاون االقتصادي بين الدولتين أن العالقات االقتصادية والتجارية البينية كانت 
على وفاٍق تام خالل مرحلة الشراكة منذ ٢٠٠٦م، والتي ال زالت مستمرًة -حتى تاريخ نشر 
الدراسة- إذ َعلََّقت شركاٌت صينية تنفيذ اتفاقياٍت ضخمة بحوالي ٢٠ مليار دوالر لتطوير 
حقل بارس الجنوبي عام ٢٠١١م خوًفا من العقوبات الدولية. كما تصّرفت بعض الشركات 
الصينيـة تصرفـاٍت أغَضبـت المسـؤولين اإليرانييـن فـي ظـّل غيـاب المنافسـة خاصـًة مـن 
األوروبيين؛ ويقول نائب وزير االقتصاد السابق محسن فرحاني في ٢٠١٥م: إن الشركات 
الصينيـة فَرضـت شـروًطا جديـدة نتيجـًة لوضـع الحصـار وغيـاب المنافسـة، كرفـع أسـعار 
صادراتهـا مـع تأخيـر المدة الزمنية للتسـليم، وشـعر المصنعون اإليرانيـون بأنَّهم مجبرون 

على استخدام المنتجات الصينية(٢٧).
وربمــا يفّســر هــذا الســلوك الصينــي ســبََب تراجــع حجــم التجــارة المشــتركة بيــن 
البلديــن خــالل الفتــرة بيــن عامــي ٢٠١٥م و٢٠١٦م (بنســبة ٧٪ تقريًبــا) فــي مقابــل زيــادة 
التوجــه نحــَو الــدول األوروبيــة (بنســبة ٤٠٠٪ أي أربــع مــّرات) لكســر الهيمنــة الصينيــة 
علــى الســوق اإليرانــي وخلــق منافســين ُجــدد بعــد رفــع العقوبــات فــي ينايــر ٢٠١٦م 
(انظــر الرســمين البيانييــن ٢ و ٣)، وبالطبــع للحاجــة الماســة لتكنولوجيــا أعلــى توفرهــا 
الصناعــة األوروبيــة. لكــن مــع هــذا ظلّــت الصيــن هــي المشــتري األكبــر للنفــط اإليرانــي 

ــد. ــات االســتيراد بالتأكي ــم، وإن انخفضــت كمي ــى مســتوى العال عل
كان بنــك كونلــون (Kunlun) الصينــي يمثِّــل القنــاة المصرفيــة األساســية لســداد أمــوال 
ــة  ــوٌك للحكوم ــٌك ممل ــن مــن عــام ٢٠١٠م، وهــو بن ــن البلدي ــي والتجــارة بي النفــط اإليران
رت الحكومــة  الصينيــة بنســبٍة كبيــرة عبــَر شــركة النفــط الوطنيــة (CNPC)(٢٨)، وصــدَّ
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الصينيــة البنــك ألداء دوِر القنــاة الماليــة وحمايــِة بنــوٍك صينيــٍة أخــرى مــن العقوبــات 
ــٍة  ــاٍت أمريكي ــى الرغــم مــن فــرض عقوب ــك الوقــت، وعل ــذ ذل ــران ُمن ــى إي المفروضــة عل
ــن  ــلع والنفــط بي ــدوره وتســهيل تجــارة الِس ــام ب ــه اســتمّر فــي القي ــه فــي ٢٠١٢م، لكن علي
البلديــن؛ ولكــن يبــدو أن البنــك لــم يعــد قــادًرا علــى القيــام بنفــس األدوار حالًيــا بعــد 
ــع اســتثمارات مالكــي البنــك فــي الواليــات  إعــادة فــرض العقوبــات األمريكيــة، نظــًرا لتوسُّ
المتحــدة(٢٩) مــا يجعلُهــا عرضــًة للعقوبــات، ولــذا ســارع البنــك بإعالنــه اقتصــار التعامــل 
مــع إيــران علــى التجــارة اإلنســانية المتعلقــة بالغــذاء والــدواء فقــط حتــى يرفــع العقوبــات.
عقبــٌة إضافيــة أمــام تطويــر العالقــات بيــن البلديــن تلــوُح فــي األُفــق، وهــي اتجــاه 
القطــاع المالــي الصينــي حالًيــا إلــى تحديــث أنظمتــه الماليــة وااللتــزام بمعاييــر الشــفافية 
الدوليــة واشــتراطات اتفاقيــة مكافحــة غســيل األمــوال وتمويــل اإلرهــاب التــي وضعتهــا 
ــة التــي تُثيــر جــداًل واســًعا فــي  ــة (FATF) وهــي االتفاقي ــة الدولي مجموعــة العمــل المالي

إيــران، وحتــى اآلن ترفــُض االنضمــام إليهــا.
وبالفعــل انعكســت هــذه العقبــات علــى مســتويات التجــارة الحاليــة بين البلديــن، وتراَجَع 
حجــم التبــادل التجــاري عِقــب إعــادة فــرض العقوبــات األمريكيــة، وفــي ينايــر مــن عــام 
٢٠١٩م انخفضــت صــادرات إيــران إلــى الصيــن بحوالــي ٥٠٪ مقارنــًة بنفــس الشــهر مــن 
عــام ٢٠١٨م، بينمــا انخفضــت صــادرات الصيــن إلــى إيــران بحوالــي ٦٠٪ خــالل نفــس 
ــة للتجــارة اآلمنــة مــع إيــران كالتعاُمــل  ــا بديل الفتــرة، وبالتالــي إذا لــم تِجــد الصيــن ُطرًق
مــع بنــوٍك صغيــرة -وفًقــا لتصريحــات مســؤولين صينيــن-(٣٠) ســيتراَجُع حجــم التعــاون 

االقتصــادي والتجــاري بينهمــا بدرجــاٍت أكبــر بــكّل تأكيــد.
تباين المصالح االقتصادية مع الواليات المتحدة- ٢

هنـاك تبايـٌن صيني-إيرانـي فيمـا يخـُص المصالـح االقتصاديـة لـكل دولـٍة مـع الواليـات 
المتحدة، فبينما تحظى الصين بعالقاٍت اقتصادية وتجارية واسعة مع الواليات المتحدة، 
فإن عالقة إيران االقتصادية مع الواليات المتحدة منقطعة، ومن ثّم فإن التعاطي الصيني 
مـع الموقـف األمريكـي مـن إيـران يتحـدُد بشـكٍل ما على أسـاس رغبة واشـنطن في اإلبقاء 
علـى عالقـاٍت تجاريـٍة قويـة مـع الصيـن، وهـو ما لم يتوفـر إليران نتيجَة انقطـاع العالقات 

من األساس.
تباين محركات السياسة تجاه القضايا الخارجية- ٣

فيمـا اندلعـت بالدولتيـن ثـوراٌت تراَجـَع علـى خلفيتهـا انتشـاُر القيـم الغربيـة بهما، لـم تتبَنّ 
الصيـن النهـَج الثـوري كمحـرٍك لسياسـاتها الخارجية تجاه الشـؤون الدوليـة، وإنما تحولت 
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فـي سياسـتها الخارجيـة مـن االعتمـاد علـى النهـج األيديولوجـي إلـى االعتمـاد علـى النهـج 
البراغماتي منذ التحول في النظام الدولي إلى األُحادية القطبية بسيادة لغة المصالح في 
ها األول التنميَة  التعامل مع الدول، بغّض النظر عن االختالف األيديولوجي، إذ أصبح همُّ
االقتصادية، من أي مصدٍر وبأي وسـيلة، سـواءٌ جاءت المسـاعدات من روسـيا الشـيوعية 
سابًقا أو من اليابان اإلمبريالية التي اعتدت عليها في الماضي، أو من الواليات المتحدة 
غريمـة الصيـن حالًيـا، ومـن هنـا شـاع قـول دنـج شـيا وبنـج «ليـس بالضـرورة أن يكـون لـون 
القـّط أسـود أو أبيـض وإنمـا بالضـرورة أن يصطـاد الفئـران»(٣١)، وهـو مـا جَعلَهـا تنَخـرُط 
فـي عالقـاٍت تعاونيـة مـع مختلـف الوحدات الدولية بما فيها الواليات المتحدة وإسـرائيل، 
العدوين اللدودين إليران، وتحولت بفضل سياساتها التعاونية إلى مرتبة االقتصاد الثاني 

في العالم، وتعتمد إيران على نهٍج ثورٍي أيديولوجي.
بينمــا يُعتبــر النهــج الثــوري واأليديولوجــي -نظريــة واليــة الفقيــه التوســعية- أحــد أهــم 
دت  المحــركات للسياســة الخارجيــة اإليرانيــة منــذ العــام ١٩٧٩م، والتــي علــى أساســها حــدَّ
إيــران حلفاءهــا وخصوَمهــا، وهــو مــا أفــَرز عــن حالــٍة عدائيــة مــع العديــد مــن الــدول علــى 
المســتويين اإلقليمــي والدولــي، وهــو مــا جعلهــا تدخــل فــي عالقــاٍت صراعيــة وِصداميــة 
ــا مــع الواليــات المتحــدة  مــع العديــد مــن دول المنطقــة والعالــم، وتقطــع عالقاتهــا نهائًي
وإســرائيل، وتتحــول إلــى دولــٍة تعانــي أزمــاٍت اقتصاديــة، وعزلــًة دوليــة، نتيجــَة تدخلهــا فــي 
الشــؤون الداخليــة للــدول، وعــدم احترامهــا ُحســن الجــوار والســيادة الوطنيــة للــدول بُحكــم 

توجهاتهــا الثوريــة ِوفــق بنودهــا الدســتورية خاصــًة المــادة ١٥٤(٣٢).
تباين وجهات النظر حول القضايا الشرق أوسطية- ٤

ِمثل قضية االنتشار النووي والتهديدات اإليرانية بإغالق مضيق هرمز، حيث ترفض بكين 
انتشـار األسـلحة النووية بشـكٍل عام، لما له من آثارٍ كارثية محتملة على شـبكة المصالح 
التجاريـة الصينيـة الدوليـة، وعلـى ناقـالت النفـط القادمة للصين، كمـا ترفض التهديدات 
اإليرانية بإغالق المضيق أمام ناقالت النفط القادمة للصين من خالله، أو لعبور الُسفن 
التجارية الصينية الُمحملة بالبضائع، ففي حال إغالقه حتًما سيلحُق الضرر بالصين.

رابًعا: إيران كورقة مساومٍة بين الصين والواليات المتحدة:
بانتهـاء العقـد الثانـي مـن األلفيـة الثالثـة الُمفعـم بالتحـوالت الكونيـة غيـر المسـبوقة فـي 
التاريـخ المعاصـر ارتسـمت معالـم مرحلـٍة مغايـرة أكثـر اسـتقطاًبا بيـن الوحـدات الدوليـة، 
لـم تمـر خاللهـا المطالـب األمريكيـة بتجديـد قـرار الحظـر المفـروض علـى إيـران لبيـع أو 
شـراء األسـلحة بموجب قرار مجلس األمن ١٧٤٧ دوَن االصطدام بفيتو صيني أو روسـي؛ 
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وذلك لتنامي االستقطاب الشديد والتباين الحاد في مصالح الدول الدائمة العضوية في 
المجلس ُمنذ االنسحاب األمريكي من االتفاق النووي ٢٠١٨م.

تفتــرض العديــد مــن األدبيــات أن الفيتــو الصينــي علــى قــرار تجديــد الحظــر المفروض 
علــى إيــران يبــدو متوقًعــا لعــدة عوامــل يتقدمها:

١- الرفــض الصينــي إلســتراتيجية الضغــوط القصــوى األمريكيــة ضــد إيــران والتزامهــا 
باالتفــاق، والــذي ينــصُّ علــى رفــع الحظــر المفــروض علــى إيــران لشــراء أو بيــع األســلحة 

فــي أكتوبــر ٢٠٢٠م.
ــام ٢٠١٨م  ــع الع ــذ مطل ــن ُمن ــة ضــد الصي ــا تجاري ــات المتحــدة حرًب ٢- إشــعال الوالي
ــة، أو مــن خــالل  ــواردات الصيني ــى ال ســواءٌ مــن خــالل فــرض رســوٍم بشــكٍل مباشــر عل

ــي. ــة للعمــالق الصين ــار للطاق ــن الكب ــى الموردي ــات عل ــرض العقوب ف
٣- مــا أشــارت إليــه بعــض التقاريــر االســتخباراتية مــن إبــرام بكيــن وموســكو صفقــاِت 
تســلٍُّح مــع إيــران يتــم تنفيذهــا بموجــب انتهــاء صالحيــة قــرار الحظــر(٣٣)، وهــو مــا يوفــر 
مليــاراِت الــدوالرات للصيــن وروســيا، ومــن ثــم كيــف يمكــن ثنــُي الدولتيــن عــن اســتخدام 
الفيتــو لتجديــد قــرار الحظــر وإقناِعهمــا، خاصــًة بعــد إعــالن نائــب وزيــر الخارجيــة 

الروســي ســيرجي ريابكــوف بــأنَّ موســكو لــن تقبــَل بتجديــد الحظــر؟
ــة  ــع األلفي ــا كان ســائًدا مطل ــالف م ــى ِخ ــة عل ــوة الدولي ــدالت الق ــي مع ٤- التحــول ف
الثالثــة، حيــث فــارُق القــوة الكبيــر لصالــح الواليــات المتحــدة علــى بقيــة األقطــاب الدولية، 
ــص معــدل القــوة بشــكٍل كبيــر  ــا، حيــث تقلَّ ــًرا تماًم ــول ٢٠٢٠م، بــات األمــر مغاي أمــا بحل
بيــن األقطــاب الدوليــة ببلــوغ الصيــن وروســيا مراتــَب متقدمــة فــي معاييــر القــوة الشــاملة 

الدوليــة، وهــو مــا تجلّــى فــي اختبــار مواجهــة فيــروس كورونــا المســتجد ٢٠٢٠م.
قــد تبــدو العوامــل المعــززة الصطــدام قــرار تجديــد الحظر بالفيتو الصيني أو الروســي 
منطقيــة، وتزيــد مــن تعقيــد وصعوبــة القضيــة أمــام الواليــات المتحــدة للضغــط باتجــاه 
تجديــد قــرار الحظــر؛ ليتوقــف قــرار التجديــد علــى األثمــان التــي يمكــن أْن تقدمهــا 
واشــنطن، ولــن تكــون منخفضــًة للــروس والصينييــن لثنيهمــا عــن اســتخدام الفيتــو ضــدَّ 
ــث  ــن وروســيا ٢٠٢٠م مــن حي ــا الصي ــن وروســيا عــام ٢٠٠٠م ليســتا هم ــرار، فالصي الق

درجــة التأثيــر فــي الشــؤون الدوليــة.
فقــد أعلــن الــروس رفضهــم تجديــد الحظــر علــى إيــران، وصــَدَر بيــاٌن عــن الخارجيــة 
الروســية فــي مــارس ٢٠٢٠م: «قيــل فــي الكونغــرس إن الواليــات المتحــدة ســتحاول 
ــاع روســيا والصيــن بعــدم اســتخدام حــق النقــض ضــّد مشــروع قــرار مجلــس األمــن  إقن
بشــأن تمديــد حظــر األســلحة علــى إيــران. لكــن ال فائــدة مــن إثــارة هــذه المســألة»، 



• السنة الرابعة • العدد الح�ادي عشر • أبري�ل 902020 مجلة الدراسات اإليرانية

وأضــاف «تقــدم الواليــات المتحــدة شــحنات األســلحة بمليــارات الــدوالرات إلــى الشــرق 
األوســط»(٣٤)، فــي إشــارٍة بالغــِة األهميــة علــى التعاُمــل بالِمثــل فــي مســألة بيــع الســالح 
لــدول المنطقــة، ولكــن شــّتان مــا بيــن بيــع الســالح لــدوٍل مســؤولة تســتخدُمه فــي الــردع، 

ــد المباشــر. ــران تســتخدُمه فــي التهدي ــل إي ــدوٍل غيــر مســؤولة ِمث ــه ل وبيِع
هــان علــى تحقيــق إجمــاٍع دولــي بالغــَة التعقيــد،  ولذلــك باتــت الحســابات األمريكيــة للرِّ
ــرار  ــد ق ــاق تجــاه تمدي ــي االتف ــة ف ــدول األوروبي ــف ال ــُذب موق ــا تذب ــن تعقيده ــد م ويزي
الحظــر، وهــو مــا أشــار إليــه نائــب وزيــر الخارجيــة الروســي ســيرجي ريابكــوف: «الــدول 
األوروبيــة الموّقعــة علــى الصفقــة -بمــا فــي ذلــك بريطانيــا وألمانيــا وفرنســا- ليــس لديهــا 
نيــٌة إلحضــار ملــف إيــران إلــى مجلــس األمــن»(٣٥). فكيــف يمكن أن توافق علــى تجديد قراٍر 
يحظــر بيــع األســلحة إليــران بمــا يخالــف بنــود االتفــاق فــي وقــٍت تُعــارض فيــه االنســحاب 
األمريكــي مــن االتفــاق، وتســعى فيــه لخلــق آليــٍة للتعــاون مــع إيــران لثنيهــا عــن االنســحاب 
مــن االتفــاق النــووي؛ وبالتالــي فكيــف يمكــن أن توافــق الــدول األوروبيــة علــى ِمثــل هــذا 
ــم  ــه «فــي حــال ل ــو بقول ــك بومبي ــة األمريكــي ماي ــر الخارجي ــُه وزي القــرار، وهــو مــا أدرك
نتمكــن مــن حــّث اآلخريــن علــى التحــرك، ســندُرس كل الخيــارات للتوصــل إلــى ذلــك»(٣٦).
ومــن ثــم فالمســألة ترتبــط بشــكٍل أساســي بمــا ســتُقدمه واشــنطن ألعضــاء االتفــاق 
النــووي لتحقيــق إجمــاٍع دولــي لتجديــد قــرار الحظــر، وهــو مــا يصُعــب تحقيُقــه فــي ظــّل 
إدراٍة أمريكيــة تتبّنــى سياســاٍت تفتقــُد للمرونــة تجــاه الملفــات العالقــة، وِمــن ثــم قــد تلجــأ 
إلــى التلويــح بمزيــٍد مــن العقوبــات ضــّد الصيــن وتحميلهــا مســؤولية المخاطــر المحتملــة 
مــن تعاُظــم القــوة اإليرانيــة، بمــا يهــدد أمــن المنطقــة التــي تُعــوِّل عليهــا الصيــُن الســتيراد 
النفــط فــي ظــّل العقوبــات المفروضــة علــى النفــط اإليرانــي، فضــاًل عن التوّجــس الصيني 
مــن تنامــي القــوة اإليرانيــة، بمــا يوّســع دائــرة التهديــدات اإليرانيــة ويضــرُّ بالمصالــح 
ــد  ــا ســيتم اتخــاذه بشــأن تجدي ــة القادمــة عّم ــة ذاتهــا، وستكشــف الشــهور القليل الصيني

القــرار أو رفضــه، إذ أضحــت المســألة برّمتهــا شــديدةَ التعقيــد والضبابيــة.

خامًسا: االستنتاجات
على ضوء محددات قوة العالقات الصينية-اإليرانية، وقضايا التعاون واالفتراق الصيني-
اإليراني توقعاُت الموقف الصيني من قرار حظر بيع األسـلحة إليران يُمكن اسـتعراُضها 

بالنتائج التالية:
النجاح في بناء عالقاٍت إستراتيجية متعددة الجوانب- ١

فالذي يجمُع بين الصين وإيران أكبُر بكثيٍر من حدود التعاون في مجال الطاقة والتجارة، 
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فاألمُر مرتبٌط بالهدف المركزي للسياسة الخارجية الصينية المتمثِّل في االنتشار الدولي 
الهـادئ، والتحـول إلـى نظـاٍم دوٍلـي ُمتعـدد األقطـاب، بما يُفِقـد الواليات المتحـدة هيمنَتها 
على النظام الدولي، والحصول على موطئ قدٍم في الشرق األوسط، بما يحدُّ من النفوذ 
األمريكـي، ويخـُدم المصالـح الصينيـة؛ ومـن هنـا تأتـي أهميـة إيـران للصين فـي المنطقة، 
وحتـى طريـق الحريـر؛ وإن كان طريًقـا تجارًيـا عابـًرا للحـدود، غيـر أنـه أحـُد أهـم اآلليات 
الصينيـة لسـحب الِبسـاط مـن تحـت الهيمنـة األمريكيـة الدوليـة، وأيًضـا مرتبـٌط بالهـدف 
اإليراني المتمثِّل في إفقاد الواليات المتحدة هيمنَتها والحصول على حليٍف وموازٍن دولٍي 

ل مصَدَر حمايٍة دولية. موثوق يحدُّ من الضغوط األمريكية ويشكِّ
تأسيس عالقٍة خارج حدود التأثير األمريكي نسبًيا- ٢

خيـارات وأوراق الضغـط األمريكيـة تجـاه الصيـن لتقِليـص مسـتوى عالقاتهـا مـع إيـران 
محـدودةُ التأثيـر، إذ إن اسـتخدامها حوافـَز سـلبية ضـدَّ الشـركات والتجـارة الصينيـة بات 
غير مجٍد، وآثاُرهُ محدودة، نظًرا لقوة الصين االقتصادية بتبوئها مرتبَة ثاني اقتصاٍد في 
العالم، وبِثقلها السياسي (حق الفيتو)، والعسكري (تقليص الفوارق في اإلنفاق العسكري) 
فـي ميـزان القـوى الدولـي، ومـن ثـم فِشـلت اإلدارات األمريكيـة الُمتعاقبـة فـي تشـكيل نهِج 
الصيـن تجـاه التعاطـي مـع الملـف اإليرانـي، بمـا يخـُدم السياسـات والعقوبـات األمريكيـة 

على إيران.
عالقة اقتصادية دائمة ومكاسب أكبر للصين- ٣

إن التعاون التجاري الصيني-اإليراني سيظلُّ قائًما مستقباًل، وربما قاباًل للتطوير شريطَة 
إيجـاد آليـاٍت آمنـة للتبـاُدالت الماليـة بيـن البلديـن، إذ توجـُد عقبـاٌت مصرفيـة تعـوُق زيادة 
حجم التبادل التجاري بين البلدين بال شك، إاّل إذا نجحت الصين في إيجاد ُطرٍق بديلة 
السـتمرار العمـل مـع إيـران عبـَر مجموعـٍة مـن البنـوك الصينيـة الصغيـرة، وِمـن المحتمـل 
ميـل اتجـاه العالقـات االقتصاديـة لخدمـة المصالـح الصينية أكثَر مـن المصالح اإليرانية، 
طالمـا بقيـت العقوبـات االقتصاديـة األمريكيـة قائمـة، إذ إن تزايـد الـدور الصينـي داخـل 
االقتصاد اإليراني سـيخلُق نوًعا من الهيمنة والتأثير على ُصنع القرار اإليراني في ضوء 
محدوديـة البدائـل والخيـارات الُمتاحـة أمامـه، مما َقد يضُع الموقف اإليراني في الجانب 
األضعـف فـي عمليـات التفـاوض التجاريـة بيـن الطرفيـن. كمـا سـيكون علـى إيـران القبـول 
بتكنولوجيا أقل جودة فيما يتعلق باستثمارات القطاع النفطي والمعدات الصناعية مقارنًة 
باالسـتثمارات األوروبيـة الهاربـة، مـا سـينعكُس علـى الوضع التنافسـي للمنتجات اإليرانية 
فـي النهايـة، وفـي المقابـل وبالنسـبة للصيـن سـتكون فتـرة العقوبـات األمريكيـة على إيران 
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فرصًة جيدة للحصول على تنازالٍت أكثر فيما يتعلق بشراء النفط وتطوير إنتاج وصادرات 
الغاز لصالحها، إضافًة إلى التجارة أو اقتناص الُفرص االستثمارية في السوق اإليرانية.

فشٌل إيراني في االستفادة من النموذج الصيني- ٤
فرغـم العالقـات اإلسـتراتيجية القويـة بيـن الصين وإيـران، وأن الصين أقرب حلفاء إيران 
الدوليين، غير أنَّ األخيرة فشـلت في االسـتفادة من األولى باللجوء إلى السـيناريو األمثَل 
لبنـاء القـوة وتحقيـق األهـداف بـدون الدخـول في صراعـات، فعمُر التجربـة الصينية يكاد 
يكـون مقارًبـا مـع ُعمـر ُحكـم الولـي الفقيـه، فالتجربـة الصينية بدأها دينج شـياو بينج عام 
١٩٧٨م، بينمـا أحَكـَم رجـاُل الديـن اإليرانييـن قبَضتَهم على الُحكم بعد الثورة عام ١٩٧٩م، 
الصين تخلَّت َقبل أكثر ِمن أربعين عاًما عن البُعد األيديولوجي في سياساتها الخارجية، 
لها إلى قائمة أفقِر  ألنَّ البُعد األيديولوجي جعلها صداميًة مع العديد ِمن دول العالم، وحوَّ
لها إلى االقتصاد الثاني في العالم،  دول العالـم، واعتمـَدت علـى البُعـد البراغماتـي، مـا حوَّ
ت عنـُه الصين  ـكت بالجانـب األيديولوجـي بعدمـا تخلَـّ ورغـم ذلـك لـم تسـتِفد إيـران، وتمسَّ
لكاِرثيتـه علـى أوضاعهـا الداخليـة والخارجيـة، وهـو مـا جعلهـا فـي عالقـاٍت صراعيـة مـع 
العديد من القوى اإلقليمية والدولية، ومن ثم باتت إيران تعيُش في فتراِت الصين ما قبَل 
نحِو أربعة عقوٍد من الزمان، رغم التغييرات التي لِحقت بالنظامين اإلقليمي والدولي.

خالصــــة
على ضوء ما َسبق يُمكن القول بصعوبِة التأثير على العالقات الصينية-اإليرانية، حيث يبدو 
أن أيَّ تغييـرٍ يرتبـط بطبيعـة النظاميـن الصينـي واإليراني، ودرجة االحتياج اإلسـتراتيجي 
والجيو-سياسي واالقتصادي والعسكري الُمتبادل، أو بتصعيٍد في المواجهات األمريكية-
اإليرانيـة باتجـاه الحـرب، وهـو مـا يَصُعـب حدوثـه بالنظـر إلـى كارثيـِة الحـرب علـى كلِّ 
أطرافهـا، بمـا يجعـل مـن تكلُفـة اسـتمرارية العالقـات الصينيـة مـع إيـران مرتفعـًة للغايـة، 
مقارنًة بتخفيض مستوى العالقات معها؛ وبغياب هذا التحوالت غير الُمرجحة ستستمرُّ 
الصيـن فـي موِقفهـا مـن إيـران ورفِضهـا االنسـحاب من االتفـاق النووي، ورفـض العقوبات 

االقتصادية المفروضة على إيران.
وبقــدر إدراك الصيــن ألهميــة إيــران كحليــٍف تجــارٍي وسياســٍي موثــوٍق فــي المنطقــة 
الشــرق أوســطية، بنفــس القــدر تـُـدرك بكيــن أن انعــدام األمــن فــي الخليــج العربــي حتًمــا 
ســيُعرِّض مصالحهــا للخطــر مــن ِقبــل الواليــات المتحــدة فــي أكثــر ِمــن منطقــة، خاصــًة 
فــي منطقــة الخليــج العربــي اإلســتراتيجية والحيويــة للصيــن، إذ إنَّ عــَدَم االســتقرار 
فــي الشــرق األوســط يُهــدد ُســفن التجــارة الصينيــة، وخطــوَط إمــداد الطاقــة، وهــو مــا 
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ــة  ــى ضــوء أهمي ــي، عل ــج العرب ــي الخلي ــاَر األمــن الجماعــي ف ــل خي ــن تُفضِّ ــُل الصي يجع
دوِل الخليــج وإيــران اإلســتراتيجية للصيــن؛ حتــى أنَّ الصيــن وهــي تبــذُل جهــوًدا لتأميــن 
ل  مــوارد طاقــٍة ِمــن منطقــة بحــر قزويــن كبدائــل للّنفــط الشــرق أوســطي فــإن إيــران تُشــكِّ
حلقــًة رئيســيًة لعبــور أنابيــب الّنفــط لنقــل الطاقــة ِمــن منطقــة بحــر قزويــن إلــى الصيــن، 
وهــو مــا يكشــُف عــن مصلحــٍة كبيــرة للصيــن فــي ِحفاظهــا علــى شــراكٍة إســتراتيجٍة قويــة 

مــع إيــران.
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