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أجرى الرئيس اإليراني إبراهيم رئيســــي زيارة جلمهورية الصني الشعبية في 14 فبراير 
2023م، اســــتمرت ملــــدة ثالثة أيام، التقــــى خاللها، والوفد املرافق لــــه املكون من وزراء 
النفط واملالية والصناعة واالقتصاد والزراعة والطرق واإلسكان ومحافظ البنك املركزي 
واخلارجية وكبير املفاوضني اإليرانيني، الرئيس الصيني شــــي جني بينغ وكبار املسؤولني 

الصينيني االقتصاديني والسياسيني، إلى جانب االجتماع برجال أعمال صينيني.
حملت الزيارة عدة أهداف اقتصادية وسياسية يرنو كال البلدين إلى حتقيقها، واتضحت 
مالمحها في أن غالبية الوفد املرافق لرئيســــي من االقتصاديني اإليرانيني، ولذلك سوف 
يناقــــش »تقدير املوقف« هذا مدى أهمية الزيارة من حيــــث توقيتها ودالالتها، ثم يتطرق 
إلى أبرز أهداف وأبعاد الزيارة للصني اقتصادّيًا وسياسّيًا، ثم يحلل نتائجها للوقوف على 

مدى استجابة بكني لألهداف واملطالب اإليرانية وأبعادها.

أواًًل: الظروف المحيطة بالزيارة وتوقيتها
بدايًة، تشــــير األوســــاط اإلعالمية العاملية كلها إلى أن الزيارة أُجريت بدعوة من الرئيس 
الصيني شي جني بينغ قدمها إلى نظيره اإليراني إبراهيم رئيسي، ولم تُِشر إلى جدولتها، 
إذ إّن الزيــــارات املجدولة يجــــري اإلعالن عنها قبل فترة كافية تصل إلى أشــــهر أحياًنا 
للترتيــــب لها، وحتضيــــر ملفات النقاش ومذكــــرات التفاهم واالتفاقيات التي ســــيجري 
توقيعها من اجلانبني، وهو ما لم يجِر في الزيارة املعنية، بل أعلن عنها بشكل مفاجئ، ما 
يحمل دالالت بالغة عند تقييم الزيارة ونتائجها. وفي ما يلي أبرز مالمح الظروف احمليطة 

بالزيارة وتوقيتها:
 1. الفتور في العالقات بني الصني وإيران:

تأتي الزيارة فيما تشــــهد العالقات الصينية-اإليرانية فتوًرا على خلفية الزيارة التاريخية 
التي أجراها الرئيس الصيني للمملكة العربية الســــعودية خالل شــــهر ديسمبر 2022م، 
والتي أرســــت آفاق عصر جديد بني الصني واململكة بتحوالت إســــتراتيجية في العالقات 
بني البلدين، وأســــفرت عن نتائج ذات أبعاد إســــتراتيجية أربكت طهران، ولذلك قد تريد 
بكني طمأنة طهران بأنها شــــريك مهّم ينبغي عليه املساهمة في العمل على حتقيق األمن 
واالســــتقرار في ممــــرات املالحة والتجارة الدولية في الشــــرق األوســــط، وهي املنطقة 
اإلســــتراتيجية للصني الصاعدة بقوة على الساحة الدولية على نحو يوفر احلماية لعبور 

السلع اإلستراتيجية وللتجارة الدولية، ال سيما التجارة الصينية الهائلة املارة عبرها.
بــــدا امتعــــاض إيران من الصــــني جراء ما تضمنــــه البيان اخلتامي لـ»القمــــة اخلليجية-
الصينيــــة«، إذ طالب بعــــض بنوده إيران بوقف األنشــــطة املزعزعة لألمن واالســــتقرار 
اإلقليمي، وحملها مســــؤولية الصراعات اإلقليمية وانتشــــار العنف واجلماعات الطائفية 
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واإلرهابيــــة، وتهديد أمن وســــالمة املالحــــة والتجارة الدولية. وجــــرى تأكيد ضرورة أن 
تتصــــدى الصني ودول اخلليج ملهددات طرق املالحة والتجــــارة الدولية، والتصدي أيًضا 
لألنشــــطة الطائفية واإلرهابيــــة، والعمل على إحباط كل ســــبل الدعم املقدم للجماعات 
الطائفية واألذرع املســــلحة غير الشــــرعية، والتعاون اخلليجي-الصيني في مجاالت منع 
انتشــــار الصواريخ الباليســــتية والطائرات املســــيرة، مع العمل على ضمان سالمة طرق 

املالحة الدولية وحماية املنشآت النفطية.
وتعاظــــم الســــخط اإليراني من بكني جراء ما ورد في نص البيــــان اخلتامي أيًضا، بدعم 
املســــاعي اإلماراتية للتوصل إلى حل ســــلمي لقضية اجلزر الثالث )طنب الكبرى وطنب 
الصغرى وأبو موســــى(، عبر املسار الدبلوماســــي وفق قواعد القانون الدولي والشرعية 
الدوليــــة، وهو ما تعترض عليه إيران وتعتبر اجلزر الثــــالث جزًءا ال يتجزأ من األراضي 
والسيادة اإليرانية ال يقبل التفاوض، وهو ما دفعها الستدعاء السفير الصيني في طهران 
وأبلغته اســــتياءها الشــــديد مما تضمنه بيان القمة، مؤكدة تبعية اجلزر الثالث للســــيادة 

اإليرانية، ومعتبرة ما جاء بالبيان تهًما باطلة وتكراًرا لسياسة »إيرانوفوبيا«.
ا: ا ودولّيً  2. الظروف الضاغطة داخلّيً

أتت الزيارة وكلتا الدولتني املهمتني في الشرق اآلسيوي والشرق األوسط تشهدان ظروًفا 
داخلية وإقليمية ودولية حساسة للغاية، وعالقات متوترة مع الغرب جتاه القضايا الدولية 
العالقة، وتزايد الرغبة الصينية-اإليرانية في تقوية وتعزيز قوة املعسكر )الصيني-الروسي-
اإليراني( املجابة للمعســــكر الغربي، ومزيد من حتصني هذا املعســــكر املناوئ لسياسات 
وإمــــالءات الواليات املتحدة على الصعيد العاملــــي، إذ تتطابق رؤية الدول الثالث الصني 
وروســــيا وإيران في إرســــاء نظام دولي متعدد األقطاب يُفِقــــد الواليات املتحدة هيمنتها 

املنفردة على النظام الدولي.
بالنسبة إلى إيران، أتت الزيارة في توقيت حساس للغاية، اقتصادّيًا، على املستوى الشعبي 
واحلكومي على حد الســــواء بسبب اجتماع عدة مؤثرات خارجية وداخلية فاقمت الوضع 
االقتصادي اإليراني، تشــــمل العقوبات األمريكية وتداعيات »كورونا« واحلرب الروســــية-
األوكرانيــــة واالحتجاجات الداخلية. كما تعانــــي ميزانية احلكومة من عجز كبير ومتزايد 
مع محدوديــــة اإليرادات النفطية، وحتول ميزان التجارة مــــن فائض إلى عجز مبليارات 
الدوالرات مع شــــركاء التجارة، مما تســــبب في انهيار قيمة العملة احمللية، إذ ال تستطيع 
إيــــران الوصول إلى كل احتياطاتها املجمدة لفك ضائقتها املالية، عالوة على تباطؤ النمو 
االقتصادي وارتفاع معدالت التضخم ملســــتويات تاريخية أرهقت كاهل الغالبية العظمى 

من اإليرانيني، وأوقعت ماليني األَُسر حتت خط الفقر.
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هذه األوضاع املعيشــــية املتردية للغاية تســــببت في اندالع احتجاجات شــــعبية ضغطت 
بشــــدة على النظام بفعل وطأة العقوبات والضغوط الغربية املترتبة على طموحات إيران 
النووية والباليســــتية املهددة للســــلم واألمن الدوليني، كما متر العالقات اإليرانية-الغربية 
بأسوأ حاالتها على خلفية اتهام الغرب إليران بتزويد روسيا بطائرات مسيرة في احلرب 
التي لم تتمكن روســــيا بعُد مــــن إنهائها لصاحلها، ولم تفلح إيــــران في حتقيق أهدافها. 
وهناك أيًضا اتهام األوســــاط اإليرانية لتل أبيب وكييــــف برعاية أوروبية-أمريكية بتنفيذ 
سلســــلة التفجيرات التي استهدفت مواقع عســــكرية حساسة في أصفهان. وكذلك تعليق 
املفاوضــــات النووية مع القــــوى العاملية على نحو بدد اآلمــــال اإليرانية في تصدير مزيد 
مــــن الطاقة إلنعاش االقتصــــاد املنهك بفعل العقوبات، هذا مع عدم تقدم املفاوضات بني 

الرياض وطهران ووقوفها عند اجلولة اخلامسة.
وما يجدر ذكره هو أن الصني أصبحت أهم متغير اقتصادي بالنســــبة إلى إيران منذ عام 
2019م، ومبثابة املــــالذ اآلمن من احلصار الدولي املفروض عليها، نظًرا إلى كونها أكبر 
شــــريك جتاري لها منذ إعادة فرض العقوبات األمريكية، والعميل األهم واألكبر لشــــراء 
النفــــط اخلام والبتروكيماويــــات اإليرانية، وهي الدولة األقدر على مســــاعدة إيران في 

االلتفاف على العقوبات لتصريف منتجاتها النفطية وغير النفطية.
أما بالنســــبة إلى الصني فهي تشــــهد حتديات دولية معقدة على خلفية توتر عالقاتها مع 
القطــــب األمريكي على كل األصعدة التجارية والعســــكرية واألمنية والتكنولوجية، ضمن 
املعركة الكبرى على القيادة الدولية وطبيعة النظام الدولي التي تفاقمت حتى حد اندالع 
احلرب حول جزيرة تايوان خالل عام 2022م. ولعل أحدث فصول التوتر يتمثل في أزمة 
املنطــــاد الصيني، التي تســــببت في إلغاء زيارة مقررة لوزيــــر اخلارجية األمريكي أنتوني 
بلينكن للصني، مع دميومة االستياء األمريكي من الصني بشدة على عدم انتقادها روسيا 
فــــي احلرب القائمة، وســــعي الصني لكســــب املعركة الكبرى على تغييــــر النظام الدولي 
األحادي القطبية مقابل إرســــاء نظام دولي متعدد األقطــــاب، مما مينحها دوًرا أكبر في 
التأثير في مجريات الشــــؤون الدولية. كما ترى الصني في إيران أنها تعمل بشكل متزايد 

على بناء عالقات أوثق وأكبر مع موسكو، التي تعتبرها بكني شريًكا إستراتيجّيًا.
وتستفيد الصني كثيًرا من هذا الوضع شبه االحتكاري للتجارة مع إيران في احلصول على 
خصومات سعرية كبيرة، خصوًصا ملنتجات الطاقة، تزامًنا مع تخليها عن سياسة »صفر-
كوفيد« ومحاولة تنشــــيط اقتصادها مرة أخرى بعد سلســــلة من اإلجراءات املشددة التي 
اتبعتها في الفترة األخيرة حتســــًبا ملوجات جديدة من »كورونا«، ما تسبب في احتجاجات 

داخلية مؤخًرا.
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وفي الســــياق ذاته، قد تدرك إيران أن الصني في حاجة إلى دعمها في مبادرة مشــــروع 
طريــــق احلرير الدولــــي العابر للحدود، وميكنهــــا التخطيط حلمايته عــــن طريق فرض 
امليليشيات املسلحة املتحالفة معها في الشرق األوسط. كما أن الصني قد تدرك أن إيران 
جزء من مشــــروع تأمني الطاقة اإلســــتراتيجي، فضاًل عن موقعها اجليوسياسي واألمني 
املهم لبكني، للتعامل مع التهديدات األمنية في آســــيا الوســــطى وأفغانستان ومنطقة دول 
»معاهدة شــــنغهاي«. ومع ذلك فإن املوقف الصيني جتاه القوى الشــــرق أوســــطية لم يعد 
يرتكن إلى إيران فقط، فهناك من القوى التي ميكن التعاطي معها لضمان أمن وســــالمة 
ممرات املالحة والتجارة الدولية كاململكة العربية الســــعودية التي زادت أولويتها بالنسبة 
إلــــى الصني منذ توقيع »اتفاق الشــــراكة اإلســــتراتيجية« بينهما، بحكــــم امتالك اململكة 
ملقدرات وموارد تؤهلها ملمارسة دور قوي ومؤثر في مجريات الشؤون اإلقليمية والدولية.

ثانًيا: األهداف ااًلقتصادية للزيارة
ـــت األهــــداف االقتصادية لزيــــارة الرئيس اإليرانــــي إلى الصني فــــي تركيبة الوفد  جتلَـّ
االقتصادي الكبير املرافق لرئيســــي، مشــــتماًل علــــى كامل وزراء احلقيبــــة االقتصادية، 
كاالقتصاد والنفط والصناعة والتجارة واملناجم والزراعة والطرق واإلســــكان، عالوة على 
محافظ البنك املركزي. وهناك جملة من األهداف االقتصادية التي تريد إيران حتقيقها 
من الزيارة، على رأســــها تطبيق »اتفاقية الشــــراكة االقتصادية الشــــاملة« ملدة 25 عاًما 
املوقعة منذ عام 2021م ولم تدخل حيز التطبيق، أو لم يجِر وضع جدول زمني واضح لها. 
واشــــتملت على خطوط عريضة لتنفيذ استثمارات صينية بقيمة 400 مليار دوالر خالل 
ربع قرن في مجاالت الطاقة والبنية التحتية والنقل والدفاع وغيرها من املجاالت احليوية 

في مقابل استيراد مصادر الطاقة اإليرانية مبزايا حصرية للصني.
التوجه الصيني خالل األشهر املاضية إلى تعزيز عالقاتها، ال سيما االقتصادية، مع الدول 
العربيــــة أثار قلق املســــؤولني اإليرانيني من أن يقود ذلك إلــــى تراجع العالقات الصينية-
اإليرانية على كل املســــتويات السياسية واالقتصادية لصالح الدول العربية، خصوًصا في 
ظل عدم تفعيل االتفاقية اإلســــتراتيجية الشاملة بني طهران وبكني. وفي ظل هذا الوضع 
مــــن املتوقع أن يكون موضوع متابعة تنفيذ بنود هــــذه االتفاقية على رأس األولويات التي 

ناقشها رئيسي مع املسؤولني الصينيني.
على املدى املتوســــط والبعيد تهدف هذه الزيارة إلى تسريع وحث االستثمارات واألموال 
الصينية على بدء العمل الفعلي وتطبيق ما وعدت به الصني منذ عامني، من أجل تنشيط 
منو االقتصــــاد اإليراني البطيء في وقت هربت فيه غالبية االســــتثمارات األجنبية منذ 
أعوام، مما تســــبب في نقص حاّد في مدخالت ومتطلبات اإلنتاج وارتفاع في األســــعار 
احمللية، وفاتورة االســــتيراد في كل املجاالت بداية من املنتجات االســــتهالكية والصناعية 
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والسيارات وقطع الغيار حتى إنتاج النفط والغاز. وبالفعل ظهرت بعض نتائج النقص في 
االســــتثمارات عندما جرى منذ شــــهرين قطع إمدادات الغاز عن مصانع البتروكيماويات 

بإيران والتي حتتل أهمية كبيرة في الصناعات اإليرانية، لتغطية االستهالك املنزلي.
وعلى املدى القصير حتتاج الســــوق اإليرانية وبشدة إلى البضائع الصينية، وحتتاج إيران 
إلى الصني في تصريف نفطها احملاصر، فالصني أكبر مصدر خارجي للبضائع بالنســــبة 
إلــــى إيران، وهي في ذات الوقت أكبر مســــتورد للنفــــط والبتروكيماويات اإليرانية بأكثر 
مــــن 40 مليار دوالر خالل العامــــني األخيرين، وجتاوز حجم التجــــارة اإلجمالية بينهما 
25 مليار دوالر خالل آخر عشــــرة أشــــهر فقط. لكن مع هذا فإن هذا احلجم الكبير من 
التبادل يجري بتكاليف كبيرة بالنسبة إلى إيران، وال تستطيع حتصيل إيرادات صادراتها 
بالدوالر بســــبب العقوبــــات وتضطر للتبادل النقدي أو املقايضــــة بالواردات، وقد تتراكم 

أموالها باخلارج.
ولعل هذا من بني أســــباب وجود محافــــظ البنك املركزي ضمن الوفد املرافق في الصني 
لوضع أســــس لتنفيــــذ التبادالت املصرفية بــــني البلدين بعملة عامليــــة بديلة للدوالر هي 
اليــــوان الصينــــي، وبذات الوقت هو مــــا يلتقي مع الطموحات الصينية لتوســــيع التعامل 
الدولي بعملتها، ويســــاعد إيران في االلتفاف على العقوبات األمريكية من ناحية أخرى. 
وقامت الصني بخطوة مماثلة مع روســــيا قبل أشهر في اتفاقيات جتارية واستثمارية في 
مــــا بينهما. ومن ناحية أخرى هناك تطلعات إيرانية باالنضمام إلى التكتالت االقتصادية 
الشرق آسيوية املنافســــة للتكتالت األمريكية األوروبية بدعم من الصني كتكتل »بريكس« 

كما سبق وأيدت انضمام إيران إلى »منظمة شنغهاي«.

ثالًثا: األهداف السياسية للزيارة
1. إعادة الزخم لعالقات البلدين بعد الفتور على خلفية »القمة اخلليجية-الصينية«:

جاءت زيارة إبراهيم رئيســــي إلى الصني بعدما شــــهدت العالقات بني البلدين توتًرا في 
ديســــمبر املاضي، إثر االمتعاض اإليراني مما تضمنه البيان اخلتامي للقمم الثالث التي 
اســــتضافتها الرياض، خصوًصا »القمة اخلليجية-الصينية«، وحتاول إيران إعادة الزخم 
للعالقات الوطيــــدة التي جتمع بني البلدين، وضمان اســــتمرار التعاون الوثيق بينهما، ال 
سيما في ظل الضغوط االقتصادية التي متر بها إيران وتعثر املفاوضات النووية والتخفيف 

من حدة الضغوط الداخلية التي يتعرض لها النظام اإليراني.
2. ضمان استمرار الدعم الصيني للملف النووي اإليراني:

البيان اخلتامي لـ»القمة اخلليجية-الصينية« في الرياض دعا إيران إلى احلوار الشــــامل 
مبشاركة دول املنطقة ملعاجلة امللف النووي اإليراني، والتعاون مع »الوكالة الدولية للطاقة 
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الذريــــة« مــــن أجل املضي قدًما في احملادثات النووية التي تعثرت منذ شــــهر أغســــطس 
2022م. هــــذه الدعــــوات الصينية أثارت مخــــاوف اجلانب اإليراني مــــن إمكانية تراجع 
الدعم الصيني للمفاوضات النووية، ما دفعها إلى محاولة إعادة األمور إلى ما كانت عليه، 

وضمان استمرار دعمها للبرنامج النووي اإليراني.
3. تفعيــــل عضويــــة إيران فــــي »منظمة شــــنغهاي« وضمان الدعم الصينــــي لالنضمام إلى 

»بريكس«:
مناقشة الدعم الصيني إليران في املنظمات اإلقليمية كان أحد أهم عناوين هذه الزيارة. 
فبعــــد مضــــّي نحو 16 عاًما من انضمام طهران إلى »منظمة شــــنغهاي« للتعاون بوصفها 
عضــــًوا مراقًبا، وافقت الدول األعضاء في القمة التي اســــتضافتها العاصمة الطاجيكية 
دوشــــنبه في 2021م على منح إيران العضوية الكاملة. وتطمح إيران إلى أن تلعب الصني 
إضافة إلى روســــيا أدواًرا مؤثرة في تفعيل عضويتها في هذه املنظمة، وحتقيق األهداف 
اإليرانيــــة املرجوة في مجاالت تنشــــيط التبادل التجاري واالقتصادي وترانزيت الســــلع 
والتعاون األمني والعســــكري، للخروج من األزمة االقتصادية الطاحنة التي حركت الشارع 
اإليراني ضد النظام، فضاًل عن تعزيز شــــرعيتها الدولية وكســــر العزلة الدولية وموازنة 
عالقاتها مع الدول الغربية التي تأثرت كثيًرا بفعل امللف النووي وانتهاكات حقوق اإلنسان.
ومــــن ناحية أخرى، تقدمت إيران في 2022م بطلب االنضمام إلى مجموعة االقتصادات 
الناشئة املعروفة باسم »بريكس« والتي تتشكل من البرازيل وروسيا والهند والصني وجنوب 
إفريقيــــا. ويبدو أن إيران بصدد تكثيف مشــــاوراتها الدبلوماســــية مــــع الدول األعضاء، 
خصوًصــــا الصني لدورها الفعال في هذه املنظمة، ُقبيــــل انعقاد القمة الـ15 لـ»بريكس« 
واملقررة في الفترة من 22 إلى 24 أغســــطس املقبل مبدينة دوربان بجنوب إفريقيا، التي 

يتوقع أن تناقش انضمام إيران ودول أخرى إليها.

رابًعا: مكتسبات آنية وتحديات مستقبلية
تتطلــــع طهران من هــــذه الزيارة إلى إزاحة ثقل العقوبــــات املفروضة على اقتصادها عن 
كاهلها، وإزالة آثار تداعياتها املؤججة حلالة الغضب الداخلي، عبر حتقيق بعض املكاسب 
االقتصادية والتجارية، وجني ثمار اقتصادية وسياسية مهمة على املدى القصير والطويل، 

ويأتي في مقدمتها:
 1. تهدئة التوترات التي أعقبت زيارة الرئيس الصيني للسعودية ودول اخلليج:

إذ أدت زيــــارة الرئيــــس الصيني مطلع العــــام إلى موجة غضب إيرانــــي مبا تضمنته من 
مواقف صينية نظــــرت إليها طهران على أنها انحياز صيني إلى وجهة نظر دول اخلليج، 
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ومن ثم فإّن هذه الزيارة رغم أنها لن تغير من املوقف الصيني جتاه دول اخلليج بوصفها 
شريًكا إستراتيجّيًا، فإنها قد تعيد العالقات مع طهران إلى مسارها التقليدي.

 2. تأمني الدعم الصيني إليران في ملف املفاوضات النووية:
ســــتتلقى إيران من جانب الصني دعًما سواء في مواجهة ضغوط »الوكالة الدولية للطاقة 
الذرية« التي تنظر بكني إلى مواقفها على أنها منحازة لوجهة النظر الغربية، أو بالنســــبة 
إلى املفاوضات النووية التي ترى أن الواليات املتحدة هي املسؤولة عن انهيار املفاوضات 
واإلضرار بالصفقة النووية من البداية، وتلقي التطورات الدولية بظاللها على هذا امللف، 
إذ إّن االصطفاف إلى جانب إيران له ارتباط باملنافسة اإلستراتيجية مع الواليات املتحدة.

 3. التعاون للحد من تأثير العقوبات األمريكية على الصعيد الدولي:
هناك مصلحة مشــــتركة بني اجلانبني في إحباط تأثير العقوبات األمريكية، وتقييد قدرة 
الواليات املتحدة على اســــتخدام أداة العقوبات، وفي هذا اإلطار قد تدفع الصني مبزيد 
من اإلجراءات لتعزيز التبادل املالي عبر العمالت احمللية، وقد ميتد التعاون بني اجلانبني 

لتقدمي الدعم لروسيا لتحقيق الغاية ذاتها.
 4. احلفاظ على املصلحة املشــــتركة في تدفق النفط اإليراني إلى الصني رغم العقوبات 

والضغوط األمريكية:
رغــــم العقوبــــات فإن الصني ال تزال الشــــريك األهــــم واألكبر إليران فــــي مجال النفط 
والبتروكيماويات، وفي ظل حالة االســــتقطاب الدولي جراء األزمة األوكرانية، والتنافس 
ر قائمة املبيعات النفطية الصينية، ستسعى طهران إلى إبقاء  اإليراني-الروســــي في تصدُّ
الصني في الوقت الراهن شــــرياَن حياة اقتصادّيًا حلكومة رئيســــي، ال سيما أن الواليات 
املتحدة قد ضغطت على الصني مطلع هذا العام من أجل التزام العقوبات املفروضة على 
مبيعات النفط اإليراني، وتشــــرع في فرض مزيد من العقوبات على الشــــركات الصينية 
املتورطة في بيع النفط اإليراني. وتخشــــى إيران أن تستجيب الصني للضغوط األمريكية 

وتعيد العقوبات القصوى على صادرات النفط مبا يعمق أزمة النظام داخلّيًا.
 5. تعزيز سياسة التوجه شرًقا وتأمني الدعم لرئيسي في الداخل:

تؤمن الزيارة مزيًدا من الدعم ملســــار إيران في االندماج في التجمعات اإلقليمية الدولية 
الفاعلــــة كـ»شــــنغهاي« و»بريكس«، وتأخذ الصني على عاتقها مســــألة إدمــــاج إيران بها 
بوصفها قوة إقليمية مهمة في مواجهة الواليات املتحدة والغرب، وال شــــك أن هذا يصّب 

في تأمني دعم داخلي في وقت تتعرض شرعية النظام اإليراني الختبار صعب.
ومبثــــل ما ترجــــو الدولتان أن تســــفر هذه الزيارة عن مكاســــب في مجــــال »اجلغرافيا 

االقتصادية«، فإّن هناك حتديات ال تقل أهمية، وهي متمثلة في ما يلي:
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 أ. استمرار الصعوبات أمام تفعيل اتفاقية الشراكة اإلستراتيجية:
علــــى الرغم من أن الزيارة اســــتهدفت بحــــث خطوات تنفيذية لتفعيل اتفاقية الشــــراكة 
اإلستراتيجية، فإّن العوامل التي حالت دون تطوير التعاون في هذا اإلطار ال تزال قائمة، 
فالعقوبات األمريكيــــة، واألوضاع الداخلية املضطربة داخل إيران، واحلفاظ على عالقة 

متوازنة بني إيران ودول اخلليج، حتد من اندفاع الصني نحو تفعيل الشراكة معها.
بعد انتهاء الزيارة أعلنت وكالة »فارس« اإليرانية أن الزيارة أثمرت عن االتفاق على متابعة 
وتسريع تنفيذ »وثيقة الشراكة اإلستراتيجية الشاملة« وتطوير العالقات بني البلدين على 
الصعيدين السياســــي واالقتصادي، وأنه جرى التوقيع على 20 مذكرة تعاون وتفاهم بني 
الطرفــــني، في مجاالت مختلفة مثل االتصاالت وتكنولوجيا املعلومات والســــالمة والبيئة 

والزراعة والطاقة وامللكية الفكرية والتجارة الدولية.
جاء البيان اخلتامي مقتضًبا للغاية وال يتناســــب مع حجم الزيارة الرئاسية والوفد الكبير 
املرافــــق، إذ لم يوضــــح أي تفاصيل عن توقيع اتفاقيات جتاريــــة أو مصرفية خاصة بني 
البلدين أو توقيع اتفاقيات ومشروعات صناعية كبرى تتناسب مع أهمية الوفد االقتصادي 
اإليراني املرافق، أو عن توقيع اتفاقيات اســــتثمارية بأنشــــطة حتتاج إلى التطوير العاجل 
كصناعة الغاز والسيارات وقطع الغيار، أو اإلعالن عن حجم االستثمارات اجلديدة التي 
سيجري ضخها بجداول زمنية محددة لتسريع تطبيق االتفاقية الشاملة كما جاء بالبيان، 

أو لتطوير العالقات االقتصادية بني البلدين.
يذكرنا هذا مبا أحدثته االتفاقية الشاملة مع الصني في عام 2021م من ضجة إعالمية 
كبــــرى لكــــن دون تنفيذ، فيما علقت إيــــران عليها آمااًل عريضة -وهــــي مهمة بالفعل إذا 
جرى تنفيذها- في اخلروج من احلصار االقتصادي الغربي وتنشــــيط االقتصاد، لكن بعد 
عامني من توقيعها يكشــــف الواقع عن عدم البدء اجلدي في التنفيذ، ناهيك بأنه لم يكن 
هنــــاك إطار زمني ملزم من األســــاس في ما يتعلق بضخ االســــتثمارات الصينية للداخل 
اإليراني، فيما ركزت الصني على ما يخدم مصاحلها في املقام األول واســــتغالل تفوقها 
االقتصادي وضعف املوقف اإليراني في تكثيف شــــراء النفط اإليراني بخصومات سعرية 

مقابل تصدير املنتجات الصينية.
لــــم تعمل الصني على ضخ اســــتثمارات تُذكر في إيران منذ توقيــــع االتفاقية، حتى إنها 
انسحبت من بعض االستثمارات )تطوير حقل نفط ياد آوران(، فخالل العام األول حلكومة 
إبراهيم رئيســــي كانت روسيا هي الدولة صاحبة أكبر االســــتثمارات األجنبية في إيران 
بقيمة 207 مليارات دوالر في مشــــروعات نفطية، تلتهــــا اإلمارات، وفًقا لرئيس منظمة 
االســــتثمار اإليراني علي فخري، فيما جاءت الصني في الترتيب اخلامس باســــتثمارات 
بقيمــــة 162 مليــــون دوالر فقط، موجهة إلى املشــــروعات املعــــاد تصديرها إلى الصني 

https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3939575-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3939575-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
https://donya-e-eqtesad.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B3%DB%8C%D8%A7%D8%B3%D8%AA-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1%DB%8C-100/3939575-%D8%B3%D8%B1%D9%85%D8%A7%DB%8C%D9%87-%DA%AF%D8%B0%D8%A7%D8%B1-%D8%A7%D9%88%D9%84-%D8%A7%D9%82%D8%AA%D8%B5%D8%A7%D8%AF-%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86
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باألساس، وهو معدل متدنٍّ للغاية، لدرجة أن االستثمارات األفغانية تفوقت عليها وجاءت 
في املرتبة الثالثة بقيمة 223 مليون دوالر.

ولــــذا لــــم يظهر حتى اآلن ما يبرهن علــــى جدية الصني في املضي قدًمــــا بتنفيذ البنود 
االقتصاديــــة الضخمــــة التي جرى اإلعالن عنها قبل عامني، فيما اســــتفادت الصني من 
احلصار الغربي على إيران بتخزين النفط، وإن أنعشت النظام اإليراني بكونها أكبر مشتٍر 
للنفــــط اإليراني لكنها لم تنشــــط االقتصاد مبا يحتاج إليه من اســــتثمارات في مجاالت 
حيوية شــــملتها االتفاقية السابقة، لم تستِفد منها إيران إلى اآلن، حتى بعد زيارة رئيسي 
األخيــــرة للصني، ما يجعل الزيارة ال تتعدى محاولة لتخفيف الضغوط الشــــعبية الكبيرة 

على حكومته بسبب األوضاع االقتصادية واملعيشية املتردية.
 ب. الشكوك الداخلية في جدية الصني:

ال يــــزال التوجس واخلشــــية من االعتمــــاد الزائد على الصني قائًما، فالشــــارع اإليراني 
يخشــــى أن تقوم حكومته بتقدمي تنازالت كبيــــرة للصينيني بهدف تخفيف حدة الضغوط 
والعزلة التي تعيشها طهران جراء العقوبات الغربية، بجانب تراجع الثقة بالصني انطالًقا 
من دعم الصني في عدة مناسبات فرض عقوبات دولية على إيران إثر برنامجها النووي. 
كما يكمن التوجس في املمارسات الصينية بإلغاء اتفاقات وجتنب أخرى خشية العقوبات 
األمريكية، أو لتفضيالت صينية ملنافسني إليران في املجاالت املهمة كمجال النفط والغاز، 
ما يجعل توجهات احلكومة اإليرانية نحو الصني محل انتقاد متزايد في الداخل اإليراني.

ج. استجابة الصني للضغوط األمريكية:
ال ترغب الصني في إبراز التحدي للواليات املتحدة في عدد من امللفات ومنها ملف إيران 
وروســــيا، بل على العكس قد تســــاوم الصني بهذا امللف من أجل احلصول على تنازالت 
جوهريــــة فــــي ملفات أخرى أكثر أهمية. فالصني رغم مكانتهــــا وقوتها فإنها ال ميكن أن 
تضحي مبصاحلها في هيكل النظام الدولي الذي تقوده الواليات املتحدة، كما أنها تخشى 
من أن عالقتها مع إيران قد تضر مبصاحلها املشتركة مع دول اخلليج، ناهيك بأن سلوك 
إيران في بعض األحيان ميثل تهديًدا لالستقرار ولتدفق مصالح الصني من دول املنطقة.
د. غياب القدرة اإليرانية على إيجاد التوازن في سياستها اخلارجية بني الصني وروسيا:

على الرغم من أن كاّلً من الصني وروسيا تعتبران ذواتَي أولوية قصوى في سياسة إيران 
اخلارجية، أو ما يعرف بإستراتيجية »التوجه شرًقا«، فإّن طهران لم تكن قادرة على توفير 
التوازن الضروري في العالقات السياســــية واالقتصادية والتجارية بني شريكيها في هذه 
اإلستراتيجية، إذ لعبت التطورات في أوكرانيا والتقارب الكبير بني طهران وموسكو دوًرا 

واضًحا على العالقات اإليرانية-الروسية مقارنة بنظيرتها الصينية.
ز. األولوية الصينية في إدارة التوازن في عالقتها بني إيران ودول اخلليج:

https://jamestown.org/program/a-nuclear-deal-with-chinese-characteristics-chinas-role-in-the-p51-talks-with-iran/
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/868504-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.sharghdaily.com/%D8%A8%D8%AE%D8%B4-%D8%B1%D9%88%D8%B2%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-100/868504-%D8%AF%D9%88-%D8%B1%D9%88%DB%8C-%DA%86%DB%8C%D9%86
https://www.iranintl.com/en/202201163943


تقييم زيارة الرئيس اإليراني للصين.. التوقيت واألهداف والنتائج 11

w w w . R a s a n a h - i i i s . o r g

ال تنوي بكني االبتعاد عن إســــتراتيجية التــــوازن املتبعة من حكومتها في عالقتها مع دول 
اخلليج وإيران، فاالقتصاد الصيني متشابك مع اقتصادات دول إقليمية ومن أهمها الدول 
اخلليجية، وأكدت زيارة الرئيس الصيني للسعودية في ديسمبر املاضي هذا االجتاه. وفي 
واقع تراجع حجم االســــتثمار الصيني في إيران، سعت الصني إلى تعزيز تعاونها وتوسيع 
عالقتهــــا التجاريــــة واالقتصادية مــــع دول اخلليج، وانخراطها اقتصادّيًا بشــــكل أقل مع 
عت مع الســــعودية خالل عام 2021م عقوًدا اســــتثمارية مبا يقارب 514.3  إيران، إذ وقَّ
مليــــون دوالر. وخالل زيارة الرئيــــس الصيني األخيرة إلى الســــعودية جرى التوقيع على 
عت عقود استيراد الغاز مع قطر،  عقود بقيمة تتجاوز 30 مليار دوالر. وفي مجال الغاز وقَّ
وهو ما يعكس أن االســــتثمارات الصينية احملتملة في إيران يشــــوبها عديد من العراقيل 

والتحديات.
اإلعالن املفاجئ لزيارة رئيسي إلى بكني وعدم جدولتها، فضاًل عن مجيئها بعد فتور في 
العالقــــة بني البلدين على خلفية البيان اخلتامي لـ»القمة اخلليجية-الصينية«، يضعها في 
خانة الزيــــارات الرمزية أكثر من كونها جوهرية. ورغم الوعود الصينية إليران ومذكرات 
التفاهــــم التي جــــرى التوقيع عليها بني البلدين، فإنه يبدو أن املشــــكالت والعراقيل التي 
حالــــت دون تطور العالقة بني البلدين خالل الســــنوات القليلة املاضية ال تزال قائمة، ما 
يجعــــل الزيــــارة ال تتعدى كونها محاولة من النظام اإليرانــــي لتخفيف الضغوط الداخلية 
واخلارجيــــة الكبيرة التي يتعرض لها بســــبب األوضــــاع االقتصادية واملعيشــــية املتردية 
وانتهاكات حقوق اإلنسان، إضافة إلى ترميم العالقة بني البلدين بعد الفتور والتوتر الذي 
أحدثه البيان اخلتامي للقمة »العربية-اخلليجية«، وأخيًرا نيل طمأنة من اجلانب الصيني 
باســــتمرار دعمه إليران فــــي مختلف امللفات. لكن تظل اخلطــــط الصينية تراعي املوقع 

احليوي إليران ضمن مشروعها اإلستراتيجي لربط الصني بالعالم.

https://www.deccanherald.com/opinion/geostrategic-implications-of-china-qatar-energy-deal-1165002.html
https://www.deccanherald.com/opinion/geostrategic-implications-of-china-qatar-energy-deal-1165002.html
https://www.alyaum.com/articles/6438598/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
https://www.alyaum.com/articles/6438598/%D8%A7%D9%84%D8%A3%D8%AE%D8%A8%D8%A7%D8%B1/%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%88%D9%85/%D8%B2%D9%8A%D8%A7%D8%B1%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A6%D9%8A%D8%B3-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A-%D9%84%D9%84%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A7%D8%AA-%D9%88%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%B3%D8%AA%D8%AB%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D9%88%D8%AA%D9%86%D8%B3%D9%8A%D9%82-%D8%A3%D9%85%D9%86%D9%8A-%D9%88%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%AB%D9%82%D8%A7%D9%81%D9%8A
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