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صـراع الشرق والغرب على الشرق
األوســـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــط

ملخص:
هتدف هذه الدراسـة إىل إبراز الصعود االقـتصادي واجليوسيـايس املتنامي للصني
وروسيا يف الرشق األوسط ،ملـواجهة هيمنـة الواليات املتحـدة .وهبذا حتول الرشق
األوسط إىل فضاء جيوسيـايس للرصاع بني الرشق والغرب .تأثـرت القوى اإلقليمية
الصاعـدة يف الرشق األوسط هبذا الرصاع .مما كان له انعكاسات عىل الرشق األوسط
يف العديد من املستويات.
كلامت مفـتاحيـة :الرشق ،الغـرب ،الرشق األوسـط ،النظـام الدويل ،االقتـصاد،
اجليوسياسة.
Abstract:
This study aims to highlight the growing economic and geopolitical rise of China
and Russia in the Middle East, to counter the hegemony of the United States. Thus,
the Middle East has turned into a geopolitical space for conflict between East and
West. The emerging regional powers of the Middle East have been affected by this
conflict. Which had repercussions on the Middle East on many levels.
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مقدمة:
يف العرص احلايل ظهرت جمموعـة من املتغريات الواقعية ،التي تشري إىل القوة املتنامية
للصني وروسيا ودورمها املرتقب يف النظـام العاملي اجلديد .وهو ما اعرتفت به وثيقة
األمن القومي للرئيس جون بايدن قائلة "جيب علينا أن نتعامل مع حقيقة أن توزيع
السلطـة يف مجيع أنحاء العـامل يتغري ،مما خيلق هتـديدات جديـدة ،لذلك جيب عىل
الواليات املتحدة أن تشكل مستقبل النظام الدويل ،تعترب هذه املهمة ملحة".
تؤكد لنا خمتلف األرقام تراجع القوة االقتصادية األمريكية ،وصعود الصني املتنامي

56
كقوة اقتصادية أوىل عامليا .بالنسبة للنمو حققت الصني معدل  % 6مقارنة بالواليات
املتحدة التـي انحرص نموها يف  . % 2بـالنسبة للـتجارة لدى الواليـات املتحدة عجز
جتاري مع الصـني وصل إىل  % 12أي ما يقدر ب  420مليار دوالر .كام أن الواليات
املتحدة تعاين من عجـز يف امليزانية يقـدر ب 984مليار دوالر أي % 4.6من الناتج
الداخيل اإلمجايل .كام أن للـواليات املتحدة ديونا صـينية تقدر ب 1.3ترليون دوالر.
لكن تبقى الـواليات املتحدة متفـوقة عىل الصني يف النـاتج املحيل اإلمجايل .حيث بلغ
الناتج املحيل اإلمجايل للـواليات املتحدة ما يناهـز  21.4تريليون دوالر ،أي ما يمثل
 % 24.4من الناتـج املحيل العاملي ،يف حني بلغت الصـني فقط  14.3تريليون دوالر
أي ما يـشكل  % 16من النـاتج املحيل العـاملي( . )1ولكـي تواجه الـصني اهليمـنة
االقتصـادية األمريكـية قامت بتـأسيس العديـد من املنظامت االقتصـادية ،أمهها
منظمة شنغهاي للـتعاون) ،(SCOأسست سنة  2001يف شنغـهاي ،ويمثل سكاهنا
حوايل نصف سكان العامل ،هتدف إىل حتقيق التعاون االقتصادي والسيايس واألمني
والعسكـري ،والثقايف بني أعضائـها .إىل جانب منظمـة بريكس ) (BRICSالتي تضم
االقتصـادات الناشئـة تشكل املنظمـة حوايل ثلث سكـان العامل ،بدأت اجـتامعاهتا
الرسمية منذ سـنة  . 2008هييمن عىل املنظمة الـطابع االقتصادي ،وهي هتدف إىل
مواجهة اهليـمنة الغربية يف املجاالت املالية واالقتصادية والتجارية .أكد تقرير املركز
الفكري الرويس للمعهـد الرويس للدراسات االسرتاتيجيـة أن الربيكس تسعى ،بدعم
من البلدان النامـية ،إىل إعادة ترتـيب اهليكل االقتصادي العـاملي برمته ،بام يف ذلك
التجارة الدولية ،والنقد األجنبي والعالقات املالية ،واالستثامرات األجنبية ،والسيطرة
عىل مصادر املواد اخلام ،واألسواق اإلقليمية ،والتكنولوجيات املتطورة(. )2
قال بايدن يف أول خطـاب له "جيب أن تواجه القيادة األمريكية هذه اللحظة اجلديدة
من تعزيز االستبداد ،بام يف ذلك الطموحات املتزايدة للصني ملنافسة الواليات املتحدة
وتصميم روسيـا عىل تدمري وتعطـيل ديمقراطيتنـا" .وهو ما جسـدته وثيقة األمن
القومي للرئيس جون بايدن التي أشارت إىل التهديد الذي تفرضه روسيا التي ال تزال
ترص عىل تعزيز نفـوذها العاملي ،وأن تلـعب دورا يتسبب يف حالـة من الفوضى عىل
الساحة العاملية".
أصبحت الصني وروسيا تنافس الواليات املتحدة يف مركز نفودها يف الرشق األوسط،
وأصـبح هلام تواجد يف العـديد من املسـتويات .وهو مـا يدفعنا إىل إلقـاء اإلشكالية
التالية:
كيف تدير روسيا والصني رصاعهام مع الواليات املتحدة يف الرشق األوسط؟
لإلجابة عىل هذا السؤال ،سنقسم هذه الدراسة إىل مطلبني :سنتطرق يف املطلب األول
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إىل صعود الصني ورسيـا يف الرشق األوسط ،فيام سنخصص املطلب الثاين للتقارب
الصيني والرويس واإليراين.
املطلب األول :الشرق األوسط وصعود الصني وروسيا
تـوجد جمموعـة من العوامل االقتصـادية واجليوسـياسية الـتي تؤرش عىل صعود
الصني االقتصـادي (الفقرة األوىل) وروسيا العـسكري (الفقرة الثـانية) .ودورمها
املرتقب يف الرشق األوسط.
الفقرة األوىل :صعود الصني املتنامي يف الرشق األوسط
قال بـايدن يف أول خـطاب له "سنـواجه بشكل مبـارش التحديـات التي يفـرضها
ازدهارنا وأمننا وقيمنا الديمقراطية مـن قبل منافسنا األكثر جدية ،الصني ،سنواجه
انتهاكات الصني االقتصادية ،مواجهة عملها العدواين والقرسي ،لصد هجوم الصني
عىل حقوق اإلنسان وامللكية الفكرية واحلوكمـة العاملية ".وهذا أيضا ما أكدته وثيقة
األمن القومـي للرئيس جون بـايدن الصادرة بـتاريخ  2مارس  ،2021أن" الصني
باتت املنافس الـوحيد املحتمل القادر عىل اجلمع بني القوة االقتصادية والدبلوماسية
والعسكرية والتكنـولوجية ،لتشكيل حتد مستـدام لنظام دويل مستقر ومنفتح .هلذا
سيكون وجـودنا العسكري األقوى يف منطقة املحيطني اهلندي واهلادئ وأوروبا ،مع
ردع أعدائنا والدفاع عن مصاحلنا".
كام أكدت وثيقة األمن القـومي للرئيس جون بـايدن قائلة " إن الـوجود العسكري
األقوى للواليات املتحدة سيـكون يف منطقة املحيط اهلادئ وأوروبا ،بينام سيكون يف
الرشق األوسط بام يـكفي لتلبيـة احتياجـات معينـة".إن التعاون األمـني الفعال
للواليات املتحـدة يف الرشق األوسط ،يتطلب املزيد من املـرونة االسرتاتيجية للواليات
املتحدة ملتابعة أولوياهتا اجلديدة املتمثلة يف املنافسة بني القوى العظمى"(. )3
هناك إمجاع داخل اإلدارة األمريكية اجلـديدة بأن الرشق األوسط يفتقر إىل األمهية
االسرتاتيجية مقارنـة بأوروبا وآسيا واملحيـط اهلادئ( . )4إن التحدي يكمن يف تغري
املصالح يف الـرشق األوسط ،وتكييف الـوجود األمـريكي وسيـاساته وفقـا لذلك.
وحتقيق التوازن بني تلك املصالح واألولويات املحلية والدولية(. )5
قال بـرجينسكـي "يف سنة  2020ستـصبح الصني مـنافسـة حقيقيـة يف األبعاد
الرئيسة للقوة العاملية ،كام أن الصني يف الطريق إىل أن تصبح القوة اإلقليمية املتفوقة
يف رشق آسيـا"( . )6كام اعرتفت املخابـرات األمريكيـة ،يف تقريرهـا املتعلق بحقائق
العامل ،أن الصني ستصبح هي القوة املهيمنة يف العامل سنة . 2030
أعلنت الصني سنة  2013مرشوع "احلـزام والطريق" ،الذي يعترب أضخم مرشوع
يف القرن الـواحد والعـرشين ،حيث سريبـط بني الرشق األقصـى والرشق األوسط
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وأوروبا .عن طريق جمـموعة من املـمرات البحريـة والربية ،يتضـمن هذا املرشوع
العـديد من املـشاريـع يف خمتلف القطـاعات (الـطرق ،الـتجارة ،الغـاز ،البرتول،
التكنولوجيا .)...أعلنت العديد من دول الرشق األوسط انضاممها إىل مرشوع احلزام
والطريق ،وإذا نظرنا إىل املرشوع من الناحية اجليوسياسية ،يمكن القول إنه سيمكن
للصني أن تتوفر عىل ممـرات بحرية يف خمتلف قارات العـامل ،فهذا سيعطي الصني
وضعا اسرتاتيجيا مهام ،تتمكن من خالله من بسط نفوذها عىل العامل .وهو ما جعل
مؤسسة رانـد تعترب أن " التمويل السخي ملبادرة احلـزام والطريق الصيني ،يشكل
هتديدا كبريا لنفوذ الواليات املتحدة يف أجزاء كبرية من إفريقيا وآسيا وأوروبا والرشق
األوسط"( .)7ويبدو أن الصـني قد اعتمدت اسـرتاتيجية التنـني احلذر جتاه الرشق
األوسط .وتسعى الصني جـاهدة حلامية مصاحلهـا املتزايدة يف الرشق األوسط من
خالل احلـرص عىل جتنب االنحـياز إىل أطـراف الرصاعـات واخلالفـات يف الرشق
األوسط .تـشمل مصـالح الصني الـرئيـسة يف الـرشق األوسط الـطاقـة واألمن
والطموحات اجلـيوسياسية والروابط اخلارجيـة لالستقرار الداخيل وتعزيز وضعها
باعتبارها قوة عظمى(. )8
ما زالت الـصني تعتمد إىل حد كبري عىل واردات الطاقة من الرشق األوسط،مع ضعف
احتامل حدوث حتوالت كبرية قصرية األجل يف ذلك املأزق .فللصني مصلحة كبرية يف
كل من االستقرار اإلقليمي اإلمجايل وعالقات العمل الالئقة مع أبرز الدول اإلقليمية
املنافسة :ابتداء من إيران ،ومرورا ببلدان اخلليج العريب ،ووصوال إىل إرسائيل(. )9
أكد فرجينيس أن"مكـانة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط متدهورة .ومن شأن أي
انحطاط أمريكي أن جيهز عىل هذه املـكانة"( .)10أمام الرتاجع اجليوسيايس للواليات
املتحدة يف الـرشق األوسط ،يتزايـد االهتامم الصيني بـالرشق األوسط ،حيث أعلن
رئيس الصني يف عام  2018عن تقديم قروض برشوط ميرسة لبعض الدول يف الرشق
األوسط بقـيمة  91مليـون دوالر ختصص للتقـاسم بني سوريـا واألردن ولبنان
واليمن( . )11كام زاد إمجـايل االستثامر الصـيني يف الرشق األوسـط من حوايل 99
مليـار دوالر بني عامـي  2006و  2012إىل  143مليار دوالر بـني عامي  2013و
 2019متثل  % 16مـن إمجايل االستثامر األجنبي للصـني .بينام يرتكز اجلزء األكرب
من االستثامر يف قطـاعات الطاقة والنقل والعقـارات ،إال أن االستثامر ينمو أيضا يف
مرافق أخرى ،واملواد الكيميائية ،والسياحة ،والرتفيه ،واخلدمات اللوجستية منذ عام
 .)12( 2013وبـالتايل الصـني تستخدم االقـتصاد كديـبلوماسيـة لبسط هـيمنتها
بطـريقة ناعمة عىل العامل .ملواجهة السياسة األمريكية اهلادفة إىل احتوائها يف الرشق
األقصى .أي أهنا تريد أن تـضع قواعد جيوسياسيـة جديدة ،جتعلها يف وضع أكثر
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فاعلية وتأثريا عىل العامل ،متهيدا لوضع قواعد النظام الدويل اجلديد.
الفقرة الثانية :عودة روسيا إىل الرشق األوسط
تنظر روسيا إىل الـسياسة األمريكية يف الـرشق األوسط عىل أهنا مصدر قلق وخطر
دائمني عىل مـصالح روسيا اجليـوسياسية .فمـوسكو تعترب التـواجد العسكري يف
الرشق األوسط بمثابة تطويق شامل لروسيا وهتديدا مبارشا ألمنها القومي ،ويف هذا
السياق تندرج العـودة الروسية القوية لإلقلـيم وتعميق العالقات مع دوهلا السيام
تلك املعروفة بمعارضتهـا للهيمنة األمريكية إيـران وسوريا يف إطار سعيها الخرتاق
جدار الطوق األمني هذا ،وحماولة موازنة النفوذ األمريكي يف الرشق األوسط(. )13
عـندما وصل الـرئيس الرويس بـوتني إىل رأس السلطـة ،محل معه هاجس الـقطبية
األحادية ،واسـتفراد الواليات املتحـدة بتدبري شؤون العامل ،لـذلك خطط لتغيري هذا
النـظام الدويل األحـادي القطبيـة ،مع احلرص يف الـوقت ذاته عىل تفادي املـواجهة
املبارشة ،باعتبار التفاوت اهلائل بني إمكانات البلدين(. )14
بدأت روسيـا تسـتعيد تـدرجييا دورهـا العاملي ،مـن أجل إحياء أجمـاد االحتاد
السوفيـتي ،وقد اعتمـدت روسيا عىل العـديد من اآللـيات لتحقيق أهـدافها ،أمهها
الوسائل العسكريـة ،التي تظهر بشكل جيل يف الدور الرويس يف سوريا ،وهذه سابقة
منذ اهنيـار االحتاد السوفيايت .ذلك أن روسيا اسـتفادت من األخطاء التي ارتكبتها
اإلدارة األمـريكية يف العـراق وليبيا وأفغـانستان وحـاولت تكراره يف سـوريا ،لذلك
أصبحت تتعـامل روسيا بحذر مع االدعاءات األمريكية ،الحتالل الدول غري املرغوب
فيها ،حتت ذرائع الديمقـراطية أو الثورات امللونة .لذلـك فالتواجد الرويس يف سوريا،
ليـس فقط من أجل دعم حليف تـارخيي هلا ،بل أيضـا من أجل ضامن التوزان بني
األقطاب الـدولية بشكل متـكافئ ،ومواجهة األحـادية القطبية األمـريكية .وسوريا
ستكون الفضاء اجليوسيايس الذي سـتعيد من خالله روسيا التوازن العسكري مع
الواليات املتحدة.
تنظـر روسيا إىل الرشق األوسـط عىل أنه فضاء جيـوسيايس قيم ،مـكان تلتقي فيه
املصالح اإلقليمية والعاملـية .عىل هذا النحو ،فهو ساحة للرصاعات الدولية السياسية
واالقتصادية واألمنيـة ،هذه امليزات جتعل الرشق األوسط قـادرا عىل تشكيل هتديد
حمتمل لألمن القومي لروسيا(. )15
لقد استخدمت روسيا بفعالية مشاركـتها يف الرصاع السوري لتعزيز صورهتا كقوة
عـظمى ،بـينام متكنـت برباعة مـن احلفاظ عىل عالقـات متوازنـة مع دول الرشق
األوسط .عالوة عىل ذلك ،من املرجح أن يـستمر التـواجد الرويس يف املنـطقة لبعض
الوقت .هناك حوافز اقتصادية قوية لروسيا ملواصلة تعزيز عالقاهتا مع دول الرشق
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األوسط ،من خالل األسلحة والطاقة(. )16
إن انخراط روسيا يف الـرشق األوسط قد جلب فـوائد عديـدة أمهها :تعزيـز املكانة
العاملية ،وزيادة النفوذ اإلقليمي ،وبعض االستثامرات االقتصادية اجلديدة ،وزيادة
النفوذ عىل حساب اخلصوم الغربيني( . )17نـظرا لنجاحاهتا االسرتاتيجية العسكرية
والسياسية يف مجيع أنحاء الـرشق األوسط ،فقد اجتذبت موسكو العديد من الرشكاء
املحليني والعـوامل التمكينيـة الذين يسهلـون سياساهتـا ويساعدوهنـا عىل تعزيز
مصاحلهـا جنبا إىل جنـب مع أهدافهم اخلاصـة .يمثل هذا انـتصارا للدبلـوماسية
الروسية واالسرتاتيجية الشاملة ،وهو أحد اآلليات أو العوامل الرئيسة ،التي ستمكن
موسكو من لعب دور رشق أوسطي رئيس حتى عام .)18( 2025
حسـب دراسة قامت بإعـدادها مؤسسـة راند حول "اسرتاتيـجية روسيا يف الرشق
األوسط" أكدت أ ّن " السياسات اخلارجية الروسية يف الرشق األوسط حيركها طلب
املكانة العاملية ،والتجارة ،واالستقرار اإلقليمي .فلم تكن حتفز روسيا رؤية معيّنة يف
االعـتقاد ،وإنام بوصفها قوة عـاملية ،السياسات بـالنسبة للرشق األوسط ،جيب أن
تلعب دورا يف املنطقة وأن متلك مقعدا عىل طاولة املفاوضات والقرارات الرئيسية(. )19
أي أن اهلدف من االسرتاتيجية الروسـية يف الرشق األوسط ،هو أن تصبح رشيكا يف
اختاذ القرار العاملي .ولكي تصل روسيـا إىل حتقيق أهدافها ،اتبعت سياسة االنفتاح
يف سياستها اخلارجية ،وجتنبت االنسياق إىل الرصاعات اإلقليمية يف الرشق األوسط،
لكي ال تتأثر مصاحلها االقتصاديـة واالسرتاتيجية .لذلك فالسياسة الروسية تريد
أن تقدم نفسها للعامل كبـديل عن السياسة األمريكية .يمكن القول إن هذه السياسة
نجحت يف بعض اجلوانب ،حيث استطاعت كسب تعاطف بعض الشعوب ،وهذا حقق
هلا مـكانة رمزيـة عىل الساحة الـدولية ،وكذلك بنـاء عالقات ديبلومـاسية متعددة
الرشكـاء ،وهذا جعل العديد من الدول تستورد أسلحتها من روسيا ،لتصبح تدرجييا
بديال عن الواليات املتحدة يف األمور العسكرية.
املطلب الثاني :تقارب الصني وروسيا وإيران
تسعى روسيـا (الفقرة األوىل) والصني وإيران (الفقرة الثـانية) إىل تشكيل حتالفات
اقتصادية وعسكرية ملواجهة النظام الدويل األحادي القطبية بقيادة الواليات املتحدة.
الفقرة األوىل :التقارب الصيني الرويس
قامـت مؤسسة راند بدراسة حول التعاون الصيني والرويس سنة  ،2021قالت "إن
يش جني بينغ التقى بوتني  20مرة عىل األقل يف مناسبات منفصلة بني عامي 2012
و  2017وهذه االجتامعـات كانت وجهـا لوجه .أصـدرت الصني وروسيـا بشكل
مشرتك العديد من الـوثائق التي توضح اتفاقهام عىل جممـوعة واسعة من القضايا،
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أمهها بيـان مشرتك حول تعزيـز االستقرار االسرتاتيجي العـاملي صادر عن بوتني
ويش يف  26يونيـو  2016يف بكني .يسلط البـيان الضوء عىل القلق املـشرتك ملوسكو
وبكـني من العوامل السلبية التي هتدد بتقـويض اسرتاتيجية االستقرار العاملي ،مثل
النظـام األحادي القطبية( .")20حـسب مؤسسة راند "و ّقـعت روسيا والصني خطة
للتعـاون العسكري الثنـائي من  2017إىل  . 2020تضع خارطـة الطريق تصميام
عايل املستوى وخطة عامة للتعاون العسكري بني الصني وروسيا يف 2020-2017
يظهر مـستوى عال من الثقـة املتبادلة والتعـاون االسرتاتيجي ملواجهـة التهديدات
والتحديات اجلـديدة يف املجال األمني والعمل املشرتك عىل محاية السالم واالستقرار
اإلقليميني ،نفـذت القوات البحرية يف عامي  2015و  2017أنشطة يف البحر األبيض
املتوسط ،وابتداء من سنـة  2016بدأت روسيا والصني يف إجـراء مناورات مشرتكة
للدفاع الصاروخي"(. )21
يقول برجيينسكي "دور الواليات املتحدة ال سيام بعد تبديد عرشين سنة ،بات اآلن
ملزمـا بالتحيل بقدر أكـرب من احلصانة وبـاستعداد أكرب للتجـاوب مع وقائع القوة
اجلديدة يف أوراسيا .هيمنة دولـة مهام بلغت قوهتا ،مل تعد ممكنة ،السيام بعد بروز
العـبني إقليميني جـدد عىل الساحـة( . )22إذا تعثرت الـواليات املتحـدة فإن من غري
املحتمل أن يغـدو العامل خاضعا هليمنة خلف متفوق منفرد مثل الصني( . )23إن هذه
األخرية الـتي يتكرر ذكرها بـاطراد بوصفها خلـيفة الواليات املتحـدة املتوقعة تتحىل
بحكـمة التسليم بالنـظام الدويل القائم ،وإن مل تكن تـرى الرتاتب السائد فيه دائام.
هي تقر بأن نجاحها بالـذات يتوقف ال عىل اهنيار النظام بشكل درامي مثري ،بل عىل
تطـوره باجتاه نوع من إعادة توزيع النفوذ تـدرجييا .هي تلتمس نفوذا أكرب ،وتتوق
إىل احرتام دويل(. )24
أصـدرت الصني وروسيـا بيان مـشرتك ببكـني بتاريخ  4فـرباير  2022ورد فيه:
"تعارض الصني وروسـيا أي حماوالت النـتهاك القيم الـديمقراطيـة ،وتعارضان
التـدخل يف الشؤون الـداخلية للدول ذات الـسيادة حتت اسم محـاية الديـمقراطية
وحقوق اإلنسان ،كام تعارضان أي حماوالت إلثارة االنقسامات واملواجهة يف العامل.
ودعا البلـدان املجتمع الدويل إىل احرتام التـنوع الثقايف واحلضـاري وحقوق شعوب
الدول املختلفة يف تقرير املصري.كام يتفق اجلانبان عىل أن الديمقراطية قيمة إنسانية
مـشرتكة وليست امتـيازًا لعدد قليل من البلـدان ،وأن تعزيز الديمقـراطية ومحايتها
قضيـة مشرتكـة للمجتمع الـدويل بأرسه .كام حيق لـشعوب مجيع الـدول اختيار
األشكـال واألساليب لتـطبيق الديمقـراطية التي تـناسب ظروفهم الـوطنية ،واألمر
مرتوك هلم فقط لتـقرير ما إذا كانت بالدهم ديمقـراطية .حتاول بعض البلدان رسم
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خطوط فاصلة عىل أساس األيـديولوجيا ،وفرض "معايريهـا الديمقراطية" اخلاصة
هبا عىل البـلدان األخرى ،واحتـكار احلق يف تعريف الـديمقراطيـة من خالل إنشاء
تكتـالت وحتالفات .إن مثـل هذه التحركـات الساعيـة إىل اهليمنة تـشكل هتديدات
خطرية للسالم واالستقرار العامليني واإلقليميني وتقوض استقرار النظام العاملي".
الفقرة الثانية :التقارب الصيني اإليراين
بـالنسبة لعالقة الصني بإيران ،فقد قامـت مؤسسة راند بإعداد دراسة حول الصني
يف الرشق األوسـط سنة  ،2016أكدت املؤسـسة أن " إيران تعترب القـوة الرئيسة يف
الرشق األوسط ،كام تعتـرب خصام عنيدا للـواليات املتحدة .ويف حـال أتيح االختيار
للصني قد تشكل إيـران حليفا حمتمال هلا وتـساعد القوة األسيـوية الصاعدة عىل
مـوازنة النفـوذ األمريكي يف الـرشق األوسط ( .)25إن إيران تعـترب القوة اإلقلـيمية
الرئيسة الوحيدة يف الرشق األوسط غري املتحالفة مع الواليات املتحدة .ويف حال قررت
الـصني زيادة وجودهـا العسكري يف الـرشق األوسط ،فقد تلعب حـينها إيران دورا
جوهريا يف حتقيق أهداف بكني اجليوسياسية"(. )26
أعلنت إيران عن انضاممـها للمرشوع الصيني "احلـزام والطريق" ،لكي خترج من
أقرت
عزلتهـا الدولية وتعزز موقعها اجليوسيـايس املتميز .لذلك يف  25يونيو ّ 2020
احلكومة اإليـرانية اتفاقـا للرشاكة االسرتاتـيجية الشـاملة مع الصني ملـدة مخسة
وعرشين عـاما ،لتعزيز عالقتهام االقتصادية والسـياسية طويلة األمد وتبلغ قيمتها
 400مليار دوالر .تضمن االتفاق أن حتصل الصني عىل أفضلية االستثامر يف إيران
بمـشاريع يف البـنى التحـتية (املـواصالت واملوانـئ والطرق والـقطارات والـبنوك
واالتصاالت) .باإلضـافة إىل ذلك التعاون يف جمال السايرب واألبحاث والتطوير .ويف
املقابل تلتزم إيران من جانبها بـتزويد الصني بالنفط والغاز بشكل منتظم وبأسعار
سخية وملـدى طويل .أما يف مـا يتعلق باجلـزء العسكري من االتفـاق فقد تم إجراء
تدريبات ومتـرينات عسكرية مـشرتكة إضافة إىل التعـاون االستخبارايت ،وإنشاء
جلنة عسكرية مشرتكة للصناعات العسكرية تقوم بتصميم وإنتاج األسلحة.
هذه االتفـاقية ستـوفر إليران رشيـانا اقتـصاديا مهـام ،وخيرج إيران مـن العزلة
الدولية ،ومعه مل تعد إيران بحاجة إىل رفع العقوبات األمريكية ،كام أن هذه االتفاقية
ستقوي إيران اقتصاديا ،مما سينعكس عىل موقعها اجليوسيايس يف الرشق األوسط.
أما بالـنسبة للصني فهذا االتفاق االقتصادي يعـترب بوابة للصني لتوسيع نفوذها يف
الرشق األوسط ،ملنافسة الواليات املتحدة يف مراكز نفوذها التقليدية.
وهبذا املعنـى ،فإن االتفاق يـسهم يف حتويل إيـران إىل مركز إقلـيمي عىل "احلزام
والطريق" ،األمـر الذي ال يضمن هلا حتقـيق مكاسب اقتصاديـة ضخمة يف مرحلة
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يعاين فيها االقتصـاد اإليراين من أزمات هيكلية بسبب حـزمة العقوبات األمريكية
الراهنـة ،لكنه ينطـوي عىل مكاسب اسرتاتـيجية ال تقل أمهيـة ،إذ من شأن تعميق
ارتباط االقتصاد اإليراين بالبنية التحتية اإلقليمية ،خلق مصالح دولية يف الدفاع عن
إيـران يف مواجهة السياسات األمريكية ،وهذه املصلحة قد تكون صينية باألساس يف
املرحلة األوىل ،لكن تعميق تكامل وارتباط االقتصاد اإليراين والبنية التحتية اإليرانية
باملـراكز اإلقليمـية األخرى عىل املبـادرة سيستتبع تـدرجييا تزايـد حجم املصالح
الدولية حول إيران( . )27إن االتفاق اإليراين الصيني أقلق إرسائيل ،وهو ما دفع سيام
شاين ( )28إىل القول بأن "االستثامرات الصينيـة إن تم تنفيذها ستشكل حزمة قوة
حيـوية لالقتصـاد اإليراين املخنوق .كـام سيؤدي حتسن الـوضع االقتصادي إىل
إحلاق الرضر بمدى فعالية اسرتاتيجية استخدام أقصى الضغط التي تنفذها اإلدارة
األمريكيـة ضد إيران .وباإلضافة إىل ذلك ستضعف عوامل الضغط التي تستخدمها
الدول الغربية عند استئنـاف حمادثاهتا مع إيران يف حني أن موقف إيران سيتحسن
أمـام هذه الـضغوط ،وإىل جـانب ذلك تـأمل إيران أن يـؤدي االنشغـال يف االتفاق
الصيني اإليـراين أيضا إىل ضامن استمـرار معارضة الصني لـلمحاوالت األمريكية
الرامية إىل متـديد صالحية حظر بيع األسلحـة إليران يف جملس األمن الدويل ،وعند
ذلك سيتاح إليران احلصـول عىل أسلحة صينية ،وربام حتسـني موقف مساومتها
عىل رشاء أسلحة من روسيا"(. )29
حماوالت إيـران مع احلكومات العـراقية املتوالـية لتفعيل العمل يف بـناء خط السكك
احلديـدية التي تربـط بني مدينة املحـمرة بمدينـة البرصة العراقيـة بطول  37كلم،
وتسمـح لطهران بربط خطـوطها السككية الـتي تبدأ من الصني واهلنـد وباكستان
بالـعراق وسوريا وسـواحل البحر األبيض املـتوسط ،فضالً عن اجلهـود التي تبذل
أيضـا لربط مينـاء جاهبار اإليـراين الذي تسهم اهلـند وروسيا يف أعـامل تطويره
وبنائه ،بخـطوط بريـة وسككية مع ميـناء غوادر البـاكستاين الـذي تقوم الصني
بتشييده ،ويـرتبط مع املناطق الصـناعية الصينـية بخطوط بريـة وسككية باجتاه
خمتلف مناطق العامل(. )30
الفقرة الثالثة :التقارب اإليراين الرويس
بالنسبة لعالقة إيران بروسيـا فإن البلدين تربطهام العديد من املصالح االقتصادية
واجليوسياسيـة يف الرشق األوسط ،يف هذا اإلطار أكد الـسفري اإليراين لدى موسكو
كاظم جاليل ،أن الرسالـة التي بعثها املرشد اإليـراين إىل الرئيس الرويس بوتني يف 8
فرباير  2021أكد فيها "عيل خامنئي أن إيـران مستقلة ،ويف نفس الوقت روسيا هي
جارتنا الشـاملية ،ونريد أيضـا أن تكون روسيا قويـة ،ويمكن أن تكون مفيدة عىل
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الساحة الدولية اليوم ،ألن وجهات نظرنا مشرتكة جتاه القضايا العاملية ،فنحن اليوم
قـوة إقليمـية كربى إىل جـانب روسيـا"( . )31وهو مـا أكده أيضـا عيل أكرب واليتي
مستشار املرشد اإليراين للشؤون الدولية قائال" :إن تغريات كبرية حصلت يف الرشق
األوسط ،تتمثل يف التعاون غـري املسبوق بني روسيا وإيـران ،إن التنسيق بني إيران
وروسيـا ال يشمل فقط سـوريا ،بل يشمل أيـضا العراق ولبنـان ،ويمكن أن يشمل
التعاون اليمن مستقبال".
يكتـيس التعاون الـعسكري مع إيـران ،أمهية كـربى للبلدين ،فـروسيا التـي يشهد
جممعها الصنـاعي العسكري تراجعا كبريا يف مبيعات األسلحة وتطويرها بعد اهنيار
االحتاد السوفيايت بحـاجة ماسة لعقد التسليح مع الدول األجنبية ومنها إيران ،كي
تستطيع احلفاظ عىل هـذه الصناعة من االهنيار وجماراة جتارة السالح العاملي التي
تـرتبع عىل قمتها الـواليات املتحـدة ،كام أهنا تنـدرج يف إطار سعي روسـيا احلثيث
الستعادة مكانتها وهيبتها عىل الساحة الدولية (.)32
وبالتايل إيران تطمح إىل أن تصبح قائدة إقليـمية ،لتقويض مصالح الواليات املتحدة
ورشكـائها اإلقليميني .قامت القيادة اإليرانيـة بتطوير هذا اهلدف ،من خالل التعاون
اجليوسيايس مع روسيا ،وتنمية العالقات االقتصادية مع الصني(.)33
إن مـا يوحد إيـران وروسيا والصني هـو مواجهة العقـوبات األمريكيـة ،واألحادية
القطبية التي تسعى إىل فرض النمط االقتصادي والثقايف الغريب عىل العامل .وتوحيد
هذه القـوى الثالث يعتـرب أكرب حتد هيـدد وجود الـواليات املتحـدة .وهذا مـا أكده
برجيـنسكي قائال "إن أخـطر السينـاريوهات ،التي هتـدد اهليمنة األمـريكية هي
حتالف الصني وروسيا وإيران"(. )34
خامتة:
إن الرصاع بني الغـرب والرشق مل حيسم بعد ألن الغرب مل يفقد بعد قوته هنائيا ،كام
أن الرشق (الصني وروسيا) مل يتمكن بعد من امتالك قوة كاملة ،لذلك القوتني الغرب
والرشق التزال يف توازن ،يعني أهنام يف مرحلـة انتقالية متهد لتشكيل القطب اجلديد
الذي سيقود العامل يف املسـتقبل .سيكون الرشق األوسط الفضاء اجليوسيايس الذي
سيحـدد ذلك .وبالـتايل التـحالف الصـيني (االقتصـادي) والرويس (العـسكري)
سيشكل قوة قادرة تـدرجييا عىل مواجهة الكتلة الغربية ،من أجل تشكيل نظام دويل
جديد ،قائم عىل تعدد األقطاب يف املستقبل.
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