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تجتمع التحليالت الصينية عىل أن االتفاق اإليرا� السعودي هو محطة مهمة يف حل أزمات الرشق األوسط، 

ة والسورية، مع احت�لية عودة االتفاق النووي نيوحل األزمة اليم والعراقيف لبنان بدًءا من االستقرار األمني 

. وأوضحت التحليالت الصينية أن انسحاب العقبات التي تعرتض السعودية أمام املفاوضات بسبب إزالة

" ك� أشارت التحليالت أن "الدولةالواليات املتحدة من الرشق األوسط هو الذي مّهد الطريق لهذا االتفاق. 

الوحيدة التي تعارض تحس� العالقات مع إيران هي "إرسائيل". ولكن ألن إيران وإرسائيل كانتا يف حروب 

ا عىل االتفاق الجديد. ولكنها ستتخذ رسية مستمرة، فإن إرسائيل لن تتخذ إجراءات متطرفة ضد إيران ردً 

التحليالت أن عودة العالقات بعض اإلجراءات للتدخل يف املصالحة ب� السعودية وإيران. وأكدت 

بسبب التناقضات العميقة الجذور  ،الدبلوماسية ب� السعودية وإيران ال تعني اختفاء التوتر ب� البلدين

، فإن استعادة العالقات الدبلوماسية ليست سوى الخطوة األوىل، وسوف يستغرق األمر وقتًا طويًال ه�بين

 منطقة الخليج، أوضحت التحليالت أن هناك ثالثة أنواع رئيسية وفي� يتعلق بالدول العربية يف للتكيف.

من مواقف الدول تجاه إيران. أحده� السعودية والبحرين، املعادون إليران، واآلخر قطر واإلمارات العربية 

املتحدة، اللتان تتعاونان مع إيران، واألخرى هي الكويت وع�ن، املسؤولتان عن تسوية األمور. نظرًا ألن 

موقف اململكة العربية السعودية تجاه إيران يؤثر عىل العديد من الدول العربية، فبعد أن حسنت 

وعن مصلحة األطراف  السعودية العالقات، ستدفع أيًضا الدول األخرى إىل تحس� العالقات مع إيران.

الثالثة يأخذ ما الص�، أكدت التحليالت الصينية أن كل طرف من األطراف  - السعودية –الثالث إيران 

يحتاجه يف إطار اللعبة الصينية األمريكية: تنوي اململكة العربية السعودية وإيران الرتويج لـ "وجه" الص�، 

غرس بيئة دبلوماسية أكرث اتساًعا يف الرشق األوسط وخلق سلوك وصورة وتسعى لبين� تأمل الص� يف ذلك، 

من منظور اململكة العربية السعودية، تأمل يف إظهار  دة.لدولة كربى مختلفة متاًما عن الواليات املتح

الصداقة مع الص�، وذلك لخلق تفاعل متعدد األقطاب ب� القوى الكربى. وأما عن إيران تسعى إىل مقاومة 

 القمع االسرتاتيجي للواليات املتحدة بشكل مشرتك.

حول االتفاق اإليرا� السعودي برعاية  ويف هذه الورقة، خالصة للتحليالت الصحف واملراكز الفكر الصينية

 صينية.
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استئناف العالقات الدبلوماسية ب� السعودية وإيران: ما هي اعتبارات الص� للمشاركة يف التغ�ات 

 2023-3-11، ليو يانتينج،  hk01الجيوسياسية التي تنسحب فيها الواليات املتحدة من الرشق األوسط؟

املصالحة ب� السعودية وإيران مل تبدأ اليوم، بل هي توجه اسرتاتيجي تراكم تدريجياً خالل عملية إن  

انسحاب الواليات املتحدة من الرشق األوسط. من بينها، يعترب تحول اململكة العربية السعودية أمرًا بالغ 

ألعداء إىل أصدقاء" مع إيران األهمية بشكل خاص. إن اململكة العربية السعودية ال تريد حًقا "تحويل ا

وتركيا، ك� أنها ليست غ� مبالية بتوسيع النفوذ الجيوسيايس املستمر لرتكيا وإيران. ومع ذلك، فإن انسحاب 

الواليات املتحدة هو نتيجة مفروضة، وال �كن للمملكة العربية السعودية أن تواجهه إال بشكل واقعي، 

يف "عدم االنخراط مع تركيا وإيران يف نفس الوقت" و"الحفاظ عىل  يف ظل الهدف� الرئيسي� املتمثل�

الحوار أثناء الرصاع"، والحفاظ عىل املثلث االسرتاتيجي للرشق األوسط يف مرحلة ما بعد العهد األمرييك 

 وتجنب الوقوع يف رشك وقتل من قبل تركيا وإيران يف نفس الوقت. 

بية السعودية قد أطلقت عملية مصالحة مع تركيا وإيران واحدة ومع ذلك، وعىل الرغم من أن اململكة العر 

تلو األخرى، فإن هذا ال يعني أن الرشق األوسط عىل وشك الدخول يف عرص جديد من "الحب والسالم". 

ألن الواليات املتحدة تهيمن  إن السعودية مستعدة لبدء الحوار واستعادة العالقات الدبلوماسية معهاو 

عليها، ويف ظل احت�ل عدم القدرة عىل السيطرة عىل األمن واالستقرار اإلقليمي�، فإن استكشاف طرق 

 جديدة للتعامل مع "التهديد اإليرا�" أمرًا مهً� لها.

اململكة العربية  من منظور االتجاهات اإلقليمية يف الرشق األوسط، فإن استئناف العالقات الدبلوماسية ب�

السعودية وإيران ال يتطلب بالرضورة من الص� الرتويج لها بشكل متعمد. ومع ذلك، فقد تعمد البلدان 

ا. يعكس هذا املنطق السيايس الدويل الذي � وشكرتا الص� علناً عىل جهودهاختيار بك� إلنهاء امليل األخ

ثالثة يأخذ ما يحتاجه يف إطار اللعبة الصينية يتجاوز الرشق األوسط أي أن كل طرف من األطراف ال

، الص�، بين� تأمل الص� يف ذلكاألمريكية: تنوي اململكة العربية السعودية وإيران الرتويج لـ "وجه" 

غرس بيئة دبلوماسية أكرث اتساًعا يف الرشق األوسط وخلق سلوك وصورة لدولة كربى مختلفة وتسعى إىل 

من منظور اململكة العربية السعودية، تأمل يف إظهار الصداقة مع الص�، وذلك  املتحدة.متاًما عن الواليات 

لخلق تفاعل متعدد األقطاب ب� القوى الكربى. إن نظام الرشق األوسط اليوم مبني عىل قوت�. أوالً، 

ملكة العربية ينعكس صعود ومنافسة القوى الكربى يف املنطقة بشكل أسايس يف املنافسة والتعاون ب� امل

السعودية وتركيا وإيران؛ وثانيًا، دخول وخروج القوى الكربى خارج املنطقة، وكان أبرزها يف السنوات األخ�ة 

دها ، وتعزيز روسيا لوجو اتيجية املحيط� الهندي والهادئ"إذ تسعى الواليات املتحدة للخضوع لـ "اسرت 

زام والطريق".  وبسبب هذا ريع مثل "مبادرة الح، وضخ الص� يف مشاالعسكري بعد "الربيع العريب"

، فإن الهدف األسمى لدول الرشق األوسط هو السعي إىل نوع من التوازن الجيوسيايس والتحوط الهيكل

 ب� القوى الكربى لتعظيم مصالحها الوطنية.

القمع االسرتاتيجي  ومن منظور جغرايف، تأمل إيران أيًضا يف إقامة عالقات مع الص� وروسيا من أجل مقاومة

عاًما" ب� الص� وإيران  25للواليات املتحدة بشكل مشرتك. عشية التوقيع عىل "خطة التعاون الشامل ملدة 

، قامت إيران عن عمد بترسيب املحتوى ذي الصلة من النص الفاريس، بهدف خلق جو من 2021يف عام 

. اإلعالن الناجح عن استئناف العالقات الدبلوماسية  النية م�ثلة -الرأي العام بأن الص� "معادية ألمريكا"

https://www.hk01.com/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%88%86%E6%9E%90/876052/%E6%B2%99%E7%89%B9%E8%88%87%E4%BC%8A%E6%9C%97%E5%BE%A9%E4%BA%A4-%E5%8F%83%E8%88%87%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E9%80%80%E5%87%BA%E4%B8%AD%E6%9D%B1%E7%9A%84%E5%9C%B0%E7%B7%A3%E5%B7%A8%E8%AE%8A-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%9C%89%E4%BB%80%E9%BA%BC%E8%80%83%E9%87%8F
https://www.hk01.com/%E5%9C%8B%E9%9A%9B%E5%88%86%E6%9E%90/876052/%E6%B2%99%E7%89%B9%E8%88%87%E4%BC%8A%E6%9C%97%E5%BE%A9%E4%BA%A4-%E5%8F%83%E8%88%87%E7%BE%8E%E5%9C%8B%E9%80%80%E5%87%BA%E4%B8%AD%E6%9D%B1%E7%9A%84%E5%9C%B0%E7%B7%A3%E5%B7%A8%E8%AE%8A-%E4%B8%AD%E5%9C%8B%E6%9C%89%E4%BB%80%E9%BA%BC%E8%80%83%E9%87%8F
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ب� البلدين يف الص� يظهر ثقة إيران وصداقتها مع بك�، وبالطبع يجب عىل اململكة العربية السعودية 

 أن تقدم درجة معينة من االهت�م أو التنازل.

ة واستئناف العالقات وأخ�اً هناك الص� التي تريد تحقيق ثالثة أهداف سياسية من خالل الوساط

الدبلوماسية. أوالً، تعزيز التسهيل الجوهري للعالقات ب� اململكة العربية السعودية وإيران، وتوسيع 

سرتاتيجية يف الرشق األوسط، ومنع اململكة العربية السعودية وإيران من ضخ مدخالت اال  الص� مساحة

وتكراًرا باختيار أحد الجانب� والتأكد من التعاون. لن  اسرتاتيجية للتنافس عىل الص�، ومطالبة بك� مراًرا

ها تدل عىل أن الص� لديها بالفعل مكانة معينة . إنتؤثر الخطة مع الطرف اآلخر عىل التبادالت ب� البلدين

كقوة كربى يف الرشق األوسط، والتي �كن أن تجعل السعودية وإيران تبيعان "وجهه�". إن رسية هذا 

للغاية.  أن تتعاون الص� مع جهود السعودية وإيران، وقد يكون لهذا األمر تأث� نفيس كب�  األمر كاملة

عىل الواليات املتحدة. إن تكوين صورة عن نفسها عىل أنها "دولة رئيسية مسؤولة" دعمت السالم دامئًا 

ت صينية ملراقبة العامل"، وعززت محادثات السالم، عىل أمل منع استمرار تصدير الواليات املتحدة لـ "بالونا

"الجمهور السلبي الرأي القائل بأن بك� عىل وشك تقديم مساعدة عسكرية لروسيا "عزز أيًضا مصداقية 

نقطة "بشأن األزمة األوكرانية ، مش�ة إىل أنها ال تنوي دعم  12وصدق" ورقة املوقف الصينية املكونة من 

 املتحدة. الحرب، عىل عكس املوقف العدايئ لـ الواليات

 

 2023-3-11، تشاو شياونا، southcn ملاذا اختارت السعودية وإيران أن تكونا يف بك�؟

قال وانغ ج�، األستاذ املشارك يف معهد الرشق األوسط بجامعة نورث ويست أن اململكة العربية السعودية 

وإيران، كدولت� رئيسيت� يف الرشق األوسط، لديه� احتياجات اسرتاتيجية لبعضه� البعض. تأمل اململكة 

ران؛ وتأمل إيران يف تسهيل العربية السعودية يف تخفيف حدة الحرب األهلية يف اليمن من خالل إي

العالقات مع دول املنطقة من خالل اململكة العربية السعودية، ثم تطوير اقتصادها. و�كن القول أن لدى 

الجانب� الدافع ملحادثات السالم... قال وانغ يي، عضو املكتب السيايس للجنة املركزية للحزب الشيوعي 

ارجية، إن حوار بك� حقق نتائج مهمة وأعلن استئناف العالقات الصيني ومدير املكتب املركزي للشؤون الخ

الدبلوماسية ب� البلدين. هذا انتصار للحوار وانتصار للسالم، وهو يوفر أخباًرا جيدة وكربى، ويرسل إشارة 

وسط. واضحة إىل العامل املضطرب الحايل.. هذا االتفاق سيكون له حتً� تأث�ًا كب�ًا عىل الوضع يف الرشق األ 

اململكة العربية السعودية وإيران قوتان مهمتان يف الرشق األوسط، وللمصالحة بينه� تأث� بعيد املدى 

 عىل الوضع يف املنطقة بأرسها. 

من وجهة نظر يو غو تشينغ الباحث يف معهد دراسات غرب آسيا وأفريقيا التابع لألكاد�ية الصينية للعلوم 

املثال عىل "مبادرة األمن العاملي" و "مبادرة التنمية العاملية" التي ذكرها االجت�عية، هذه هي البداية و 

القادة الصينيون يف العديد من املناسبات الدولية يف الرشق األوسط. والهدف الرئييس هو حل انقطاع 

لدين الدبلوماسية ملدة سبع سنوات العالقات ب� السعودية وإيران، وبعد االضطراب عادت العالقة ب� الب

إىل مسار جديد يتجه نحو املستقبل والتنمية، ويحل النزاعات اإلقليمية من خالل املفاوضات السلمية التي 

تكتسب أهمية كب�ة. يف رأيه، يف ظل الرتويج للص�، تحركت السعودية وإيران نحو املصالحة الشاملة 

https://www.southcn.com/node_0183de080d/264ce8729b.shtml
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، ويتطلعان  ن تدريجياً حول بعض القضاياوتوصلتا إىل التزام واضح نسبيًا، م� يدل عىل أن البلدين يتقاربا

إىل حل الرصاع ب� البلدين. من خالل املفاوضات السلمية: التناقضات األساسية التي كانت قامئة منذ فرتة 

ويرى مراقبون أن مصالحة القرن ب�  طويلة ستحول أولوياتهم اإلسرتاتيجية إىل الجانب املحيل يف املستقبل.

يف استقرار سوريا، وسالم العراق، وتسوية األوضاع يف اليمن، وستحدث تغي�ات  إيران والسعودية ستسهم

 إيجابية يف العديد من قضايا الرشق األوسط.

ذكر يوغو تشينغ أن محادثات السالم هذه جرت يف بك� تحت رعاية الص�، والسبب املهم هو أن 

ق األوسط مثل العراق وسلطنة ع�ن ، السعودية وإيران أجرتا جوالت عديدة من املحادثات يف دول الرش 

ولكن كان هناك العديد من عوامل التدخل يف هذه املحادثات، مثل قيام بعض وسائل اإلعالم مبطاردة 

 وكشف الكث� من املعلومات، م� يؤدي إىل عدم إجراء مفاوضات مثمرة.

وماسية الصينية الدقيقة يف "حديث السالم هذا بعيد جًدا عن الرشق األوسط، والذي ال يعكس فقط الدبل

لحظة حرجة، ولكنه يعكس أيًضا أن اململكة العربية السعودية وإيران قد اتخذتا قراًرا للقضاء عىل التدخل 

ومناقشته يف مكان آمن." وقال يوغو تشينغ، م� يدل عىل أن الفلسفة الدبلوماسية للص� قد تبنتها العديد 

ن الص� ليس لديها مصلحة ذاتية يف تعزيز حل العالقة ب� البلدين، من الدول، وتعتقد السعودية وإيران أ 

 وتثقان متاًما يف الص�.

قال وانغ ج� إن الص� قوة خارجية مهمة يف الرشق األوسط، وتأمل دول املنطقة بشدة أن تلعب الص� 

لعالقات ب� القوى الكربى دوًرا أكرث أهمية. إنها أيًضا املرة األوىل التي نجحت فيها الص� يف التوسط يف ا

 مبوقف قوة عاملية، وهو أمر ذو أهمية كب�ة.

يعتقد يو غو تشينغ، باملعنى الواسع، أن قيادة الص� للقضايا اإلقليمية وتحس� العالقات ب� اململكة 

 العربية السعودية وإيران يعكس يف الواقع أن الص� تحاول لعب دور يف القضايا الدولية مع صورة أكرث

ايجابية لعالقات القوى الكربى. لعب تطوير االتجاه التفاعيل للص� دوًرا تجريبيًا جيًدا للغاية، م� أدى إىل 

 ترسيخ صورة الص� كدولة عظيمة.

"وهذا سيدفع أيًضا القوى الكربى واملنظ�ت الدولية األخرى مثل األمم املتحدة إىل االعتقاد حًقا أنه إىل 

وأوكرانيا، هناك العديد من املشاكل اإلقليمية يف العامل اليوم، والتي �كن حلها من  جانب الرصاع ب� روسيا

خالل املفاوضات السلمية." مثال جيد، وسيؤثر أيًضا عىل سياسة الواليات املتحدة يف الرشق األوسط. يجدر 

 التفك� أكرث يف نوع الصورة التي ستظهر لقوة عظمى يف الرشق األوسط يف املستقبل.

 

إيران والسعودية وإرسائيل منافسون لبعضهم البعض، ولكن الص� �كن أن تتعاون معهم يف نفس 

 cn.chinadaily ،Zou Zhibo ،11-3-2023 الوقت، أي نوع من الحكمة هذه؟

الرشق األوسط املعقد، تلتزم الص� مبفهوم السياسة الخارجية املتمثل يف االنفتاح والشمولية ...يف مواجهة 

، فاقية تعاون طويل األمد مع إيران، مل تتوصل الص� فقط إىل اتاملربح للجانب�. ويف هذه املرة والتعاون

 ، ك� تقوممس� سنة القادمةل الطاقة يف الخحول التعاون يف مجالت أيًضا إىل اتفاق مع السعودية بل توص

https://cn.chinadaily.com.cn/a/202303/11/WS640c08c2a3102ada8b2330cc.html
https://cn.chinadaily.com.cn/a/202303/11/WS640c08c2a3102ada8b2330cc.html
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دية لـ "االنسجام بدون اختالف" . يوضح هذا مفاهيم الص� التقليبتعاون رفيع املستوى مع إرسائيل

، ك� يوضح عقل الص� الواسع للتقاطع واالزدهار املشرتك مع البلدان واألمم و"املوازية بدون نزاع"

 والثقافات يف جميع أنحاء العامل.

، فإن الدول لديها أ�اط سلوك مختلفة يف قافات واملفاهيم والظروف الوطنيةالتواريخ والثنظرًا الختالف 

، وهي منطقة مليئة ول األخرى. بالنسبة للرشق األوسطالتعامل مع العامل والتعامل مع العالقات مع الد

حدة ودول غربية أخرى ، تبنت الواليات املتوالدينية والنزاعات الجيوسياسية بالرصاعات التاريخية والعرقية

لتدخل بقوة يف أساليب "صارمة" مبا يف ذلك التدخل السيايس والغزو العسكري والعقوبات االقتصادية ل

، والرصاع الفلسطيني ومن األمثلة عىل ذلك حرب العراق، والحرب السورية .شؤون الرشق األوسط

التناقضات والرصاعات اإلقليمية ب� دول ، تفاقمت ات ضد إيران وسوريا. ونتيجة لذلك، والعقوبرسائييلاإل 

، وما ظهر يف الرشق األوسط هو التدهور الوطني والصعوبات االقتصادية والصعوبات يف الرشق األوسط

 معيشة الناس وأزمة الالجئ�.

ت واملحادثا ، تعزز السالما تجاه شؤون الرشق األوسط: أوالً، تتبنى الص� نهًجا مختلًفا متامً من ناحية أخرى

، وتع� بشكل خاص مبعوثًا خاًصا لشؤون الرشق األوسط ألداء هذه املهمة. إذا نظرنا سياسيًا ودبلوماسيًا

عاًما"  25، فإن "اتفاقية التعاون الشامل ب� الص� وإيران ملدة ها من مستوى أعىل ومن منظور أوسعإلي

ية يف املنطقة. الجوانب السياسية: إن هي اتفاقية "متعددة املكاسب" تؤدي إىل السالم واالستقرار والتنم

كنولوجي خارجي طويل توقيع االتفاقية الصينية اإليرانية سيمكن إيران من الحصول عىل دعم اقتصادي وت

، م� سيساعد إيران يف الحفاظ عىل االستقرار الداخيل والتنمية. ك� أنه سيجعل هيكل القوة األمد ومستقر

إىل االستقرار العام للهيكل اإلقليمي. في� يتعلق باألمن: إذا متكنت إيران من اإلقليمية أكرث توازناً ويؤدي 

ا ، وسيقل أيضً فعها لالندماج يف املجتمع الدويل، وسيزداد دااملة، سيزداد إحساسها باألمنالتطور بطريقة ش

، سينخفض يرا�االنتشار النووي اإل، ك� أن مخاوف املجتمع الدويل بشأندافعها لتطوير القدرات النووية

ناهيك عن أن مساعدة الص� يف تطوير صناعتها النفطية ستقلل بشكل كب� من سعي إيران للحصول عىل 

، من الحفاظ متتلك رابع أكرب احتياطيات نفطية، التي انب االقتصادية: إذا متكنت إيرانالطاقة النووية. الجو 

 فيًدا لتعايف االقتصاد العاملي وأمن الطاقة.، فسيكون ذلك مإمدادات مستقرة من النفط للعامل عىل

 

، معهد جاو وانيينج السعودية تستأنف العالقات الدبلوماسية مع إيران: الص� تساهم يف السالم العاملي

 An Ran Hua Zhang Yuxin ،13-3-2023للرشق األوسط، 

 األسباب الرئيسية التي جعلت الص� قادرة عىل تحقيق مثل هذه املعجزة الدبلوماسية هي:

يف الرشق األوسط  لقوىا، التي حاربت محايد. عىل عكس الواليات املتحدة، الص� وسيط موضوعي و أوالً

الص� ليس لديها "أنانية" يف الرشق األوسط. فهي تلتزم ، فإن ة طويلة من أجل مصلحتها الذاتيةمنذ فرت 

تدعم دول الرشق األوسط الوطنية للرشق األوسط. ، وتحرتم السيادة مبفهوم التعاون املربح للجانب� دامئًا

، مل يكن لدى الص� أي فكرة عن اإلرضار مبصالح طرق الدبلوماسية. يف هذه الوساطةيف حل النزاعات بال

http://www.china.com.cn/opinion2020/2023-03/13/content_85163905.shtml?d=1678690998418
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لآلخر أو ملصالحه الخاصة. لقد متسكت بشكل كامل مبوقف محايد وموضوعي ومحايد لتوف� أحد الطرف� 

 فرص وأماكن للتفاوض للبلدين، ولعبت دورها. 

ثقة يف نفس الوقت. تعترب منطقة الرشق األوسط من أكرث املناطق التي تشهد الأن الص� اكتسبت  ،والثا�

لدول. قال الباحث األمرييك جي روكيس: "الحفاظ عىل عالقات رصاعات عرقية وسياسات أكرث تعقيًدا ب� ا

دبلوماسية جيدة مع جميع دول الرشق األوسط هو اإلنجاز الدبلومايس األكرث بروزًا للص� يف الرشق 

الدول الغربية عىل خالف مع إيران، لذلك ال �كنهم كسب ثقة األوسط". لطاملا كانت الواليات املتحدة و 

 إيران. 

، قفز الجانبان من العامل اإلسالمي وتوصال إىل اتفاق ص� دولة رئيسية لها تأث� عاملي. وهذه املرةال ،اثالثً 

ضخم. من ناحية ، ويرجع ذلك أساًسا إىل تقديره� للنفوذ الصيني الاف العالقات الدبلوماسية يف بك�الستئن

لعب دوًرا مهً� يف كال ، وتيرانإ و لسعودية لمملكة العربية ا، تعد الص� أيًضا رشيًكا تجاريًا مهً� لأخرى

، فإن ة االتفاقية أقوى. من ناحية أخرى، بالنظر إىل العاملن مصداقيفإ، الجانب�، ومع وجود الص� كشاهد

وتحافظ عليه.�كن ملشاركة الص� أن تجعل  ب السالم، وتدعم السالم،الص� دولة رئيسية مسؤولة تح

 .نًا وثقةً أكرث آما يف املنطقة السالم

من منظور أعمق، من الواضح أن الواليات املتحدة أكرث قلًقا بشأن انتصار الص� الدبلومايس. يف السنوات 

األخ�ة، ضعفت الهيمنة األمريكية، ونفذت االنك�ش االسرتاتيجي يف الرشق األوسط. عمدت الص� بشكل 

األوسط من خالل مبادرة "الحزام والطريق"، واستمر متزايد إىل تعميق عالقاتها االقتصادية مع دول الرشق 

نفوذها االقتصادي يف املنطقة يف االرتفاع. من خالل التوسط يف استئناف العالقات الدبلوماسية ب� إيران 

واململكة العربية السعودية، أثبتت الص� قدرتها عىل التوسط يف النزاعات السياسية يف الرشق األوسط، 

رها حدثًا بارزًا يف مشاركتها يف الشؤون السياسية للرشق األوسط. يف املستقبل، قد يكون والتي �كن اعتبا

من املرجح أن تتدخل الص� بشكل بنّاء يف العديد من القضايا الساخنة يف الرشق األوسط، مثل القضية 

املتصاعد يف الرشق  الفلسطينية اإلرسائيلية، والقضية السورية، وقضية اليمن. أثار النفوذ السيايس الصيني

األوسط يقظة الواليات املتحدة إىل حد ما. عىل خلفية اللعبة املتصاعدة ب� الص� والواليات املتحدة، ال 

 ترغب الواليات املتحدة يف رؤية الص� تكسب "نقاطًا إضافية" يف املنطقة.

أحدث مثال عىل التقارب يف يعد استئناف العالقات الدبلوماسية ب� اململكة العربية السعودية وإيران 

الرشق األوسط، م� يدل عىل أن الحكم الذايت االسرتاتيجي لدول الرشق األوسط قد تم تعزيزه باستمرار. 

تدعم الص� دول الرشق األوسط يف السعي لتحقيق التنمية املستقلة، وتوفر الحكمة الصينية والحلول 

لته الص� مسؤولية دولة كربى وقدمت مساه�ت الصينية لدول املنطقة لحل النزاعات. يعكس ما فع

 مهمة يف الحفاظ عىل السالم العاملي.
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 jiemian ،14-3-2023 كيف سيؤثر استئناف السعودية وإيران للدبلوماسية عىل الرشق األوسط؟،

للدول العربية بجامعة نينغشيا، وك� تيان، نائب مدير معهد الرشق يل شاوشيان، عميد املعهد الصيني 

 األوسط التابع للمعهد الصيني للعالقات الدولية املعارصة.

 ق األوسط واالتفاق الجديدرش سياسة أم�كا يف ال

ليه قال يل شاوشيان إنه عىل الرغم من أن الواليات املتحدة اضطرت إىل املوافقة عىل االتفاق الذي توصل إ

الرشق األوسط. ، ألن إيران ال تزال الهدف األكرب للواليات املتحدة يف إال أنها مل تكن سعيدة يف قلبها ،الطرف�

، ملناقشة لدفاع أوسنت إرسائيل عىل التوايل، زار رئيس هيئة األركان املشرتكة مييل ووزير ايف األسبوع املايض

ويعتقد أنه  قات ب� إرسائيل واململكة العربية السعودية.كيفية احتواء إيران وتعزيز عملية تطبيع العال 

، قد تجري الواليات املتحدة بعض لواليات املتحدة يف الرشق األوسطتفاقية وت�ة ااال بعد أن عطلت 

، لكنها لن تجري تعديالت يف السياسة أو تعيد نرش املزيد من القوات عديالت العالجية يف الرشق األوسطالت

، ومن ناحية أخرى تضع بشدة يف أزمة أوكرانيا من ناحية "الواليات املتحدة متورطة سط.يف الرشق األو 

، لن تخصص الواليات املتحدة املزيد يل شاوشيان إنه يف ظل هذه الظروفالص� كمنافس رئييس لها." وقال 

التوصل إىل  ، توقع أنه منذ تيان نفس الرأي. يف الوقت نفسهتش� قالك�  من الطاقة للرشق األوسط .

ن الرشق األوسط يف ، لن تحل الواليات املتحدة قضايا الرشق األوسط يف التعامل مع شؤو يف الص�تفاق اال 

 .سياستها يف الرشق األوسط ، بل قد تضع املنافسة مع الص� يف إطاراملستقبل فحسب

 االتفاق الجديد واالتفاق النووي اإليرا�

الواليات املتحدة وإيران يف نهاية املطاف املفاوضات بشأن االتفاق النووي وتوقع يل شاوشيان أن تستأنف 

اإليرا�. إن استئناف العالقات الدبلوماسية ب� اململكة العربية السعودية وإيران له أهمية إيجابية 

السعودية  الستئناف املفاوضات األمريكية اإليرانية، عىل األقل إلزالة العقبات التي تعرتض اململكة العربية

أمام املفاوضات. وأشار تش� تيان أنه عىل الرغم من استئناف العالقات الدبلوماسية ب� إيران والسعودية، 

 األعضاء يف منظمة أوبك، فمن الصعب عىل البلدين إقامة تعاون يف سوق النفط الدولية.

 االتفاق الجديد وحرب اليمن

طريق املصالحة، فهذا يعني أيًضا أن إمكانية حل األزمة  قال يل شاوشيان إن السعودية وإيران اآلن عىل

اليمنية من خالل املفاوضات قد زادت بشكل كب�. ك� أن تهدئة العالقات السعودية اإليرانية يساعد عىل 

 تخفيف حدة الخالفات ب� الفصائل املختلفة يف سوريا ولبنان ودول أخرى.

يج، أوضح يل شاوشيان أن هناك ثالثة أنواع رئيسية من مواقف وفي� يتعلق بالدول العربية يف منطقة الخل

الدول تجاه إيران. أحده� السعودية والبحرين، املعادون إليران، واآلخر قطر واإلمارات العربية املتحدة، 

اللتان تتعاونان مع إيران، واألخرى هي الكويت وع�ن، املسؤولتان عن تسوية األمور. نظرًا ألن موقف 

العربية السعودية تجاه إيران يؤثر عىل العديد من الدول العربية، فبعد أن حسنت السعودية  اململكة

 العالقات، ستدفع أيًضا الدول األخرى إىل تحس� العالقات مع إيران.

https://www.jiemian.com/article/9061055.html
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"الدولة الوحيدة التي تعارض تحس� العالقات مع إيران هي إرسائيل. قال يل شاوشيان" "ولكن ألن إيران 

تا يف حروب رسية مستمرة، فإن إرسائيل لن تتخذ إجراءات متطرفة ضد إيران ردا عىل االتفاق وإرسائيل كان

 الجديد. ولكنها ستتخذ بعض اإلجراءات للتدخل يف املصالحة ب� السعودية وإيران."

ك� أكد يل شاوشيان أن عودة العالقات الدبلوماسية ب� السعودية وإيران ال تعني اختفاء التوتر ب� 

بلدين. بسبب التناقضات العميقة الجذور ب� البلدين، فإن استعادة العالقات الدبلوماسية ليست سوى ال

 الخطوة األوىل، وسوف يستغرق األمر وقتًا طويالً للتكيف.

 االتفاق الجديد والص�

مصلحة يرى يل شاوشيان أن السعودية وإيران بحاجة إىل ثالثة رشوط للتوصل إىل اتفاق. األول هو أنه لل

، تعمل دول الرشق األوسط بالفعل عىل تحس� عالقاتها. والثا� 2021الوطنية لكال الطرف�، وبدًءا من عام 

 أنه وبعد عام� من املفاوضات فهم كل طرف بوضوح موقف الطرف اآلخر.

ية ، تحتاج السعودية. وبسبب التناقضات ب� البلدينوالثالث هو "تشطيب الباب" الذي يتطلب دفعة قو

جانب�. وتعمل الص� كعامل وإيران إىل دولة �كن للطرف� أن يثق بها و�كن أن متارس نفوذاً عىل كال ال

تحرتم الص� بالكامل الوضع الرئييس لدول الرشق األوسط، ولن متأل ما يسمى بـ "الفراغ"، ولن  ".دافع لذلك

ستقرار يف الرشق األوسط، ورشيكاً يف التنمية تخلق زمرة حرصية. الص� مستعدة ألن تكون داع�ً لألمن واال 

 واالزدهار، ومروج الوحدة وتحس� الذات.

 

، ريكويتيش، hk01، استئناف العالقات الدبلوماسية ب� السعودية وإيران: هذه مقدمة وليست ذروتها

11-3-2023 

"املرسحيات الكب�ة" مبقدمة، لكن املقدمة ليست الذروة. أمام الكام�ا بعد االتفاق ب� البلدين تبدأ جميع 

صافح وزير الدولة السعودي ومستشار األمن القومي عيبان أم� املجلس األعىل لألمن القومي اإليرا� 

 شمخا� وكان يقف وانغ يي يداعب ظهوره�. هذه القصة رمبا مل تنته بعد.

إىل بك�، فال  ئييسر ، إذا عدنا ودرسنا بعناية رحلة يش ج� بينغ إىل اململكة العربية السعودية ورحلة اآلن 

البيان املشرتك للص� واململكة العربية السعودية، عند اإلشارة إىل املخاوف  -يزال بإمكاننا العثور عىل أدلة 

انب� اتفقا عىل رضورة تعزيز التعاون املشرتك األمنية لدول الخليج بشأن برنامج إيران النووي. ذكر أن الج

 لض�ن استخدام "الربنامج النووي اإليرا�" لألغراض السلمية، وعىل طهران احرتام "مبادئ حسن الجوار".

بك�، شهد اتجاه الرياح املحيط باالتفاق النووي اإليرا� يف الرشق األوسط أيًضا تغ�ات ل ئييسر بعد زيارة 

وجه الخصوص، بدأت دول الخليج العربية وعىل رأسها اململكة العربية السعودية يف إرسال هائلة، وعىل 

إشارات إيجابية بشكل فعال إىل إيران. وبحسب تقرير "إزفستيا" الرويس، أوضح وزير الخارجية السعودي 

ن إىل االتفاق منذ بعض الوقت أنه بسبب املخاوف من تعليق املفاوضات بشأن عودة الواليات املتحدة وإيرا

النووي بشكل جوهري، فإن األولوية القصوى هي صياغة خطة منهجية إلرشاك دول الخليج العربية يف 

 عملية التفاوض لتاليف املزيد من التوسع يف املخاطر األمنية اإلقليمية.

https://www.hk01.com/%E5%8D%B3%E6%99%82%E5%9C%8B%E9%9A%9B/876038/%E7%8E%8B%E6%AF%85%E6%8C%87%E6%B2%99%E4%BC%8A%E5%8C%97%E4%BA%AC%E5%B0%8D%E8%A9%B1%E6%98%AF%E5%92%8C%E5%B9%B3%E7%9A%84%E5%8B%9D%E5%88%A9-%E4%BC%8A%E6%8B%89%E5%85%8B%E8%A1%A8%E6%AD%A1%E8%BF%8E-%E6%8F%AD%E9%96%8B%E6%96%B0%E4%B8%80%E9%A0%81
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ق األوسط، ك� أكد وزير الخارجية السعودي عىل وجه التحديد أن انتشار األسلحة النووية ليس مفيًدا للرش 

ولكن طاملا مل يتم انتهاك هذا املبدأ، �كن إليران االستمرار يف تطوير التكنولوجيا النووية. يبدو أن البيان 

الصادر عن الجانب السعودي يش� إىل أن املفاوضات املتعرثة بشأن االتفاق النووي اإليرا� وسياسة الضغط 

 إىل األوسط الرشق يفائيل عىل إيران تدفع بالوضع األمني القصوى العنيدة من قبل الواليات املتحدة وإرس 

 وخلق أزمة غ� مسبوقة يف دول الخليج.، الرصاع حافة

ج الفاريس، مركز إنتاج مبجرد أن �تد الوضع اإلقليمي، ستتأثر دول الخليج العربية أيًضا، وسيشهد الخلي

النفط والغاز يف العامل، حت�ً إغالقًا واسع النطاق. هذا ما ال تريد السعودية رؤيته. لذلك، في� يتعلق 

بالسيطرة عىل الوضع، فإن للسعودية وإيران لغة مشرتكة وحتى مصالح مشرتكة، وإال فلن يبادروا باملشاركة 

 يف االتفاق النووي اإليرا�.

للص�، رافقه مفاوضون إيرانيون بشأن االتفاق النووي، وبدا أنهم  ئييسر اإلشارة إىل أنه خالل زيارة وتجدر 

"يف غ� محلهم" يف الوفد املكون بشكل أسايس من قادة إداريت االقتصاد والطاقة. ويف البيان املشرتك الصادر 

 ووي اإليرا�.عن الص� وإيران، توصل الجانبان أيضا إىل توافق بشأن االتفاق الن

�كن التخم� بجرأة أنه مبجرد مشاركة دول مجلس التعاون الخليجي رسميًا يف مفاوضات االتفاق النووي 

اإليرا�، فمن املحتمل أن تصبح قوة رئيسية تتنافس عليها جميع األطراف. شهدت العالقات ب� الص� 

ة إعادة إطالق االتفاق النووي اإليرا� بنجاح والدول العربية تقدما كب�ا يف السنوات األخ�ة. إن إمكاني

سيؤثر أيًضا عىل الوضع العام للتعاون الثنايئ، والذي يضع أيًضا أساًسا متينًا للص� وإيران واململكة العربية 

 السعودية ودول الخليج العربية األخرى إلجراء حوارات متعددة األطراف يف إطار الربنامج النووي اإليرا�.

، حيث تعززت ات الدولية حاليًا فوضوية نسبيًا� الجدير باملالحظة هو أن البيئة العامة للعالقالتغيإن 

، وال يُتوقع أن تتدخل القوى الخارجية كث�ًا يف شؤون الرشق األوسط. بة يف االستقالل يف الرشق األوسطالرغ

، ة الجانب" خالل الحرب الباردةادييف السنوات األخ�ة، تغ�ت الدول العربية من السياسة الخارجية "أح

وات وتشكل سياسة خارجية جديدة أكرث استقاللية وتوازنًا. لقد تحسنت مكانة إيران االسرتاتيجية يف السن

، باإلضافة إىل أن انض�م لواليات املتحدة من الرشق األوسط، والتي ترتبط إىل حد كب� بانك�ش ااألخ�ة

لص� بسمعة أفضل يف ، تتمتع اأساس أيًضا. يف ظل هذه التغي�اته إيران إىل منظمة شنغهاي للتعاون ل

، ية وغ� حرصية. باإلضافة إىل ذلك، وهي آلية غ� جغرافالرشق األوسط، ال سي� مبادرة الحزام والطريق

 ، و�كن الوثوق بها.ال تزال حركة الص� منخفضة للغاية، وتعمل بصمت خلف الكواليس

 ، قد أوفت بأمانة بواجباتها بصفتها الدولة املضيفة. عالوةحسن النية وموثوق بها تها وسيطًابصف إن الص�

 ، قالت الص� أيًضا إنها ستواصل لعب دور بناء يف التعامل الصحيح مع قضايا النقاط الساخنة يفعىل ذلك

ح حوار بك� ، أصبا كدولة رئيسية. ك� قال وانغ يي، وإظهار مسؤوليتهالعامل وفًقا لرغبات جميع الدول

هذا أيًضا م�رسة ناجحة للتنفيذ الفعال "ملبادرة األمن العاملي" للقادة الصيني�. نأمل أن تكون عودة 

 العالقات الدبلوماسية ب� السعودية وإيران مجرد بداية جديدة.

 


