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 العالقات التاريخية بين طهران وبكينر تطو  

 إيران تنهي عصر عزلة  "اتفاقية الشراكة"
 باحث ومحاضر جامعي:علي دربج  .د
 
 

مــــــــــــــــــــــــــــــــــــة  المـقد 
 آذار 27والصين في  إيرانمن  كل  عتها وق  تعكس اتفاقية التعاون االستراتيجي التي 

عبر  ،على الصعد االقتصادية والتجاريةالبلدين عالقات بين لل مطردا   تناميا  ، 2021
 فضال   ؛استثمارات صينية ضخمة في البنية التحتية للطاقة والصناعات البتروكيماوية

التي  ،"مبادرة الحزام والطريق الصينية"تعزيز الدور اإليراني بشكل أوسع في  عن
 ".حلف الناتو"ل مصدر قلق للواليات المتحدة ودول تشك  

ةأُعدَّت في إطار خارطة طريق تمتد فاالتفاقية  عاما ، وهي خطوة مهمة  25 لمد 
تين آسيويتين تجمعهما عديد من المصالح قو  شاملة بين  استراتيجيةلتحقيق شراكة 

الحسابات الجيوستراتيجية في  ،بشكل أساسي ،أن تغي ر، حيث من المتوقع المشتركة
األميركية في " جورنالوول ستريت "صحيفة  إليه أشارتوهو ما  ؛الشرق األوسط

من  كل  "إن  وقالت، "اإليرانيــ  المحور الصيني"ب مت ما حصلسأ، حيث افتتاحيتها
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اعتقد بأن العالم سيتأقلم مع المصالح األميركية بمجرد مغادرة دونالد ترامب البيت 
 ."األبيض، أصيب بخيبة أمل في الشهرين الماضيين

لما سيكون لها من تداعيات  ،واليات المتحدةلل تحديا   ل االتفاقيةتشك  من ذلك،  وأكثر
رت عب  التي أميركا، وهو ما قرأته  ؛الشرق األوسط منطقة وتأثيرات جيوستراتيجية على

الذي قال ألحد المراسلين، إنه ، بايدن جو الرئيس بلسان ،الشراكة هذهعن قلقها من 
 ".هذه الشراكةقلق منذ أكثر من عام بشأن "

انتهاج  منذ بشكل الفت، بين إيران والصين العالقات الطويلة األمدقت تعم  ، عمليا  
 ثم اإلسالمية، انتصار الثورة  أعقاب، في إيران والغرب سياسة العقوبات ضد  أميركا

الرئيس دونالد  إدارة،  خالل 2018من االتفاق النووي في العام  أميركا بعد انسحاب
اإلطار، وفي هذا . حدودها القصوى  إلى إيرانعلى  تهاعقوبا ترامب، التي صع دت

خالل زيارة وزير الخارجية اإليراني  ،دولة الصيني وانغ ييوصف عضو مجلس ال
الشركاء االستراتيجيين " ـالبلدين ب ،2019 آبفي  لبكين، محمد جواد ظريف

، أوردت مجلة مع المسؤولين الصينيينوبعد مباحثات أجراها ظريف  ."الشاملين
مليار دوالر في  280معلومات عن اعتزام الصين استثمار « بتروليم إيكونومست»

المتخصصة في  ،ونقلت المجلة. قطاعات النفط والغاز والبتروكيماويات اإليرانية
هذا االتفاق "عن مصدر رفيع على صلة بوزارة النفط اإليرانية قوله إن ، شؤون الطاقة

الصين تعه دت "كما أفادت المجلة بأن . "تم تأكيده خالل الزيارة المذكورة لظريف



3 
 

مليار دوالر في قطاع النفط والبنى التحتية الصناعية في  120باستثمار آخر قوامه 
 .إيران

إيرانيا  ــ  صينيا  نشئ البلدان مصرفا  يُ على أن  االتفاقهذه الشراكة، هو  الالفت واألمر
يجعل االتفاق  أن إلىإضافة و  ؛ب هيمنة الدوالر األميركي في عالم التجارةتجن  بهدف 

تجارة كسر هيمنة الدوالر على الي أنه األهم، لكن فعالة غير العقوبات األميركيةمن 
عليه،  وإيرانمن روسيا والصين  كل  تعمل  رئيسي هو هدفو  ؛والتمويل العالميين

 .األميركي اليوان الصيني محل الدوالر يحل  تريد بكين أن  حيث

 وإيران العالقات التجارية التاريخية بين الصين : أواًل 
ت تنمية الروابط تم  . قبل الميالد على األقل 200يعود تاريخ التجارة بين البلدين إلى 

ففي القرن الثالث عشر . طريق الحرير القديم في آسيا إطارفي الثقافية واالقتصادية 
، لفترة وجيزة تحت حكم إمبراطورية المغول الفارسية والصينية الحضارتان  اتحدت

ن حكمتهما سالالت متعاقبة ألكثر من ألفي عام ، ا، اللذحيث شهد كال البلدين
رت غي   - 1979، وإيران عام  1949الصين عام  -ثورات في القرن العشرين 

 .ت النظام الدولي الذي يهيمن عليه الغربوتحد  ،آسيا
 

في  ،1980قطع العالقات الدبلوماسية بين إيران والواليات المتحدة في عام  أد ى
 مر ة  وطهران، لتعميق العالقات ، إلى خلق فرص جديدة لبكين اإليرانية الثورة  أعقاب
 . ، اقتصادي ا واستراتيجي اأخرى 
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كانت صادرات النفط اإليرانية تتجه بشكل أساسي إلى أوروبا الغربية فقبل الثورة، 
النفطي  إنتاج إيرانوصل  من القرن الماضي، في السبعينياتو  .والواليات المتحدة

،  ال 19741، في العام ماليين برميل يومي ا 6بلغ  ،قياسيا   ى  مستو  محققا  ذروته،  إلى
 لكن .1973عام تشرين البعد حرب  ،مراتعندما تضاعفت أسعار النفط أربع سيما 

 .كل شيء تغير بعد اإلطاحة بالشاه
 اإليرانية المراحل التاريخية للعالقات الصينية  ـــ : ثانياً 

التعاون : من خالل ثالث مراحل عالقات البلدين،على مدى أربعة عقود ، تطورت  
، والتعاون في  القرن العشرين العراقية في ثمانينيات ــ العسكري خالل الحرب اإليرانية

ل الصين إلى التصنيع السريع ، وتجارة النفط تحو  مع  ،مجال الطاقة في التسعينيات
 .2إيرانعلى  العقوبات خرقتالتي 

                                                           
 Tryckindustri AB, Solna  Oil and Security, S tockholm International Peace Researchـــ   1

.www.sipri.org Institute, Sweden, 1974. 
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 Amanda Cooper, Iranian oil: 40 years of revolution, war, sanctions and bans, Reutres  

.mwww.reuters.co. Agency Website, NOVEMBER 5, 2018 
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 الحرب العراقية ـــ اإليرانية: أ ــ المرحلة األولى

ق لتعميدافع ا رئيسي ا ، 1988و  1980 عامي بين ،راقية اإليرانيةالحرب الع شك لت
حظر أسلحة  حينما فرضت الدول الغربية خصوصا    ،وإيران بين الصين  العالقات

لجأت ف ؛(وغربي الصنع أميركي اإليرانيكان معظم العتاد العسكري ) على طهران
ة تزويد إلعاد -مثل الصين وكوريا الشمالية وروسيا  -إيران إلى الدول غير الغربية 

 .بالعتاد الحربي جيشها
لزعيم الصيني دنغ ا أطلقهاالتي تزامنت الحرب مع اإلصالحات االقتصادية وقد 

 زيادة مبيعات"إلى  بينغ دعاإذ   ؛1978 األولكانون بدأت في  والتيشياو بينغ ، 
 ."العمالت األجنبية للحصول علىاألسلحة إلى دول العالم الثالث 

من  ،3دوالرمليار  6.3، باعت بكين ما قيمته  1985و  1979 بين عامي 
هة في المائة من مبيعاتها كانت  95 و.األسلحة في جميع أنحاء العالم إلى موج 

أصبحت الصين ـــ العراقية،   اإليرانيةوخالل الحرب . الشرق األوسط وجنوب آسيا

                                                           

 

 

 

 

 ,Without History, Freedom of Information Act (FOIA)Central Intelligence Bulletin , ـــ 3

.www.cia.gov 

 

https://www.cia.gov/readingroom/freedom-information-act-5-usc-%C2%A7552
http://www.cia.gov/


6 
 

معدات عسكرية التي استوردت من بكين  ر لألسلحة للجمهورية اإلسالميةمصد  أكبر 
 .19834عام ال، في مليون دوالر 444بقيمة 

 ا في ذلك الصواريخفي المائة من عتادها العسكري ، بم 22دت الصين إيران بـ زو  
 ، وكذلكالمضادة للسفن، وصواريخ أرض جو، وقطع المدفعية، والدبابات، والرادارات

سمحت المعدات الصينية إليران بتعويض خسائرها وقد . األسلحة الصغيرة والذخيرة
ة الحرب التي استمرت نهاي ومع. ىمسم  غير  أجل  بسرعة ومواصلة الحرب إلى 

 3.3 حوالي إلىتصل قيمتها إليران أسلحة  باعت قد الصين كانت، ثماني سنوات
 .مليار دوالر

 
 التصنيع الصيني: ب ــ المرحلة الثانية

الصين وإيران  بين لت العالقات التجاريةتحو  ،  1988عام البعد انتهاء الحرب في 
بلغت قيمة مبيعات ، 1989العام في ف. من مبيعات األسلحة إلى النفط والطاقة

، بعدما المائةب 89بانخفاض  أيليون دوالر، م 68 حوالي الصينية إليران األسلحة
بشكل  للصين باعت إيران بينما. مليون دوالر 612 ، حوالي1987في العام  بلغت

البترولية، لكنها اشترت في المقابل من الصين، السلع االستهالكية منتجات الأساسي 
مثل المالبس والمركبات واإللكترونيات والمواد الكيميائية واألجهزة المنزلية  الرئيسية،
 .5االتصاالت السلكية والالسلكية ومعدات

                                                           
 Marybeth Davis, James Lecky, Torrey Froscher, David Chen, Abel Kerevel, Stephen ـــ  4

Schlaikjer,  China-Iran: A limited Partnership, US-China Economic and Security Review 

                                                                    .www.uscc.govWebsite,April 2103.  Commission 
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. التصنيع والنمو االقتصادي السريعت الصين بفترة من مر  في أوائل التسعينيات ، و 
، مستورد  رة للنفط إلى مصد  من دولة  ،1993العام في   انتقلتف لتلبية  صاف 

 حوالي،  1990في عام  كانت الصين قد استهلكت. لديها احتياجات الطاقة المتزايدة
مليون  4.7، كانت بحاجة إلى  2000عام ال ومع بداية. يوميا  مليون برميل  2.3

 . 6في اليومبرميل 
في الشرق  لت بكين بشكل متزايد إلى األسواقتحو  ، لتلبية احتياجاتها من الوقودو 

 تنافسا   تشهدالتي لم األسواق غير المستغلة  خصوصا  األوسط وجنوب شرق آسيا، 
 مغرية، وسوقا  كان لدى إيران موارد طبيعية وفيرة . على العقود مع الدول الغربية

استغلت بكين حيث ، 1979 العامإلى حد كبير بعد منه الغرب  ابانسح السيما بعد 
مليون دوالر في  400من  ،زادت التجارة الثنائية بين البلدين بشكل ملحوظف ،األمر 

ارتفاع ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى  ؛1997إلى مليار دوالر في عام ، 1990عام 
النفطية  الصين واردات ، كانت 2012و  2000بين عامي و . تجارة الطاقة عائدات

 .7في المائة 14في المائة و  9 تتأرجح بين إيرانمن 
 
الواليات المتحدة واألمم المتحدة  ، من قبلإيران على  رضتفُ  العقوبات التي أد ت 

ففي  .قطاع النفط اإليراني على الصين كشريك تجاري اعتماد  إلى،  2010عام الفي 
 إلىرانية إجمالي صادرات النفط اإلي فقط من المائة 5فقط ، ذهبت 2000العام 

 ما نسبته للصين اإليرانيةصادرات النفطية البلغت ،  2011حلول عام ومع . الصين
ا مستثمر ا مهم ا في صناعة النفط والغاز وبذلك  ؛بالمائة 25 أصبحت الصين أيض 

                                                           

  Ibidــ    6

 Ibidـــ   7
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إلى رأس  من وصول إيرانالتي حد ت  العقوبات األمريكية والدوليةبفضل  ،اإليرانية
عام  بداية وفي . المال األجنبي والتكنولوجيا الالزمة لتطوير قطاع الطاقة المتدهور

في  13أو  ، يوميا  مليون برميل  12.8كت حوالي استهل كانت الصين ، 2019
 .المائة من إجمالي االستهالك العالمي

 
 عصر العقوبات: ج ــ المرحلة الثالثة

المتحدة واألمم المتحدة عقوبات كبيرة على قطاعي ، فرضت الواليات 2010في عام 
بلة بسبب مخاوف من قدرتها على صنع قن ،في إيران ، والطاقة العاديةالطاقة النووية

حاولت الصين التوفيق بين الحفاظ على التجارة مع إيران، واالمتثال . نووية
الصين  إلى استثمارات ،بدورها ،إيران فيه احتاجت، في الوقت الذي للعقوبات

إيران،  في رسمي ا وصلت البطالةنسبة   أن خصوصا  لمساعدة اقتصادها المعزول، 
 الرقم بأن مع تقديرات غير رسمية -في المائة  15 حوالي ،  إلى 2010عام الفي 

 .سنوي ا نسمة حيث كان عدد السكان ينمو بنحو مليون  -أعلى 
 

الشركات  عدد الصين بشكل غير رسمي صتقل  ،  2010 العاممن  األولتشرين في 
لتجنب العقوبات المفروضة على شركات  ،مشاريع التنمية في إيران التي تعمل في
أرجأت مؤسسة البترول الوطنية الصينية  ،اإلطار وفي هذا  .الطاقة الكبرى 

(CNPC)8 نقيب في حقل بارس الجنوبي النفطي، في حينمشروع التنقيب عن الت 
                                                           

Reuters work Exclusive: China curbs Iran energy,Buckley Chris ,Aizhu Chen ,ــ   8

.www.reuters.com2 September 2011.  Website, 

. 
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 ،نهاية المطافوفي . أو خسارة العقد ،بمطالبة الصين بتسريع التنميةت إيران رد  
 "شركة سينوبك الصينية"أوقفت بينما  ؛2011 األولتشرين  قت طهران العقد في عل  

 .لتطوير حقل يادافاران النفطي، 2007من عقد عام  المرحلة الثانية
 

اإليراني على الرغم من ومع ذلك ، استمرت بكين في استيراد كميات كبيرة من النفط 
 90صفقة الستيراد شركة سينوبك الصينية،  أكملت،  2011ي عام فف. العقوبات
قامت إيران و . ، وهو زيت خام خفيف للغايةيل إضافية من المكثفات اإليرانيةألف برم

عن طريق إعادة تسمية سفنها  ،إلى الصين ودول آسيوية أخرى  ةبسري  بنقل الشحنات 
، كانت إيران تستخدم أكثر من  2012 وفي تموز العام .لم عليهاوإعادة وضع الع

مليون  40لتخزين ما يصل إلى  -ما يقرب من ثلثي أسطول ناقالتها  -ناقلة  60
 .9أثناء تحديد مكان المشترين ،برميل من النفط الخام في البحر

 
إلى رفع العقوبات األمريكية ، 2015عمل الشاملة المشتركة لعام ت خطة الأد  

 ، 2016 األولكانون وبحلول . 2016كانون الثاني  واألوروبية واألمم المتحدة في 
في المائة  41حوالي  منها ذهب مليون برميل في اليوم،  1.7حوالي  رت إيرانصد  

 .إلى الصين -ألف برميل في اليوم  700حوالي  -
 

، كانت إيران من االتفاق النووي ،  2018 العام فيترامب  دونالدغداة انسحاب إدارة 
 ألف برميل يومي ا إلى الصين ــ 775 -مليون برميل يومي ا  2.7 وقتها، حوالي رتصد  

كان لخطوة الواليات المتحدة  والتهديد و  .في المائة من إجمالي المبيعات 29أو 
                                                           

 Marybeth Davis, James Lecky, Torrey Froscher, David Chen, Abel Kerevel, Stephenــ   9
Schlaikjer,  China-Iran: A limited Partnership, Op.Cit. 
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اإليرانية  انخفض إجمالي صادرات النفطإذ  ،تأثير فوري  -بفرض عقوبات جديدة 
للعثور على   المكافحة إلى إيرانوقد دفع ذلك  ؛أربعة أشهر خاللإلى النصف 

 . مشترين
 

، انخفض إجمالي صادرات الجمهورية اإلسالمية إلى  2018 األولكانون بحلول 
، من إيران يوميا  برميل  333300صين استوردت الو . مليون برميل يومي ا 1.3

كانت ، ومع ذلك. إيران في العام ذاته، من ما اشترته مأقل من نصف  مقداره بتراجع
مع قيام مشترين  -في المائة  26 -ما يقرب من ربع مبيعات إيران  تزال تمث لال 

  . 10إيرانمشترياتهم النفطية من  آخرين بتخفيض
وسعت  ،، أعادت الواليات المتحدة رسميا  فرض العقوبات 2018في تشرين الثاني

دت بفرض عقوبات على أي دولة أو هد  كما . إلى خفض صادرات إيران إلى الصفر
علي  السيد اإلمامقال  ،وفي هذا السياق .شركة أجنبية تواصل التجارة مع إيران

.. ن ننظر إلى الشرق ، وليس الغرب يجب أ" ، 2018 في تشرين األول  ،خامنئي
نهم مل من شأننا ألننا نطلب يقل  شأنه أن  من ،إن تعليق أملنا على الغرب أو أوروبا

 ". ولن يفعلوا شيئ ا ،الدعم
. ادرات النفط اإليرانية إلى آسيامن إجمالي ص بالمائة 76، ذهب  2019 آذارفي 

نحت مُ  كما .إلى الصين وكوريا الجنوبية والهند وتركيا واليابانكانت الغالبية منها 
ن ألف برميل يوميا  م 360ُسمح لها بشراء و  ؛الصين إعفاء  مؤقت ا لمدة ستة أشهر

 .النفط اإليراني دون غرامة
 

                                                           
 Ibidـــ   10
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اصلت مع ذلك، و و  .صالحية اإلعفاءات األمريكية٧، انتهت  2019 أيار في 
ى الصين بتحد  استيراد النفط الخام اإليراني ، على الرغم من تأثير العقوبات عل

ا بدت ، اآلخر لكن على المقلب . التجارة الثنائية ي فالشركات الصينية أكثر تردد 
ين ، استوردت الص 2019 حزيرانفي ف. التعامل مع إيران خوف ا من العقوبات المالية

ن وهو أدنى مستوى منذ ما يقرب م ،آالف برميل يومي ا فقط من الخام اإليراني 210
 .2018 حزيرانمن الواردات من إيران في  بالمائة 60وأقل بنسبة  ،عقد من الزمان

 
الذي عانى منها بشكل  ،االقتصاد اإليراني  على كان النتهاء اإلعفاءات أثر سريع

 ألف 400يرانية من ، انخفض إجمالي صادرات النفط اإل 2019 حزيران ففي. كبير
رت أنماط غي  حتى الصين . في تموز ،ألف برميل يومي ا 100 إلى، يوميا  برميل 

استوردت ف. السعودية مقارنة بالعام السابق ضاعفت وارداتها النفطية منشرائها، و 
 بزيادة أي،  2019 في تموز السعودية،من  يوميا  مليون برميل  1.8 حوالي بكين

 .112018آب ب ، مقارنة يوميا   برميال    921811
 
على  من ابتداع حلول وتدوير الزوايا، لاللتفاف طهرانلم يمنع الحصار الجائر  

حسومات على  عن إيران أعلنت ، 2019 األولكانون في ف. العقوبات األمريكية
، وعملت على تقديم عروضات مغرية لهم،  تمثلت للمشترين اآلسيويين النفط أسعار

 سنتا   30للبرميل ، أي أقل بنحو  واحدا   دوالرا  سعر الخام اإليراني الخفيف  بتخفيض
                                                           

 Joao Peixe, Iran Suspends Chinese Contract for North Pars Natural Gas Field, Oilـــ   11

.www.oilprice.comPrice.com, 15 October  2011. 
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يران مقابل مته إقد   حسمكان هذا أكبر و . للبرميل من الخام السعودي الخفيف
 .األسعار السعودية منذ أكثر من عقد

 
 ه ــ مرحلة التحايل على العقوبات

 والخداع الماليالتحايل  إلىإيران  لجأتللتغلب على العقوبات وبيع نفطها ، 
عتد  بها في يُ لت نجاحات سج   وهي .واستغالل  الثغرات في نظام العقوبات للتفلت منه

السفن التي تحمل النفط  من الصعب تعقب بات أنهوكان من نتائج ذلك . هذا السياق
أنظمة تحديد الهوية التي تستخدمها  توقفبعض الناقالت  كانت ، حيث اإليراني

كما توقفت بعض السفن اإليرانية عن   .ع تحركات السفنلتتب  المنظمة البحرية الدولية 
إضافة الى ذلك،  . المشتري  من ميناء كانت تقترباإلبالغ عن مواقعها عندما 

 ب البحر لتجن  وأرقام هويتها في  أسماءها ،تنقل الخام اإليراني ،رت ناقالت أخرى غي  
 .12أمرهااكتشاف 

 
 ، أفادت التقارير 2018بعد أن أعادت الواليات المتحدة فرض العقوبات في عام 

في موانئ جينتشو وهويتشو  "كمخزن جمركي"أن إيران قامت بتخزين النفط  الغربية
، أفرغت ست ناقالت إيرانية  2019 آبو  أيار  شهري  بين. وتيانجين الصينية

حسبما ذكرت صحيفة ، النفط الخام في تيانجين وجينزهو كميات غير محددة من
لم يمر النفط الموجود في المخازن الجمركية عبر  واألهم، أنه. نيويورك تايمز

ال يز  كان معظمه ال ، إذأو يتم تسجيله في بيانات استيراد الصين ،الجمارك المحلية
ا لطهران  .، لم ينتهك من الناحية الفنية العقوبات األمريكيةوبالتالي ؛مملوك 
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في  رينعلى مشت، للعثور الوقت ،أتاح االحتفاظ بالنفط في مخازن جمركية لطهران

ا لطهران سمحت هذه . آسيا دون دفع رسوم جمركية أو رسوم أخرى  الممارسة أيض 
من خالل تقليل التخزين في البحر أثناء العثور على  ،بتحرير أسطول ناقالتها

 ،مليون برميل 3.2من  -تضاعف مخزون النفط الخام في جينتشو وبذلك . مشترين
 2019تموز ونهاية  حزيرانبين منتصف  ،خالل ستة أسابيع -ماليين برميل  6إلى 

انخفاض أسعار النفط  ،حاليا   ،لون المحل  توقع وي. Refinitivات ر البيانلموف  ، وفق ا 
 .13العالمية ن إلى السوق المخز  العالمية إذا دخلت ماليين البراميل من الخام اإليراني 

 
 ركية المستهدفةيالعقوبات األم مرحلة و ــ

من  ،كان اليزال إليران ،على طهران الجانب األحاديةركية يالعقوبات األمبالرغم من 
حدة ومع ذلك ، فقد أرهبت الواليات المت. ، بيع نفطها إلى دول أخرى الناحية الفنية

 عبر تهديدها – 2015بما في ذلك القوى الكبرى التي توسطت في اتفاق  -الدول 
ا بعدم شراء النفط  .من إيران ، وإال فإنها ستواجه عقوبات مماثلة أيض 

 
 تبعد أن تحد   ،إجراءات عقابية ضد الصين اتخذتبذلك، بل  أميركالم تكتف 

فرض عقوبات على  ، أعلنت واشنطن2019تموز  22ففي . العقوبات األمريكية
 علم  شاركت عن "، وهي شركة طاقة تديرها الدولة  Zhuhai Zhenrong Coشركة 

 األميركية.  ، وفق ا لوزارة الخارجية14"ء النفط الخام من إيرانفي صفقة مهمة لشرا
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 .www.bloomberg.comWebsite, 22 July 2019.  
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العقوبات هي األولى من قبل إدارة ترامب ضد شركة صينية لشراء النفط كانت 
التي ، "النفط مقابل اإلرهاب"شبكة مته سأما  ترامب إدارةكما استهدفت . اإليراني
 ."الحرس الثوري اإليراني ماليا  "ب النفط إلى سوريا والصين لصالح تهر  كانت 

 
ووصفتها  ،األمريكية على الشركات الصينية، أدانت بكين العقوبات  2019 تموز في

حماية الحقوق والمصالح "وتعهدت بـ  ؛"اختصاص قضائي طويل الذراع"بأنها 
 ". المشروعة لشركاتها

 .ناشدت إيران حلفاءها مواصلة شراء نفط طهران رغم الضغوط األمريكية بالمقابل،
في  ،لدبلوماسي صيني كبير زائر ،إسحاق جهانجيري  اإليراني، قال نائب الرئيسو 

على الرغم من أننا ندرك أن دوال  صديقة مثل الصين تواجه : "2019تموز   29
 ".15بعض القيود ، فإننا نتوقع أن تكون أكثر نشاط ا في شراء النفط اإليراني

 
كانون في  ،، أعلنت وزارة الخزانة األمريكية "العقوبات القصوى "الستراتيجية  وتطبيقا   

عقوبات إضافية على خمس شركات صينية، وستة فرض عن  ،2019 األول
فت الواليات المتحدة شركة صن   .همين باستيراد النفط من إيرانمت  مواطنين صينيين 

الشحن الصينية الكبرى، "، ووحدتين من شركة "نكورد بتروليوم الصينية المحدودةكو "
سيمان ( داليان)كوسكو شيبينغ تانكر "، و "المحدودة( داليان)كوسكو شيبينغ تانكر 

فرض عقوبات على كبار المسؤولين  إلى أيضا  وعمدت  ."آند شيب مانجمنت كو
قال وزير الخارجية األمريكي مايك  ،األمر على  وتعليقا  . الشركاتهذه التنفيذيين في 
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نحن نقول للصين : "ة متحدون ضد إيران النوويةقم  خالل خطاب ألقاه في ، بومبيو
 .16"اعلموا أننا سنعاقب كل انتهاك :وجميع الدول

 
التراجع "ودعت الواليات المتحدة إلى  ،"الصين بهذا التصنيف"دت ند   ،من جهتها 

واشنطن تتجاهل الحقوق والمصالح المشروعة لجميع " :وقالت؛ "عن العقوبات
نية وقال المتحدث باسم وزارة الخارجية الصي. "وتمارس العقوبات كما تشاء، األطراف

 ".إنه يدوس على القواعد األساسية التي تحكم العالقات الدولية"نغ شوانغ ، ك، 
 

ة: ثالثًا   النهائية للشراكة االستراتيجية اإليرانية المسود 
 - الصينية للشراكة االستراتيجيةة النهائية المسود  " رتنش  ،  2020 حزيرانفي 

تها جرى تسريبها، ونشر والتي صفحةــ  18نة من المكو  ثارت الوثيقة وأ ". اإليرانية
من أن  ،في إيران البعضمخاوف صحيفة نيويورك تايمز ومراكز دراسات قليلة ــ 

ا النفط وتكنولوجيب ، من خالل صفقات سرية تتعلقالعالقات مع إيران تعم ق  الصين
 .االتصاالت والعالقات العسكرية

 
التقى وزير الخارجية اإليراني محمد للشراكة مع الصين،   اإليرانيةالمتابعة  إطاروفي 

، وجرى مناقشة 2020 تشرين األول  10في  ين،جواد ظريف بنظيره وانغ يي في بك
، والتعاون في لقاح كالحفاظ على االتفاق النووي  أخرى، وأمور، الشراكة بين البلدين
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19-COVID، طرفانكما أدان ال. 17وغيرها من القضايا ذات االهتمام المشترك 
 . األولتشرين  8في  كبيرا   إيرانيا   مصرفا   18الواليات المتحدة لفرضها عقوبات على 

 ف على االنتقاداتظري رد  عت الصين وإيران الوثيقة، حيث وق  ، 2021 آذار 27وفي 
حددة موال تحتوي على التزامات  ،معاهدةالوثيقة لم تكن " أن مؤكدا  العلنية للصفقة، 

خول الجيش الصيني لم ُيمنح اإلذن بد"كما أشار إلى أن . "بشأن االستثمار أو األمن
 ."إيران أو إقامة قواعد

 استمرار ا لصفقة ، كانتالمفاوضات األخيرة بين إيران والصين أنالجدير بالذكر 
 .2016 كانون ، التي تم توقيعها في "الشراكة االستراتيجية الشاملة"،  سابقة

  ،2021 آذار  28 في  ،قال الرئيس جو بايدن للصحفيين على االتفاقية، وتعليقا  
 رد  لتالي افي اليوم و ". لسنوات"بشأن الشراكة الناشئة بين إيران والصين " قلق ا"إنه كان 

ن بايد"إن  بقوله ،يشامخانعلي ، أمين المجلس األعلى لألمن القومي اإليراني عليه
 ".كان محق ا في القلق

   
 مة الوثيقةمقد  أــ 

النص  يأتيوفي ما . عدد من المالحق إلى إضافةمواد،  9 مة ومقد  تتضن الوثيقة 
 :ةللمسود  الحرفي 

                                                           

 Alex Yacoubian iran's Increasing Reliance on China,United States Institute ofــ   17
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جمهورية الصين الشعبية وجمهورية إيران اإلسالمية، المشار إليهما هنا باسم  إن
، وتحافظان على 18ن في آسيايقديمت ينحضارت النتمث   في االتفاقية،" األطراف"

إلى  وصوال   ،التجارة واالقتصاد بدء  من ،شراكة وثيقة في مجموعة من المجاالت
ويعتبر الطرفان بعضهما البعض شريكين استراتيجيين . واألمن والثقافةالسياسة 

، حيث يتبادالن وجهات النظر والمصالح العديدة في العالقات الثنائية هامين
 .والساحات المتعددة األطراف

لدول ، وحق جميع اتركة الثقافية، وأهمية التعدديةمن خالل االعتراف بالقواسم المشو 
لعالمية تعلق بالقضايا ا، وتبادل المواقف فيما يالسيادة، والنموذج المحلي للتنمية في

على أساس  ،، دفعت الصين وإيران عالقتهما إلى المستوى االستراتيجيالمختلفة
 .المصالح والنهج المربح للجانبين القائمة على العالقات المتبادلة

واألسس المناسبة  ،1971ة منذ عام والودي  نظر ا لعالقاتهما الدبلوماسية العميقة و 
، فإن قيادتي تية للطاقة، والعلوم والتكنولوجياللتعاون في مجاالت مثل البنية التح

إلى خطط لتعزيز  ويدعوانع هذه العالقة الثنائية ، بشدة بتوسي متينملتز  الدولتين
 .19جميع العالقات

ية ، ستفتح صفحة جديدة في العالقات الثنائالوثيقة، التي يثق بها الطرفان إن هذه
، وستكون بمثابة قفزة عمالقة نحو والصين كحضارتين رائعتين في آسيابين إيران 

لعالقات لتعميق ا العليا في البلدين، القيادةرت عنها عب  تجسيد اإلرادة المشتركة التي 
 [.الصينية]في إطار مبادرة الحزام والطريق  ،وتعزيز التعاون في مختلف المجاالت

                                                           

 Farnaz Fassihi and Steven Lee Myers, Defying U.S., China and Iran Near Trade and ــ   18
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ا إلى المساعدة في تفعيل المادة و   من البيان المشترك ،6تهدف هذه الوثيقة أيض 
لة بشأن إطالق الشراكة االستراتيجية الشام ،2016 كانون الثانياألولي الصادر في 

سية وهي تؤكد على ضرورة إنشاء اآلليات وتوفير البنية التحتية األسا. البلدينبين 
 .عام ا 25تها مد  لتوسيع التعاون في إطار رؤية 

 
 ب ـــ مواد االتفاقية 

 :على ما يلي والصين، اتفقا إيران ، أينيالطرف أنة الوثيقة مسود  جاء في  
 
  األولىــ المادة  
 

 على أساس نهجهما، بالشراكة االستراتيجية بين الطرفان، سيدفع من خالل االتفاق
 .على أسس ثنائية وإقليمية وعالميةويقوم  ،مربح للجانبين

 
 ــ المادة الثانية

مع األخذ في االعتبار القدرات الهائلة المتاحة للتعاون الثنائي في إطار هذه الوثيقة ، 
 :20سيتعاون الطرفان لتحقيق األهداف التالية

 
 .توسيع العالقات التجارية واالقتصادية الثنائية ــ  1
وكذلك المناطق  ،التفاعل الفعال بين مؤسسات القطاعين العام والخاص ــ  2

 .االقتصادية الحرة والخاصة
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 .مثل االقتصاد والتكنولوجيا والسياحة ،تحسين الكفاءة في قطاعات ــ 3
 .شراكة استراتيجية في المجاالت االقتصادية المختلفة ــ 4
الة بهدف إز  ،المراجعة المستمرة والفعالة ألوضاع التعاون االقتصادي المشترك ـــ 5

 العقبات ومواجهة التحديات
 .التنسيق ودعم مواقف اآلخرين في الهيئات الدولية والمنظمات اإلقليمية ـــ 6
 .بما في ذلك مكافحة اإلرهاب ،لثنائياتعزيز إنفاذ القوانين في التعاون األمني  ــ  7
 .التعاون في المجاالت األخرى  ــ  8
 
 األهداف األساسية :ــ المادة الثالثة 
 

 عن والفرص والقدرات المشتركة ، فضال   ،مع وضع السياسات الثنائية االستراتيجية
ة تعداد وصياغة األهداف األساسيالى الطرفان  عمد، الحقائق القائمة في االعتبار

 .1 في الملحق رقم ،التي تسعى إليها االتفاقية الحالية
 

 أسس التعاون : المادة الرابعة 
 

 رقم لتوسيع التعاون الشامل ، سيعمل الطرفان مع ا ضمن اإلطار المحدد في الملحق
 :21التعاون التي يشملها هذا بعض المجاالت الرئيسية وهذه  . 2
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( اآلمن اإلنتاج والتحويل والتكرير والتوصيل)الطاقة ، بما في ذلك النفط الخام ـــ  1
 .والطاقة النووية المدنية ،والطاقات المتجددة ،والبتروكيماويات

ايد في مع دور إيراني متز  ،والصالت البحرية ،والسكك الحديدية ،الطرق السريعة ــــ 2
 .مبادرة الحزام والطريق

 ، مع التركيز على استخدام العمالت الوطنيةــ عالقات مصرفية عالية المستوى   3
ريمة توفير التمويل لإلرهاب والجو  ،مع مكافحة حازمة لغسيل األموال ،جنب ا إلى جنب

 .مةالمنظ  
 
 تبادلو ، العلمية األكاديمية والتكنولوجياوالمجاالت السياحة ،  مجالــ التعاون في  4

ة ، وتحسين سبل العيش العامالخبرات في تدريب القوى البشرية، والقضاء على الفقر
 .فةفي المناطق المتخل  

 :الخطوات التنفيذية :المادة الخامسةـــ  
 

على  ،سيعمل الطرفان على تعزيز التعاون االستراتيجي الشامل في جميع المجاالت
وضمن األطر العادية لألعمال بين المؤسسات  ،أساس المصالح والمبادئ المشتركة

من هذه  ،3 رقم من خالل اتباع جميع الخطوات الواردة في الملحق ،االقتصادية
 .22الوثيقة

 :اإلشراف والتنفيذ: ـــ المادة السادسة
فق يت ،، سيضع الطرفان آليةهذه الوثيقة ق على تنفيذ محتوياتالمنس  لإلشراف  ـــ 1

 .لون قيادتي البلدينيمث  ضين الذين والمفو  عليها كبار المسؤولين 
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 عند الضرورة ، سيجري و . لون رفيعو المستوى اجتماعات سنويةالممث  سيعقد  ــــ 2
 .استشارية مع نظرائهم اتصاالت ،المسؤولون اآلخرون ذوو الصلة

األخرى  بمساعدة المؤسسات المعنية -ستعمل وزارتا الخارجية في كال الجانبين  ـــ  3
فيذ كهيئة تشرف على تن -مثل وزارة التجارة الصينية ووزارة االقتصاد اإليرانية 

 دورية،تقارير  إصدارعبر  العمل بدءوستكون مسؤولة عن  ،محتويات هذه الوثيقة
 .ضمن جداول زمنية محددة ا،وتسليمها لقيادتهم

 
 :دول الطرف الثالثالتعاون في : ـــ المادة السابعة

، يجب على الطرفين تشجيع مشتركة في مبادرة الحزام والطريقنظر ا لمصالحهما ال
من خالل السعي وراء خطط مشتركة  ،العالقات متعددة األطرافو  ،العالقات الثنائية
 .23أو األطراف الثالثة ،في دول الجوار

 
 :رفض الضغط الخارجي: ـــ المادة الثامنة 
 

 في ،، يعمل الطرفان على ضمان تنفيذ مواد هذه الوثيقةتعدديةمبدأ التماشيا  مع 
 .مواجهة الضغط غير القانوني من أطراف ثالثة

 
 :المحتويات النهائية:  9ــ المادة 
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( 5و  4و  3كما هو مذكور في المواد )أي مراجعة لمالحق هذه الوثيقة  ـــ 1
 .ويجب إجراؤها بعد التنسيق والتشاور المتبادل فقط .مشروطة بموافقة متبادلة

 
احات، الخطط المتفق عليها بشكل متبادل، يحق للطرفين تقديم اقتر  لتسهيل تنفيذ ــ  2

ن يجب تقديم تأكيدات بأو . ، ألغراض تحسين وتحديث محتوى االتفاقيةإذا لزم األمر
 .ريةمثل هذه الخطوات لن تؤثر أو تعرقل تنفيذ المشاريع الجا

ا ال يتجزأ منها المالحقتشكل . 3  .المرفقة بهذه الوثيقة جزء 
 .من تاريخ التوقيع بدءا  ، عام ا 25هذه الوثيقة سارية المفعول لمدة ــ  4
، وكلها لها نفس الصالحية والفارسية واإلنجليزيةمتوفرة بالنسخ الصينية ــ الوثيقة  

 .24ستخدم النسخة اإلنجليزية كمرجعتُ ، وفي حالة نشوء نزاع بين الجانبين. القانونية
 

 الزمني للعالقات االقتصادية بين إيران والصين التسلسل:  رابعاً 
مرحلة ما قبل الثورة،  إلى وإيرانتعود العالقات االقتصادية والتجارية ما بين الصين 

 ،الثورة أعقابوفي . إيران النفط من  أوال   1974حيث استوردت الصين في العام 
رضا على فُ اللذان  ،العراق الحصار والحرب مع عتبارات العملية، وأهمها االدفعت 
معها في المجاالت االقتصادية والتجارية التعاون توجهها نحو بكين، و  إلى، طهران

أو  المحليةتخص السياسات  التأي تناز  األمريتضمن  طالما لم  والعسكرية،
 . 25الخارجية
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Michael WeisskopfChina Plays Both Sides In Persian Gulf War,  Washington Post News 

.www.washingtonpost.comPaper Website, 13 Janury 1983.  
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النفطية  خصوصا   ،عدةصأعلى عدة  إليران، خارجيا  مثاليا   شريكا   ينكانت الص
عكس العديد من  ، علىإيران فييكن لها قط أي طموحات إقليمية  لمفهي  ؛منها

، وفي مراجعة للعالقات بين البلدين. وبريطانيامثل روسيا األخرى، القوى العظمى 
 حين نسبيا ،بشكل محدود  العسكرية إيران بالتكنولوجيا دتزو   وإنبكين،   أننرى 

 أيضا   أنهاالحرب وبعدها،  غير  أثناءطهران ل امتنعت بقية دول العالم عن بيعها
 مبيعاتها العسكرية لطهران بقيت على الدوام أن إلىإضافة  ؛فعلت ذلك مع العراق

وتجميد العديد من  إلغاءالتي نجحت في األميركية، مالءات واإلمقي دة بالضغوط 
، كما إيران الصفقات العسكرية واالستثمارات النفطية واالقتصادية الصينية في 

 ني،الزم هتسلسل والذي سنتناول، والصين إيرانبين  التعاون التاريخي ظهر الحقا  سيُ 
 .أهميته من  انطالقا  

 
 أ ــ حقبة الثمانينات

مليون  500الصين وإيران اتفاقية تجارية بقيمة  عتوق   ، 1983كانون الثانيفي  
دت ،وبنتيجة هذه الصفقة .في المائة 150زادت التجارة الثنائية بنسبة ، دوالر  زو 

يمكن تحويلها إلى استخدام  أو معدات مدنية ،إيران بإمدادات عسكريةالصين 
ي أصبحت طهران الشريك التجار وعليه، . ، مثل سيارات الجيب والشاحناتعسكري 

 يةالتجار  النشاطات دعمت غالبية حيث كانت ،رق األوسطاألول للصين في الش
 .26في أوائل الثمانينيات المجهود الحربي اإليراني ضد العراق ،الصينية مع إيران

أنشأت إيران والصين اللجنة المشتركة  ،آذار   3في  وتحديدا  ، 1985في العام  
لتعاون وذلك بغية ا ،والتكنولوجيا ،والعلوم ،والتجارة ،االقتصاد :للتعاون في مجاالت
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ومواد البناء والتعدين والمواد الكيميائية  ،والنقل ،واآلالت ،في مجاالت الطاقة
 .والمعادن غير الحديدية

 
 

 ب ـــ حقبة التسعينيات
مليار  1.2و  437التجارة الثنائية بين قيمة  تراوحت  ،1998و 1992 العامينبين 

 ،در مط  ، ازداد التعاون في مجال الطاقة بين البلدين بشكل الفترةخالل هذه . دوالر
 .فترة التصنيع السريع والنمو السكاني آنذاك دخلت الصينكانت حيث 

بعد أن تجاوزت  ،صافيا للنفط مستوردا  أصبحت بكين ، 1993 األولفي كانون 
 2.90حوالي  1993عام ال في أنتجتفبينما  ؛معدالت االستهالك المحلي اإلنتاج

ى أد  . مليون برميل يومي ا 2.99 منبالمقابل ما يقرب  استهلكت مليون برميل،
 2.33من  ،في التسعينيات إلى زيادة استهالك الصين للنفط المتسارعالتصنيع 

بحلول عام  ،مليون برميل يومي ا 4.69إلى  ، 1990في عام  ،مليون برميل يومي ا
تدريجي ا في شراء النفط من األسواق غير المستغلة  بعدها بدأت الصينثم  . 2000

 .27في الشرق األوسط وجنوب شرق آسيا
 

 ــ كلينتون قانون العقوبات اإليرانية الرئيس بيل ت إدارةأقر   ، 1995 آب 5في 
الذي فرض عقوبات صارمة على الشركات التي وجدت أنها تستثمر أكثر  الصليبية،

                                                           

 John S. Park and Cameron Glenn, Iran and China, United States Institute of Peaceـــ    27
www.iranprimer.usip.org ,October 11, 2010ebsite, W 

 
.  
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كان للعقوبات آثار . صناعة النفط والغاز اإليرانيةمليون دوالر سنوي ا في  20من 
تأخرت العقود في حقول النفط  إذ .28متواضعة قصيرة المدى على االقتصاد اإليراني

في  استثمارات جديدة أيلت العديد من الشركات األجنبية وأج  والغاز اإليرانية ، 
( NIOC)كان على شركة النفط الوطنية اإليرانية  ،األمر من هذا  وانطالقا   .طهران

تقديم حوافز أكبر للتفاوض على عقود محددة األجل لإلمدادات التي كانت ملتزمة 
 .سابق ا بالشركات األمريكية

 
ا عسكري ا شامال  لبيع طائرات مقاتلة وسفن وق   ، 1995 أيلولفي  عت الصين عقد 

ة والمعدات اإللكتروني ،والصواريخ ،عةالمدر  حربية ومجموعة متنوعة من المركبات 
كين ب بعد موافقة ،هذه الصفقة في نهاية المطاف تجميدتم . والتدريب العسكري إليران

 .األميركية ضغوط ال على وقف بيع الصواريخ لطهران، بسبب
، إذ إيران د الصين مشترياتها واستثماراتها النفطية في تجم  وبالرغم من ذلك، لم 

كان هذا أول . 199729في كانون الثاني اتفاقية للتنقيب عن النفط والغاز  عتوق  
أقامت االتفاقية مشاريع قد و . استثمار لبكين في صناعة النفط والغاز المحلية بإيران

 .30تطوير بمليارات الدوالرات في حقل غاز جنوب فارس وحقل أزاديجان النفطي
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 للواليات ،لرئيس الصيني جيان زيمينأكد ا وفي محاولة لتطمين الواليات المتحدة،
الصين لن تنقل صواريخ كروز أو "أن  من العام ذاته،تشرين األول  ، فيالمتحدة

 ."ليتكنولوجيا إضافية مضادة للسفن إلى إيران ، ولن تساعد في برنامج اإلنتاج المح
 
 

 ة األلفي  ج ــ حقبة 
 ا  عقد ،اإليرانية "الوطنية النفط"عت شركة وق   ، 2000العام من في كانون الثاني  

 لحفر( سي إن بي سي) "البترول الوطنية الصينية"مع شركة  ،مليون دوالر 85بقيمة 
 .نفطية جديدة في جنوب إيران بئرا   19

مع شركة  ،مليار دوالر 20توصلت طهران إلى اتفاقية بقيمة ، 2004 آذار 18وفي 
Zhuhai Zhenrong""  ماليين طن  110لشراء أكثر من  الصينية،المملوكة للدولة

 الصفقة،فت هذه ووص  . عام ا 25، على مدى من إيران ،من الغاز الطبيعي المسال
 . 31أكبر عملية شراء فردية للغاز الطبيعي في العالم حينها، بأنها

 إلى استخدام ، وتحولتزت الصين على االبتعاد عن حرق الفحمرك   ،المرحلةفي تلك 
 ةعسار م إلى أدىوهذا ما  . احتياجاتها من الطاقة المحليةنظيف، لتلبية غاز طبيعي 

ائة من في الم 15 -الشركات الصينية إلى شراء احتياطيات الغاز اإليرانية الضخمة 
 .لالستفادة من احتياجات الطاقة المتزايدة لبكين -إجمالي المعروض العالمي 

                                                           

 Manochehr Dorraj and Carrie L. Currier, Lubricated With Oil: Iran-China Relationsــ    31
in a Changing World, Middle East Policy Council Website, Volume 15, Summmer 2008, 

.www.mepc.org No 2. 
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على صفقة  ،32اتفقت إيران والصين ، (2004)من العام ذاته  األولفي تشرين 
مليون طن من الغاز الطبيعي  250إلضافة  ،مليار دوالر 100إضافية بقيمة 

عت وق  ، 2006وفي العام  .عام ا 25إلمدادات المحلية للصين على مدى لالمسال 
 أوقفت "سينوبك"  أنغير  النفطية؛صفقة لتطوير حقل يادافاران  "سينوبك"شركة 

 دولتان فتح مفاوضاتالبينما أعادت  ،2019 أيارمن المشروع في  المرحلة الثانية
 .العقد إلعادة تفعيل

مليار  2صفقة بقيمة  "شركة سينوبك الصينية"عت وق   ، 2007 األولكانون  في 
ن المشروع يتكو  . إيرانفي حقل نفط يادافاران في غرب  ،بئرا   137لتطوير  ،دوالر

 .ألف برميل في اليوم 85إلنتاج  ،على مدى أربع سنوات ،األولى ؛من مرحلتين
 .33في اليوم اضافي ألف برميل 100 إلنتاج ،السنوات الثالث التالية تشمل ،والثانية

 
في  ،مليار دوالر 27.8انخفضت التجارة الثنائية من : 2009- 2008بين عامي 

انخفضت التجارة كذلك  . 2009في عام  ،مليار دوالر 21.2إلى  ،2008عام 
بسبب تداعيات األزمة االقتصادية العالمية مع  ،2009العالمية بشكل عام في عام 

 .34على النفط انخفاض الطلب العالمي
 

 إيران حقبة العقوبات الدولية على ــ  هـــ 
د العقوبات شد  الذي  ،1929مجلس األمن القرار  أصدر  ، 2010حزيران  9في 

الواليات المتحدة قانون  يتبن   ،حزيران 24 تاله في .النووي  بسبب ملفها إيرانعلى 
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الذي استهدف الشركات ، العقوبات والمحاسبة وسحب االستثمارات اإليرانية الشامل
كما . ر إلى طهرانالمكر  أو تبيع النفط  ،التي تستثمر في قطاع الطاقة اإليراني

 .إيرانضت عقوبات على البنوك األجنبية التي تتعامل مع فر  
 

تعليمات للشركات  الحكومة الصينيةأصدرت  من العام ذاته، تشرين األول وفي 
االتفاق مع إدارة ، بعد العقوبات األميركية، و بتقليص مشاريع تطوير الطاقة في إيران

، وافقت الواليات المتحدة بالمقابل. أوباما بعدم تنفيذ مشاريع استثمارية إيرانية مستقبلية
 .35قوبات على االستثمارات الصينية السابقةعلى عدم فرض ع

 
مليار  21.2من  ،زادت التجارة الثنائية بشكل كبير، 2011-2009 األعوامخالل 
زادت  كما .2011في عام  ،36مليار دوالر 45.10إلى  ، 2009في عام  ،دوالر

مع انسحاب الشركات  ،العقوبات المشددة من اعتماد إيران على الواردات الصينية
قت بكين على االتحاد تفو  ، ونتيجة لذلك. ط والغاز اإليرانيةالغربية من صناعة النف

 .37األوروبي كأكبر مشتر  للنفط اإليراني
                                                           

 ــــ  35
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 ــ  36
Iran opens first overseas commerce center, Tehran Times News Paper Website, 
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          وشركة "النفط الوطنية اإليرانية"عت شركة وق   ، 2011كانون الثاني  14وفي 

" CNPC" ،ا  الصينية لتطوير حقل  ،مليار دوالر 1.76بقيمة ، عام ا 12ته مد  عقد 
، وقد استندت االتفاقية إلى خطة إعادة الشراء. نفط شمال أزاديجان في غرب إيران

بتطوير الحقل ثم تسليم العمليات إلى  "البترول الوطنية الصينية"التي تقوم فيها شركة 
إنتاج النفط والغاز حتى  مني مدفوعات وتلق   ،(NIOC)شركة النفط الوطنية اإليرانية 

 75أن تصل طاقة إنتاج الخام إلى  قام العقد على توقعات تشمل. يتم سداد العقد
، بدأت شركة  2016في عام و . شهر ا من التطوير 48في أول  ،ألف برميل في اليوم

ألف برميل  80البترول الوطنية الصينية اإلنتاج في الحقل ، والذي يضخ ما يقدر بـ 
 .38في اليوم

 
( NIOC)افتتحت شركة النفط الوطنية اإليرانية  ، (آذار  9)أيضا   2011وفي العام  

حزيران،  10وفي  .في بكين لجذب االستثمار في قطاع الطاقة في طهران مكتبا  
ا بقيمة  CNPCعت شركة وق   النفط الوطنية "مع شركة  ،مليار دوالر 4.7عقد 

لتطوير حقل غاز جنوب بارس اإليراني ، وهو أكبر حقل غاز طبيعي في  "اإليرانية
 .الشرق األوسط

افتتحت إيران أول مركز للتجارة   ، أيضا  تشرين الثاني، من العام ذاته  21وفي 
الخارجية لها في شنغهاي لتبسيط المشاريع االستثمارية المشتركة بين الشركات 

                                                           

 ـــ 38
  Chen Aizhu, CNPC suspends investment in Iran's South Pars after U.S. pressure: 
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قت الصين على االتحاد األوروبي كأكبر تفو  ول، وفي كانون األ .اإليرانية والصينية
في  ،مليار دوالر 36.5بعد أن ارتفعت التجارة الثنائية إلى  ،شريك تجاري إليران

وقد . قبل ثالث سنوات فقط ،مليار دوالر 14.4 كان يبلغ حجم التجارة حوالي  وقت  
اإليرانية إلى في المائة من إجمالي الصادرات  80ل النفط الخام ما يقرب من شك  

 .الصين
 

 في ،مليار دوالر 45.1الثنائية من  التجارةانخفضت : 2012ــ  2011بين عامي 
انسحبت ذلك،  إلىإضافة . 2012 العام في ،مليار دوالر 36.5إلى  ،2011 العام

ألمم وا ،الواليات المتحدة عقوبات بسبب ،العديد من الشركات الصينية من العقود
 .39على إيرانالمتحدة واالتحاد األوروبي، 

 
مشروع ( CNPC)أرجأت شركة البترول الوطنية الصينية  ،2012 أيلولوفي 

 إلى إيران األمروقد دفع هذا  النفطية.لنفط في حقل بارس الجنوبي التنقيب عن ا
 "الصينيةسينوبك "أوقفت شركة كما  .لتسريع التطوير أو خسارة العقد تحذير الشركة

 بعد ضغوط النفطية،في حقل يادافاران  ، 2007المرحلة الثانية من عقد تطوير عام 
 .من الواليات المتحدة
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.www.bbc.com 
 
 
 

http://www.bbc.com/
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رميل بألف  90مع إيران الستيراد  اتفاقا   "شركة سينوبك الصينية"عت وق  ذلك،  ة بموازا 
رغم واصلت الصين استيراد النفط اإليراني على الكذلك . إضافية من المكثفات يوميا  

بسبب التهديد  ،من تراجع مشروعات االستثمار الصينية في مجال الطاقة في إيران
 .بالعقوبات األمريكية

مجموعة من العقوبات  "االتحاد األوروبي"ى تبن   ، 2012كانون الثاني وفي  
. ولالمستهدفة التي حظرت استيراد وشراء ونقل النفط الخام اإليراني ومشاريع البتر 

الذي  ،ي اإليراني في االتحاد األوروبيكما وافق على تجميد أصول البنك المركز 
 .من النفط اإليراني في ذلك الوقت ائةفي الم 20استوردت دوله 

 
مليار دوالر، في  39.4من زادت التجارة الثنائية  ، 2014-2013 العامينخالل 

اإلعفاءات من بسبب  ،2014في عام  ،مليار دوالر 51.8إلى ، 2013عام 
 .40واردات النفط الصينية ارتفاع، مما أدى إلى العقوبات األمريكية

 
الصين وبريطانيا  -عت إيران وست قوى عالمية وق   ،2014 تشرين الثاني 24وفي 

 هابموجب أفرجتوقد  .صفقة في جنيف -وفرنسا وألمانيا وروسيا والواليات المتحدة 
، وبالمقابل. من حسابات مجمدة ،مليار دوالر 4.2عن مبيعات نفط إيرانية بقيمة 

                                                           

 ـــ  40
 Iran seals nuclear deal with west in return for sanctions relief, The Guardian Website,  

.www.theguardian.comNovember 2013.  24 
 
 

http://www.theguardian.com/
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صادرات النفط اإليرانية  من  االتفاق حد  كما . التزمت طهران بكبح برنامجها النووي 
 .41يوميا  إلى مليون برميل 

ستة  امن العقوبات مدته اتمنحت الواليات المتحدة إعفاء ،تشرين الثاني  29وفي 
 مقابل التزامها بخفض ،لصين والهند وكوريا الجنوبية ودول أخرى من ا لكل  ، أشهر

 .مشترياتها من النفط اإليراني
 
مليار  51.8انخفضت التجارة الثنائية من  ، أيضا   2015-2014 بين عامي 

 فهو السبب أما. 2016 العام في ،مليار دوالر 31.2إلى  ،2014 العام في ،دوالر
 .42الحاد في أسعار النفط العالمية التراجع

 :االتفاق النووي  من االنسحابو ـــ حقبة 
توصلت إيران والقوى العالمية الست المعروفة مجتمعة باسم  ، 2015  تموز 14في 

إلى اتفاق تاريخي وافقت فيه إيران على كبح برنامجها النووي  ،1+  5مجموعة 
، المعروفة دخلت االتفاقية. تخفيف العقوبات وإتاحة الوصول إلى المفتشين مقابل

 .2016 كانون الثاني يز التنفيذ فحي  ، "خطة العمل الشاملة المشتركة"رسمي ا باسم 
 

خطة العمل "أعلن الرئيس ترامب انسحاب الواليات المتحدة من   ، 2018 أيار 8في 
أعلنت إيران عزمها على فيما . وإعادة فرض العقوبات على إيران "الشاملة المشتركة

 قالتبينما . االستمرار في الصفقة إذا كان من الممكن ضمان فوائدها االقتصادية

                                                           

 Ibidــ   41
 U.S. extends Iran oil sanctions waivers to China, India, South ,Timothy Gardnerــ   42

www.reuters.com29 November 2013.  Website,Reuters  ,Korea 

 

https://www.reuters.com/journalists/timothy-gardner
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إنهما تعتزمان مراعاة خطة العمل الشاملة المشتركة ومواصلة التجارة "الصين وروسيا 
 ."مع إيران

نفط ألف برميل يومي ا من ال 360الستيراد  ،منحت إدارة ترامب إعفاءات مؤقتة للصين
 . 2016 كانون الثانيليومي منذ ااإليراني ، أي نصف المتوسط 

 
عملياتها في حقل  الصينية، CNPCقت شركة عل   ، 2018 كانون األول  12وفي 

 لكن بالمقابل، .بعد ضغوط من الواليات المتحدة ،غاز بارس الجنوبي اإليراني
مليارات  3خطة استثمارية بقيمة  ،على طهران، "ك الصينيةسينوب"عرضت شركة 

 .432019، في كانون الثاني دوالر لتطوير حقل يادافاران النفطي
 

 في محاولة ،إدارة ترامب انتهاء اإلعفاءات من العقوبات أعلنت ،2019 أيار 2وفي 
 ".  لخفض صادرات النفط اإليرانية إلى الصفر"

سافر رئيس أركان القوات في عهد ترامب،  إيرانة العقوبات على حد  ومع تصاعد 
ة ألول مر  ،إلى الصين ، 2019 أيلول 11في  ،باقري اللواء محمد  المسلحة اإليرانية

عقد اجتماعات مع كبار المسؤولين العسكريين والسياسيين وهو . عاما   40منذ 
عن "أعلن باقري  ،وفي ختام الزيارة. ين البلدينبالصينيين لبحث التعاون األمني 

 .يا  زمن جدوال  لم يحدد لكنه و  ؛"إجراء مناورة بحرية مشتركة مع الصين في خليج عمان
 

                                                           

 :Chen Aizhu ,CNPC suspends investment in Iran's South Pars after U.S. pressure ــ   43
www.reuters.com , Reuters Website, 12 December 2018.sources 

 
 

https://www.reuters.com/journalists/chen-aizhu


34 
 

 "شركة سينوبك الصينية"أعلنت طهران أن  من العام ذاته،  تشرين األول  6وفي 
. مليارات دوالر لتطوير حقل بارس الجنوبي النفطي 5انسحبت من صفقة قيمتها 

بعد إعادة  ،2018قد انسحبت سابق ا من العقد في  "شركة توتال الفرنسية"وكانت 
وقال وزير النفط . فرض العقوبات األمريكية على صناعة النفط والغاز اإليرانية

 .44"شركة بتروبارس المحلية ستتولى العقد"بيجان زنجنه إن 
 

مبعوث الصيني الخاص للشرق األوسط، تشاي زار ال ،2019 األولتشرين  21في 
ين دعا مسؤولون إيرانيون بكوقد . ، إيران مع وفد لمناقشة التطورات اإلقليميةجون 
ان إنجازات إير "الضوء على  وسل طوا، "لعب دور أكثر بروزا  في الشرق األوسط "إلى 

 ."وسوريا وحزب هللا اللبناني في تغيير ميزان القوى في المنطقة
 
في بكين  مشتركا   اجتماعا  عقدت إيران والصين   ، 2019 األولكانون  1ي ف

وحضر االجتماع نائب وزير الخارجية . لمناقشة خطة العمل الشاملة المشتركة
ونائب وزير الخارجية الصيني ما تشاو  ،يجعراقاإليراني للشؤون السياسية عباس 

وقال . على ضرورة توثيق العالقات االقتصادية بين البلدين الطرفان دوشد   .شو
، ونحن نعود إلى حالة اقتصادية مستقرة في  45تم العثور على طرق جديدة"ي جعراق

                                                           

 Ibidـــ  44
 Mohsen Shariatinia Tehran welcomes China’s presence in Middle East,Al-monitorـــ    45

.monitor.com-www.al .Website,8 November 2019 
 
 

https://www.al-monitor.com/authors/mohsen-shariatinia.html
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عالقاتنا مع الصين ، لكننا بحاجة إلى إزالة العقبات ورفع مستوى العالقات 
 ".االقتصادية المتبادلة

 

ة لشراكة االستراتيجيا" التفاقية المسودة النهائية" تسريب ، تم 2020في حزيران 
  .عام ا 25 دهامأوالتي يبلغ ، مع الصين " اإليرانية

 .462021 آذار 27والصين اتفاقية الشراكة في  إيران عت وق  وبعد عام واحد، 
 
 

 االستنتاجات
تأثير استراتيجية العقوبات من  ،، عمليا  اإليراني -اتفاق الشراكة الصيني يحد   

ه القصوى التي فرضتها إدارة الرئيس األميركي السابق دونالد ترامب على إيران، ألن
المفاوضات ن من مكانتها التفاوضية في وسيحس  اقتصادية واسعة،  آفاقا  يمنح طهران 

 للعودة إلى االتفاق النووي. ،الواليات المتحدةمع  النووية الجارية

" على فشل استراتيجية "الضغوط القصوى  يؤشراإليراني  ــ االتفاق الصيني أن واألهم
ثير هذا االتفاق منح طهران الكالتي اعتمدتها إدارة ترامب ضد إيران، على اعتبار أن 

 نها من تجاوز تأثيرات العقوبات األميركية.ستمك  من اآلفاق االقتصادية التي 

بتمكين إيران من  ،استراتيجية ترامب انتهت بأنليس من المبالغة القول  ،وعليه
تصدير نفطها إلى الصين مقابل استثمارات صينية وتعاون أمني، كما تنص وثيقة 

                                                           

 Ibid ــــ  46
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ص من قدرة إدارة بايدن على عزل تقل  بين طهران وبكين  يةاالتفاق أنكما  التعاون.
 إيران، التي تبدو في غير عجلة من أمرها للعودة إلى االتفاق النووي. 

يمكن  ،إلسرائيل استراتيجيا   تهديدا  اإليراني " -االتفاق الصيني" يعد  من ذلك،  وأكثر
دان شفطان، رئيس "مركز دراسات  وهو ما عب ر عنه أن يتطور إلى تهديد وجودي".

الصين  في حال استنفدت"أوضح أنه الذي األمن القومي"، التابع لجامعة حيفا، 
ل الشرق يحو  وإيران كل الطاقة الكامنة في اتفاق التعاون، فإن هذا التطور يمكن أن 

 على إسرائيل". تهديدا  بشكل يمثل  ،األوسط إلى "ساحة حرب باردة بين القوى العظمى

 -للقلق أكثر من االتفاق الصيني "إسرائيل"يدفع  عن ذلك، فإن ما بعيدا  وليس  
هو أنه ينص على تعاون الجانبين في مجاالت عسكرية واستراتيجية،  ،حقيقة ،اإليراني

ضمنها تدريبات ومناورات مشتركة، وأبحاث وتطوير وسائل قتالية، وتبادل ومن 
 .معلومات استخبارية وغيرها
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