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مقدمة
ــة فــي طهــران،  عــت الصيــن مــع إيــران، اتفاقيــة شــراكة إســتراتيجية مهمَّ وقَّ
يتهــا مــن توقيتهــا  بتاريــخ 27 مــارس 2021م. وتســتمّد هــذه االتفاقيــة أهمِّ
وطبيعــة بنودهــا، ومداهــا الزمنــي الطويــل، وحجــم األمــوال التــي تشــملها، 
ــًة مــع رغبــة الصيــن فــي توســيع  وتداعياتهــا الُمحتَملــة إقليمًيــا ودولًيــا، خاصَّ
نفوذهــا السياســي واالقتصــادي فــي الشــرق األوســط، وإشــراك إيــران ضمــن 
مشــروعها التجــاري اإلســتراتيجي »الحــزام والطريــق«؛ للوصــول إلــى أســواق 

أوروبــا. 
وتشــمل اتفاقيــة الشــراكة اإلســتراتيجية تقديــَم الصيــن الســتثمارات وخدمــات 
اقتصاديــة وأمنيــة بقيمــة 400 مليــار دوالر إليــران، علــى مــدى 25 عاًمــا، فــي 

مقابــل إمــدادات ثابتــة مــن النفــط اإليرانــي لالقتصــاد الصينــي.
االتفاقيــة ليســت بالجديــدة؛ مــا يعنــي أنَّ توقيــت توقيعهــا حالًيــا لــه دالالت 
ودوافــع، إذ ُطِرحــت االتفاقيــة بــادئ ذي بــدء فــي عــام 2016م، خــالل زيــارة 
ــز التنفيــذ وقتهــا، إذ  هــا لــم تدخــل حيِّ الرئيــس الصينــي شــي جيــن بينــغ إليــران، لكنَّ
جــاءت عقــب توقيــع االتفــاق النــووي وانفتــاح إيــران علــى االســتثمارات الغربيــة، 
ًة ُأخــرى العــام الماضــي، بعــد التداعيــات  هــا عــادت لواجهــة االهتمــام مــرَّ لكنَّ
فهــا االنســحاب األمريكــي مــن االتفــاق النــووي،  االقتصاديــة الخطيــرة التــي خلَّ
هــت لالتفاقيــة انتقــادات داخليــة واســعة.  ويهــدف تقديــر الموقــف هــذا  وُوجِّ
إلــى اإلجابــة علــى تســاؤالت أساســية حــول عــدد مــن النقــاط، أهّمهــا: دوافــع 
واألمنيــة  االقتصاديــة  بنودهــا  وأبــرز  االتفاقيــة،  توقيــع  توقيــت  ودالالت 
والعســكرية، ومــن ثــمَّ آثارهــا الُمحتَملــة علــى الصيــن وإيــران والواليــات المتحــدة 
تطبيــق  تواجــه  التــي  يــات  التحدِّ ثــمَّ  األوســط،  الشــرق  ومنطقــة  األمريكيــة 

ــز التنفيــذ. ــًرا ُأُفــق دخــول االتفاقيــة حيِّ االتفاقيــة، وأخي
أّوًل: دوافع توقيع اتفاقية الشراكة بين إيران والصين.. لماذا اآلن؟

علــى الرغــم مــن طــرح االتفاقيــة منــذ خمســة أعــوام، لكــن لــم يتــّم اإلعــالن 
عنهــا مــن جهــة إيــران إاّل فــي صيــف 2020م، وحينهــا أثــارت جــداًل كبيــًرا بيــن 
فــوا ذلــك  التّيــارات السياســية بإيــران، والمعارضــة فــي الداخــل والخــارج، ووظَّ
للهجــوم علــى الحكومــة والنظــام، باعتبــار أنَّ هــذه الشــراكة/االتفاقية تأتــي 
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هــا تتناقــُض مــع ُأُســس الجمهوريــة  علــى حســاب ســيادة إيــران ومصالحهــا، وأنَّ
اإلســالمية ومبــادئ السياســة الخارجيــة التــي أرســاها الخمينــي. لكــنَّ حضــور 
ــًرا، وتوقيــع االتفاقيــة مــع الصيــن التــي  وزيــر الخارجيــة الصينــي إلــى طهــران مؤخَّ
هــا »صديقــٌة لألوقــات الصعبــة«، البــد أنَّ  وصفهــا وزيــر الخارجيــة اإليرانــي بأنَّ
رات والتفاُعــالت  لــه دوافــع ودالالت، ال تخــُرج علــى األرجــح عــن ســياق التطــوُّ

ــة. ــة الراهن خــالل المرحل
ــد  ــب لسياســة الرئيــس األمريكــي الجدي ــن بحــذر وترقُّ ــر الصي فمــن جهتهــا تنُظ
ــط اإلدارة األمريكيــة الجديــدة لنقــل مواردهــا وُقدراتهــا  جــو بايــدن، حيــث تخطِّ
ــق عليــه سياســة »احتــواء الصيــن«،  إلــى جنــوب شــرق آســيا، مــن أجــل مــا ُأطِل
ًة منافســة تســعى إلــى صــدارة النظــام الدولــي، وذلــك بحســب مــا  باعتبارهــا قــوَّ
ح بــه بايــدن فــي 26 مــارس 2021م. وهــذه الرؤيــة تأتــي اســتكمااًل لرؤيــة  صــرَّ
رات  الرئيــس األمريكــي األســبق بــاراك أوبامــا، التــي حــال الوقــت وحالــت التطــوُّ
م دونالــد ترامب  فــي الشــرق األوســط دون تحقيقهــا قبــل انتهــاء واليتــه، وتســلَّ
زمــام الُســلطة فــي مطلــع 2017م، وَعَكــس مســار سياســة الواليــات المتحــدة 

علــى الصعيــد الدولــي.
ــزت الواليــات المتحــدة علــى تأكيــد مكانتهــا  ــي بايــدن للُســلطة، ركَّ ومنــذ تولِّ
ــة النظــام الدولــي. وضمــن جهودهــا ألجــل تحقيــق ذلــك األمــر، عِملــت  علــى قمَّ
علــى بنــاء تحاُلفــات دوليــة وإقليميــة للحــّد مــن النفــوذ السياســي واالقتصــادي 
لبكيــن، حيــث اجتمــع وزيــر الخارجيــة األمريكــي مــع الُزعمــاء األوروبييــن فــي 
ــدوا وجهــة نظرهــم تجــاه التعاطــي  بروكســل، فــي 24 مــارس 2021م، ووحَّ
د النظــام الدولــي القائــم، كمــا عَقــد بايــدن اجتماًعــا  مــع الصيــن كمنافــس يهــدِّ
افتراضًيــا فــي 12 مــارس 2021م مــع قــادة دول اليابــان وأســتراليا والهنــد؛ 
ــط  وذلــك لبنــاء تحاُلــف لمواجهــة الصيــن ونفوذهــا. ليــس هــذا وحســب، بــل تخطِّ
ــد هيمنتَهــا ونفوَذهــا،  الواليــات المتحــدة إلعــادة انتشــار عســكري وأمنــي يؤكِّ
بجانــب تعزيــز نمّوهــا للحفــاظ علــى الفجــوة مــع أقــرب منافســيها وهــي الصيــن؛ 

ك. مــا دفــع األخيــرة لضــرورة التحــرُّ
أّمــا إيــران، فعلــى الرغــم مــن الجــدل الداخلــي الــذي ثــار بشــأن االتفاقيــة، لكــن 
علــى مــا يبــدو أنَّ قــراًرا مــن المرشــد علــي خامنئــي قــد حســَم األمــر بتوقيــع 
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االتفــاق، ُرّبمــا يعــود ذلــك إلى شــعور النظام بمدى خطــورة الوضع االقتصادي 
ــه شــرًقا، بعيــًدا عــن  م، كمــا يتماشــى مــع تأييــد توجيهــات المرشــد للتوجُّ المتــأزِّ
دت إلــى  عــات التــي صاحبــت انتخــاب جــو بايــدن قــد تبــدَّ أوروبــا، أو أنَّ ثــورة التوقُّ
حــدٍّ بعيــد، بعدمــا بــدأت إدارة بايــدن تضــُع شــروطها أمــام إيــران مــن أجــل العودة 
لالتفــاق النــووي، وأصبــح مــن الواضــح أنَّ بايــدن ُيريــد أن يســتغّل مجموعــًة مــن 
العوامــل تجعــل إيــران فــي موقــف تفاُوضــي ضعيــف، مثــل: اســتغالل الضغــوط 
مــة فــي  القصــوى التــي تركهــا ترامــب، أو اســتغالل األوضــاع الداخليــة المتأزِّ
ــل  ــٍد مــن الضغــوط مــن أجــل تعدي ــر األطلســي لفــرض مزي ــق عب ــران، والتواُف إي
االتفــاق النــووي، وفتــح النقــاش حــول قضايــا خالفيــة؛ أبرزهــا برنامــج الصواريــخ 

البالســتية، وســلوك إيــران اإلقليمــي.
رات علــى األرجــح دوًرا فــي هــذا التوقيــت، فــي دفــع  لــذا لِعبــت هــذه التطــوُّ
البلديــن إلــى الُمِضــي ُقُدًمــا نحــو تفعيــل اتفاقيــة الشــراكة اإلســتراتيجية، حيــث 
احتــواء األخيــرة  الضغــوط األمريكيــة، ومحاولــة  إلــى موازنــة  الصيــن  تســعى 
ــة،  ــة السياســية واالقتصادي ــة األمريكي لنفوذهــا، والحــّد مــن سياســات الهيمن
التــي ُتعتَبــر شــريًكا موثوًقــا للصيــن،  إيــران،  ــة مــع  وذلــك عبــر اتفاقيــة مهمَّ
ومنافًســا إقليمًيــا معادًيــا للواليــات المتحــدة. ويمكــن توظيــف العالقــة معهــا؛ 
مــن أجــل تركيــز الصــراع مــع الواليــات المتحــدة فــي الشــرق األوســط بــداًل عــن 
نقلــه إلــى جنــوب شــرق آســيا، كمــا حــدث خــالل فتــرة أوبامــا. وبالمجمل، أرســلت 
ــذي  ي، ال ــدي أمــام التحــدِّ ــن تِقــف مكتوفــَة األي هــا ل ــن رســالًة مفاُدهــا أنَّ الصي

ــات المتحــدة أن تفرضــُه عليهــا. تحــاول الوالي
مــن جانبهــا، فــإنَّ إيــران بحاجــة إلــى حليــف قــوى مثــل الصيــن؛ مــن أجــل موازنــة 
ــق بإعــادة إحيــاء  ض لهــا مــن إدارة بايــدن، ال ســيما فيمــا يتعلَّ الضغــوط التــي تتعــرَّ
هــا بحاجــة إلــى مزيــٍد مــن االنفتــاح االقتصــادي مــع  االتفــاق النــووي، كمــا أنَّ
الصيــن، التــي تعتبــر أهــّم شــريك تجــاري لهــا؛ مــن أجــل الوقــوف بوجــه العقوبــات 

األمريكيــة، ومســاعدة إيــران فــي تخفيــف أزمتهــا االقتصاديــة المتناميــة.

ة ثانًيا: أهّم بنود التفاقية ومالمحها العامَّ
م  لــم ُتعلــن إيــران عــن تفاصيــل االتفاقيــة قبــل التوقيــع وال بعــده، ولــم تقــدِّ
ــرت ذلــك وكالــة »تســنيم« اإليرانيــة  الحكومــة الصينيــة تفاصيــل بدورهــا، وفسَّ
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ــه »ليــس مــن  المحســوبة علــى النظــام الدينــي والحــرس الثــوري، بقولهــا: إنَّ
الضــروري نشــُر تفاصيــل االتفاقيــات غيــر الُملِزمة، وبســبب العقوبــات األمريكية، 
كان مــن األفضــل عــدم نشــرها«، وأضافــت الوكالــة أنَّ البرلمــان لــن يحتــاج إلــى 
المصادقــة علــى االتفاقيــة؛ نظــًرا لكونهــا عبــارٌة عــن »خارطــة طريــق إطاريــة«، 

وليســت اتفاقيــًة ُملِزمــة. 
ــى أنَّ حجــَم االتفاقيــة البالــغ 400 مليــار دوالر، لــم يظهــر فــي التصريحــات  حتَّ
بت  ن من 18 صفحًة تســرَّ دًة عــن البنــود تتكــوَّ الرســمية لــكال البلديــن، لكــن مســوَّ
ــدت ذلــك؛ وحّتــى عندمــا تــّم الضغــط  إلــى الصحافــة اإليرانيــة واألمريكيــة، قــد أكَّ
ث باســم وزارة الخارجيــة الصينيــة تشــاو ليجيــان بشــأن المبلــغ  علــى المتحــدِّ
 »Diplomat The« اإلجمالــي لالســتثمار الصينــي، رفــَض اإلجابــة، وفًقــا لمجّلــة
ــة علــى االســتفادة مــن اإلمكانــات فــي التعاون  ــزت الخطَّ األمريكيــة، وقــال: »ركَّ
ــن أّي  ــل األمــد، وال تتضمَّ االقتصــادي والثقافــي، ورســم مســار للتعــاون طوي
ر  دة، وال تســتهدف أّي طــرٍف ثالــث، وســتوفِّ يــة أو محــدَّ عقــود وأهــداف َكمِّ

ــا للتعــاون بيــن الصيــن وإيــران فــي المســتقبل«.  إطــاًرا عامًّ
تفاصيــَل  )رصانــة(  اإليرانيــة  للدراســات  الدولــي  المعهــد  تنــاول  أن  وســبق 
 ،112 )ص  2020م  لعــام  الســنوي  اإلســتراتيجي  تقريــره  فــي  االتفاقيــة 
بة  ــا باختصــار أهــّم الخطــوط العريضــة للبنــود المســرَّ وص300(، ونســتعرض ُهن

يلــي:  كمــا  االتفاقيــة،  لتلــك 
ــا بأســعار . 	 ة 25 عاًم حصــول الصيــن علــى إمــدادات ثابتــة مــن النفــط لمــدَّ

ــة، فــي مقابــل اســتثمار 400 مليــار دوالر فــي إيــران فــي مجــاالت  خاصَّ
ــًة الســكك الحديديــة والموانــئ،  عــة، تشــمل البنيــة التحتيــة، خاصَّ متنوِّ

كتشــابهار وغيــره.
ــة للتبــاُدالت المصرفيــة المباشــرة بيــن البلديــن باليــوان . 	 إيجــاد آليــة خاصَّ

الصينــي، وتســهيل عمــل الُتّجــار بيــن البلديــن.
ــن . 	 ــة للتخزي ــة علــى األراضــي الصيني ــاء مســتودعات نفــط إيراني ــة بن إمكاني

ــب. ــر، دون الحاجــة لدفــع ضرائ ــى إعــادة التصدي وحّت
تعــاون اســتخباراتي، وتطويــر البنيــة التحتيــة للمعلومــات، وبنــاء شــبكات . 	

الجيــل الخامــس.
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ــة األساســية لطريــق الحريــر التجــاري فــي . 	 العمــل علــى جعــل إيــران المحطَّ
الشــرق األوســط، بــداًل مــن المــرور بالجزيــرة العربيــة.

التعــاون مــع روســيا لربــط بحــر ُعمــان والخليــج العربــي بشــمال أوروبــا عبــر . 	
أذربيجــان وروســيا، وســاحل جنــوب إيــران ببحــر البلطيــق. 

ــط عبــر العــراق . 	 مــّد أنابيــب غــاز ونفــط مــن جنــوب إيــران إلــى البحــر المتوسِّ
وســوريا ولبنــان، تتصــل بمينــاءي بانيــاس الســوري وطرابلــس اللبنانــي.

تطويــر التعــاون العســكري والدفاعــي واألمنــي   فــي مجــاالت التدريــب . 	
والبحــث والصناعــة الدفاعيــة، والتفاُعــل فــي القضايــا اإلســتراتيجية.

ثالًثا: نتائج وتداعيات التفاقية
ال شــكَّ أنَّ هنــاك العديــَد مــن اآلثــار الُمحتَملــة لتلــك االتفاقيــة علــى الصيــن 
وإيــران والواليــات المتحــدة األمريكيــة، والمنطقــة برّمتهــا، ســواًء علــى المــدى 
يــة الصيــن فــي التنفيــذ وااللتــزام ببنــود  القصيــر أو األبعــد، إذا مــا ثُبتــت جدِّ

ــي:  ــى النحــو التال ــة، ويمكــن رصــُد بعضهــا عل االتفاقي
1. مكاسب الصين

ة مكاســب للصيــن بــال شــّك، مــن أهّمهــا  ــد تنفيــُذه عــدَّ ــق االتفــاق إذا مــا تأكَّ يحقِّ
الحصــول علــى مزيــٍد مــن النفــوذ الجيوسياســي فــي غــرب ووســط آســيا، ولعــب 
السياســات  ومجابهــة  األوســط،  الشــرق  منطقــة  فــي  أكبــر  سياســية  أدواٍر 
األمريكيــة الهادفــة الحتــواء الصيــن والحــّد مــن دورهــا العالمــي المتنامــي علــى 
ــًرا بحــرٍب باردة،  هــات الصينيــة مؤخَّ المــدى األبعــد. وذهــب البعــض لتشــبيه التوجُّ
ــة، ضمــن إســتراتيجية  باإلضافــة إلــى تحقيــق مكاســب اقتصاديــة جديــدة مهمَّ

الصعــود ومشــاريع النفــوذ االقتصــادي التــي تتبّناهــا الصيــن.
ــران أو  ــُح االتفاقيــة أســواًقا جديــدة لبكيــن، ســواًء فــي إي مــن جهــٍة ُأخــرى، تفت
ي إلى  فــي جوارهــا، وتمنحهــا دفعــًة نحــو تحقيــق المشــاريع المشــتركة؛ بمــا يــؤدِّ
ــا،  النفــاذ بمنتجاتهــا إلــى أســواق وســط آســيا، والوصــول بشــكٍل أســرع ألوروب
ــًة رئيســية فــي  وذلــك بعــد تجهيــز الصيــن للُبنيــة التحتيــة اإليرانيــة لتكــون محطَّ

مشــروعها األكبــر طريــق الحريــر أو »الحــزام والطريــق«. 
وال يخلــو األمــر مــن تقليــل تأثيــر المخاطــر الجيوسياســية على اقتصادهــا، بتنويع 
ــي قرابــة 60% من  مصــادر الحصــول علــى النفــط مــن الشــرق األوســط، الــذي ُيلبِّ
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ضــة مــن  احتياجاتهــا النفطيــة، بــل وضمــان الحصــول علــى إمــداداٍت ثابتــة ومخفَّ
نتهــا إيــران  ــى تقليــل تكاليــف شــحنها، إذا مــا خزَّ النفــط والبتروكيماويــات، وحتَّ

فــي األراضــي الصينيــة. 
2. مكاسب إيران 

لعــلَّ أهــمَّ أثــٍر لالتفاقيــة بالنســبة إليــران علــى المــدى القريــب، هــو الحصــول 
ــر علــى الســاحة الدوليــة، ومــن ثــمَّ تحقيــق تــواُزن فــي مواجهــة  علــى حليــٍف مؤثِّ
الجهــود األمريكيــة، التــي تســتهدُف إبقــاَء إيــران معزولــة، وكذلــك كســب تأييــد 
الصيــن كأحــد أطــراف االتفــاق النــووي، وحــّث الجانــب األمريكــي علــى تســريع 
ــة باالتفــاق النــووي؛ لرفــع العقوبــات عــن اقتصادهــا  عمليــة المفاوضــات الخاصَّ

الُمنَهــك.
ة إلــى دعــم الصيــن، ال ســيما أنَّ  وعلــى الجانــب االقتصــادي، تحتــاُج إيــران بقــوَّ
ل لطهــران،  الصيــن خــالل الســنوات العشــر الماضيــة ُتعتَبــر الشــريَك التجــاري األوَّ
وازدادت هــذه الشــراكة ُعمًقــا فــي أوقــات العقوبــات الدوليــة علــى إيــران، لــذا 
وصفهــا وزيــُر الخارجيــة محمــد جــواد ظريــف بالصديقــة فــي األوقــات الصعبــة، 
ــت الصيــن وحدهــا فــي عــام 2020م مــا يزيــُد عــن ُربــع  كمــا ســبقت اإلشــارة، ولبَّ
ــة للتبــاُدل المالــي،  الــواردات اإليرانيــة مــن العالــم، وفــي حــال إيجــاد آليــاٍت خاصَّ

ســيزداُد االعتمــاد اإليرانــي علــى الصيــن أكثــر وأكثــر.
ًة فــي التزاماتهــا مــع إيــران، ســتجني إيــران ثمــاًرا  وإذا مــا كانــت الصيــن جــادَّ
ــة علــى المــدى القصيــر والطويــل، مثــل: اقتصاديــة وسياســية وعســكرية مهمَّ

ــار  ــن، والتــي تراجعــت مــن 52 ملي ــن البلدي ــة بي ــز التجــارة البيني أ. اســتمرار وتعزي
دوالر في عام 2014م، إلى حوالي 20 مليار دوالر خالل العام المالي اإليراني 
2021/2020م. ومــع هــذا التراُجــع -بســبب العقوبــات باألســاس وتراُجع أســعار 
النفــط- ال تــزال الصيــن الشــريَك األهــّم واألكبــر إليــران، حيــث تســتوعب %26 
مــن إجمالــي صــادرات إيــران للعالــم خــالل نفــس الفتــرة الزمنيــة المذكــورة، وكان 
النفــط والبتروكيماويــات علــى رأس قائمــة الصــادرات؛ مــا يضمــُن إليــران ســوًقا 

مســتداًما لتفريــغ تلــك المنتجــات. 
ب. تطويــٌر طويــل المفعــول للُبنــى التحتيــة ســيضمن إليــران لعــَب دوٍر مهــّم 
ــر مينــاء تشــابهار، وربِطــه  فــي التجــارة اإلقليميــة لفتــرة مــن الزمــن، بعــد تطوي
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بالّســكك الحديديــة الواصلــة لــدوٍل مجــاورة كأفغانســتان وغيرهــا مــن دول 
ع قــدوم االســتثمارات الدوليــة، حــال مــا ُرِفعــت العقوبــات  وســط آســيا، ويشــجِّ

ــران. األمريكيــة عــن إي
ج. زيــادة دور إيــران فــي التجــارة الدوليــة »الترانزيــت«، بعــد انضمامهــا لطريــق 
طــات إنشــاء ممــّرات دوليــة لتمريــر البضائــع مــن الهنــد  الحريــر، وتنفيــذ مخطَّ
والصيــن ودوٍل آســيوية إلــى أوروبــا، عبــر موانئهــا علــى الخليــج العربــي مــروًرا 
بإيــران وأذربيجــان وروســيا انتهــاًء بشــرق أوروبــا عبــر قطــارات ســريعة. لــذا ســارع 
ســفيُر إيــران فــي موســكو باســتغالل أزمــة الســفينة الجانحــة بقنــاة الســويس؛ 
ُأطِلــق عليــه ممــّر »شــمال-جنوب« كبديــٍل أقصــَر  للترويــج لالســتثمار فيمــا 
ــد جــدوى هــذا الممــّر إلــى اآلن، مقارنــًة بقنــاة  وأقــلَّ ُكلفــة، ورغــم ذلــك لــم تتأكَّ

ــة. الســويس المصري
 د. تعزيــز الُقــدرات العســكرية النوعيــة لطهــران بتعاونهــا األمني واالســتخباراتي 
ٍة ُكبــرى كالصيــن، وبالتالــي حصولهــا علــى الســالح الصينــي  والدفاعــي مــع قــوَّ
الممكــن اســتخداُمه لدعــم أذُرعهــا فــي المنطقــة، ســواًء فــي اليمــن أو ســوريا 
أو لبنــان أو العــراق؛ مــا يعنــي تقويــَة شــوكِة إيــران علــى حســاب بقّيــِة دوِل 

المنطقــة. 
3. التأثير على مواقف الوليات المتحدة

مــن الواضــح أنَّ توقيــَع االتفاقيــة بيــن إيــران والصيــن، له ِصلٌة مباشــرة بصراِعِهما 
هاته العدائية  الحالــي مــع إدارة الرئيــس األمريكــي جــو بايــدن، ورّد فعٍل على توجُّ
تجــاه ُكلٍّ مــن بكيــن وطهــران، ومــن ثــمَّ فــإنَّ هــذا التحاُلــف األخيــر بيــن بكيــن 
ًيــا إلدارة بايــدن، فــي الوقــت الــذي تســعى فيــه األخيــرة  ــل تحدِّ وطهــران يمثِّ
إلــى حشــد الُحلفــاء ضــّد الصيــن. فتعليًقــا علــى المعاهــدة وتنامــي الشــراكة 
هــا »ُتقلُقنــي منــذ ســنوات«، فاالتفاقيــة  بيــن الصيــن وإيــران، قــال بايــدن: إنَّ
ــدن  ــُك حســابات باي ــة وُترِب ــن ُفرصــًة لمواجهــة الضغــوط األمريكي ــُح الطرفي تمن
كاتــه علــى الســاحة الدوليــة، لهــذا وصفهــا وزيــُر الخارجيــة األمريكــي أنتونــي  وتحرُّ
ض النفوذ  ها تقــوِّ هــا »أعظــم اختبــار جيوسياســي فــي العالــم«، كمــا أنَّ بلينكــن بأنَّ
ــًة وعلــى  ة عالمًيــا فــي األســاس علــى المنطقــة عامَّ والمكانــة األمريكيــة الُمهتــزَّ

ــة، َقبــل المفاوضــات الُمنتَظــرة معهــا.  إيــران خاصَّ
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ع توقيــع االتفاقيــة مــن تســوية الخالفــات مــع إيــران حــول  لذلــك قــد ُيســرِّ
داخليــة  بملّفــات  بايــدن  إدارة  انشــغال  مــن  الرغــم  علــى  النــووي،  االتفــاق 
ــز مثــل  ومواجهــة تداعيــات »كورونــا«، وُرّبمــا هنــاك احتمــاٌل مقابــل بــأن ُتحفِّ
تلــك االتفاقيــة إدارَة بايــدن علــى البحــث عــن أســاليب جديــدة؛ لتعزيــز نفوذهــا 
ــا، وتأكيــد ســيطرتها علــى االقتصــاد العالمــي، قبــل  السياســي المتراجــع عالمًي

أن تخســَره لصالــح الصيــن. 
4. التأثير على دول المنطقة 

تأثيــرات االتفــاق الصيني-اإليرانــي ســتطاُل منطقــَة الشــرق األوســط، وباألخّص 
دوَل الخليــج وبعــَض الــدول العربيــة، علــى مســتوياٍت اقتصاديــة وسياســية 

وأمنيــة.
لــدول  التجاريــة  األدوار  علــى  االتفاقيــة  بنــود  بعــض  ــر  تؤثِّ قــد  ناحيــة،  فمــن 
ــَة األساســية لمــرور طريــِق الحريــر  المنطقــة، كالبنــد الخــاّص بجعــل إيــران المحطَّ
ــات الرئيســية قديًمــا فــي  بــداًل عــن الجزيــرة العربيــة، التــي كانــت إحــدى المحطَّ
ج لهــا إيــران حالًيــا لممــّراٍت  ات التجاريــة التــي تــروِّ هــذا الطريــق، ومنافســة الممــرَّ
وموانــئ عربيــة قائمــة علــى الخليــج العربــي أو علــى البحــر األحمــر، إذا مــا ثُبتــت 

ــا. جدواهــا اقتصادًي
ل التعــاوُن العســكري الصيني-اإليرانــي تهديــًدا مباشــًرا  مــن ناحيــٍة ُأخــرى، ُيشــكِّ
ــان واليمــن،  ــة؛ كالعــراق وســوريا ولبن ــج ودوٍل عربي ألمــن واســتقرار دوِل الخلي
د أمــَن  ة العســكري؛ األمــر الــذي ُيهــدِّ ــه قــد ُيحــِدث خلــاًل فــي ميــزان القــوَّ بــل إنَّ
ب الســالح الصينــي للميليشــيات  ــًة إذا تســرَّ واســتقراَر المنطقــة بأســِرها، خاصَّ
ُرّبمــا يمتــّد األمــر لتهديــد األمــن  بــل  اإليرانيــة بالخــارج. ليــس هــذا وحســب، 
ــلم الدولييــن، إذا مــا وصــل التعــاوُن الصيني-اإليرانــي لمجــاالِت األبحــاِث  والسِّ

بة عــن االتفاقيــة.  ــوِد المســرَّ ــة، كمــا تذهــُب بعــض البن النووي
يات  رابًعا: التحدِّ

ــة التــي ســَبق ذكُرهــا، ســواًء إليــران أو للصيــن  علــى الرغــم مــن ُكّل اآلثــار المهمَّ
ــه  أو النظــام العالمــي برّمتــه، وكذلــك التداعيــات الخطيــرة علــى المنطقــة، إاّل أنَّ
ال ُتوجــد تأكيــداٌت حــول مــدى التــزام الطرفيــن بتحقيقهــا وفــق جــداوَل زمنيــة، 
دة وأهــداٍف قابلــة للقيــاس،  ناهيــك عــن حقيقــة حجمهــا، أو وجــود بنــوٍد محــدَّ
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ــر تنفيذهــا بالعقوبــات األمريكيــة؛ مــا يضعنــا أمــام احتمــاٍل مرتفــع  ودرجــة تأثُّ
ــق الفعلــي منهــا أقــلُّ بكثيــر مــن الُمنتَظــر؛ وذلــك نظــًرا ألنَّ  بــأنَّ يكــون المتحقِّ
ــة تجــاه المنطقــة  هــات الصيــن العامَّ بة تدخــل ضمــن توجُّ كثيــًرا مــن البنــود المســرَّ
برّمتهــا، وليــس تجــاه إيــران بعينهــا، وأنَّ الصيــن تحــاول إدراَج أو إلحــاَق إيــران بهــذا 

ــه. التوجُّ
فعلــى ســبيل التوضيــح، نجــُد اســتثمارات الصيــن بإيــران فــي الفتــرة مــن 2010 
إلــى 2020م بلغــت 18.2 مليــار دوالر، وخــالل الفتــرة نفســها، اســتثمرت الصيــن 
30.6 مليــار دوالر فــي الســعودية، و29.5 مليــار دوالر فــي اإلمــارات، أّي أنَّ 
هــات االســتثمارية الصينيــة بالمنطقــة موجــودٌة مــن األســاس، بينمــا ال  التوجُّ
ة بالشــرق األوســط. هاتها العامَّ رة، وتحاوُل الصين إلحاقها بتوجُّ تزاُل إيران متأخِّ

يات، أهّمها: وعلى ضوء ذلك يمكن توضيح عدٍد من التحدِّ
1. الغموض 

هنــاك حالــٌة مــن الغمــوض، والهالــة المحيطــة باالتفاقيــة تبــدو ُمفتَعلــة، وُرّبمــا 
د  ى مجــرَّ هــا ال تتعــدَّ يــة، أو ُرِبمــا القلــق والمخــاوف، وأنَّ يكــون ذلــك إلثــارة األهمِّ
منــاورٍة تهــدف مــن ورائهــا ُكلٌّ مــن إيــران والصيــن إلــى الضغــط علــى الواليــات 

المتحــدة؛ الكتســاب أوراق ضغــط فــي ملّفــاٍت خالفيــة كثيــرة.
2. غياب عنصر »اإللزام« في التفاقية

فهــي اتفاقيــٌة إطاريــة غيــر ُملِزمــة للطرفيــن، ولــن تُمــرَّ علــى البرلمــان اإليرانــي 
إلقرارهــا، أّي أنَّ ُكلَّ طــرٍف قــادٌر علــى إلغــاء التزامــه بهــا وقــت انتفــاء الحاجــة 
لهــا، كمــا الحــال وقــت طرحهــا فــي 2016م، وكذلــك ال ُتوَجــد لهــا أهــداٌف 

واضحــة قابلــة للقيــاس. 
3. طبيعة النظام اإليراني

ــًة االقتصاديــة  لــدى إيــران قلــٌق مــن االتفاقيــات الُملِزمــة طويلــة المــدى، خاصَّ
الثــورة  َقبــل  مــا  وروســيا  بريطانيــا  مــع  تاريخيــة  وســوابق  العتبــاراٍت  منهــا، 
ــق بالســيادة والهيمنــة الخارجيــة علــى  ة تتعلَّ اإلســالمية، ومخــاوف مســتمرَّ
المقــدرات. فضــاًل عــن تنامــي االحتجاجــات داخلًيــا علــى االتفاقيــة بالوقــت 

الراهــن. 
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4. تأثير العقوبات األمريكية
هــذا التأثيــر علــى العالقــات التجاريــة واالقتصاديــة بيــن الصيــن وإيــران، ال يــزاُل 
ملموًســا، وحّتــى فــي حــال غيــاب هــذا التأثيــر، ال تــزاُل إيــران فــي حاجــٍة إلــى 
ــة  عالقــاٍت تجاريــة واســتثمارية مــع باقــي دول العالــم. أّي أنَّ هنــاك حاجــًة ُملحَّ
وضروريــة إلــى رفــع العقوبــات األمريكيــة عــن االقتصــاد اإليرانــي، فــي أقــرِب 

وقــت. 
5. المصالح السياسية والقتصادية المشتركة بين الصين ودول الخليج

ال يمكــن إغفــاُل حجــم هــذه المصالــح، خصوًصــا مع المملكة العربية الســعودية، 
ــُر  هــا أكب ــران، كمــا أنَّ ــدى إي ــا ل ــَر مّم ــة أكب التــي تحــوي أراضيهــا اســتثماراٍت صيني
مغــذٍّ للصيــن بالنفــط والمنتجــات النفطيــة، ووقــود نمــو االقتصــاد الصينــي فــال 

تســتطيع بكيــن االســتغناء عنهــا، علــى األقــّل علــى المــدى القريــب.
خامًسا: مستقبل التفاقية

يــات التــي تواجــه تنفيــذ االتفاقيــة، يمكــن القــول إنَّ  علــى ضــوء الُفــرص والتحدِّ
ــز  لهــا: احتمــال تفعيــل االتفــاق ودخولــه حيِّ ة ســيناريوهات ُمحتَملــة، أوَّ هنــاك عــدَّ
النفــاذ، وثانيهــا: تجميــد االتفــاق، وأخيــًرا: اإلبقــاء علــى مســتوى التعــاون الراهن، 
الــذي تراعــي فيهــا الدولتيــن مكانتُهمــا وضغــوط البيئتيــن اإلقليميــة والدوليــة.

1. سيناريو تفعيل التفاقية
يدعم ذلك الفشــل في الوصول إلى أّي صيغة للتفاُهم بين الواليات المتحدة 
وإيــران للعــودة لالتفــاق النــووي، واإلحبــاط اإليرانــي مــن شــروط إدارة بايــدن، 
واســتمرار العقوبــات األمريكيــة المفروضــة علــى إيــران، وبالتالــي تفاُقــم األزمــة 
االقتصاديــة؛ واســتمرار هــذا الوضــع، ســيدفع إيــران إلــى تفعيــل االتفاقيــة مــع 

هــا سُتســاعدها فــي الخــروج مــن أزمتهــا. الصيــن، علــى أســاس أنَّ
ــق  ــة، وتحقي ــة هــذه الضغــوط األمريكي ــن لموازن ــى الصي ــران إل ــاج إي ــك تحت كذل
تــواُزن داخــل مجموعــة 1+4، مــن أجــل دعــم موقفهــا التفاُوضــي، وعرقلــة أّي 
مطالــَب غربيــة بشــأن تعديــل الســلوك اإلقليمــي، والتفــاُوض حــول برنامــج 

الصواريــخ البالســتية.
مــن جهــة الصيــن، فــإنَّ االنســحاب األمريكــي مــن المنطقــة ُيغريهــا مــن أجــل 
تعزيــز حضورهــا، وذلــك فــي إطــار إســتراتيجية شــّد األطــراف، ونقــل المواجهــة 
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ــًدا عــن حدودهــا المباشــرة. بعي
ــا للصيــن، وذلــك فــي إطــار  ميــة إيــران جيــو اقتصادًي وال يفــوت التنويــه إلــى أهِّ
مشــروع الحــزام والطريــق وإحيــاء طريــق الحريــر، وهــي المشــاريع المنافســة 
للمشــروع األمريكــي بالمشــاركة مــع الهنــد؛ مــن أجــل النفاذ إلى آســيا الوســطى 
وصــواًل إلــى أوروبــا، كمــا تحتــاج الصيــن إلــى تأميــن احتياجــاٍت إضافيــة وثابتــة 

ورخيصــة مــن الطاقــة مــن خــالل إيــران.
 ومــن ثــمَّ فــإنَّ االتفــاق ُيعطــي للطرفين ميزاٍت جيوسياســية وفوائد اقتصادية 
ــح االتجــاه نحــو تفعيلــه فــي المســتقبل، خصوًصــا أنَّ إيــران قــد  ــة، وهــذا ُيرجِّ مهمَّ
هــا لــن  اكتشــفت خطــأ رهانهــا باالنفتــاح علــى الغــرب، وتريــد أن تطمِئــن الصيــن أنَّ

ــى عــن شــراكتها، فــي حــال ُأعيــد إحيــاُء االتفــاق النــووي. تتخلَّ
إنَّ الدولتيــن لديهمــا طمــوٌح مــن أجــل تعزيــز النفــوذ والتأثيــر علــى المســتويين 
اإلقليمــي والدولــي، واالتفــاق ُيعطيِهمــا ميــزاٍت متبادلــة فــي تحقيــق ذلــك، 
ــز  همــا قــد تكونــان حريصتيــن علــى تفعيــل االتفاقيــة ودخولهــا حيِّ ومــن ثــمَّ فإنَّ

النفــاذ.
2. المناورة بالتفاقية

هــا  يدعــم هــذا الســيناريو وجــوَد معارضــٍة داخليــة فــي إيــران لالتفاقيــة، إذ أنَّ
ــدُأ  ــة، وهــو مب ــة اإليراني ــادئ السياســة الخارجي تتنافــى مــع واحــٍد مــن أهــّم مب
االســتقاللية، ورفــض أّي هيمنــٍة مــن ُقــوى خارجيــة، خصوًصــا أنَّ الصيــن لديهــا 
سياســٌة خارجيــٌة مثيــرٌة لقلــِق بعــض الــدول مــن جهــِة تغلُغِلهــا االقتصــادي 
ونفاِذهــا مــن خــالل االقتصــاد؛ للحصــول علــى تأثيــٍر سياســي علــى بعــض الــدول. 
ــة كالحــرس الثــوري، لديهــا مخــاوُف مــن  ــة داخلي ــاك ُقــوى اقتصادي كذلــك هن
النفــوذ االقتصــادي للُقــوى الُكبــرى كالصيــن؛ ألنَّ هــذا ســيكون علــى حســاب 
االتفــاق،  هــذا  ُتعرقــل  قــد  هــا  فإنَّ ثــمَّ  اإليرانيــة، ومــن  الســوق  فــي  تهــا  حصَّ
ســات  ــرة، ونفــاٍذ فــي مؤسَّ ــٍة سياســية واقتصاديــة مؤثِّ ــُع الحــرُس بمكان ويتمتَّ
ــحيه  ُصنــع القــرار، وقــد يتزايــد هــذا النفــوذ السياســي فــي حــال فــوز أحــد مرشَّ

باالنتخابــات الرئاســية القادمــة.
يتهــا علــى الجانــب االقتصــادي، غيــر أنَّ  كمــا أنَّ االتفاقيــَة علــى الرغــم مــن أهمِّ
اًل،  غ االتفــاق مــن مضموِنــه وتجعُلــه معطَّ العقوبــات األمريكيــة لــو بِقيــت ســُتفرِّ
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ًطا علــى تنفيــذ العديــد مــن بنــود االتفاقيــة. وســتظّل ســيًفا ُمســلَّ
ــران والصيــن إلــى االتفاقيــة باعتبارهــا منــاورًة مــن  وفــي ظــّل نظــرِة ُكلٍّ مــن إي
ًة بذاتهــا، ومــن  أجــل الضغــط علــى الواليــات المتحــدة، وليســت عمليــًة مســتقلَّ
قــت المنــاورُة هدفهــا؛  همــا قــد ال يّتجهــان إلــى تفعيــل االتفاقيــة، إذا حقَّ ثــمَّ فإنَّ
وقــد أثبتــت خبــرُة مــا بعــد االتفــاق النــووي فــي 2015م، كيــف أعطــت إيــران 
الصناعــات  فــي  ــًة  )خاصَّ األمريكيــة  وحّتــى  األوروبيــة  لالســتثمارات  أولويــًة 
قــت فيــه مناقشــَة هــذه  مــة كالطيــران(، فــي الوقــت نفســه الــذي علَّ المتقدِّ
كــرار خــالل المرحلــة القادمــة،  االتفاقيــة منــذ عــام 2016م، وهــو أمــٌر قابــٌل للتِّ

ــب لــه الصيــن بــال شــّك. وتتحسَّ
3. سيناريو التفعيل الجزئي

البلديــن،  بيــن  المّطــِرد للعالقــات االقتصاديــة  التنامــي  الســيناريو  ز هــذا  ُيعــزِّ
م  ووجــود تعــاوٍن وثيــق فــي عــدٍد مــن المجــاالت االقتصاديــة والتجاريــة، ويقــدِّ
االتفــاُق فــي بعــض جوانبــه حوافــَز متبادلــة وأهداًفــا مشــتركة، ال ســيما علــى 
ــة  الجانــب االقتصــادي والتجــاري، لكــن مــن الصعــب أن يتــّم تنفيــُذ البنــود الخاصَّ

ــي والعســكري واإلســتراتيجي.  بالتعــاون األمن
فالبلــدان لديهمــا مصلحــٌة فــي التبــاُدالت النفطيــة، فإيــران ُتريــد تنويــَع صادراتها 
فــي حــال ُرِفَعــت العقوبــات، والصيــن ُتريــد تأميــَن مصــادَر أكبــر للطاقــة، كمــا 
التجــارة؛ كطريــق  بُطــُرق  ــة  الخاصَّ الُخطــط  اســتكمال  فــي  لهمــا مصلحــًة  أنَّ 
الحريــر ومبــادرة الحــزام والطريــق، لمــا لهــا مــن عوائــد اقتصاديــة وجيوسياســية 
للبلديــن. ُيضــاف إلــى ذلــك، أنَّ الصيــن ُتــدرك أنَّ اّتجاههــا لتفعيــل االتفاقيــة 
بصــورٍة شــاملة، ُيشــعل المواجهــة مــع الواليــات المتحــدة، ال ســيما إذا اندفعت 
هاتهــا  هــا ووفــَق توجُّ نحــو خلــق وجــوٍد عســكري علــى األراضــي اإليرانيــة، لــذا فإنَّ
ب المواجهة السياســية  الخارجيــة القائمــة علــى النفــاذ من خــالل االقتصاد وتجنُّ
ــى العالقــات  ز عل ــي، ســُتركِّ ــة النظــام الدول ــى قمَّ والعســكرية والمنافســة عل
ب إغضــاَب دوِل المنطقــة، التــي لديهــا معهــا عالقــاٌت  القائمــة، كمــا ســتتجنَّ

ــة اقتصاديــة وسياســية. مهمَّ
علــى ضــوء ذلــك، فــإنَّ الدولتيــن ســتكونان حريصتيــن علــى األرجــح علــى عــدم 
توســيع مســتوى شــراكتهما بعــد حــدٍّ معيــن، العتبــاراٍت داخليــة وجيوسياســية، 
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همــا لــن تعــودا بالعالقــات للــوراء، إذ لــدى ُكلٍّ منهمــا مصالــُح مشــتركة  كمــا أنَّ
ــل تكُلفــٍة إضافيــة.  يمكــن تعزيزهــا؛ مــا يضمــُن لهمــا مكاســَب متبادلــة دوَن تحمُّ

خالصة 
 يمكــن القــوُل إنَّ الواليــات المتحــدة رغــم تقليــل حضورهــا فــي المنطقــة، غيــر 
كاِت الصيــن  ُة األكثــُر تأثيــًرا، وهــي تأخــُذ بحســبانها تحــرُّ هــا ال تــزاُل هــي القــوَّ أنَّ
ــاٌر  ــَز النفــاذ اختب ــح أن يســِبَق دخــوَل االتفــاق حيِّ ــران، وقــد يكــون مــن المرجَّ وإي
لــردوِد الفعــل، فــي هــذه الحــال قــد يتــّم االكتفــاُء بتحقيــِق أهــداِف البلديــن فــي 
ــًة مــع غيــاِب عنُصــر اإللــزاِم لــدى الطرفيــن،  موازنــِة الضغــوط األمريكيــة، خاصَّ
أو تفعيــِل بعــض جوانبهــا، فــي إطــار تنامــي العالقــات، ال ســيما علــى الجوانــب 

االقتصاديــة والتجاريــة ومشــاريع الطاقــة وُطــُرق التجــارة.
ــة ِضمــن خطــواِت  لكــن فــي ُكلِّ األحــوال، ُتَعــدُّ هــذه االتفاقيــة خطــوًة مهمَّ
ــر فــي الشــرق األوســط  ــة أكب ــة للعــِب أدواٍر سياســية واقتصادي ــن الهاِدئ الصي
يــات  ــر للتحدِّ يــِة بمــكان االحتيــاُط العربــي الُمبكِّ وفــي العالــم، لــذا فِمــن األهمِّ
التقــاُرب  هــذا  مثــل  يفرُضهــا  قــد  التــي  واألمنيــة،  والسياســية  االقتصاديــة 
الصيني-اإليرانــي النوعــي؛ نظــًرا لخطــورِة الطموحــاِت الخارجيــة للنظــاِم اإليرانــي 
هــا الدســتور- علــى أمــِن واســتقراِر وســالمِة المنطقــة، وحّتــى العالــم.  -التــي ُيقرُّ




