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 م:مقدمة املرتج
 
 

أتيت هذه الرتمجة اليت تلّخص دراسة "وفاق ومهي: أسطورة "احملور" الروسي الصيين اإليراين" وسط  
احلديث عن مقاربة "االستدارة حنو الشرق"، ووسط سعي بعض الدول إلعادة تعريف املبادئ املعيارية  

 .العاملي، والرتويج لنظام عاملي متعّدد األقطاب للنظام  
هذه الدراسة هي من إعداد نيكول جراييفسكي، الباحثة يف شؤون األمن الدويل يف مركز بيلفر  

الدولية  والشؤون  يف كلية   Belfer Centre for Science and International Affairs للعلوم 
جامعة  Government Harvard Kennedy School ofي  هارفارد كينيد  يف  دكتوراه  وطالبة   ،

 . يف قسم السياسة والعالقات الدولية  University of Oxford أكسفورد 
الدور   للنظام الدويل، وتبحث يف  التماثل يف مقاربة روسيا والصني وإيران  الدراسة  تناقش هذه 

مشاركة إيران مع منظمة شنجهاي    الروسي والصيين يف تطور الرب�مج النووي اإليراين، وكذلك يف أمهية 
للتعاون، ويف تشجيع بكني وموسكو إليران يف تطبيق ممارسات تعّزز السيادة واستقرار النظام. كما  
تسّلط الضوء على الدور اإليراين يف اجلهود الروسية لربط االحتاد االقتصادي األوراسي مببادرة احلزام  

األ  اجلهود  الصينية، ابإلضافة إىل  األمريكي.  والطريق  الدوالر  بغري  املايل  التعامل  لدعم  نطاقاً  وسع 
وختلص الباحثة إىل أنه وابلرغم من التقارب الفكري والتنسيق بشأن القضا� البارزة، سيكون من اخلطأ  

اإلشارة إىل وجود حمور روسي صيين إيراين كبري.  
إذ تظّل العالقة الثالثية جمردة من العالقات املنظمة  

مب  اخلاصة  واملؤسسية،  الثنائية  العالقات  عن  عزل 
بتنسيق   بكل منها، واليت متيل إىل السماح فقط 

 .ثالثي متواضع 
تقدم هذه الرتمجة امللّخصة أهم األفكار الواردة يف دراسة "وفاق ومهي: أسطورة "احملور" الروسي  

الوعي واملقاربة  صفحة. وهي تندرج يف إطار ضرورة نشر    20الصيين اإليراين"، واملكونة يف األصل من  
 .العلمية يف حتليل املتغريات والتوجهات الدولية 
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 مقدمة: 
 

، وبعد طول ترقب، أجرت روسيا وإيران والصني مناورات  2019يف أواخر كانون األول/ ديسمرب  
حبرية يف احمليط اهلندي وخليج ُعمان. وابلرغم من أن هذه املناورات يف ظاهرها هدفت إىل تعزيز آفاق  

ضمنياً   أ�ا  إال  الثالث،  البلدان  يف  البحرية  للقوات  املشرتك    التعاون 
يف مواجهة أحادية    كانت حماولة رمزية للتعبري عن وجود تكّتل منّسق 

. وقد عكست  Donald Trumpإدارة الرئيس األمريكي دو�لد ترامب  
اليت   املراوغة  سياسة  حدٍّ كبري،  إىل  استعراضية  اليت كانت  املناورات، 
يتبناها "احملور الثالثي". فالعالقة الثالثية بني هذه األطراف تفتقر إىل  

لثنائية. فعلى الرغم من  التنظيم واملؤسسية بعكس ما تتسم به عالقاهتا ا 
التقارب الفكري والتنسيق حول القضا� البارزة مثل املفاوضات النووية  

إيراين كبري. إن التصور أبن هذه الدول    – صيين    – اإليرانية، فإنه من اخلطأ افرتاض وجود حمور روسي  
تحالفات  الثالث تشّكل كتلة واحدة متماسكة تدحضه حقيقة عدم وجود هياكل مؤسسية مميزة لل 

الرمسية وغري الرمسية بني هذه األطراف. ابإلضافة إىل ذلك، فقد أثرت االختالفات يف طبيعة عالقات  
املصاحل   فيه  الذي كانت  الوقت  ففي  الرئيسية.  االهتمام  طهران مع موسكو وبكني على جماالت 

ن تطور العالقات  االقتصادية بني بكني وطهران العامل احلاسم يف تطور العالقات بني البلدين، كا 
الروسية اإليرانية مدفوعاً مبخاوف أمنية مشرتكة أو متقاربة وخصوصاً  
فيما يتعلق ابلقضا� اإلقليمية املمتدة من حبر قزوين إىل أفغانستان.  

إىل سّدة الرائسة يف    Vladimir Putinفمنذ عودة فالدميري بوتني  
التارخيية يف  ، سعت موسكو إىل معاجلة حالة انعدام الثقة  2012سنة  

العالقات الروسية اإليرانية مع االستمرار يف تعزيز العالقات الصينية  

 دو�لد ترامب

 فالدميري بوتني
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الروسية كجزء من عملية "االستدارة حنو الشرق". وقد أسهمت سياسة "الضغط األقصى" والعقوابت  
ة  األمريكية أحادية اجلانب املفروضة على طهران، يف توضيح حمدودية قدرة روسيا على دعم إيران مقارن 

ابلصني. وعلى الرغم من ذلك، فقد أظهرت  
سياسة   النتقاد  أكرب  استعداداً  موسكو 
الوال�ت املتحدة جتاه إيران، خصوصاً منذ  

سنة   األوكرانية  األزمة  وبدل  2014بدء   .
الرتكيز على الدوافع الرئيسية لعالقات روسيا  

ا السياسات واملبادرات بني الدول  مع إيران والصني، تبحث هذه املقالة يف اجملاالت اليت تتقاطع فيه 
الثالث، وتوّضح الديناميكيات األساسية اليت شّكلت العالقات الثالثية، واليت ما تزال يف حدِّ ذاهتا  
مبنية على توافق ومهي قائم على تنسيق حديث العهد يف املصاحل املشرتكة، دون وجود روابط اثبتة  

  . تسمح بتشكيل حتالف حقيقي 
 

 :روسيا والصني وإيران يف النظام العامليأوًال:  
 

التمحور حول   إىل  تدعو  العاملي؛  للنظام  وإيران رؤية مشرتكة  والصني  تبنت كل من روسيا 
سيادة الدول وإجياد توازن قوى متعدد األقطاب مناهض للهيمنة. وقد وفّر السعي إىل إجياد قواعد  

للمصاحل املشرتكة بني الدو  ل الثالث، حىت ولو تباينت املصاحل املادية  مناهضة للهيمنة أساساً 
فيما بينها يف خمتلف اجملاالت اإلقليمية والدولية. وينبغي وضع العامل الروسي يف العالقات الصينية 
اإليرانية يف سياق جهد موسكو األوسع ملعارضة طبيعة النظام العاملي، من خالل إنشاء شبكة 

، سعت كل من روسيا والصني  1997شاهبة. ومنذ سنة  من الدول اليت تتبىن رؤى ووجهات نظر مت
للرتويج لنظام عاملي متعّدد األقطاب من خالل اإلعالن املشرتك بشأن "تعزيز تعّدد األقطاب يف 
العامل وإنشاء نظام دويل جديد" وما تاله من بيا�ت الحقة مشرتكة. وقد سعت روسيا حثيثاً  
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ازنة اهليمنة األمريكية من خالل تعزيز العالقات مع  خالل ذروة التفوق األمريكي إىل حماولة مو 
 .الدول اليت رأت فيها عدواً حمتمالً للغرب، مثل إيران والصني واهلند

سياسي من –بدورها، أخذت إيران أيضاً بعني االعتبار الدعوة الروسية إىل إنشاء احتاد جيو
وآسيا، مبا يف ذلك فكرة إنشاء "رابعي أوراسيا" يتألف من الصني مراكز القوى الكربى يف أورواب  

وروسيا واهلند وإيران؛ وهو احتاد يوسع اقرتاح وزير اخلارجية الروسي  
  1998الذي دعا سنة     Evgeniy Primakov يفجيين برمياكوف

ونيودهلي.   وبكني  موسكو  بني  االسرتاتيجي"  "املثلث  لتشكيل 
سلّ  أن موسكو  الرغم من  إيران يف وعلى  دور  الضوء على  طت 

لعقد  هيكلية  إجياد  إىل  األمر  يتطور  مل  الدويل،  للنظام  مقاربتها 
القمم وغريها من أشكال األنشطة الديبلوماسية ذات الصلة، كما  

هو احلال بني روسيا واهلند والصني. وبدالً من ذلك، سعت موسكو إىل بلورة اصطفافات مع  
ظام العاملي مثل الصني وإيران واهلند وفنزويال، لكنها أخفقت عملياً الدول املؤيدة لرؤيتها حول الن

يف بلورة أطر عمل متعددة األطراف ملموسة وترقى إىل مستوى "�دي" هلذه الدول، جيمعها 
 ."االستياء من "النظام العاملي الليربايل

خراز  أعرب كمال  الشرق"  حنو  "االستدارة  مقاربة  تبين  ي قبل 
Kamal Kharrazi  وزير اخلارجية اإليراين، عن رغبة إيران يف أن ،

برمياكوف،   اقرتحه  الذي  االسرتاتيجي"  "املثلث  من  جزءاً  تكون 
ابعتباره سيشّكل احتاداً ألربع حضارات وأعراق وأمم وأد�ن خمتلفة،  
قوة  وتكوين  للعامل  السياسية  اخلارطة  تغيري  خالله  من  ميكن  وأنه 

ال يعود العامل معه أحادي القطبية. ومثل موسكو  حقيقية مشرتكة،  
وبكني، سّلط خطاب طهران، حول التعددية القطبية، الضوء على الدور األساسي للمنظمات 
غري الغربية ودول مثل إيران واهلند والربازيل والصني وروسيا يف حتويل مركز القوة بعيداً عن الغرب. 

 يفجيين برمياكوف

 كمال خرازي
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د األقطاب إليران مزيداً من الفرص على املستويني اإلقليمي ومن الناحية النظرية، يوفر النظام متعد
والدويل، إذ إّن توزيع القوة على أقطاب إقليمية متعددة جيعل فرض إرادة قوة مهيمنة واحدة أمراً  

 .غري مقبول
وقد سعت كل من روسيا والصني إىل إعادة تعريف املبادئ املعيارية للنظام العاملي، وهو األمر  

وجد صداه يف العالقات الروسية اإليرانية أيضاً، وذلك يف إطار اجلهود ملناهضة املعايري  الذي  
الغربية املفروضة؛ حيث سعت كل من روسيا والصني إىل تقدمي مفاهيم بديلة للعالقات اجملتمعية  

ت الدولية واحلكم احمللي والنظام العاملي، مغايرًة للمفاهيم الليربالية اليت جاء هبا الغرب واملؤسسا
متعددة األطراف؛ و�يت ذلك يف إطار حشد الدعم العاملي للمفاهيم األقرب إىل القيم واملصاحل 
الروسية والصينية. ومن األمثلة على ذلك، سعي روسيا والصني إىل تعزيز املبادئ الدولية املتعلقة  

مبركزية الدولة يف القانون الدويل يف جملس  
الدويل  UN Security Councilاألمن 

والبيا�ت   واملبادئ  االتفاقيات  ويف 
نقل  إىل  روسيا  سعت  وقد  املشرتكة. 
مفردات عالقتها مع الصني إىل عالقتها  

مع إيران يف جماالت القانون الدويل، ويظهر ذلك جلياً يف تطابق العبارات املستخدمة يف اإلعالن  
الدولية، واإلعالن املشرتك    عن روسيا والصني بشأن تعزيز العالقات   2016املشرتك الصادر سنة  

 .حول تعزيز القانون الدويل 2020الصادر عن روسيا وإيران يف سنة  
املعايري   حتّدي  إىل  وإيران  والصني  روسيا  سعت  كما 
املختلفة.  الدولية  املنظمات  من خالل  وفعالً  قوالً  "الغربية" 
فعلى سبيل املثال، تضافرت جهود البلدان الثالث يف حماولة  

الكيميائي األسلحة  حظر  منظمة  قدرة  من  ة  للحدِّ 
Organisation on the Prohibition of  Chemical 

Weapons (OPCW)    استخدام  على إجراء حتقيق حول 
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اغتيال   حماولة  وبعد  ابالغتيال.  معارضيه  واستهداف  الكيميائية  لألسلحة  السوري  النظام 
سكريبال  سعت  2018سنة    Sergei SkripaL  1سريجي  استصدار  ،  إىل  الثالث  الدول 

مشروع قرار ببدء حتقيق روسي بريطاين مزدوج حول حماولة االغتيال يف حماولة للتشكيك يف  
اقرتاحها،   الرغم من رفض  االغتيال. وعلى  ابلتورط يف حماولة  لروسيا  املتحدة  اململكة  اهتام 

االقرتاح  مثل  املشرتكة  املقرتحات  خمتلف  دعم  يف  الثالث  الدول  اإليراين    استمرت  الروسي 
استخدام   بشأن  الصيين  الروسي  واالقرتاح  النووية،  األسلحة  حظر  منظمة  ميزانية  خلفض 
األسلحة الكيميائية يف سورية. غري أنه ال ميكن مقاربة العالقات الروسية مع إيران والصني  
  من منظور مناهضة الغرب فقط، ألن هذه املقاربة حتجب حقيقة كون التقارب األعمق بني 

العواصم الثالث �بعاً من رؤيتها لطبيعة النظام العاملي واملخاوف املشرتكة بشأن األمن احملّلي  
لكل بلد. وابلرغم من ذلك كله، ما زال التنسيق السياسي بني الدول الثالث، خارج إطار  

 . العالقات الثنائية والسياسة اخلارجية لكل بلد، متواضعاً وحمدوداً 

 

 
، جرت حماولة اغتيال الضابط الروسي وعميل أجهزة املخابرات الربيطانية املزدوج سريجي سكريبال وابنته  2018يف     1

يف بريطانيا، وذلك بعد أن تعّرضا للتسمم بغاز األعصاب، والذي جنيا منه بعد فرتة طويلة من الوضع   Yuliaيوليا  
 .احلرج
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 : روسيا والصني والرب�مج النووي اإليرايناثنياً:  
 

احتلت القضية النووية اإليرانية حيزاً كبرياً يف اجلهود الصينية الروسية املشرتكة فيما يتعلق ابحلدِّ  
من انتشار األسلحة النووية. ويف الوقت الذي أترجحت فيه السياسة الروسية بني التعاون احملسوب 

يران؛ كانت الصني  مع الغرب بشأن العقوابت على إيران، واستخدام حّق النقض (الفيتو) لصاحل إ
. غري أن إحجام  5+1أكثر تردداً فيما خيّص العقوابت األممية على طهران ومفاوضات جمموعة يب  

الصني عن اختاذ موقف مستقل فيما يتعلق بدعم إيران ال يدل على اعتمادها على موسكو يف  
ق مسبق يف صياغة سياساهتا خبصوص احلدِّ من انتشار األسلحة النووية، بل يعكس وجود تنسي

مقارابت موسكو وبكني للقضا� الدولية، ويوضح اتفاقهما على إدانة العقوابت األحادية اجلانب،  
  ف.ورفضهما استخدام القوة فيما يتعلق هبذا املل 

الذرية للطاقة  الدولية  الوكالة  إحالة   فقبل 

International Atomic Energy Agency (IAEA)  
النووي اإليراين إىل جمل  الدويل، تعرضت امللف  س األمن 

كل من روسيا والصني لضغوط أمريكية بسبب تعاو�ما  
فيه   وافقت  الذي  الوقت  املدين مع طهران. ويف  النووي 
روسيا على وقف مبيعات األسلحة إليران مبوجوب اتفاقية  

إنشاء  Chernomyrdin-Gore  2نتشرينومريدي-جور استكمال  على  مصرّة  موسكو  ظّلت   ،
النووي  اليت عّدهتا روسيا ضرورية للحفاظ على مسعتها التجارية يف القطاع   Bushehr حمطة بوشهر

، أقنعت  1997املدين األوسع، وإلثبات أنه إبمكان الروسي إمتام مشروع تقين معّقد بنجاح. ويف سنة  
أعطى أفضلية تنافسية    الصني ابلعدول عن بناء منشأتني نوويتني يف إيران، مما  Clinton إدارة كلينتون 

لروسيا يف سوق الطاقة النووية السلمية اإليرانية. ومثلما كان االلتزام الروسي إبكمال بناء حمطة  

 
 Viktorورئيس الوزراء الروسي حينها فيكتور تشرينومريدين    Al Goreور  اتفاقية سريّة وقّعها �ئب الرئيس األمريكي آل ج    2

Chernomyrdin    1999، تتعّلق إب�اء مجيع مبيعات األسلحة الروسية التقليدية إليران حبلول �اية سنة  1995يف . 
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بوشهر رمزاً ملكانتها كقوة عظمى، فقد عكست مشاركة روسيا يف املفاوضات املتعلقة برب�مج  
 .عظمىإيران النووي رغبتها يف االخنراط برتتيب الشؤون الدولية كقوة 

بعد الكشف عن الرب�مج النووي اإليراين السري، مبا يف ذلك منشآت ختصيب اليورانيوم يف  
يف آب/   Arak ومنشآت إنتاج البلوتونيوم املستخدمة يف صنع األسلحة يف آراك Natanz نطنز

، فّضلت كل من موسكو وبكني حّل موضوع املخاوف املتعلقة ابلضما�ت،  2002أغسطس  
جمم خالل  إي  من  وفرنسا    3وعة  (أملانيا 

ألنشطة  إيران  استئناف  ومع  وبريطانيا). 
أغسطس   آب/  يف  ،  2005التخصيب 

استمرت روسيا والصني يف تفضيلهما حلّل 
الذرية   للطاقة  الدولية  الوكالة  داخل  األزمة 

سنة   ويف  الدويل.  األمن  جملس  أروقة  يف  التوسط  2006وليس  روسيا  حماولة  الصني  دعمت   ،
حلٍّ سياسي بعيداً عن إحالة املوضوع إىل جملس األمن، من خالل عرض معاجلة    للوصول إىل

اليورانيوم يف املصانع الروسية، وهو اقرتاح قوبل برفض إيراين. وقد كان هذا األمر عامالً حامساً يف  
دفع موسكو ومن خلفها بكني إىل دعم قرار إحالة امللف النووي اإليراين إىل جملس األمن الدويل  

العام نفسه. ويف مفاوضات الحقة حذت الصني حذو روسيا يف دعم سياسة املساَرين فيما    يف
يتعلق ابلرب�مج النووي اإليراين، حبيث يتّم تقدمي حوافز لطهران للجلوس على طاولة املفاوضات،  

 .مع استخدام عقوابت متعددة األطراف لز�دة الضغط على القيادة اإليرانية
عت الصني إىل املوازنة بني ضرورة منع انتشار أسلحة الدمار الشامل، وكما فعلت روسيا، س

وإفساح اجملال ملزيد من املفاوضات مع طهران من جهة، وجتنب اإلضرار بعالقتها بطهران من 
العقوابت  قرارات  لتخفيف  معاً  والصني  روسيا  عملت  الدويل،  األمن  جملس  ويف  اثنية.  جهة 

دة التعديالت. وعلى الرغم من دعم كل من الصني وروسيا  وصياغة مقارابت مشرتكة حول مسو 
، فقد  2010يف سنة    1929للعقوابت االقتصادية الشاملة مبوجب قرار جملس األمن الدويل رقم  
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للعقوابت   رفضهما  عن  وبكني  موسكو  أعربت 
األورويب  االحتاد  فرضها  اليت  اجلانب   أحادية 

European Union    إيران،  والوال�ت املتحدة على
 .بينما عارضتا بشدة استخدام القوة ضّد طهران 

يف أعقاب خطة العمل الشاملة املشرتكة، كانت موسكو حذرة من أن التقارب احملتمل إليران مع  
الوال�ت املتحدة وأورواب ميكن أن �يت على حساب املصاحل والنفوذ الروسي يف إيران بعد العقوابت.  

مع انتخاب دو�لد ترامب، حيث تراجعت خماوف موسكو بشأن    لكن سرعان ما تبدد هذا الشعور 
أن �يت حتسن   املقابل خماوف طهران من  فيما زادت يف  وإيران،  املتحدة  الوال�ت  العالقات بني 
العقوابت   العالقات بني الوال�ت املتحدة وروسيا على حساب املصاحل اإليرانية. وقد أدى فرض 

وال�ت املتحدة خلطة العمل الشاملة املشرتكة، ومحلة واشنطن "للضغط  األمريكية على إيران، وإلغاء ال 
األقصى" إىل ز�دة أمهية روسيا والصني يف السياسة اخلارجية اإليرانية. لقد وّفر املأزق يف العالقات  
األمريكية الروسية والرتاجع يف عالقة الصني مع الوال�ت املتحدة يف ظّل إدارة ترامب أرضية خصبة  

كو وطهران وبكني لاللتحام حول معارضة أحادية واشنطن اجلاحمة. ودعمت املعارضة الروسية  ملوس 
والصينية جلهود إدارة ترامب لتمديد احلظر جهود موسكو وبكني، إلبراز صورمها كأبطال للقانون  

 . الدويل، يف ظلِّ تعنُّت اإلدارة األمريكية ونزعتها إىل األحادية 
 

 : Shanghai Cooperation Organisationنجهاي للتعاون اثلثاً: إيران ومنظمة ش
 

للتعاون   اإلقليمي، كانت منظمة شنجهاي  املستوى  على 
بني   الثالثية  للمشاركة  األطراف  املتعددة  الرئيسية  األداة  هي 
موسكو وبكني وطهران من خالل قممها املنتظمة واللقاءات 
الوزارية. احتلت منظمة شنجهاي للتعاون مكانة ابرزة يف سعي 

آسيا الوسطى   طهران لتنمية العالقات مع روسيا والصني ودول
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يف إطار االصطفاف اإلقليمي املناهض للغرب؛ وذلك منذ حصوهلا على صفة مراقب يف املنظمة  
، على الرغم من ضعف القدرات املؤسسية هلذه املنظمة ومزا�ها اهلامشية واملعضلة 2005سنة  

احلصول على املتعلقة مبنح إيران العضوية الكاملة فيها. وعلى الرغم من أن إيران أعلنت عزمها  
، إال أن عدم رغبة الدول األعضاء يف ضّم دولة ذات عداء صريح  2008العضوية الكاملة يف سنة  

 مع الغرب كان واضحاً يف قرار رفض طلب الرئيس اإليراين
جناد أمحدي     Mahmoud Ahmadinejadحممود 

العضوية الكاملة، وكانت احلجة عدم وجود آليات رمسية 
، اعتمدت املنظمة  2010لتوسيع املنظمة. والحقاً يف سنة  

اخلاضعة  الدول  مبوجبها  منعت  للعضوية  إضافية  معايري 
أن   غري  االنضمام.  من  الدويل  األمن  جملس  لعقوابت 

منذ سنة   إيران  مع  تتعاون  اإلرهاب   2007املنظمة  للمعلومات حول  احملدود  التبادل  يف جمال 
ريبات والتطرف وهتريب املخدرات. كما شاركت إيران أيضاً كمراقب يف خمتلف املناورات والتد
 .فيما يتعلق مبكافحة اإلرهاب، وشاركت أيضاً يف جمموعة االتصال بني املنظمة وأفغانستان

اختلفت موسكو وبكني، داخل أروقة املنظمة، حول مسألة عضوية إيران، وحول تركيز الصني 
على التكامل االقتصادي بني دول املنظمة. ففي حني كانت موسكو تضغط من أجل ضّم إيران، 

العلنية وأتييد طلب إيران احلصول على كانت   الصني مرتددة، ابلرغم من تصرحيات الرتحيب 
اليت عقدت يف دوشنبه   املنظمة  أنه يف قمة  الكاملة. غري  العضوية 

، وقّعت الدول األعضاء على عضوية إيران الكاملة يف 2021سنة  
اإليراين للرئيس  ديبلوماسياً كبرياً  انتصاراً  شّكل  ما  وهو   املنظمة. 

رئيسي   النووية يف    Ebrahim Raisiإبراهيم  احملاداثت  تعثر  وسط 
فيينا، واستالم طالبان زمام األمور يف أفغانستان، والتحّدي األمين  
الدائم الذي يواجهه النظام داخلياً. وابإلضافة إىل تسوية اخلالفات  

 حممود أمحدي جناد

 إبراهيم رئيسي
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 ابملضي قدماً يف  مع طاجيكستان، فإن قبول إيران يف املنظمة يؤشر إىل أن طهران أقنعت الصني
دعم انضمامها، وهو أمر جيب أن يُنظر إليه يف سياق تعزيز طهران عالقاهتا مع موسكو وبكني  

 . وليس يف إطار قيام حتالف بني البلدان الثالثة 

 

 : رابعاً: أمن النظام احلاكم ونشر االستبداد  
 

أسهمت الثورات امللونة يف دول االحتاد السوفيييت  
 2009األسبق، وأحداث احلركة اخلضراء يف إيران سنة  

يف تعزيز املعايري األساسية املشرتكة بني كل من روسيا  
وإيران والصني، فيما يتعلق مبناهضة أجندة الدمقرطة 
الغربية. فلطاملا شّددت إيران على أولوية سيادة الدول 

لو كان   والصني، حىت  وروسيا  الوسطى  آسيا  لدول  الداخلية  الشؤون  الغرب يف  تدخل  وعدم 
اضط حباالت  يتعلق  وقرغيزستان  املوضوع  جورجيا  يف  امللونة  الثورات  وخالل  املسلمني.  هاد 

وأوكرانيا، انتقدت طهران اجلهود الغربية لتعزيز الدميوقراطية واصفة إ�ها بـ"احلرب الناعمة". ومن  
ابلثورات امللونة، تبىن اخلطاب الرمسي وشبه   2009خالل ربط احتجاجات احلركة اخلضراء يف سنة  

ردات اخلطاب الروسي فيما يتعلق أبحداث أوكرانيا وجورجيا وقريغيزستان، كما  الرمسي اإليراين مف
تبّىن النظام التكتيكات الروسية والصينية فيما يتعلق بتهميش املعارضة، من خالل تشديد قبضته 
على أمن املعلومات، وربطه بتعزيز السيادة واستقرار النظام. واجلدير ذكره، أن كالً من الصني  

عت النقد الغريب للممارسات االستبدادية يف سياق محلة أوسع بقيادة الوال�ت املتحدة  وروسيا وض
للقضاء على حتد�ت األحادية القطبية. وقد بررت كل من روسيا والصني سياساهتا أب�ا أتيت  
بدافع احلفاظ على القيم احلضارية وسيادة الدولة، والتدخل لنزع الشرعية عن احلركات املؤيدة  

على للدمي النظام  إيران  يف  الرائسية  االنتخاابت  لنتائج  الصيين  الروسي  الدعم  وساعد  وقراطية. 
إحكام قبضته وقمع االحتجاجات وحجب املعلومات وتقييد الوصول لإلنرتنت من أجل احلدِّ 
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من النقد الدويل للنظام واحلفاظ على شرعية السلطة القائمة. فكما يف روسيا والصني، بدأت  
اك أن السيطرة على اإلنرتنت وشبكات التواصل االجتماعي ضرورية لضمان استقرار  طهران إبدر 

 .النظام وقمع احلركة اخلضراء
رفض  الناجتة عن  التوترات  من  الرغم  وعلى 
ومقاربة  اإليراين  البحثي  النووي  املفاعل  اقرتاح 
روسيا   أن  إال  النووية،  للمسألة  جناد  أمحدي 

م فارَسني  مبثابة  إليران، والصني كانتا  نقَذين 
مساعدات  من  قدماه  ما  خالل  من  وذلك 

اقتصادية وديبلوماسية وغريه لتشجيع النظام اإليراين على مواجهة جهود الدمقرطة اخلارجية. وقد 
،  2018استمرت روسيا والصني يف محاية إيران من النقد الدويل املتعلق بشؤو�ا الداخلية. ففي سنة  

لية يف إيران، عارضت كل من روسيا والصني بشّدة جهود الوال�ت  وبعد سلسلة من االحتجاجات احمل 
إليران يف جملس األمن الدويل. وقد رأت الصني   املتحدة إاثرة القضا� املتعلقة ابلشؤون الداخلية 

حينها أن مسؤولية جملس األمن هي احلفاظ على السلم واألمن الدوليني، وابلتايل ال ينبغي له  
لية ألي دولة، كما أنه ليس مكا�ً ألي نقاش حول وضع حقوق اإلنسان  مناقشة الشؤون الداخ

يف أي بلد. بدورها، تبنت روسيا أيضاً موقفاً مشاهباً معتربة أن االحتجاجات الداخلية خارج 
 .تفويض جملس األمن

وقد أدى رفد إيران بشر�ن حياة ديبلوماسي إىل ختفيف الضغط اخلارجي عنها فيما يتعلق 
االستبدادية، حيث عززت كل من موسكو وبكني من قدرة إيران على حتمل االنتقادات  بسياستها  

الداخلي  اإليراين  االستقرار  بشأن  املخاوف  حّفزت  وقد  احمللية.  للخالفات  والتصدي  الدولية 
تنسيقاً أكرب بني روسيا والصني وإيران من أجل تبين اسرتاتيجيات الثورة املضادة، مما يسمح هلا  

 . للمعارضة الداخلية وتعزيز سيادة الدولة وتعزيز بقاء النظامابلتصدي 
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 : خامساً: إيران يف املقارابت الروسية والصينية للربط االقتصادي  
 

املساعي  من  يف كل  ابرزاً  حيزاً  االقتصادية  وإمكا�هتا  اجلغرايف  موقعها  حبكم  إيران  شغلت 
اإلقليمي. وركزت روسيا على قدرة إيران على االضطالع بدور  الروسية والصينية لتعزيز الرتابط  

حموري كجسر جغرايف يربط أورواب وأوراسيا ابلشرق األوسط وجنوب آسيا، وابلتايل توسيع فرص  
اإلقليمي  الرتابط  مدى  حول  واإليراين  الروسي  الرمسي  اخلطاب  أن  غري  القارات.  عرب  التجارة 

جب حقيقة التعاون االقتصادي الضعيف والعالقات التجارية  والتعاون االقتصادي مل يستطع أن حي
الضئيلة بني البلدين، ابإلضافة إىل عدم وجود تنمية ملموسة فيما يتعلق بتعزيز العالقات اإلقليمية.  
فبعيداً عن جانب الطاقة النووية ومبيعات األسلحة، أثّرت التوقعات الثنائية اليت مل تتم تلبيتها،  

امل القنوات  العالقات  وغياب  على  والتصدير،  االسترياد  هيكلية  واختالف  املوثوقة،  صرفية 
 .االقتصادية بني البلدين

،  2013سنة  Belt and Road Initiative (BRI) ومع إطالق الصني ملبادرة احلزام والطريق
تشمل كومونولث الدول  سعت روسيا إلدارة واستثمار النفوذ الصيين املتزايد يف املنطقة اليت  

سنة  .   Commonwealth of Independent States (CIS)املستقلة  وّقع  2015ويف   ،
ج  جني بين   شي   والرئيس الصيين  الرئيس الروسي فالدميري بوتني 

Xi Jinping     اتفاقية لربط االحتاد االقتصادي األوراسي مع
، أوضح بوتني  2016مبادرة احلزام والطريق الصينية. ويف سنة  
 St. Petersburg يف منتدى سانت بطرسربج االقتصادي 

Economic Forum   الشراكة األوروبية" نية موسكو بدء 
السياسي   والتنسيق  للتكامل  كإطار  الكربى"  اآلسيوية 

واالقت  دول  واألمين  يشمل  حبيث  الكلي،  اإلقليمي  صادي 
املستقلة ومعها   االحتاد االقتصادي األوراسي ورابطة الدول 
من   موسكو  سعت  وقد  وإيران.  وابكستان  واهلند  الصني 

جني بينجشي   
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خالل هذه الشراكة اليت ُعرفت بـ"أوراسيا األكرب" إىل التعامل مع مبادرة احلزام والطريق مع  
 ". ارج القريب احلفاظ على نفوذها فيما تسميه "اخل 

جاء   فقد  الصيين،  االقتصادي  التوسع  بشأن  الكامنة  موسكو  خماوف  من  الرغم  وعلى 
السعي الروسي لربط مبادرة احلزام والطريق الصينية ابالحتاد االقتصادي األوراسي كجزء من  
جهد أوسع إلنشاء شبكة مرتابطة تشمل مناطق التجارة احلرة والتجارة بني الكتل والشراكات  

قتصادية وعمليات التكامل اإلقليمي. وتشّكل إيران نقطة ارتكاز أساسية يف هذا املشروع،  اال 
،  2018لكو�ا مركز عبور مهم خلطط التوسع الروسية املتعلقة بصادراهتا غري اهليدروكربونية. ويف سنة 
نفيذ يف  وقّعت إيران اتفاقية جتارة حرة مؤقتة مع االحتاد االقتصادي األوراسي ودخلت حّيز الت

 . 2019تشرين أول/ أكتوبر 
، حققت طهران واالحتاد االقتصادي األوراسي تقّدماً يف توقيت املفاوضات  2021ويف سنة  

من أجل اتفاقية جتارة حرة أكثر مشوًال، مما أدى إىل توسيع جتارة إيران مع روسيا، تليها أرمينيا  
االحتاد   يف  إيران  مشاركة  وارتبطت  بطموحات  وكازاخستان.  أيضاً  األوراسي  االقتصادي 

موسكو وطهران بتطوير ممر عبور دويل يربط أرواسيا ابخلليج العريب وجنوب آسيا من خالل  
 . شبكة متعددة الوسائط من سكك حديد وطرق الشحن 

ويعتمد مشروع إنشاء ممر العبور الدويل، ومبادرة احلزام والطريق على البنية التحتية للموانئ  
اخلليج  اإليرانية   الصادرات إىل أسواق  لتوسيع  قزوين  لبحر  والبحرية  الربية  التجارة  يف طرق 

العريب وجنوب آسيا، إال أن نقص التمويل والعقوابت املفروضة على كل من إيران وروسيا  
قد أعاقت حتديث هذه البنية التحتية وتوسيعها. وعلى الرغم من جهود روسيا للتغلب على  

الثانوية، يظ  قائمة،  العقوابت  الروسية اإليرانية نقطة ضعف  العالقة  البعد االقتصادي يف  ّل 
حتول دون توسيع العالقات الثنائية، وهو األمر الذي يتناقض بشكل صارخ مع واقع العالقة  

 .االقتصادية بني إيران والصني 
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إىل   دعت  اليت  الرائدة  الدول  بني  من  وإيران  والصني  روسيا  أخرى، كانت  �حية  ومن 
استقالل مايل أكرب عن الدوالر األمريكي؛ حيث دعت موسكو يف إطار عالقاهتا مع طهران  

الوطنية كبديل   ابلعمالت  التعامل  إىل  وبكني 
العقوابت   عن الدوالر من أجل تقليل خماطر 

ومنذ  االستقالل.  سنة    وتعزيز  ،  2016بداية 
متكنت روسيا من إجياد آليات تعامل مايل بغري  
الدوالر مع بعض الدول، مثل الصني وفنزويال،  

ملواجهة العقوابت األمريكية. كما حتاول روسيا وإيران استخدام الروبل والر�ل لاللتفاف على  
 .العقوابت األمريكية وصعوبة إجراء الصفقات التجارية ابلدوالر 

لتصرحيات الصادرة عن روسيا والصني وإيران حول دمج الرؤى الضخمة للربط  غري أن ا 
االقتصادي والتصدي للدولرة أخفت حقيقة التقدم الفعلي الضعيف يف هذه املبادرات. ومن  
أهداف   تعقيد  إىل  والصينية  الروسية  االقتصادية  القوة  التفاوت يف  يسهم  أخرى، ال  �حية 

التكامل  املشاركة يف  أيضاً    موسكو يف  إنه  بل  اآلسيوي كشريك متساٍو فحسب،  األورويب 
يؤثر سلباً على جهود دعم طهران يف التغلب على عزلتها االقتصادية الدولية. كما أن غياب  
بظالٍل من   تلقي  وإيران  التجارية بني روسيا  العالقات  تطوير  قنوات مصرفية موثوقة وعدم 

، يف حني أن فرض إدارة ترامب لعقوابت  الشكِّ على جدوى التجارة يف العمالت الوطنية 
اثنوية سلط الضوء على التحد�ت اليت تواجه حماوالت تقويض القوة املالية للوال�ت املتحدة.  
الثنائية   اتفاق روسيا والصني وإيران على وضع حدٍّ للدولرة على صعيد العالقات  كما أن 

الوطنية الذي تراجع حتت ضغط  بينها، أرخى بظالله السلبية على حجم التجارة ابلعمالت  
 . األهداف الكربى اليت وضعتها حكومات هذه الدول 
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يكشف العامل الروسي يف العالقات الصينية اإليرانية عن وجود فسيفساء معّقدة من الرؤى  
للتكامل  العظمى  القوى  رؤى  الكامنة يف  االنقسامات  تدعمها  العاملي،  النظام  املتقاربة حول 
اإلقليمي. وقد عكس اخلطاب واألداء السياسي الروسي والصيين واإليراين املتعلق مبقاربة القضا�  

لدولية األوسع، وجود قواسم مشرتكة بني الدول الثالث ابلرغم من االختالفات فيما بينها. فعلى ا
الرغم من أن اخلطاب الرمسي الروسي والصيين فيما يتعلق ابمللف النووي اإليراين يوحي ابلتزامهما  

وف الدول،  على  اجلانب  أحادية  عقوابت  فرض  عارضتا  أ�ما  إال  النووي،  االنتشار  ّضلتا مبنع 
األطراف   متعدد  حلٍّ  إىل  التوصل 
الوقت   ويف  اإليرانية.  النووية  للقضية 
بكني   سياسات  كانت  نفسه، 
وموسكو جتاه الرب�مج النووي اإليراين 

يب   جمموعة  نتاجاً    5+1ومفاوضات 
لسياساهتما الفردية جتاه الغرب. وعلى املستوى اإلقليمي، وفّرت منظمة شنجهاي للتعاون منتدى  

ألطراف للمشاركة الثالثية بني روسيا والصني وإيران مع الرتكيز على املقارابت املشرتكة  متعدد ا
 .لألمن

ولقد أسهم الرتكيز الصيين الروسي يف تعزيز فكرة سيادة الدول وإعطاء الغطاء الشرعي إليران،  
الناحية   ومن  الداخلية.  شؤو�ا  على  الدويل  الضغط  حتمل  على  القدرة  األخرية  هذه  منح  يف 

مع  االقتصادية، فإن حجم التجارة الثنائية بني روسيا وإيران ضئيل مقارنة حبجم التجارة الثنائية  
توسيع   جهود  تعرقلت  وقد  الصني. 
وإيران   روسيا  بني  الثنائية  التجارة 
مصرفية  نظم  وجود  عدم  بسبب 
موثوقة، واختالف هيكليات االسترياد 
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أمام جهود موسكو وطهران املعلنة لتحدي   البلدين، مما ما يزال يشّكل حاجزاً  والتصدير بني 
 .القوة االقتصادية العاملية لواشنطن

الرغم من فقد    على  الدويل،  للنظام  وطهران  وبكني  موسكو  مقارابت  املشرتكة يف  القواسم 
األطراف   بني  متماسك  حتالف  قيام  دون  املتباينة  الوطنية  واملصاحل  السياسية  املخاوف  حالت 
الثالثة. وحيّد غياب التعاون املؤسسي الثالثي من القدرة على مقاربة االهتمامات املشرتكة كجبهة  

ختالفات بني املقاربتني الروسية والصينية للديبلوماسية مع إيران الضوء على  واحدة. وتسلط اال
التحد�ت اليت حتول دون توصيف العالقة بني روسيا والصني وإيران على أ�ا حتالف أو توافق 
دائم. لكن التعاون الناشئ بني الدول الثالث يف خمتلف اجملاالت ُميكن أن يشّكل أساساً ملزيد  

 .الثالثي املثمر إذا ما ّمت استثماره بشكل مناسب من التعاون
 




