
2 
 

   يف وقت حرج فرصة للتنفساالتفاق االسرتاتيجي مع الص� �نح إيران 

 2021-3-29هاارتس/جريدة            

ــه  يبدو أن القرار اإليرا� بالتوقيع عىل هذا االتفاق كان مدفوعاً بالضــغط االقتصــادي الواســع النطاق الذي مارس

الرئيس السابق دونالد ترامب عىل طهران. مل يتحقق توقع ترامب ورفاقه بأن العقوبات ستؤدي إىل استسالم إيران 

وط أكرث رصامة. من املشــكوك فيه أن يكون النظام يف طهران قد اقرتب من والعودة إىل االتفاق النووي يف ظل رش 

ــديقه رئيس الوزراء بنيام� نتنياهو.  االنهيار،نقطة  ــافر العقوبات واألز  اآلن،ك� كان يأمل ترامب وص مة دفع تض

فإن  التقارير،سب وبح االقتصادية املتفاقمة بسبب انتشار وباء ف�وس كورونا إيران إىل توقيع االتفاقية مع الص�.

االتفاق يتضــمن التزاما إيرانيا بتزويد الصــ� بالنفط بأســعار منخفضــة للســنوات الخمس والعرشــين املقبلة. يف 

ئ وإنشاء مبا يف ذلك تعبيد الطرق وبناء املوان إيران،شـاريع بنية تحتية واسعة النطاق يف سـتنفذ الصـ� م املقابل،

ا عســكريًا يشــمل التعاون العســكري والتطوير املشــرتك  ا عنرصــً شــبكات اتصــاالت متطورة. يبدو أن لالتفاق أيضــً

 لألسلحة وما يسمى "الحرب عىل اإلرهاب".

ة لهذه االتفاقية هي تعزيز الفرص االقتصادية إليران. فهي ال تصور الص� فإن األهمية األساسي إلرسائيل،بالنسبة 

كدولة معادية إلرسائيل. الص� ليست عدًوا إلرسائيل وتهتم بعالقات اقتصادية مع جميع األطراف يف املنطقة بغض 

 بحذر، هذا البلد لصينية يفسيتع� عىل إرسائيل مواصلة النظر إىل االستث�رات ا املقابل،النظر عن أيديولوجيتها. يف 

وذلك بسبب املعارضة األمريكية املتزايدة وبسبب املخاوف من أن التدخل الصيني يف املشاريع الحساسة سينتهي 

 مبعلومات مرسبة من األفضل أن تبقى يف أيدي إرسائيل.

 دعوة إرسائيلية لتحرك عاملي يف مواجهة التعاون اإليرا� الصيني 

 2021-3-31/العريب الجديد صالح النعيمي/          

دعا مركز تفك� إرسائييل كب� إىل تعاون عاملي إلحباط التداعيات املحتملة لتوقيع الص� وإيران عىل وثيقة "التعاون 

وحث "مركز أبحاث األمن القومي" اإلرسائييل صناع القرار يف تل أبيب عىل تحركات دبلوماسية لدى  املشرتك" بينه�.

 الواليات املتحدة وأوروبا ودول الخليج وجنوب رشق آسيا الستنفارها ملواجهة تبعات التعاون الصيني اإليرا�.

ن مواجهة التعاون الصيني اإليرا�، شدد املركز عىل وضمن جملة التوصيات التي قدمها لحكومة تل أبيب بشأ 

وجوب تكثيف جمع املعلومات االستخبارية بشكل ممنهج عن طابع العالقة الصينية اإليرانية، ودورها يف توليد 

ويف تقدير موقف أعده رئيس دائرة التخطيط اإلسرتاتيجي يف هيئة أركان الجيش اإلرسائييل  مصادر تهديد إلرسائيل.

اً أساف أوحيون، دعا املركز إىل الرشوع يف حوار عىل مستوى عاٍل مع الص� أوالً، والتعب� "بكل حدة ومثابرة سابق

وعىل كل املستويات عن قلق إرسائيل من التهديدات التي متثلها إيران"، مشدداً عىل وجوب توظيف القنوات 

رأى و  اسياً من بنية وتنظيم الحزب (الشيوعي) والدولة".األكاد�ية ومراكز التفك� يف الص� والتي تُعّد "مركباً أس

أوحيون، الذي يرأس قسم الدراسات الصينية يف املركز، أن وثيقة "التعاون املشرتك" ب� بك� وطهران تستدعي من 

تل أبيب التحرك لدى الدول الخليجية إلقناعها بوجوب العمل بشكل مشرتك لدى كل من الواليات املتحدة والص� 

أشار مركز و  هدف املساعدة يف تقليص التهديدات التي متثلها إيران، والحرص عىل إبعادها عن امتالك سالح نووي.ب

التفك� اإلرسائييل إىل أهمية الحرص عىل إجراء "حوار إسرتاتيجي دائم" مع الواليات املتحدة حول العالقات الصينية 

https://www.haaretz.com/israel-news/.premium-strategic-pact-with-china-gives-iran-room-to-breathe-at-a-critical-moment-1.9662505
https://www.alaraby.co.uk/politics/%D8%AF%D8%B9%D9%88%D8%A9-%D8%A5%D8%B3%D8%B1%D8%A7%D8%A6%D9%8A%D9%84%D9%8A%D8%A9-%D9%84%D8%AA%D8%AD%D8%B1%D9%83-%D8%B9%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D9%85%D9%88%D8%A7%D8%AC%D9%87%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B9%D8%A7%D9%88%D9%86-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86%D9%8A
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سة وأشار إىل أن العمل عىل "مأس ، األمني واالقتصادي والتقني.اإليرانية، سواء عىل الصعيد السيايس، االستخباري

الحوار الدائم مع كبار مسؤويل اإلدارة األم�كية"، بات رضورياً، سي� مع أولئك املسؤول� عن إدارة ملف العالقات 

ؤول� املس مع آسيا والهند يف "مجلس األمن القومي والخارجية والبنتاغون"، باإلضافة إىل تكثيف التواصل مع

 األم�كي� املسؤول� عن إدارة السياسة إزاء الرشق األوسط، والذين تجري معهم تل أبيب حوارات بشكل دائم.

واعترب املركز أن وثيقة "التعاون املشرتك" تستدعي من الجيش اإلرسائييل إجراء حوار مع قيادة املنطقة الوسطى، 

م�يك، حول سبل مواجهة التهديدات املشرتكة، سي� التهديدات التي وقيادة "الهند واملحيط الهادئ" يف الجيش األ 

تنطوي عليها "الصواريخ والقذائف والتهديدات البحرية، الطائرات من دون طيار، "السايرب"، وتطوير ردوٍد عىل هذه 

اً إىل وملمح التهديدات بشكل مشرتك"، مع وجوب إرشاك أطراف إقليمية يف هذا الحوار بشكل يناسب دورها.

رضورة االستعانة بدول يف جنوب رشق آسيا يف عالقة رصاع وتنافس مع الص�، دعا املركز إىل "إجراء حوار إسرتاتيجي 

 مع دول تطّل عىل املحيط� الهادي والهندي وذات مصلحة"، إىل جانب بريطانيا والدول التي تقود االتحاد األورويب.

رتك" تفرض عىل إرسائيل إعداد "مخطط توجيهي" �كن الرجوع إليه يف وبحسب املركز، فإن وثيقة "التعاون املش

خبارية وأوضح التقدير أن كالً من األجهزة االست تقدير املخاطر التي �كن أن تسفر عنها العالقة اإلرسائيلية الصينية.

ات اإلسرتاتيجية عيواملؤسسات املخولة بالتخطيط اإلسرتاتيجي والسيايس يف تل أبيب باتت مطالبة بدراسة التدا

ويف ما متثل دعوة لدراسة تحرك لفرض عقوبات إرسائيلية عىل الص�  األمنية الناجمة عن الدور الصيني يف املنطقة.

قانوناً ينظم فرض عقوبات عىل دولة أو  2012بعد االتفاق مع إيران، استذكر املركز أن الكنيست اإلرسائييل سّن يف 

� إيران عىل تطوير برنامجها النووي، مستدركاً أن هذا التوجه يتطلب املوازنة طرف يقدم مساعدات �كن أن تع

نظر يف ويف ما متثل دعوة رصيحة إلعادة ال ب� العوائد اإليجابية واألمثان التي �كن أن تدفعها إرسائيل مقابل ذلك.

ملية وحيدة "عرب ياً واقتصادياً بقوة عااالستث�رات الصينية يف إرسائيل، نصح املركز بض�ن عدم ربط إرسائيل إسرتاتيج

فة يشار إىل أنه باإلضا التخلص من املركزية وض�ن تعدد األسواق الخارجية ومصادر وسلسلة اإلمدادات الحيوية".

إىل الواليات املتحدة، فإن الكث� من األوساط األمنية والدبلوماسية يف إرسائيل حذرت يف السابق من املخاطر الناجمة 

 ستث�رات الصينية يف القطاعات الحيوية، سي� مشاريع البنى التحتية، وعىل وجه الخصوص قطاع املوانئ.عن اال 

 

 االنطباع األمرييك:-2

يتسم االنطباع العام األمرييك بالحذر والريبة واالنتظار ملا ستؤول اليه األمور وفق ما وقع االتفاق عليه ب� الص� 

األمرييك موقفا حذرا منددا بشكل من االشكال بهذا اإلنجاز الذي يعتربه تحديا كب�ا  وإيران، وعليه، يبقى املوقف

 ملصالحه يف غرب اسيا.

 

 - ب� الص� وإيران. الرشاكة التجارية والعسكريةاملتحدة: توثيق تحدي الواليات 

 )2021-3-27واعيد نرشه يف  2021-7-11نيويورك تا�ز (يف         

يف مقال نرشه موقع نيويورك تا�ز بعنوان "تحدي الواليات املتحدة: توثيق الرشاكة التجارية والعسكرية ب� الص� 

رشق وإيران، سيوسع من نفوذ الص� يف الوإيران"، حيث اش� يف املقال اىل أن ميثاق االستث�ر واألمن ب� الص� 

https://www.nytimes.com/2020/07/11/world/asia/china-iran-trade-military-deal.html
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األوسط، م� يوفر إليران رشيان حياة اقتصادي ويخلق بؤرًا ساخنة جديدة مع الواليات املتحدة. صاغت إيران 

والص� بهدوء رشاكة اقتصادية وأمنية شاملة من شأنها أن متهد الطريق ملليارات الدوالرات من االستث�رات الصينية 

قطاعات األخرى، م� يقوض جهود اإلدارة االمريكية لعزل الحكومة اإليرانية بسبب طموحاتها النووية يف الطاقة وال

والعسكرية. ستوسع الرشاكة ب� الدولت� بشكل كب� الوجود الصيني يف البنوك واالتصاالت واملوانئ والسكك 

ى دات منتظمة من النفط اإليرا� عىل مدالحديدية وعرشات املشاريع األخرى. يف املقابل، ستحصل الص� عىل إمدا

السنوات الخمس والعرشين املقبلة. تش� الوثيقة أيًضا اىل تعميق التعاون العسكري، م� قد �نح الص� موطئ 

قدم يف منطقة كانت الشغل الشاغل للواليات املتحدة لعقود. وهو يدعو إىل تدريبات ومتارين مشرتكة، وأبحاث 

كل ذلك ملواجهة "املعركة غ� املتوازنة مع اإلرهاب  -ة، وتبادل املعلومات االستخباراتية مشرتكة، وتطوير أسلح

اكة إن الرش  ظريف،قال وزير الخارجية اإليرا� محمد جواد  واالتجار باملخدرات والبرش والجرائم العابرة للحدود".

وافقت عليها حكومة  - 2016يران يف عام خالل زيارة إل بينغ،يش ج�  الصيني،التي اقرتحها ألول مرة الزعيم  -

مثل االتفاق حسب الصحيفة االمريكية رضبة كب�ة لسياسة إدارة  .2020الرئيس حسن روحا� يف يونيو حزيران

ترامب العدوانية تجاه إيران منذ التخيل عن االتفاق النووي الذي توصل إليه الرئيس باراك أوباما وقادة ست دول 

 عد عام� من املفاوضات الشاقة.ب 2015أخرى يف عام 

  عاًما مع إيران يف تحد للواليات املتحدة 25الص� توقع اتفاقية مدتها   

 2021-3-27/�غموقع بلومب        

اىل أن إدارة بايدن منفتحة عىل إعادة التعامل مع إيران بعد أن تخىل الرئيس األمرييك دونالد ترامب أشار الكاتب 

عن االتفاق قبل ما يقرب من ثالث سنوات وأعاد فرض عقوبات اقتصادية، لكن الجانب� مل يتفقا حتى اآلن عىل 

ط يوميًا قبل استئناف العقوبات األمريكية. قد يساعد تكامل مليون برميل من النف 2.5االجت�ع. تصدر إيران حوايل 

إيران الوثيق مع الص� يف تعزيز اقتصادها ضد تأث� العقوبات األمريكية، مع إرسال إشارة واضحة إىل البيت األبيض 

 عن نوايا طهران. 

 

 اعت�د مفرط: انعكاسات اتفاقية الرشاكة ب� إيران والص� عىل العالقات النفطية 

 2021-3-29والدراسات املتقدمة/مركز املستقبل لألبحاث             

تؤسس اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية الشاملة املوقعة ب� إيران والص�، ملرحلة جديدة يف العالقات النفطية ب� 

الدولت�، أساسها التعاون طويل األمد وزيادة االعت�د املتبادل بينه� يف هذا املجال. ومن املرجح أن تساهم االتفاقية 

توريد اإلمدادات اإليرانية من الخام للسوق الصينية يف مقابل اتساع نطاق مشاركة الرشكات الصينية يف يف زيادة 

مشاريع النفط والغاز اإليرانية وغ�ها من املشاريع األخرى، ومبا يُعوِّض غياب الرشكات الغربية عن املشاريع النفطية 

هذا االتفاق  وتعترب الدولتان ي يف االقتصاد اإليرا� مستقبالً.يف إيران، وهو ما يعزز يف الوقت ذاته من الدور الصين

مبثابة نقطة انطالق جوهرية للعالقات االقتصادية بينه� يف األمدين املتوسط والبعيد. ويف هذا السياق، قال الرئيس 

طوير البنية لكربى وتاإليرا� حسن روحا� قبل التوقيع: "هذا التعاون هو أساس الرشاكة ب� البلدين يف املشاريع ا

التحتية، مبا يف ذلك مبادرة الحزام والطريق". وبدورها، دافعت بك� عن أهمية االتفاق، ورصحت وزارة التجارة 

https://www.bloomberg.com/news/articles/2021-03-27/china-signs-25-year-deal-with-iran-in-challenge-to-the-u-s
https://futureuae.com/ar-AE/Mainpage/Item/6189/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%85%D8%A7%D8%AF-%D9%85%D9%8F%D9%81%D8%B1%D9%90%D8%B7-%D8%A7%D9%86%D8%B9%D9%83%D8%A7%D8%B3%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D8%B4%D8%B1%D8%A7%D9%83%D8%A9-%D8%A8%D9%8A%D9%86-%D8%A5%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D8%B9%D9%84%D9%89-%D8%A7%D9%84%D8%B9%D9%84%D8%A7%D9%82%D8%A7%D8%AA-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%81%D8%B7%D9%8A%D8%A9
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الصينية يف وقت سابق بأن بك� ستبذل جهوداً لح�ية اتفاق النفط اإليرا�، والدفاع عن املصالح املرشوعة للعالقات 

توقع أن يرتكز التعاون بينه� عىل العديد من مشاريع البنية التحتية يف إطار مبادرة "الحزام من امل اإليرانية. -الصينية

والطريق" الصينية. عىل املستوى الخارجي، فإن طهران ترغب من خالل هذه االتفاقية يف توجيه رسالة إىل واشنطن 

ة، دي حتى رغم العقوبات االقتصادية األمريكيبأن لديها حليفاً قوياً �كن أن يساعدها يف الخروج من املأزق االقتصا

وعىل نحو يعطيها مساحة للمناورة يف التفاوض مع الدول الغربية بشأن الربنامج النووي.  ومن هنا، فإن االتفاقية 

تعد يف مثل هذا التوقيت تحدياً لإلدارة األمريكية الراهنة التي تحاول تقليص النفوذ الصيني يف الرشق األوسط 

د من مناطق العامل األخرى، م� قد يتسبب يف توتر عالقة طهران مع واشنطن ورشكاءها اآلخرين، ويضع والعدي

الصينية،  وبجانب توريد النفط اإليرا� للسوق مزيداً من العراقيل يف طريق املفاوضات بشأن الربنامج النووي اإليرا�.

يرا�، أكرب للص� والرشكات التابعة لها يف قطاع النفط اإلفمن املرجح أن تؤسس اتفاقية الرشاكة االسرتاتيجية لدور 

فبموجب املعلومات األّولية عن االتفاقية ستتلقى الص� إمدادات ثابتة من النفط اإليرا� مقابل ضخ استث�رات يف 

يران فقط إلومعنى ذلك أن االتفاقية ال تضمن  مشاريع يف مختلف األنشطة يف إيران والسي� النفط والغاز الطبيعي.

تسويق إمداداتها من النفط الخام يف السوق الصينية ذات معدالت النمو العالية ملدة طويلة، ولكن أيضاً ستحيي 

آمال طهران يف جذب استث�رات من الرشكات الصينية عالية التكنولوجيا يف مشاريع تطوير حقول النفط والغاز 

يرانية صعباً قبل رفع العقوبات االقتصادية األمريكية عىل الطبيعي، ولكن قد يبدو دخولها بالفعل للسوق اإل

ولكن بقدر ما تكتسبه هذه االتفاقية من أهمية يف دعم االقتصاد، وقطاع النفط اإليرا� عىل وجه الخصوص،  طهران.

في�  ،فإنها تث� مخاوف داخلية من احت�ل اتساع نطاق النفوذ الصيني بالقطاعات االقتصادية الحيوية يف إيران

 ترغب الواليات املتحدة أيضاً يف أن تحد من النفوذ الصيني بالرشق األوسط بشكل عام.

 االنطباع السعودي:-3

يش� اىل و يحذر االعالم الخليجي وعىل راسه السعودي من تداعيات اتفاق الرشاكة االسرتاتيجي ب� الص� وايران

 نتائجه التي ستقلب األوضاع االقتصادية والسياسية واالسرتاتيجية يف كل املنطقة.

 كاتب سعودي محذراً: اتفاق الص� الرسي مع إيران سيقلب ترتيبات املنطقة 

 2021-3-31موقع سبق/          

ـــ� الكاتب ـــعودي عبد يش ـــد، من أن هذه االتفاقية قد تقلب ترتيبات املنطقة، ألول مرة منذ الرحمن  الس الراش

وعن الســـعي الصـــيني نحو املنطقة، يقول الكاتب: "هذه هي املرة األوىل التي يُظِهر فيها . الحرب العاملية الثانية

رتاتيجية اس الصـينيون شـهيتهم للتوسـع يف منطقة الرشـق األوسـط، وتحديداً غرب آسـيا ورشق إفريقيا، معتمدين

(التعاون االقتصادي) املكثف، في� يسمى مرشوع (الحزام والطريق). الصفقة مع إيران ليست مفاجئة، حيث بدأ 

. وجرى الحديث عنها العام املايض، إ�ا توقيعها اآلن هو ما أثار كث�اً من التساؤالت، 2016التفاوض عليها من عام 

ألم�كية الحالية مع كل من الصـــ� وإيران. ويضـــيف الكاتب: "األكيد أنَّ يف ظل التهدئة التي تســـعى لها اإلدارة ا

التن� الصــيني يزحف بهدوء إىل املنطقة. غ�َّ باكســتان من حليف أم�يك رئيس إىل ســوق ورشيك أكرب للصــ�. 

 ووصـلت طالئع جيش التحرير الشـعبي الصـيني وقواته العسـكرية إىل خليج عدن، حيث بنى قاعدة عسكرية يف

جيبويت لح�ية خطوطه البحرية إىل إفريقيا. أي يف املســـتقبل القريب، رمبا تلجأ بك� للقوة العســـكرية لح�ية 

ويؤكد "الراشد" عىل مكاسب إيران من  ."مصـالحها يف املنطقة، مبا يعني أننا أمام تبدالت جيوسياسية غ� مسبوقة

https://sabq.org/GrBDwP


6 
 

ــ�، ــوقاً كب�ة  هكذا اتفاق، ويقول: "إيران، بفعل اتفاقيتها مع الص ـاً جديداً، أّمنت ح�ية لنظامها، وس تدخل عرصـ

ملبيعاتها من النفط والغاز. ووفق االتفاقية، أيضـاً، تتعهد بتطور قدرات النظام اإليرا� العسكرية واألمنية يف وقت 

  ."نمتشتيك دول املنطقة من مغامرات طهران املسلحة، حيث تدير خمس حروب، العراق وسوريا ولبنان وغزة والي

 

 االنطباع الفرنيس:-4

ـاكة االسـرتاتيجي ب� الص�  اوردود افعاله للصـحف الفرنسـيةاالنطباع العام  ، �كن رانوإيحول اعالن اتفاق الرش

بانه  صــفتهي يف مجملها و مث�ة لالنتباه فهقدم اية تصــورات او بيانات او تحليالت تال  انها طبيعية وعادية،القول 

االستفادة منه وفقا للمصالح والسياسات االقتصادية ورمبا يف هذا املجال  وإيراناتفاق تجاري تحاول كل من الص� 

ال تشــ� الصــحف الفرنســية لخطورة او تهديدات للغرب اذا ما اكتمل هذا االتفاق وبدا الطرف� يف قطاف مثار ما 

 انجزوه.

  عاما" 25إيران والص� توقعان "اتفاقية تعاون اسرتاتيجي ملدة 

 2021-3-27/لو فيغاروجريدة           

-إعطاء انطباع عام عىل ان اعالن اتفاق الرشاكة الصيني جريدة لوفيغاروحاولت الصـحف الفرنسية وعىل رأسها 

اتفاق رشاكة اسرتاتيجي عقب مجموعة من املفاوضات  اىل ان الصـ� وقعت مع ايران عادي مشـ�ةاإليرا� حدث 

تفاق تعد الصــ� أحد رشكاء طهران يف اال  املتحدة،بصــفتها عضــًوا دامئًا يف مجلس األمن التابع لألمم ب� الطرف�، و 

يف سوية العمل إىل  ، عادوا2018. منذ انسحاب الواليات املتحدة من هذا االتفاق يف عام 2015النووي اإليرا� لعام 

بدالً من ذلك، أظهر دعمه لطهران يف مواجهة هذا النهج األحادي و أعقاب العقوبات ضــد الجمهورية اإلســالمية، 

وتأيت زيارة وانغ إليران بعد أيام من اســـتقباله نظ�ه  الجـانب من قبل الرئيس األمرييك الســـابق دونالد ترامب.

الرويس س�جي الفروف يف الص� وسط توترات مستمرة ب� موسكو وبك� وطهران من جهة والواليات املتحدة من 

 جهة أخرى منذ وصول جو بايدن إىل البيت األبيض يف يناير.

  عاًما 25إيران والص� توقعان اتفاقية تعاون مدتها 

 2021-3-27جريدة لوموند الفرنسية/         

ة عىل للخام اإليرا� قبل إعادة فرض العقوبات األمريكي املشرتي الرئييستعد بك� أكرب رشيك تجاري لطهران وكانت 

تم مل يتقدم جريدة لوموند الفرنسية االتفاق عىل انه رشاكة استث�رية متبادلة. .2018قطاع الطاقة اإليرا� يف 

الكشف عن الخطوط العريضة للصفقة ، التي سترشك إيران يف مرشوع "طريق الحرير الجديد" العزيز عىل الرئيس 

 ج� بينغ.تعترب الص� ، العضو الدائم يف مجلس األمن التابع لألمم املتحدة ، أحد رشكاء طهران يف االتفاقية يش

، وأعادوا العمل  2018. منذ انسحاب الواليات املتحدة من هذا االتفاق يف عام 2015النووية الدولية اإليرانية لعام 

المية ، بك� بدالً من ذلك ، أظهر دعمه لطهران يف مواجهة هذا يف أعقاب العقوبات العقابية ضد الجمهورية اإلس

 النهج األحادي الذي اتخذه الرئيس األمرييك السابق دونالد ترامب.

https://www.lefigaro.fr/international/iran-et-chine-vont-signer-a-teheran-un-accord-de-cooperation-de-25-ans-20210327
https://www.lemonde.fr/international/article/2021/03/27/teheran-et-pekin-signent-un-accord-de-cooperation-de-vingt-cinq-ans_6074669_3210.html

