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أعلنــت الصــن والســعودية وإيــران، يف بيــان ثالثــي، يوم 
ــات  ــتئناف العالق ــى اس ــاق ع ــارس 2023، االتف 10 م
ــح  ــادة فت ــران، وإع ــاض وطه ــن الري ــية ب الدبلوماس
ســفارتيهما وممثلياتهمــا خــالل مــدة أقصاهــا شــهرين، 
حيــث كانــت العالقــات قــد انقطعــت بــن البلديــن يف عام 
2016، عندمــا هاجــم متظاهــرون البعثــات الدبلوماســية 
الســعودية يف إيــران. وجــاء هــذا االتفــاق بعــد مباحثــات 
ــالل  ــن خ ــران يف بك ــعودية وإي ــدي الس ــن وف ــرت ب ج
الفــرة مــن 6 إىل 10 مــارس 2023، ليُمثــل تحــوالً جديــداً 
يف املنطقــة، ويطــرح يف الوقــت ذاتــه العديــد مــن الــدالالت 

عــن نجــاح هــذه الوســاطة الصينيــة.

مدخل لفهم الصين:
ــن  ــي أن بك ــن ه ــر إىل الص ــية للنظ ــة الرئيس القضي
ــم  ــة للعال ــة مختلف ــا رؤي ــغ لهم ــن بين ــس يش ج والرئي
وإدارة العالقــات الدوليــة فيــه عمــا كان ســائداً مــن قبــل. 
فالحقيقــة األوىل يف هــذا املجــال أن الصن قــد أصبحت قوة 

اقتصاديــة عظمــى يف العالــم تصــل ســلعها وبضائعها إىل 
كل أركان األرض مثلمــا هــو الحــال مــع الواليــات املتحــدة 
ــي  ــدم صناع ــد تق ــوة يوج ــذه الق ــع ه ــة، وم األمريكي
ــن  ــايل للص ــي اإلجم ــج املح ــل النات ــي يجع وتكنولوج
يقــرب اســمياً مــن نظــره األمريكــي ويتفــوق عليــه إذا 

ــدوالر.  ــة لل ــوة الرشائي ــتناداً إىل الق ــب اس ــا احتُس م

ــة  ــا رؤي ــن له ــي أن الص ــة فه ــة الثاني ــا الحقيق أم
ــا.  ــة فيه ــرة العومل ــة ولظاه ــات الدولي ــة للعالق مختلف
العالــم بســلع وبضائــع  فبكــن تصــل إىل أرجــاء 
وتكنولوجيــات تقــاوم الفقــر وتتجــه نحــو النمــو، وتقدم 
ــبة  ــارق بالنس ــاز. والف ــاءة واإلنج ــاً للكف ــم نموذج للعال
للعالــم العربــي ودول العالــم الناميــة، أن الصــن ال 
تحمــل عــى أكتافهــا نظريــات تبشــرية مثــل تلــك التــي 
ــارات” أو  ــن “رصاع الحض ــدة ع ــات املتح ــا الوالي تحمله
ــدم  ــا تق ــلطوية”، وإنم ــة الس ــة يف مواجه “الديمقراطي

ــرى. ــم وي ــي ليتعل ــد أن يأت ــن يري ــاً مل ــم نموذج للعال
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والصــن لهــا وجهــة نظــر يف رضورة مراجعــة النظــام 
الــدويل الــذي ســاد بعــد نهايــة الحــرب البــاردة وأدى إىل 
ــة،  ــا الدوالري ــدة وعملته ــات املتح ــة الوالي ــة وهيمن العومل
ــيا يف 4  ــع روس ــاص م ــان خ ــك يف بي ــن ذل ــّرت ع وع
فرايــر 2022. ولــدى بكــن طريقتهــا الخاصــة يف 
تكييــف املواقــف املختلفــة، بحيــث ال تــرى فيهــا الفائــدة 
فقــط، وإنمــا تــرى أيضــاً مــا فيهــا مــن فــرص. وهــذا 
املفتــاح يقودنــا إىل فهــم ملــاذا صــرت الصــن كثــراً عــى 
ابتعــاد قطــع ال يخالــف أحــد أنهــا جــزء مــن أراضيهــا 
مثــل هونــغ كونــغ ومــكاو وتايــوان، وكلهــا أجــزاء مــن 
“صــن واحــدة”، ومــع ذلــك لــم تخــض الصــن حربــاً 

مــن أجــل هــذه األجــزاء الســليبة. 

مبادرة لتسوية األزمة األوكرانية:
ــاً يف  ــدو واقف ــذي يب ــا ال ــن ظاهره ــم م ــن بالرغ الص
املعســكر الــرويس ضــد الغــرب، فإنــه يف الحقيقــة 
ــرون.  ــور الكث ــا يتص ــر مم ــداً بأكث ــاً معق ــس موقف يعك
ــة  ــيا يف الحاج ــع روس ــن م ــت الص ــة، وقف ــن ناحي فم
ــذي تشــكل بعــد انتهــاء  ــدويل، ال إىل مراجعــة النظــام ال
ــت  ــن كان ــإن بك ــك، ف ــن ذل ــر م ــاردة. وأكث ــرب الب الح
متفهمــة ومســاندة للموقــف الــرويس الرافــض لتوســعات 
حلــف شــمال األطلــي يف اتجــاه أوكرانيــا أو أي اتجاهــات 
ــرى،  ــة أخ ــن ناحي ــن، م ــإن بك ــك، ف ــع ذل ــرى. وم أخ
دأبــت عــى االمتنــاع عــن التصويــت يف املحافــل الدوليــة 
املختلفــة، فضــالً عــن قيامهــا بتقديم مســاعدات إنســانية 
ألوكرانيــا، ورفضهــا مــن حيــث املبــدأ التدخــل العســكري 
ــة وضــم موســكو مــن قبــل  الــرويس يف األرايض األوكراني
ــرب  ــاس يف الح ــم الدونب ــم إقلي ــرم، ث ــرة الق ــبه جزي لش

ــة.  الحالي

وبالتزامــن مــع الذكــرى الســنوية األوىل للحــرب 
الروســية األوكرانيــة، طرحــت الصــن مبادرتهــا لتســوية 
ــالث  ــرح ث ــغ ط ــن بين ــس يش ج ــة. فالرئي ــذه األزم ه
مالحظــات حــول أوكرانيــا؛ وهــي أن الرصاعــات والحروب 
ال تنتــج أي فائــز، وال يوجــد حــل بســيط لقضيــة معقدة، 
ويجــب تجنــب املواجهــة بــن الــدول الكــرى. وشــكلت 
هــذه املالحظــات اإلطــار العــام للمبــادرة التــي طرحتهــا 

بكــن للتعامــل مــع الحــرب األوكرانيــة.

توافق مع الرياض وطهران:
عندمــا صــدر إعــالن الُعــال عــن قمــة مجلــس التعــاون 
الخليجــي يف 5 ينايــر 2021، تضمــن الدعــوة إىل التهدئــة 
وتخفيــف حــدة التوتــر يف النزاعــات اإلقليميــة. ونتــج عــن 
هــذا اإلعــالن، وبوســاطة عراقيــة، الحــوار بــن الريــاض 

ــت ســلطنة ُعمــان إىل دائــرة  وطهــران، وبعــد ذلــك دخل
هــذا الحــوار لكــي تصــل بــه إىل أزمــة اليمــن. وعــى مدى 
عامــن وبالرغــم مــن الجهــد الدبلومــايس الفائــق، فإنــه – 
حســب مــا رُصح بــه وقتهــا – لــم يقد الحــوار الســعودي 
اإليرانــي، بوســاطة إقليميــة، إىل يشء. والحقيقــة أن ذلــك 
ــات،  ــح املفاوض ــد ال تنج ــاً ق ــاً، فأحيان ــن دقيق ــم يك ل
ــف  ــا امُلختل ــدوالً بالقضاي ــع ج ــل تض ــى األق ــا ع ولكنه

عليهــا، ورؤيــة كل طــرف لهــا. 

وهنـا جـاءت اليـد الصينيـة يف لحظـة ممتلئـة بإثارات 
الحـرب األوكرانيـة، ومعهـا مبـادرة السـالم التـي ال يوجد 
غرهـا عـى طاولة العالـم السياسـية. وقبل نحو 3 شـهور 
وخـالل ثـالث قمـم ُعقـدت بالريـاض يف ديسـمر 2022، 
وفـاق  عـى  باتـا  والسـعودية  الصـن  أن  واضحـاً  كان 
سـيايس ومعه مصالـح اسـراتيجية متوافقـة قوامها النفط 
السـعودي، واملشـاركة يف أكـر عمليـة اسـتثمار إصالحـي 

عرفتهـا الجزيـرة العربيـة يف التاريـخ املعـارص. 

إيـران هـي األخـرى كان لديهـا توافـق مـع الصـن ال 
يقـل أهميـة، حيث تقـوم الثانيـة بإعفـاء طهران مـن آثار 
بكـن  بإمـداد  إيـران  تقـوم  فيمـا  األمريكيـة،  العقوبـات 
بالنفـط بعقـود ميُـرة مـع فـرص اسـتثمارية إيرانيـة. 
وهـذه اللحمـة الصينية عـى الجانبن السـعودي واإليراني، 
سـمحت لبكـن بإقنـاع كل طـرف أن هناك مـا يكفي، وفق 
الظـروف السـائدة يف العالـم، لتحقيـق مصالحه الرئيسـية 

وعـدد مـن املنافـع، مـع دفـع أخطـار أخرى. 

وجـاء اإلعـالن يف 10 مارس 2023 عن اتفاق السـتئناف 
العالقـات الدبلوماسـية بـن السـعودية وإيران، اسـتجابة 
ملبـادرة مـن الرئيـس يش جن بينـغ، ويف إطـار دعم الصن 
لتطوير عالقات ُحسـن الجـوار بن اململكة وطهـران، وبناًء 
عـى االتفاق بـن الرئيـس يش وكل مـن قيادتي السـعودية 
وإيـران بـأن تقـوم الصـن باسـتضافة ورعايـة املباحثات 
بينهمـا، رغبـة منهمـا يف حـل الخالفـات من خـالل الحوار 
والدبلوماسـية، والتزامـاً منهمـا بمبـادئ ومقاصـد ميثاقي 
واملواثيـق  اإلسـالمي،  التعـاون  ومنظمـة  املتحـدة  األمـم 
واألعـراف الدوليـة. وتضمـن االتفـاق تأكيد احرام سـيادة 
الـدول وعدم التدخل يف شـؤونها الداخليـة، وأن يعقد وزيرا 
لتفعيـل ذلـك  اجتماعـاً  السـعودية وإيـران  الخارجيـة يف 
وترتيـب تبادل السـفراء ومناقشـة ُسـبل تعزيـز العالقات 
بينهمـا. كمـا اتفـق الطرفان عـى تفعيـل اتفاقيـة التعاون 
األمنـي امُلوقعـة بينهمـا يف عـام 2001، واالتفاقيـة العامـة 
للتعـاون يف مجال االقتصـاد والتجارة واالسـتثمار والتقنية 
والعلـوم والثقافـة والرياضـة والشـباب، امُلوقعـة يف عـام 
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قراءة موقف واشنطن:
يطـرح االتفـاق بـن الريـاض وطهـران بشـأن اسـتئناف 
العالقـات بينهمـا، تسـاؤالً حـول موقـف واشـنطن منـه. 
فالسـعودية تربطهـا عالقـات وثيقة وتاريخية مـع الواليات 
املتحـدة، وبالرغـم من أن فجـوة حدثت بـن البلدين يف ظل 
إدارة الرئيـس جـو بايـدن، فـإن الشـهور األخرة شـهدت 
جهـوداً لتحقيق التقـارب بينهمـا. ومن ناحية أخـرى، فإن 
إيـران بكل املعايـر األمريكية تعد خصماً يهدد واشـنطن يف 
أكثـر من جبهـة، أهمها سـعيها المتـالك األسـلحة النووية. 

اآلن  األول”  “املنافـس  فهـي  )الوسـيط(  الصـن  أمـا 
للواليـات املتحـدة يف العالقـات الدوليـة، وهـي التي خطفت 
األزمـة  لتسـوية  سـالم  مبـادرة  بطـرح  أخـراً  األضـواء 
األوكرانيـة. ومـن جانبهـا، أعلنـت الواليـات املتحـدة أنهـا 
كانـت تعلم باملفاوضات السـعودية اإليرانية، والسـعي نحو 
االتفـاق بينهمـا بوسـاطة صينية، بعـد أن تـم إبالغها بذلك 
مـن ِقبل اململكـة. ويف هذا اإلطـار، فإن رد الفعـل األمريكي 
لـم يحمل عـداًء وال خيبة أمـل، وإنما حمل أمـالً يف أن يؤدي 
هـذا االتفـاق إىل حـل األزمـة اليمنيـة. وهنـا تظهـر األبعاد 

االسـراتيجية األمريكيـة وأولوياتهـا يف املنطقـة. 

ويف وقـت تـدور فيـه رحـى الحـرب مـع روسـيا عـى 
األرض األوكرانيـة، فإنـه ال يوجـد أحـد يف واشـنطن يريـد 
حربـاً أخـرى يف الرشق األوسـط، وإذا كان ممكنـاً التخفيف 
مـن تهديـد أمن السـعودية ومنع حـرب يف جوارهـا وتأمن 
البحـر األحمـر ومضيـق بـاب املندب، فسـوف يكـون ذلك 
“مـن يمن الطالـع”. وإذا كانت الواليات املتحدة ال تسـتطيع 
توفـر التـزام أمني تعاقـدي للمملكـة، أو تقديم تسـهيالت 
نوويـة لهـا، فـإن االتفـاق مـع طهـران لـن يمنـع حربـاً 
فقـط، وإنمـا أيضاً سـيتيح فتـح نوافـذ جديدة السـتئناف 

املفاوضـات حـول السـالح النـووي اإليراني.

خالصات رئيسية:
تمثـل املبـادرة الصينيـة السـتئناف العالقـات السـعودية 
اإليرانيـة شـكالً آخـر مـن أشـكال “اإلقليميـة الجديدة” يف 
منطقـة الرشق األوسـط، ونتيجـة أخرى لبحـث املنطقة عن 
األمـن واالسـتقرار. وهنـا نخلـص إىل املالحظـات اآلتية:

ــن  ــذي أعل ــن(، وال ــيط )الص ــرف الوس ــوة الط 1- ق
ــن  ــاب يش ج ــادة انتخ ــوم إع ــس ي ــاق يف نف ــن االتف ع
ــنوات،  ــا 5 س ــة مدته ــة ثالث ــالد لوالي ــاً للب ــغ رئيس بين
ــن  ــر م ــاً الكث ــة أيض ــاطة الفعال ــب الوس ــث تتطل حي
العمــل الشــاق خلــف الكواليــس، وفهمــاً عميقــاً للقضايــا 

ــة.  ــيات ذات الصل والحساس

2- ظهـور التأثـر والفعاليـة األكرب للقـوة االقتصادية 
عـى نظرتها العسـكرية، فخالل العرشيـن عاماً املاضية، 
دخلـت الواليـات املتحـدة األمريكيـة يف ثالثة حـروب؛ األوىل 
كانـت يف أفغانسـتان، والثانيـة يف العـراق، والثالثـة ضـد 
اإلرهـاب يف عمومـه، خاصة ضـد تنظيم داعش عـى الحدود 
السـورية العراقيـة. أمـا الصن، فـإن لديها طريقـة أخرى 
إلدارة وجودهـا الـدويل، فهـي لم تتـورط يف أي مـن أزمات 
الـرشق األوسـط، وهـي شـحيحة األقـوال وكثـرة الحرص 
يف تحركاتهـا الدبلوماسـية التـي وإن كثـرت أخـراً فإنها ال 
تفـي للكثـر، والذي ال يبقـى منـه إال ما هـو اقتصادي. 

3- تأثـر الصـن املتزايد يف املرسح العاملـي، ويعد البيان 
الثالثـي للصـن والسـعودية وإيـران دليالً واضحـاً عى أن 
الدبلوماسـية الصينية السـلمية بدأت يف ممارسـة نفوذها يف 
العالـم، ودليـالً كذلـك عى تحول بكـن إىل قوة دبلوماسـية 

 . عمة نا

4- إحيـاء املفاوضـات النوويـة، فقـد تكـون محصلـة 
الدبلوماسـية الصينيـة فتـح األبـواب مرة أخرى السـتئناف 

املفاوضـات النوويـة بـن إيـران والواليـات املتحدة.

عن المركز
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