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Abstract
The Mideast region as one of the significant regions of the world has been since long
considered by world powers. The marked feature of the region is because it has enjoyed
tremendous reserves of gas and oil, but the issue becoming more important in the 21 st
century is rise of China and effort of this Asian nation, after passing era of reforms, to
effectively and dynamically appear in the strategic regions of the world including the
Mideast region. Since this country requires energy resources of the region for its economic
growth, it tries to foment its influence in the region in different ways including
establishment of broad relations with the nations of this region. Based on this, the present
paper intends to respond to this question that why China has increased its presence in the
Middle East. This article which is based on analytic-descriptive methodology within the
theoretical framework of complicated interdependency has experimented this hypothesis
tha7t the increased reliance of China’s economy on importation of the Mideast fossil fuels
due to growing demand it has for economic and industrial development is the main variable
of gradual changes of China’s politics in the face of the Middle East particularly with the
two energy-prolific countries of Iran and Saudi Arabia by not intervening in the policy of
expanding politico-economic interactions.
Keywords: Complicated Interdependency Theory, Energy Reserves, Energy Safety,
Middle East.
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چکیده
منطقه خاورمیانه از مناطق بااهمیت جهان است که از زمانهای بسیار دور مورد توجه قدرتهای جهان بوده است .ویژگی بارز این منطقه
برخورداری از ذخایر بزرگ نفت و گاز است .اما موضوعی که در سده بیستویکم پررنگ شده است ،خیزز یزین و تزا ایزن ک زور
آسیایی پس از گذراندن دوره اص احات برای حضور پویا و مؤثر در مناطق استراتژیک جهان از جمله خاورمیانه است و یزون ایزن ک زور
برای رشد اقتصادی خود به منابع انرژی این منطقه نیازمند است ،میکوشزد از راه هزای گونزاگون از جملزه برقزراری روابزر گسزترده بزا
ک ورهای این منطقه ،نفوذ خود را در آن افزایش دهد .بر این اساس ،پژوهش حاضر در صدد پاسخ به این پرسش است که یزرا در ینزد
دهه گذشته روند حضور یین در خاورمیانه بی تر شده است؟ مقاله پیش روی که بر رو توصیفی -تحلیلی و مبتنی بر یاریوب نظزری
وابستگی متقابل پیچیده استوار است ،این فرضیه را در پاسخ به پرسش اصلی خود آزمون کرده است که افززایش اتکزا اقتصزاد یزین بزه
واردات سوختهای فسیلی خاورمیانه به دلیل نیاز روزافزون این ک ور به انرژی به منظور توسعه اقتصادی و صنعتی؛ متغیر اصزلی تحزو
تدریجی سیاست یین در قبا خاورمیانه باالخص با دو ک ور غنی و سرشار از انرژی ایران و عربستان سعودی ،از اصل مداخلهنکردن بزه
سیاست گستر تعامات اقتصادی -سیاسی است.
واژگان کلیدی :امنیت انرژی ،تئوری وابستگی متقابل پیچیده ،خاورمیانه ،منابع انرژی.
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مقدمه
امروزه جامعه بشري بدون مصرف انرژي قادر به تداوم حيات نخواهد بود و هيچ فعاليتي بدون
انرژي ميسر نيست .طي چ ند سده اخير و بويژه به دنبال انقالب صنعتي ،وابستگي بشر به منابع
انرژي صدبرابر شده ،و به دنبال كشف و استخراج منابع هيدروكربني در نيمه دوم قرن  ،91نفت و
گاز سهم قابل مالحظهاي از انرژي مورد نياز بشر را به خود اختصاص داده است .در شرايط كنوني
كه نفت يكي از منابع اصلي انرژي در جهان است؛ به كااليي استراتژيك تبديل شده است كه
توانسته به تاريخ جهان شكل دهد و در چگونگي تفكر ،زيست ،فعاليت انسانها و جنگ و
سرنوشت ملتها نقش حياتي ايفا كند .بنابراين ،ميتوان گفت بين نفت ،ديپلماسي ،اقتصاد ،ثروت،
قدرت و جنگ ،پلي استوار برقرار است .زيرا نفت يعني مبارزه و جنگ براي كسب ثروت و
قدرت جهاني؛ نفت سياستهاي قرن  02را رقم زد و جايگاهي مهم را در سياست كشورها به
دست آورد .بنابراين ،دستيابي به اين منبع مهم ميتواند كشورها را در شكوفايي و رسيدن به رشد
و توسعه اقتصادي كشورشان كمك كند.
ام روزه شاهد تالش بسياري از كشورها براي دستيابي به منابع انرژي مطمئن ،ارزان و فراوان
هستيم ،كه براي رسيدن به اين هدف ،تالشهايي را در متن سياست خارجي خود انجام ميدهند.
در اين ميان ،چين از جمله كشورهايي است كه با توجه به روند رشد و توسعه اقتصادياش در
سالهاي اخير ،دستيابي به منابع انرژي مطمئن ،ارزن و فراوان در متن دستگاه ديپلماسي اين كشور
قرار گرفته است .اهميت اين تالشها هنگامي روشنتر ميشود كه توجه داشته باشيم ،طبق
پيشبينيها ،وابستگي چين به انرژي خاورميانه در سالهاي آتي رو به افزايش خواهد بود .بهطوري
كه تا سال  0202به بيش از  02درصد معادل  0ميليون بشكه در روز ،و تا سال  02۰2به  99ميليون
بشكه خواهد رسيد (شريعتينيا .)9۰۳۱ ،از اين رو ،در چنين شرايطي كه منابع انرژي داخلي بهويژه
نفت خام ديگر جوابگوي نيازهاي انرژي چين نيست ،وابستگي تأمين انرژي به خارج ،سياست
انرژي اين كشور را به مسائل ژئوپليتيك انرژي جهان پيوند زده است و در اين ميان ،خاورميانه با
دراختيارداشتن حدود  ۱6/۰درصد از منابع نفت و  ۰۰/۱درصد منابع گاز در جهان اهميت بااليي
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دارد .به همين دليل چين همواره نگاه ويژهاي به منابع اين منطقه داشته است .با توجه به اين امر كه
 ۱2درصد از واردات نفت چين از خاورميانه و  06درصد كل نفت مورد نياز اين كشور از خليج
فارس و آفريقا تأمين ميشود و از لحاظ حمل و نقل  12درصد واردات نفت چين از طريق
خطوط دريايي و بهويژه بنادر اين منطقه صورت ميپذيرد ،ميتوان به اهميت خاورميانه براي چين
و آسيبپذيري چين نسبت به اين منطقه و انرژي آن پي برد .چين كه تا سال  911۰ميالدي در
زمره كشورهاي صادركننده نفت بود ،به دليل رشد اقتصادي بينظير بهويژه در دو دهه اخير و
افزايش نياز به انرژي و پيبردن به اهميتي كه خاورميانه در اين راستا دارد ،به دنبال نفوذ در اين
منطقه و ارتباط با كشورهاي مهم آن برآمده است .در واقع ،در صورتي كه عرضه نفت از خاورميانه
به هر دليلي قطع شود ،نتيجه براي چين فاجعهبار خواهد بود .امري كه زمينهساز حضور فعال يكي
از قدرتهاي بزرگ جهاني يعني چين در منطقه شده است.
بر اين اساس ،پژوهش حاضر در صدد پاسخ به اين پرسش است كه چرا در چند دهه گذشته
روند حضور چين در خاورميانه بيشتر شده است؟ مقاله پيش روي كه بر روش توصيفي -تحليلي
و مبتني بر چارچوب نظري وابستگي متقابل پيچيده استوار است ،اين فرضيه را در پاسخ به پرسش
اصلي خود آزمون كرده است كه افزايش اتكا اقتصاد چين به واردات سوختهاي فسيلي
خاورميانه به دليل نياز روزافزون اين كشور به انرژي به منظور توسعه اقتصادي و صنعتي؛ متغير
اصلي تحول تدريجي سياست خارجي چين در قبال خاورميانه باالخص با دو كشور غني و سرشار
از انرژي ايران و عربستان سعودي ،از اصل مداخلهنكردن به سياست گسترش تعامالت اقتصادي-
سياسي در دوران پسا جنگ سرد است.
چارچوب نظری :تئوری وابستگی متقابل پیچیده یا نامتقارن
بهطور كلي ،وابستگي متقابل واجد بستر تكثرگرايي است و انواع آن در قالب نظريههاي
انديشمنداني مانند ريچارد روز كرانس ،جيمز روزنا ،ريچارد كوپر ،جوزف ناي و روبرت كوهن
تبلور يافته است .در واقع ،مفهوم وابستگي متقابل را ميتوان ذيل نظريههاي مربوط به همگرايي
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اعم از كاركردگرايي ،نوكاركردگرايي و ارتباطات بيابيم .خاستگاه اين نظريه را ميتوان در قالب
فكري تكثرگرايانه كه بر مبناي تحول مفهوم قدرت است ،جستوجو كرد.
از آنجا كه قدرت ماهيتي چندبُعدي يافته است و هرچند قدرت نظامي همچنان سرنوشتساز
است ،ولي مبادالت انساني به وجهي درآمده است كه بهكارگيري اين قدرت در موارد بسيار
استثنايي ميتواند رخ دهد .قدرت شايع كه دائم بهكار گرفته ميشود ،قدرت اقتصادي و دانش فني
است .از اواخر قرن بيستم روابط بينالملل به صورت مجموعهاي مشبك و تارعنكبوتي (برگرفته از
ارنست هاس) درآمده و خواسته و ناخواسته سرنوشت كشورها و گروههاي ذينفوذ و حتي افراد
بهيكديگر پيوند خورده است (سيفزاده ،9۰۳1 ،صص .)۰۳0-۰۳۰اما نظريه وابستگي متقابل
پيچيده متعلق به كوهن و ناي ،واجد بازتعريفي متمايز نسبت به انواع نظريهپردازيها درباره اين
مفهوم است .اگر سنتگرايان به وابستگي متقابل نظامي اهتمام ورزيدهاند و نوگرايان اين مفهوم را
در مبادالت اقتصادي و اجتماعي و ارتباطاتي تئوريزه كردهاند ،ولي در وابستگي متقابل نامتقارن
فراتر از پرداختن به سود و زيانهاي مشترک طرفها ،بر روي چگونگي مسائل مربوط به فرايند
توزيع فوائد و زيانها تأكيد دارد.
نكته ديگر در اين نظريه ،عدم تقارن ميان طرفين است كه سبب نفوذ يكي بر ديگري ميشود.
بازيگراني كه وابستگي كمتر دارند ،غالباً ميتوانند اين رابطه را به عنوان يك عامل قدرت براي
چانهزني بهكار گيرند ( .)Keohane & Nye, 2001, pp.7-10بر همين اساس ،كوهن و ناي وابستگي
متقابل نامتقارن را منبع قدرت براي كنترل منابع يا ظرفيت تأثيرگذاري بر نتايج ميدانند.
وابستگي متقابل پيچيده داراي سه ويژگي اصلي است كه عبارتاند از:
 .۱مجاری چندگانه :۱در اين ويژگي همه مجاري دولتي و غيردولتي و سازمانهاي فراملي به
عنوان بازيگر ،درون روابط مبتني بر وابستگي متقابل حضور دارند و نقش ايفا ميكنند .وجود اين
بازيگران عالوه بر پيچيدهتركردن روابط« ،سبب حساسيت دولتهاي مختلف نسبت بهيكديگر
1. Multiple Channels
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شده و سياست داخلي آنها نيز از هم تأثير ميپذيرند .بنابراين ،سياستهاي اقتصادي خارجي،
فعاليتهاي اقتصادي داخلي هر كشور را بيش از گذشته متأثر ميكند و مرز ميان سياستهاي
داخلي و خارجي را مضمحل ميكند» (.)Keohane & Nye, 2001, p.22
 .۲فقدان سلسلهمراتب میان موضوعات :۱دستور كار روابط بين دولتها شامل موضوعات
چندگانهاي است كه در يك سلسلهمراتب روشن يا پايدار چينش نمييابند .اين فقدان
سلسلهمراتب ميان موضوعات بدان معناست كه امنيت نظامي ديگر بهطور ثابت در صدر دستور كار
قرار ندارد .بسياري از موضوعات از سياست داخلي نشأت ميگيرد ،بنابراين ،تمايز ميان
موضوعات داخلي و خارجي از بين ميرود (.)Keohane & Nye, 2001, p.21
از اين منظر دستور كار امور خارجي ،مجموعهاي از موضوعات مرتبط به سياست خارجي
دولتهاست كه وسيعتر و متنوعتر شده است ( .)Keohane & Nye, 2001, p.22اين بدان معناست
كه سياست داخلي مرزهاي خود را ميشكند و ابعاد بينالمللي مييابد و با سياست خارجي
ممزوج ميشود و به يك ابهام پيچيده در زمينه تشخيص مرز ميان دو نوع سياست ،دامن ميزند.
 .۳كاهش نقش نیروی نظامي :۲جلوگيري از نظاميشدن فضاي روابط ميان بازيگران به معناي
عدم مطلق كاربرد نيروي نظامي نيست .هرچند «دولتها در گذشته از زور بهعنوان نيرويي مثبت
براي كسب نفوذ سياسي استفاده ميكردند ،ولي در اكثر مواقع كاربرد نيروي نظامي ،گران و
نامطمئن است» (.)Keohane & Nye, 2001, p.24
همه اينها از نتايج كاهش فضاي نظامي و نبود سلسلهمراتب سياستها در اين تئوري نشأت
ميگيرد .عالوه بر اين ،در نتيجه اين وضعيت ،بر سياست اهميتگذاري پيرامون دستور كار ۰تأكيد
ميشود .همچنين ،حاصل چنين شرايطي گسترش فضاي چانهزني و گفتوگو ميان بازيگران به
دليل تنوع اهميتگذاري بر مسائل گوناگون است .كثرت كانالهاي چندجانبه و مجاري چندگانه
1. Absence of Hierarchy Among Issues
2. Minor Role of Military Force
3. Agenda Setting
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نيز سبب ذوب مرز ميان سياست داخلي و خارجي شده و چانهزني را در فضاي روابط فراملي
موجب ميشود « .سياست جهاني از منظر وابستگي متقابل پيچيده يك شبكه يكپارچه نيست»
(& Nye, 2007, p.27

 .)Keohaneبنابراين ،بر اساس آنچه گفته شد ،شاكله سياست جهاني در

وابستگي متقابل پيچيده شبكهاي چندپارچه است .اما دو متغير مهم نيز در تئوري وابستگي متقابل
پيچيده واجد نقش اساسي در تعريف ضريب وابستگي بازيگران به يكديگرند كه عبارتاند از
حساسيت و آسيبپذيري.
هر دولتي براي رسيدن به اهداف خويش در صحنههاي داخلي و خارجي ،نيازمند تدوين
استراتژي كالن ملي است تا در پرتو آن بتواند در پاسخ به شرايط متغير محيطي ،استراتژيهاي
خود را از دل آن استخراج كند .در طول تاريخ مدرن چين ،بهويژه پس از ورود به عصر اصالحات
معمارانه دنگ شيائوپينگ ،بهوضوح ميتوان ردپاي وابستگي متقابل پيچيده را به مثابه يك انتخاب
استراتژيك در روابط اين كشور با خاورميانه ديد .همانطور كه چين به منابع انرژي خاورميانه نياز
دارد ،از آن سو كشورهاي خاورميانه نيز به نظر ميرسد به سرمايهگذاري در چين و توسعه
تعامالت اقتصادي و سياسي با اين قدرت نوظهور نياز داشته باشند.
بنابراين ،در مقاله حاضر ،منظور از وابستگي پيچيده يا نامتقارن اين است كه اگرچه چين و
قدرتهاي دارنده منابع انرژي خاورميانه به يكديگر در عرصه اقتصادي تكيه دارند ،ولي اين
وابستگي از بافتي متقارن بهرهمند نيست .به بيان ديگر ،اين وابستگي متقابل ماهيتاً همگرايانه
نيست ،بلكه اساساً نامتوازن و نامتقارن است.
جایگاه و امنیت انرژی در سیاست خارجی چین
در قاره آسيا ،چين از بزرگترين مصرفكنندگان و واردكنندگان انرژي جهان بهويژه گاز طبيعي
است .اين كشور به همراه كشورهاي ژاپن ،كره جنوبي و تايوان ،بيش از  02درصد واردات گاز
طبيعي مايع جهان را مصرف ميكند .در تعامالت اقتصاد سياسي بينالملل در عرصه انرژي،
مقامات اين كشور با درک اهميت نقش انرژي در رشد و توسعه سريع اقتصادهاي ملي چين،
ضمن آنكه نيازهاي مصرفي خود را از توليدكنندگاني مانند اندونزي ،مالزي ،استراليا و قطر تأمين
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ميكند ( .)Favennec, 2005, p.5رقابت بسيار تنگاتنگي را نيز با ديگر كشورهاي اين قاره بر سر
تصاحب منابع و بازارهاي انرژي مناطقي همچون خليجفارس ،آسياي مركزي ،دريايخزر ،روسيه،
استراليا و آفريقا آغاز كرده است

( Correlje & Van der Linde, 2006, p.537; Cornelius & Story,

.)2007, p.17
چين كه خود ،هم از توليدكنندگان و هم واردكنندگان عمده ميعانات نفتي است با توجه به
واقعيات حاكم بر اقتصاد سياسي بينالملل ،از شدت نگرش ايدئولوژيك كمونيسم چيني بهطور
چشمگيري كاسته است .زمامداران اين كشور ضمن تعديل در مواضع و رفتار سياسي خود ،سعي
كردهاند كه با اقتصاد جهاني تعاملي سازنده برقرار كنند .در اين راستا ،اين كشور ضمن آنكه تالش
ميكند تا بر منابع انرژي ساير مناطق جهان دستاندازي كند ،رقابت بسيار فشردهاي را نيز در اين
زمينه با ساير همسايگان و از جمله ژاپن آغاز كرده است .در همين ارتباط ،چينيها دريافتهاند كه
ميان توسعه اقتصادي ،افزايش قدرت نظامي ،امنيت ملي و كنترل بر خطوط مواصالتي دريايي و
سواحل اين كشور با دسترسي و كنترل بر منابع انرژي ارتباط معناداري وجود دارد.
با توجه به اين مهم ،اين كشور تالش ميكند تا از انرژي به عنوان يكي از اشكال «قدرت نرم»
براي پيشبرد اهداف كالن خود چه در برنامهريزيهاي راهبردي اقتصادي در حوزه داخلي و چه در
تنظيم مراودات خود در عرصه سياست خارجي با ساير كشورها در اقصي نقاط جهان ،بهرهبرداري
كافي را به عمل آورد .در اين راستا ،چين نه تنها در پي تسخير منابع انرژي ساير مناطق جهان
است ،بلكه تالش ميكند كه سلطه خود را بر منابع انرژي همسايگاني مانند تايوان و بازارهاي
مصرفي آنان تحكيم كند .همچنين ،چين در راستاي تأمين امنيت انرژي وارداتي نفت ،گاز و ساير
مواد خام ،سيطره خود را بر خطوط دريايي انتقال انرژي از آبهاي ساحلي و درياهاي همجوار
خود از ژاپن ،ويتنام و تايوان گرفته تا خليج فارس ،تحكيم كند و در راهبرد نگاه به غرب ،به دنبال
تسخير منابع انرژي آسياي مركزي و نيز سرمايهگذاري و مشاركت در منابع انرژي روسيه نيز است.
در نگاه زمامداران چيني ،ميان قدرت هاي بزرگ و از جمله چين و آمريكا بر سر منابع انرژي به
عنوان قدرت نرم ،رقابتي اساسي آغاز شده كه در آن برد يكي مساوي با باخت ديگري است .به
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عبارتي ،هر چه را كه چين در اين رقابت و بازي بزرگ به دست آورد ،مساوي با باخت اياالت
متحده آمريكا و طرف مقابل تلقي ميشود و نيز تصاحب برعكس آن نيز صادق

است & ) Holmes

.)Yoshihara, 2008, pp.123-124 & pp.135-136
از دهه .91۳2م به بعد و از زمان روي كار آمدن دنگ شيائوپينگ ،حركت شتابان چين براي
انجامدادن اصالحات ساختاري در ابعاد گوناگون كشور و گسست تدريجي از برساختههاي ذهني
ايدئولوژيك در جهت پيوست به واقعيات ،سرآغازي براي بازگشت به جامعه بينالمللي و آشتي با
منافع ملي بود .قدمنهادن در وادي واقعيات ،بستري را براي پيوستن اين كشور به سازمان تجارت
جهاني فراهم كرد .از جمله آثار چنين تحولي در حوزه انرژي عبارتاند از كاهش تعرفههاي نفت
وارداتي ،اجازه واردات نفت خام به بخش خصوصي ،مقرراتزدايي و آزادسازي بازار چين تحت
يك برنامه زمانبنديشده و از جمله حذف سهميهبندي واردات فرآوردههاي نفتي ،آزادسازي بازار
عمدهفروشي و خردهفروشي نفت و بهينهسازي نظام قيمتگذاري داخلي.
در پرتو چنين تحولي در اقتصاد سياسي چين ،درهاي بازار انرژي اين كشور به روي
شركتهاي بزرگ نفتي بينالمللي و از جمله اكسان موبيل ،شل ،بي پي ،گازپروم و آرامكوي
عربستان سعودي براي برقراري روابط راهبردي ،خريد سهام ،ميلياردها دالر سرمايهگذاري و
مشاركت در پروژههاي كالن ملي و دسترسي به بازارهاي چين گشوده و عرصه براي رقابت و
بازيگري شركتهاي بزرگ چيني نيز در اين زمينه باز شد .درحالحاضر ،نرخ دو رقمي رشد
اقتصادي چين بعنوان باالترين نرخ رشد در جهان و نيز توليد  96درصد توليد ناخالص ملي جهان
توسط اين كشور و نيز اعالم برنامهها و چشمانداز اقتصادي اين كشور توسط رهبران چيني ،مبني
بر چهاررابركردن درآمد ملي تا سال .0202م سبب شده است چرخهاي اقتصادي اين كشور شاهد
رشدي بسيار سريع و شتابان در مقايسه با ساير مناطق جهان و حتي اروپا باشد ،همين امر باعث
شده است اشتهاي اين كشور براي مصرف انرژي ،سيريناپذير شود (

Story & Cornelius, 2007,

.)pp.5-6
بر اساس برآورد اداره اطالعات انرژي آمريكا عطش چين براي مصرف انرژي ،از جمله نفت و
گاز همچنان سيريناپذير تداوم خواهد يافت؛ اين كشور به تنهايي بيش از يكسوم از كل تقاضاي
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انرژي مصرفي جهان را به خود اختصاص خواهد داد و ميزان مصرف مواد نفتي كنوني اين كشور
از  ۱/۰ميليون بشكه در روز ،به بيش از  9۰ميليون بشكه در روز تا سال .0206م افزايش خواهد
يافت .مشاهده اين روند بيانكننده يك چرخش كامل در تركيب انرژي مصرفي چين از زغال سنگ
به نفت و گاز طبيعي بوده است (.)Dorian et al., 2006, p.1985
اما نكتهاي كه بايد به آن توجه كرد ،اين است كه با عنايت به تركيب انرژي مصرفي چين ،منابع
انرژي داخلي چين نميتواند پاسخگوي تحقق چنين رشدي باشد .ذخاير اثباتشده زغال سنگ
چين  90/6درصد از كل ذخاير جهاني است؛ عليرغم آنكه چين جايگاه سوم را در ميان
توليدكنندگان بزرگ نفت جهان به خود اختصاص داده و در عين حال دومين مصرفكننده بزرگ
انرژي در جهان پس از آمريكاست ،اما به دليل آنكه ذخاير اثباتشده نفت اين كشور حدود 02
ميليارد بشكه است كه با توجه به روند مصرف كنوني ،عمر آن حداكثر تا  96سال آينده خواهد
بود؛ اين كشور به سومين واردكننده بزرگ ميعانات نفتي در جهان (پس از آمريكا و ژاپن) تبديل
ميشود و حدود  0۱درصد نفت مصرفي و  60درصد گاز مورد نياز خود را از خارج وارد ميكند.
پيشبيني ميشود در تركيب سبد انرژي مصرفي چين ،سهم گاز طبيعي از  ۰درصد كنوني به
بيش از  92درصد يا از  00ميليارد مترمكعب به  022ميليارد مترمكعب تا سال  . 0202م افزايش
يابد ،در حالي كه ذخاير اثباتشده گاز اين كشور حدود  ۰۳تريليون مترمكعب تخمين زده
ميشود .بنابراين ،حجم ذخاير موجود جوابگوي نيازهاي فزاينده اين كشور نيست و اين مسأله
دولتمردان چيني را براي تأمين امنيت انرژي اين كشور با چالشي اساسي مواجه كرده
است ).(Cornelius & Story, 2007, p.7
بخش حمل و نقل بيشترين انرژي مصرفي را كه در حدود يكسوم كل مصارف نفتي اين
كشور است ،به خود اختصاص داده است .آمار خودروهاي حمل مسافر در چين در سال .0292م
رقمي حدود  62ميليون دستگاه را نشان ميدهد .به عبارتي ،متناسب با افزايش درآمد سرانه ملي در
اين كشور ،تقاضا نيز براي بهرهمندي از خودروهاي شخصي بسيار فزوني گرفته و پيشبيني شده
است كه از رقم  9۱دستگاه براي هر  9222نفر در سال .0220م به رقمي در حدود  0۱0دستگاه
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براي هر  9222نفر در سال .02۰2م و در مجموع به  ۰۳0ميليون دستگاه در كل كشور خواهد
رسيد .در چنين شرايطي تا دو دهه آينده ،مصرف انرژي اين كشور فقط در بخش حمل و نقل،
سهبرابر شده است و به  9۳/0ميليون بشكه در روز خواهد رسيد ،در حالي كه از دهه .9112م به
بعد توليد مواد نفتي در اين كشور هرساله رشدي معادل  ۱/9درصد ،اما تقاضا براي مصرف،
رشدي معادل  0/۱درصد را در سال نشان ميدهد (

Chang, 2001, p.213; Cornelius & Story,

.)2007, p.10
امنيت انرژي ،يكي از مهمترين اركان سياست انرژي است؛ زيرا توسعه اقتصادي چه در سطح
خرد و چه در سطح كالن به آن وابسته است ) .(Correlje & Van der Linde, 2006, p.532هنگامي
كه از امنيت انرژي سخن گفته ميشود ،مراد از كاربرد اين مفهوم آن است كه جريان انتقال آزاد
انرژي بر اثر ايجاد يك رشته حوادث و اتفاقات بحراني ،منقطع نشود و كارايي نظام اقتصادي بين
الملل را مختل نكند ( .)Alhajji, 2007; Kruyt, et al., 2009, p.2167در همين ارتباط ،بايد ميان
امنيت عرضه و امنيت تقاضاي انرژي ،قائل به تفكيك شد؛ زيرا مسأله امنيت انرژي ،يك مسأله و
منظومه چندبُعدي است و از زواياي مختلف قابل بررسي است.
منظور از امنيت ،عرضه آن است كه به مصرفكنندگان اين تضمين داده شود كه وقوع يك
رشته حوادث غيرقابل پيشبيني ،جريان عرضه انرژي يا مقدار آن را متوقف نكند .همچنين امنيت
عرضه انرژي شامل تضمين امنيتي خطوط لوله انتقال انرژي نيز ميشود ،بهگونهاي كه جريان آزاد و
مداوم آن تحت تأثير خواست و اراده سياسي صادركنندگان ،منقطع نشود ) .(Chichester, 2006از
سويي ،امنيت تقاضا ،صنعت نفت و محيط زيست ،ابعاد و زواياي ديگر امنيت انرژي را تشكيل
ميدهند .در اين قرن ،چهار چالش بزرگ متوجه اقتصاد سياسي بينالملل در حوزه امنيت انرژي
عبارتاند از .9 :افزايش رشد مصرف انرژي در حوزه فرآوردههاي نفتي؛  .0كاهش منابع و ذخاير
انرژي در جهان؛  .۰امنيت عرضه و تقاضاي انرژي؛  .1افزايش درجه آلودگي آب و هواي ناشي از
گازهاي گلخانهاي ) .(Dorian et al., 2006, pp.1984-1988; Hippel et al., 2009, pp.1-11هرچند
برخي متخصصان در حوزه اقتصاد سياسي انرژي ،براي رهايي از چالشهاي يادشده ،راهحلهايي
مانند كاهش مصرف انرژي

(2008, pp.444-445

 ،)Steg,چرخش در بهرهگيري از منابع انرژي
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)2008; Yergin, 2006, pp.522-530

محدودكردن تقاضاهاي جديد و اميد به تغييرات آب و هوايي را مطرح كردهاند (

،(Blanchette,

Hughes, 2009,

 ،)pp.245-246اما بايد افزود هيچيك از اين راهحلها نميتوانند رشد شتابان نظام اقتصاد سرمايه
داري آزاد را مهار كند .بنابراين ،چالش جهاني در امر انرژي همچنان به قوت خود باقي خواهد
ماند.

هنگامي كه از امنيت انرژي سخن به ميان ميآيد ،تحقق اين امر در بخش امنيت عرضه انرژي
به مؤلفههايي مانند سهولت دسترسي به منابع قابل اطمينان ،مسير حمل و نقل امن ،خطرات متوجه
ساختارها و تأسيسات و ساير عواملي مانند باليا و آسيبهاي طبيعي ،تروريسم ،جنگ ،آشوبها و
ناآراميهاي سياسي ،شورشهاي مدني و ديگر مؤلفههايي نظاير آن بستگي دارد (

;Stracke, 2007

.)Weisser, 2008, p.2; Correlje & VanderLinde, 2006, pp.537-542; Helm, 2002, pp.173-184
از منظر آژانس بينالمللي انرژي ،موقعيت سياسي كشورهاي عرضهكننده انرژي ،يكي از عوامل
بسيار مهم در تأمين امنيت انرژي است؛ زيرا دولتها هم كنترل عرضه انرژي و هم فعاليتهاي
تشكلهاي سياسي را تحت كنترل خود دارند .از اين منظر ،نرخ ريسك سياسي ،كيفيت نظم،
ثباتسياسي ،فقدان خشونت و عدم تقابل و ايستادن در برابر رژيمي خاص در كشورهاي
توليدكننده نفت ،گامي بزرگ در راستاي تأمين امنيت انرژي در جهان است (

IEA, 2012; IEA,

.)2010; Kruyt et al., p.2169
بنابراين ،نگرانيهاي بسياري از مقامات كشورهاي جهان در زمينه امنيت عرضه انرژي ،آنان را
به سوي متنوعكردن بازارهاي انرژي و توليدكنندگان آن سوق داده است؛ زيرا پيوندي ناگسستني
بين دسترسي آسان و امن به منابع انرژي قابل اطمينان و رشد اقتصادي كشورها وجود دارد .براي
مثال چين از جمله كشورهايي است كه براي حصول از اطمينان عرضه منابع انرژي ،از  02كشور
توليدكننده در جهان ،مصارف مورد نياز خود را تأمين ميكند .همچنين ،اين كشور براي تأمين
انرژي مصرفي مورد نياز خود در تالش است تا سال .0202م ضمن آنكه  1ترمينال جديد گاز
طبيعي مايع را در بنادر خود احداث كند ۰0 ،رآكتور اتمي جديد را نيز به رآكتورهاي اتمي خود
بيفزايد ).(Dorian et al, 2006, p.1987
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هرچند جهان در كوتاهمدت با بحران كمبود عرضه منابع انرژي مواجه نخواهد شد ،عوامل
ژئوپليتيكي مانند مناقشات و بحرانهاي خاورميانه ميتوانند در اين زمينه اثرگذار باشند .همچنين،
تقاضاي جهاني براي نفت و گاز ،از ثبات نسبي برخوردار نيست .تالش كشورهاي توليدكننده
براي باال نگهداشتن قيمت نفت و كوشش كشورهاي مصرفكننده براي متنوعكردن منابع و
بازارهاي انرژي مصرفي خود و نيز دسترسي به نفت ارزان ،در مجموع از جمله عوامل اثرگذاري
هستند كه موازنه قدرت را در اقتصاد سياسي روابط ميان دولتهاي توليدكننده و مصرفكننده
انرژي ،تحت تأثير خود قرار ميدهند .اين مسأله بهخوبي در تابستان .022۳م هويدا شد .يعني
هنگامي كه قيمت نفت تا  910دالر در هر بشكه افزايش يافت (.)Umbach, 2009, p.2
در بعد امنيتي ،از  99سپتامبر.0229م به بعد ،زيرساختهاي حساس ملي كشورها از جمله
صنايع نفت و گاز ،خطوط لوله انتقال انرژي و نيروگاههاي اتمي و برقي با بحران و چالش جدي
مواجه شده است؛ زيرا هر يك از موارد يادشده ،نمادي از آسيبپذيري باالي كشورهاي صنعتي و
اهدافي بسيار عالي براي حمالت تروريستي تلقي و تعبير ميشوند

( Betts, 2002; Truscott, 2009,

 .)p.79به همين دليل ،در اين قرن ،ميان امنيت انرژي و بهكارگيري نيروهاي نظامي براي تأمين
امنيت مسيرهاي انتقال انرژي ،پيوندي ناگسستني برقرار شده است .به عبارتي ،در ساختار جديد
اقتصاد سياسي بينالملل ،ديپلماسي و قدرت نظامي ،در پيوندي تنگاتنگ به ياري هم شتافتهاند تا
بتوانند با تأمين امنيت انرژي ،گشايشي را در اقتصاد سياسي جهاني ايجاد كنند

( ;Auerswald, 2006

.)Nuttal et al., 2008, pp.1247-1249
از آنجا كه جمعيت جهان تا سال .02۰2م به  ۳ميليارد نفر خواهد رسيد ،همچنين ،از آنجا كه
بخش عمدهاي از اين نرخ رشد افزايش جمعيت به كشور چين اختصاص خواهد يافت ،كمبود
منابع انرژي ميتواند سبب كاهش روند رشد اقتصادي ،افزايش بيكاري ،توسعه فقر و سطح پايين
مراقبتهاي بهداشتي در چين و نيز در بخشهاي وسيعي از مناطق كمتر توسعه يافته جهان شود
( .)Dorian et al., 1987-1988بنابراين ،چنين درک ميشود كه مسأله «امنيت انرژي» ،همچنان به
عنوان يكي از عوامل مهم تأثيرگذار بر پارادايم اقتصاد سياسي قرن  09و نيز كشور چين ،به قوت
خود باقي خواهد

ماند.
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تحول در سیاست خاورمیانهای چین در زمینه انرژی
از آنجا كه آمار رشد تقاضا براي گاز طبيعي ،در تركيب سبد انرژي اين كشور بيانكننده افزايش
ميزان آن از  0/۳درصد در سال .9111م به  ۳درصد در سال .0292م است .همين مسأله دولتمردان
چيني را به تكاپو انداخت تا براي تأمين امنيت انرژي مصرفي اين كشور ،بازارهاي خريد انرژي
مورد نياز خود را متنوع كنند و از كشورها و مناطقي مانند اندونزي ،مالزي ،استراليا ،قطر (براي
تأمين گاز طبيعي مايع) و آسياي مركزي (قزاقستان ،ازبكستان و تركمنستان) ،خليج فارس و
خاورميانه ،روسيه ،آفريقا (آنگوال ،سودان ،كنگو و نيجريه) و آمريكاي التين (برزيل و ونزوئال)
ساير نيازهاي مصرفي خود را تأمين كند (

Cornelius & Story, 2007, pp.8-10; Nuttal et al.,

.)2008, p.1253
در حالي كه منابع و ذخاير نفت و گاز چين بسيار محدود است ،تالش براي تسخير منابع و
بازارهاي انرژي روسيه و مناطقي مانند آسياي مركزي ،چين را با موانع ژئوپليتيكي و سياسي
دشواري و از جمله رويارويي با آمريكا و ساير قدرتهاي منطقهاي كشانيده است .براي مثال اين
كشور براي بهره برداري از منابع گاز روسيه در منطقه سيبري ،خواهان عبور خط لوله انتقال گاز
بهطور مستقيم به چين است؛ حال آنكه روسيه عبور از مسير مغولستان را ترجيح ميدهد .چين
براي رهايي از اين مشكل ،قراردادهايي متنوعي با ساير توليدكنندگان بزرگ منطقه انعقاد كرده
است؛ از جمله شركت ملي نفت چين 9براي اكتشاف منابع نفتي قزاقستان در مناطق شمالي و غربي
اين كشور و نيز احداث  ۰222كيلومتر خط لوله انتقال انرژي به چين ،حدود  1/6ميليارد دالر را
در اين كشور سرمايهگذاري كرده است .همچنين ،اين كشور براي بهرهبرداري از منابع گاز روسيه
در اطراف درياچه بايكال و نيز انتقال خط لوله گاز به طول  ۰122كيلومتر ،براي انتقال ساالنه  02تا
 ۰2ميليارد متر مكعب گاز به چين ،قراردادي را به ارزش  90ميليارد دالر با اين كشور در سال
.9110م منعقد كرد (.)Cornelius & Story, 2007, p.16; Chang, 2001, pp.234 &238
)1. China National Petroleum Corporation (CNPC
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چين در اين رويارويي سعي كرد تا ضمن متنوعكردن منابع وارداتي انرژي خود ،از طريق
تقويت چندجانبهگرايي و نيز با ايجاد و پيوستن به ترتيبات منطقهاي مانند سازمان همكاري شانگ
هاي 9در ژوئن .0229م و نيز توسعه همكاريهاي تجاري ،سرمايهگذاريهاي زيربنايي و نيز
همكاري در مبارزه با تروريسم ،0افراطگرايي ،جداييطلبي ،بهويژه در ايالت سينكيانگ و نيز
بنيادگرايي اسالمي در آسياي مركزي ،ضمن آنكه بستري مناسب را براي ايجاد خطوط لوله انتقال
گاز از كشورهايي مانند قزاقستان و تركمنستان به سرزمين خود فراهم كند ،با زيادهخواهي روسيه
در آسياي مركزي و سلطه اين كشور بر منابع انرژي اين منطقه ،از طريق ارائه پيشنهادهاي پرسودتر
به مقابله بپردازد ( .(Bilgin, 2009, p.6همچنين ،هژموني اياالت متحده آمريكا را نيز با افزايش نفوذ
خود در اين مناطق كه چين آن را حياط خلوت خود ميداند به چالش بكشاند.
عالوه بر كشورها و مناطق يادشده ،چين به منابع انرژي ايران نيز همواره نگاهي راهبردي دارد
و با توجه به مواضع انقالبي جمهوري اسالمي ايران در مقابل غرب و آمريكا ،سعي كرده است تا
از طريق همكاري و سرمايهگذاري در بخش انرژي ايران ،به عنوان ابزاري در جهت تقويت روابط
دو كشور در عرصه نظامي و نيز مقاصد سياسي نيز بهرهبرداري كند ( .)Chang, 2001, p.237اين
كشور ضمن تالش براي ايجاد گروه «آ.س.آن» (چين ،كره جنوبي و ژاپن) و توسعه همكاريهاي
چندجانبه با اتحاديههايي مانند همكاريهاي اقتصادي آسيا -پاسفيك ،سعي درجلب رضايت اين
كشورها بر حول محور توسعه همكاري در حوزه بازار انرژي آسيا ،بهخصوص در مناطق آسيب
پذير كرده است و در اين زمينه ،اين گروه براي بازسازي ،بهبود و تقويت زيرساختهاي صنعت
نفت عراق و تسهيل در امر عرضه انرژي ،بيش از  922ميليارد دالر را سرمايهگذاري كرده است
(.)Story & Cornelius, 2007, pp.16-18; Chang, 2001, p.237
طي ساليان گذشته بسياري از كارشناسان و رهبران اروپايي و آمريكايي درباره استراتژي چين
هشدارهايي داده بودند .نگراني آنها به گسترش سرمايهگذاري چينيها در همه مناطق مهم نفتي
)1. Shanghai Cooperation Organization (SCO
2. Couterterrorism Agenda
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باز ميگردد .در اين زمينه ،چين سرمايهگذاري بسيار گستردهاي در آفريقا كرده است و سعي كرده
است به بازار انرژي قزاقستان ،برزيل و روسيه وارد شود .در اين بين ،شركتهاي ملي اين كشور
در عرصه بينالمللي در رقابت با ساير شركتهاي نفتي جهاني ،از حمايتهاي گسترده دولتي
برخوردارند .در همين ارتباط ،تحليلگران بدبين و شكاک ،سرمايهگذاريهاي چين در منابع انرژي
و منابع زيرزميني كشورهاي نفتخيز را اقداماتي ميدانند كه ميتواند به آينده كشورهاي غربي
آسيب برساند

(.)Mohamedi, 2009

با وجود اين ،تالش گسترده چينيها در اين زمينه با موانعي روبهرو بوده است .اين مشكالت
شامل بستن قراردادهاي مشكل و پُرهزينه به همراه افزايش هزينههاي اجرايي و باالرفتن ريسك
براي كارگران و كاركنان شركتهاي چيني بوده است .همه اين موارد و مشكالت باعث شدهاند كه
معموالً قراردادهاي اين كشور در حوزه انرژي طوالني شوند .براي مثال ،ميتوان به
سرمايهگذاريهاي چين در آفريقا اشاره كرد .در حالي كه شركتهاي نفتي چين توانستهاند
قراردادهايي را با كشورهاي آفريقايي با موفقيت امضا كنند ،اما در مرحله عمل آنها در سطح
اكتشاف باقي ماندهاند و به نظر نميرسد كه بتوانند قراردادها را با موفقيت به پايان برسانند .مشكل
اصلي شركتهاي نفتي چين ،پايينبودن تكنولوژي آنهاست كه توانايي رفتن به اعماق آب دريا و
زمين را ندارند .در واقع ،شروع ديرهنگام رقابت چين در عرصه تكنولوژي با شركتهاي غربي،
علت اصلي اين نقصان است .ضمن اينكه سرمايهگذاريهاي چين در آفريقا ،عموماً در كشورهاي
پرخطري مانند سودان و يا ديگر كشورهايي صورت گرفته است كه از ذخاير محدودتري
برخوردارند .براي مثال چين در نيجر و مالي سرمايهگذاري كرده است كه سابقه خوبي در اكتشاف
منابع نفتي ندارند (.(Mohamedi, 2009
با وجود اين ،مأموريت شركتهاي چيني براي سرمايهگذاري در چاههاي نفت كشورهاي
نفتخيز كاهش نيافته است و چينيها با جديت رقابت خود را در اين حوزه ادامه ميدهند.
شركتهاي اصلي چين در حوزه انرژي به دنبال كسب مهارتهاي اجرايي و تكنولوژيهاي جديد
هستند .به عالوه ،حضور چين در عرصه بينالمللي فرصت مناسبي در اختيار شركتهاي غيرنفتي
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اين كشور گذاشته است .اين امر به چين كمك كرده است تا به هدف خود براي رسيدن به يك
بخش خدماتي مرتبط با نفت در سطح جهاني نزديكتر شود.
هرچند سرمايهگذاري شركتهاي چيني طي ماههاي گذشته ادامه يافته است ،اما اين كشور
قراردادهاي دوجانبهاي با بعضي از كشورها منعقد كرده است كه در آنها سعي داشته تا از شرايط
جديد در اقتصاد جهاني كه به دنبال ركود سال  022۳ايجاد شده است ،استفاده كند .همانطور كه
گفته شد ،اين روش كه از آن با عنوان استراتژي جديد چين ياد ميشود ،بر دادن وام به كشورهاي
صاحب ذخاير نفتي تأكيد ميكند كه با مشكل كمبود پول

مواجهند.

چين با هدف اجراي استراتژي انرژي و تأمين اهداف تجاري و شركتهاي نفتي به دنبال
بهكارگيري سطح وسيعي از اقدامات ديپلماتيك ،تجاري و اقتصادي در منطقه خاورميانه است .به
همين دليل دولت چين بر روي اقدامات بزرگ تمركز كرده است .تا بدين وسيله با تضمين محيط
دوستانه و آرام ،فضا را براي قراردادهاي انرژي آماده كند .براي مثال ،اين كشور به دنبال
بهكارگيري نفوذ بينالمللي خود با هدف تشويق ثبات در منطقه ،مديريت ديپلماسي انرژي فعال،
توسعه وابستگي متقابل در حوزه انرژي و اقتصادي از طريق بستههاي پيشنهادي حاوي وام،
تجارت ،حمايت از سرمايهگذاري شركتهاي نفتي چين در منطقه و اجازه سرمايهگذاري به
كشورهاي خاورميانه در «صنايع پاييندستي» خود بوده است (.)Xin & Mohamedi, 2009
شركتهاي چيني نيز بر روي فعاليتهاي تجاري شامل مواردي مانند استخراج و توليد نفت،
خدمات مهندسي ،پااليش و پتروشيمي تمركز كردهاند .برخالف «شركتهاي بينالمللي نفتي» كه
به ظاهر درباره بازگشتي كوتاهمدت داراي محدوديت ميباشند ،شركتهاي نفتي چين به دليل
حمايتهاي دولت ميتوانند چشمانداز بلندمدتتري را در نظر گيرند و در نتيجه ،رويكردي
انعطافپذيرتر در بستن قراردادهاي نفتي با كشورهاي خاورميانه داشته باشند .در اين زمينه ،هرچند
شركتهاي نفتي چين به شكل فعالي در پروژههاي نفتي و گازي ساير كشورها چون كويت،
عمان ،قطر ،سوريه ،امارات متحده عربي و يمن فعال هستند ،اما تمركز اصلي آنها بر دو كشور
اصلي توليدكننده نفت يعني عربستان و ايران است كه ماهيت و نسبت وابستگيشان با همديگر
متفاوت است .در ادامه ،درباره حضور چين در اين دو كشور با جزئيات بيشتري بحث

ميشود.
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ایران

نياز روزافزون چين به انرژي ،مهمترين نقش را در روابط اين كشور با ايران ايفا ميكند .توسعه
اقتصادي بيوقفه چين ،اهميت دسترسي به نفت خليج فارس را بيش از پيش ميكند .در سال
 ،0299چين بزرگترين واردكننده نفت خليج فارس در جهان شد كه  0۱درصد از كل مصرف اين
كشور را تشكيل ميدهد ( )Tata, 2013, pp.47-58در سال  ،0291ايران  92درصد از واردات نفتي
چين را تأمين ميكرد .به دنبال پذيرش عضويت چين در سازمان تجارت جهاني در سال ،0229
روابط پكن با تهران نزديكتر شد ( .)Harold & Nader, 2012واردات نفت چين از ايران در سال
 0222تا  0221دوبرابر شد ،گرچه واردات چين از عربستان سعودي در همين دوره افزايشي هفت
برابري داشت ).(Garver, 2013
ايران نيز يكي از بزرگترين كشورها در حوزه انرژي محسوب ميشود .ايران از نظر ذخاير گاز
و نفت به ترتيب در رتبه دوم و چهارم قرار دارد و به همين دليل بهشدت مورد توجه چين قرار
گرفته است .در حال حاضر چين بخش مهمي از نفت خود را از ايران وارد ميكند و قصد دارد
بخش اعظم «گاز طبيعي مايع» خود را نيز از اين كشور وارد كند .مهمترين منطق همكاري چين با
ايران ،نهتنها بهدليل تضمين عرضه نفت و گاز ،بلكه فرصتهاي تجاري است كه نصيب
شركتهاي نفتي چين ميشود .ايران از جمله معدود كشورهايي محسوب ميشود كه اجازه
سرمايهگذاري در صنايع باالدستي خود را به چينيها داده است .در سال  ،0226چين جاي ژاپن را
به عنوان منبع اصلي واردات ايران گرفت و در سال  0220چين به عنوان بزرگترين شريك تجاري
ايران از اتحاديه اروپا پيشي گرفت ).(Dickey & Ighani, 2014
در اين زمينه ،چين از جمله معدود كشورهايي است كه تحريمهاي آمريكا عليه ايران را
شكسته است ،تحريمهايي كه سرمايهگذاري بيش از  02ميليون دالر در صنايع ايران را با ممنوعيت
مواجه ميكند (.)Mgnus, Burnett, 2006, p.15
فعاليتهاي چين در ايران ،شامل بهبود پااليش و خدمات لولهكشي و مهندسي و حفاري زمين
براي نفت است .دو پروژه مهم اكتشاف حوزه گاز «پارس شمالي» و توسعه «ميدان نفتي يادآوران»،
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مهمترين پروژههاي بين دو كشور ميباشند .قرارداد توسعه ميدان گاز پارسشمالي بين «شركت
ملي نفت ساحلي چين» و «شركت ملي نفت ايران« بسته شده است ،كه گفته ميشود بهزودي
نهايي خواهد شد .اين پروژه نيازمند سرمايهگذاري  9۱ميلياردي طرف چيني است .پروژه ديگر كه
در حدود  0ميليارد دالر ارزش دارد ،بين «شركت ملي نفت ايران»" و «شركت پتروشيمي چين»
درباره پروژه يادآوران در سال  0220نهايي شد .بر اساس اين قرارداد ،شركت پتروشيمي چين،
ميدان يادآوران را توسعه خواهد داد و در مقابل  92ميليارد تن گاز مايع طي  06سال از ايران
ميخرد.

چين و ايران يك سلسله قراردادهايي را به مدت  06سال و به ارزش بيش از  022ميليارد دالر
را امضا كردهاند .ايران پيش از اين از گروه شركتهاي سينوپك درخواست كرده بود تا برنامه كلي
بهبود منابع انرژي در ايران را تدوين كند .در اين طرح برنامههاي اكتشاف ،حفاري و توسعه صنايع
پتروشيمي و گاز طبيعي مد نظر گرفته شده است .در اكتبر  ،0221مجموعه سينوپك چين و ايران
قراردادي به ارزش حدود يكصد ميليارد دالر براي دستيابي به  062ميليون تن گاز طبيعي مايع و
 962تا  9۱2هزار بشكه نفت خام در روز به امضا رساندند .ضمن اينكه در سال  0221پكن و
تهران قراردادي به ارزش  ۳/0ميليارد دالر براي توسعه پااليشگاه نفت اراک را تصويب كردند
(ترابي ،9۰12 ،ص.)06
در دسامبر  022۱شركتهاي چيني قراردادي به ارزش  ۱ميليارد دالر براي گسترش مركز
عظيم گاز پارس شمالي با ايران به امضا رساندند .بر اساس اين قرارداد طرف چيني كارخانهاي
براي مايعكردن گاز طبيعي در ايران ميكند .مدت اجراي اين طرح  ۳سال اعالم شده است و بر
اساس آن ،شركت چيني  62درصد از گاز توليدشده را دريافت خواهد كرد ،با توجه به اينكه
ذخاير نفتي در اين مركز حدود  90ميليارد بشكه است ،بنابراين ،سهم چينيها از راهاندازي اين
طرح بيش از  922ميليارد دالر خواهد بود (طاهري و ترابي ،9۰12 ،ص.)۱0
به عالوه ،در سال  ،0292توسعه ميدان آزادگان شمالي بين شركت ملي نفت پارس و شركت
ملي نفت چين امضا شد .ظرفيت اين ميدان توليد روزانه  0۱2هزار بشكه در روز است .شركت
ملي نفت چين بيش از  02درصد سهام اين پروژه را در اختيار دارد و  12درصد هزينههاي پروژه
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را تأمين خواهد كرد .مدت زمان توليد نفت از ميدان يادشده  06سال در نظر گرفته شده است كه
در اين مدت حدود  ۰02ميليون بشكه نفت از آن استخراج خواهد شد .قيمت برآوردي هر بشكه
نفت خام در دوره بازپرداخت  62دالر و ميزان برآورد درآمد ميدان طي  06سال حدود  9۱ميليارد
دالر پيشبيني شده است (طاهري و ترابي ، ،9۰12 ،ص.)۱۳
همانطور كه گفته شد ،قرارداد نفتي مهم ديگر بين ايران و چين ،قرارداد ميدان يادآوران است.
قرارداد فاز اول توسعه ميدان يادآوران به ارزش تقريبي  0ميليارد دالر در  0221مابين شركت ملي
نفت ايران و شركت سينوپك چين امضا شد كه پس از گذشت  ۰سال ،هماكنون رقم اعتبارات
توسعه فاز اول اين ميدان حدود يك ميليارد و  ۱۰۰ميليون دالر افزايش يافته است .بر اساس اين
قرارداد ،توسعه فاز اول اين ميدان براي توليد  ۳6هزار بشكه و فاز دوم براي توليد  922هزار بشكه
(در مجموع  9۳6هزار بشكه نفت در روز) به شركت چيني واگذار شده است .مدت اجراي اين
پروژه در فاز اول چهار سال و در فاز دوم سه سال خواهد بود كه سرمايه ابتدايي كار در فاز اول
حدود  0ميليارد دالر برآورد ميشود .ميدان يادآوران با مجموع نفت خام بيش از  ۰/90ميليارد
بشكه در جنوب ميدان نفتي آزادگان در استان خوزستان واقع شده است كه حدود  0/۰ميليارد
بشكه نفت اين ميدان قابل استحصال و توليد روزانه آن نيز افزون بر  ۰22تا  122هزار بشكه نفت
خام پيشبيني شده است (طاهري و ترابي ، ،9۰12 ،ص .)۱۳چين كه در دوران تحريم با خريد
حدود  122هزار بشكه نفت در روز ،بزرگترين خريدار نفت ايران بود ،پس از رفع تحريمها ميزان
واردات نفت را از كشورمان افزايش داد.
روند واردات نفت چين از ايران از زمان اجراي برجام روندي افزايشي داشته است ،البته به
دليل تفاوت نياز پااليشگاهها در ماههاي مختلف سال ،در ميزان صادرات به صورت ماهانه نوسان
هايي وجود دارد .در عين حال ،وزارت نفت به نقل از خبرگزاري رويترز اعالم كرد :واردات نفت
خام چين از ايران در ماه ژوئيه ( 0290تير و مرداد  )9۰1۱با  16درصد افزايش ساالنه به  6۱۳هزار
و  002بشكه در روز رسيده است.

9

 .9برگرفته از www.irna.ir/fa/News/82641469/01-06-1396
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عربستان سعودی

هر روز كه مي گذرد ،جمهوري خلق چين يك شريك بزرگتر انرژي و اقتصادي عربستان سعودي
ميشود ،در حالي كه ظاهراً از اهميت اياالت متحده از اين لحاظ كاسته ميشود .به گفته يكي از
كارشناسان اياالت متحده« :در حالي كه تقاضاي نفت اياالت متحده راكد و بيرونق است ،تقاضاي
نفت چين افزايشي شديد دارد و بنا بر پيشبينيها همچنان هم افزايش خواهد داشت» .پكن،
رياض را به عنوان يك «شريك تجاري» به تهران ترجيح ميدهد ،زيرا عربستان سعودي ستيزه
جويي كمتري داشته و صادركننده نفتي قابل اعتمادتري است (.)Seznec, 2011, p.56
عربستان سعودي يكي از منابع اوليه چين براي واردات نفت است و قرار است به زودي به
منبع اصلي تأمين نفت و گاز طبيعي آن تبديل شود .انرژي محور اصلي همكاري چين -عربستان
است .بيانيه معاون نخست وزير(سابق) چين ،ليكچيانگ ،به دقت روابط عربستان -چين را جمع
بندي كرد« :اين همكاري با منافع بنيادين دو كشور براي پيشبرد همكاري همهجانبه در اكتشاف
انرژي ،خدمات فناوري ،كسب و كار و تبادل سياست مطابقت دارد تا شرايط برد -برد و توسعه
مشترک محقق شود» (.)Xinhua, 2010
همكاري چين -عربستان در زمينه انرژي ذاتاً چندوجهي است .اين همكاري شامل واردات
نفت ،عمليات باالدستي ،پاييندستي ساخت مخازن ذخيره نفت ،صنايع پااليش و پتروشيمي است.
طي  1سال اخير ،عربستان سعودي  90درصد از كل واردات نفت چين را تأمين كرده است .چين
در حال گرفتن جايگاه اياالت متحده به عنوان واردكننده شماره يك نفت عربستان سعودي در
جهان است .طبق دادههاي اداره اطالعات انرژي ،در سال  0221ميالدي صادرات عربستان به
اياالت متحده از  9/6ميليون بشكه در روز نسبت به سال پيش از آن ،به  1۳1222بشكه در روز
كاهش يافت ،يعني به پايينترين سطح طي 00سال گذشته رسيد .در همين سال فروش نفت
سعودي به چين بيش از يك ميليون بشكه در روز رسيد كه تقريباً دو برابر سال پيش از آن بود.
پادشاهي عربستان اكنون يك چهارم واردات نفت چين را در دست دارد

(2010

 .)Mouwad,با

توجه به نوسانات بازار جهاني نفت و به بنبست رسيدن مذاكرات ايران با جامعه جهاني انتظار
ميرود اين ارقام افزايش يابند.
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عربستان سعودي با اطمينان بخشيدن به بازارهاي جهاني در خصوص توانايياش در جبران
هرگونه كمبود ناشي از كاهش صادرات نفت ايران به نقش اصلي خود به عنوان «متعادلكننده»
بازار نفت ادامه خواهد داد .آژانس بينالمللي انرژي تخمين زده است كه تحريمهاي تحميلي عليه
ايران ،بين  ۳22222الي يك ميليون بشكه در روز از صادرات نفت آن كم ميكند .با اين حال
عربستان سعودي حتي در زماني كوتاه قادر به توليد دوبرابر اين رقم است .توليد نفت عربستان در
حال حاضر  1/1ميليون بشكه در روز است .اما ظرفيت توليد آن ميتواند بدون اعمال فشار بر
زيرساختهاي نفتياش ،از  90ميليون بشكه در روز نيز فراتر رود .توانايي افزايش توليد نفت به
سهولت براي عربستان سعودي اين امكان را فراهم ميكند كه نهتنها ايران را به حاشيه براند ،بلكه
بازارهاي جهاني را نيز آرام كرده و در مرحلهاي حياتي ،زماني كه اقتصادهاي آمريكا و اروپا
درحال بهبود از آثار ناشي از ركود اقتصادي هستند ،رشد اقتصادي را به شدت افزايش دهد
(.)Mouwad, 2010
اهميت عربستان سعودي در استراتژي انرژي چين به دليل ميزان ذخاير و توانايي توليد در كنار
تأثير منطقهاي و بينالمللي اين كشور در حوزه انرژي است .عربستان سعودي به عنوان مهمترين
توليدكننده نفت چين باقي مانده است ،هرچند در سال  ،022۱در مقطعي كوتاه آنگوال جاي اين
كشور را گرفت .ضمن اينكه عربستان يكي از بزرگترين كشورها در حوزه انرژي گاز محسوب
ميشود .در بُعد ذخاير گاز اين كشور بعد از روسيه ،ايران و قطر در جايگاه چهارم قرار دارد.
مهمترين منطق روابط عربستان و چين به موضوع «امنيت انرژي» برميگردد .عربستان سعودي با
نگرش محافظهكارانه خود به خارجيها اجازه ميدهد تا ذخاير نفتي را رزرو كنند ،كه چين از اين
فرصت براي باالبردن ميزان امنيت انرژي وارداتي خود استفاده ميكند .در اين ارتباط ،دو كشور به
شكل متقابل درحال سرمايهگذاري در صنايع يكديگر ميباشند .البته بخش پاييندستي بيشترين
سرمايهگذاريها را به خود اختصاص داده است ،كه اين امر با هدف تضمين عرضه و تقاضا
صورت ميگيرد.
مهمترين قرارداد بين دو كشور ،شامل تأسيس يك كارخانه پتروشيمي به شكل مشترک توسط
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«آرامكو سعودي»« ،اكسون موبيل» و «سينوپك» در استان «فيوجيان» چين است كه توانايي تصفيه
 012/222بشكه نفت در روز را دارد .به عالوه قراردادي جداگانه ميان طرفين درباره ساخت 062
پمپ بنزين و شبكه ترمينال فيوجيان به امضا رسيده است .ضمن اينكه عربستان سعودي در حال
كمك به چين در ساخت امكانات ذخيرهسازي استراتژيك است .در مقابل ،فعاليتهاي شركتهاي
نفتي چين در عربستان سعودي محدود به خدمات مهندسي شامل لولهكشي ،تعميرات و جمعآوري
اطالعات زلزله در كنار پروژههاي گاز طبيعي است.

9

همكاري عربستان -چين در زمينه انرژي به ساخت ذخاير نفتي استراتژيك چين نيز گسترش
مييابد .در حال حاضر ،چين يك ذخيره نفت ۰2روزه دارد كه بسيار كمتر از سطح ذخيره 12روزه
متوسط كشورهاي توسعهيافته و ذخيره  962روزه اياالت متحده است .هدف اصلي چين افزايش
ظرفيت ذخيره خود به  12روز طي  6الي 92سال است .عربستان سعودي به چين در ساخت پايگاه
ذخيره نفت داليان ،يعني يكي از چهار مورد از ذخاير استراتژيك نفت چين كمك ميكند ،ساير
پايگاهها در چينگ دائو ،نينگبو و فوشان درحال ساخت هستند .به گفته منابع چيني ،عمليات
ساختوساز هشت پايگاه ديگر تا پايان سال  0290تكميل خواهد شد .جنبه سوم همكاري بين دو
طرف ،ساخت پااليشگاه در هر دو بازار است (.)Xinhua, 2012
در اوايل سال  0290سينوپك توافقي با آرامكوي سعودي براي ساخت پااليشگاه ينبع در
ساحل درياي سرخ با عربستان امضا كرد .اين پروژه در اصل در سال  022۱و به عنوان يك
سرمايهگذاري مشترک بين آرامكو و كونوكو فيليپس آغاز شد .سينوپك ،صاحب  ۰0/6درصد از
سهام پااليشگاه خواهد بود كه اين امر حضور چينيها را در بازار داخلي سعودي بهشدت افزايش
خواهد داد .با توجه به اين واقعيت كه شهر ينبع به لحاظ استراتژيك در ساحل غربي شبهجزيره
عربستان واقع شده است .ساختوساز پااليشگاه ،توانايي شركت آرامكو و سينوپك را براي
صادارات نفت پااليش شده به بازارهاي آسيا و جهان به شدت افزايش ميدهد.
 .9برگرفته از http://www.uofaweb.ualberta.ca
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استفاده از پااليشگاه ينبع همچنين ،تنگه هرمز را دور ميزند و در نتيجه باعث كاهش
آسيبپذيري چين در مقابل تحوالت امنيتي در منطقه خليج فارس ميشود ،مذاكراتي نيز بين
سينوپك و آرامكو براي ساخت پااليشگاه در ايالت چيني فوجيان درحال انجام است .يكي از
جنبههاي مرتبط با همكاري چين -عربستان در زمينه انرژي ،صنعت پتروشيمي است .عربستان
سعودي در سالهاي اخير گامهاي قابل توجهي در زمينه اين صنعت برداشته است .شركت صنايع
اساسي عربستان ،كه يك شركت پتروشيمي پيشرو در جهان است ،محصوالت پتروشيمي را به
ارزش ساالنه بيش از  0ميليارد دالر به چين صادر ميكند (عليمات ،029۰ ،ص.)001
به گزارش سرويس بينالملل خبرگزاري صدا و سيما؛ به نقل از خبرگزاري رويترز از پكن،
اداره كل گمركات چين اعالم كرد كه ميزان واردات نفت خام اين كشور از عربستان سعودي در
ماه سپتامبر .0290م و بر اساس مقياس ساالنه با  1/۱درصد افزايش روزانه به يك ميليون و 12
هزار بشكه رسيد.

9

انرژی هستهای
همكاري هاي دوجانبه در حوزه انرژي تنها به صادرات نفت عربستان به چين يا حتي همكاري در
بخش نفت محدود نميشود .دامنه همكاري بسيار گستردهتر است و انرژي هستهاي را نيز شامل
ميشود .اين تحول از دو دليل شايان توجه است :نگرانيهايي درباره امنيت هستهاي پيش ميآورد
و باعث هشدارهايي درباره امكان بالقوه اشاعه تسليحات هستهاي ميشود .چين و عربستان
سعودي براي « افزايش همكاري بين دو كشور در توسعه و استفاده از انرژي هستهاي براي اهداف
مسالمتآميز» معاهدهاي امضا كردند.
اين توافق در ديدار  96ژانويه  0290ون جيابائو ،نخست وزير چين از رياض به امضا رسيد.
توافقنامه يادشده بخشهايي چون نگهداري و توسعه نيروگاههاي هستهاي و راكتورهاي پژوهشي
 .9برگرفته از https://www.iribnews.ir/fa/news/1865459/02-08-1396
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و همچنين تدارک سوخت هستهاي را در بر ميگيرد .اين معاهده بالفاصله پس از توافقنامههاي
مشابه عربستان با فرانسه ،آرژانتين و كره جنوبي اتفاق افتاد .منطق پشت پرده عالقهمندي عربستان
سعودي به انرژي هستهاي ظاهراً دو وجه دارد .اول ،مسأله غرور است ،فنآوري كه درخور يك
قدرت بزرگ است .دوم ،عليرغم وفور كنوني هيدروكربنها ،در پادشاهي اين باور وجود دارد كه
عربستان سعودي شايد در مقطعي در آينده نيازمند منبع جايگزين انرژي شود .به نظر ميرسد كه
رياض عالقه چنداني به دستيابي به سالحهاي هستهاي ندارد ،گرچه ظاهراً سعوديها مشتاق
دستيابي به نيروي موشكي استراتژيك هستند و به گفته برخي خبرنگاران اين نيرو را از چين به
دست آوردهاند (.)Kahl, 2013
چالشهای پیش روی تأمین انرژی چین در خاورمیانه
عليرغم عالئم روشني كه توسط چين و كشورهاي خاورميانه با هدف تعامل بيشتر با همديگر
ارائه ميشود و همچنين گسترش وابستگي متقابل طرفين در حوزه انرژي ،هنوز موانعي وجود
9

دارند كه ميتوانند همكاري را با خطر مواجه كنند .با توجه به مطالب يادشده ،امنيتانرژي را
ميتوان يكي از مؤلفههاي اصلي شكلدهي به سياست خارجي چين در خاورميانه دانست .مؤلفهاي
كه با توجه به نياز روزافزون به انرژي از يكسو و قابليتهاي منطقه خاورميانه بهويژه خليج فارس
در اين حوزه از سوي ديگر ،از تأثيرگذاري روزافزون برخوردار خواهد بود .در راستاي تأمين
امنيت ،چين در  0221شروع به تدوين برنامههايي براي ذخائر راهبردي نفت و احداث آنها كرده
است .سيستم ذخائر راهبردي نفت چين از تجربه كشورهاي توسعهيافته گرفته شده است كه طبق
برنامهريزي ،ذخاير آن  96ميليون تن است .در كشورهاي توسعهيافته مانند آمريكا ،ژاپن ،آلمان و
فرانسه ذخاير راهبردي نفتي آنها به ترتيب  96۳روز 9۱9 ،روز 990 ،روز و  1۱روز است .درباره
ميزان ذخاير نفت چين نظرهاي متفاوت است و معادل مصرف روزانه نفت يا شايد هم بيش از902
روز باشد (.)Xuecheng, 2006, p.7
 .9برگرفته از www.uofaweb.ualberta.ca
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از  910۳همزمان با اصالحات اقتصادي و رشد اقتصادي چشمگير ،كمكم انرژي به نگراني
اصلي چينيها تبديل شد و از سال  911۰به عنصري امنيتي در اقتصاد چين مبدل شد .با توجه به
روند رشد اقتصادي و مصرف زياد انرژي ،تقاضاي روزانه چين به نفت در سال  022۰ميالدي به
 6/6ميليون بشكه رسيد و با اين ميزان مصرف و با پيشيگرفتن از ژاپن ،به دومين مصرفكننده
بزرگ نفت در جهان بعد از آمريكا تبديل شد .با رشد اقتصادي چين ،اين ميزان در  0296و با
افزايش تقاضاي داخلي براي نفت بين  ۱0-09درصد بود كه حدود  ۰2-12درصد آن را وارد
خواهد كرد .تحليلگران پيشبيني كرده اند كه سهم چين از مصرف جهاني نفت دو برابر شود و در
دو دهه بعد بيش از  91درصد باشد (.)Xuecheng, 2017, p. 3
با اينكه چين توليد داخلي خود را باالبرده و تا  0202شايد روزانه  ۰/۱6ميليون بشكه توليد
داشته باشد؛ ولي نيازش به نفت بيش از دوبرابر اين ميزان خواهد بود و بهترين محل تأمين آن،
جايي جزء خليج فارس نخواهد بود ( .)Jianhai & Zweing, 2005, pp.11-12به همين دليل امنيت
انرژي مسئله اصلي سياست خارجي چين در خليج فارس شده است .البته مصرف زياد انرژي در
چين هنگامي كه همراه با ازدياد مصرف انرژي جهان ارزيابي شود؛ ميتواند در آينده بسيار مخاطره
آميزتر از نشاندادن صِرف برآورد نياز چين به انرژي باشد .از اين گذشته ،اهميت انرژي خليج
فارس براي چين هم به دليل تقاضاي جهاني و هم به دليل توليد مداوم انرژي تا سالهاي طوالني
بسيار بيشتر خواهد بود.
اكنون با توجه به چشمانداز افزايش مصرف چين در آينده نزديك ،امنيت انرژي به عنوان مسئله
اي مرتبط با توسعه اقتصادي به بخش جداييناپذير از اهداف سياست خارجي چين تبديل شده
است .در واقع ،امنيت انرژي ،به معناي داشتن مقدار كافي منابع انرژي براي توسعه پايدار سياسي،
اقتصادي ،اجتماعي و محيط زيستي در جهت بقاي سيستمهاي انساني و محيطي است كه داراي
چهار بُعد ذخاير استراتژيك ،حفظ و افزايش بهرهوري انرژي ،تنوع سوخت و تنوع واردات و
مديريت معامالت انرژي ميشود (.)Jian, 2011, p.11
تحليلگران معتقدند بعد از  99سپتامبر و تهاجم آمريكا به عراق ،چين بيش از پيش نگران تأمين
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امنيت انرژي مورد نياز خود از اين منطقه شد و در صدد عقد قراردادهايي براي متنوعسازي
واردات انرژي خود بر آمد .به اعتقاد برخي صاحبنظران ،با توجه به سلطه آمريكا بر منطقه خليج
فارس و ساير مناطق نفتي مهم جهان ،اين كشور ميتواند از نفت به عنوان يك سالح در برابر چين
بهره بگيرد .اخوان كاظمي در همين زمينه ميگويد« :نگرانيهاي چين از اين لحاظ بهويژه بدنبال
افزايش حضور آمريكا در خليج فارس ،عراق و آسياي مركزي تحت عنوان مبارزه و جنگ با
تروريسم گسترش بيشتري پيدا كرده است» (اخوان كاظمي ،9۰۳1 ،ص.)909
نگراني ديگر چين ،امنيت مسير انتقال انرژي است؛ حمالت تروريستي در تنگه ماالكا ،در
مجاورت اندونزي ،مالزي و سنگاپور ،باعث ايجاد «معماي ماالكا
p.35

9

» شده است ( Jianhai & Zweing,

 .)2005,به عالوه ،چين همواره از تهديد تايوان درباره امنيت انرژي انتقالي از مسير تنگه

تايوان هراس دارد .به تبع نگراني چين در باره خطوط حمل و نقل دريايي انرژي وارداتي ،حضور
اين كشور در آبهاي جنوبي چين افزايش يافته است ،كه همين مسأله شايد به هراس همسايگان
كوچك چين و نزديكي بيشتر آنان به آمريكا منجر شود .چين برنامهريزي كرده است كه تا اواخر
سال ميالدي جاري بتواند كنترل اطمينانبخشي بر مسير انتقال انرژي خود را به دست آورد و با
گسترش همكاري با كشورهاي غرب آفريقا و آمريكاي التين از وابستگي خود به نفت خاورميانه
بكاهد ( .)Davidovic, 2008اين دغدغه و اهميت آن در بقا نظام سياسي چين در حدي بوده است
كه اين كشور به تدوين و پيگيري سياست ويژه و منسجمي براي تأمين امنيت انرژي خود اقدام
كرده و آن را به صورت برنامهاي كامالً هماهنگ و يكپارچه در قالب راهبردهاي سياست خارجي
مورد توجه قرار داده

است.

در مجموع ،از يك طرف چين نگران افزايش بيثباتي سياسي و اجتماعي و افزايش تقاضاي
داخلي در كشورهاي خاورميانه است و به همين دليل به دنبال استراتژي متنوعسازي عرضه انرژي
است .در نتيجه ،اين امر ميتواند باعث افزايش نگراني كشورهاي خاورميانه در ارتباط با امنيت
1. Malacca Puzzle
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تقاضا شود .از طرف ديگر ،سرمايهگذاريهاي كمپانيهاي خاورميانهاي در چين ،اغلب به خاطر
تأخير و مذاكرات طوالني به دليل بوركراسيهاي سنگين ،حفاظت منطقهاي و ساير محدوديتها
چون مقررات و قوانين دولتي در مورد قيمت نفت با مشكل مواجه است .بعالوه روش چينيها در
استخدام تعداد زيادي از افراد در پروژههاي كاري ممكن است ،در بين كشورهاي خاورميانه كه
بعضاً مانند ايران خود داراي كارگران متخصصي در اين حوزه هستند ،باعث ناراحتي شود.
گرچه چين به لحاظ انرژي هر روز به اين منطقه وابستهتر ميشود ،اما اين كشور در راستاي
رسيدن به هدف خود -يعني رسيدن به جايگاه برحق خود به عنوان يك قدرت بزرگ كه در
دورهاي از آن با عنوان امپراتوري ميانه ياد ميشد -خواهان اجتناب از اصطكاک سياسي با اياالت
متحده آمريكا است .بنابراين ،اين كشور سياست خارجي خود را در الگوي رقابت با اين كشور تا
جايي پيش خواهد برد كه از منازعه با اين كشور اجتناب ورزد .بنابراين ،اين كشور متأثر از فرهنگ
استراتژيك تدافعي خود داراي سياست خارجي دفاعي در اين منطقه است و از هرگونه اصطكاک
سياسي با اياالت متحده آمريكا در اين منطقه اجتناب ميورزد.
نتیجهگیری
چين كشوري است كه به دليل رشد شتابان اقتصادي خود بهشدت به منابع انرژي خاورميانه وابسته
است .بنابراين ،از اين رهگذر تالش ميكند نفوذ خود را در راستاي تأمين امنيت عرضه مداوم
انرژي تحقق بخشد .در اين عرصه ،ميتوان اصليترين عامل تأثيرگذار و شكلدهنده سياست
خارجي چين در خاورميانه را در بُعد اقتصادي بهويژه از نظر منابع عظيم انرژي دانست و نياز به
انرژي بيشترين نقش را بازي ميكند .خاورميانه از لحاظ ذخاير انرژي از غنيترين مناطق جهان
است و در آينده نبض اقتصادي جهان در اين منطقه خواهد بود .بنابراين ،سرمايهگذاري در حوزه
هاي نفت و گاز منطقه براي تأمين انرژي مورد نياز هر كشوري كه از لحاظ اقتصادي درحال
توسعه يا توسعهيافته است ،ضروري به نظر ميرسد.
از آنجا كه چين از سال  911۰بدنبال رشد فزاينده اقتصادي از صادركننده نفت به واردكننده
تبديل شده و ميزان مصرف آن در شرايط فعلي چند برابر شده است؛ بهترين گزينه براي تأمين
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انرژي آن كشور ،منطقه خاورميانه است .توسعه همكاريهاي اقتصادي ،سياسي با كشورهاي منطقه
بهويژه ايران و عربستان مؤيد اين ادعاست و سرمايهگذاريهاي كالن در پروژههاي نفتي اين
كشورها در اين راستا صورت گرفته است .بنابراين ،عامل انرژي از عوامل اصلي شكلدهنده
سياست خارجي چين در خاورميانه است .بهويژه همسايگي درياي خزر و منطقه آسياي مركزي با
منطقه خليج فارس براي چين بسيار مهم و در سياست خارجي چين بعنوان پل ارتباطي تعريف
شده است و تأمين ثبات حضور در آن و برقراري روابط نزديك با كشورهاي منطقه خاورميانه مي
تواند براي چين بسيار حياتي باشد.
در نهايت ،پكن ضمن توسعه همكاريهاي خود با همه كشورهاي منطقه ،براي حضور در
خاورميانه سعي در تعامل و نه تقابل با قدرتهاي منطقهاي و فرامنطقهاي بهويژه آمريكا داشته
است .چين در مسائل امنيتي مانند جنگهاي عراق و برنامه هستهاي ايران موضعي محتاطانه اتخاذ
كرده است و در فرايند بحران هاي سياسي خاورميانه هميشه بر حل و فصل مسالمتآميز تأكيد
كرده و سعي داشته با بهوجودآمدن ثبات در امنيت منطقه بتواند دسترسي مطمئن و مداوم به منابع
انرژي خاورميانه را تضمين كند.
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