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چکیده

این مقاله در پی بررسی سیاست

اتار ی ی تی اه سته بتاهیدر نظت ج انت

تاای در حتا

ش لگیری ،یعنی چین ،در قبا تحوالت اوین ژئوپلتیک ااورمیااه اس  .بر این استا ،،ایتن مقالته
در دو سطح تحلیل ساهماا هی ش ج اس ؛ سطح اخس به ایداج چین در سااتار قت رت سیاستی
و اقتصادی انام بینالظلل
سیاس

ی اشارج دارد و سطح دوم ،به بررستی پیامت های ب بتر ستظ گیتری

اار ی چین در قبا تحوالت ژئوپلتیک اوین ااورمیااه میپرداهد.

این مقاله م نی اس چین با اتخاذ سیاس اار ی میااجیگرایااه در قبا بحراا تا و مناقاتات
ااورمیااه سعی دارد تا بهننواب یک ایروی تواهببخش و ایت ج بترای بتروبرفت اه بحترابهتای
منطقهای ایفای اقش اظای و اه طریق تعظیق روابط اقتصادی با کاورهای منطقته ،حوتور سیاستی،
اقتصادی و انامی بلن م ت اود را در ااورمیااه و به ویژج التی فتار ،توتظین اظایت و اه ایتن
طریق ،اه ایداج مسلط مری ا در منطقه کاسته و تواهب هرچه بیاتر ق رت در نرصه بتینالظللتی را
به سود اویش تس یل اظای .

 واژگاب کلی ی

سیاست خارجی ،خاورمیانه ،چین ،میانجیگری ،نظم نوین بینالملل.

مقدمه
نظم جهانی که پس از  1491توسط آمریکا و هم پیمانانش شکل گرفت ،هتم اکنتوا ظتا هتور
قدرتمند اقتصادی چین و روسیه تهاجمی و ناراضی دچار شکاف عمیقی شده اس .،تغییرات متککور
موجب تغییر در سم،گیری سیاس ،خارجی ظتازیگراا عمتده نظتم نتوین جهتانی در قبتا ماتا ل
ظینالمللی و منطقهای شده اس .،در این ظین چین سعی میکند تا ظتا افتیایش و نیتی تعمیتن رونتد
واظاتگی اقتصادی ظا مناطن راهبردی جهاا از جمله خاورمیانه ظه تقوی ،جایگاه جهانی خود کمت
نماید .این در حالی اس ،که چین در حا حاضر قدرتی قاعدهستاز نیات .،چینتیهتا نته در حتوزه
نظامی و نه در حوزه اقتصادی هنوز قاعدهساز نیاتند اما در مایر قاعدهسازی در حتا حرکتنتد .ظتر
اساس اطالعات و روندهای موجود ظه نظر متیرستد چتین در یت افتن نیدیت ظتوانتد ظته قتدرتی
قاعدهساز در جهاا تبدیل شود ).(Champion & Leung, 2018
ظرای تبیین وضع موجود و نیی روندهای پیشروی چین در نظم نوین جهانی در این مقالته نسات،
ظه ظررسی جایگاه چین در ساختار قدرت سیاستی و اقتصتادی نظتام ظتین الملتل معادتر پرداختته و در
ادامه ظه ظررسی راهبردهای سیاس ،خارجی چین در قبا ظازیگراا عمده خاورمیانه میپردازیم.
الف) جایگاه چین در ساختار قدرت سیاسی و اقتصادی نظام بینالملل
طی دو دهه اخیر رقاظ ،اقتصادی میاا آمریکا و چین همواره ظه عنواا یکی از پرتنشتترین
مناقشات فی ما ظین دو کشور مطرح ظوده اس .،رشد اقتصادی مثبت ،چتین و نیتی ظهترهمنتدی
حداکثری این کشور از فرد،های نظم اقتصادی ظینالمللی موجود موجب شتده است ،تتا ایتن
کشور ظا اتکا ظه مناظع سرشار نیروی اناانی انبوه و نیی نرخ پا ین دستمیدها هیینه تمتام شتده
تولید کاال را تا حد ممکن کاهش دهد و در نتیجه سهم عمدهای از ظازارهای جهانی را ظته ختود
اختصاص دهد .ظنا ظه گیارش دندوق ظینالمللی پو  1در حتا حاضتر چتین از حیتز میتیاا
تولید ناخالص ملی کشور آمریکا را پش ،سر گکاشته و ظه ظیرگترین اقتصاد جهاا تبدیل شتده
اس .،دندوق ظین المللی پو رشد ناخالص داخلی را هم از لحاظ شترایط ظتازار و هتم از لحتاظ
قدرت خرید ظررسی کرده اس .،از لحاظ قدرت خریتد چتین هتم اکنتوا آمریکتا را پشت ،ستر
گکاشته و ظه ظیرگترین اقتصاد جهاا تبدیل شده اس.،
)International Monetary Fund (IMF
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نمودار مقایسهای تولید ناخالص ملی چین و آمریکا در سالهای 0892-0202

منبعIMF :

نمودار فوق که ظر طبن گیارش  IMFتهیه شده اس ،نشاا میدهد روند رشتد تجتاری ایتن
دو کشور ظه نقطه تالقی رستیده است .،در ستا  6112چتین  12/94دردتد معتاد 11/236
میلیارد دالر از سهم قدرت خرید جهاا ظر حاب تولید ناخالص داخلی را ظه خود اختصاص داده
اس .،این در این حالی اس ،که این رقم ظرای آمریکتا ظراظتر ظتا  12/64دردتد معتاد 11/912
میلیارد دالر ظوده اس.،
طبن اطالعات منتشر شده توستط پایگتاه هتریتیپ پارامترهتای رهبتری اقتصتادی ایتاالت
متحده در سا  6114ظاالتر از رقیب خود چین ظوده اس .،ظر اساس این گیارش تولید ناخالص
ملی آمریکا در سا  19/94 6114تریلیوا دالر در مقاظل  9/4تریلیوا دالر چتین قترار داشتته
اس .،در خصوص کیفی ،زندگی نیی آمار حکای ،از ظرتتری ایتاالت متحتده در ایتن ستا دارد.
چنانچه درآمد متوسط از تقاظل 94/11دالری ایاالت متحده در مقاظل  3/13دالر در چتین خبتر
میدهد .نرخ ظیکاری نیی در این سا در ایاالت متحده کمتر از چین می ظاشد .نرخ ظیکتاری 19
دردد ایاالت متحده در مقاظل نرخ ظیکاری  61/1درددی در چین ).(Heritage.org
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نمودار مقایسهای روند تغییر قدرت خرید مردم در چین و آمریکا طی سالهای 0202 -0892

منبعIMF :

البته ظرای مقایاه قدرت اقتصادی ظاید موارد دیگر را نیی در نظر گرف .،هنتوز خیلتی زمتاا
الزم اس ،که چین از لحاظ مواد خام ایاالت متحده را شکا ،دهد و این معیاری اس ،کته در
هنگام محاسبه قدرت خرید مورد توجه قرار نمیگیرد .ظا احتااب این موضوع چتین هنتوز 2/1
تریلیوا دالر از ایاالت متحده عقب اس ،و ظه همین دلیل امکاا دارد موقعی ،االب آا چنتداا
ظه طو نیانجامد .در نمودار ذیل این موضوع ظه تصویر کشیده شده اس.،
نمودار مقایسهای مواد خام چین و ایاالت متحده

منبعIMF :
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ظر اساس اعالم دندوق ظینالمللی پو دردد تغییرات سالیانه میتیاا رشتد تولیتد ناختالص
ملی چین از سا  6111تا کنوا روندی نیولی داشته اس ،ولی ظا این حتا نترخ رشتد تولیتد
ناخالص ملی ظرای این کشور در سا  2.6 6114دردد پیش ظینی شد .این ناتب ،در مقایاته
ظا دردد سالیانه تغییرات نرخ تورم  6.9دردد جایگاه ظاالتری را ظه خود اختصاص میدهد.
نمودار روند تغییرات  GDPو نرخ تورم در چین از 0892-0208

منبعIMF :

ظر اساس آنچه شاخصهای اقتصادی نشاا میدهد چین ظه سرع ،در حا تبدیل شتدا ظته
ی

قدرت اقتصادی ظرتر در جهاا اس ،و این امر ظه واظاتگی هرچه ظیشتر این کشور ظته لتیوم

ظرخورداری از مناظع انرژی و نیی ظازارهای متنوع و گاتترده مصترف کاالهتای چینتی در جهتاا
منجر میشود .از این حیز منطقه خاورمیانه اهمی ،ظایار ظاالیی ظرای چین داشته و متیتوانتد
عالوه ظر ی

ظازار مصرف ظیرگ نقش پایگاهی ظرای ددور کاالهای چینی ظه آفریقا و اروپا را نیی

ایفا نماید .همچنین این منطقه میتواند ظهعنواا یکی از مهم ترین تأمینکنندگاا انرژی پایتدار
ظرای چین تلقی شود .این امر اتساذ ی

راهبرد سیاس ،خارجی ظلندمدت در منطقه خاورمیانته
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را ظرای چینیها مالم می نماید .در ادامه ظته ظررستی کتنش سیاست ،ختارجی چتین در قبتا
تحوالت منطقهای و نیی رواظط آا ظا ظازیگراا عمده منطقهای پرداخته میشود.
ب) سیاست خارجی خاورمیانهای چین
خاورمیانه منطقه ای که روزگاری در دوراا جنگ سرد محل نیاع شرق و اترب ظتود اکنتوا
شاهد تحوالت ژ وپلتی

جدیدی اس .،ظایاری از استراتژیا،های آمریکایی دس،اندازی چین

را تهدید تیاحمی ناب ،ظه منافع ملی ایاالت متحده ارزیاظی کرده اند .ظتا وجتود ایتن هشتدارها
ر یسجمهور ترامپ از هیینه  1تریلیوا دالری آمریکا در منطقه ا هار تأسف کترده است .،ایتن
موضوع و خالء قدرت در خاورمیانه موجب شده اس ،تا در فقداا توجه و سرمایهگکاری ایتاالت
متحده فرد ،مغتنمی را ظرای چین ظته منظتور سترمایهگتکاری فتراهم آورد و ظتتدریپ تتوازا
منطقهای را از ارب ظه شرق متمایل گرداند).(Vakil, 2018
پیشینه نساتین ارتباطات میاا چین و خاورمیانه ظه سلاله هاا در  6111ستا پتیش ظتاز
میگردد .از زماا تأسیس چین در سا  1494جمهوری خلن چین مشتتاق ظته توستعه رواظتط
دوستانه ظا کشورهای خاورمیانه ظوده اس .،پایاا جنگ سرد و جنگ دوم خلتیپفتارس ظته طتور
اساسی ظه تغییر نیروهای سیاسی در خاورمیانه انجامید و فرد،های جدیدی را ظترای تغییتر در
عرده رواظط ظینالمللی ظه وجود آورد ).(Zhang, 1999
خاورمیانه از پایاا جنگ دوم جهانی نقطه حاد سیاست ،ظتینالملتل ظتوده است .،عتالوه ظتر
تناقضات و درگیریهای داخلی تقاظل و ستیی میتاا اظرقتدرتهتا همچتوا پتردهای ظتر سراستر
منطقه پوشانده شده ظود .ظرای چین جدید خاورمیانه مکتانی ناآشتنا و دوردست ،ظتود .دولت ،و
دانشگاهیاا چین درظاره امور خاورمیانه جنگهای اعراب و اسرا یل تحریم نف ،اطالع چنتدانی
نداشتند یا ظه آا توجهی نمیکردند .ظهطور طبیعی تأثیر چین ظر خاورمیانه محدود ظتود .آنچته
در این مقطع چین می توانا ،ا هتار کنتد ایتن ظتود کته ایتن کشتور نیتی هماننتد ظاتیاری از
کشورهای خاورمیانه از تجاوز و قانوا استعمارگراا و امیریالیا ،ها رنپ ظترده است ،و همچتوا
آا ها ظاید از تمامی ،ارضی قلمرو و حاکمی ،پس از استقال دفاع کند .عالوه ظر این چتین در
آا سا ها ظه طور قاطع از فلاطینیها و اعراب در مقاظل مبارزه آاها ظرای آزادی دفاع میکترد
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امری که هاته سیاس ،خارجی شرقی چین در آا سا ها ظه شمار میرف .،ظهعنواا ی

پاست

مثب ،ظه این سیاس ،در می 1412مصر نساتین کشور خاورمیانه ظود کته ظته استتقرار رواظتط
دیپلماتی

ظا چین اقدام کرد .ظا این حا کشورهای عرظی که در ترس از ملیگرایی عترب قترار

داشتند ظرای مدت طوالنی چین جدید را ظه رسمی ،نشناختند ).(Zhang, 1999
از زمانی که شی جین پینگ ر یسجمهور چین اعالم کرد ظه دنبا ایفای نقش فعاالنهتتری
در عرده ظین المللی اس ،خاورمیانه ظه یکی از ادلیترین زمینههای آا تبتدیل شتده است .،از
این رو در نشا 61 ،کشور عرب در پکن در سا  6114ر یسجمهور چین وعده اعطای وام و
نیی کم

ظهمنظور توسعه اقتصادی را ظه این کشورها داد .در این نشا ،عرظی دولت ،چتین ظتا

موفقی ،توانا ،رواظط خود را ظا این منطقه ظه سطح ی

شری

استراتژی

ارتقا دهد .ظتهطتور

سنتی چین ظرای عمل ظه مثاظه پلیس جهتانی در منتاطن سیاستی دام همچتوا خاورمیانته ظته
دیگراا و ظهویژه ایاالت متحده توجه میکند .همچناا که ایاالت متحتده و اتحادیته اروپتا ظترای
تجارت و سرمایهگکاری ظه چین فشار وارد میکنند چین نیی ظه دنبا فرد،های دیگتر است.،
ظه طور مؤثری چین در حا راه اندازی یت

ظرنامته مارشتا کوچت

ظترای خاورمیانته و شتما

آفریقاس .،پیام ادلی همکاریهای عرب ت چین این اس ،که چین توسعه اقتصادی را کلید حل
ظایاری از ماا ل امنیتی و اناانی در منطقه میداند .چین ظه دنبا آا اس ،که ظهعنتواا یت
الگوی جهانی که رشد اقتصادی موفن را ظا ظرخورداری از ی

رژیم اقتدارگرا ظتا موفقیت ،تجرظته

کرده اس ،معرفی شود .الگویی که در خاورمیانه ظرخی ظه دنبا آا هاتند ).(Lehr, 2018
در راستای همین سیاس ،در جکب کشورهای خاورمیانه عبدالفتاح الایای ر یسجمهور مصتر
نیی در سپتامبر  6114ظه چین ماافرت کرد تا عالقهمندی پکن ظه موقعی ،راهبردی مصتر را ایجتاد
نماید .تا ظه امروز پکن ظیرگترین شری

تجاری مصر اس ،و مکاکراتی را ظرای موافقت،نامته تجتارت

آزاد داشته و نیی سرمایهگکاری  61میلیارد دالری را نیی در ظستشهتای زیرستاختی در قتاهره انجتام
داده اس .،اسرا یل نیی ظه موازات کشورهای عرظی تالش دارد تا زمینههای همکاری گاتتردهای را ظتا
چین ظرقرار سازد .از این رو و ظدنبا سفر نتانیاهو ظه پکن همکاریهتای تجتاری ظتین چتین و رژیتم
دهیونیاتی ظه خصوص در حوزههای علم و فناوری افیایش یافت .،چتین عالقمنتدی ختود را ظترای
ایجاد ی
ی

راه آهن ارتباطی ظین دریای سرخ ظه مدیترانه را نیی اظراز داشتته تتا در دتورت توستعه

خط انتقالی جایگیین ظرای کانا سو ی ایجاد شود ).(Vakil, 2018
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کشتتورهای خاورمیانتته در حتتا راهبتتری ادتتالحات اقتصتتادی در ستتطوح مستلتتف هاتتتند.
ظازسازماا دهی اقتصادهای ملی کشتورهای خاورمیانته ادتالح ستاختار دتنعتی و ظازگشتایی تتدریجی
ظازارهای کاالیی فردتی نادر ظرای شرک،های چینی فراهم ساخته است .،ایتن موضتوعات چشتمانتداز
گاتردهای را ظرای چین و خاورمیانه ظرای همکتاری در حتوزههتای انترژی کشتاورزی ظیاظتانی نفت ،و
پتروشیمی ایجاد میکند .در همین حا این موضوع کانا جدیتدی را ظترای تقویت ،رواظتط اقتصتادی
چین ظا کشورهای اروپایی فراهم می نماید چراکه ظازار خاورمیانه نیدی

ظه اروپاس ،و ظرخی کشتورهای

جنوب مدیترانه موافق،نامههای تجارت آزاد ظا اتحادیه اروپا امضا کردهاند ).(Zhang, 1999
ظهطور قاظل توجهی چین و خاورمیانته منتافع مشتترکی دارنتد و رواظتط اقتصتادی آاهتا در
حوزه هایی چوا نف ،در حا گاتترش است .،شترک،هتای چینتی در ظاتیاری از پتروژههتای
زیرظنایی منطقه عرظی در حا فعالی ،هاتند .ظرای مثتا چتین مبلت  11میلیتارد دالر ظترای
کم

ظه توسعه پایتس ،جدیتد دولتتی مصتر متعهتد شتده است .،در خاورمیانته تقاضتا ظترای

انرژی های تجدیدپکیر خودورهای ظرقی و هوش مصنوعی رو ظه افیایش اس ،ظستشهتایی کته
چین نقش اساسی در آا ایفا میکند .در حقیق ،ظیشتر حمای،های مالی و سرمایهگکاریهتای
چین در ظسشهایی رخ میدهد که ایتن کشتور در آا ظستشهتا نقتش رهبتری جهتانی را ایفتا
میکند .منطقه عرظی ظا آاوش ظاز از این فناوریها استقبا میکند .اقدام دیگر چین در افتیایش
حوزه نفوذ خود در منطقه خاورمیانه تالش ظرای تأسیس ی
این اساس ظان های عرظی و چین ظا ایجاد ی

کنارسیوم مالی جدیتد است .،ظتر

دندوق مشتتر

ظته مبلت  3میلیتارد دالر ظته

حمای ،از ظازسازی اقتصادی و تجدید حیات دنعتی میپردازنتد .حتوزههتای ادتلی تمرکتی ظتر
افیایش همکاریها در حوزه نف ،گاز انرژیهای پا

و هاتهای خواهد ظود ).(Lehr, 2018

خاورمیانه پل ارتباطی شرق و ارب اس .،از سا  6111چین ظیرگترین واردکننده نف ،از
خاورمیانه و نیی عمده ترین دادرکننده کاال ظه این منطقه ظه شتمار متیآیتد .ایتن ارتباطتات در
حالی که اظتدا اقتصادی ظود ظه معنای سیاسی رشتد کترده انتد و ایتن معنتا را در پتی دارد کته
احتماالً سیاس ،خارجی سنتی چین مبنی ظر عدم مداخله که در سا  1413ظنیتاا نهتاده شتد
ظه چالش کشیده میشود .در جوالی  6114چین  61میلیوا دالر را ظته دتورت وام و ظتیش از
 111میلیوا دالر ظه دورت کم

ظه عنواا ظسشی از الگوی نف ،و گاز ظرای ظازستازی و احیتای

رشد اقتصادی در منطقه ظه کشورهای خاورمیانه اختصاص داد .ظسشی از این ظاته حمتایتی ظته
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دورت ویژه ظه فلاطین سوریه یمن و لبناا اختصاص یاف ،جایی که ر یسجمهور شی جتین
پینگ عنواا کرد راه حل ظایاری از موضوعات در خاورمیانه در توسعه اس .،انتصاب نماینتدگاا
ویژه جدید در سوریه و فرایند دلح خاورمیانه نشاادهنده آا اس ،کته چتین در حتا ظررستی
راهبردهای نوین ظرای حمای ،از ثبات منطقهای اس.(Vakil, 2018) ،
نف ،خام یکی از راهبردی ترین کاالهای وارداتی چین اس ،و خاورمیانته آمریکتا و روستیه
تأمینکنندگاا آا هاتند .چین ظهعنواا ظیرگترین مصرفکننده نف ،در جهتاا قصتد دارد تتا
رفی ،پاالیش و ذخیرهسازی خود را گاترش دهتد تتا از میتیاا آستیبپتکیری ختود در اثتر
ناپایداری ها در ظازار جهانی انرژی ظکاهد .هدف ایاالت متحده مبنی ظر ظه دفر رستاندا دتادرات
نف ،ایراا راهبرد وارداتمحور چین را ظه مساطره میاندازد و همه نشانههتا حتاکی از آا است،
که پکن تحریمهای ایاالت متحده را نادیده خواهد انگاش ،و تجارت معمو خود را ایراا ادامته
خواهد داد .چین تا کنوا مبل  4/1میلیارد دالر در ظسشهای زیرساختی ایراا سترمایهگتکاری
کرده اس .،ظا اعما مجدد تحریم های ثانویه در نوامبر  6114ایراا مجدداً ظهعنواا نقطه ادتلی
جنگ تجاری چین و آمریکا تبدیل خواهد شد .عالوه ظر این چوا خریتد نفت ،ایتراا از طریتن
ظان

مرکیی تحریم شده ایراا انجام می شود ظان

خلن چتین نیتی تحت ،تحتریمهتای ثانویته

آمریکا قرار خواهد گرف.(Daniels, 2018)،
ظا رشد اقتصادی ظیشتر تقاضای چین ظرای نف ،نیی ظه طور قاظل مالحظهای افیایش خواهتد
یاف .،این در حالی اس ،که مییاا استسراج از مناظع نفتی چین رو ظه کاهش اس .،میتدااهتای
نفتی حا حاضر همچوا داچینگ شنگلی و لیا و در حا خش شتدا هاتتند .از یت

منظتر

ظلندمدت میدااهای نفتی زیرسطحی دریا در امتداد ساحل جنوب شرقی حوزههای نفتتی تتازه
کشف شده ظیاظانی امید زیادی ظه آاها داده اس .،اما آاها نمیتوانند ظته سترع ،ظته تقاضتای
نف ،ظه دلیل آااز دیرهنگام و عقبماندگی فناوری و نیی نیتاز ظته ظودجته فتراواا دست ،یاظنتد.
خوشبینانهترین ظرآوردها در سا  6111حاکی از آا ظود که شکاف میاا تولید و تقاضتای نفت،
ظه ظیش از  61میلیوا تن خواهد رسید .ظناظراین ظرای ده ستا آینتده و یتا حتتی ظیشتتر الزم
اس ،تا چین ظحرااهای جدی انرژی را کاهش دهد .در ستا  1443چتین ظترای نساتتینظتار
واردکننده محصوالت پتروشیمی و در سا  1442واردکننده نف ،خام شد .در سا هتای اخیتر
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چین همکاریهای ظینالمللی خود را در حوزه نف ،گاترش داده اس ،و تالش میکند تا منتاظع
انرژی خود را متنوع کند .ظا این حا نف ،خاورمیانه ظیش از نیمی از واردات نف ،ظه این کشتور
را تشکیل میدهد .ظهطوری که در سا  1442این میتیاا ظته رقتم  13دردتد رستید .ظته نظتر
میرسد نف ،خاورمیانه ظه یکی از ادلیترین مناظع تقاضای چین تبدیل شتده است .،در همتین
حا

ظهعنواا کشوری ظا جمعی ،ظیش از 1/9میلیارد نفر چین ظاید منافع ملی و کشور ختود را

در نظر ظگیرد .این که چگونه ظه انرژی ارزاا در ظازار ظینالمللی دست ،یافت ،و از منتاظع داخلتی
حمای ،کرد چالشهایی هاتند که چین ظا آا مواجه اس .،ظا توجه ظه این که ظرخی ظرآوردهتا
حکای ،از آا دارد که مناظع نفتی چین در سا  6161ظه پایاا میرسد و نیی ظا توجه ظه توستعه
حا حاضر و نیی ظلندمدت استراتژی تولید نف ،و مناظع گاز در خاورمیانه و آسیای مرکیی ظایتد
اولوی ،نسا ،ظاشد (.)Zhang, 1999
تجارت و سرمایه گکاری همچنتین ظتر اهمیت ،رو ظته افتیایش چتین در خلتیپفتارس تتأثیر
میگکارد .در واقع ظایاری از ظرنامههای توسعهای منطقهای همچوا چشمانداز  6131ریاض یتا
چشمانداز  6161اردا ظا فرد،های سرمایهگتکاری ( OBORکمرظنتد تجتاری جتاده اظریشتم)
ارتباط داشتهاند .عرظاتاا ظیرگ ترین شری

تجاری چین در خاورمیانه ظه حااب میآید .ملت

سلماا در سا  6111ظه چین سفر کرد و قرارداد تجارت  21میلیتارد دالری را ظتا ایتن کشتور
امضا کرد .در جوالی  6114اجالس سراا عرب ظا حضور  61کشور عرب ظرگیار شد که هتدف از
آا مکاکره ظرای موافق ،نامه تجارت آزاد ظا ظلو
از ریاض دومین شری

عرظی اعالم شده اس .،امارات متحده عرظی ظعد

تجاری ظا چین اس ،و از میایای امضای پرشمار موافقت،نامته تجتاری و

سرمایهگکاری پس از دیدار ر یسجمهور شی جین پینگ ظهره ظرده اس.(Vakil, 2018) ،
رؤیتتای جتتاده تجتتاری اظریشتتم  OBORو موفقیتت ،آا در ستتایه ثبتتات در منطقتته ناپایتتدار
خاورمیانه پیشظینی شده اس .،چالشهای ناشی از تعارضات منطقهای در سوریه و یمن تهدید
تروریام تأثیر ظازیگراا ایردولتی منازعه رژیم دهیونیاتی ت فلاتطینی و تتنشهتای حتو
توافقنامه هاته ای ایراا در افن پدیدار شده اس ،و میتواند در عدم حضور ایتاالت متحتده ظته
ناچار ظه افیایش مداخالت دیپلماتی

چین ظرای ثباتسازی محیط سرمایهگتکاری منجتر شتود.

توجه ظه این نکته اهمی ،دارد که هرگونه تغییر در چشمانداز ظلندمدت سیاس ،ختارجی چتین
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مائله تایواا و درهای ظاز ظرای مداخله در حوزه نفوذ خود را ظه معرض میگتکارد .از همتین روی در
حا حاضر پکن از هویچ دوقلوی ظیطرفی و سرمایهگکاری اقتصادی ظهره میگیرد ).(Vakil, 2018
ظرای کشورهای خاورمیانه نیی پیامدها و فرد،ها ناشی از این تغییرات ژ وپلتی
عمین اس .،از یت
ژ واستراتژی

ظه همتاا انتدازه

ستو سیاست ،نوآورانته جتاده اظریشتم ماتیر ظتازی در جهت ،گونتاگونیهتای

را میگشاید پیوندهای شرقی را میافیاید و سرمایهگکاریهای اقتصتادی کته ریاتکی

ظه دنبا ندارد را ایجاد میکند .از سوی دیگر فروش رو ظه افیایش تالیحات چین ظه منطقه ظایتد در
زمینه ستییهجویی منطقهای و تنشهای مداوم مورد توجه قرار گیرد .در مدت زمتاا طتوالنی عتدم
وجود کنتر و تعاد آمریکا احتماالً رقاظ،های منطقهای را تشدید میکند که این موضوع ظه رقاظت،
هرچه ظیشتر اقتصادی و نیی منازعات در خاورمیانه میانجامد ).(Vakil, 2018
رویکرد سیاست خارجی میانجیگرایانه چین در خاورمیانه :حل مناقشه تا مدیریت آن
دیپلماسی میانجیگری ظهعنواا یکی از ارکاا ادلی اهداف و اعما سیاست ،ختارجی چتین
مطرح شده اس ،و پکن تعمداً خود را ظهعنواا ی

نیروی دلحساز در معارضتات و ظحترااهتای

منطقهای همچوا ظحراا افغاناتاا سوریه سوداا یمن ایراا و فرایند دلح اعتراب ت استرا یل
مطرح ساخته اس .،چین در حا عمینتر و فعاالنتهتتر کتردا متداخالت دیپلماتیت

ختود در

خاورمیانه اس ،و سعی در شکل دادا ظه تحوالت امنیتتی و سیاستی خاورمیانته دارد .ظنتاظراین
نقش واسطه دلح راهی مشروع ظرای مداخله در امتور داخلتی دیگتر کشورهاست ،ظتدوا آنکته
موجب شود تا چین از ادو راهنمای سنتی خود مبنی ظر سیاس ،عدم مداخله در امور داخلتی
دیگر ظازیگراا نظام ظینالملل ختارج شتود .ایتن سیاست ،همچنتین ظته ارتقتای امنیت ،منتافع
اقتصادی و نیی افیایش نفوذ سیاسی این کشور در سطح منطقه منجر میشود.
در خال دهتههتای گکشتته ظاتیاری از ظتازیگراا منطقتهای و جهتانی در ظرختی از نقتاط
ظهدورت واسطه دلح در ظحرااهای خاورمیانه ظه ایفای نقش پرداختهاند .ظازیگرانی چوا آمریکا
اتحادیه اروپا روسیه و قدرتهای منطقه ای همچتوا مصتر ترکیته عرظاتتاا و ستازمااهتای
ظینالمللی ظیرگ ظدوا دستیاظی ظه موفقی،های چنتدانی ستعی نمتودهانتد تتا واستطهای ظترای
ظرقراری دلح و امنی ،پایدار در منطقه شوند .چین ظر خالف دیگتر ظتازیگراا هیچگونته ستاظقه
مکهبی سیاسی تاریسی و استعماری در منطقه ندارد و همتین امتر ایتن کشتور را ظته نتامیدی
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ایدهآ در حل منازعات خاورمیانه و نقش ی

واسطه دادق مطرح ساخته اس .،هر چند رفتتار

چین ظا اقلی ،مالماا اویغور در استاا سین کیانگ میتواند سایهای ظر تصتویر ظیطرفتی آا در
جهاا اسالم و خاورمیانه ظیاندازد ( )Bianchi, 2016ظا این وجود چین ناب ،ظه دیگراا هنتوز
در موقعی ،ظهتری ظرای میانجیگری در منازعات قرار دارد.
دیپلماسی میانجیگری ظه پکن کم

میکند تا تصویری ظرای مساطباا داخلی و ظینالمللی

ایجاد کند مبنی ظر این که پکن واسطهای دادق در ایجاد دلح و ثبات در خاورمیانه است .،ایتن
امر موجب افیایش اعتبار ملی و ظینالمللی چین میشود.
میانجیگری ظسش جداییناپکیر ی
سیاسی و دیپلماتی

سیاس ،خارجی و دیپلماسی اظیارگراس ،که از اهتداف

داخلی و ظینالمللی حادتل متیشتود ( .)Touval, 2003: 91-95راههتای

مقاظله یا مدیری ،منازعات ظینالمللی محدودهای از اجتناب و عقبنشینی گفتگوهای دوجانبته
تا اشکا مستلف مداخالت شسص ثال ،را شامل میشتود ( Bercovitch & Houston, 1996:

 .)11-36در حالی که تعاریف و رویکردهای میانجیگری متفاوت اس ،ظا این حا میانجیگتری
معموالً تالشهای متقاعد کننده از طرف ثالز درگیر در حل اختالفات در نظتر گرفتته متیشتود
( .)Kressel & Pruitt, 1989میانجیگری ی

اظیار حل اختالف است ،کته نیازمنتد پتکیرش و

همکاری طرفهای متسادم اس.،
عمل حلوفصتل و متدیری ،منازعتات از طریتن واستطههتا از تتاری طتوالنی و انتیای در
فرهنتتگهتتای ارظ تی و ایرارظ تی ظرختتوردار استت .)Gulliver, 1979( ،در تتتاری دیپلماس تی
میانجیگری چین ظندرت نقش میانجی در منازعتات ظتینالمللتی را ایفتا کترده است .،از زمتاا
تأسیس چین در سا  1494چین ظه دالیل متعتدد از مشتارک ،در اظتکتارات میتانجیگرایانته
منطقهای و ظینالمللی خودداری کرده اس .،نسا ،این که سیاس ،عدممداخله ظهعنواا هاتته
فلافه دیپلماتی

چین ظاقی مانده اس .،دوم پکن ظر ایتن اعتقتاد است ،کته در ظیشتتر متوارد

وضعی ،ظیطرفی موجب افیایش منافع ملی آا شده اس ،چراکه این امر فرد ،ظیشتتری ظترای
مانور در تالشهای دیپلماتی

ایجاد میکند .چین ترجیح میدهد ظه منظتور پرهیتی از تقاظتل و

منازعه دیپلماسی ظه روش دلحجویانه و دوستانه را تعقیب نماید مگر آنکه ظه منتافع ادتلی آا
همچوا حاکمی ،امنی ،و تمامی ،ارضی پیوند ظسورد (.)Xiaohui and Qian, 2009: 79-96
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دیپلماسی میانجیگری در فرهنگ چینی منحصر ظه فرد است ،و ظته طتور قاظتل تتوجهی از
الگوی ارظی میانجیگری متمایی اس .،نظر ظه این که رویکترد اخیتر ظتر ارزشهتای یت

نظتام

سودمندگرایی فردگرا شامل عدال ،ظراظری مااوات و خودمستاری دحه میگتکارد دیپلماستی
میانجیگری چینی ی

نظام ارزشی انااامدارانه /اخالقمدارانه کنفوسیوسی را در ظر متیگیترد

که مشتمل ظتر همتاهنگی اجتمتاعی متدارا احتترام ظته اقتتدار فروتنتی و خیرختواهی است،
( .)Zhaoxing, 2005: 677-683در فرهنگ چینی میانجیگری ظازتابدهنتده یت

ارزش ستن ،و

عملی اس ،که ظا هدف هماهنگی ظین نظم اجتماعی نظم جهانی و حتی نظم شسصی اعما میشود.
روابط چین و جمهوری اسالمی ایران :شراکت پایدار و راهبردی
افیایش حجتم ماتافرتهتا تجتارت و سترمایه گتکاری ظتین پکتن و کشتورهای خاورمیانته
نشاا دهنده ارتباطات و تعامالت در حا رشد چین ظتا ظتازیگراا تأثیرگتکار منطقتهای همچتوا
ایراا اس .،در سا  6112ر یس جمهور شی جین پینگ ظه کشورهای ایراا عرظاتاا ستعودی
و مصر سفر کرد .ظه منظور جکب مشارک ،هر چه ظیشتر چتین در ستایه ظازگشت ،تحتریمهتای
آمریکا ظه دلیل خروج آمریکا از توافن هاتهای ایراا ر یسجمهور حان روحانی نیتی در ژو تن
 6114ظه چین ستفر کترد .ظتدوا رقاظت ،اروپتایی چتین ایتن فردت ،را داشت ،تتا جتایگیین
شرک ،های ارظی در معامالتی چوا شرک ،فراناوی توتا در پروژه پارس جنوظی شتود .چتین
ظیرگ ترین خریدار نف ،خام ایراا اس ،و احتماالً ظه خرید نف ،از ایراا ادامه خواهد داد تا ایراا
را در مقاظل تحریمهای آمریکا محافظ ،نماید ).(Vakil, 2018
در طو سه دهه اخیر رواظتط ایتراا ظتا هتدف ختروج از انتیوای ظتینالمللتی ظته ستوی توستعه
همکاریهای عمینتر ظا چین و روسیه معطوف ظوده اس .،این همکتاریهتا موجتب شتده تتا ستطح
تعامل ایراا و چین و روسیه ظه سطح ی

شری

راهبردی ارتقا یاظتد .رواظطتی کته ظترام فشتارهای

ظینالمللی و تالشهای یکجانبه ایاالت متحده تاکنوا ادامه داشته است .،هرچنتد ایتن رواظتط تحت،
تأثیر تحریمهای ظینالمللی از نوساناتی نیی ظرخوردار ظوده اس .،ظا این همه حتی پتس از زمتانی کته
ایاالت متحده اعالم کرد تصمیم دارد تا فروش نف ،خام ایراا را ظه دفر ظرستاند چتین اعتالم کترده
اس ،این کشور ظه ادامه واردات نف ،خام از ایراا ادامه خواهد داد .تعامل چین ظا ایراا ممکتن است،
زمینه را ظرای ماا ل دیگر هموار کند و کمپین فشارهای جدید ایاالت متحده را تضعیف کند.
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مقامات چینی االب رواظط خود ظا ایراا را ظهعنواا «ظیا ،قرا همکاری» تودیف میکننتد
اما همکاری معادر دو کشور از واپاین روزهای دوره حکمرانی سلطنتی در ایراا آااز متیشتود.
در اوت  1414هوآ گوفنگ 1رهبر حیب کمونیا ،چین ظته ایتراا ستفر کترد .ایتن نساتتین
مالقات ی

رهبر حیب کمونیا ،چین از ی

کشور ایرکمونیا ،ظود .هرچند انقالب استالمی

کمتر از چند ماه ظعد حکوم ،محمدرضا پهلوی را سترنگوا کترد هتوآ پایتهای ظترای همکتاری
ظنیاا نهاد که ظعد از رژیم شاه نیی امکاا ادامه دادا یاف .،ظعد از پیروزی انقالب اسالمی هوآ ظه
سرع ،از رژیم جدید ظلحاظ سفر قبلی خود عکرخواهی کرد و ظه اظراز تمایل ظرای همکاریهتای
ظیشتر ظا جمهوری اسالمی پرداخ .،ظعد از ظحراا تاتسیر ستفارت ایتاالت متحتده در تهتراا و
انیوای ظین المللی پس از آا چین ی

شری

حیاتی ظرای جمهوری استالمی ایتراا گشت .،در

طو جنگ ایراا ت عراق که ظین سا های  1441تتا  1444ظته طتو انجامیتد چتین یکتی از
مهم ترین مناظع تأمینکننده سالح ظرای ایراا محاوب میشد و در دهههتای ظعتدی چتین ظته
آرامی اما ظه طور مالم خود را ظهعنواا مهم تترین ظتازیگر در اقتصتاد رواظتط تجتاری سیاست،
خارجی و امور نظامی ایراا مبد ساخ.(Esfandiary & Tabatabai, 2018)،
در اواسط دهه  6111هنگتامی کته ایتاالت متحتده و شترکای آا در تتالش ظترای اعمتا
تحریمها ظه منظور تالش ظرای محدودسازی ظرنامه هاتهای ایراا ظودند چتین از طریتن فتراهم
آوردا کم

اقتصادی ایجاد ی

کانا ماتقیم ظه شورای امنیت ،ستازماا ملتل متحتد و نیتی

حمای ،نظامی ظه تضعیف تالش های آمریکا پرداخ .،این رواظط ظه طور دوجانبته ستودمند ظتود.
چین ایراا را ظه عنواا ی

منبع عظیم انرژی و ی

ظازار مهم ارزیاظی میکرد .موقعی ،ایتراا در

چهارراه خاورمیانه آسیای جنوظی و مرکیی و نیی اروپا ظه همتراه دسترستی ظته خلتیپفتارس و
تنگه هرمی اهمی ،آا را در چشمانداز چین از طرین تعقیب اقتداماتی چتوا سترمایهگتکاری در
پروژههای زیرظنایی و حملونقل که ظرای گاترش نفوذ اقتصتادی و سیاستی چتین طترحریتیی
شده ظود نمایاا میساخ.(Esfandiary & Tabatabai, 2018) ،
خلیپفارس ظا ثبات ظی ش

ظا منافع چین و دیگر کشورهای منطقه همنوایی دارد .ایراا

ی

کلید ثبات و امنی ،خلیپفارس ی

دروازه ظیرگ ظه آسیای مرکیی و مرکی مهم دتادرات نفت،

Hua Guofeng

1
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آسیای مرکیی اس .،چین ظاید رواظط سیاسی و اقتصادی خود را ظا ایراا گاترش دهد .ظهعنواا
ظسشی از سیاس ،خارجی چین در قبا ایراا چین همچنین ظاید در رواظط ایراا ظا هماتایگاا
خود و ظهویژه کشورهای عرب میانجیگری و تقوی ،کند و ظه آاها کم

کند تتا دشتمنیهتای

قدیمی را کنار گکاشته و رواظط دوستانه ظرقرار نمایند .چین حتی ظاید در ظهبتود رواظتط ایتراا و
آمریکا نیی اقدام نماید .ثبات منطقه خلیپفارس تنها زمانی اتفاق میافتد که یت

آشتتی کامتل

ظرقرار شود و ساختار امنیتی مورد پکیرش همه طرفها ایجاد گردد ).(Zhang, 1999
اگر چه چین از قطعنامه شورای امنی ،سازماا ملتل متحتد علیته ایتراا در  6111حمایت،
کرد ظا این حا ظه تعامتل ختود ظتا جمهتوری استالمی ادامته داد .ظترام ختروج شترک،هتا و
تأمینکنندگاا ظین المللی از ایراا کاالها و خدمات چتین ظته ستم ،ظتازار ایتراا سترازیر شتد.
ایرانیها از ادامه همکاری های چین در زمانی که ظجی چین و روستیه کشتور دیگتری حاضتر ظته
تعامل ظا ایراا نبود استقبا کردند .رواظط دوجانبه ظتا اعتالم سیاست ،یت

کمرظنتد ت یت

راه

آاازین (یا هماا سیاس ،جاده اظریشم) افیایش یاف ،طرحی که ایراا در آا نقش مهمتی ایفتا
میکند .هر دو کشور می خواستند منافع خود را دنبا نماینتد ظتدوا آنکته ظته رواظتط ظتا دیگتر
ظازیگراا آسیبی وارد شود .چین ظه طور عمده تمایل ندارد که حمای ،ایتن کشتور از ایتراا ظته
رواظط این کشور ظا قدرتهای ارظی آسیبی وارد آورد ).(Esfandiary & Tabatabai, 2018
امروز همانطور که ایاالت متحده ظه دیگر کشورها و ظنگاههای تجتاری ظترای ختروج از ظتازار
ایراا و نیی توقف دادرات نف ،ایراا فشار وارد میآورد تهراا امیتدوار است ،کته پکتن متانع از
آسیبهای ظیرگتر اقتصادی شود .در حا حاضر چتین در حتا ظررستی گیینتههتای پتیشرو
اس .،از ی

طرف ظنگاه های تجاری چین در موارد نقض تحریمهای آمریکا یاف ،شتوند .آاهتا

ظیش از هر زماا دیگر جهانی شدهاند که این ظداا معناس ،آاها ظه مراتتب و ظتیش از گکشتته
ناب ،ظه تحریمهای آمریکا آسیبپکیر هاتند .آمریکتا نیتی ظترای تحتریم شترک،هتای چینتی
همچوا او های مساظراتی هوآوی و  ZTEظرای تجتارت ظتا ایتراا ظته ختود تردیتد راه ندادنتد.
شرک ،های عمده چینی همچناا در ایراا فعا هاتند و ظرخی از آاها نیی ظه کاب و کارهتای
اروپایی مشغو هاتند .ظرای مثا شرک،های چینی سرمایهگکاری سنگینی را در ظسش انرژی
و راه آهن ایراا انجام دادهاند .در جوالی  6111چین ظا سترمایهگتکاری  1.1میلیتارد دالری در
راه آهن تهراا ت مشهد موافق ،کرد .چین در روند پرداخ،ها ظایار منعطفتر از گکشتته عمتل
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می کند و ظرای واظاتگی کمتر ظه دالر آمریکا تالش می نماید پتو ملتی را جتایگیین پرداخت،
واردات نف ،کرده تا از این طرین مانع از فشارهای اقتصادی آمریکا شود .این ظداا معناس ،کته
تجارت و همکاری های اقتصادی ایرانی ت چینی احتما ًال ادامته خواهتد یافت ،حتتی اگتر دولت،
ترامپ تحریمهای جدیدی علیه ایراا اعما کند ).(Esfandiary & Tabatabai, 2018
چین همچنین نقش مهمی در حصو اطمیناا از اجرای مفتاد توافقنامته هاتتهای دارد .ظتا
خروج ایاالت متحده از معادله پکن نقش ادتلی را در ظتازطراحی تأسیاتات کلیتدی هاتتهای
ایراا رآکتور آب سنگین ارا

ظازی می کند .چین همچنین آماده اس ،تا دو رآکتتور هاتتهای

جدید را در سا های آینده ظه اتمام ظرساند .این مائله موجب میشود تا چین نقش مهمتری را
در ظسش هاتهای ایراا ایفا نماید که سا ها تح ،ستلطه ماتکو ظتوده است .،از ستوی دیگتر
افیایش مشارک ،خارجی در ظسش هاته ای ایراا مثب ،اس ،چرا که این امر ظاعز می گردد تا
ظرنامتته هاتتتهای ایتتراا در معتترض دیتتد و آزمتتوا دیگتتراا قتترار گیتترد .در ستتم ،دیگتتر ظتتا
سرمایهگکاری چین در دیگر ظسش های دنع ،ایراا ظته انتیوا کشتاندا متؤثر ایتراا در عردته
ظینالمللی ظا مشکل مواجه خواهد شد ).(Esfandiary & Tabatabai, 2018
چین در حا حاضر در ایراا مقبولی ،دارد و این موضوع روند رو ظه رشد خواهتد داشت ،تتا
زمانی که معاهده هاتهای ظا تیلی ادامه داشته ظاشد .در حا حاضر اروپاییها در حا متکاکره
میاا خود هاتند تا ظاته انگییشی را توسعه دهند که ایتراا را تشتوین ظته مانتدا در قترارداد
هاته ای کند .اما اروپا در تواا خود در ظراظر آمریکا دارای محدودی ،اس .،دول،های عضو اروپتا
در نهای ،فاقد اراده سیاسی ظرای تضعیف تالشهای آمریکا در ظه انیوا کشاندا ایراا هاتتند .از
همین رو در خال تعقیب مکاکرات ظا اتحادیه اروپا ایراا روی پکن ظهعنواا ی

متانع در ظراظتر

انیوای تحمیلی ایاالت متحده حااب میکند .تمایل چین ظرای ادامه تجارت ظا ایراا تالشهتای
ایاالت متحده ظرای ظه انیوا کشاندا ایراا و نیی تحریمهای ظتینالمللتی را کتم اثرتتر از گکشتته
میکند .حتی اگر ترامپ تحریمهای یکجانبه را علیه ایراا اعما کند ایراا تفاهمنامته هاتتهای
را نقض نسواهد کرد و دیگر کشورها نیی در کنار آمریکا قرار نسواهند گرف .،در نتیجه آاها ظته
دنبا راههایی ظرای اییوله کردا ظنگاههای تجاری خود از تحریمهای یکجانبه آمریکا هاتند .در
ظلند مدت این امر ظه شدت تالشهای آمریکا ظرای ایجاد ی
داد ). (Esfandiary & Tabatabai, 2018

معاملته جدیتد را کتاهش خواهتد
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روابط چین و اسرائیل :همکاری رو به رشد و شراکت غیرراهبردی
در  4ژانویه  1411نسا،وزیر اسرا یل ظا ارسا تلگرافی از تصتمیم ایتن کشتور ظترای شناستایی
دول ،جمهوری خلن چین ظهعنواا دول ،مشروع و قانونی چین خبر داد .اسرا یل نساتین کشتوری
ظود که چین جدید را ظه رسمی ،شناخ .،ظا این حا ظعتدها چتین ظته دلیتل آنکته استرا یل متورد
حمای ،آمریکا ظود و سرزمینهای عرظی را ظه اشغا خود درآورده ظود از ظرقراری راظطه دیپلماتی

ظتا

آا کشور خودداری کرد .چین حمای ،از آزادسازی فلاطین را و یفه ایرقاظتل اجتنتاب ختود تلقتی
میکرد .هدف دیپلماتی

چین پیروزی اعتماد و رواظط دوستانه مل،های عرب و جهاا ستوم ظتود تتا

از این طرین از انیوای تحمیلی ظلو های شرق و ارب خارج شتود و نیتی ظتوانتد یت

جبهته متحتد

ظینالمللی را علیه امپریالیام و هژمونیام ظرپا سازد .ظا این حا تتا اوایتل دهته  1411هتیچ یت

از

دول،های نه گانه عرظی اقدام ظه شناسایی دول ،جمهوری خلن چین نکردند ).(Zhang, 1999
ظا پایاا جنگ سترد و ادتالحات و ظازگشتایی چتین درگیتریهتای ایتد ولوژی

در رواظتط

ظین الملل ظه طور تدریجی رو ظه ضعف نهاد .عتالوه ظتر ایتن هتر دو طترف دولت،هتای عرظتی و
اسرا یل ظه طور کلی پکیرفتند که ظاید ظعد از  91سا منازعته ظتا واقعیت،هتای موجتود مواجته
شوند .در نتیجه ظرقراری راظطه دیپلماتی

ظا اسرا یل در  69ژانویه  1446امری منطقتی ظترای

چین ظه حااب میآمد .عادیسازی رواظط ظین چین و استرا یل نته تنهتا موجتب استتقرار پایته
ماتحکم ظرای توسعه ظیشتر رواظط میاا دو کشور شد ظلکه ایتن امکتاا را ظترای چتین فتراهم
ساخ ،تا در امور خاورمیانهای مشارک ،و تأثیرگکاری ظیشتری پیدا کند ).(Zhang, 1999
چین و اسرا یل رواظط تجاری سترمایهگتکاری و همکتاری هتای فرهنگتی ختود را ظته طتور
گاترده افیایش داده اند اما موانع مستلفی ظر سر رواظط نیدی تر همتواره وجتود داشتته است.،
چتتین و استترا یل شتترکای ظتتدیهی و طبیعتتی نیاتتتند .در انتتدازه مطلتتن جمعیتت،شناستتی
سم،گیریهای ژ وپلتی

آاها ظایار متفاوت ظه نظر متیرستند .چتین ظرختوردار از  11شتهر

ظیرگ تر از کل جمعی ،اسرا یل اس .،چین هیچ جامعه یهودی ظومی ندارد و اسرا یل نیتی فاقتد
جمعی ،ظومی چینی اس .،اسرا یل ظا ادلی ترین رقیب چین در جهاا یعنی آمریکتا همپیمتانی
نیدیکی دارد .اگر چه رواظط اسرا یل ت چین در ظرخی از جبههها پیشرف ،زیادی داشتته است.،
سا های اخیر شاهد پیشرف ،هتای شتگرفی در تجتارت سترمایهگتکاری مبتادالت آموزشتی و
گردشگری ظین دو کشور ظودهایم .این مائله ناشی از چیا،؟ ظرام اختالفات ظایار زیتادی کته
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ظین چین و اسرا یل وجود دارد انگییههای چین و اسرا یل ظه طور مشاظه عملگرایانه اس ،هتر
دو کشور ظه دنبا گاترش رواظط و همکاریها در خارج از منطقه خود هاتند چراکه آاها را ظته
فرد،های تجاری و ظازارهای جدید متصل میکند .ظته طتور ختاص چتین ظته ظستش فنتاوری
اسرا یل نظر دارد و استرا یل از سترمایهگتکاری و پتاناتیل چتین در همکتاریهتای تحقیقتاتی
استقبا می کند .همچنین این کشور از رواظط خود ظا چین ظرای تداوم تحریمها و جلتوگیری از
تالشهای سلبی دیگر کشورها استفاده میکند ).(Abrams, 2018
تجارت ظین دو کشور از  11میلیارد دالر پیشی گرفته اس ،که رقم کتوچکی در مقاظتل رقتم
تجارت این کشور ظا آمریکا یا اروپاس ،اما دویا ،ظراظر ظیرگتر از حجم تجارت ظا اسرا یل در 61
سا پیش اس .،در دوره مشاظه طی سالهای  1446تا  6111حجم رواظط چین و آمریکا ظیات،
ظراظر ظیرگتر شده اس.(Abrams, 2018) ،
چینیها در اسرا یل کوچ

چه میظینند؟ ظه نظر میرسد هدف ادلی آاهتا ظهترهگیتری از

فناوری و تحقیقات اسرا یل اس .،ظه قو سفیر اسرا یل در چین در دیدگاه چین اسرا یل ظرام
اندازه کوچ

خود از منظر دستاوردهای علمی تعداد فعالی،هتای نوآورانته و تعتداد ظرنتدگاا

جاییه نوظل ظرجاته میشود .همچنتین سترمایهگتکاریهتای چتین شتامل فنتاوریهتای ظتاال
کشاورزی اکا آب و ظیوتکنولوژی میشود ).(Abrams, 2018
راظطه اقتصادی چین و اسرا یل عمینتر از سترمایهگتکاری ظستش خصودتی چتین در ظنگتاههتای
اقتصادی اسرا یل اس .،هنگام دیدار نتانیاهو نسا،وزیر اسرا یل از پکن در سا  6111وی اعالم کترد
چین ی

سوم سرمایهگکاری در ظسش فناوریهای پیشرفته در اسرا یل را ظه خود اختصاص داده است.،

سرمایهگکاریهای چین در اسرا یل ظر پروژههای زیرظنایی اسرا یل تمرکتی دارد .ظنتاظر گتیارش مؤساته
مطالعات امنی ،ملی اسرا یل در سا  6111چین در حا ستاخ ،زیرستاخ،هتای استرا یل از قبیتل
نونلهای کارنل در حیفا راهاندازی خطوط خط آهن در تل آویو و گاترش ظنادر دریایی حیفتا و اشتدود
اس ،و همچنین در حا ورود ظه دنع ،ساخ ،و ساز ماکونی اس.(Abrams, 2018)،
ظه گیارش  SIGNAL1در سفر نتانیاهو ظه پکن ده قرارداد دوجانبه همکاری و موافقت،نامته
تجاری ظه ارزش  61میلیارد دالر ظه امضای طترفین رستید .ایتن گتیارش همچنتین متیافیایتد
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سرمایه گکاری چین در ظسش فناوری اسرا یل ظته رقتم ظتیستاظقه  1 .12میلیتارد دالر در ستا
 6112رسید که ده ظراظر ناب ،ظه سا  6111افیایش یافته ظود.

نتانیاهو ظارها ا هار امیدواری کرده اس ،که رواظط اقتصادی گاترده تر ظا چین ظتواند موجب
همگرایی ظیشتر در سازماا ملتل متحتد شتود .ایتن ماتئله در متورد هنتد کته رواظتط تجتاری
گاترده ای ظا اسرا یل طی دو دهه اخیر داشته اتفتاق افتتاده است .،ظته دنبتا ایتن افتیایش در
تجارت هند در موارد متعددی در سا های اخیتر الگتوی قبلتی ختود در رای دادا همتراه ظتا
دول ،های عرب در ضدی ،ظا اسرا یل در سازماا ملل متحد را تر

کترده است .،ظتا ایتن حتا

هرچند چین الگوی رای دادا خود را تغییر نتداده است ،هتر زمتاا کته در ستازماا ملتل رای
میدهد در دف مسالفین اسرا یل قرار دارد ).(Abrams, 2018
سطح رواظط رو ظه رشد اسرا یل و چین نگرانیهایی را در سطح داخل و نیی خارج ظته همتراه
داشته اس .،در سا  6119دول ،جورج ظوش این چنین مطالبه کرد که اسرا یل ظه تعهد ختود
مبنی ظر ارتقای سیاتم موش های هارپ عمل نکرده اس ،سیاتمی که دتنایع هتوا و فضتای
اسرا یل آا را ظه مبل  11میلیوا دالر ظه چین فروخته اس .،مقامات ایتاالت متحتده ظتا اعتالم
نگرانی های امنیتی خود ادعا کردند که این سیاتم موشکی از فناوری آمریکایی ظرختوردار ظتوده
اس .،مقامات اسرا یلی اتهامات را رد کردند و دنایع هوا و فضای اسرا یل از تعهتدات قتراردادی
خود ظا چین پیروی کردند ).(Abrams, 2018
در سطح داخلی نیی مقامات امنیتی اسرا یل ظه طور فیاینده ظا نقتش در حتا گاتترش چتین در
اقتصاد ظه طور ویژه درگیر شدا این کشور در چندین پروژه زیرظنایی ظیرگ و نیی خرید فناوریهتای
پیشرفته ا هار نگرانی کردهاند .این نگرانیها در دو دسته قاظل تقایم اس ،دسته نسا ،ظته کنتتر
چین ظر زیرساخ،های استراتژی

و امکاا جاسوسی ظاز میگردد .ظرای مثتا ظرنتده شتدا شترک،

گروه ظندر ظینالمللی شانگهای در سا  6111در مناقصه ساخ،وسازهای ظندر حیفا یکتی از ماتا ل
مورد نگرانی مقامات امنیتی اس .،حیفا شلومترین ظندر و نیی پایگتاه ادتلی ناوگتاا دریتایی استرا یل
محاوب میشود .محلی که زیردریاییهای اسرا یل که قادر ظه پرتاب موش هتای هاتتهای هاتتند
در آا جا لنگر انداختهاند .ظا این حا معاهده شرک ،چینی هرگی در شورای امنی ،ملتی یتا کاظینته
اسرا یل مورد ظحز قرار نگرفته اس.(The Economist, 2018) ،
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نگرانی دیگر ظه انتقا فناوری تالیحات پیشرفته ظه چین ظاز میگردد .ظعد از شکای،هتای فتراواا
آمریکا اسرا یل موافق ،کرد تا فروش سالح ظه چین را در سا  6111متوقتف ستازد .ظتا ایتن حتا
منطقه خاکاتری در فناوری های کتارظرد دوگانته همچتوا هتوش مصتنوعی و محصتوالت امنیتتی
سایبری می تواند ظرای اهداف نظارتی و اطالعاتی مورد استتفاده قترار گیترد .ایتن ماتئله ظته نگرانتی
مشاظه اسرا یل و همپیمانانش منجر شد .مقامات امنیتی هشدار دادند که چتین ظتیرگتترین شتری
تجاری ایراا مرگبارترین دشمن اسرا یل اس .،چین ظه مدرا کتردا نیروهتای ماتلح ایتراا و نیتی
فروش فناوری دلحآمیی هاتهای اقدام کرده اس.(The Economist, 2018) ،
رواظط تجاری اسرا یل و چین ظا سفر نتانیاهو ظه چین و دیدارش ظا ر یسجمهور چین شی جتین
پینگ شکوفا شد .در هش ،ماهه نسا ،سا  6114استرا یل  3.1میلیتارد دالر کتاال و ختدمات ظته
چین عرضه کرد که در مقایاه ظا مدت زماا مشاظه در سا قبتل  23دردتد افتیایش داشتته است.،
چین سومین سرمایهگکار عمده در ظسش فناوری اسرا یل ظوده اس.(The Economist, 2018) ،
نتانیاهو تالش دارد تا ظا تأسیس ی

سازماا دولتی معامالت ظا چین را تنظتیم کنتد چراکته

ظنا ظه اذعاا ر یس ساظن سرویس اطالعات خارجی اسرا یل(موساد) اسرا یل در حا حاضر هیچ
مکانیام دقیقی ظرای اطمیناا از عدم فروش دارایتیهتای اقتصتادی کلیتدی و دانتش فناورانته
ارزشمند خود ندارد ).(The Economist, 2018
روابط چین و ترکیه :از همکاری راهبردی تا شراکت راهبردی
ظا امضای توافننامه مشتر در سا  6111رواظط ترکیه و چین در ی

مایر مثبت ،قترار گرفت.،

رواظط دو کشور ده سا ظعد ظا سفر نسا،وزیر چین ظه آنکارا ظه سرع ،رو ظه گاترش گکاشت ،و پکتن
توافن نامه هتایی را ظترای ارتقتای ستطح رواظتط دوجانبته ظته ستطح همکتاری استتراتژی

امضتا کترد

) .(Colakoglu, 2015: 16هم زماا ظا این دیدار نیروی هوایی چین و ترکیه نساتتین تمترین نظتامی
مشتر خود را در پایگاه هوایی کونیا در آنانولی مرکیی انجام دادند ).(Reuters, 2010
رواظط چین و ترکیه در دوره شی جین پینگ پویاتر از گکشته شد .نساتین سفر شی جتین
پینگ ظه ترکیه ظهعنواا معاوا ر تیسجمهتور در فوریته  6116رقتم ختورد و طتی ایتن دیتدار
پروژههای ظیرگی در ظسشهای انرژی هاتهای و ظسشهای راه آهن در دستور کتار قترار داشت،
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) .(www.fmprc.gov.cnنسا،وزیر(وق )،رجب طیب اردااا نیی ظه طور متقاظل سه ماه ظعتد
ظه چین سفر کرد ( .)DW, 2012در همین سا ترکیه عضو نا ر ستازماا همکتاری شتانگهای
(که در سا  6111تأسیس شد) گردید سازمانی که چین از اعضای مؤثر آا ظه شتمار متیآیتد
).(People's Daily, 2012
شکوفایی ظعدی رواظط ترکیه و چین متعاقب ظیگانگی آشکار راهبردی ترکیه از ارب رخ داد.
اختالفات میاا آنکارا و آمریکا و متحداا ارظی آا انباشته شده و همتین امتر موجتب تضتعیف
رواظط فی ماظین ترکیه و ارب گردیده اس .،در واقع از زمتاا کودتتای نافرجتام جتوالی 6112
رواظط ترکیه ظا ارب در سطح پا ینی قرار دارد .این شرایط ظعضی نا راا را تشوین متیکنتد تتا
شرایطی را در نظر ظگیرند که رواظط متالطم فیاینده ترکیه ظا ارب ممکن اس ،ظه تغییر اساستی
جه،گیری راهبردی ترکیه ظه سوی شرق شود (.)The Washington Post, 2014
در نوامبر  6112نسا ،وزیر(وق )،اردااا نشاا داد که این امکاا وجود دارد تتا در دتورت
عضوی ،کامل ترکیه در سازماا همکاریهای شانگهای ایتن کشتور از تتالش ظترای عضتوی ،در
اتحادیه اروپا چشمپوشی کند ) .(Hürriyet Daily News, 2016دو دیدگاه در ظاره ایتن ستسن
اردااا وجود دارد .ظرخی کارشناساا ترکیه معتقدند که این سسن واکنشی ناتب ،ظته سترع،
پا ین مکاکرات عضوی ،ترکیه در اتحادیه اروپاس .،ظا این حا ظرخی دیگتر معتقدنتد کته ایتن
سسناا نشاادهنده عیم جدی اردااا ظه تغییر سیاس ،خارجی ترکیه ظه سوی شرق اس.،
رواظط تجاری فیماظین ترکیه و چین ظا چالشهایی مواجه ظوده اس .،ظرای مثا در سپتامبر
 6113مناقصه نیروگاه هاتهای ظا چین ظه کنارسیوم ژاپنی ت فراناوی واگتکار شتد .در نتوامبر
 6111درس ،پیش از ورود ر یس جمهور چین ظه آنکارا جه ،شرک ،در اجالس ستراا گتروه
جی  61ترکیه مکاکرات در مورد میایده دفاع موشکی چتین را لغتو کترد ) .(DW, 2015ایتن
واقعی ،که پکن هیچگاه حیب کارگراا کردستاا را ظهعنواا ی
نشناخته اس ،رهبراا تر

سازماا تروریاتی ظه رستمی،

را د چرکین کرده اس.،

اختالفات ظر سر مائله اویغور رواظط چین و ترکیه را ماحور کرده اس .،پکن از فعالی،های
ال ناراضتی است .،در همتین راستتا پکتن دتدور
ضد چینی دیاستپورای اویغتور در ترکیته کتام ً
گکرنامههای ترکی ظه پناهجویاا اویغور در سا های اخیر را ظهمثاظته یت

اقتدام هتاکانته تلقتی
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میکنتد ( .) Daily Sabah, 2015در همتین حتا ترکیته ادترار دارد تتا چنتین اقتداماتی در
چارچوب مائولی،های ظشردوستانه ترکیه تلقی شود نه ظه مثاظه مواضع ضد چینی.
ظر اساس ظرخی گیارشها ظین  11تا  61هیار اویغتوری در استتاا ادلتب در شتما ستوریه
زندگی میکردند که ستییهجویاا اویغور در دفوف احرار الشام در حا مبارزه ظا دولت ،مرکتیی
سوریه ظودند (.)AP News, 2017
پکن از این موضوع نگراا ظود و این امکاا وجود داش ،ظرخی از این ستییهجویاا ظته چتین
ظازگردند که در این دورت آاها میتوانند ی

تهدید امنیتی ظاشند .در این مقطع پکتن آنکتارا

را ظرای عدم جلوگیری از توسعه ظیشتر جهادیهای شبکه اویغور در سوریه مورد انتقاد قرار داد.
یکی دیگر از چالش های موجود در راظطه ظا مائله اویغور محدوی،های جدیتدی است ،کته
پکن از  11فوریه  6112ظرای ددور وییا جه ،شهرونداا تر

اعما کرده است .،رژیتم جدیتد

ددور روادید چندین مورد را تعقیب می کند که مقامات چینی ادعا متی نمودنتد کته شتواهدی
وجود دارد که ظرخی گروههای تر

و اویغور از گکرنامههای تر

ظرای قاچاق انااا از چین ظته

سوریه استفاده کردهاند ) .(BBC News, 2015رژیم جدید ددور روادید تقریباً سفر شهرونداا
تر

ظه چین را ایرممکن میسازد در حالی که در سا پیش از آا آنکارا ی

الکترونی

سیاتتم روادیتد

را ظرای تاهیل ماافرت اتباع چین ظرای سفر ظه ترکیه را راهاندازی کرده ظود.

ظا این ودف معاوا وزیر خارجه چین نساتین مقام ارشد خارجی ظود کته پتس از کودتتای
نافرجام  11جوالی  6112ظرای اظیار همباتگی چین ظا حیب توسعه و عدال ،ظه آنکارا سفر کرد
) .(The Diplomat, 2016از آا زماا ظه ظعد ظا تیرگتی رواظتط آنکتارا و آمریکتا رواظتط حتیب
عدال ،و توسعه ظا چین رو ظه تقوی ،گکاشته اس.،
در تالشی ظرای ارتقای سطح همکاریها و رواظط ر یسجمهور رجب طیب اردااا ظه همتراه
هیئتی ظلندپایه در نشا ،مجمع راه اظریشم در پکن شرک ،کترد .در پتی ایتن ستفر ترکیته و
چین موافق،نامه هایی در خصوص استرداد مجرمین کریدورهای حمل و نقل ظینالمللی و ایجاد
متقاظل مرکی فرهنگی امضا کردند (.)Daily Sabah, 2017
در  3اوت  6111وزرای خارجه دو کشور چاووش االو و وانگ یی در پکن ظا یکتدیگر دیتدار
کردند .در نتیجه این دیدار چاووش اوالو قو ریشهکن کردا ستییهجویتاا ضتد چینتی و نیتی
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ممانع ،از هرگونه اقدامی که چین متورد هتدف قترار ظگیترد ( ازجملته سترکوب گتیارشهتای
رسانهای که دارای محتوای ضد چینی ظاشد) را داد ).(VOA News, 2017
ظرام ظرخی تنگناها رواظط اقتصادی چین و ترکیه در سا  6112ظه شدت رو ظته گاتترش
نهاد .ظر اساس گیارش مؤساه آمار ترکیه حجم تجارت دوجانبه در سا  6112ظته رقتم 61.4
میلیارد دالر افیایش یاف ،و در ده ماهه نسا ،سا  6111ظه رقتم  61.22میلیتارد دالر رستید
( .)The Turkish Statistical Instituteظنا ظه گیارش وزارت ظازرگتانی چتین سترمایهگتکاری
ماتقیم خارجی چین در ترکیه در سا  6112ظه ارزش  296.3میلیوا افیایش یافLerner,( ،

 .)2017وزارت اقتصاد ترکیه چنین ادعا متیکنتد کته در ستا  142 6111شترک ،چینتی در
ترکیه ظه ثب ،رسیده اند (.)The Turkish Ministry of Economy
گردشگری نیی در حا افیایش اس .،در حدود  611هیار توریا ،چینی در سا  6111ظته
ترکیه سفر کردند .مقامات ترکیه اعالم نمودند ظازدیدکنندگاا چینی ظه رقم  311هتیار نفتر در
پایاا سا  6114رسید .اخیراً چین محدودی ،های قبلتی در متورد دتدور روادیتد ظترای تجتار
ترکیه را کاهش داده اس.(China Daily, 2018) ،
روابط چین و عربستان :شراکت راهبردی
تعامالت اقتصادی و رواظط امنیتی نقش تعیینکنندهای را در تعامالت چین ظا دول،های حتوزه
خلیپفارس ایفا میکند .چین تالش میکند تا از قدرت نفوذ اقتصتادی ظترای تتوازا ظسشتیدا ظته
تنشهای عرظاتاا سعودی و ایراا استفاده کند .چین در سا  6111از ایاالت متحتده ظتهعنتواا
ظیرگترین شری

تجاری عرظاتاا سعودی پیشی گرف ،و ظه ظتیرگتترین رهبتر تجتاری ایتراا و

عرظاتاا تبدیل شد .در سا  6111مل

سلماا قراردادی ظه ارزش  21میلیارد دالر را امضتا کترد

و دو کشور اجرای موافق،نامه های پتروشیمی فناوری و دیگر ظسشها را آاتاز کردنتد .عتالوه ظتر
عرظاتاا چین در مجمع همکاریهای کشورهای عرظی و چین متعهد ظه  63میلیتارد دالر کمت
توسعهای شده اس .،ر یسجمهور چین در سفر خود ظه امارات متحتده عرظتی ظته ظحتز پیرامتوا
همکاریهای اقتصادی و امنی ،منطقهای پرداخ .،عل ،این امر آا اس ،کته  21دردتد تجتارت
چین ظا اروپا و آفریقا از طرین امارات متحده عرظی عبور میکند ).(Daniels, 2018
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ظه لحاظ نظامی چین اخیراً گش،زنیهای دریایی خود را تا نیدیت

خلتیپ عمتاا و خلتیپ

عدا افیایش داده اس .،چین همچنین اقدام ظه تأسیس ی

پایگاه در جیبتوتی کترده است ،تتا

منافع تجاری و اقتصادی خود در منطقه و احتماالً ایجاد ی

نیروی نظتامی ظلندمتدت حمایت،

نماید ).(Daniels, 2018
تمایل چین ظرای تعامل ظا تهراا ممکن اس ،ظرای همکاری در حوزه امنیتی مشکالتی ظته همتراه
داشته ظاشد حتی در زمانی که چین حضور نظامی خود در منطقه را ارتقا متیدهتد .راظطته چتین ظتا
ایراا مانع از رواظط نیدی
آمریکا ظهعنواا ی

ظا دول،های عرب شده اس ،چه این که ناچار از آا اس ،تا چالشتی را ظته

قدرت امنی ،منطقهای االب تحمیل نماید .تا زمانی که پکتن نیدیت

ظته تهتراا

ظاقی ظماند ظعیتد است ،در کوتتاهمتدت عرظاتتاا و خلتیپفتارس چرخشتی ظته چتین ظترای خریتد
هواپیماهای ظدوا سرنشین و دیگر سس ،افیارهای نظامی چین داشته ظاشند ).(Daniels, 2018
سرمایهگکاری های اقتصتادی تنهتا عامتل متؤثر در رواظتط چتین و عرظاتتاا نسواهتد ظتود
همکاریهای امنیتی نیی ظه نظر میرسد ظه طور قاظل توجهی افیایش پیدا خواهد کترد .ایتن کته
چگونه نیروی هوایی عرظاتاا در حتا استتفاده از هواپیماهتای ظتدوا سرنشتین چینتی است،
موضوعی قاظل تعمن می ظاشد .همچنتین نیروهتای نظتامی چتین و عرظاتتاا در حتا حاضتر
تمرینات مشترکی در زمینه مبارزه ظا تررویام در ارب چین ظرگیار میکنند تمریناتی که رژیتم
پادشاهی عمدتاً ظا ارتش آمریکا انجام میداد .در ی

جلوه از همکاریهای نظتامی رو ظته رشتد

کشتیهای نیروی دریایی چین از ظندر جده ظتهعنتواا ظسشتی از مانورهتای فعتا روزافتیوا در
خلیپ عدا ظازدید کردند ).(Oualaalou, 2017
چین ممکن اس ،ظهعنواا ی

تازه وارد ظه خاورمیانه ادرا

شود ولی در واقع استتراتژی آا

ظه طور کامل ظر اساس اهتداف ظلنتد متدت طراحتی شتده است .،حضتور آاهتا از نظتر نظتامی
(موافق،نامه ها ظا هر دو کشور ایراا و عرظاتاا) اقتصادی (قراردادهای پاالیشگاههای نفتتی ظته
ارزش  11میلیارد دالر ظا عرظاتاا) و ظه لحاظ استراتژی

(ظازنشانی جدو ژ وپلتی

خاورمیانته

در همکاری ظا اسرا یل و ایراا) احااس میشود .ظرام منازعات در حا وقتوع در منطقته پکتن
تمام سعی خود مبنی ظر حفظ سیاس ،ظیطرفی و حفظ رواظط دوستانه ظه همته طترفهتا ظترام
منافع متعارض ژ وپلتی

ادامه داده اس.(Oualaalou, 2017) ،
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نتیجهگیری
چین ظهعنواا یکی از قطبهای در حا رشد در عرده اقتصاد و سیاست ،جهتانی در تتالش
اس ،تا خود را در چشم اندازی نیدی

ظه عنواا ی

ظتازیگر تأثیرگتکار در عردته جهتانی ارتقتا

ظسشد و رفی ،خود را تا سر حد قدرتی قاعدهساز افیایش دهد .این چشتمانتداز در گترو ادامته
رشد اقتصادی مثب ،چین اس ،که ظیتردید یکی از لوازم آا تضمین امنی ،و نیی تداوم جریتاا
انرژی و همچنین ظازار فروش کاالها و خدمات چینی اس.،
خاورمیانه ظه عنواا یکی از مناطن حااس در ژ وپلتی

جهانی نقش ظایایی را در متاتریس

سیاس ،خارجی چین ایفا میکند .از همین رو سیاست ،ختارجی چتین ظتا تمرکتی ظتر راهبترد
میانجیگری و ارا ه چهرهای ایرمداخلهگر موجب شده تا رفی ،کنشگری چتین در منطقته رو
افیایش گراید .توجه ظه این نکته ضروری اس ،که چین در تنظیم سیاس،های ختود در منطقته
همواره ظه رقیب سنتی خود یعنی ایاالت متحده نظر داشته و ظههیچ وجه قصدی ظترای مواجهته
ماتقیم ظا آمریکا در ماا ل منطقهای ندارد.
راهبرد ادلی چین در منطقه خاورمیانه تضمین ثبات و نیی امنی ،جریاا انترژی است .،در حتا
حاضر خاورمیانه و ظه طور خاص ایراا ادلیترین منبع تأمینکننتده نفت ،چتین ظته شتمار متیرود.
چین در نظر دارد تا عالوه ظر ایراا مناظع تأمین انرژی خود را متنوع گرداند از این رو در تالش است،
تا ظا دیگر تولیدکنندگاا نف ،در منطقه از جمله عرظاتاا رواظط نیدیکی ظرقرار سازد.
کشورهای شورای همکاری خلیپ فارس ادلیترین ظازار فروش کاالهتا و ختدمات چینتی ظته
شمار میروند و در حا حاضر چین جیو شرکای تجاری ادلی این کشورها محاتوب متیشتود.
این رواظط از زماا ظرگیاری نشا 61 ،کشور عرب در پکن و سفر پادشاه عرظاتاا ظه چتین ظته
سرع ،رو ظه افیایش اس.،
در حوزه سیاس ،خارجی خاورمیانه ای چین موضوع مهم نیدیکی ظه شرکای راهبردی ارب
در منطقه اس .،کشورهایی همچوا ترکیه (که عضوی ،در ناتو موجتب همپیمتانی آا ظتا اترب
شده اس )،و عرظاتاا و یا حتی اسرا یل ظه شرکای مهم و قاظل توجه چتین در منطقته تبتدیل
شدهاند و در ظایاری از موارد این شراک ،در رقاظ ،ظا آمریکا قاظل ارزیاظی اس.،
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در مجموع می تواا چنتین ا هتار داشت ،کته ظترام ظرختی تحلیتلهتا کته چتین را فاقتد
ظرخورداری از ی

رویکرد راهبردی ناب ،ظه خاورمیانه معرفی میکند ظه نظر میرستد منطقته

خاورمیانه جایگاه ظاالیی در رویکرد سیاس ،خارجی چین داشته و این کشور سعی دارد عالوه ظر
حضور سیاسی و اقتصادی خود در خاورمیانه ظه تقوی ،حضور نظامی خود در خلیپ فارس اقدام
نماید تا از این طرین از جریاا ظا ثبات انرژی در منطقه اطمیناا یاظد اقتدامی کته تتا کنتوا ظتا
مسالف ،آمریکا مواجه نشده اس.،
ظرام وجود رقاظ ،میاا ظازیگراا فرامنطقهای در ماتا ل و ظحترااهتای خاورمیانته و منتافع
متعارض آنها در این ظحرااها ظه نظر میرستد چتین تتالش دارد تتا ضتمن دوری از ظرختورد و
مواجهه ماتقیم ظتا آمریکتا در منطقته از موضتعی ظتی طرفانته در رونتد معارضتات و مناقشتات
منطقه ای دخال ،نماید و از طرین افیایش واظاتگی اقتصادی ظا کشتورهای منطقته ظته افتیایش
نفوذ خود کم

کند .این شرایط میتواند در ظلندمدت از نفوذ آمریکا در منطقته ظته نفتع چتین

ظکاهد و سیاس ،چرخش ظه شترق جتایگیین سیاست ،اتربگرایانته در ستم،گیتری سیاست،
خارجی ظازیگراا منطقهای شود.
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