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 المقدمة

بين رغبة الرئيس األمريكي في حشد مناصريه، واالستعداد للمواجهة المرتقبة مع 

مشروع قرار اإلقالة الذي ينتظره في مجلس الشيوخ، ورغبته في االستعداد له بتعبئة 

الجمهوري خلفه، ولتعزيز الخطوط الحمر الخاصة بالسفارات األمريكية ومنع قتل الحزب  

الجنود األمريكيين، وللحد من تطور نفوذ إيران في سوريا، لهذا، يرى خبراء أن هذه  

 القائمة من المطالب كانت وراء اغتيال قائد "فيلق القدس" قاسم سليماني. 

اإلشارة لهما ما هما إال ضلعان ضمن مثلث تتساوى غير أن الخطين األحمرين السالف 

 أضالعه أو تكاد بوجود ضلع ثالث، أال وهو تحدي سياسة احتواء الصين. 

فالضربة التي أعقبت اقتحام السفارة األمريكية في العراق أعقبت كذلك تدريبات 

عسكرية جمعت كل من الصين وروسيا بإيران، ومثلت تطورا مهما في اإلستراتيجيات 

البحرية الصينية، وكانت من أهم العوامل التي دفعت الواليات المتحدة لتقديم عبرة غير 

مرتفعة الثمن بالنسبة لها، تؤدي لكبح جماح محاوالت استدعاء الصين عسكريا، وإسباغ  

الشرعية على محاوالت تمددها البحري الذي تحاول الواليات المتحدة محاصرته في بحر 

 الصين. 

تأثير هذا المحدد على قرار الواليات المتحدة بقتل "سليماني"؟ هذا ما فما هي مالمح 

 تجيب عنه الورقة البحثية.
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 األزمة

طائرات أمريكية مسيرة، كل منها مزودة   3، تمكنت 2020يناير/كانون الثاني  3في 
بأربعة صواريخ "هيلفاير"، من قصف سيارتين غادرتا مطار بغداد، وكان على متن هاتين  

ارتين قائد "فيلق القدس" اإليراني "قاسم سليماني"، وبرفقته أبو مهدي المهندس،  السي
 نائب رئيس الحشد الشعبي، باإلضافة إلى مرافقين لهما. 

سوري، عمل بموجبه جهاز   - "إسرائيلي"  - تمت العملية في إطار تنسيق أمني أمريكي 
مصادر هذا الجهاز من  "الموساد" على مراقبة تحركات "سليماني" لعدة أيام، ووفرت 

معلومات وتفاصيل دقيقة عن رحلة    - بحسب وسائل إعالم أمريكية    - داخل "مطار دمشق"  
 سليماني الجوية من العاصمة السورية إلى نظيرتها العراقية. 

وفور تأكيد عناصر ونشطاء المخابرات األمريكية في مطار بغداد ما سربته المخابرات  
،  Airbus A320"اإلسرائيلية" من أن سليماني قادم من دمشق إلى بغداد على متن طائرة 

الطائرات  رحالت طيران أجنحة الشام، قامت 
األمريكية بتعقب تحركاته ثم قصفه خارج 
المطار. وتمت العملية بالتعاون بين المخابرات  
المركزية ووزارة الدفاع األمريكية بحسب شبكة  

 "إن بي سي".

وكانت واشنطن تتهم "سليماني" من قبل 
بالمسؤولية عن "العمليات العسكرية السرية"  

 "1.ق وسوريا، وصنفته "شخصية داعمة لإلرهاب في أنحاء الشرق األوسط، وبخاصة العرا

 

1Courtney Kube, Airport informants, overhead drones: How the U.S. killed Soleimani, NBC  -Ken Dilanian  
News, 10 January 2020. https://nbcnews.to/2R8I7Qj 

 

وكانت واشــــنطن تتهم "ســــليماني" 

من قـبل ـبالمســــؤولـية عن "العملـيات 

العسـكرية السـرية" في أنحاء الشـرق 

األوســـو، وبخاصـــة العراق وســـوريا، 

 وصنفته "شخصية داعمة لإلرهاب

" 
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بعد جنازة مهيبة لقائد "فيلق القدس"، توعدت إيران الواليات المتحدة بالرد عليها، ورغم  
أن المراقبين أكدوا أن الرد اإليراني سيستغرق وقتا، إال أن الرد تم بالفعل في غضون  

 أسبوع. 

فقط من مقتل "سليماني"، قامت القوات  أيام  4، أي بعد 2020يناير/كانون الثاني  8في 
المسلحة اإليرانية بقصف قاعدتين عسكريتين عراقيتين تستغلهما القوات األمريكية  
الموجودة في العراق، وهما قاعدتا "عين األسد" و"حرير"، بوابل من الصواريخ الباليستية  

 .2صاروخا( 15)

قع جنوب العراق، ثاني أكبر القواعد  وتعد "قاعدة عين األسد" )قاعدة القادسية سابقا(، وت
الجوية بالعراق بعد قاعدة بلد الجوية، وهي مقر قيادة الفرقة السابعة في الجيش  

 العراقي. 

أما القاعدة الثانية، وهي "قاعدة حرير" في أربيل، فهي قاعدة عسكرية أمريكية متطورة،  
ة، وتقع قاعدة حرير  مزودة بصواريخ دفاعية وطائرات مقاتلة هجومية ورادارات متطور

كلم شرق مركز مدينة أربيل عاصمة إقليم كردستان العراق، وتعد أقرب   75على بعد 
 .32015قاعدة جوية أمريكية من الحدود اإليرانية، وتستخدم منذ بداية من عام 

لم تلبث طبيعة الرد اإليراني أن تكشفت بعد أيام من الضربة، فبرغم أن وسائل اإلعالم  
، إال أن مسؤوال  4جنديا أمريكيا جراء القصف 80اإليرانية تحدثت عن مقتل وإصابة نحو 

أن الجيش األمريكي كان لديه  عسكريا أمريكيا كشف، في تصريحات لشبكة "سي إن إن" 

 

المحرر، إيران تقصفففففف قاعدتين في العراق يسفففففتخدمهما جنود أمريكيون "انتقاما" لمقتل سفففففليماني، موقع "قناة فرانس   2
 http://bit.ly/30ckxWO. 2020يناير  8"، 24

.  2020يفنفففايفر  8الفمفحفرر، مفففا هفمفففا الفقفففاعفففدتفففان الفعسفففففكفريفتفففان الفلفتفففان اسفففففتفهفففدففتفهفمفففا إيفران ، مفوقفع "قفنفففاة الفعفربفيفففة"،  3
http://bit.ly/35Puhax 

.  2020يففنفففايففر  8جففنفففديفففا، الففجففزيففرة نفففت،  80الففمففحففرر، االنففتففقفففام اإليففرانففي لسففففففلففيففمفففانففي.. طففهففران تففتففحفففد  عففن مففقففتفففل  4
http://bit.ly/37Wqr0W 
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تحذير مبكر بما يكفي من الهجوم الصاروخي الذي شنته إيران على القواعد العسكرية  
كان مبكرا بما يكفي لتشغيل صافرات اإلنذار   أمريكية في العراق، وأنه التي تضم قواتا 

   وابتعاد العناصر األمريكية عن طريق األذى والنزول إلى الغرف المحصنة تحت األرض.

المعلومة أكدتها مصادر عراقية أوضحت أن  
الرد اإليراني كان منسقا مع الواليات المتحدة  
عبر وساطة "دولة خليجية"، وأن ترتيبات  
خذت من قبل الجانبين خالل   عسكرية اتُّ
اليومين الماضيين لضمان أال يؤدي هذا الرد  

ا من القوات األمريكية، وأن  إلى سقوط ضحاي
الرد اإليراني تم في إطار اتفاق قبلته الواليات  
المتحدة، التي كانت مثلها مثل إيران "غير  

  .5مستعدة للتصعيد" 

وبعد أيام، صرح المبعو  األمريكي الخاص لشؤون إيران، "برايان هوك"، أن "الرد اإليراني  
. وأعقب هذا أن أعلن مندوب  6ما يبدو" على مقتل قائد "فيلق القدس" قد انتهى على 

إيران لدى األمم المتحدة مجيد تخت روانجي، أن الهجمات المنفذة في العراق لم يكن  
 .7الهدف منها قتل أمريكيين، بل التأكيد على القدرة العالية على توجيه الضربة بدقة 

 

.يناير  8ق .. معلومات تكشفف حقيقة بروبغندا "الرد اإليراني على مقتل سفليماني"، "شفبكة شفام نيوز"، المحرر، تنسفيق مسفب  5
2020 .http://bit.ly/2RdeD3P 

.  2020ينفاير  10وكفاالت، مبعو  أمريكي  يبفدو أن الرد اإليراني على مقتفل سفففففليمفاني انتهى، موقع "قنفاة روسفففففيفا اليوم"،  6
http://bit.ly/37UHhgw 

ين بايسففففال، سفففففير إيران باألمم المتحدة  هجماتنا بالعراق لم تسففففتهدف قتل جنود أمريكيين، وكالة األنباء التركية  حسفففف  7
 http://bit.ly/2TrI4Sv. 2020يناير  11العربية، 

 

ــه ـتحــذير  ــدي اـلـجـيأل األـمرـيـكي كــان ل

ــهــجــوم  ــكــفــي مــن ال ــا ي ــم ــكــر ب مــب

الصـــــاروخي الــذي شــــنتــه إيران على 

العســــكرية التي تضــــم قواتا القواعد 

 أمريكية في العراق

" 
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، ففي صبيحة اليوم  غير أن مقتل "سليماني" لم يكن وحده األمر الخطر فيما يتعلق بإيران
الذي شهد الرد اإليراني المتفق عليه، أفادت وكاالت األنباء عن تحطم طائرة ركاب  

، كانت قد أقلعت لتوها من مطار "الخميني" بالعاصمة  737أوكرانية من طراز بوينج 
راكبا، مبينة على لسان مدير العالقات العامة   180اإليرانية "طهران"، وكان على متنها 

 .8مدينة مطار الخميني الدولي علي كاشاني أن سبب التحطم كان "خلال فنيا" بشركة  

ومع تصاعد الضغوط باتجاه التحقيق في سبب سقوط الطائرة، واتهامات كندية بسقوط  
أيام    3، وفيما وصفته دوائر إعالمية غربية بأنه "تبدل كبير" بعد  9الطائرة عبر صاروخ إيراني

إيران اعتذارها إلسقاطها الطائرة األوكرانية "عن طريق الخطأ"، لكنها  من الحاد ، قدمت  
 أشارت إلى مسؤولية "نزعة المغامرة األمريكية" في هذه المأساة.

  إن بالده تشعر  - في تغريدة على تويتر    - في هذا اإلطار، قال الرئيس اإليراني حسن روحاني  
أوكرانية، معتبرا ذلك "مأساة كبرى وخطأ ال يغتفر"،  بأسف "عميق" إلسقاط طائرة مدنية  

وأن "التحقيق الداخلي للقوات المسلحة خلص إلى أن صواريخ أطلقت لألسف عن طريق  
شخصا بريئا"، موضحا أن "التحقيقات    176الخطأ أدت إلى تحطم الطائرة األوكرانية وموت  
لب الرئيس األوكراني باعتذار  ، فيما طا10مستمرة لتحديد" المسؤولين "وإحالتهم للقضاء" 

رسمي وتعويضات، فيما شكلت كندا لجنة تحقيق مشتركة مع أوكرانيا لمتابعة  
 .11التحقيقات اإليرانية 

 

 RJBhttp://bit.ly/36OO. 2020يناير  8وكاالت، وكالة  تحطم طائرة أوكرانية عقب إقالعها من إيران، موقع "مباشر"،  8

باريسفا حافظي، االحتجاجات تزيد الضفغط على إيران بعد إقرارها بإسفقاط الطائرة األوكرانية دون قصفد، وكالة رويترز لألنباء،   9
 http://bit.ly/2QKgw92. 2020يناير  12
.  2020يناير  11المحرر، إيران تعتذر عن إسفففقاط طائرة الركاب األوكرانية "عن طريق الخطأ"، موقع "قناة دويتشفففه فيله"،  10

http://bit.ly/2FKnepf 
محمفد تهفامي زكي، رئيس أوكرانيفا يطفالفب بتعويضفففففات واعتفذارات بعفد اعتراف إيران بفإسفففففقفاط الطفائرة، صفففففحيففة "اليوم  11

 http://bit.ly/2taarcY. 2020يناير  11السابع" المصرية، 
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 خلفية األزمة

الشائع في تبرير مقتل "سليماني" و"المهندس" أنه نتيجة لتصعيد أعقب تجاوز إيران الخط  
ميليشيات الحشد الشعبي العراقية  ، حيث قامت األحمر المتمثل في قتل األمريكيين

المحسوبة على طهران بقصف قاعدة "كي وان" األمريكية الكائنة بالقرب من مدينة  
 "كركوك"، شمالي العراق، وقتل في هذا القصف متعاقد أمريكي. 

أدى هذا الحاد  إلقدام ترامب على اتخاذ قرار بقصف قواعد لميليشيات "كتائب حزب  
العراقي" في سوريا والعراق، وهي الجهة التي تتهمها اإلدارة األمريكية بالوقوف  هللا 

وراء هجوم "كركوك"، وأدت هذه الخطوة التصعيدية األمريكية إلى تجاوز إيران لخط أحمر  
ثان تمثل في اقتحام ميليشيات الحشد الشعبي مقر السفارة األمريكية في بغداد، لتقول  

رابطا بين االقتحام وإيران، وهو ما أعقبه تلك الضربة الجوية  واشنطن بعدها  إن هناك 
 .12التي قتل فيها قائد "فيلق القدس" ومرافقوه

منها تحجيم نفوذ  هذا باإلضافة إلى أبعاد أخرى، 
ميليشيات إيران في سوريا بشكل خاص، وهو أمر  
يرى بعض المراقبين أن له أهمية كبيرة بالنظر  
لتركيز االنتباه حيال التطورات التي يشهدها  
اإلقليم، وإن كان بعض المراقبين يرون أن اغتيال  
"سليماني" لن يؤثر على وضع ميليشيات الشيعة  

 .13األسد"، ويراها التعبير األهم عن "الوضع الراهن في سوريا التي يراها بوتين أهم من " 

 

.  2020يفنفففايفر  8سفففففكفففاي نفيفوز" الفعفربفيفففة،  نفتفففائفج مفهفمفففة، مفوقفع "قفنفففاة 5الفمفحفرر، بفيفن مفقفتفففل سفففففلفيفمفففانفي واالنفتفقفففام..  12
http://bit.ly/35RKI6A 

.  2020ينفاير  8المحرر، "بلومبيرغ"  كيف أثر مقتفل سفففففليمفاني على حسفففففابفات بوتين بفالمنطقفة ، موقع ملففات لبنفانيفة،  13
http://bit.ly/30gd1Kw 

 

الشــــائع في تبرير مقتل "ســــليماني" 

و"المهنــدس" أنــه نتيجــة لتصــــعيــد 

ــران الــخــو األحــمــر  أعــقــب تــجــاوز إي

 المتمثل في قتل األمريكيين

" 
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الهجوم تتبدى له أبعاد أخرى بخالف قتل الرجل الذي يحافظ على دوران عجلة  غير أن 
باعتراف قادة   اإلنتاج في المجمع الصناعي العسكري األمريكي عبر ابتزاز منطقة الخليج 

، حيث يبدو السبب األهم في هذا  14الرأي في هذه الدول، ومن بينها المملكة السعودية 
   اإلطار هو رفع تكلفة استدراج الصين للمنطقة عسكريا مجددا.

فبعد نحو شهر من إجراء الصين تدريبات عسكرية  
بحرية مشتركة مع المملكة العربية السعودية  

، اشتركت  15أسابيع في البحر األحمر  3دامت نحو 
، مع  2019ديسمبر/كانون األول  27الصين في 

مشترك  كل من روسيا وإيران في تدريب عسكري  
في خليج عمان بالقرب من السواحل اإليرانية،  
وذلك للمرة األولى التي ترسل فيها كل من  

روسيا والصين سفنا حربية لالشتراك في تدريب مع البحرية اإليرانية، وبناء على طلب  
  - في تقدير الباحث  - ، وهو 16األخيرة بحسب تصريح المتحد  باسم وزارة الدفاع الصينية 

 للمواجهة التي تضمنت مقتل "سليماني".  ما جر إيران

 

 bit.ly/2tPVqwVhttp//:. 2019سبتمبر  18حمود أبو طالب، ال حليف لنا إال نحن، صحيفة "عكاظ"،  14

15TOM O'CONNOR, CHINA BEGINS MILITARY DRILLS WITH SAUDI ARABIA AND U.S. THINKS IT WILL  
SOON SELL WEAPONS TO IRAN TOO, The Newsweek, 20 November 2019. http://bit.ly/2tNkowL 

16Naval Exercises?, The Daily Beast, 21 Plan Joint —and Iran—Haider, Why Would Russia, China-E-Syed Fazl 
October 2019. http://bit.ly/2t4ByWG 

 

ه أبعـاد أخرى بخال   الهجوم تتـبدى ـل

قتــل الرجـل الـذي يحــافد على دوران 

الصــــنــاعي عجلــة اإلنتــا  في المجمع 

العسكري األمريكي عبر ابتزاز منطقة 

 الخليج

" 
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أيام، أتى بعد نحو شهرين من   4التدريب اإليراني الصيني الروسي، والذي استمر لمدة 
  22تدريب ضخم آخر جرى على صفحة مياه الخليج العربي، ضم قطعا حربية تعود ألكثر من  

 .17دولة، على رأسها الواليات المتحدة، وضم هذا التدريب إسرائيل كذلك

وبرغم تحفظات الصين، والتي بدت جلية في محاولة تبرير التدريب، إال أنها تعد الداعم  
حيث تخطط الصين  األساسي لالقتصاد اإليراني، وهو ما يجعل التعاون بين البلدين شامال،  

  .القادمة  25مليار دوالر في مجال الطاقة في إيران على مدى األعوام الف  400الستثمار نحو  

مليار دوالر مخطط لها أن تتم في غضون عام    5فضال عن صفقة استثمارية روسية قوامها  
من تاريخ تقديم الرئيس اإليراني حسن روحاني "ميزانية المقاومة" التي سبق أن قدمها  

، موضحا أن هذا المبلغ سيدخل ضمن عدة  2019لمجلس الشورى في نوفمبر/تشرين األول  
 .18احد خطط، وليس موجها لمشروع و 

ألف   900، استوردت الصين نحو 2019وفي مايو/آيار 
طن متري من النفط الخام من إيران. وتعتبر الصين  

والطريق" التي  إيران عنصرا حيويا في "مبادرة الحزام 
تعتبرها مفتاح الوصول إلى أوروبا، وقد وافق الطرفان  
الصيني واإليراني على تعزيز العالقات الثنائية في  

 . 2016مجال التعاون الدفاعي في 

 

17Plan Joint Naval Exercises?, The Daily Beast, 21 —and Iran—Haider, Why Would Russia, China-E-Syed Fazl 
October 2019. http://bit.ly/2t4ByWG 

18t Naval Drills With Russia and China, 29 December 2019. Dimitri Simes, Iranian Regime Hails Join 
http://bit.ly/2NbXaHw 

 

تخطو الصــين الســتثمار نحو 

ــار دوالر ـفي ـمجــال  400 ـمـلي

الطـاقـة في إيران على مـدى 

 القادمة 25األعوام الـ

" 
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، خارطة طريق للشراكة اإلستراتيجية الشاملة بينهما،  2019كما ناقشا، في أغسطس/آب  
 .19ي جواد ظريف للصين وذلك خالل زيارة وزير الخارجية اإليران 

ورغم أن السعودية تعد ثاني أكبر شريك نفطي للصين بعد روسيا، إذ تزود الصين بنحو  
، وهو األمر الذي  20مليون برميل يوميا، إال أن الصين تبدو ميالة لتنويع شركائها النفطيين

  يبدو استجابة من الصين لضغوط الواليات المتحدة ومحاوالتها لكبح شراهة الصين 
. ويأتي ذلك الحذر الصيني في ضوء العالقات الوثيقة بين السعودية والواليات  21للنفط

 المتحدة. 

 

19Plan Joint Naval Exercises?, The Daily Beast, 21 —and Iran—Haider, Why Would Russia, China-E-Syed Fazl 
October 2019. http://bit.ly/2t4ByWG 

20Plan Joint Naval Exercises?, The Daily Beast, 21 —and Iran—, ChinaHaider, Why Would Russia-E-Syed Fazl 
October 2019. http://bit.ly/2t4ByWG 

إسففتراتيجية   –محمد األمير أحمد عبد العزيز، إسففتراتيجية الواليات المتحدة األمريكية فى منطقة آسففيا والمحيط الهاد   21
 http://bit.ly/35QoPnQ. 2018بتمبر س 8احتواء الصين، المركز الديمقراطي العربي، 
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ويرى مراقبون أن التدريب حمل رسالة إلى التحالف في مواجهة إيران، بأن أية مواجهة بين  
الدول الغربية وإيران يمكنها أن تتصاعد بسرعة باتجاه صدام مباشر وشامل متضمنا  

وية الكبرى، وأنها لن تقتصر على القوى الموجودة ضمن إقليم الشرق  القوى النو
  .22األوسط 

وتعد المواجهة المحتملة أكبر تهديد للصين، ألنها تمس مصدرين من مصادر الطاقة  
لديها، وهو ما من شأنه أن يجعلها أكبر المتأثرين بأية مواجهة، حيث ستعاني حالة ركود  

 اقتصادي حادة. 

بوصفها قوة متزايدة الوجود في اإلقليم على نحو مضطرد فإنها تحمل   - روسيا كما أن 
بط بمستقبل النظرة  ، ومرتللمنطقة مشروعا لترتيبات تدخل وهيمنة، لكنه مشروع حذر

األمريكية للمنطقة، حيث سبق لها أن طرحت رؤية إستراتيجية روسية لألمن الجماعي في  
،  2019منطقة الخليج العربي في يوليو/تموز 

في  متضمنة تنظيم مؤتمر دولي لألمن والتعاون 
منطقة الخليج، من الممكن أن تقود الحقا إلى  

 منظمة لألمن والتعاون في المنطقة. 

وقد القت المبادرة الروسية استحسانا وترحيبا  
صينيين، على نحو ما صرح المتحد  باسم الخارجية  
"هوا تشونينج""، الذي دعا لتوسيع نطاق التعاون  

 .23والتنسيق واالتصاالت مع كل األطراف المستجيبة للمبادرة 

 

22Alex Lantier, Iran; Russia and China hold joint naval drills in Indian Ocean amid US war threats, World  
Socialist Website, 30 December 2019. http://bit.ly/2FAIYnu 

23an Joint Naval Exercises?, The Daily Beast, 21 Pl—and Iran—Haider, Why Would Russia, China-E-Syed Fazl 
October 2019. http://bit.ly/2t4ByWG 

 

دة  -روســــيـا  بوصــــفهـا قوة متزاـي

الـوجـود فـي اإلقـلـيـم عـلـى نـحـو 

مضــــطرد فــإنهــا تحمــل للمنطقـة 

ــروعا لترتيبات تدخل وهيمنة،  مشـ

 لكنه مشروع حذر
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اليقين حيال استمرار  طموح الدولتين، روسيا والصين، يأتي في إطار وجود حالة من عدم 
وجود الواليات المتحدة كضامن لألمن في المنطقة التي تعد من أهم موارد النفط في  

  .24العالم، وهو ما يغري دوال مثل روسيا والصين للعب دور لضمان تأمين تدفق النفط 

وتستعد الصين للعب هذا الدور لتأمين احتياجاتها من الطاقة، في ظل غموض مستقبل  
ألمني األمريكي الذي لطالما اعتمدت عليه الصين لضمان الحصول على احتياجاتها  الدور ا 

 المتزايدة من النفط. 

وهذا التقدير عكسته الرسائل التي حملتها كلمات القادة العسكريين من البالد  
المشاركة في التدريب المشترك، فرغم اختالف لهجات تصريحاتهم، لكنها جميعا حملت  

الواليات المتحدة في تأثيرها على حدة لهجة إيران التي بدت متباهية    رسالة تثير هواجس 
 األمريكية.  - بقدرتها على تجاوز محاوالت العزل اإلقليمية  

فمن جهة إيران، صرح قائد األسطول اإليراني المشارك في التدريب، العقيد "غالم رضا  
ة الروسية الصينية وقدرتها  تهاني" أن التدريب يأتي للبرهنة على متانة العالقات اإليراني

على إحدا  تأثير دولي، ودليل على أن إيران ال يمكن عزلها، عالوة على استمرار السلم  
 والصداقة واستدامة األمن. 

وأعلن نائب القوات المسلحة اإليرانية لشؤون التنسيق العسكري "حبيب هللا سياري" من  
لنار على أية قطع بحرية أو جوية تحاول  أن القطع الحربية المشاركة في التدريبات ستطلق ا 

 .25التجسس على التدريبات المشتركة 

 

24Plan Joint Naval Exercises?, The Daily Beast, 21 —and Iran—Haider, Why Would Russia, China-E-Syed Fazl 
October 2019. http://bit.ly/2t4ByWG 

25Russia and China hold joint naval drills in Indian Ocean amid US war threats, World Alex Lantier, Iran;  
Socialist Website, 30 December 2019. http://bit.ly/2FAIYnu 
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قضية نجاح إيران في كسر حلقة العزلة التي تريد الواليات المتحدة فرضها عليها كانت  
كذلك محور تصريح قائد الجيش اإليراني اللواء عبد الرحيم الموسوي، في تصريحه لوكالة  

 .26المناورات تعبر عن نجاح لدبلوماسية الجمهورية اإلسالمية   "مهر" لألنباء، حيث اعتبر أن 

وفيما يتعلق بالجانب الروسي، صرحت المتحدثة باسم الخارجية الروسية "ماريا زاخاروفا"  
مع قضية االستقرار واألمن في المنطقة، والحرب على    - في هذا الصدد    - بأن روسيا تتعامل  

تدريبات تم على أساس ترتيبات ثنائية ومتعددة  اإلرهاب. وأكدت أن التنسيق في هذه ال
  .27األطراف، لكن جميع هذه الترتيبات تقف على أرضية شرعية 

كما أعلنت أن الترتيب لهذه التدريبات المشتركة تمت خالل االستعراض العسكري الذي  
البحرية  ، حيث وقع كل من قائد  28جرى في مدينة "سان بيترسبرج" في يوليو/تموز الماضي 

اإليرانية، الفريق "حسين خازاندي"، مذكرة تفاهم مع قائد البحرية الروسية الشيف  
 .29أدميرال "نيكوالي إيفيمينوف" لتوسيع نطاق التعاون الثنائي 

أما المتحد  باسم وزارة الدفاع الصينية، "وو قيان"، فصرح بأن هذه التدريبات تأتي في  
كرية بين الدول المشاركة، وأنها محض تدريبات  إطار التعاون وتبادل الخبرات العس
  .30بالمشاحنات الحادثة في اإلقليم  - بالضرورة  - عسكرية طبيعية، وليست مرتبطة 

 

26Dimitri Simes, Iranian Regime Hails Joint Naval Drills With Russia and China, 29 December 2019.  
http://bit.ly/2NbXaHw 

27Alex Lantier, Iran; Russia and China hold joint naval drills in Indian Ocean amid US war threats, World  
Socialist Website, 30 December 2019. http://bit.ly/2FAIYnu 

28THE FIRST Editor, CHINA, RUSSIA AND IRAN’S NAVIES HOLD JOINT DRILLS IN THE PERSIAN GULF FOR  
TIME EVER, The South Front, 27 December 2019. http://bit.ly/2Fz04Cg 

29Plan Joint Naval Exercises?, The Daily Beast, 21 —and Iran—Haider, Why Would Russia, China-E-Syed Fazl 
October 2019. http://bit.ly/2t4ByWG 

30Editor, CHINA, RUSSIA AND IRAN’S NAVIES HOLD JOINT DRILLS IN THE PERSIAN GULF FOR THE FIRST  
TIME EVER, The South Front, 27 December 2019. http://bit.ly/2Fz04Cg 
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وتأتي تصريحات المتحد  باسم وزارة الدفاع الصينية تهوينا من شأن التدريب، فيما يراه  
مراقبون تعبيرا عن حذر الصين من أن تعلق في منتصف مواجهة بين الواليات المتحدة  

األسطول الصيني المرابط بجوار المياه الصومالية يرغب  وإيران، غير أن مراقبين أضافوا أن  
، ما رآه  في توسيع نطاق عملياته لتأمين شريان النفط الخليجي الهام للصين - وقائيا  - 

مراقبون آخرون بمثابة خطوة دفاعية عن إيران ضد أية عملية أمريكية قد تتسبب في منع  
  .31تدفق النفط من المنطقة للصين 

الرسالة الصينية من المشاركة في التدريبات تأكدت 
النتهاء التدريبات، حيث انتقد وزير  في اليوم التالي 

الخارجية الصيني "وانج يي"، خالل زيارة نظيره  
اإليراني "محمد جواد ظريف""، ما وصفه  
بف"ممارسات التنمر الدولية"، مصرحا خالل اللقاء  
بف"أننا يجب أن نقف سويا في مواجهة األحادية  
والتنمر الدوليين"، وهو التصريح الذي اعتبره  

انتقادا للواليات المتحدة، وهو ما يؤكد توجهات الصين تجاه التدريبات  المراقبون 
 .32العسكرية غير المسبوقة بين البلدين 

الطموح التوسعي الصيني في المشاركة كانت له دالئل. فبرغم أن التدريبات كانت  
على مواجهة القرصنة وعمليات اإلنقاذ وتدريبات إطالق نار،   - كما هو معلن  - مقتصرة 

و ما أكدته طبيعة القطع الروسية المشاركة في التدريب، والتي تضمنت الفرقاطة  وه
الروسية المشاركة في حراسة أسطول بحر البلطيق "ياروسالف مودري"، وناقلة النفط  

 

31east, 21 Plan Joint Naval Exercises?, The Daily B—and Iran—Haider, Why Would Russia, China-E-Syed Fazl 
October 2019. http://bit.ly/2t4ByWG 

32The Associated Press, China, Iran ministers meet, criticize ‘bullying practices’, Navy Times, 31 December  
2019. http://bit.ly/2NnAmou 

 

األســـطول الصـــيني المرابو بجوار 

 -وقائيا   -المياه الصـــومالية يرغب 

في توســــيع نـطاق عملـياته لـتأمين 

ــان اـلـنـفو اـلـخـلـيـجي اـلهــام  ــري شــ

 للصين

" 
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"يلنيا"، والقاطرة "فيكتور كونتيسكي"، إال أن مستوى المشاركة الصينية كان مرتفعا  
 لفنا الحديث عنها.نسبيا بما يرسل الرسالة التي أس

شاركت عن الجانب الصيني مدمرة الصواريخ الموجهة "تشينينج"، وهي المدمرة التي  
تحمل االسم اإلعالمي "قاتلة حامالت الطائرات"، بسبب حمولتها المتضمنة أنواع مختلفة  

أرض، والمصممة   - من الصواريخ الموجهة المضادة للسفن وذات الطبيعة الهجومية بحر 
 .33لسفن المعادية عبر ضربات طويلة المدىإلغراق ا

وإن لم يكن معروفا على وجه الدقة نوعية التدريبات التي ستشارك بها المدمرة، بالرغم  
 من البيانات التي صدرت عن الصين أكدت أن هناك تدريبات على "إطالق النار". 

العقيد "غالم رضا  ألف كيلومتر مربع، بحسب تصريحات  17وغطت التدريبات مساحة 
تهاني"، وتضمنت تدريبات إطالق نار، باإلضافة لمهام اإلنقاذ من الهجوم الصاروخي  

 .34والحرائق 

وبخالف اللقاء على مستوى وزراء الخارجية، شهدت األيام التي أعقبت انتهاء التدريبات  
ريخ  المشتركة تطورين جديدين، حيث قامت روسيا بإجراء تدريبات تضمنت استخدام صوا

  35.أضعاف سرعة الصوت( 5"هايبرسونيك" )تفوق سرعتها 

فيما أعلنت إيران أنها بسبيلها لبناء حاملة طائرات "صورية" على هيكل سفينة قديمة،  
واستخدامها في تدريبات مقبلة إلطالق النار سوف تباشرها إيران في الربيع المقبل، من  

صين إلى جانب إيران أو أنه سيكون تدريبا  دون أن تعلن عما إذا كان هذا التدريب يجمع ال

 

33ean amid US war threats, World Alex Lantier, Iran; Russia and China hold joint naval drills in Indian Oc 
Socialist Website, 30 December 2019. http://bit.ly/2FAIYnu 

34Hamdi Alkhshali, China, Russia and Iran hold joint naval drills in Gulf of Oman, CNN, 27  -Ben Westcott  
December 2019. https://cnn.it/2RdUpqr 

35Conducts War Drill With Hypersonic Missiles Amid Threat Of War In Middle East,  Tyler Durden, Russia 
Zero Hedge, 11 january 2020. http://bit.ly/36Sh2Y7 
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مع أطراف أخرى. وكانت الصين قد سبقت إلى تنفيذ هذه الخطوة التدريبية لمرات عدة،  
  .36فيما تعتبر التجربة المقبلة هي الثانية إليران 

وصرح المتحد  باسم وزارة الدفاع األمريكية "شين روبرتسون" بأن "الواليات المتحدة  
دريبات الثالثية، وستعمل بالتعاون مع شركائها وحلفائها في المنطقة  تتابع هذه الت

  .37لضمان حرية المالحة والتجارة في المياه الدولية" 

وتأتي أهمية هذا التعليق األمريكي بالنظر إلى أن بعض أهم الحروب نشبت بسبب  
جود في  فقد سعت الدول العظمى والكبرى للسيطرة أو الوالمضايق والممرات البحرية. 

 .تلك المضايق والممرات ضمن الصراع على مناطق النفوذ حول العالم

وبدأ الصراع باالحتالل األجنبي خالل حقبة االستعمار التقليدي، كما فعلت بريطانيا  
للسيطرة على كل من جبل طارق وقناة السويس وعدن وهرمز، لتأمين مصالحها في  
المنطقة العربية والهند، ثم الحقا من خالل الوجود العسكري ضمن تحالفات إستراتيجية  

العربي حاليا، أو ضمن تحالفات إستراتيجية إقليمية   مستقرة، كما هو حاد  في الخليج

 

36PATRICK TUCKER, Iran Is Getting Ready to Blow Up A Fake Aircraft Carrier, Again, Defense One, 8  
JANUARY 2020. http://bit.ly/35PwAKW 

37Editor, CHINA, RUSSIA AND IRAN’S NAVIES HOLD JOINT DRILLS IN THE PERSIAN GULF FOR THE FIRST  
TIME EVER, The South Front, 27 December 2019. http://bit.ly/2Fz04Cg 
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مرنة ومؤقتة ومن خالل تسهيالت أو وجود مؤقت، وذلك لتأمين أكبر مصادر الطاقة  
 .38النفطية والغازية، وتدفقها، كما في الخليج العربي وعبر مضيق هرمز 

وعلى الصعيد اإلقليمي، فإن السبب المباشر وراء اشتعال أكبر حروب المنطقة كان غلق  
مضيق تيران. كما أن أحد أهم التنازالت اإلستراتيجية  

  2013يوليو/تموز  3التي تورطت فيها سلطة 
االنقالبي في مصر( كان تسليم منطقة  )النظام 

   المضائق المصرية للسعودية.

 

 

 

 دالالت خلفية األزمة: إستراتيجية الصين 

هناك عناصر عدة إلستراتيجية الصين حيال المنطقة، ولم يكن التدخل في اإلقليم عسكريا  
أيضا. ويمكن  أحد هذه العناصر من جهة، كما لم يكن التمدد البحري في المنطقة أحدها 

القول بأن هناك بعدين لقضية توريط إيران للصين في المنطقة، يمكن الحديث عنهما  
 فيما يلي  

مهدت إيران الطريق للصين لكسر عدد من الخطوط الحمر في إستراتيجية   ،فمن جهة
وفي دراسة أعدها "مركز أرويو للدراسات" التابع   وجودها العسكري في المنطقة. 

وه في مقدمتها إلى أنها أعدت لجيش الواليات المتحدة، أشار الباحثان  لمؤسسة راند، ون
 أندرو سكروبل وعلي رضا نادر إلى أن الصين تتبع حيال المنطقة إستراتيجية "التنين الحذر". 

 

جهفة، موقع "آراء حول  لواء أ. ح. د. محمفد قشفففففقون، األمن اإلقليمي وصفففففراع النفوذ على الممرات  اسفففففتراتيجيفة الموا 38
 http://bit.ly/3a4rrlG. 2018فبراير  15الخليج"، 

 

ــدول الـعـظـمـى  فـقــد ســــعــت ال

والكبرى للســيطرة أو الوجود في 

تلـك المضــــايق والممرات ضــــمن 

انق النفوذ حول  الصــــراع على مـن

 العالم

" 
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هذه اإلستراتيجية من شأنها أن تبقي عالقاتها الدبلوماسية والعسكرية خفيفة في  
على ثقلها االقتصادي    - بطبيعة الحال    - ك لم ينسحب  المنطقة في األجل المنظور، لكن ذل

   في المنطقة. 

وفي هذه الدراسة أشار الباحثان إلى أن تمدد الصين في المنطقة يأتي في إطار رغبة الصين  
في مقاومة سياسة االحتواء التي تمارسها الواليات المتحدة ضدها، ولكن التمدد كان  

 دام بالوجود األمريكي في المنطقة. مشروطا بأال تؤدي سياسة التمدد لالصط

وينظر المراقبون إلى أن الصين كانت تنظر بإيجابية لدور الواليات المتحدة في المنطقة،  
. وفي هذا اإلطار،  39وتراه حيويا بالنسبة لها من جهة تأمينه إمدادات الطاقة التي تحتاجها

لواليات المتحدة، الذي يمثل  يأتي تواصل الصين مع إيران بالنظر لقابلية األخيرة لتحدي ا
 قاسما مشتركا، وإن كان غير سافر في الحالة الصينية. 

ويأتي تمدد الصين غربا، في المحيط الشرق أوسطي  
بعد تزايد التوتر بين الصين وجيرانها شرقا، حيث  
ارتأت الصين أن االتجاه نحو الغرب ضمن سياسة  
إلعادة التوازن، سيؤدي مع الدبلوماسية الهادئة إلى  
إصالح تداعيات "سياسة إصالح وانفتاح" التي تبناها  

، والتي تسببت  1978الحزب الشيوعي الصيني في 
في استنفار الواليات المتحدة نسبيا حيال الدور  

الصيني الصاعد، ما أدى لتعزيز الخالفات بين الصين ومحيطها المباشر في آسيا، وأدى  

 

 - 11، ص ص  2016على رضفا نادر، الصفين في الشفرق األوسفط.. التنين الحذر، مركز أورويوس مؤسفسفة راند،  -أندرو سفكروبل  39
24. 

 

مهــدت إيران الطريق للصــــين 

ــر عدد من الخطوط الحمر  لكسـ

ــة وجـودهــا  فـي إســــتـراتـيـجـي

 العسكري في المنطقة.

" 
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محاور إلستراتيجية الصين في   4لقيام منظمة "اآلسيان" الحقا. ويمكن الحديث عن 
 :40المنطقة، هي 

 المصلحة الرئيسية لبكين في المنطقة. . يمثل أمن الطاقة 1

. تسعى الصين الغتنام فرص االستثمار في المنطقة والحصول على عقود تنمية البنية  2
التحتية، وفتح األسواق أمام المنتجات الصينية، وذلك هو موضوع إستراتيجية الحزام  

 . 2013والطريق المعلنة في سبتمبر/أيلول 

ذها الجغرافي اإلستراتيجي إلى أبعد من جوارها  تسعى الصين لتوسيع نطاق نفو. 3
المباشر في منطقة آسيا والمحيط الهاد ، وتطوير العالقات مع قوى كبرى أو إقليمية  

 .أخرى

. رغبة الصين في احتواء أية وجهة لمناصرة القوميات اإلسالمية المعارضة في شرق  4
 السوفيتي". الصين، وعلى رأسها األويجور، وتجنب "سيناريو المجاهدين  

بدأ تدخل الصين العسكري في المنطقة محدودا جدا  
الصينيين من مناطق  بالتدخل إلجالء المواطنين 

مصر.. إلخ( والمشاركة في قوات    - ليبيا    - التوتر )لبنان  
حفظ السالم التابعة لألمم المتحدة، والوجود  
الخجول مع بعض السفن التجارية الكبرى ألغراض  

 .41الحماية 

يبدو أن إدارة الرئيس "ترامب" لم تكن تواقة لبدء  
صراع مع الصين، وكان الحذر الصيني العسكري  

 

 المرجع السابق. 40

.  2015أبريفل  3يفة، موقع "إرم نيوز" اإلخبفاري، وكفاالت، أسفففففطول حربي صفففففيني يبحر إلى خليج عفدن لحمفايفة سففففففن مفدن 41
http://bit.ly/2R9u8K4 

 

ــيع  ــين لتوســــ ــعى الصــــ تســــ

نطـــــاق نفوذهـــــا الج رافـــــي 

ــن  ــد مـ ــى أبعـ ــتراتيجي إلـ اإلسـ

ــة  ــي منطق جوارهــا المباشــر ف

آســـــيا والمحـــــيو الهـــــاد ، 

وتطـــوير العالقـــات مـــع قـــوى 

 كبرى أو إقليمية أخرى

" 
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مرضيا لهذه اإلدارة، إلى أن حدثت التدريبات المشتركة مع إيران، والتي أعلنت الصين أنها  
إن اندلعت    - ، كما أنها حملت تحذيرا بتوسيع نطاق المواجهة  42أتت بناء على طلب األخيرة 

 .43بما قد يؤدي لصدام مباشر وشامل متضمنا القوى النووية الكبرى، حسب مراقبين  - 

ومن جهة ثانية، فإن طلب الصين هذه التدريبات المشتركة أسهم في كسر العزلة  
المفروضة على البحرية العسكرية الصينية، ضمن خطة الواليات المتحدة الحتواء الصين،  

وبخاصة خالل إدارة   - اه الواليات المتحدة عبر عقود حيث أدى تنامي القوة الصينية التج
الرئيس األمريكي السابق "باراك أوباما"، واستمرت بشكل أو بآخر ضمن أعمال إدارة  

 "ترامب" الحتواء القوة البحرية الصينية، ومنعها من التمدد في النطاق اآلسيوي. 

رس تصعيدا خبيثا في "بحر  وهو ما دفع الصين التهام الواليات المتحدة مؤخرا بأنها تما
الصين الجنوبي"، وذلك إثر مواجهة بين سفن البحرية الصينية وسفن خفر السواحل  
الفيتنامية بعد دخول سفينة استطالع صينية المنطقة االقتصادية الفيتنامية ممارسة  
أنشطة لمسح الزالزل، ما دفع األخيرة ألن تطلب من الواليات المتحدة أن تطلب من بكين  

 .44راج السفينة من المنطقةإخ

اليابانية لدفع دول منطقة جنوب شرق آسيا لتحدي   - أدت سياسات االحتواء األمريكية 
، وبخاصة سفن الصيد واألبحا ، وهو ما  الوجود الصيني، ما بلغ حد احتجاز السفن الصينية

 .450162حد  مع فيتنام على نحو ما أشرنا، والتي سبق لها أن احتجزت سفينة صينية في  
 

42Plan Joint Naval Exercises?, The Daily Beast, 21 —and Iran—Haider, Why Would Russia, China-E-Syed Fazl 
October 2019. http://bit.ly/2t4ByWG 

43naval drills in Indian Ocean amid US war threats, World Alex Lantier, Iran; Russia and China hold joint  
Socialist Website, 30 December 2019. http://bit.ly/2FAIYnu 

.  2019أغسفففطس  27المحرر، الصفففين تتهم أمريكا "بالتصفففعيد الخبيث" لقضفففية بحر الصفففين الجنوبي، موقع "إيوان ليبيا"،  44
http://bit.ly/37WHdgg 

.  2016أبريفل  3نفام تحتجز سففففففينفة صفففففينيفة الختراقهفا ميفاههفا اإلقليميفة، وكفالفة األنبفاء التركيفة العربيفة، وكفاالت، فيت  45
http://bit.ly/2R9xtsA 
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كما سبق إلندونيسيا في نفس العام أن احتجزت سفينة صيد صينية بناء على "طلب  
، وكانت أزمة "بحر الصين الجنوبي" قد شهدت اشتعاال خالل فترة إدارة  46اإلنتربول" 

 .47"أوباما" بعد احتجاز الفلبين سفينة صيد صينية أيضا 

وتكرر األمر مع اليابان كذلك. ويبدو أن األمر في اتجاه  
نحو التصاعد بعد مواجهات الصين مع إندونيسيا،  
وادعاءات الصين امتالكها حقوق صيد ضمن "خط  

معظم بحر الصين الجنوبي،  تسعة"، والذي يشمل 
وهو ادعاء غير معترف به دوليا، ما دفع الصين لحماية  

 .48سفن الصيد بقطع بحرية عسكرية 

وتستمر إستراتيجية الواليات المتحدة في محاصرة  
. ورغم بحث الصين ودول  49الصين عبر دول اآلسيان

أنهم لم يصلوا لنتيجة  ، إال 2002"آسيان" عن مدونة سلوك في بحر الصين الجنوبي منذ 
نهائية بعد، برغم إنتاج مسودة أولية لهذه المدونة هدفها منع تفاقم المواجهات بين  

 الدول المطلة على البحر. 

محاور، دبلوماسية واقتصادية   3وتقوم سياسة احتواء الواليات المتحدة للصين على 
المتحدة نحو تقوية  . وتأتي إستراتيجية الحصار كشق مكمل التجاه الواليات وعسكرية

 

.  2016أبريل  24وكاالت، البحرية األندونيسفية تحتجز سففينة صفيد صفينية بناء على طلب اإلنتربول، موقع "اليمن العربي"،  46
http://bit.ly/30h4J5c 

.  2014مايو  7وكاالت، تزايد التوتر في بحر الصففين الجنوبي مع احتجاز الفلبين سفففينة صففينية، صففحيفة "النهار" اللبنانية،  47
http://bit.ly/2t0SNIJ 

48Laura Zhou, Why fishing boats are on the territorial front lines of the South China Sea, South China  
Morning Post, 12 January 2020. http://bit.ly/2NlZnAx 

49Panos Mourdoukoutas, South China Sea: Malaysia, Indonesia, And Vietnam Beat China At Its Own Game,  
Forbes, 10 January 2020. http://bit.ly/2NmGOfj 

 

أدت سياســـــــــات االحتـــــــــواء 

ــة  ــدفع  -األمريكيــ ــة لــ اليابانيــ

دول منطقـــــة جنـــــوب شـــــرق 

آســــــــيا لتحــــــــدي الوجــــــــود 

الصـــيني، مـــا بلـــا حـــد احتجـــاز 

 السفن الصينية

" 
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وجودها العسكرى فى منطقة شرق آسيا، سواء عبر التحالف العسكرى مع عدد من الدول  
   كاليابان وكوريا الجنوبية وأستراليا، أو عبر وجود قطعها الحربية مباشرة. 

وتحتفظ الواليات المتحدة حاليا بخمسين سفينة  
بشكل ثابت غرب المحيط الهاد ، فيما تتمركز حاملة  
الطائرات جورج واشنطن فى اليابان، ومحاولة  

% من قواتها البحرية   60واشنطن إعادة توزيع 
من قوات   2500بالمنطقة واالتفاق على وجود 

تراليا ونشر أربع سفن قتالية  المارينز األمريكية فى أس
 فى سنغافورة.  

كما تعمل الواليات المتحدة على تعزيز عالقتها العسكرية مع تايوان التي تعد منصة  
 إستراتيجية هامة ألية عمليات عسكرية ضد الصين وأمنها فى الطاقة.

دول    هذا باإلضافة لقيام الواليات المتحدة بمناورات بحرية واسعة في المنطقة بمشاركة
اإلقليم، كان أهمها التدريبات العسكرية األمريكية فى خان كويست بمنغوليا على  
الحدود الشمالية للصين فى عهد إدارة الرئيس أوباما، ما اعتبرته الصين تحديا مباشرا لها.  
وتقف الواليات المتحدة كذلك موقف المعارضة لبناء الصين مجموعة من الجزر الصناعية  

 .50العسكري في بحر الصين الجنوبي ذات االستخدام  

الحصار األمريكي يدفع الصين إلستراتيجية التوسع في بحر الصين الجنوبي من خالل  
االعتماد على "أساطيل الصيد"، باعتبارها وسيلة أقل تكلفة، وأكثر ضمانا لعدم تصاعد  

 المواجهات. 

 

إسففتراتيجية   –نطقة آسففيا والمحيط الهاد  محمد األمير أحمد عبد العزيز، إسففتراتيجية الواليات المتحدة األمريكية فى م 50
 http://bit.ly/35QoPnQ. 2018سبتمبر  8احتواء الصين، المركز الديمقراطي العربي، 

 

تقـــــــوم سياســـــــة احتـــــــواء 

الواليـــــات المتحـــــدة للصـــــين 

ــى  ــية  3علــ ــاور، دبلوماســ محــ

 واقتصادية وعسكرية
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"إستراتيجية سالسل الجزر" التي اعتمدتها  ويأتي هذا االعتماد في إطار تبني الصين 
 ، والتي طورها األدميرال "ليو هواتشينج". 1980البحرية الصينية منذ نهاية عام 

مراحل، تهدف المرحلة األولى إلى احتواء تايوان واليابان. وتسمح    3وتتضمن هذه النظرية  
ية التي تغطي بحر  المرحلة الثانية للصين بالتدخل عسكريا في السلسلة الجزرية الثان

الفلبين وجزيرة "جوام" وغينيا الجديدة. وعلى الصين الشعبية، خالل المرحلة الثالثة التي  
، أن تكون قد وصلت إلى مرتبة قوة بحرية معترف بها ستسمح لها  2020تنتهي عام 

 بالتدخل إلى ما بعد السلسلة الجزرية الثانية. 
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التحديث السريعة لبحريتها يتمثل في  وأعلنت الصين أن الهدف األساسي من عملية 
الحفاظ على السالمة اإلقليمية، ووضع حد لمحاوالت تايوان االستقاللية، والوقوف في  

 وجه أي ادعاءات تتعلق ببحر الصين الجنوبي.  

وفي هذا اإلطار كذلك، يمثل طلب البحرية اإليرانية تدريبات مشتركة مع الصين تطويرا  
  .51التوسع الصينية التي تقلق الواليات المتحدة إلستراتيجية 

وتشهد سياسة االحتواء األمريكية تناميا منذ وصول الرئيس الصيني شي جين بينج  
وسعيه لتعزيز قوة جيش التحرير الشعبي وبحريته، على نحو ربما يمثل انتهاء لعهد  

 .52االحترام الصيني للقوة العسكرية األمريكية 

تراتيجي األخطر، من وجهة النظر األمريكية، في استدعاء إيران للصين  غير أن التصور اإلس
يتمثل في توفير أساس عملي جديد إلستراتيجية البحرية الصينية لتحقيق وجودها في  
المحيط الهندي، وهي الخطة المسماة "إستراتيجية عقد اللؤلؤ"، والتي تسمح وتشرع من  

 بحرية تمتد حتى الشرق األوسط. خاللها الصين في بناء شبكة من القواعد ال

أن الوجود الصيني في المحيط الهندي قد شهد نموا مهما خالل  ويلفت المراقبون إلى 
وبفضله   العقود األخيرة، بحيث أصبح التوسع الصيني في تلك المنطقة أمرا ال مفر منه،

إطاره    تضاعفت المناورات البحرية والتعاون العسكري مع دول المنطقة، وهو ما تأتي في 
 اإليرانية.  - الروسية   - التدريبات المشتركة الصينية 

 

حكمات العبد الرحمن، "اللغز الصفيني  إسفتراتيجية الصفين وقوتها وتأثيرها منذ الحرب الباردة"، مجلة سفياسفات عربية"، ع   51
 .120 - 119، ص ص  2018، نوفمبر 35
52Admin, How China is becoming a naval superpower and why it matters, The World Economic Forum, 23  

May 2018. http://bit.ly/381XiBv 
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ورغم األهمية االقتصادية لمنطقة المحيط الهندي بالنسبة للصين، ظلت هذه المنطقة  
مصدر توتر دائم، سواء من باب "مشكالت القرصنة"، أو من باب المنافسين/ األعداء  

   اإلستراتيجيين كالهند، والواليات المتحدة.

وتعمل بكين على إدارة هذه الملفات بقدر من الحذر، وتستغل كل فرصة تجعل من  
عنه من جهة، وشرعيا في عيون  وجودها العسكري أو غير العسكري أمرا أساسيا ال غنى 

 .53الدول المشاطئة للمحيط الهندي من جهة ثانية

اإليرانية مدعاة لهز   - وبقدر ما إن التدريبات الصينية 
الثقة إستراتيجيا بين الصين والمملكة السعودية، لم  
يتبق على الواليات المتحدة إال تحويل إيران إلى عبرة  

الستدعاء الصين للمنطقة  إقليمية لمنع توفير نمط 
 مجددا على أرضية إستراتيجية عسكرية. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 .120حكمات العبد الرحمن، مرجع سابق، ص   53

 

جــود الصــيني فــي المحــيو الو

الهنـــــدي قـــــد شـــــهد نمـــــوا 

ــرة،  ــود األخي ــا خــالل العق مهم

ــث أصــبح التوســع الصــيني  بحي

ــرا ال  ــة أمــ ــي تلــــك المنطقــ فــ

 مفر منه،
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 خاتمة

بينما تبذل الواليات المتحدة جهدها الحتواء الصين عبر استخدام آليات القوة الذكية،  
سواء دبلوماسية أو اقتصادية أو حتى عسكرية، تأتي إيران لتخترق هذه الجهود في  

 األمريكي لها. محاولة لوضع سقف للتهديد 

وفي هذا السياق كانت الواليات المتحدة في حاجة إلرسال رسالة إليران مفادها أن ثمة  
خطوطا حمراء ال يمكن تجاوزها، ومن بين هذه الخطوط أية محاولة الختراق سياسة  
 احتواء قوة آخذة في التنامي بطريق أن تصبح قوة عظمى ذات حضور جيو إستراتيجي.  

 

ورغم أهمية االعتبارات األخرى التي دفعت المراقبين  
العتبار الضربة األمريكية نتيجة الختراق "سليماني"  

اغتيال سليماني عمليا  عددا من الخطوط الحمر، يأتي 
محاولة الحتواء فيلق القدس من جهة، لكنه رسالة  
أكثر أهمية لما يمكن للواليات المتحدة الوصول إليه  

 .اساتها الكبرىلمنع التالعب بسي

وتأتي الضربة بهذا القدر من المحدودية، حرصا من  
الواليات المتحدة على تماسك إيران، وهو ما يراه  
مراقبون ضروريا بالنسبة للواليات المتحدة لوضع حاجز  
 بين روسيا والخليج العربي ومن ثم المحيط الهندي.

ز" بإشارته إلى أن روسيا كانت  وهو ما دعمه تأكيد "ليونيد بيرشيدسكي" في "بلومبرج نيو
معنية دائما بالحد من دور إيران في سوريا، ألن الكرملين ال قدرة له على التحكم بها أو  

 بجماعتها الوكيلة. 

 

ــا  ــليماني عمليــــ ــال ســــ اغتيــــ

محاولـــــــة الحتـــــــواء فيلـــــــق 

القــــدس مــــن جهــــة، لكنــــه 

ــا  ــة لمـــ ــر أهميـــ ــالة أكثـــ رســـ

ــدة  ــات المتحـــ ــن للواليـــ يمكـــ

الوصـــول إليـــه لمنـــع التالعـــب 

 بسياساتها الكبرى.
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هذا باإلضافة لدور إيران في دعم ابتزاز الواليات المتحدة لدول الخليج العربي، وهي  
زاوية عالقتها   رءالمتحدة لكبح جماح إيران، ليس مناعتبارات ال تتنافى مع حاجة الواليات 

 بمنطقة الخليج، ولكن من زاوية تهديدها إلسرائيل وعالقتها بالقوى العالمية الصاعدة. 
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