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حسن صعب*

(*) بـاحث/أكادميي .
لـــــــبـــــــنـــــــــــــــــــان
ـ

دالالت املوقفني الصيني واإليراني
من احلرب الروسية – األوكرانية

توطئة
ال شك يف أنه كانت للمواقف الصينية واإليرانية من احلرب الروسية -األوكرانية التي
انـدلعت يف 24شباط  /فرباير املـايض ،تأثريات مهمة عـىل مستوى ختفيف أو تقليل
انعكـاسات العقوبات األمريكية واألوروبية ،الـسيعة والقاسية ،التي ت ّم فرضها عىل
روسيا خالل األسابيع األخرية ،أوتلك التي سيتم فرضها الحقاً.
فـالصني متـاثل أو قد تفـوق روسيا يف عـدة جوانـب ،مثل كوهنـا ق ّوة عـظمى عىل
املستويني االقتصادي والعسكري ،كام عـىل املستوى السيايس والدبلومايس ،بسبب
امتالك الصـني حلق النقض أوالفيتـو يف جملس األمن الـدويل ،وارتباطهـا بعالقات
وثيقة (اقتصادية وجتارية ومالية بالدرجة األوىل) ،وحتى اسرتاتيجية مع العديد من
دول العامل املتطورة أو النامية ،ويف طلـيعتها روسيا نفسها ،كام مع الواليات املتحدة
األمريكية واالحتاد األورويب والدول اآلسيوية واألفريقية  ،وبام قد يفوق أحيانا ً ما
هي عليه عالقات روسيا االحتادية بتلك الدول عىل وجه اخلصوص.
أمـا إيران ،فهي بالـرغم من عدم امتالكهـا لقدرات نوويـة عسكريـة ،كحال الصني
وروسيا ،وال اقتـصادا ً ضخام ً وتوسعـيا ً كحال االقتصـاد الصيني ،فإهنـا باملقابل
متتلك أدوات تأثري اقتصادية وسياسية ودبلوماسية ال يُستهان هبا ،يف إطار مواجهة
السياسات أو العقوبات التي تفرضها الـدول الغربية عىل روسيا يف املرحلة الراهنة ،
أو ربام عىل دول أخرى يف املـستقبل ،يف إطار الـرصاع اجليواسرتاتـيجي بني القوى
العظمى والصاعدة عىل مستوى العامل.
سنتطـرق لدالالت وتأثريات املـوقفني الصينـي واإليراين من احلرب
يف هـذا البحث
ّ
الروسية  -األوكرانيـة إمجاالً ،وحتديدا ً جتاه العقوبـات الدولية التي ت ّم فرضها عىل
روسيا أخريا ً بذريعة ”غزوها غري املرشوع ألوكرانيا وارتكاهبا جرائم حرب فيها”!
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أوّالً  :أبعاد املوقف الصيني من روسيا :اقتصادياً وسياسياً
عىل املستوى االقتصادي والتجاري
بـداية ،جتدر اإلشارة إىل ارتباط ك ٍل مـن الصني وإيران باتفاقيـات ثنائية ذات طابع
اسرتاتيجي وطويل األمـد مع روسيا ،ولن تكون آخرها االتفـاقية ”الضخمة” حول
النفط  ،والتي و ّقعها الـرئيسان الصيني والـرويس قبل أسابيع يف بكني ،خالل زيارة
بوتني هلا للمشاركة يف افتتاح دورة األلعاب الشتوية . 2022
فبعد أن التقى يش جني بينغ مع بوتـني يف بكني ،يف بداية فرباير /شباط املايض ،أعلن
قادة البلـدين أن ”الصداقـة بينهام ال حدود هلـا ،وليست هـناك منطقـة حمظورة
للتعاون”..
وشهـد إبرام اتفاق التجـارة بني موسكو وبكني ،تـوقيع عقد م ّدته  30عـاما ً لتزويد
الصني بالغاز الطبيعي عرب خط أنابيب جديد ضمن رشاكة طاقة متنامية..
وقال شو تشني دو -الباحث بمعهد ”بانغو”) (Panguيف بكني -إن الصني ستواصل
التعامل مع روسيا كاملعتاد ،من منـطلق التمسك بموقفها طويل األمد ض ّد العقوبات
تغـري واشنطن مسـارها ض ّد
املرجح أن
أحاديّة اجلـانب .وأضاف شـو” :من غري
ّ
ّ
الصني يف املنافـسة االسرتاتيجية .لذلك ،فإنني أميل إىل رؤية الصني تواصل التعامل
مع روسيا ،ليس لتـخفيف العقوبات عىل مـوسكو ،ولكن من مبـدأ رفض العقوبات
أحاد ّية اجلانب”.
ويرى حم ّللون أن تكلفة دعم بكني ملوسكـو قد ترتفع بشكل حاد إذا تم اختاذ تدابري
أقوى يف املستقبل ،إذ إن فرض عقوبات شاملة عىل روسيا واستمرار دعم الصني هلا
سيضع بكني يف مرمى العقوبات الثانوية من الغرب(.)1
ووفق تقارير إعالمية ،تنـأى املؤسسات املالية الصينيـة اململوكة للدولة بنفسها عن
املحارص ،إذ أوقف بـعضها متـويل الصفقـات املتعلقة بـالنفط
االقـتصاد الـرويس
َ
والرشكات الروسية ،يف حني قيّد اآلخر متويل مشرتيات السلع الروسية.
وتو ّقعت أليـسيا غارسـيا هرييرو -الـباحثة يف ”نـاتيكسيـس”) (Natixisللخدمات
املرصفية يف هونغ كونغ  -أن متـتثل بكني للعقوبات األمريكية  ،مع االستمرار يف دعم
االقتصاد الرويس من خالل النظام املايل الصيني.
ويـرى حم ّللون أن بكني قد جتد صعوبة يف احلفاظ عىل توازهنا إذا اشت ّدت العقوبات
الغربية عىل روسيا ،وجتنّبت العـقوبات احلالية صناعة الـطاقة ،املربحة ملوسكو إىل
ٍ
حد كبري ،بسبب خماوف من أرضار جانبيـة للدول الغربية ،حيث توفّر روسيا ،ثالث
أكرب منتج للنفط يف العـامل وثاين أكرب منتج للغاز الـطبيعي ،نحو  %40من إمدادات
أوروبا من الغاز الطبيعي(.)2
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وقال تشينغ يـون تسانغ -اخلبري يف الـتنظيم املايل بجـامعة تشنغتـيش الوطنية يف
تايوان -إن ”الصني ستكون حذرة بشأن أي إجراء قد هي ّدد وصوهلا إىل النظام املايل
الدويل ،حيـث متتلك أكرب احتياطيـات تبادل العمالت األجنبيـة عىل مستوى العامل،
ومن بينها هييـمن الدوالر األمريكي” .يف حني يرى جاري نغ -اخلبري االقتصادي يف
”ناتيـكسيس” -أن نظـام العقوبات احلـايل يمنح الصني مـساحة كـبرية ملواصلة
التجارة املرشوعة مع روسيا .وأضاف أن الدعم الصيني سيجعل الضغط عىل روسيا
أقل ،خاصة فيام يتعلق بالروابط املالية”(.)3
وضمها عام
يُشار هنا إىل أنه ومنـذ ”احتالل” روسيا شبه جزيرة القـرم األوكرانية
ّ
 ،2014وما تال ذلك من عقوبات عىل موسكـو ،تعزّزت العالقات بني موسكو وبكني
بشكل كبري.
ويمـلك العمالق اآلسيوي أكرب احتياطات من العـمالت األجنبية بالدوالر واليورو يف
العامل ،مدعوما ً بمركزه األسايس يف التجارة العاملية.
وقـالت اخلبرية االقتـصادية بـاوال سوباتـيش من جامعـة لندن ،إن الصـني لدهيا
”الوسائل املالية ملساعدة روسيا” ،وهي الدولة الوحيدة التي يمكنها القيام بذلك.
وأضافت ” :حني هبطت قيمـة الروبل بسبب العقوبـات”املفروضة عىل خلفية ض ّم
القرم ،وافقـت الصني عىل أن يتم تسـديد املدفـوعات املستحـقة هلا بعملـتها اليوان
للتعويض عن زيادة قيمة الواردات بالدوالر.)4(..
ومتلك بكني نظامهـا اخلاص للحواالت بني املصارف عرب احلـدود ،وهو نظام يعتمد
اليوان حرصاً.
وأوضح جـوسو كاريسفريتا ،خبـري املبادالت الروسية  -الصيـنية يف البنك املركزي
الفنلندي” :يمكـن من حيث املبدأ أن ّ
حيل نظام احلـواالت بني املصارف عرب احلدود
جزئيا ً حمل (سويفت)” .لكنه رأى أن املصارف الصينية ”لن ُجتازف”بذلك ،خشية
التعرض لعـقوبات أمريكية متنعـها من الوصول إىل الدوالر .وبـالتايل ،فإن عددا ً من
املصارف العامة الـصينية متتنع ،حسب وكالة ”بلومربغ” ،عن متويل مشرتيات من
املواد األوليّة يف روسيا.
وتش ّكل املحروقات القسم األكرب من الصادرات الروسية ،يف ٍ
وقت تزيد الصني باطّراد
خالل السنوات األخرية الكميّات التي تستوردها ضمن سياسة تنويع إمداداهتا..
إالّ أن خبري الصني يف معهـد ”تشاتام هاوس” جي يو ،رأى أن العمالق اآلسيوي قد
موردي
املرة ”بحذر كبري” دعمه لروسيا ،ال سيام أن أوكرانيا هي أيضا ً من ّ
ي ِزن هذه ّ
القمح الرئيسيني لبكني.)5(..
واهتمت أسرتاليـا ،الصني ،غداة غزو أوكرانيا ،بـأهنا ”طوق نجاة” ملوسكو ،ردا ً عىل
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رفعها القيود التي كانت تفرضها عىل وارداهتا من القمح الرويس.
واالتـفاق الذي ُعـرف منذ مـطلع فرباير(شبـاط)  ،غري أنه أُعلِن يوم الـغزو الرويس
ألوكرانيا ،يسمح بتصدير القمح من ّ
كل املناطق الروسية ،بعدما كانت الصني حترص
هذه املناطق بسبع.
وقال املح ّلل تـشني لونغ ،مـن مكتب ”بلينـوم” ،لوكالـة الصحافـة الفرنـسية ،إن
”األعامل سـتُستأنف بـصورة طبيعـية” ،متو ّقـعا ً أالّ متيض بكني أبعـد من سواها
ملساعدة مـوسكو .وقال هبذا الصدد ،إن ”أملانـيا ال تزال تشرتي الغاز من روسيا”،
لكن ”هل يعني أن هذا طوق نجاة لروسيا؟”(.)6
عىل املستوى السيايس واالسرتاتيجي
تُع ّد الصني الق ّوة العظمى الثانية بعد الواليات املتحدة األمريكية ،اقتصاديا ً وعسكريا ً ؛
وربام ستغدو القـ ّوة األوىل بعد سنوات .وهي تعمل عىل هذا اهلدف ٍ
بتأن وصرب ،كام
تكشف بعض التقديرات االستخبارية واملواقف السياسية الغربية.
وتدخل خطة ” احلـزام وطريق احلرير” الصينية ،بأبعادها االقتصادية والسياسية
واألمنية  ،كام تـوثيق العالقات االسرتاتيجيـة مع روسيا واهلند وبـاكستان وإيران
ومعظم دول العامل ،املجـاورة للصني أو البعيدة جـدا ً عنها ،ضمن الرؤيـة الصينية
املستقبلية التي تُقلق الغرب عموما ً  ،والواليات املتحدة األمريكية عىل وجه اخلصوص.
ويف السياق  ،أ ّكـد وزير اخلارجـية الصينـي ،وانغ يي ،أخرياً ،أ ّن عالقات بالده مع
روسيا هي األكثر أمهيةُ ،مشبّها ً صالبتها بـ”الصخر”.
وأضاف ”:الصني وروسيا مها عضوان دائامن يف جملس األمن الدويل ،ولدينا رشاكة
اسرتاتيجية؛ وعالقتنا هي األكثر أمهية عىل صعيد العالقات الثنائية”.
وتابع” :تعـاوننا يق ّدم مـصلحة الدولتني ويـساهم يف إرساء االستقـرار والتنمية يف
العامل .ويف العام املـايض احتفلنا بمـرور  20عاما ً عىل إبـرام معاهدة الـصداقة بني
البلدين” .واعترب أن الـعالقة بني الدولتني ”مهـمة ألهنا مستـقلة وتقوم عىل أساس
تبني عرب اخلربة التارخيية”(.)7
عدم استهداف اآلخر؛ وهذا ما ّ
وأعرب عن رفض بالده لـ”عقلية احلـرب الباردة” ،وقال إن” :العامل ليس بعيدا ً عن
تتجىل أمامنـا .بعض الدول يف النـاتو ،مثل أملـانيا،عادت إىل
ّ
املخاطـر؛ فهناك أزمـة
التفكري باحلرب الباردة ،مضيفا ً أن هذا يضيف ”إىل األزمات التي نشهدها”.
وتابع” :علينـا أن نعتمد عىل االنفتاح ،ال سيام بام يـتعلق باالقتصاد ،الذي تعرتضه
املشاكل اجليوسياسية؛ ولن نستفيد من عزل أي أحد”(.)8
يف السياق اجليوسـيايس أيضاً ،يرى الباحث الصـيني هو تشون تشون ،أ ّن الرصاع
الـرويس -األوكراين ُيـعترب أ ّوالً ،وقبـل ّ
كل يشء ،مشكلـة أوروبيـة .لذا ”املـشاكل
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األوروبية حتتاج حلوالً أوروبية”.
ويتابع  :يف اآلونة األخرية ،ظهـرت أصوات أوروبية باستمرار تدعو إىل ”وجوب قيام
الصني بـالوسـاطة ،وهـي الوحيـدة التي يمكـنها التـوسط يف الرصاع بـني روسيا
وأوكرانيا” .ولكن إذا كانـت أوروبا حقا ً يف حاجة لوسـاطة دول خارج منطقتها مثل
الصني ،فهل ستقبل أوروبا ِ
القيم الصـينية اخلاصة بأولـوية السالم والوئام؟ وهل
تتوقع أوروبـا تسوية سالم يف حال قيام الصني بـالوساطة ،أم أهنا تأمل أن الصني
حمصلتها صفر عىل النمط األورويب؟(.)9
تقف إىل جانبها ملواصلة لعبة
ّ
ويضيف الباحث الـصيني :منذ العرص احلـديث كان دائام ً مركز الـثقل لروسيا هو
اجلزء األورويب منها؛ وحتى بعـد هناية احلرب الباردة ،سـامهت يف إنشاء ”منظمة
األمن والتعاون يف أوروبـا” للمشاركة يف تـأسيس نظام أمنـي جديد ألوروبا .ومع
ذلك ،مل يستجب حلف شامل األطـليس واالحتاد األورويب لطلب روسيا ،بل واصلوا
توسع النـاتو باجتاه
بغطرسة ”هنـاية التاريخ” الـدفع بأجندهتم اخلـاصة ،وهي ّ
يتوسع أيضاً .يف السنوات األخرية ،ابتعدت روسيا
الرشق ؛ كام أن االحتاد األورويب
ّ
عن أوروبـا أكثر فأكـثرّ ،
التقـرب يف السابق ،بل
وحل فكراملعـارضة حمل حماوالت
ّ
وتصاعـد إىل مواجهة .إن الرصاع الـرويس  -األوكراين يف األساس هو فـوهة بركان
الرصاع بني روسيا وبني أوروبا أو الغرب.
إطارا يتضـمن دوالً أوروبية
إن اإلطـار األمني يف أوروبا املـستقبيل جيب أن يكـون ً
وروسـيا ،وليس إطارا ً تقوم فـيه الدول األوروبية بإقصـاء روسيا والتعارض معها.
فالنظام األمني األورويب إن مل يشمل روسيا يعني تو ّقف التاريخ بل وتقهقره(.)10
من ناحية الصني حتدي ًدا  ،يـرى خرباء عرب أن الصني حترص عىل استثامر الفرص
التي تنطوي عليها األزمة الـروسية  -األوكرانية ،إىل جانب احتواء التحديات التي قد
تش ّكلهـا عليها ،لـضامن احلفاظ عىل نتـائج تُفيض بتسـجيل نقاط لصـالح تعزيز
متوضعها يف النظام العاملي اجلديد.
يقول مـدير مركـز احلوار الرويس -العـريب يف سانت بطـرسربغ ،الدكتـور مسلم
شعيتـو ،إن املوقف السـيايس للصني واضح ،منـ ّوها ً بأن روسيـا والصني تعترب أن
املعركة مع الواليات املتحدة األمريكية مشرتكة؛ لذا ،فإن سقوط أحدمها يعني سقوط
اآلخر ،الفـتا ً إىل أن املوقف الصينـي اخلاص بام حيدث يف أوكرانيـا ينطلق من اللقاء
األخري الذي ِ
عقـد بني الدولتني قبل بـداية األلعاب األوملـبية ،عندمـا وصف الرئيس
الـصيني ،يش جني بينج ،العالقات مـع روسيا بـ”فوق االسرتاتيجيـة” ،من ّوها ً بأن
العالقات بني البلدين انتقلـت إىل مرحلة متطورة اقتصـادياً ،إذ ختطّى حجم التبادل
التجاري بينهام  140مليار دوالر ،يف ٍ
وقت تطمح الـدولتان يف دفع هذا التبادل حتى
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يصل إىل  250مليار دوالر سنوياً..
وتابـع شعيتو ” :جيب أالّ ننسى أن العالقات الـثنائية بني ك ٍل من (الصني وإيران)،
ّ
بغـض النظـر عن
(روسـيا وإيـران)( ،الصني وبـاكسـتان)( ،اهلـند وروسـيا)،
الـتناقضات الداخليـة أو بعض الرصاعات فيام بني البعـض منهم ،إالّ أن لدهيم هدفا ً
مشرتكا ً واحدا ً جيمعهم ،يتمثل يف رفض التوجهـات السياسية األمريكية يف عالقاهتا
بـالدول” ،وحتديـدا ً الصني التـي ترغب يف أن تصـبح العبا ً مهام ً داخـل كافة دول
العامل ،وبـالتحديد آسيا ،إذ إهنا تطمح يف نقل بضـائعها عرب طريق احلرير من آسيا
إىل أوروبـا ،مؤكدا ً أن روسيا بدورها أبدت استعدادا ً يف مساعدة الصني إذا ما افتعلت
الواليات املتحدة األمريكية أزمات حول هذا الطريق ،إذ أكدت عىل لسان وزير الدفاع
عن طريق بديل عرب املحيط الشاميل ،الـذي تؤ ّمنه روسيا باستمرارّ ،
بغض النظر عن
اجللـيد ،الفتا ً إىل أن روسـيا شيّدت أسـطوالً هامـا ً حيتوي عىل ”كاسـحات جليد”
تسبق القوافل الـتجارية ،بام يضمن استمرار تدفق السلع بني الصني وأوروبا طوال
العام(.)11
بدوره ،يشري نائب رئيس املعهد الدويل للدراسات اإليرانية ،الدكتور أمحد القرين ،إىل
أن الصني تنظر إىل األزمة الروسية -األوكرانيـة الراهنة باعتبارها حلقة مهمة ضمن
حلقـات سابقة ،يف إطار عمليـة تراكمية يف حت ّول النظـام العاملي إىل متعدد األقطاب،
الفتا ً إىل أن مواقفها من األزمة تتحـ ّدد وفق أهدافها ورؤيتها املستقبلية ،خاصة فيام
خيص نتـائج األزمة عىل بُنية النـظام الدويل قيْد التـشكيل ،باعتباره هـدفا ً صينياً-
روسيا ً مشرتكا ً ت ّم التعبري عنه يف مناسبات خمتلفة..
وأكد القرين أن الصني تسعى إىل إفشال حلف الناتو يف حتقيق انتصار عسكري ضد
روسيا ،بـاعتباره حمفّـزا ً للعمل اجلامعي مستـقبالً ضد الصني ،بام يـش ّكل حتديا ً
جيوسيـاسياً ،الفتـا ً إىل أن الصني تعمل منـذ فرتة بشكل غري مـبارش عىل إضعاف
فعالية العالقات األمنيـة والدفاعية األمريكيـة -األوروبية ،أو تشكيل تكتّل سيايس
قوي من ِقبل أوروبا والواليات املتحدة األمريكية باجتاه روسيا ،مش ّددا ً عىل استفادة
الصني من فك ارتبـاط ضفّت َ ْي األطليس ،إذ إن مزيدا ً من التوافق بينهام يمكن أن يزيد
من هيمنة الواليات املتحدة عىل أوروبا والتأثري يف قراراهتا(.)12
ثانياً  :أبعاد املوقف اإليراني من روسيا :اقتصادياً وسياسياً
عىل املستوى االقتصادي والتجاري
بـات من املس ّلم به أن إيـران تسعى لتـب ّوء مكانـة الق ّوة الكربى أو الـعظمى يف وقت
قـريب ،إىل جانب القوى األخرى التقليدية  ،عىل كـافة املستويات ؛ ولو أن البعض ما
زال يع ّد هذا اهلـدف اإليراين بعيد املـنال ،بل مستحيالً  ،خالل الـسنوات أو العقود
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أي حال ،فإن مسـألة تطوير القـدرات اإليرانية  ،العسكـرية والنووية
القـادمة .ويف ّ
والعلمية والتكنولوجية واالقتصادية  ،كام اسرتاتيجية تطوير عالقات إيران مع دول
تصب يف
العامل  ،ويف طليعـتها الصني وروسيـا واهلند وباكـستان وتركيـا وغريها،
ّ
املسار املستقبيل النـاهض واملثابر للجمهـورية اإلسالميةّ ،
بغض النـظر عن املرتبة
التي ستصل إليها يف املديني املنظور أو املتوسط.
ويف السياق  ،تـكشف إثارة اإلدارة األمريكيـة ملسألـة طلب روسيا ضامنـات خطيّة
أمريكيـة بعدم شمول العقوبـات الدولية التي ت ّم فـرضها عىل روسيا أخريا ً العالقات
التجـارية واملالـية واالقتصـادية بني روسـيا وإيران ،قـبل توقيع االتفـاق النووي
(املتوقع) معها،عن أمهيـة هذه العالقات بالنـسبة للدولتني ،وخـاصة روسيا ،التي
بدأت تعـاين من انعكاسات اإلجراءات األمريكية واألوروبية ض ّدها ،اقتصاديا ً وماليا ً
ودبلومـاسياً .ففي هنـاية شهر يـناير /كـانون الثـاين املايض ،أعلن رئـيس جلنة
تـوصل البلدين إىل
الـصداقة الربملـانية االيرانيـة  -الروسية ،إبـراهيم رضائي ،عن
ّ
جمموعة من االتفاقيات املهمة يف خمتلف املجاالت ،منها الطاقة والتعامالت التجارية
والنقل .وأوضح رضائي ،الـذي كان ضمن الوفـد املرافق للرئيـس اإليراين إبراهيم
رئييس خالل زيارته األخرية إىل مـوسكو ،أنه يف جمال الـطاقة” ،اتفقنـا عىل تطوير
حقول النفط والغـاز اإليرانية” ،مـضيفا ً أنه يف جمال الـتعامالت املاليـة واملرصفية
”اتفـقنا عىل كـس هيمنـة الدوالر من خالل حـذفه من التعـامالت التجـارية بني
البلدين”..
بدورهـا ،أفادت وزارة الطـرق اإليرانيـة باتفاق إيـراين -رويس عىل النقل التجاري
املبارش بـني البلديـن باستخـدام خمتلف وسائـط وطرق النـقل البحريّـة والربيّة
واجلويّة( .)13مـن جهة أخرى ،وصف رئيس املجلـس التجاري الرويس -اإليراين يف
غرفة التجارة والصناعات الروسية ،فالديمري أوبيدينوف ،لوكالة ”إرنا” ،إيران بأهنا
متثّل رشيـكا ً جتاريا ً مـوثوقا ً لروسـيا ،مؤكدا ً تـوفّر مجيع الرشوط الـالزمة لزيادة
التعاون االقتصادي والتجاري بني البلدين(.)14
أمـا عىل املستوى االسـرتاتيجي ،فقد حتـاول طهران نقل جتارهبـا يف االلتفاف عىل
العقوبات الغربية إىل مـوسكو ،التي باتت تواجه عقوبات غربية مش ّددة هي األخرى
نتيجة حلرهبا عىل أوكرانيا.
ومع اتساع رقعة احلظر االقتـصادي األورويب واألمريكي عىل روسيا ،قال املتحدث
باسم اجلامرك اإليرانية ،روح اهلل لطيفي” ،يمكن أن تستفيد روسيا من جتربة إيران
يف مواجهة العقوبات” يف إشارة إىل جتربة االلتفاف عىل العقوبات ،مضيفا ً ينبغي أن
تصبح إيران ”ممرا ً لتلبية احتياجات روسيا”(.)15
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إىل ذلك ،قال املـسؤول اإليـراين إنه حدثت مـؤخرا ً ”عـرقلة إعالميـة دولية” عىل
املمـر اإليراين ،ومل يـوضح طبيعـة هذه
املنـصات االجتـامعية الستخـدام روسيا
ّ
ّ
”العرقلة”؛ لكنه أضاف أنه ”بالرغم من أن إيران تسعى للحفاظ عىل كرامة اإلنسان
يف هذه الظروف (احلرب األوكرانية) ،إالّ أننا نسعى لتحقيق املصالح الوطنية”ُ ،معلنا ً
”ممرات العبور” مع روسيا.
أن طهران تعتزم تفعيل
ّ
وحت ّدث لطيفـي عن زيادة ”بنسـبة  20يف املئة يف صـادرات إيران إىل روسيا خالل
األشهـر الـ 11املاضية وزيادة بنسـبة  52يف املئة يف واردات إيران من روسيا”(.)16
املقـرب من األمانة العـامة للمجلس األعىل
يف غضون ذلك ،أفاد مـوقع ”نورنيوز”،
ّ
لألمن القومي اإليراين ،أن إيـران و ّقعت اتفاقية السـترياد  20مليون طن من السلع
األساسـية ،بام يف ذلك الـزيت والقمح والـشعري والذرة مـن روسيا ،خالل الـزيارة
األخرية لوزير الزراعة اإليراين إىل موسكو(.)17
عىل املستوى السيايس واالسرتاتيجي
بموازاة التطور يف العالقـات االقتصادية والتجارية والـعسكرية بني إيران وروسيا،
خالل الـسنـوات األخـرية ،حصل تقـ ّدم كبري يف جمـال العالقـات الـسيـاسيـة
والدبلومـاسية بني الدولتني ،عىل الـرغم من وجود تباينات بـشأن بعض القضايا يف
امللف السوري الشائـك ،والتدخل األمريكي واإلرسائييل السافـر يف سورية ،ومسألة
أي خالف؛ وما
اليمنّ ،إال أن التوافقـات اإليرانية –الـروسية تظل أقـوى وأمتن من ّ
حصل أخريا ً يف فيينا يؤكد هـذه احلقيقة ،حني رفضت إيران حتميل روسيا مسؤولية
عرقلة املفـاوضات النووية ،كام أوحـى األمريكيون ،وأبدت تف ّهـمها للموقف الرويس
بطلب ضامنات أمـريكية خطيّة الستثناء روسيـا من العقوبات األمريكية فيام خيص
عالقاهتا مع إيران بعد توقيع االتفاق النووي اجلديد معها.
فقد أعلنت إيـران أهنا تنـتظر االطّالع عىل ”تفـاصيل” طلب روسيـا ضامنات من
الواليات املـتحدة قد تُع ّقد املـباحثات اهلادفـة إلحياء االتفاق بشـأن برنامج طهران
محلـت غياب ”القرار الـسيايس” األمريكي مـسؤولية تـأ ّ
خر إنجاز
النـووي ،لكنّها ّ
املـفاوضات .وأتى كشف وزير اخلارجيـة الرويس سريغي الفروف عن طلب موسكو
ضامنات مكتوبة بعد العقوبات الغربيـة التي فُرضت عليها بسبب غزوها ألوكرانيا،
مع بلوغ مراحل حاسمـة يف املباحثات إلحياء االتفـاق النووي اإليراين لعام 2015
الذي انسحبت منه واشنطن يف . 2018
وقال املتحـدث باسـم اخلارجيـة اإليرانيـة سعيد خـطيب زاده ” :سمعنـا ورأينا
ترصحيات السـيد الفروف عرب وسـائل اإلعالم ( )...ننتظـر التفاصـيل عرب القناة
الدبلوماسية” .وش ّدد عىل رضورة أالّ ”يكون التعاون املدين السلمي إليران مع دول
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ألي عقوبة ،ال سيام يف حـال كانت هذه العقوبات
أخرى ،بام فيها روسيا ،خـاضعا ً ّ
مفروضة من ِقبل طرف بعينه” وليس من ِقبل األمم املتحدة مبارشة(.)18
وأكد الفروف طلب بالده ”ضامنات مكتوبـة” بأن العقوبات لن تؤثّر ”عىل ح ّقنا يف
احلـر والكامل ،التجاري واالقتصادي واالستثامري والتقني العسكري ،مع
التعاون
ّ
إيران” .لكن نظريه األمريكي أنتوين بليـنكن نفى وجود ”رابط” بني العقوبات ودور
لروسيا يف إطار احياء االتفاق النووي ،معتربا ً أن املطالب ”خارج السياق”!
وقـال يف ترصحيات صحافيـة ”من مصلحة روسيا ( )...أن تـكون إيران غري قادرة
عىل امتالك سالح نووي” ،وأن ذلك يبقى ”سـار ًيا ّ
بغض النظر عن عالقتنا بروسيا
منذ غزوها ألوكرانيا”.
و ُبعيد تـرصحيات خطيب زاده ،ش ّدد وزير اخلارجية أمري عبد اللهيان عىل أن طهران
لن تسمح ألي ”عامل خارجي” بالتأثري عىل مصاحلها يف املباحثات(.)19
وقد أتت زيارة الـرئيس اإليراين إبراهيـم رئييس األخرية إىل روسيا كتـتويج للتطور
املستمر يف العالقات اإليرانية –الروسية ،رغم االستياء األمريكي واإلرسائييل من هذه
العالقة.
”يف ّ
ظل سيـاسة الـواليات املتحـدة والغرب ،جيب أن تكـون عالقاتنـا أقوى .نحن
نتص ّدى مع روسـيا للواليات املتحدة منذ  40عـاماً” .كانت هذه أوىل كلامت الرئيس
اإليراين عقب وصوله إىل موسكو ،ولقائه نظريه الرويس فالديمري بوتني ،وأثنى خالل
لقائه بوتني عىل هذا التعـاون ،إذ قال” :لدينا جتربـ ٌة جيّدةٌ يف التعاون مع روسيا يف
سوريا ملكافحة اإلرهاب ،ويمكن أن تكون أساسا ً للعالقات(.)20
أيضا ً  ،وحول املوقف اإليراين من احلرب الـروسية  -األوكرانية حتدي ًدا ،أكد املرشد
اإليراين ،عيل خامنئي ،أن موقف بالده ثابت من الغزو ألوكرانيا ،مشريا ً إىل أن طهران
محل أمريكا مسؤولية ما جيري ،معتربا ً أهنا ”جذر” األزمة
تـؤ ّيد وقف احلرب؛ لكنه ّ
يف أوكرانيا .وقال خامنئي يف كلمة لـه بمناسبة دينية” :نحن نعارض احلرب والدمار
يف ّ
كل مكان يف العامل .هذا موقفنا الثابت”.
وأردف خامئني قائالً يف تغريدة أخرى” :إن جذور األزمة يف أوكرانيا تد ّ
خل أمريكا يف
التجمـعات ضد
الشؤون الـداخلية لـذلك البلد عـرب صنع انقالب مل ّون ،وحتـريك
ّ
احلكومات ،وإزاحة هذه احلكومة ووضع تلك” ،حسب تعبريه (.)21
قراءة حتليلية للموقفني الصيني واإليراني
بحسب املواقف األخرية املعلنة من ِقبل قادة الصني وإيران بشأن احلرب الروسية -
األوكرانية وتداعياهتا السياسية واألمنية واالقتصادية عىل أوروبا والعامل ،واستنادا ً
إىل العالقات الوثيقة واالسرتاتيجيـة أو ما فوق االسرتاتيجية (بني الصني وروسيا)،
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ترسخها اتفاقيات مهمة ومتنوعة ت ّم إبرامها خالل األعوام املاضية  ،يبدو جليا ً
والتي ّ
أن الصني وإيـران ستدعامن املـوقف الرويس يف مواجهـة الغرب وحلف األطليس إىل
ّ
بغـض النظر عن مسارات احلـرب اجلارية ومآالهتا ،انـطالقا ً من حسابات
النهاية،
دقيـقة ،سياسية واسرتاتيجية ،تـرتبط بطبيعة املواجهة الـدولية املحتدمة بني القوى
العظمـى والصاعدة حـول هو ّية النـظام العاملـي اجلديد وآليـاته ومساراته ،يف ظل
مقـاومة أمريكـا الرشسة ملحـاوالت تشكيل هـذا النظام ،سـيكون متعـ ّدد األقطاب
األحـادي القطبية واألمريكي اهلويّـة ،والسائد بق ّوة
بـالرضورة ،وعىل حساب النظام
ّ
السالح واهليمنة االقتصادية والفكرية والنفسية منذ عقود مديدة.
من هنا ،يـبدو منطقيا ً تو ّقع فشـل مراهنات اإلدارة األمريكية واالحتاد األورويب عىل
إبعاد الصني ،وربام إيـران الحقاً ،عن الفلك الـرويس ،يف املدى املنظـور أو املتوسط،
وحتى الـبعيد  ،سواء باستخدام سالح املقـاطعة (ذي احل ّدين) التي يمكن أن تشمل
استمرت يف دعم روسيا ،أو عرب سالح اإلغراءات االقتصادية
الصني خصوصاً ،إذا ما
ّ
واملالـية والتجارية  ،والتي قد تـتل ّقاها إيران حتديدا ً يف هـذه املرحلة الفاصلة ،قبل أو
بعد حـسم مسألـة االتفاق النووي الـدويل معها ،ألن الرصاع يف أوكـرانيا وانخراط
روسيـا وأوروبا والواليات املتحـدة الكامل فيه ،ييش بأن األطـراف املعن ّية ال ختوض
حـربا ً حمدودة أوعابـرة ،هبدف حترير منـاطق معيّنة أو قرار سـيادي هلذا البلد أو
ذاك ،فحسب.
حتليل املوقف الصيني
يقـ ّدم املتتبّع للشأن الصيـني ،كواشيام شني ،تقييمه اخلـاص للموقف الصيني من
العقوبات الـغربية عىل روسيا  ،بنا ًء عىل أربعة اعتبـارات رئيسية؛ أحدها هو األمهية
االسرتاتيجية لروسيا بالنسبة للـصني يف سياق التنافس األخري مع الواليات املتحدة
وحلفائهـا الديمقراطيني .والـثاين هو إحجام بكني عن اإلرضار بـالعالقات التجارية
املربحـة مع الغرب بـاالنحيـاز رصاحة إىل روسـيا .والـثالـث هو تـركيـز الصني
االسرتاتيجي طويل األمـد عىل تنمية العالقات الـوثيقة مع الدول الـنامية يف العامل،
أمرا مق ّد ًسا .والعامل الرابع هو املؤمتر
التي يُعترب مبدأ السيـادة الوطنية بالنسبة هلا ً
املقرر عقده يف خريف عام  ،2022حيث حيرص
الوطني للحزب الـشيوعي الصينيّ ،
الرئيس الصيني  ،يش جني بينغ ،عىل التجـديد لوالية ثالثة له بعدم ارتكاب ”أخطاء”
سياسـية كبرية( .)22ويـضيف شني  :من العـوامل املهمة طـويلة املـدى التي جيب
مـراعاهتا عنـد حتليل موقف بكني مـن نزاع أوكرانيـا أهنا تنظـر إىل روسيا كرشيك
اسرتاتيجي حاسم يف حماولتها لتح ّدي هيمنة الواليات املتحدة وحلفائها –وهو رصاع
تـتوقع الصني أن تسـتمر فيه .هدفـها أن تصبح ”دولة اشـرتاكية حديثـة عظيمة”
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بحلول الذكرى املئوية جلمهورية الصني الشعبية يف عام . 2049
ومع ذلك ،ينبغي التأكيد عىل أن الصني وروسيا ليسا حليفني .منذ أوائل الثامنينيات،
تبنّت بكني عـدم االنحياز كأحـد أعمدة سيـاستها اخلارجـية .عالوة عىل ذلك ،فإن
دائام .من وجهـة نظر بعيدة املدى ،فإن روسيا،
املصالح الوطـنية للبلدين ال تتطابق ً
بـاعتبارها ثاين أكرب قـ ّوة عسكرية يف العامل ،هي ً
أيـضا منافس جيب عىل الصني أن
تتف ّوق عليه للوصول إىل أهدافها املئوية.
عىل الـرغم من الرشاكـة ،فإن يش جني بينغ خيـشى أن يتم اجلمع بـينه وبني بوتني
”ديكتاتـورا ً
قاتال” .كام أنه ال يـرغب يف أن ُينظر إلـيه عىل أنه متواطئ يف
باعتبـاره
ً
العدوان الرويس ،الذي ينتهك بوضـوح ”مبادئ الصني اخلمسة للتعايش السلمي”.
باإلضافة إىل تعريض الصني الحتامل فرض عقـوبات مد ّمرة من الغرب ،فإن الدعم
العلني للغزو يمكن أن يق ّوض اسرتاتيجية الصني العاملية طويلة األجل ،والتي تعتمد
عىل الفوز التدرجيي بأغلبية دول العامل النـامية وتصوير الغرب الذي تقوده أمريكا
عىل أنه نخبة عفا عليها الـزمن .يُعترب عدم التدخل واحرتام السـيادة الوطنية مبدأين
مق ّدسني لدى معظم البـلدان النامية .إن أي بيان أو إجـراء من جانب بكني يتغاضى
عن التدخـل العسكري الرويس من شـأنه أن يثري انتقادات وشكـو ًكا من الدول التي
تعمل جاهدة ملحاكمتها .هذا هو السبب يف أن الصني ،يف الوقت الذي ترفض فيه إدانة
روسيـا رصاحة ،ش ّددت عىل أنه ”جيب احرتام سيـادة أي دولة واستقالهلا وسالمة
()23
أراضيها وصوهنا”..
ويتابع املح ّلل الصيني :ينبغي ً
أيضا ذكر عالقة الصني بأوكرانيا يف هذا السياق .بعد
إقامة العالقات الدبلوماسية يف عام  ،1992أصدر البَ َلدان عد ًدا من البيانات املشرتكة
التي أرست األسـاس لرشاكة اسرتاتيجية خـاصة هبام .يف عام  ،2013و ّقع قادهتام
معاهدة الصداقة والتعاون بني الصني وأوكرانيا ،والتي تتضمن بيانًا عن دعم الصني
للجهود الـتي تبذهلا احلكومة يف كييـف ”حلامية وحدة وسالمة أرايض أوكرانيا” .يف
كـررت بيان
إعالن مـشرتك صدر يف نفـس الوقـت تقريبًـا ،تعهدت الـصني –التي ّ
”-1994دون قيـد أو رشط بعدم استخدام أو التهديد بـاستخدام األسلحة النووية
ضد أوكرانيـا كدولة غري حائـزة لألسلحة النوويـة ،وتقديم ضامنات أمـنية مماثلة
ألوكرانيا يف حـالة العدوان أو التهـديد باالعتـداء عىل أوكرانيا بـاستخدام األسلحة
النووية ” .عىل الرغم من أن هـذه التأكيدات قد ال تشـ ّكل ضامنات صارمة ،إالّ أهنا
حتمل بعض الوزن يف عامل الدبلوماسية(.)24
حتليل املوقف اإليراين
اتّصف املوقف السيايس اإليراين من العقوبات الغربية عىل روسيا  ،يف بعض أجزائه،
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بالغمـوض ،نظرا ً إىل سـبب حموري مفـاده عدم إعالن إيـران رصاح ًة وقـوفها مع
حتركـات الناتو لـزعزعة أمـن روسيا وتقويـض تق ّدمها
روسيـا ،يف حني ت ّم شجب ّ
ورفضها .وحسب الباحث ساعود مجـال ساعود  ،جتمع إيران عالقات ط ّيبة مع ّ
كل
من أوكرانيـا وروسيا يف الوقت ذاته ،وهي ترتاوح بني السيـاسة واالقتصاد والثقافة،
ولكنها متـيل بشك ٍل خاص إىل اجلـانب الرويس ،إذ قـال الرئيس إبـراهيم رئييس إ ّن
التحالف مع روسيا والصني ”هـو الطريق لكس األحاديّة القطبية” ،وذلك إثر زيارة
قام هبا أخريا ً إىل روسيا.
ولو قارنّا بني جماالت العالقات وتارخيها وعمقها ،ملالت الكفّة ملصلحة روسيا ،إذ إ َّن
الكثري من املراقبـني الدوليني يتحدثـون اليوم عن احللف الربـاعي (الصني وروسيا
وكوريا الشاملـية وإيران) كقطب مناهـض للقطب األمريكي ،ولك ّن ّ
كل هذا مل جيعل
ترصح علنا ً باالنحـياز الكامل إىل روسيا يف عملياهتـا العسكرية يف أوكرانيا؛ بل
إيران
ّ
اختذت موقفا ً وسطيا ً انطوى عىل إدراك القواعد الـلعبة السياسية التي تديرها أمريكا
داخل املنظامت الدولية وخارجها(.)25
ويضيف ساعود  :بنا ًء عىل الترصحيات الدبلـوماسيّة السابقة الصادرة عن خمتلف
املـستويات السياسـية يف إيران ،يمكن حتديد مقـ ّومات املوقف اإليراين من األحداث
احلالية بني الروس واألوكرانيني بثالثة مق ّومات أساسية :
 -1عدم الوقوف مع أحد أو ض ّد عالنية ،سواء سياسيا ً أو عسكريا ً أو إعالمياً...
خيص احلـالة
 -2رفض احلرب والعقـوبات االقـتصاديّـة كمبدأ عـام .ويف ما
ّ
تفسه روسيا
الروسية ،رفض حتركات الناتو عىل الدول املتامخة لروسيا ،األمر الذي ّ
بأنّه هتديـد ألمنها القـومي بحكم العـداوة التارخييـة بني روسيا ،وريـثة االحتاد
السوفيايت (حلف وارسو) ،وحلف شامل األطليس (الناتو).
 -3الدبلـوماسية هي ّ
فض النـزاع بينهامّ ،
خيص آليات ّ
ألهنا ُجتنّب
احلل يف مـا ّ
الكثري من املغبّـات التي تتسبّب هبا احلـرب ،منها مثالً املغبّات االقـتصادية ،إذ قال
رئيس جملس األمن القومي عيل شمخـاين” :اهنيار األسواق املالية واالرتفاع الكبري
يف أسعارالطاقة بسبب األزمة يف أقصى رشق أوروبا أظهر أ ّن عدم االستقرار وانعدام
ٍ
إشارة إىل ما
األمن بجميع أشكاله يف نصف الكـرة الرشقي تسبَّب برضر جسيم” ،يف
سيرتتّب عىل العملية العسكرية يف أوكرانيا.
 -4احـرتام القانون الـدويل ودعوة األمم املتحـدة إىل جتنّب املعايـري املزدوجة يف
التعامل مع القضايا املتع ّلقة بالسلم واألمن الدوليني.
 -5احرتام القانون الدويل بخصوص حقوق اإلنسان ،والتقيّد بام ورد من قوانني
يف أوقات احلـروب وكيفيـة التعامل مـع املدنيني وأرسى احلـرب وضحايـاها .ومن
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ممرات خلروج املدنيني من األرايض األوكرانية(.)26
الطبيعي تأييد روسيا فتح ّ
إذاً ،واستنادا ً إىل ما سبق ،اختـذت ٌ
كل من الصني وإيران مـوقفا ً سياسيـا ً متوازنا ً ،
ٍ
حلف
أي
أ ّيدت فيه املطـالب الروسية ضمناً ،برضورة ابتعـاد أوكرانيا عن الدخول يف ّ
ٍ
معاد لروسـيا ،وعن التبعيـة للسياسـات األمريكية يف أوروبا حتـدي ًدا ،مع رفضهام
للحـرب كوسيلـة ّ
حلل اخلالفات أو الـنزاعات الـدولية وتـأييدمهـا لوحدة األرايض
األوكرانية وسيادة الدولة فيها.
وهـذان املوقفان الصيـني واإليراين ال شك أهنام يُسهامن يف تقـوية املوقف الرويس،
سياسيا ً وعمليـاً ،يف مواجهة احلصار السـيايس والدبلومايس واالقـتصادي الشديد
الذي ت ّم فرضه عىل روسيا أخرياً؛ وربام يُسهامن كذلك يف فرض توازنات أو معادالت
جديدة يف العامل يف حال تـصاعد الرصاع األوكراين  -األورويب  -الرويس  ،وانخراط
ّ
مـؤرشات جديّة يف إطـار تفعيل وتوسيع
املـزيد من الدول والقـوى فيه ،حيث برزت
املبادالت املاليـة والتجارية واالقـتصادية ،والنـاشطة أساسـا ً بني روسيا والصني
وإيـران واهلند وغريهـا من الدول ،والتي تـرتكز إىل إرادة صلبـة يف حت ّدي وإسقاط
اهليمنة األمريكيةّ ،
بـكل أبعادها ،عىل اقتصادات وثـروات ومق ّدرات الدول والشعوب
غري اخلاضعـة لإلرادة األمريكية ،واملتجـسدة راهنا ً يف مبـادرة ”احلزام والطريق”
الصينية ،التي تشقّ طريقها نحو التنفيـذ بثبات ،برغم املحاوالت األمريكية والغربية
احلثيثة إلفشاهلا.
اهلوامش
( )1هل تضع الـصني حدودا ً لصداقـتها مع روسيا أم تُنقـذ رشيكها االسرتاتيجي؟
اجلزيرة نت –خاص. 2022/3/9 ،
( )2املرجع نفسه.
( )3املرجع نفسه.
( )4الصني تتحفّـظ عن إمداد روسـيا بطـوق نجاة القـتصادهـا ،الرشق األوسط
أونالين 04 ،مارس . 2022
( )5املرجع نفسه.
( )6املرجع نفسه.
( )7الصني :عالقتنا مع روسيـا كالصخر ..نرفض ”عقلـية احلرب الباردة” ،موقع
سكاي نيوز عربية 7 ،مارس . 2022
( )8املرجع نفسه.
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جر العامل نحو
( )9الغطرسة وراء الرصاع الرويس  -األوكراين :أوروبـا ،تو ّقفي عن ّ
كارثة ،هو تشون تشون ،جامعة شنغهاي للدراسات الدولية . 2022/3/27 ،
( )10املرجع نفسه.
( )11الصـني ”تعيد متوضعها” يف النظام العاملي اجلديد ،وسام الشنهاب ،صحيفة
الرؤية 25 ،مارس . 2022
( )12املرجع نفسه.
( )13حذف الـدوالر من التعامالت التجـارية بني إيران وروسيـا ،موقع  RTروسيا
اليوم. 2022/1/30 ،
()14املرجع نفسه.
( )15إيران :لتستفيد روسيا من جتربتنا يف االلتفاف عىل العقوبات ،مسعود الزاهد،
موقع العربية20 ،مارس . 2022
( )16املرجع نفسه.
()17املرجع نفسه.
( )18طهران تنتـظر تفاصـيل طلب روسيا ضامنـات أمريكية مـرتبطة بمـباحثات
النووي ،موقع قناة فرانس . 2022/3/7 ،24
( )19املرجع نفسه.
( )20روسيا وإيران ..نحو عالقة اسرتاتيجية ملواجهة هنج األحاد ّية األمريكية ،موقع
امليادين نت20 ،كانون الثاين . 2022
وحيمل أمـريكا
( )21خامـنئي يكشف مـوقف إيران جتـاه ”احلرب” يف أوكـرانيا
ّ
املسؤولية ،الرشق األوسط 01 ،مارس  /آذار . 2022
( )22الصني واحلرب الروسيـة  -األوكرانية ..سياسة ”احلبل املشدود” وحسابات
املكسب واخلسارة ،كاواشيام شني ،موقع اليابان بالعريب. 2022/04/29 ،
( )23املرجع السابق.
( )24م .س.
( )25مـا العوامل احلـاكمة للمـوقف اإليراين من العملـية العسـكرية الـروسية يف
أوكرانيا؟ ساعود مجال ساعود ،موقع امليادين نت26 ،آذار. 2022
( )26املرجع السابق.

