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 مة مقد  

 نظريّ   (Samuel Huntington)  هنتنغتون   طرح  ،  1996عام  الفي  
 
  ة

في    حرب   بع الحضارات  " نكتاٍب  وتغيير  وان:  الحضارات  صراع 

   ومع أنَّ هناك.  "العالم
 
   مصطلحا

 
    كان قد مشابها

 
  صاغه سابقا

أمثال من  رون 
ّ
لويس   مفك أنَّ ،  وغيره  برنارد   

ّ
حرب  نظريّ   إّل ة 

  يرى .  على نطاٍق واسع  باسم هنتنغتون   قد اشتهرت  اتالحضار 

ه  هنتنغتون   ة  في السياسة العامليّ ت  "بعد الحرب الباردة، نشأ  أنَّ

 و .  كبرى بين الحضارات  صراعات  
الحضارات هو    صراع    سيكون 

السياس  السائد  الجانب   و العامليّ   اتفي  املستقبلأّما  ة،    ،في 



 

 ف
   ستكون 

 
هي  ع صّد تال  خطوط الحضارات    حدود    نفسها  بين 

 . 1بينهما"  املعركة  

  أقساٍم   حضارات العالم إلى أربعة    -  تهفي نظريّ   - م هنتنغتون  ّس  ق  ي  

املسيحيّ كالتالي  ،ةرئيسيّ  الحضارة  الغربيّ :  والحضارة  ة  ة، 

الكونفوشيوسيّ اإلسالميّ  والحضارة  والحضارة  ة،  ة، 

أسباب    أّن   يرى و .  2ة الهندوسيّ   محاولة  الحضارات  دام  ص    من 

جديد،الدين  ةحياال  ستعادةا من  الحضاري    ّية  الوعي  وزيادة 

للغرب تأثير السلوك املنافق   قد  و   .الذاتي تحت 
ّ
تؤدّ توق ي  ع أن 

إلى   العوامل  دور  اإلقليمي  اّلقتصادي    نمّو الهذه  وزيادة 

و الثقافيّ   املشتركات األمم،  بين  ال  أنَّ رأى  ة  بين    صراعخطوط 

نهاية املطاف  ،ل  الحضارات ستح   ة  الحدود السياسيّ   محّل   ،في 

 لحرب الباردة.  في زمن اة يديولوجيّ وال 
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لنظريّ  ا  هنتنغتون،  وفق  األكبرة  اّلحتمال  ص    فإنَّ  دام  سيكون 

والكونفوشيوسيّ اإلسالميّ   تين الحضار مع  الغرب   هذا و   ،ةة 

ترابٍط   سيؤّدي إيجاد  اإلسالميّ   إلى  الحضارة  بين  ة  واسع 

للحضارة    تهديٍد   أكبر    صبحوسي   ، ةالكونفوشيوسيّ الحضارة  و 

 ة. الغربيّ 

و  النظريّ والن،  نفهم  بناء  على هذه  أن  أفضل    بشكٍل   ة، يمكننا 

 وخاصّ   -  املتزايدقلق الغرب    سبب  
 
  -  هاؤ حلفاحدة و الوّليات املتّ   ة

)  بشأن   والصين  إيران  بين  التعاون   وهما  وثيقة 
ّ
  ن ال املمث

اإلسالميّ   انالرئيسيّ  من  ف ة(.  والكونفوشيوسيّ ة  للحضارتين 

املتّ  الوّليات  تسعى  أن  إضعاف  إلى  حدة  الطبيعي  أو  تقويض 

والت الضغط  وسائل  باستخدام  هذا  التعاون  أو   ،هديدبرنامج 

  لقد أصبح .  للطرفين  تنازّلت الومنح    تقديم العروض املشّجعة



 

   األمر  هذا
 
واضحةحقيقة     

 
ق    هابوادر    ظهر  ت من  بل  بالفعل 

 الداخل.في ئها عمالين و حدة وحلفائها الغربيّ الوّليات املتّ 

طبيعة    يشير   إلى  املقال  الستراتيجيّ   هذا  عة  ةالوثيقة 
َّ
بين    املوق

والصين   هاملدةٍ إيران  أمد  و   25    ا،  على    هاتأثير بيان  عام 

ة  بالنسبة لجمهوريّ املهّمة  ، ومزاياها  ّيةلغرباة  السياسات العدائيّ 

اإلسالميّ  أسبابإيران  وبالتالي  برنامج قلق    ة،  بشأن  الغرب 

 التعاون هذا. 

الستراتيجي  إعادة  .  1 الوثيقة  محتوى  اإليراني  قراءة  - ةة 

 ةلصيني  ا

الستراتيجيّ إنَّ    الصينيّ -ةاإليرانيّ   ةالوثيقة 
ّ
خط هي  طويلة  ة  ة 

   ت دراستهاتّم   األمد
 
عديدة.    سنواٍت على مدى    هاصيلاتف  ودراسة

البدكانت   هذهنقطة  في  تشمل    ،لوثيقةا  ء  مختلف  والتي 

  ، والزراعة  ،والثقافة  ،والدفاع  ،واألمن  ،السياسةك   ،جاّلتامل



 

  ى والبن  ،والطاقة  ،والنفط  ،والسياحة  ،والعلوم  ،واّلقتصاد

ة  والصّح   ،والتجارة  ،صاّلتصاّلت وتكنولوجيا اّلتّ ة لالتّ التحتيّ 

في  غيرهاو  من  ثالث ال،  الثاني/ايرين  والعشرين    ، 2016  كانون 

للسيّ رسميّ   بزيارةٍ  جمهوريّ ة  رئيس  بينغ،  جين  ش ي  الصين  د  ة 

جمهوريّ   ،ةالشعبيّ  أصدرت  الزيارة،  هذه  وعقب  طهران.  ة  إلى 

اإلسالميّ  وجمهوريّ إيران  الشعبيّ ة  الصين   ة 
 
بيانا مستوى    ة  رفع 

ستراتيجيّ  "شراكة  إلى  البلدين  بين  وفي العالقات  شاملة".  ة 

عن    السادسة الفقرة   الطرفان  أعرب  البيان،    رغبتهما من 

تعاوٍن  وثيقة  بشأن  والتفاوض  للتشاور  طويلة    واستعدادهما 

  25مدى  يجري العمل  بها علىاألجل 
 
 . عاما

الخامنئي،   األعلى  القائداعتبر   علّي  السّيد  اإلسالمّية    للثورة 

فاق بين رئيس ي  "اّلتّ   الصين، أنَّ جمهورّية  خالل لقائه مع رئيس  

و  تأسيس  الصين  إيران  أجل  مدتها  ستراتيجيّ   عالقٍة من    25ة 



 

 
 
   سديد    فاق  اتّ   ،عاما

 
بعد ذلك، وعلى مدى ثالث و   .3"وحكيم تماما

ة  جمهوريّ الة  ت وزارة خارجيّ (، عقد  2019  ى فبرايرسنوات )حتّ 

واملؤّس و ة،  اإلسالميّ  الوزارات  مختلف  مع  سات  بالتعاون 

عّد يّ الوطن بهدف  ة،  اجتماعات  برنامج  أولويّ   إحصاء ة  ات 

التي يمكن    املوادّ دات و وصياغة املسوّ   ،التعاون اإليراني الصيني

   في هذه الوثيقة. طرحها

 و 
 
عمليّ   نتيجة استكمال  ومع  اّلجتماعات  املراجعة لهذه  ة 

للوثيقة،الداخليّ  سبتمبر  تّم   ة  من    ،2019  في  تدوين  اّلنتهاء 

ق  مسوّ  من  الوثيقة  اإليرانيّ بل  دة  و الحكومة   أصبحت  ة 
 
  جاهزة

تسليم    ، تّم 2020في سبتمبر  وة.  لتقديمها إلى الحكومة الصينيّ 

الثانية  املسوّ  ق  لدة  من  الجانب  لوثيقة  إلى  اإليراني  الجانب  بل 

الجانبين  ، الصيني بين  النظر  وجهات  تبادل  تّمت وبعد  في    ، 

 
من   بتوجیٍه - عاما   25مدها أبلغ یالتي  - ةة الصینیّ وثیقة التعاون اإلیرانیّ صیاغةت االستعدادات لم، فقد تمّ د غالم رضا مصباحي مقدَّالسیّ قول حسب 3

كن هناك  تلم ف  وأّما قبل ذلك،. الوطنیّة إیران  مصالح طویل من اجتماع رئیسي إیران والصین من أجل حمایة وقبل وقتٍ  للثورة اإلسالمیّة، األعلى  قائدال
 حدة(.لغرب والوالیات المتّ إلى االحكومة  تطلُّعمع روسیا والصین )بسبب  واسع ق بالتعاون الالحكومة فیما یتعلّ لدى   إرادةٍ  ةأیّ



 

فترٍة  ل، املوافقة على برنامج التعاون الشامل  2017آذار/مارس  

   25  أمدها
 
 ، و الدولةفي    السلطات العليا  بتأييٍد من  عاما

 
في  و  أخيرا

من   والعشرين  تّم 2021أبريل  السابع  البرنامج   ،  على  التوقيع 

جمهوريّ  بين  للتعاون  اإلسالميّ الشامل  إيران  وجمهوريّ ة  ة  ة 

 .  4ة البلدين ي خارجيّ بل وزير  ة من ق  الصين الشعبيّ 

تّم   بشكٍل و  التعاون   دوينت  عام،  بين  برنامج  إيران   الشامل 

أجل وال من  البلدين  الشامل  التعاون   توسيع  صين  فيما    بين 

الثنائيّ   يخّص  واإلقليميّ العالقات  والدوليّ ة  جميع  في  و  ،ة ة 

التجارة   ،والدفاع  ،والثقافة  ،والسياسة  ،واّلقتصاد  ،مجاّلت 

ة  القواسم الثقافيّ   هذا وإّن اّلحترام املتبادل.    على أساسواألمن  

تين  الحضارتين األسيويّ   هاتين   بين  املتعّددة  ة املشتركةوالسياسيّ 

ضد  عريقال النضال  ذلك  في  بما    وهيمنته    ركيياألم   التفّردتين، 

التعاون الدولي    طويردت الطريق لتمهّ قد  على املسرح العاملي،  
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التعاون    ،في هذا الصددنذكر،  . و بشكٍل واسع  بين إيران والصين

البن مجاّلت  في  البلدين  بين  واّلقتصادي  ة  التحتيّ   ىالسياس ي 

)واوامل الحديديّ ك صالت  واملالسكك  واملوانئ  والطرق  (  طاراتة 

كما  ة.  والصّح   ،والتعليم  ،والتكنولوجيا  ،والعلوم  ،صاّلتواّلتّ 

 
ّ
أيضتؤك الوثيقة   د 

 
النفط  ا مجاّلت  في  الثنائي  التعاون   ،على 

والتعدين،    والصناعة 
ّ
املتعل )واملجاّلت  بالطاقة  كمصادر  قة 

املتجّد و ،  العادّيةالطاقة   علىوغيرهادة،  الطاقة    أساس  ( 

 ة املستدامة. ة والبيئيّ التنمية الوطنيّ  ضرورات

الثقافي،  وأّما   البعد  دفي 
ّ
أك بين    فقد  الشامل  التعاون  برنامج 

املتبادل من خالل    التعارفالروابط و إيران والصين على زيادة  

السياحة(،  ك )  الزيارات واللقاءات بين عموم الناستعزيز تبادل  

 
ّ
واملنظ اإلعالم،  الحكوميّ ووسائل  غير  وجمعيّ مات  ات  ة، 



 

 إلى مجالالصداقة والتعاون األكاديمي،  
 
  والصلح  السلم  إضافة

 اإلقليمي والدولي.  والتطّور  قرار والتنمية اّلستو 

واألمنيوأّما   الدفاعي  البعد     ن،سيعمال   ن يالجانب  فإنَّ   ،في 
 
 وفقا

  ،ةواألمنيّ   ةالدفاعيّ   ةالتحتيّ   ى البن  تعزيز  على   الوثيقة،  لهذه

الدفاعيّ   ،باإلرها  ومكافحة املجاّلت  مختلف  في  ة والتعاون 

 .  5ة والعسكريّ 

العموم لبنودالعاّم   قراءةالظهر  ت  ،  على  أنَّ   ة  الوثيقة    كلَّ   هذه 

مع احترام مبادئ   ،املشتركة  واملنافع  يقوم على املصالح  فيها  ش يٍء 

 واحترام وحدة أراض ي البلدين.  ،السيادة واّلستقالل

- ةة اإليراني  الوثيقة الستراتيجي    تجاه  ةالفعل السلبي    ود. رد2

 ةلصيني  ا
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أنَّ  حين  العالم    في  دول  من  عالقاتها  يتعمتحاول   العديد  ق 

واّلقتصاديّ السياسيّ  اّلقتصادي  ة  النمو  بسبب  الصين  مع  ة 

وثيقة التعاون اإليراني    ة، فإنَّ األمريكيّ   دراتللصين وتراجع الق

بد  واجهت،  الصيني  عنها،  ءمنذ  من  سلبيّ   فعٍل   ردود    اإلعالن  ة 

بل   األجنبيّ ق  وخاصّ الدوائر   ة، 
 
والاملتّ   الوّليات  ة   كيانحدة 

   املرتبطة باألجانب،  ارات في الداخليّ وبعض الت  ،يصهيونال
 
  حيث

  ماهّية هذهفي   سعوا إلى نشر إشاعاٍت ّل أساس لها، والتشكيك

 . الستراتيجّيةالوثيقة 

ةنشرت  فقد  
ّ
إيكونوميست"    مجل   ى أولة  البريطانيّ "بتروليوم 

التعاون   ةكاذبالر  اخباأل  وثيقة  تفاصيل  بين   عن    الستراتيجي 

ة إلىالصين؛  و إيران  
ّ
حذف هذه    ولكن سرعان ما اضطّرت املجل

 و ذباك كونها  من موقعها بسبب    األخبار 
 
اّدعت هذه  فقد.  لّفقةمة

ة
ّ
إيران  تّم   أّنه  ةبريطانيّ ال  املجل بين  اّلّتفاقّية  هذه  خالل   ،



 

جندي    5000أنَّ  ، و ّيةإليراناالتنازل عن جزيرة كيش    والصين،

ومع أنَّ هذا الخبر امللّفق قد !  ّيةيراناإل   األراض ي  صيني سيدخلون 

صفحات   من  حذفه  ة  موقع  تّم 
ّ
  "يكونوميستإ يوم  "بترولمجل

نشره، من  قصير  وقٍت  انتشر  بعد  أّنه   
ّ

كبيرة  إّل على    بسرعٍة 

شبكات بشكٍل  اّلجتماعي،    التواصل  مختلف  له  الترويج  وتّم 

بل  خاص ق  اإلعال   من  الناطقةوسائل  الفارسيّ   م    ةباللغة 

في الخارج، وصار   مصدر   املتواجدة 
 
الكاذبة   كثيرلل  ا من املزاعم 

التعاون    بشأناألخرى   حاولت وسائل اإلعالم  لقد  .  هذهوثيقة 

طريق  هذه عن  العام  الرأي  بين  الحساسّية  استخدام    إثارة 

"استغاللمصطلح و  إيران"  "بيع  مثل  مستوى  هاات  لرفع   "

والقلق الناس   املخاوف  عموم  إيران   حاول و .  بين  أعداء  بعض 

اإليرانيتشبيه   التعاون    يترکمانچاي  اتفاقيت  ب  الصيني-برنامج 

 
 
ة  حساب تويتر باللغة الفارسيّ أطلق   ! على سبيل املثال،  لستانوگ

التعاون على  ة  ركيّ ية األمخارجيّ اللوزارة  التابع     هذه اسم   وثيقة 



 

بعض وسائل اإلعالم    اّدعت  ،... وفي النهاية  6الثانية"  يترکمانچا"

"ّل  خالف مبدأت   إليران بأنَّ وثيقة التعاون هذه ةة املعاديّ الغربيّ 

ته  وّل غرب   ّيةشرق 
ّ
عد   أّنها  و   ،ةة اإلسالميّ الجمهوريّ   ّية" الذي تبن

 
ت

 عن
 
 7األربعين سنة املاضية!  بعتها طواللتي اتّ ا سياساتال تنازّل

األعداء   في هذه التصريحات هي أنَّ   نبغي تأّملهاي  إنَّ املسألة التي

  لعقوبات لفرض ا  املؤّيدينإيران و   ن ّلستقاللعارضيتزّمتين املامل

رفض   ، اإليراني  الشعب  على اّلنصياع  و   اّلستسالم  الذي 

القصوى  يمارسها  للضغوط  ن  يقلقالن    صاروا  الغرب،  التي 

أنصار  مثل املنافقين و  فراٍد ! كيف يمكن أل بشأن استقالل إيران

ر امل  ةامللكيّ 
ّ
 ،اإليراني  شعبلل  عداوتهماملعلنين  و وطنهم  لين  تنك

ة  لجمهوريّ ضّد ا  الغربي  وانالعد  كانوا على الدوام يؤّيدون   والذين

بل  الكامل إليران من ق   حتاللمن اّل  ة وّل يكتفون بأقّل اإلسالميّ 

 لهمة  مصالح إيران الوطنيّ   أن تكون حدة،  الوّليات املتّ 
 
؟! مهّمة
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جمهورية اإلسالمية أن  ال، يجب على  ا التّيار من وجهة نظر هذ

العد  تطاوع للسلوك  وتستسلم  للوّليات   املفرطي  وانالغرب 

   أنحدة وأوروبا، و املتّ 
ّ
 فاقيّ ع اتّ ّل توق

 
مع الصين وروسيا    تعاوٍن   ة

العدائيّ  الغرب  سياسات  تنتقدان  هيمنة  ةاللتين    وتعارضان 

املتّ  العالمالوّليات  أّن   ؛حدة على    الصين وروسيا وقفتا مع  مع 

  الظاملة ة  ركيّ يأزمة العقوبات األم  خالل  العون   يد    اومّدتا له  إيران

وتحّد   الشعب على   كثيرٍ اإليراني،  في  السياسات    تا  األحيان  من 

واألوروبيّ ركيّ ياألم اإلسالميّ   ضّد ة  العدائيّ ة  ة  من    ،ةالجمهورية 

. فمن وجهة  ةخالل الدفاع عن مصالح إيران في املحافل الدوليّ 

املنافقين أولئك  تستحّق   نظر  هاتّل  الدولتا   )الصين  ان  ن 

 ! ّيات معهماقّتفاوعقد اّل التعاون  وروسيا(

 و 
 
د  وثيقة التعاون اإليراني الصيني هي مجرّ   لشائعات، فإنَّ ل   خالفا

للمصالح طريق  للبلدين  واملنافع  خارطة  وتمهيد  املشتركة   ،



 

 ،ةوالستراتيجيّ   ، ةللتعاون الشامل في املجاّلت السياسيّ   السبيل

توالثقافيّ   ،ةواّلقتصاديّ  وّل  أيّ   شتمل  ة،  أو    معاهداٍت   ة على 

ش يء  اتاتفاقيّ  أّي  أنَّ  .  للتنازل عن  على    تنص    ّل  الوثيقة  كما 

عن أّي   ،منطقة  ةأيّ   التنازل  أحادي   احتكارٍ   أو  أو  متبادل 

أّي   أّي  حّقٍ من الحقوق،  عن  تنازٍل فيها أي     يس، ولالجانب أو 

معّينفي مجاٍل من املحصري    استغالٍل  بل طرٍف  ق  .  جاّلت من 

 الذو 
 
وفقا ل  ،  الوثيقة،  هناكلهذه  لكال  محّد   التزاٍم   أي    يس  د 

  صبح ت  ة حتى  تنفيذيّ   مرحلٍة   ة في أيّ   يجري الشروعولن    ،نالطرفي

  الوثيقة
 
 بين الطرفينعقدا

 
 .   رسمّيا

مقّد  الوثيقة  هذه  تكون  أن  يمكن  الواقع،   في 
 
ات  فاقيّ ّلتّ   مة

 عقٍد  أّي  ّن فإ ومّما ّل ريب فيه،. مشترك  ة وتعاون ثنائي مستقبليّ 

 
ّ
في  يوق الوثيقة  هذه  بموجب  الطرفان  سعه  تجري  املستقبل 

هراجعم  وافقاملو  ت 
 
بل مجلس الشورى عليه ة  .(البرملان) من ق 



 

ا ملبدأ   ة ال شرق"وفق  ةوال غرب  ي  ة  الجمهوريّ الذي يتبّناه نظام    ،"ي 

ة، يمكن إليران أن تتعاون مع جميع دول العالم في إطار  اإلسالميّ 

مع    هذاو .  املتبادلةواملصالح    ،والثقة  ،اّلحترام يتعارض  املبدأ 

  دولٍة   ةأيّ   ة إيران وخضوعها للشرق أو الغرب، وبالتالي فإنَّ تبعيّ 

مع   تتعامل  أن  تريد  الغرب  أو  الشرق  اإليرانيفي  من    الشعب 

  موقٍف 
ّ
 الصداقة والتعاون.  ط، ّل تستحّق عدائي ومتسل

عق   اإلسالميّ جمهوريّ الت  دلقد  الة  اّلتّ   كثيرة  مع فاقيّ من  ات 

الغربيّ مختلف   واألوروبيّ الدول  مختلف  ة  في  منها جاّلتاملة   ،  

دت خسائر فادحة  تكبّ   غير أّنهاة،  التحتيّ   ىوالبن  ،والغاز   ،النفط

الدول بسبب   تلك  املتّ ل  تبعّية  الوّليات  املسياسات  ة يّ عادحدة 

 ويران.  إل 
 
كبيرة بسبب    في السنوات األخيرة، خسرت إيران فرصا

بل تفاقاّلخرق   مثل شركة    ،ة الكبرى ات الغربيّ الشرك   ّيات من ق 

عقود    األخرى   الشركاتو   ّية،فرنسالتوتال   انتهكت  مع  التي  ها 



 

تحت    وحيدينوتركتنا    يركا،أممجّرد أن عبست بوجهها  ب  ،إيران

  إلى دوٍل   ا قد ذهبناكنّ لو    على أّية حال،.  القاسية  العقوبات  وطأة

 الاستق  أكثر  
 
مواقفها،  ّل هذ  ناض تعرّ   ملا  في  ر اضر األ   هملثل 

 . والخسائر

توقيع وثيقة التعاون اإليراني الشامل مع    يمكن القول إنَّ   ا،لذو 

يتّم  أن  يجب  كان  هذا  الصين  ،  ذلك  ومع.  طويل  وقٍت ب  قبل 

النيمكن ال  نا  أعداء  غضب  في  شعباعتبار  بما    هم اإليراني، 

وبعض األنظمة   ،الصهيوني  كيان وال ،اوأوروبّ   ،حدةالوّليات املتّ 

وثيقة بين إيران  هذه التوقيع    بسببة في املنطقة  ة الرجعيّ العربيّ 

آخر    ،والصين  
 
و .  وصوابها  تهاصّح   علىدليال  هذا 

ّ
هذا يؤك د 

لهم  الغضب ب  خذت ة قد اتّ ة اإليرانيّ ة اإلسالميّ الجمهوريّ   أنَّ   من ق 

التي  ة  الصحيحة في مواجهة األعمال العدائيّ املناسبة  الخطوة  

 . ضّدها  ةة الغربيّ لقوى اإلمبرياليّ ا سهاتمار 



 

 الصينّية -خماوف الغرب بشأن الوثيقة السرتاتيجّية اإليرانّية.  3

أعطا مؤّس لقد  الجمهوريّ نا  اإلسالميّ س  اإليرانيّ ة  اإلمام  ة  ة، 

 ( الزكّيةالخميني  ه  نفس  ست  ّد 
 
بينق التمييز  أجل  من  الحّق    (، 

  و   والباطل
ّ
  الصواب والخطأ، مؤش

 
  را

 
 ومبدأ

 
 أنَّ ؛ وهو  دقيقا

ّ
ما  ه كل

وحشدوا    ،أفعالنا  مّنا وثارت ثائرتهم من  هؤ وعمال   العدّو   غضب

قد  نا  أنّ ب  نا وتيّقّنامل  ، ع  علينااّلفتراء  الكذب و تهم من أجل  دراق

امتدح   إذا  ولكن  الصحيح،  الطريق  األعداء،  سلكنا  فعندها نا 

ن، حسب  .  بهنقوم    صّحة مافي    يجب أن نشّك 
 
هذا املعيار، إذ

التيّ  قلق  اعتبار  املعادية  يمكن  اإلسالميّ لجمهوريّ لارات    ة ة 

وثيقة    ومخاوفها على  التوقيع  لفترٍة    تمتّد   يالت  تعاون البشأن 

  25أمدها 
 
 طبيعي.  فعٍل   رّد    بمثابة   ،بين إيران والصين عاما

الغرب  سبٍب   أهّم   إنَّ  الستراتيجيّ   ومخاوفه  لقلق  الوثيقة  ة  من 

، مع  للخطر  ستتعّرض  مصالح الغرب  هو أنَّ   ، ةالصينيّ -ةاإليرانيّ 



 

 
 
هزيمة الوثيقة  هذه  األمو لضغل  كون  على    لقصوى ا  ةركيّ يط 

 وتزايد  ،إيران
 
الجمهوريّ ل  ا اإلسالميّ نفوذ  و ة  أذعن ،  لذاة.   فقد 

األم بايدنركي  يالرئيس  ردّ جو  وثيقة  ،  توقيع  على   
 
تعاون  الا

إّنهب  ة،صينيّ ال  ةرانيّ ياإل  قل    قوله   كان 
 
فترةٍ   قا بشأن    منذ  طويلة 

اإليرانيّ  الصينيّ الشراكة   ة 
ّ
مجل وكتبت  ة ركيّ ياألم  فوربسة  ة. 

(Forbes)  ة
ّ
  التعاون   توقيع وثيقة  ، أنَّ وغيرهما  وول ستريت  ومجل

والصينلا إيران  بين  دور   قد  ستراتيجي   لعب 
 
    ا

 
إحباط  كبيرا في 

األم "ة  ركيّ يالخطط  طهران:  اإليرانيّ إنَّ  لعزل  التعاون  ة  وثيقة 

الشاملة  الصينيّ  الستراتيجيّ تعزّ سة  املصالح  البلدينز  لكال    ،ة 

املتّ  لها عواقب وخيمة على الوّليات  .  8"األميركّية  حدةوستكون 

صحيفة  رأت  ستريت  وقد  هذهوثيقة  أنَّ    وول  التي  التعاون   ،

ستؤّدي إلى  صين،  وال إيران  بين    مشترك  بنٍك   تأسيس  تنّص على

مفعول  علىة  ركيّ ياألم   العقوبات  إبطال  ة  جمهوريّ ال  املفروضة 

 
8 https://www.wsj.com/amp/articles/ "The China-Iran Axis" 11617059716 



 

بين    توصف   فقد  ، بلومبرگة  أّما صحيف  .9ةاإلسالميّ  التحالف 

 
ّ
صحيفة  ت قال . و 10خطير لحكومة بايدن  ه تحٍدّ ين بأنّ طهران وبك

  التابعتين للكيان الصهيوني   تسيهآر صحيفة  بوست و   جيروزالم

ل  توقيع هذه الوثيقة  أنَّ    من الصحف،   اموغيره
ّ
 خبر   يشك

 
 مقلق  ا

 
 ا

 وتهديد
 
 خطير   ا

 
منذ    ، والذي لم يسبق له مثيللوجود إسرائيل  ا

تس  يصحيفة هآر   ذكرت . و حّتى الن  1973  سنة   کیپور   يوم حرب  

 الوثيقة    أنَّ 
 
لسياسة الضغوط    أخرى على "الفشل الذريع"  عالمة

األم  القصوى  وزراء  يللرئيس  ورئيس  ترامب  دونالد  الكيان  ركي 

 إلى أّنها )أي وثيقة طهران،    ضّد بنيامين نتنياهو    صهيونيال
 
مشيرة

م  التعاون( والصينتخدم  إيران  بالقول صالح   ،  " عتبر  :    هذاي 

 
 
 ستراتيجيّ   اّلّتفاق تعاونا

 
   ،بالنسبة إليران  األمد  طويل  ا

 
  ووسيلة

 .  11ا"الشرق األوسط وأوروبّ  منطقة أسواقوصول الصين إلى ل

 
9  Iran, China Sign Economic, Security Agreement, Challenging U.S. Pressure",   27  ،وول  ســــتریــت  جورنــال  

.2021 آذار/مارس  
10 https://www.eghtesadonline.com 
11 Strategic Pact With China Gives Iran Breathing Room at a Critical", 2021 هآریتز، 29 مارس /آذار 



 

اعتادوا على  أعرب العديد من املسؤولين األوروبيين، الذين  وقد  

ة،  ة إيران اإلسالميّ جمهوريّ ل املعاديةة ركيّ يج السياسات األماانته

  م سيخسرون ه عن قلقهم بشأن التوقيع على هذه الوثيقة، ألنّ 

علىنفوذهم   إلىإيران،    وتأثيرهم   
 
  من   تهمحصّ تضاؤل    إضافة

 .  ّيةيراناإل  األسواق اّلقتصادّية

 و 
 
 و ،  أخيرا

ّ
وثيقة التعاون بين  فإنَّ  ع بعض الخبراء الروس،  كما توق

 مقّد يمكن أن تكون  إيران والصين  
 
للدول التي   حاٍد لتأسيس اتّ   مة

لن   وبناء  على هذا،  ،الظاملةة  ركيّ يماأل عقوبات  طائلة ال  تقع تحت

 .12على إيران أي  تأثيرٍ عقوبات لتلك الكون ي

 الخالصة 

التعاون   هدفالإنَّ   وثيقة  من  بين  الرئيس ي  إيران    الستراتيجي 

استو  هو  ت   ثمار الصين  أن  يمكن  التي  املصالح   حّققاإلمكانات 

 
12 https://www.mashreghnews.ir/news/1199256  

https://www.mashreghnews.ir/news/1199256


 

الطرفين.  اّلقتصاديّ  لكال  القوى فة  إحدى  هي  الصين 

العالم  الكبرى   ةاّلقتصاديّ   و   ،في 
 
ات املؤّسسلتقديرات    وفقا

رةة  الدوليّ   املعتب 
 
في العالم،    الن ثاني أكبر اقتصاٍد   الصين  عد  ، ت

 نَّ أ  ينلخبراء اّلقتصاديّ ا  يرى الكثير من و 
 
  القّوة  ها ستصبح قريبا

ة،  ة اإلسالميّ اقتصاد الجمهوريّ وأّما  في العالم.  األولى    ّيةقتصاداّل

التي    جميع رغم  و  والعقوبات  رت الضغوط 
ّ
القدرات    أث على 

و اّلقتصاديّ  خاللعلى  ة  البالد  في  التطّور  السنوات    مسيرة 

ه يحتّل  األخيرة،   في اّلقتصاد العاملي،   الثامنة عشرةاملرتبة  فإنَّ

أنَّ  اّلقتصاد  تاقدر   غير  مستوياٍت يمكنها    هذا  إلى    اّلرتقاء 

 أعلى.  ٍة اقتصاديّ 

ة سوف تتسارع مع تنفيذ وثيقة  ذه العمليّ ه  فيه أنَّ   ا ّل شّك مّم و 

التي   الستراتيجي  مدىالتعاون  على   
 
فاعلة خمٍس    ستكون 

 
 
 وثيقة التعاون هذه  إنَّ بين إيران والصين.  وعشرين عاما

 
 خطوة



 

، وهي إيران  الكبرى ة الثالث  القوى السيويّ   درةتعزيز ق  في طريق

من  العديد  في  مشتركة  مصالح  لها  التي  وروسيا،  والصين 

ر  املجاّلت، وت  
ّ
في   ومقتدر   قوي   آسيوّيٍ   حاٍد تشكيل اتّ   بدايةب  بش

 ة. ضغوط القوى الغربيّ  مواجهة

الستراتيجيّ الذو  الوثيقة  تلعب هذه  أن  يمكن   ، 
 
دورا    ة 

 
را
ّ
في   مؤث

  تعاظم قدرتهاة و يّ سالماإل للجمهورّية ة مسار التنمية اّلقتصاديّ 

 بين القوى اّلقتصاديّ 
 
الة  فعّ   ة العظمى في العالم، وتكون خطوة

  من أجل  الثورة  قائد  ها  عليالتي أكّد   اتتنفيذ السياسفي طريق  

.  والتقليل من آثارها الظاملة ةة والغربيّ ركيّ يتحييد العقوبات األم 

والنابع    ،البّناءمع النقد   نافىما حدث لن يت   كلَّ  من الواضح أنَّ و 

   عقودتفاصيل الل  ،من الخبرة  والتجربة
ّ
ة،  قة بهذه اّلتفاقيّ املتعل

 
ّ
سيوق أالتي  لضمان  املستقبل،  في  الطرفان  املنافع  عها  كبر 

 للشعب اإليراني.  واملصالح



 

ة  في املقالة  النقاط املهم 

دول العالم على تعميق عالقاتها الكثير من  تعمل    في حين  .1

نموّ واّلقتصاديّ ة  السياسيّ  بسبب  الصين  مع   هاة 

الق  املتسارع   اّلقتصادي قوبلت  ركيّ ياألم  دراتوتراجع  ة، 

الصيني اإليراني  التعاون  بداية    ،وثيقة  عنمنذ   ،هااإلعالن 

من  سلبيّ   ٍل افعأبردود   بل  ة  األجنبيّ ق   خاصّ و ة،  الدوائر 
 
  ة

، وواجهت في الداخل الصهيوني  كيانالوّليات املتحدة وال

 ، محاو  بجهاٍت أجنبّية  املرتبطةارات  التيّ بعض  
 
التشكيك    لة

  ّل أساس    في طبيعة هذه الوثيقة من خالل نشر إشاعاٍت 

 ة. لها من الصّح 

 

الرئيس ي من وثيقة التعاون اإليراني الصيني هو   إنَّ الهدف  .2

أن    ثمار است يمكن  التي  املصالح   تحّقق اإلمكانات 



 

الطرفين.  اّلقتصاديّ  لكال  القوى فة  إحدى  هي  الصين 

 و  ،في العالم العظمى ةاّلقتصاديّ 
 
لتقديرات املنتديات   وفقا

رةة  الدوليّ   املعتب 
 
ت ثاني أكبر   الصين في الوقت الحاضر  عد  ، 

  فإّنها  ،نيلخبراء اّلقتصاديّ رأي ا  حسبفي العالم، و   اقتصاٍد 

  ل  ستحتّ 
 
.  ّلقتصاد العاملياألولى في ا املرتبة

 
 قريبا

 

الضغوط    جميعرغم    -  ة ة اإلسالميّ اقتصاد الجمهوريّ   يحتّل   .3

 والعقوبات التي 
 
رت سلبا

ّ
على  ة و على القدرات اّلقتصاديّ  أث

الم  التقّد مسيرة   األخيرة   خاللبالد  في  املرتبة    -  السنوات 

العاملي،    عشرة  ةالثامن اّلقتصاد  أنَّ في  ال  مع  ة قدر لها 

 ة أعلى.  اقتصاديّ  على اّلرتقاء إلى مستوياٍت  الكافية

 



 

الستراتيجيّ   .4 الوثيقة  هذه  تلعب  أن   يمكن 
 
دورا    ة 

 
را  
ّ
في    مؤث

اّلقتصادية   قدرتها التنمية    للجمهورّية اإلسالمّية وتعاظم 

اّلقتصاديّ  القوى   بين 
 
وتكون خطوة العالم،  في  العظمى   ة 

لثورة لتحييد  اقائد    عليها  الة في تنفيذ السياسة التي أكدَّ فعّ 

 .ة الظاملة وإبطال آثارهاوالغربيّ  ةركيّ ياألمالعقوبات 


