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 ملخص

البلدان على االستفادة منه لتعزيز عالقاتهما مع إيران تتناول الورقة موقف الصين وروسيا من االتفاق النووي اإليراني؛ حيث يحرص 

في مواجهة واشنطن وتعزيز نفوذهما الجيوبوليتيكي في منطقة الشرق األوسط. ولكن كانت الصين أشد حرًصا على إنجاح 

فادة من إنجاز االتفاق المفاوضات واقترحت إطاًرا تفاوضيا يقوم على التنازل المتبادل خطوة بخطوة؛ ذلك أن بكين ستكون األكثر است

سواء على الصعيد السياسي أو االقتصادي ولن يترك أي تداعيات سلبية واضحة عليها. في حين أن روسيا رغم المكاسب التي قد 

تحققها من مبيعات األسلحة ومن الحلف السياسي مع إيران إضافة إلى مزايا أخرى جراء االتفاق، إال أن هذا األخير سيعزز من قدرات 

ران التنافسية على صعيد الطاقة وهو ما تخشاه روسيا؛ لذلك تخلص الورقة إلى أنه من المحتمل بسبب هذا األخير أن تتحول موسكو إي

 إلى لعب دور سلبي بخصوص االتفاق واستكمال تنفيذه.

 

 مقدمة

 

أي: االتحاد األوروبي إضافة إلى كل من الواليات المتحدة -( E3ل من الصين وروسيا جزًءا أساسي ًا من مجموعة )يُعد ك

يوليو/تموز  14( التي شاركت في المفاوضات التي أدت إلى والدة االتفاق النووي اإليراني في 1+5أو ) -وروسيا والصين

ب البلدان بهذا االتف (، فيما 1اق؛ حيث اعتبر وزير الخارجية الصيني وانغ يي هذا اليوم تاريخي ًا)الماضي في فيينا. لقد رحَّ

ًدا على الدور الذي لعبته روسيا للتوصل إليه) ب فيه باالتفاق مؤكِّ  (.2أصدر الرئيس الروسي فالديمير بوتين بيانًا رحَّ

 

هذا االتفاق )بعد إيران(، اال أن األمر قد  وعلى الرغم من أن الصين تعتبر الدولة األكثر استفادة على اإلطالق من مفاعيل

يبدو مختلفًا إلى حدٍّ ما بالنسبة إلى روسيا. ويظهر التمايز بين الجانبين الصيني والروسي من خالل الموقف والسلوك الذي 

وانعكاساته على اتبعه كل منهما قبل وأثناء وبعد المفاوضات، وكذلك األمر بالنسبة إلى التوقعات المتعلقة بمفاعيل االتفاق 

 كل منهما خالل وبعد فترة تنفيذه.

 

 )الجزيرة(
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من هذا المنطلق تناقش هذه الورقة موقف ودور كل من الصين وروسيا في االتفاق النووي اإليراني، واالنعكاسات 

 اإليجابية والسلبية التي قد يتركها االتفاق على مصالح البلدين مستقباًل.

 

 يرانيموقف ودور الصين في االتفاق النووي اإل

 

أسهمت الصين خالل المراحل المختلفة للمفاوضات بجهود حثيثة لحل الخالفات بين واشنطن وطهران السيما خالل 

( في نوفمبر/تشرين الثاني من JPOAالمرحلة النهائية األكثر تعقيًدا، وقامت بكين بعد التوصل إلى خطة العمل المشتركة )

 (:3الحل الشامل يقوم على خمس نقاط، هي)، بطرح إطار تفاوضي للوصول إلى 2013العام 

 ( وإيران.1+5االلتزام بالحوار بين مجموعة ) 

 .السعي نحو حلٍّ شامل وعادل ومناسب وطويل المدى 

 .اتباع مبدأ الحل خطوة خطوة وبشكل تبادلي 

 .خلق مناخ مناسب للحوار والتفاوض 

  للموضوع.اتباع نهج شامل لمعالجة األعراض واألسباب الجذرية 

 

وفي ختام المرحلة ما قبل النهائية، أي قبل حوالي ثالثة أشهر من المهلة النهائية للتوصل إلى اتفاق شامل مع إيران، طرح 

 (:4، اقتراًحا يقوم على أربع نقاط، هي)2015مارس/آذار  13وزير الخارجية الصيني في 

 ى الحلول التقنية، على اعتبار أن الموضوع يحمل طابًعا حل القضية يتطلب قراًرا سياسي ًا وليس االعتماد فقط عل

 أمني ًا.-سياسي ًا

 .كل األطراف يجب أن تالقي بعضها في منتصف الطريق وهذا يتطلب القبول بتسويات 

 .اتباع مبدأ الحل خطوة خطوة وبشكل تبادلي 

 .التفكير خارج الصندوق لتقديم حل متكامل وشامل 

المبادرات أن هناك اهتماًما وحرًصا صيني ًا على الوصول إلى اتفاق بين واشنطن وطهران،  من الواضح من خالل هذه

والشك أن جزًءا من االهتمام الصيني يعود إلى التصورات الموجودة عن االنعكاسات اإليجابية المنتظرة لهذا االتفاق على 

ا النقطة األهم بالنسبة إلى دور الصين في التوصل إلى  االتفاق فهي طرح إعادة تصميم قلب مفاعل أراك للمياه الصين. أمَّ

(. هذه المنشأة قادرة على إنتاج البلوتونيوم الذي يُستخدم عادة لصنع القنبلة النووية أي لالستخدامات العسكرية، 5الثقيلة)

قلب المفاعل لكي  وقد كان مفاعل أراك يشكِّل عقبة جدية أمام تقدم المفاوضات إلى أن طرحت الصين فكرة إعادة تصميم

 يصبح غير قادر على إنتاج البلوتونيوم لألغراض العسكرية. 

 

( 1+5بموجب نص االتفاق هناك الكثير من المسؤوليات المشتركة الملقاة على عاتق الدول التي شاركت في المفاوضات )

للتوصل إلى االتفاق النووي السيما في مجال التعاون النووي السلمي والمساعدة التقنية والفنية إليران. عدا ذلك فإن الدور 

بالفكرة التي كانت قد طرحتها سابقًا خالل المفاوضات وهي إعادة تصميم قلب  األبرز للصين يكمن في قبولها بأن تقوم

المفاعل، وسيكون للصين دور قيادي في هذا المشروع. وبموجب االتفاق فقد عقد كل من الصين وإيران والواليات المتحدة 

(. 7نوع التعاون التقني الذي سيُعتمد إلنجازه)( واتفقوا في نهايته على شكل و6اجتماًعا ثالثي ًا قبل أيام لمناقشة هذه المسألة)

ميغاواط لكل منهما، باإلضافة إلى أن الحكومة اإليرانية  100وستقوم الصين أيًضا ببناء مفاعلين نوويين صغيرين بطاقة 

 (. 8ميغاواط لكل منهما) 1000ستنظر في إمكانية منح الصين مشروع بناء مفاعلين نووية كبيرين بحجم 
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 ت المحتملة لالتفاق على الصيناالنعكاسا

 

ا بخصوص االنعكاسات اإليجابية والسلبية األخرى المحتملة لالتفاق على الصين، فيمكن إيجاز أبرزها على الشكل  أمَّ

 التالي:

 

 االنعكاسات اإليجابية - أ

 غاز اإليراني الرخيصالنفط وال ( استيراد المزيد من1

ولى من مراحل رفع العقوبات عن إيران رفع الحظر المفروض على تصدير النفط بموجب االتفاق، تتضمن المرحلة األ

والتعامالت المالية مع البنك المركزي وبعض العقوبات ذات الصلة باالستيراد والتصدير. ومن المتوقَّع في حال حصول 

( أو الربع األول 2015ة هذا العام )تقدم في تنفيذ االتفاق النووي أن تُرفع العقوبات عن تصدير إيران للنفط مع حلول نهاي

(. سيؤدي ذلك بالتأكيد إلى زيادة كمية اإلنتاج والتصدير وسيؤثِّر ذلك بدوره على أسعار النفط األمر 2016من العام القادم )

ي الذي سيتيح للصين بطبيعة الحال استيراد المزيد من النفط من إيران وبأسعار رخيصة، وهذا بحد ذاته مكسب للصين الت

 تأتي في المرتبة األولى في قائمة الدول المستوردة للنفط اإليراني.

 

 حجم التعاون االقتصادي والتجاري( رفع 2

سيمكِّن االتفاُق النووي الصيَن من الحصول على حصة كبيرة من الكعكة اإليرانية سواء في مجال المال أو األعمال أو 

إليراني، ورئيس منظمة الطاقة النووية اإليرانية علي أكبر صالحي، من المتوقع االقتصاد أو التجارة. وفقًا لنائب الرئيس ا

مفاعالت نووية جديدة سيتم إنشاؤها في إيران خالل السنتين إلى الثالث سنوات  4أن تقوم الصين ببناء مفاعلين من أصل 

قد الماضي السيما في مجال البنى التحتية (. هذا بالتأكيد إضافة إلى التواجد الصيني الكبير في إيران خالل الع9القادمة)

ومشاريع الطاقة واإلنشاءات. كما سيزيل االتفاق العقبات التي كانت مفروضة سابقًا على رفع حجم التبادل التجاري بين 

مليار عن حجم  164، أي بفارق 2024مليار دوالر بحلول عام  200البلدين سيما مع وجود طموح برفعه إلى حدود 

 (.10لتجاري الحالي بين البلدين)التبادل ا

 

 لة عامل توتر بين الصين وأميركا( إزا3

تحاول أن تجاري العقوبات المفروضة على إيران، لكن بكين كانت  -كما غيرها من الدول-قبل االتفاق، كانت الصين 

ا على تحقيق مصالحها من خالل الموازنة الدقيقة بين ما يترتب عليها بموجب ال قانون الدولي وبين الطلبات حريصة جد ً

التي تُقدَّم إليها من الجانب األميركي. وسمحت لها هذه المعادلة ببناء عالقات تجارية واستثمارية مع طهران وباالستفادة 

كذلك من النفط اإليراني على الرغم من العقوبات المفروضة على األخيرة. لقد تسبَّب الموقف الصيني في كثير من األحيان 

ا وقد تم االتفاق اليوم على الملف النووي اإليراني، في زي ادة عوامل التوتر المتأتِّية من قضايا مختلفة مع واشنطن، أمَّ

فسيُسهم ذلك بالتأكيد في إزالة عامل من عوامل التوتر بين واشنطن وبكين وربما يفتح بابًا من أبواب التعاون كما هو الشأن 

 في ملف مفاعل أراك.
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 ذها الجيوبوليتكي بالشرق األوسط( تعزيز نفو4

لالتفاق انعكاسات جيوبوليتيكية على وضع ودور الفاعلين اإلقليميين والدوليين السيما في منطقة الشرق األوسط. وإذا ما 

كونه  أخذنا بعين االعتبار أن االتفاق قد يُعدُّ في أحد جوانبه انعكاًسا لسياسة االنسحاب األميركي من المنطقة باإلضافة إلى

ا من عوامل تعزيز العالقات الثنائية الصينية اإليرانية سياسي ًا واقتصادي ًا وتجاري ًا وأمني ًا، فإن ذلك يعني تعزيز -عاماًل مهم ً

موقع ودور الصين في الشرق األوسط، ومن ذلك أن العالقات الممتازة مع إيران ستخدم أيًضا سياسة أمن الطاقة الصيني 

 لبحر.سواء عبر البر أو ا

 

 ( طريق الحرير الجديد5

موقع إيران الجغرافي على طريق الحرير القديم يُعد عاماًل حاسًما في مبادرة طريق الحرير الجديد الصينية التي تختصر 

بمدلول )حزام واحد، طريق واحد(؛ وذلك لتعزيز التعاون االقتصادي بين منطقة شرق آسيا وأوروبا عبر الشرق األوسط 

 مة سلسلة من مراكز الطاقة والتجارة واالستثمار على طول هذا الخط.من خالل إقا

 

 االنعكاسات السلبية - ب

من غير الواضح إلى اآلن وجود انعكاسات سلبية لالتفاق على المصالح الصينية، وهو ما يؤكد مقولة: إنها تعد الرابح 

- حالة من عدم التوازن في العالقة بين المثلث الصينياألكبر من االتفاق بعد إيران نفسها. لكن االتفاق قد يخلق مستقباًل 

الروسي السيما في مناطق آسيا الوسطى والشرق األوسط، وهذا سيعتمد بطبيعة الحال على ملفات التعاون -اإليراني

 المستقبلية وكيفية إدارة إيران لعالقاتها مع هذه الدول لتحقيق التوازن المطلوب.

 

 قموقف ودور روسيا في االتفا

 

يحمل االتفاق مؤشرات مختلطة بالنسبة إلى روسيا؛ فهناك إيجابيات من دون شك ولكن هناك سلبيات أيًضا. على الرغم من 

أن منع إيران من التحول إلى قوة عسكرية نووية يعد أمًرا حيوي ًا بالنسبة لألمن القومي الروسي، إال أن بعض الروس يشير 

 (.11ت المتحدة تحديًدا تشكِّل خطًرا أكبر على روسيا من إيران نووية)إلى أن إيران حليفة للغرب وللواليا

 

من هذا المنطلق، يرى البعض أنه، وعلى عكس الدور الصيني في المفاوضات، ال يوجد دالئل حتى اآلن على أن موسكو 

من يؤكد على أن  ساعدت في حلِّ بعض القضايا المعقدة أو اقترحت ما من شأنه أن يسهِّل هذه المفاوضات، بل هناك

موسكو حاولت خالل مراحل مختلفة من المفاوضات عرقلتها أو تعقيدها من خالل بعض الممارسات غير المفهومة من 

 (:12حيث التوقيت، ومنها على سبيل المثال)

  أعلنت موسكو عن توقيعها اتفاق ضخم مع الجانب اإليراني إلنشاء 2014في منتصف نوفمبر/تشرين الثاني ،

مفاعالت الحقًا، علًما بأن الموعد النهائي  6لين إضافيين في بوشهر مع إمكانية التوسع ليصل العدد إلى مفاع

 قد تم تفويته آنذاك. 2014نوفمبر/تشرين الثاني  24لمفاوضات فيينا في 

  على تسليم  2010، أعلنت موسكو عن رفع الحظر األحادي المفروض عام 2015في منتصف إبريل/نيسان

عت بهذه الخطوة إيران على اتخاذ مواقف أكثر تشدًدا في 300-إيران منظومة الدفاع الصاروخية )إس (، وشجَّ

 المرحلة النهائية من المفاوضات.
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  كو عن أن اتفاق تبادل النفط مقابل السلع مع الجانب اإليراني سيتم ، أعلنت موس2015في بداية يونيو/حزيران

 30وضعه موضع التنفيذ خالل أسبوع، علًما بأن الموعد النهائي المفترض الذي تم تحديده لمفاوضات فيينا في 

 يونيو/حزيران قد تم تفويته أيًضا آنذاك.

ف كانت تأخذ دوًما بعين االعتبار الكيفية التي من الممكن من لكن من الواضح أن الحسابات النهائية الروسية من هذا المل

خاللها تفادي عرقلة االتفاق دون إتاحة الفرصة إليران بالتحول إلى حليف للواليات المتحدة األميركية. في المقابل، هناك 

د ال يكون نابًعا من قناعة (، لكن ذلك ق13من يشير إلى أن أبرز إسهامات موسكو في االتفاق هو عدم اإلصرار على إفشاله)

 روسيَّة بقدر ما يتمثَّل في مشكلة محدودية الخيارات المتاحة أمام موسكو لناحيتين:

  محاولة عرقلة االتفاق قد ال تثير غضب الواليات المتحدة فقط وإنما الصين أيًضا التي تُعتبر المستفيد األكبر من

(؛ فموسكو تعاني 14في هذا الموضوع ال يمكن االستهانة به)االتفاق. العامل الصيني في الحسابات الروسية 

سياسي ًا ومالي ًا بسبب موقفها من أوكرانيا وبسبب العقوبات الغربية، ونتيجة لذلك يشهد اقتصادها حالة انكماش؛ إذ 

% 1.5بة أشار تقرير لصندوق النقد الدولي في مايو/أيار الماضي إلى تراجع الناتج المحلي اإلجمالي الروسي بنس

(. 15%)3.4% مع توقعات بأن ينكمش االقتصاد هذا العام بنسبة 15في حين ارتفعت نسبة التضخم إلى حوالي 

لذا ليس هناك مصلحة روسية في اإلضرار بالصين خاصة في وقت تعتمد فيه موسكو بشكل كبير على بكين 

 ميركية لها. للتخفيف من أضرار العقوبات الغربية ومحاوالت العزل األوروبية واأل

  عرقلة االتفاق عملي ًا وإفشاله قد ترفع من أسهم الخيار العسكري األميركي في مواجهة إيران وهذا ليس في صالح

 (.16روسيا في هذه المرحلة بالتحديد على وجه الخصوص)

 االنعكاسات المحتملة لالتفاق على روسيا

 

ا بخصوص االنعكاسات اإليجابية والسلبية المحتمل  ة لالتفاق على روسيا، فيمكن إيجاز أبرزها على الشكل التالي:أمَّ

 

 االنعكاسات اإليجابية - أ

 تصدير المزيد من األسلحة إليران (1

يُشير بعض التقديرات إلى أن اإلنفاق الدفاعي اإليراني يساوي حوالي ُخمس ما تنفقه دول الخليج العربي مجتمعة في هذا 

رات إيران العسكرية التقليدية ضعيفة مقارنة بمثيلتها الخليجية كمي ًا ونوعي ًا. يتيح االتفاق (؛ ما يعني أن قد17المجال)

النووي للنظام اإليراني الحصول على مئات المليارات سواء من األموال المجمدة في الخارج أو من زيادة صادراتها أو من 

من نسبة اإلنفاق العسكري اإليراني لتحديث قدرات طهران  فتح اقتصادها على االستثمارات الخارجية والتجارة، بما يرفع

 العسكرية التقليدية. ويعد هذا األمر من أهم المكاسب لموسكو إذ من المتوقع أن يكون أغلب هذه المشتريات من روسيا.

 

في بعض وعلى الرغم من أن االتفاق النووي ال يرفع العقوبات المرتبطة بالتسلح عن إيران إال خالل خمس سنوات و

الحاالت خالل ثماني سنوات، إال أن إيران تتجاهل هذا األمر وفي بعض األحيان تمتلك تفسيراتها الخاصة بها حوله؛ إذ 

شرعت بالفعل، وفق تأكيدات اإلعالم اإليراني والروسي في شهر أغسطس/آب الماضي، في التحضير لحملة مشتريات 

إس  -(، وشراء طائرات مقاتلة )سوخوي18تاج طائرات هليكوبتر)وشراكات عسكرية مع موسكو عبر صفقات شراء وإن

( 300-(، ناهيك عن نظام الدفاع الصاروخي )إس20()100سوبر جيت -(، وطائرات مدنية نوع )سوخوي19()30يو 

 (.21والتعاون العسكري والتقني المرتقَب مع روسيا)
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 وقع ودور موسكو في الشرق األوسط( تعزيز م2

غربي سيُنظر إليه في موسكو على -وابة مهمة أيًضا للنفوذ الروسي إلى الشرق األوسط، وأي تقارب إيرانيإيران تعتبر ب

أنه عامل سلبي. إيران تعي ذلك تماًما وهي تحاول أن توازن انفتاحها على الغرب بزيادة تعاونها مع موسكو السيما في 

ي من موقف موسكو ضد منظومة الدرع الصاروخية المجاالت الدفاعية واألمنية. أضف إلى ذلك أن االتفاق ال نووي سيُقوِّ

 (.22األميركية في أوروبا خاصة أن واشنطن كانت تتذرع بالخطر اإليراني لتبرير نشر الدرع وفق الرؤية الروسية)

 

 ر في المشاريع النووية اإليرانية( دور أكب3

ز من موقع موسكو في الصناعة النوو ية اإليرانية؛ إذ سيكون لموسكو دور في تطوير منشأة فوردو ال شك أن االتفاق سيعزِّ

وتحويلها إلى مركز أبحاث، كما ستستمر روسيا في تزويد إيران بالوقود الالزم لمفاعل بوشهر، وسيكون هناك التزامات 

حضير الستكمال بتعاون تقني وفني وعلمي في الطاقة النووية السلمية مع إيران بموجب االتفاق. وتقوم روسيا اآلن بالت

مشاريع بناء مفاعالت نووية في إيران ومن المتوقع أن تحصل الحقًا على عدد من المشاريع الضخمة في هذا المجال، 

ناهيك عن أن موسكو وقَّعت بالفعل خالل الفترة القليلة الماضية على عدد من االتفاقات إلنشاء مفاعالت نووية في عدد من 

 دول الشرق األوسط. 

 

 نعكاسات السلبيةاال - ب

مكمن القلق األكبر بالنسبة إلى موسكو هو االنعكاسات التي ستنجم عن رفع العقوبات عن إيران السيما في مجال النفط 

والغاز، ألن رفعها إضافة إلى فتح الباب واسًعا أمام االستثمارات األجنبية لدخول هذا القطاع سيجعل من إيران قوة معتبرة 

 ن التداعيات المحتملة لهذه التطورات على موسكو:في مجال الطاقة، وم

 

 تقويض موقع روسيا في سوق الطاقة( 1

(؛ إذ تمتلك إيران رابع أكبر احتياطي مثبَت من النفط 23االتفاق سيجعل من إيران منافًسا حقيقي ًا لروسيا في مجال الطاقة)

طات المثبتة من الغاز الطبيعي. وإذا ما أضفنا ذلك إلى موقعها في العالم، وهي في المرتبة األولى عالمي ًا على صعيد االحتيا

الجيوستراتيجي في منتصف الخط الفاصل بين أكبر مستهلكي الطاقة في العالم في شرق آسيا وأوروبا، فهذا يعني أن إيران 

 ستتمتع باألفضلية على روسيا مستقباًل. 

  

 فط والغازالتأثير على أسعار الن( 2

اء العقوبات الغربية المفروضة عليها ومن انخفاض سعر العملة المحلية "الروبل". وقد أشارت  تعاني روسيا اآلن من جرَّ

مليار دوالر سنوي ًا فيما يؤدي انخفاض  40تقارير نهاية العام الماضي إلى أن العقوبات تكلِّف روسيا خسائر بقيمة حوالي 

(. ومن المتوقع أن تؤدي عودة إيران إلى أسواق 24مليار سنوي ًا) 100بقيمة حوالي أسعار النفط إلى تكبيد روسيا خسائر 

(، وهذا سيؤثِّر بشكل سلبي طبًعا على العائدات الروسية ويزيد 25النفط وزيادة حجم إنتاجها إلى انخفاض أكبر في األسعار)

 بية مفروضة عليها. من أعبائها المالية نتيجة تراكم الخسائر السيما إن بقيت العقوبات الغر

 

 سياسة االبتزاز بالطاقة الروسية( تقويض 3

تشير التوقعات إلى أن رفع العقوبات عن إيران سيجعلها من أهم مزودي االتحاد األوروبي بالغاز مع تقديرات بإمكانية أن 

، أي ما يساوي حجم ما 2030مليار متر مكعب من الغاز سنوي ًا بحلول العام  30يستورد االتحاد األوروبي منها حوالي 
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(. من شأن ذلك أن يؤدي إلى منافسة روسيا على أسواق استهالك الغاز من 26يستورده االتحاد من منطقة شمال إفريقيا)

ض من قدرة موسكو على  جهة، وأن يخفف اعتماد االتحاد األوروبي على الغاز الروسي من جهة أخرى؛ األمر الذي سيقوِّ

 ياسي واقتصادي.استخدام الغاز كسالح س

 

 ثمارات في قطاع الطاقة اإليراني( ضياع حصة من كعكة االست4

وفقًا لنائب وزير النفط لشؤون التجارة والعالقات الدولية "حسين زماني نيا"، بعد إزالة العقوبات من الممكن إليران تطوير 

(، ومن المتوقع أن تذهب الحصة األكبر 27)2020مليار دوالر حتى العام  185مشروًعا للنفط والغاز بقيمة  50حوالي 

من هذه المشاريع إلى الدول األوروبية ألن الشركات الروسية ال تمتلك القدرة على منافسة مثيالتها الغربية، خاصة أن 

 إيران بحاجة اآلن إلى التكنولوجيا لزيادة اإلنتاج وتوسيع االستثمار في هذا القطاع.

 

 ة( تحول إيران إلى قوة إقليمي5

ي من وضع إيران كقوة إقليمية؛ وهذا قد يفيد روسيا في بعض النواحي لكن قد يضرها أيًضا إذا ما قررت  االتفاق قد يقوِّ

 إيران االستفادة من هذا الوضع في خصومات تتعلق بدوٍر ما في آسيا الوسطى أو في تقاسم حصص بحر قزوين.

  

 خاتمة

 

تية من هذا االتفاق حال المضي قُدًما في تنفيذه، يعد أحد أهم أسباب حرص من الواضح أن حجم المكاسب الصينية المتأ

بكين مستقباًل على تنفيذ االتفاق وتأكيد ضرورة التزام جميع األطراف بما جاء فيه، لكن في المقابل، فإن المكاسب المحدودة 

تقباًل أمًرا محتماًل خاصة؛ وهو األمر لروسيا من هذا االتفاق تجعل من إمكانية تحول موسكو إلى لعب دور سلبي فيه مس

الذي قد يدفع بعض الالعبين األساسيين في االتفاق إلى تعويضها بمكاسب جيوسياسية في مناطق معينة لمساعدتها على 

 تجاوز السلبيات التي قد يحملها االتفاق لها. 

______________________ 

 ن االستراتيجيةعلي حسين باكير/ باحث في العالقات الدولية والشؤو* 

 

يعني االتحاد األوروبي إضافة إلى كل من الواليات المتحدة األميركية وروسيا والصين، بمعنى  E3مصطلح  مالحظة:

لت الورقة استخدامه أيًضا على الشكل E3آخر: مجموعة الخمس الكبار+ألمانيا. نص االتفاق يستخدم مصطلح  ؛ لذلك فضَّ

 الوارد في االتفاق.
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