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كيف نجحت الصين في إقامة عالقات جيدة مع إيران ،إسرائيل ،والسعودية في وقت واحد؟!
َّ
تمكنت الصين من إقامة عالقات جيدة مع األعداء الثالثة إيران وإسرائيل والسعودية
َّ
في وقت واحد ،رغم ما تتس���م العالقات بينهم بالتوتر والش���ك ،خاصة إذا تعلق األمر
بالنزاع���ات الدولية .وتتأرج���ح عالقات هذه الدول بين الصعب���ة وغير الموجودة ،حيث
تتس���م عالقات المملكة العربية السعودية وإيران بخصومة شديدة ،بينما ال تربطهما
عالقات دبلوماسية مع إسرائيل على اإلطالق.
وتصط���دم كل من طهران والرياض بصراع حلفائهما في س���ورية واليمن وحتى في
الصراع على الس���لطة بين "حماس" و"فتح" في فلس���طين ،عل���ى الرغم من أن كلتيهما
ّ
تشك في تل أبيب فيما يتعلق بالشأن الفلسطيني.
تخوفات النووي االيراني تجمع بين إسرائيل والسعودية
ُّ
التخوف
في الوقت نفس���ه ،ما يجمع بين إس���رائيل والمملكة العربية السعودية هو
ُ
من إمكانية حصول إيران على سالح نووي ،ورفض توسيع نفوذها في المنطقة ،كما أن
ٌ
عظيم لواشنطنٌّ ،
ٌ
وعدو لطهران.
كلتيهما حليف
وعل���ى الرغم من هذه االختالفات ،تمكنت قوة عظمى أخرى ،وهي الصين ،من نس���ج
عالق���ة قوي���ة ومتزايدة الصلة به���ذه الدول الث�ل�اث ،دون أن تتأثر حت���ى اآلن بهذه
الصدامات.
يتبع العمالق اآلس���يوي اس���تراتيجية ش���املة تتعلق بالتقارب والتعاون مع القوى
في الش���رق األوس���ط ،التي أصبحت واضحة في الزيارات المتبادلة مع قادة هذه الدول
خالل الس���نوات األخيرة ،والتي كان آخرها في حزيران الماضي للرئيس اإليراني ،حسن
روحاني ،للصين.
ُ
وتبرز الصين قوتها الناعمة في الش���رق األوسط ،حيث تبذل جهودًا ملموسة لزيادة
التجارة واالس���تثمارات ،ال س���يما في قطاع الطاقة .كما تتفاوض الصين حاليًا مع دول
«مجلس التعاون الخليجي» على اتفاقية تجارة حرة.
وتقوم الش���ركات الصينية المملوك���ة للدولة ببناء مصارف مش���تركة في المملكة
العربية الس���عودية ،كما نجحت ف���ي تأمين عقود لبناء مس���اجد  -بما في ذلك ضريح
بقيمة  1.5مليار دوالر -في الجزائر الغنية بالنفط.
وه���ذا النش���اط الجديد يدفعه اإليث���ار .فأولوية الصين تكمن في تأمين اس���تمرار
الوصول إلى قطاع الطاقة في الش���رق األوسط .وفي الوقت ذاته ،ال تريد بكين أن تصبح
إيران دولة نووية .لكن األهم من ذلك أنها ترغب في تجنب نش���وب نزاع مع واش���نطن
بشأن العقوبات.

انفتاح على إيران

ّ
وتع���ززت العالقات بين الصين وإيران بعد الثورة اإلس�ل�امية في العام  ،1979خاصة
أن الجمهورية اإلس�ل�امية بدأت تعاني من العزلة على الساحة الدولية بعد أزمة رهائن
الس���فارة األميركية .وفي الحرب بين العراق وإي���ران ( ،)1988-1980كانت بكين مصدرًا
مهمًا لألسلحة بالنسبة لإليرانيين.
وفي وقت الح���ق ،عندما بدأت الواليات المتحدة واالتح���اد األوروبي في بداية العقد
الحال���ي في زي���ادة العقوبات على إي���ران ،لمحاولة إيقاف برنامجه���ا النووي ،حافظت
الصين على عالقاتها االقتصادية وتبادلها التجاري الحيوي مع طهران ،وهو ما س���مح
لطهران بالحصول على البضائع التي ترفض الدول األخرى بيعها لها.
ّ
اس���تمر هذا الدعم حتى بعد العام  ،2010عندما َّقررت بكين دعم العقوبات ضد
وقد
إيران في األمم المتحدة.
َ
متبادلة؛ فبينما تمكنت إيران من كس���ر عزلتها (وبيع نفطها)،
لك���ن المنفعة كانت
حصلت الصين على مصدر وفير للطاقة ،وسوق تبيع فيها منتجاتها دون منافس.
في الوقت نفس���ه ،بسبب موقعها الجغرافي بين الشرق األوسط وآسيا وأوروبا ،تعتبر
إي���ران جزءًا مهمًا من طريق الحرير الجديد ،وهو أحد أكبر مش���اريع البنية التحتية في
التاريخ ،وتستثمر فيه الصين مليارات الدوالرات.
واآلن ،وف���ي مواجهة قرار الواليات المتحدة بالتخلي عن االتفاق النووي المتفق عليه
بين إيران و 6من القوى العظمى في العالم ،أمام بكين مرة أخرى الفرصة لتكون المنفذ
التي يس���مح لطهران (بالتنفس) رغم هذه العزلة الدولي���ة ،خاصة أنه في آذار ،2017
َّ
ّ
ٍّ
تجاري إلعادة تصميم وتجديد ُمفاعل آراك إلنتاج المياه
عقد
وقعت الصين وإيران أول ٍ
الثقيل���ة في فيينا ،في خط���وة َّ
مهمة نحو تطوير المفاعل لالس���تفادة منه في توليد
ٍ
الطاقة ،وفقًا لوكالة شينخوا الصينية الرسمية.
َّ
ُ
ول���م يكن محل صدفة وس���ط دع���وات ترامب لكل الق���وى الدولي���ة لمقاطعة إيران
والتحريض عليها ،أن تعلن هيئة الجمارك اإليرانية في  31كانون األول  ،2017أن حجم
صادرات إيران من المنتجات غير النفطية بلغ خالل األش���هر التس���عة األخيرة 31.63
مليار دوالر.
ووص���ل إجمالي حجم الص���ادرات اإليرانية إلى الصين إل���ى  ،%12.78خالل الفترة ما
بي���ن آذار وكان���ون األول  ،2017ولم يتأثر هذا التعاون بي���ن الجانبين في العام ،2018
العام نفس���ه الذي شهد تصعيدًا من ترامب تجاه الصين ،حول فرض حزمة جديدة من
التعريف���ات الجمركي���ة على الواردات من الصين ،وصلت قيمته���ا نحو  60مليار دوالر،
وتحديد االس���تثمارات فيها ،ردًا على ما تراه واش���نطن س���نوات من انتهاك الملكية
الفكرية ،وسرقة التكنولوجيا من الشركات األميركية.
تقول دينا إسفندياري وأريان طباطبائي ،مؤلفا كتاب Triple-Axis: China, Russia,
 ،Iran and Power Politicsف���ي مق���ال بمجلة فورين أفيرز« :لم تتردد واش���نطن في
التحقيق مع الش���ركات الصينية مثل عمالقتي االتص���االت هواوي و ،ZTEومعاقبتهما
على ممارسة األعمال التجارية مع إيران ،ولكن ما زال لدى إيران سبب للتفاؤل».
وأض���اف الكاتبان« :ما زالت الش���ركات الصينية الكبيرة تش���ارك بفاعلية في إيران،
وسيقوم الكثير منها بملء الفراغ الذي خلفه انسحاب الشركات األوروبية».

عالقات وثيقة مع إسرائيل
عندما نفكر في قوة عظمى على صلة بإس���رائيل ،فإن ال���رد الفوري ،على األرجح هو:
الواليات المتحدة.
َّ
على الرغم من ذلك ،طورت الدولة العبرية والصين عالقة اقتصادية تنمو بمعدل غير

بقلم :جيفري ساكس

وما هو واضح هو أن الحرس الثوري اإليراني يمنح روحاني حبال طويال ليشنق
نفسه ،بينما يرسل رسالة مفادها أنه يقف مع الشعب اإليراني.
وبالقيام بذل���ك ،فإنه يقلل من نفوذ روحاني ،ويبعد س���هام الغضب بعيدًا
عن الحرس الثوري ،الذي أثارت طموحاته المكلفة في العراق وس���ورية ولبنان
غضب المحتجين.
وحت���ى لو قامت إدارة روحاني بالنجاح في الوصول بالوضع لحالة االس���تقرار،
فال تزال هناك حاجة لمس���ار واضح للنجاح االقتصادي ،ما يزيد من احتمال فوز
مرشح مؤيد للحرس الثوري اإليراني في االنتخابات المقبلة.
وعلى عكس ما حدث في الماضي ،فإن هؤالء المتظاهرين ليسوا مجرد طالب،
ولكنهم مواطنون عادي���ون يفقدون مدخراتهم بس���رعة ،ويكافحون من أجل
إطعام أبنائهم.
وحت���ى اآلن ،ال تزال أعدادهم صغي���رة بما ال يكفي ألن تهدد الحكومة ،ولكن
إذا اس���تمرت قيمة الريال في االنخفاض ،وظل التضخم يرتفع ،قد ال يكون هذا
هو الحال لفترة طويلة.
ويب���دو أن خطاب الحرس الثوري اإليراني يس���تعد لنتيج���ة قد تضطر فيها
إيران إلى استدعاء الحرس الثوري اإليراني لتطهير الشوارع واستعادة النظام،
وهو ما سيتعين على الحرس الثوري اإلسالمي أن يفكر في كيفيته من اآلن.
ومن غير المرجح أن يحدث هذا ،ولكن الوضع اآلن ال يمكن تجاهله.
وكلما ازداد الوضع سوءا بالنسبة لكل اإليرانيين ،وكلما كان من الصعب على
النخ���ب االقتصادية اإليرانية جني المال ،ف���إن فرص التحركات غير المتوقعة
على األرض قد تزداد ،كما ترتفع احتمالية أن يؤدي حدث ما إلى حركة احتجاج
عفوية كبيرة بما يكفي لفرض قرارات صعبة للغاية على القيادة اإليرانية.
ويظهر قي���ام الحرس الثوري اإليران���ي بالتحوط في رهانات���ه مدى خطورة
الموقف ،وإن كان ال يزال بعيدا عن التحقق.

ثورة اندلعت ضد طغيان الملك
نش���أت الواليات المتحدة في خضم ٍ
جورج الثالثُ .
نظام
ووضع الدستور من أجل منع االستبداد ،على أساس
ٍ
َّ
م���ن الضوابط والموازين ،لكن يبدو أن تل���ك اإلجراءات الوقائية تنهار
في عه���د ترامب رئيس أميركا .إذ يبدو َّ
أن ترامب يتمس���ك باالعتقاد
النابع من هوس���ه بالعظمة َّ
بأن أميركا يجب أن تخضع لحكمه هو فقط.
يستخدم ترامب س���لطته التنفيذية لتغيير السياسات والممارسات
رادع من
التي أرس���اها القان���ون والمعاهدات من���ذ ٍ
زمن طوي���ل ،دون ٍ
الجمهوريين في الكونغرس؛ إما لخوفهم وإما لتواطؤهم.
بعد انعقاد القمة بين ترامب وبوتين ما زالت التفاصيل طي الكتمان.
ٌ
أح���د االتفاقات التي انتهى إليها الحاكمان المس���تبدان أو
لم يعلم
حتى ما تحدثا بشأنه ،وال حتى كبار مساعديهما ،وال األجهزة األمنية،
شخص آخر.
وال الكونغرس وال حتى أي
ٍ
وفي أوج الضجة التي تلت ذلك ،دعا ترامب بوتين إلى واشنطن دون
إخبار كبير مس���ؤولي االستخبارات أو معظم المس���ؤولين والمعاونين
الرئيس���يين اآلخرين بالتأكيد .قائمة اإلجراءات التي يتخذها ترامب
ٌ
بدرجة س���ريعة؛ إذ يفرض بمف���رده مئات
منف���ردًا آخ���ذة في النم���و
ٍ
المليارات من الدوالرات من الرس���وم الجمركية ،على السلع المستوردة
ُ
دعم
من دول تعد م���ن كبار حلفاء أميركا ،وعلى الصين كذلك ،دون أي ٍ
صريح أو ضمني من الكونغرس .وألغى ترامب االتفاق النووي اإليراني
رغ���م الدعم الجماعي ال���ذي يحظى به في مجلس األم���ن التابع لألمم
عقوبات جديدة صارمة على إيران ،من
المتحدة .وهو في صدد ف���رض
ٍ
معارضة لالتفاق
ضمنها قطع كل الص���ادرات اإليرانية من النفط ،في
ٍ
الدولي مع إي���ران ودون تصويت الكونغرس عل���ى ذلك ،وهي محاولة
ترمي  -على األرجح  -إلى اإلطاحة بالنظام اإليراني.
وكما ه���و متوقع ،وربم���ا كان مقص���ودًا ،جلبت طبول ح���رب ترامب
ُ
تحذي���رًا من جانب إي���ران ال تحمد عقباه ،ثم تصعي���دًا آخر من جانب
ِّ
استعراض آخر لقدراته
ليحول المواجهة الخطرة مع إيران إلى
ترامب،
ٍ
تفويض من
دون
التنفيذية
السلطة
ترامب
واستغل
المنفرد.
وحكمه
ٍ
الكونغرس لفرض حظر الس���فر على العديد من ال���دول ذات األغلبية
المس���لمة؛ وإلعالن انسحاب الواليات المتحدة من اتفاق باريس للمناخ
رغم التزامات الوالي���ات المتحدة بمقتضى المعاهدات ضمن اتفاقية
األم���م المتحدة المبدئية بش���أن التغي���ر المناخ���ي؛ ولتغيير الوضع
الراهن فيما يتعلق بالقدس ،ضد إرادة مجلس األمن والجمعية العامة
التابعين لألمم المتحدة.
وق���رر ترامب أيضًا تمديد بق���اء القوات األميركية في س���ورية ،دون
ِّ
إش���راف الكونغرس أو موافقته .يوثق علماء السياس���ة انجراف أميركا
نحو االنصياع لحكم الرجل الواحد .وأجرت المؤسسة البحثية األكاديمية
بالسويد « »V-Demتصنيفًا حديثًا للديمقراطيات حول العالم ،وجاءت
الوالي���ات المتحدة في المرتب���ة الـ 31للعام  ،2017وه���و هبوط حاد من
المكانة الس���ابعة التي احتلتها ،العام  .2015ووفقًا للتقرير ،هناك أدلة
واضحة على االستبدادية (التحرك نحو الخضوع لحكم الشخص الواحد)،
مؤش���رات عدة .وأضاف التقرير« :ينبع المستوى المنحدر
اس���تنادًا إلى
ٍ
للديمقراطي���ة الليبرالية في المقام األول من إضعاف القيود المفروضة
على السلطة التنفيذية» .وبالمثلَّ ،
فإن مؤشر الديمقراطية الذي أجرته
وحدة االس���تخبارات االقتصادية يصنف حالي���ًا الواليات المتحدة فقط
َّ
َّ
عل���ى أنها «ديمقراطية معيب���ة» .ويجادل مؤيدو ترامب بأنه يس���تغل
س���لطته القانونية فحس���ب على أكمل وجهَّ .
لكن الوضع أسوأ من ذلك.
ببساطة عن طريق اس���تخدام عبارة «األمن القومي» ،يمكن لترامب دفع
نطاق من حرية التصرف.
الكونغرس والمحكمة العليا للس���ماح له ب���أي
ٍ
وجاءت الرس���وم الجمركي���ة التي فرضها ترامب (بموجب القس���م 232
من قانون توس���يع التجارة للعام  ،)1962وحظره الس���فر ،وإلغاء الصفقة
النووية اإليرانية ،كلها في إطار تعويذة األمن القومي .وأيدت المحكمة
العليا ،بأغلبية  5إلى  4من األصوات ،قرار حظر السفر؛ نظرًا إلى َّ
أن أغلبية
األعضاء رفضوا التفكي���ر مليًا فيما يفعله الرئيس بحجة األمن القومي.
ً
وت���كاد ردود فعل الكونغرس تكون س���لبية بخصوص المس���ائل التي
َّ
ُيعلن الرئيس أنها تخص الحرب والسالم .ليس من المفترض أن يعمل
الدستور بهذه الطريقة .فبموجب المادة األولى ،القسم  ،8تقع صالحية
شن الحرب في يد الكونغرس ،وكذلك صالحية فرض الضرائب والرسوم
الجمركية.
َّ
ٌ
رئيس
ولكن ما يح���دث أنه في كل قضية من تلك القضايا يس���تدعي
ُ
عدواني مس���ألة األم���ن القومي؛ لمراوغة الكونغرس .وفش���ل الكونغرس
ُ
ُ
المزمن ،المتمثل في عدم اإلش���راف على أنشطة صناعة الحرب الرئاسية
فترات طويلة وإقامة القواعد الخارجية ،سواء أكان ذلك على
ونشر القوات
ٍ
يد الرئيس الحالي أو من سبقوهٌ ،
أمر معروف في الواليات المتحدة .كذلك،
ال ُيغتفر فشل الكونغرس في التصدي لترامب بشأن مزاعمه التي تنطوي
عل���ى َّأن ص���ادرات كندا من األلومني���وم والفوالذ أو ص���ادرات المنتجات
االس���تهالكية الصينية ،تشكل «تهديدًا لألمن القومي» .هناك اتجاهان
طويال األمد ومؤثران ،يستغلهما ترامب لتحقيق أهدافه باالستيالء على
السلطة .يتمثل األول في النمو المتواصل لدولة األمن القومي منذ الحرب
مئات من القواعد العسكرية األميركية وممارسة
العالمية الثانية ،بإنشاء ٍ
أنش���طة صناعة الحرب غير المتوقفة حول العال���م ،وضمن ذلك الحروب
الس���رية وحمالت التأثير التي تديره���ا وكالة االس���تخبارات المركزية.
وألكث���ر من نصف قرن ،منح الكونغرس والمحكمة العليا الرؤس���اء مطلق
الحري���ة تقريبًا في اتخ���اذ قرار بدء الح���روب ،التي تضبطه���ا فيما بعد
التعبئ���ة التدريجية للمعارض���ة العامة .أما الثان���ي ،فيتمثل في زيادة
نفوذ الشركات المؤثرة على السياسة الفيدرالية .في حين يضع الرؤساء
أجندة الش���ركات حيز التنفيذ ،يقف الكونغرس موقف المتفرج .وكذلك
ُ
المحكمة العليا التي أسست ،العام  ،1970وال تزال تخضع لرئيس القضاة،
ج���ون روبرتس ،أيدت قوة الضغط التي تمارس���ها الش���ركات ،ما أفس���ح
ً
للرئيس مجاال واسعًا في تعزيز أجندة الشركات.
ويتواطأ الكونغرس ،الواقع في قبضة الش���ركات ،بالس���ماح للرئيس
منفردًا بتفكيك أنظمة حماية البيئة والمس���تهلك .ولكن ،لم يضع كل
ش���يء؛ إذ ال يزال المستش���ار الخاص روبرت مول���ر والمحاكم االبتدائية
تح���اول الوقوف في وج���ه الرئيس ،حتى وإن أصبح���ت المحكمة العليا
تضم  5مؤيدين مقابل  4غير مؤيدين للس���لطة الرئاسية التي ال حدود
لها تقريبًا ،وهي نسبة يمكن توقعها .من الممكن أيضًا مجابهة قبضة
بمجلس من مجلسي الكونغرس في
ترامب في حالة فوز الديمقراطيين
ٌ ٍ
َّ
تشرين الثاني  .2018لكنها جميعًا أطراف هشة ال يمكن االتكاء عليها.
ُ
حرب واحدة كبي���رة من انهيار
قد تك���ون الواليات المتحدة عل���ى بعد ٍ
الديمقراطي���ة األميركي���ة ،وعلى األرجح هي الحرب ض���د إيران لتغيير
النظام ،الذي يسعى ترامب إلى تحقيقه .شرح المساعد النازي هيرمان
غورينغ ،عندما كان قابعًا في سجن نورنبرغ ،مدى سهولة حشد الجمهور
ٌ
تصويت أو ال ،يمكن دائمًا أن يستجيب الناس لنداء
«سواء بإجراء
للحرب:
ٍ
َّ
ٌ
زعمائهم .وهذا أمر س���هل ،كل ما عليه القيام ب���ه هو إخبارهم بأنهم
يتعرضون للهج���وم ،واتهام الرافضين للحرب باالفتق���ار إلى الوطنية
وتعريض البالد للخطر .وهذا األمر ينجح بالطريقة نفسها في أي بلد».
حرب تجارية ،لكن لي���س علينا أن نفاجأ إذا تحولت
ش���رع ترامب في ٍ
لتصبح حربًا حامية الوطيس .فنحن في طريقنا إلى الطغيان.

عن "جيوبوليتيكال فيوتشرز"

عن موقع "سي .أن .أن"

تقارب سعودي  -صيني.

َّ
متوق���ع ،وخالل زيارة قام بها رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو إلى بكين في العام ،2017
تم توقيع اتفاقات ثنائية بقيمة  25مليار دوالر.
كانت زيارة بنيامين نتنياهو إل���ى بكين في العام  2017مهمة لتعزيز العالقات بين
البلدي���ن .بعد ه���ذه الزيارة ،قال نتنياهو إن الصين تس���اهم في ثلث االس���تثمار في
التكنولوجيا المتقدمة في بالده.
وش���هدت الزيارة اجتماع رئي���س الحكومة اإلس���رائيلية بنيامين نتنياهو
بمضيف���ه الصيني لي كيش���يانغ في العاصمة بكين ،ودع���ا إلى بذل مزيد من
الجهد لتعزيز االس���تقرار الدولي .وقال نتنياه���و لمضيفه ،إن «هناك الكثير
ّ
من االضطراب في العالم» ،حاثًا البلدين على الس���عي لتعزيز «األمن والس���لم
واالستقرار والرفاهية».
وترأس نتنياهو وف���دًا من  90من رجال األعمال اإلس���رائيليين ،وهو أكبر وفد تجاري
إسرائيلي يزور الصين حسب اإلعالم الصيني الرسمي.
يذكر أن التبادل التجاري بين الصين وإسرائيل ازدهر منذ بدء العالقات الدبلوماسية
بينهما في العام  ،1992إذ تتجاوز قيمة االس���تثمارات الصينية في إسرائيل  6مليارات
دوالر ،بينما تستخدم الصين بشكل واسع التقنيات اإلسرائيلية.
عبر ف���ي خطاب َّ
وكان الرئي���س الصيني ش���ي قد َّ
وجهه لجامعة ال���دول العربية ،في
كان���ون الثان���ي  ،2016عن تأييد ب�ل�اده إلقامة دولة فلس���طينية مس���تقلة عاصمتها
القدس الشرقية ،وقال إن الصين «تتفهم التطلعات المشروعة لفلسطين في االندماج
بالمجتمع الدولي».
وفي الواقع ،في العام  2016وحده بلغ إجمالي االس���تثمارات الصينية المباش���رة في
إس���رائيل حوالى  16مليار دوالر ،ويعود جزء كبير منه عبر ش���راء ش���ركات التكنولوجيا
اإلسرائيلية الفائقة.
كم���ا ُّ
تعد هذه القوة اآلس���يوية مصدرًا مهمًا للس���ياح األجانب في إس���رائيل ،حيث
تضاعف عددهم بين العام  2015والعام  2017إلى أكثر من  100ألف زائر في السنة.
إليوت أبرامز ،عضو الحزب الجمهوري وأحد كبار الباحثين في قضايا الش���رق األوسط
في مجلس العالقات الخارجية ( ،)CFRوهي مؤسسة فكرية ّ
مقرها في واشنطن ،يرى أن
وراء هذا النهج أسبابًا براغماتية بحتة.
وكتب أبرامز في تحليل على اإلنترنت لـ« :CFRتس���عى الدولتان لتوسيع شراكاتهما
خارج مناطقهما ،والدخول إلى أسواق جديدة وتحقيق فرص تجارية؛ إذ تنجذب الصين
إلى قطاع التكنولوجيا المتنامي في إس���رائيل ،بينما ترحب إس���رائيل باالس���تثمارات
الصينية كشريك محتمل في أغراض البحث العلمي».
وأضاف أبرامز إنه يرى أيضًا في عالقة إس���رائيل بالصين وسيلة لمقاومة المقاطعة،
وسحب االستثمارات من إسرائيل ،والتي تروج لها دول أخرى.
عل���ى الرغم م���ن أن حكومة نتنياهو قد أعربت عن رغبتها ف���ي ترجمة هذه العالقات
االقتصادي���ة المتنامية إلى تح���ول أكثر إيجابي���ة مع الصين لصالح ب�ل�اده في األمم
المتحدة ،إال أن هذا لم يحدث بعد ،بل في الواقع ،تواصل بكين التصويت ضد إسرائيل
في كل فرصة.

الصين تستثمر في النفط السعودي
في آذار  ،2017س���افر ملك المملكة العربية الس���عودية ،س���لمان بن عبدالعزيز ،إلى
الصين للقاء الرئيس ش���ي جين بينغ ،وكان اجتماعًا بي���ن حاكم أكبر مصدر للنفط في
العالم ورئيس دولة ستصبح المستورد األول لهذا المنتج في نفس العام.
يقول ديفيد أوااللو ،المحلل والمستش���ار في القضايا الدولية في موقع هافينغتون
بوس���ت« :السعودية مقتنعة بأن أس���عار النفط لن تعود إلى سابق عهدها على المدى
القصير (حيث كانت تبلغ أكثر من  100دوالر للبرميل) ،لذا فإن هذا هو الوقت المناسب
لتنويع أصولها االقتصادية».
وأضاف أوااللو« :وفي الوقت نفسه ،هذه الخطوة ستفيد الصين ،نظرًا لطلبها المتزايد
على النفط السعودي ،باإلضافة إلى تعزيز وجودها في الشرق األوسط في وقت يتنافس

فيه الصينيون مع خصومهم الغربيين لتطوير البنية التحتية في المملكة».
َّ
وق���ع وفدا البلدين اتفاقات اقتصادية وتجارية بمبل���غ يتجاوز  65مليار دوالر .وتريد
السعودية بيع  %10من أسهم أرامكو للحكومة الصينية.
ومن الناحي���ة االقتصادية ،أكد نائب وزير التجارة الصيني في تش���رين األول ،2017
عزم بكين والرياض على إنش���اء صندوق اس���تثماري بقيمة  20ملي���ار دوالر ،موضحًا أن
السعودية هي أكبر شريك تجاري للصين على مستوى غرب آسيا وإفريقيا.
في حين قال نائب وزير االقتصاد والتخطيط الس���عودي ،إن المؤسس���ات السعودية
مس���تعدة لدراسة تمويل نفس���ها جزئيًا باليوان (العملة الصينية) ،والصين مستعدة
لتقديم مثل ذلك التمويل.
ُيذك���ر أن العالقات في مجال الطاقة بي���ن البلدين قائمة بالفعل من���ذ فترة طويلة؛
فالصين هي الش���ريك التجاري الرئيس للمملكة العربية الس���عودية والوجهة الثانية
لصادراتها النفطية ،بعد اليابان.
سياس���يًا ،هناك توافقات وخالفات؛ ففي العام الماضي ،عرضت بكين دعم الحكومة
اليمنية ،التي تحظى بدعم التحالف العسكري بقيادة المملكة العربية السعودية ،وفي
الوقت نفسه ،بالنسبة للنزاع في سورية ،كان موقف الصين متحديًا لموقف الرياض إذ
انحازت لحكومة بشار األسد.

االقتصاد العامل المشترك

ُّ
َّ
ولك���ن كيف تمكنت الصين من تجنب هذه الصراعات ف���ي تطوير عالقاتها مع هذه
البلدان الثالثة المتصارعة؟
تقول إميلي هوثورن ،محللة ش���ؤون الش���رق األوس���ط وش���مال إفريقيا في مؤسسة
جيوسياسية ّ
ّ
مقرها أوستن (تكساس)« :ليس هناك
ستراتفور ،وهي منصة استخبارات
توافق يجمع إيران وإس���رائيل والمملكة العربية السعودية ،سوى أن ثالثتهم سعداء
بالتعاون مع قوة اقتصادية مثل الصين».
تقول هورثون« :لقد سعت الصين دائمًا للحفاظ على عالقات مستقرة مع دول الشرق
األوس���ط دون التطرق للجانب الديني أو األيديولوجيا السياسية ،وتتجنب أيضًا اتخاذ
َّ
موقف حازم تجاه االتجاهات السياس���ية في هذه المنطقة متعددة االنتماءات ،وركزت
ً
بدال من ذلك على ما يمكن الوصول إليه من تعاون اقتصادي ،لذا فإن هذه الدول سعيدة
بالتجارة واالس���تثمار مع الصين ،الت���ي ال تفرض أي أيديولوجية كما يفعل الش���ركاء
اآلخرون ،خاصة الواليات المتحدة».
أيضًا ،على عكس واش���نطن ،ال تتدخل بكين أو تضع ش���روطًا فيما يتعلق بسياسات
حقوق اإلنسان الخاصة بتلك الدول.
تشير المحللة إلى أن القوة اآلسيوية العظمى لديها ثالثة أهداف في الشرق األوسط:
األمن في مجاالت الطاقة ،وتوس���يع نطاق شركات التكنولوجيا التابعة لها ،وضمان عدم
ّ
تعرض استثماراتها في طريق الحرير الجديد للخطر.
وأضاف���ت هورثون« :كل هذه األولويات مرتبطة بعالقات الصين مع إيران وإس���رائيل
والمملكة العربية السعودية».
َّ
تق���ول هوثورن إن بكين ق���د حققت نجاحًا كبيرًا حتى اآلن في هذه االس���تراتيجية،
ّ
لكنه���ا تح���ذر من أن المزيد والمزيد من المش���اركة في المنطقة س���يصل إلى نقطة ال
يمكنها فيها االستمرار دون التعرض لبعض العواقب السياسية.
ومع ذلك ،ال تتوقع الخبيرة أن تنشأ المشاكل مع إحدى هذه البلدان الثالثة .واختتمت:
«ستتعامل واش���نطن مع النشاطات االقتصادية للصين في إسرائيل والمملكة العربية
الس���عودية كمنافس وتهديد لمصالحه���ا االقتصادية ،وتعتبر أنش���طتها في إيران
تحديًا سافرًا للعقوبات األميركية على الدولة الفارسية».
وهكذا ،فإن حدود عالقات الصين مع الشرق األوسط لن يتم تحديدها من خالل إيران
أو السعودية أو إسرائيل ،ولكن من خالل الواليات المتحدة.

عن "بي .بي .سي .موندو"

ً
ً
الحرس الثوري يمنح روحاني "حبال طويال" ليشنق نفسه!
كتب قائد الحرس الثوري اإلس�ل�امي ،محمد علي جعفري ،مؤخرًا ،رس���الة إلى
الرئيس اإليراني «حس���ن روحاني» ،نش���رتها فيما بعد وكالة «تسنيم» لألنباء،
وهي وكالة إعالمية خاصة ذات عالقات قوية مع الحرس الثوري اإليراني.
وفي الرسالة انتقد جعفري روحاني لالنشغال بمحاربة أعدائه السياسيين ،ما
كان يحاول أكثر من محاولة حل المش���اكل االقتصادية في البالد ،والتي تزداد
سوءا يوما بعد يوم ،مع اقتراب التضخم من الخروج عن السيطرة.
وش���جع جعفري روحاني على اتخاذ «إجراء ثوري» غير محدد للحد من األسعار،
مؤك���دا أن���ه يجب على كل إي���ران التكات���ف لتقديم العون إلى أكثر ش���رائح
المجتمع ضعفا.
وتش���ير الرس���الة إلى الش���دائد والصعوبات التي تواجهها إيران في األيام
القليلة الماضية.
وانخفض س���عر صرف الس���وق الس���وداء للريال اإليراني إلى  122ألفا مقابل
الدوالر ،في حين انخفض سعر الصرف الرسمي إلى  44ألفا.
وأصبح س���عر الس���وق الس���وداء اآلن أكثر من ضعف ما كان عليه في نيسان
الماضي ،عندما بدا ألول مرة أن انخفاض س���عر الريال ،واالحتجاجات التي تلت
ذلك ،قد تهدد فعليا حكومة «روحاني».
وأصدر محافظ البنك المركزي الجديد بيانا قال فيه إن البنك سيسن إجراءات
استثنائية في األيام المقبلة ،ومع ذلك ،يستمر الريال في االنخفاض ،وتظهر
المشاركات على وسائل التواصل االجتماعي احتجاجات تتجمع في جميع أنحاء
البالد مرة أخرى.
وليس س���را أن إدارة روحاني والحرس الث���وري اإليراني كثيرا ما يختلفان مع
بعضهما البعض.
وكان لروحاني نفس���ه خط���ة لتقويض نفوذ الحرس الث���وري اإليراني؛ حيث
أراد اس���تخدام األموال التي اس���تردها عبر االتفاق النووي اإليراني لتحس���ين
االقتصاد ،وبالتالي استعادة بعض السلطة من الحرس الذي ُيعتقد أنه يسيطر
على ما يصل إلى  %60من االقتصاد اإليراني.

ترامب يسعى إلى نقل أميركا
من الديمقراطية إلى االستبداد

وفي الواقع ،كان روحاني يحاول بالفعل تغيير الوضع الراهن ،حتى أنه ذهب
إلى ح���د إلقاء القبض على بعض أعضاء الحرس الثوري وإجبار الش���ركات التي
يسيطر عليها الحرس على نقل ملكيتها إلى الدولة ،وكان لدى روحاني الكثير
م���ن الدعم في هذا الصدد ،ليس فقط من الفصيل اإلصالحي الذي يتزعمه ،بل
من المرشد األعلى نفسه.
لكن مش���كلة روحاني هي أن انس���حاب الواليات المتحدة من االتفاق النووي
اإليراني دمر خطته كلها.
ومع اقتراب االقتصاد اإليراني بالفعل من الدخول في الفوضى بس���بب عودة
العقوبات في آب ،فمن غير الواضح كيف يمكن للرئيس أن يصنع خطة جديدة.
ولدى إيران نح���و  90مليار دوالر من احتياطيات النقد األجنبي ،ورغم أن هذه
االحتياطيات قد تشتري بعض الوقت للحكومة ،إال إنها لن تشتري الكثير منه.
وحاول���ت الحكومة بالفعل دعم الريال في نيس���ان ،لكن السياس���ة فش���لت
بسرعة ،ما أجبر طهران على التوقف عن ذلك في حزيران.
كما جرب���ت الحكومة نه���ج كبش الفداء ،بع���د أن اعتقلت نحو  60ش���خصا،
واتهمتهم «باإلخالل باالقتصاد» ،لكن احتجاز هؤالء األش���خاص لم يقنع أحدا
بأن االقتصاد أصبح اآلن في صحة جيدة.
أما بالنسبة للحرس الثوري ،فهو ليس مهتما بإزالة روحاني من السلطة ،على
األقل ليس عن طريق االنقالب.
ويس���تمد الحرس الثوري اإليراني ش���رعيته من دوره كحام للثورة ،وسيكون
االنقالب موضع تساؤل.
ويهتم الح���رس الثوري اإليراني أكثر باس���تيعاب النظام ،والس���يطرة على
السلطة فيه أكثر من االهتمام باإلطاحة بالنظام نفسه.
وقد ال يتواف���ق الحرس مع روحاني في جميع األم���ور المتعلقة بالدولة ،لكن
االنتفاضات ،وعدم اليقين قد يصبحان أكثر ضررا من رئيس يختلفون معه.
وبالتالي ،ليس من الواضح ما الذي كان يعنيه جعفري في رس���الته عندما دعا
إلى اتخاذ إجراء ثوري.

