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روابط اقتصادی چین و خلیج فارس تحت ابتکار کمربند و جاده
الدن رنجبر حقیقی
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 1کارشناسي ارشد مطالعات منطقه اي گرايش خاورميانه دانشگاه عالمه طباطبايي ،تهران ،ايران

چکیده
در سالهاي اخير ،حجم تجارت بين چين و شش کشور شوراي همکاري خليجفارس بهطور قابلتوجهي افزايش يافته است و با
اين روابط تجاري ،چين به يک شريک اقتصادي عمده براي شوراي همکاري خليجفارس تبديل شده است و با توجه به گسترش
روابط چين و شوراي همکاري خليج فارس در سالهاي اخير ،اين پرسش مطرح ميشود که روابط اقتصادي چين و خليج
فارس تحت ابتکار کمربند و جاده چگونه است و هدف از اين پژوهش نيز بررسي روابط اقتصادي چين و شوراي همکاري خليج
است .اين پژوهش به صورت توصيفي ،تحليلي در سال  1399انجام شده است .بنابراين اين مقاله به تجزيه و تحليل وابستگي
اقتصادي چين و شوراي همکاري خليجفارس ميپردازد .اين کار بعد از بررسي مباني نظري پژوهش(اهميت ژئوپليتيک انرژي،
شوراي همکاري خليج فارس ،همکاري و همگرايي  -اقتصادي در زيست بوم منطقهاي و امنيت انرژي) با تجزيه و تحليل رشد
اقتصادي و صنعتي چين و نياز روزافزون آن به منابع نفتي ،وابستگي چين به خليج فارس ،روابط اقتصادي ،سياسي ،با تمرکز بر
انرژي ،تجارت ،سرمايهگذاري و پروژههاي زيربنايي و ساختماني چين و شوراي همکاري خليجفارس آغاز ميشود ،سپس در
مورد پروژه «کمربند و جاده» بحث ميشود و در انتها به موانع تحقق اين پروژه از چشمانداز نظريه همگرايي پرداخته ميشود.
نتايج نشان ميدهد روابط اقتصادي بين چين و شوراي همکاري خليجفارس در سالهاي آتي ،ميتواند تشديد شود .ايده چين
تحت پروژه «کمربند و جاده» نقش مهمي در گسترش حضور منطقهاي آن در خليج فارس دارد و فرصتهاي همکاري براي
چين و شوراي همکاري خليجفارس را افزايش ميدهد .اما اين پروژه با موانع متعددي روبهرو ميباشد که تا زماني که اين موانع
در ميان کشورهاي عضو اين پروژه مرتفع نگردد امکان تحقق بهينه اين طرح مشکل ميباشد.
واژههای کلیدی :روابط اقتصادي ،کمربند و جاده ،چين ،خليج فارس ،شوراي همکاري خليج فارس

85

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،34اسفند 1399

 .1مقدمه
بعد از پايان جنگ سرد و فروپاشي نظام دوقطبي ،دنيا همچنان در دوران گذار به سر ميبرد .در دوره جديد ،جهان شاهد رقابت
ميان بازيگران قدرتمندي است که در تالش براي تحميل نظام مطلوب خود بر جهان هستند .از يک سه ،ايالت متحده امريکا با
تعقيب طرحهاي تهاجمي درصدد تحميل نقش و جايگاه خود بهعنوان تنها ابر قدرت است و از سوي ديگر ،اتحاديه اروپا،
روسيه ،چين ،هند و چند بازيگر ديگر خواهان نظام چندقطبي هستند .در اين شرايط ،چين با اتکا به تاريخ و تمدن پنج هزار
ساله ،فرهنگ غني ،قلمرو وسيع و جمعيت انبوه ،ثبا ت و مشروعيت داخلي و رشد اقتصادي و صنعتي سريع طي سه دهه اخير،
بهعنوان يک قدرت در حال ظهور توجه زيادي را به خود جلب کرده است(خداقليپور :1396 ،ص .)19از سوي ديگر نياز
جمهوري خلق چين به منابع انرژي فسيلي مانند نفت و گاز افزايش مييابد .محرک اصلي چين در فعالتر شدن آن در خليج
فارس ،نيازهاي انرژي و به موازات آن ،کمرنگتر شدن نقش ايدئولوژي آن در سياست جهاني پس از جنگ سرد است .اگر چين
طي جنگ سرد نگاهي ايدئولوژيک به مسائل منطقه اي داشت ،پس از جنگ سرد ،منافع ملي و عملگرايي ،نقش زيادي را در
سياست خارجياش ايفا کرده اس ت .اين نقش در موازنه امنيتي بازيگران منطقه تأثيرگذار بوده است .چين از اوايل دهه 199۰
خودکفايي انرژي را از دست داده و وابستگي اش به واردات نفت افزايش يافته است .اين مسائل راهبردي ،بر نگاه چين به
منطقه ،رقابت و همکاري با آمريکا و نزديکي به بازيگران بزرگ انرژي در منطقه همچون عربستان سعودي (به عنوان متحد
آمريکا ) ايران (به عنوان مخالف آمريکا) تأثيراتي داشته و بنابراين ،ثبات منطقه از اين حيث براي چين اهميتي مضاعف پيدا
کرده است(بزرگمهري و ميرزايي :1396 ،ص.)2
بنابراين رابطه بين چين و خليج فارس جزء مجموعه مهم روابط چين تلقي ميشود(ابراهيميفر :1394 ،ص .)7زيرا منطقه
خاورميانه و کشورهاي حوزه خليج فارس يکي از مهمترين ،حساسترين و پيچيدهترين مناطق جهان به شمار ميآيد .آنچه اين
منطقه را در تمامي ابعاد و حوزهها برجسته ساخته ،ويژگيهاي منحصر به فرد سياسي ،اقتصادي ،فرهنگي -اجتماعي،
جغرافيايي و ژئوپلتيکي آن است(اکبريان و شکري :1396 ،ص )194و منطقه خليج فارس از اهميت بسياري در معادالت
بينالمللي به ويژه از منظر انرژي برخوردار است .اهميت ذخاير و توليد نفت و گاز کشورهاي حوزه خليج فارس موجب پيوند
ميان امنيت اين منطقه با امنيت جهان شده و زمينه حضور و رقابت قدرتهاي بزرگ را نيز فراهم کرده است(عليخاني:1391 ،
ص .)45چين و کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس در انتهاي آسيا واقع شدهاند ،در سالهاي اخير روابط متراکم و
چندوجهي ايجاد کردهاند .روابط تجاري و اقتصادي در توسعه اين روابط اساسي بوده و انرژي نقش مهمي دارد(ابراهيميفر،
 :1394ص .)7چين يکي از قدرتهايي است که موقعيت آن با سرعتي شگفتانگيز در سياست بينالملل درحال ارتقا است.
انرژي ،صنعت اصلي کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس است و چين ب راي توسعه اقتصادي خود ،به يک بازار باثبات انرژي
نياز دارد .توسعه سريع اقتصادي در چين باعث افزايش تقاضاي انرژي شده و تعامل اين کشور با کشورهاي شوراي همکاري
خليج فارس در حوزه انرژي ،سنگ بناي رابطه و همکاريهاي اقتصادي و سياسي دوجانبه است که در تجارت ،سرمايهگذاري و
پروژههاي ساختوساز نمود يافته و موجب گسترش ابعاد همکاري اقتصادي سياسي شده است(ابراهيميفر :1394 ،ص.)7
بنابراين با وجود اينکه حوزه خليج فارس ،مخزن انرژي جهان محسوب ميشود ،چينيها درباره نقل و انتقال انرژي در اين
منطقه ،به لحاظ تجربههاي گذشته همواره دچار نگراني هستند .امروز اين نگرانيها در اعمال تحريمهاي نفتي عليه ايران ،وجود
بي نظمي در منطقه ،رقابت دوجانبه ميان ايران و عربستان و همچنين نقش روسيه در منطقه است که همگي از منظر پکن
ميتواند به شکل بالقوه آثار مخربي بر امنيت عرضه انرژي در منطقه برجا بگذارد .اين امر سبب شده است مقامهاي پکن،
همراستا با توسعه خطوط ارتباطي زيرساختي در چارچوب ابتکار يک کمربند يکراه ،به طور جدي تأمين امنيت عرضه انرژي
به کشور خود را در برابر اقدامهاي تخريبي احتمالي رقبا مد نظر قرار دهند(ميرترابي و ترکي .)223 :1398 ،با توجه بـه
گسترش روابط چين و شوراي همکاري خليج فارس در سالهاي اخير ،اين پرسش مطرح ميشود که روابط اقتصادي چين و
خليج فارس تحت ابتکار کمربند و جاده چگونه است و هدف از اين پژوهش نيز بررسي روابط اقتصادي چين و شوراي همکاري
خليج است؟ اين پژوهش به صورت توصيفي ،تحليلي در سال  1399انجام شده است.
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در ادامه مقاله بدين صورت سازماندهي شده است .در بخش دوم کارهاي مشابه داخلي بيان ميگردد .در بخش سوم به مباني
نظري پژوهش پرداخته شده است .در بخش چهارم مفاهيم اصلي بيان ميشود و سپس در بخش پنجم نتايج بيان ميگردد.
 .2کارهای انجام شده
ميرترابي و ترکي( )1398در مقاله خود بيان ميکنند ،چين بهعنوان دومين اقتصاد بزرگ جهان ،چند دهه رشد مستمر و
پرشتاب اقتصادي را تجربه کرده و امروز براي استمرار بخشيدن به روند خيزش خود بهعنوان قدرتي جهاني و رفع تنگناهاي
پيشروي اقتصاد صادرات محور خود ،به شدت به امنيت بخشي به منابع عرضه انرژي وارداتي ،وابسته است .در همين راستا،
مقامهاي پکن چند سالي است که ابتکاري بينالمللي را در چارچوب احياي جاده ابريشم بهمنظور ايجاد پيوندهاي اقتصادي،
تجاري ،زيرساختي و انرژي با دهها کشور جهان مطرح و با قدرت دنبال کردهاند .هدف از اين پژوهش ،برجسته کردن تالشهاي
پکن در مقابله با تنگناهاي مرتبط با تأمين انرژي و استمرار رشد اقتصادي از طريق پيشبرد ابتکار احياي جاده ابريشم است که
از آن با عنوان يک کمربند يکراه ياد مي شود .پرسش اصلي تحقيق اين است که دولت چين چگونه قصد دارد از طريق پيشبرد
ابتکار يک کمربند يکراه ،اهداف خود را در زمينه امنيت انرژي و رشد اقتصادي محقق سازد؟ پاسخي که بهعنوان فرضيه به اين
پرسش داده شده اين است که دولت چين از طريق پيشبرد ابتکار يک کمربند يکراه ،قصد دارد ضمن تقويت قابليت پرداخت و
قابليت دسترسي به انرژي وارداتي به کشور ،توانمندي اقتصاد صادرات محور خود را بهبود بخشد .مقاله نشان ميدهد ابتکار يک
کمربند يکراه ،به عنوان حلقه تکميلي در راهبرد تقويت امنيت انرژي وارداتي چين پس از راهبرد ترغيب شرکتهاي چيني در
سرمايهگذاري در بخش باالدستي درکشورهاي نفت خيز بهحساب ميآيد و اين هر دو ،در راستاي تحکيم بخشي به استمرار
الگوي توسعه صادرات محور اين کشور است .روش تحقيق مقاله توصيفي-تبييني است.
عسگرخاني و همکاران( )1397در مقاله خود بيان ميکنند ،از آنجايي که اقتصاد يک عامل تعيين کننده در سياست خارجي
چين به شمار ميرود و با توجه تغيير ماهيت رقابتها در ساختار رقابتي جهان کنوني حول محول مناسبات اقتصادي اين مقاله
به دنبال تجزيه و تحليل سياست خارجي چين بر اساس تحوالت جديد از منظر ژئواکونوميکي ميباشد .از زمان آغاز دوره
اصالحات ،اين عامل نيروي محرکه رشد و توسعه چين به شمار مي رود .در نتيجه ،سياست مشارکت سازنده با دنياي خارج ،به
ويژه پيشرفته ،به نقطه تمرکز سياست خارجي چين تبديل شده است .با اين حال ،با کاهش رشد اقتصادي چين از آغاز
سالهاي  ،2۰1۰رهبران کشو ر به منظور حفظ رشد اقتصادي و جلوگيري از تله «درآمد متوسط»« ،وابستگي به مصرف
داخلي» بر «مدل سرمايه گذاري خارجي» تأکيد کردند .اين تحوالت پيامدهاي مهمي براي سياست خارجي داشته چين در بر
داشته است .مهمترين بازنمودهاي سياست خارجي اقتصاد پايه را ميتوان در گزارههاي ذيل خالصه کرد :حفظ و حتي تقويت
تعهدات چين به موسسات مالي موجود؛ تاکيد بر نقش بازار؛ تمرکز بر آسيا؛ تقويت روابط اقتصادي با شرق و غرب جغرافيايي
آسيا؛ ايجاد موسسات و طرح هاي چندجانبه اقتصادي جديد و همچنين تالش براي حفظ و تقويت روابط اقتصادي با اياالت
متحده که توسط دونالد ترامپ با فشار مواجهه بوده است .روش به کار گرفته شده در مقاله توصيفي – تحليلي بوده و منابع
مورد استفاده نيز بيشتر ماهيت کتابخانهاي و اينترنتي دارند.
اکبريان و شکري( )1396در مقاله خود بيان ميکنند ،خروج بريتانيا از منطقه خليج فارس در اواخر دهي  196۰با استقالل
سياسي و اقتصادي شيخ نشينهاي عربي حوزه خليج فارس همراه بود .ظهور اين بازيگران جديد در عرصه نظام منطقهاي خليج
فارس ،معادالت ساختاري منطقه را در ابعاد مختلف تحت شعاع قرار داد .دولتهاي عربي حوزه خليج فارس تحت تأثير
ديالکتيک اندرکنش عوامل سياسي ،اقتصادي ،اجتماعي -فرهنگي و امنيتي در سطوح داخلي ،منطقهاي و بينالمللي هرچه
بيشتر در ايجاد يک سازوکار درون منطقهاي ترغيب شدند .در نهايت ،اين دولتها در يک حلقه ارتباطي مبتني بر وفاق ،شوراي
همکاري خليج فارس را تشکيل دادند .اين مقاله با تبيين نظري و فرانظري مباني همگراي منطقهاي و با اتکا به روشهاي
مختلف تحليلي(توصيفي ،تحليلي ،تبييني  -علي ،فرايندي ،ساختاري ،کارگزاري) ،تالش ميکند به اين سؤال پاسخ دهد که
فرايند همکاريها و همگرايي منطقهاي پس از شکلگيري شوراي همکاري خليج فارس با چه تحوالتي مهمي روبه رو بوده

87

مجله دستاوردهای نوین در مطالعات علوم انسانی
سال سوم ،شماره  ،34اسفند 1399

است؟ در اين راستا ،فرض مهم اين نوشتار اين است که اولويتهاي شوراي همکاري خليج فارس پس از شکلگيري تغيير پيدا
کرده و اعضاء با نهادسازي بسترمند ،ضمن مديريت همکاريها ،مقدمات الزم را براي تعميق همگرايي اقتصادي در سطح
فراملي در بخشهاي مختلف فراهم کرده و با افزايش وابستگي متقابل بين اعضاء به يک پروژه همگرايي مهم در جهت
منطقهگرايي اقتصادي مبدل شده است .يافتههاي پژوهش نيز با بررسي فرايند مديريت همکاريها در جهت تعميق همگرايي
اقتصادي در چارچوب مدل تحليلي پژوهش اين فرض را تأييد ميکند.
خداقليپور( )1396در مقاله خود بيان ميکند ،جمهوري اسالمي ايران با توجه به موقعيت ويژه جغرافيايي و ژئواستراتژيک خود
در چهار راه آسياي مرکزي ،غرب و جنوب آسيا ،با ظرفيتها و امکانات ويژه زيرساختي و مواصالتي ،هدف کالن خود را در
داخل ،جهش اقتصادي از طريق جذب سرمايهگذاري خارجي قرار داده و در سطح منطقه نيز خواهان ثبات ،امنيت و توسعه
مناطق پيراموني خود است .در عين حال ،جمهوري خلق چين طرحي را با نام «ابتکار کمربند -راه »1بهعنوان يک طرح فراگير
منطقهاي مطرح کرده که حدود  65کشور را در برمي گيرد و داراي ابعاد متعدد و مختلف اقتصادي -تجاري ،علمي  -فرهنگي و
حتي ژئوپلتييک و امنيتي است که ميتواند آثار و پيامدهاي وسيعي در منطقه داشته باشد .هدف کالن اين طرح ارتقاي سطح
توسعه کشورهاي مابين مرزهاي شرقي و غربي اوراسيا از طريق تسهيل همکاريهاي منطقهاي و توسعه زيرساختهاي
کشورهاي مسير عنوان شده و با توجه به بازوها و سازوکارهايي که براي دستيابي به اين هدف تعريف کرده به نظر ميرسد که
ظرفيت تحقق اين هدف را داراست .پرسش اساسي اين مقاله ،اين است که ابتکار کمربند -راه چين چگونه ميتواند منافع ملي
جمهوري اسالمي ايران -اعم از داخلي و منطقهاي -را تحت تأثير قرار دهد .اين مقاله در نظر دارد زمينهها و چگونگي
تأثيرگذاري ابتکار مزبور بر روند همکاريهاي منطقهاي را از دريچه نظريه منطقه گرايي و با روش تبييني -تحليلي مورد بررسي
قرار داده و منافع و مضار احتمالي آن را براي جمهوري اسالمي ايران ،تبيين نمايد .فرضيه مقاله اين است که ابتکار کمربند-
راه چين در صورت عملي شدن ،از طريق گسترش زيرساختهاي مبادالت تجاري و فرهنگي در منطقهاي و کمک به توسعه و
امنيت منطقه ،ظرفيت تأمين منافع اقتصادي و ژئوپلتيک ايران را هم در سطح ملي و هم در سطح منطقهاي داراست .اين
مقاله ،با تبيين اهداف ،انگيزهها ،فرصتها و چالشهاي اين ابتکار ،زمينههاي تأثيرگذاري اين ابتکار بر ايران و همسويي آن با
منافع ملي جمهوري اسالمي ايران را به تصوير ميکشد.
احمديان و صالحي( )1395در مقاله خود بيان ميکنند ،امروز آسيا به عنوان يک قاره پهناور با تحوالت جديدي رو به رو است و
بازيگران مختلفي طرح هايي را در راستاي تأمين اهداف خود در مناطق مختلف آن ارائه دادهاند .چين يکي از اين بازيگران
نوظهور است که براي تبديل شدن به قدرت جهاني طرح احياي جاده ابريشم را مطرح نموده است .اين جاده يکي از ابتکارهاي
اساسي سياست خارجي چين براي گسترش حوزه نفوذ و تأثيرگذاري خود به ديگر مناطق است .اين طرح که تقريبا 4.4
ميليارد نفر ( 65درصد) از جمعيت جهان و  21تريليون از توليد ناخالص جهاني را در بر ميگيرد ،توسط رئيس جمهور چين در
سپتامبر  2۰13اعالم شد و از دو بخش کمربنداقتصادي«جاده ابريشم جديد» و «جاده ابريشم دريايي» تشکيل شده است.
تالش و اهتمام چين براي پيشبرد چنين طرحهاي عظيمي جداي از آنکه ميتواند آثار و پيامدهاي اقتصادي و سياسي جدي
براي اين کشور در پي داشته باشد ،نيز ميتواند در سياست خارجي چين گسترش گرايي بيشتر و نقش فعاالنهتر منطقهاي
داشته باشد .عرصهي رقابت چين و آمريکا در اقتصاد بينالملل ،افزايش نفوذ چين در اقتصاد آسيا و رشد چشمگير فعاليتهاي
اقتصادي و تجاري چين در آفريقا در مقايسه با ساير قدرتها بهخصوص اياالت متحده نشان ميدهد که چين با احياي جاده
ابريشم و ترسيم يک کمربند اقتصادي ،دسترسي بازارهاي جهاني را تسهيل و گسترش يک کريدور حمل و نقل بينالمللي و
قابل اتکاء با هزينههاي مقرون بهصرفهتر را در راستاي منافع ملي خود تدوين کرده است .بر اين اساس ،مولفين اين مقاله سوال
خود را چنين مطرح ميکنند که آيا ابتکارهاي چين به رغم گفته مقامات پکن ميتواند در عمل به منصه ظهور برسد يا موانع
موجود بر سر راه اين طرحها از به ثمر رسيدن آنها جلوگيري خواهد کرد؟ فرضيه ما اين است که باتوجه به هزينههاي گزاف،
Road Initiative
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طرحهاي چين و کارشکنيهايي که ممکن است اياالت متحده در رقابت با پکن جلوي اين طرحها ايجاد کند و همچنين به
دليل مشکال ت زيست محيطي و عدم همراهي برخي کشورها حداقل در آينده نزديک احتمال موفقيت اين طرحها بعيد به نظر
ميرسد.
موسوي( )1394در مقاله خود بيان ميکند ،چين نو طى سه دههي گذشته تالش کرد تا با اتخاذ راهبردى که به تدريج خيزش
مسالمت آميز نام گرفت ،نگرانى ساير قدرتهاى بزرگ و همسايگان منطقهاى خود در خصوص افزايش قدرت اين کشور را
تعديل و از موضوع جهش اقتصادى و افزايش قدرت جهانى چين حساسيتزدايى کند .با به قدرت رسيدن «شى جين پينگ»
به مثابة نماد نسل پنجم رهبران چين ،به نظر مير سد اين کشور اکنون خود را در سطحى از قدرت ميبيند که نقشى پوياتر در
عرصههاى منطقهاى و بينالمللى ايفاء کرده و(البته بدون درگيرى خصومتآميز با رقباى منطقهاى و جهانى) با سهمخواهى
فزاينده در حوزه هاى استراتژيک تعريف جديدى از خود در چهارچوب روياى چينى و احياء قدرت چين ملى ارائه کند .هدف
اين پويايى جديد ،نهادينه سازى جايگاه اين کشور ،به مثابهي يک قدرت بزرگ چند بعدي (اقتصادى -سياسى -فرهنگى-
استراتژيک) است .چين تحت رهبرى «شى جين پينگ»در همين راستا ابتکارات اقتصادى ↔ استراتژيک متعددى را در سطح
بين الملل آغاز کرده است؛ از جمله :فعال شدن بريکس ،تأسيس بانک سرمايهگذارى زيرساخت آسيايى ،تأسيس بانک بريکس،
اهميت يافتن روزافزون سازمان همکارى شانگهاى .... ،و البته «ابتکار کمربند اقتصادى جادهي ابريشم « که به «طرح
مارشال» چين معروف شده است .مقالهي حاضر ضمن تحليل «نظرى» کنشگريهاى جديد چين در عرصهي بينالملل به
ارزيابى «عملى» ابتکار کمربند اقتصادى جادهي ابريشم ،ريشههاى اقتصادى ↔ استراتژيک شکلگيرى اين ابتکار ،ميزان جدى
بودن رهبران چين براى اجراى آن و پيامدهاى تحقق اين طرح پرداخته است.
متقي و قره بيگي( )1393در مقاله خود بيان ميکنند ،جمهوري خلق چين در سالهاي اخير دستخوش روند صنعتي شدن
فزآينده بوده است؛ بهگونه اي که اين کشور ،اکنون يکي از بزرگترين اقتصادهاي در حال رشد دنيا را از آن خود کرده است .در
طول دهههاي  197۰و  ،198۰چين يکي از کشورهاي صادرکنندهي نفت محسوب ميشد؛ اما در سال  ،1993اين کشور
تبديل به يک واردکنندهي نفت شده و رشد اقتصادي اين کشور وابسته به نفت خارجي گرديد .با وجود کوششهاي چين براي
تنوع بخشيدن ب ه منابع نفتي خود ،اين کشور به طور روزافزوني به نفت خليج فارس وابسته ميشود .جمهوري خلق چين،
اکنون دومين مصرف کنندهي بزرگ انرژي در دنيا و سومين واردکنندهي نفت خام در جهان است و براي حفظ رشد شتابندهي
اقتصادي خود ،نيازمند افزايش ميزان نفت وارداتي است .رشد اقتصادي فزآيندهي چين در سالهاي اخير ،نياز روزافزون اين
کشور به انرژي را افزايش داده و امنيت در دستيابي به انرژي را به عنوان چشم اسفنديار اين کشور مطرح ساخته است .پرسش
بنيادين اين پژوهش اين است که جايگاه خليج فارس در سياست خارجي چين چيست؟ پژوهش پيش روي ،با روش توصيفي-
تحليلي ،به اين سوال چنين پاسخ ميگويد که خليج فارس داراي اهميتي استراتژيک براي چين است.
موسويزنور( )1393در مقاله خود بيان ميکند ،تأمين منافع ملي ،مهمترين معيار کشورها در تمام اقدامهاي آنها در
زمينههاي گوناگون است .در اين مقاله ،رابطهي متقابل امنيت ملي با تجارت بينالملل ،مورد بررسي گرفته که بر اساس آن با
شناسايي مهمترين وظايف دولتها در قبال مردمانشان در حوزهي امنيت اقتصادي ،دو رويکرد کلي در رابطه با تجارت ،يعني
حمايتگرايي و آزادسازي تبيين شد ،و در ادامه ،تأثيرهاي مثبت و منفي تجارت بينالملل بر امنيت ملي کشورها و همچنين بر
تجارت خارجي آنها مورد بررسي قرار گرفت .از آنجا که تجارت بينالملل و مالحظات امنيت ملي هر يک ميتواند ديگري را
تضعيف يا تقويت کند ،اين مقاله بر لزوم ترکيب منطقي سياستهاي آزادسازي تجاري و حمايتهاي مقتضي در کشورمان،
بهويژه از طريق همگرايي با ترتيبات تجاري بينالمللي ،همچون سازمان جهاني تجارت بهمنظور تحقق مهمترين اهداف
جنبههاي اقتصادي امنيت ملي ،يعني توسعه و رفاه اقتصادي تأکيد دارد.
 .3مبانی نظری
در اين قسمت مباني نظري پژوهش بيان ميگردد.
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 .1-3اهمیت ژئوپلیتیک انرژی
خليج فارس به داليل مختلف ژئوپليتيکي و ذخاير عظـيم نفت و گاز ،به عنوان گلوگاه انرژي کشورهاي توسعه يافته ،يکي از
مناطق استراتژيک دنيا تلقي مي شود که تأمين امنيت آن همواره نقشي اساسي در سياست خارجي قدرتهاي بزرگ داشته
اسـت .جدول  1ميزان ذخائر اثبات شده نفت در کشورهاي حاشيه خليج فارس را نشان ميدهد .در دوران جنگ سرد ،از آنجا
که قلمروهاي ژئواستراتژيک بر اساس اهداف نظامي تعيين ميشد ،در نتيجه مناطق ژئوپليتيک نيز بايد توجيه کنندهي اهداف
نظامي ميب ود .بـه همين دليل ،به محض احساس کوچکترين تغيير و تحول در ساختار نظام ژئوپليتيک برخي از مناطق که
ممکن بود اهداف نظامي را دچار مشکل سازد ،توسل به زور را در آن مناطق امکا نپذير ميساخت .امروزه نيز قلمروهاي
ژئواستراتژيک بايد توجيه اقتصادي -نظامي داشته باشند .جفري کمپ ،از ژئوپليتيسينهاي بنام آمريکايي ،در نوشتهاي که در
سال  1997منتشر کرد ،مجموعه سرزمينهاي دربرگيرندهي خليج فارس و درياي خزر را «منطقه بيضي شکل انرژي
استراتژيک »2نام داد .کمپ و هارکاوي ( ،)1383متأثر از نظرية هارتلند مکيندر ،از بيضي انرژي جهاني يا هارتلند انرژي ياد
ميکنند« :اين منطقه تخم مرغي شکل ،از جنوب روسيه و قزاقستان تا عربستان سعودي و امارات متحده عربي را در بر
ميگيرد .تقريباً دو سوم ذخاير اثبات شدهي نفت و يک سوم ذخاير گاز طبيعي جهان در اختيار کشورهاي خليج فارس قرار
دارد .اگر ذخاير برآورد شدهي درياي خزر به آن اضافه گردد ،درصد نسبي اين ذخاير به بيش از  7۰درصد براي نفت و بيش از
 4۰درصد براي گاز طبيعي ميرسد» .گرچه در طول قرن بيستم ،راهبردهاي نظامي نقش اساسي داشتند و تسلط بر قلمروهاي
ژئوپليتيک جزء اهداف اساسي دولتها به شمار ميآمد ،در قرن حاضر اهميت اقتصاد در عرصهي جهاني افزايش يافته است .روند
کنوني بيانگر اين موضوع است که قدرت جهاني را کسي در دست خواهد داشت که بتواند بر منابع و خطوط انرژي ،به ويژه
نفت و گاز تسلط داشته باشد .در نتيجه در نظام جهاني جديد ،مناطق ژئواکونوميک موقعيت بهتري خواهند يافت« .در اين
ميان خليج فارس به عنوان يک هارتلند اقتصادي و نيز بزرگترين حلقهي انرژي جهاني ،در آغاز هزارهي سوم مورد توجه ويژهي
قدرتهاي بزرگ قرار گرفته است» .انرژي در هزارهي سوم خصوصا نفت و گاز ارتباط سياستهاي جهاني با اقتصاد و انرژي،
روزبهروزدر دنياي وابستگي متقابل بيشتر ميشود .به تبع آن ،در خليج فارس نيز از آن جا که عوامل ژئوپليتيکي بر عوامل
اقتصادي منطبق هستند ،ميتوان گفت اين منطقه نقشي محوري در تـدوين استراتژيهاي جهاني خواهد داشت .مهمترين
عامل اهمي ت استراتژيک خليج فارس ،وجود منابع عظيم نفت و گاز است؛ به گونهاي که اين منطقه را «مخزن نفت جهان» نام
نهادهاند .با وجود تحوالت دهههاي اخير و تالش براي جايگزين کردن انرژيهاي آبي ،بادي ،خورشيدي ،اتمي و ،...همچنان نفت
به عنوان انرژي برتر و اصليترين مادهي اوليهي توليدي صنايع ،اهميـت خويش را حفظ کرده است و روزبهروز بر ارزش آن
افزوده ميشود .در واقع ،نفت« ،کااليي استراتژيک» بهشمار ميآيد که از راههاي گوناگون بر سياستهاي جهاني تأثيرگذار است
و هر گونه تغيير و تحولي در صادرات آن ،پيامدهاي يکساني بر کل جهان دارد و عدم ثبات بهاي نفت ،تهديدي جدي است که
همواره بازارهاي نفتي را با بحران مواجه ميکند .نفت در طي قرن بيستم ،عامل بسيار مهمي در تحوالت نظامي سياسي و
اقتصادي جهان بوده و براي سالهاي قابل پيشبيني نيز چنين خواهد بود(متقي و قره بيگي :1393،ص.)74
جدول  -1میزان ذخائر اثبات شده نفت در کشورهای حاشیه خلیج فارس

کشور

ذخایر اثبات شده به میلیارد

درصد جهانى

بشکه
عربستان

237

21/8

ایرن

137

9/25

عراق

115

8/6

کویت

1۰4/3

7/8

Strategic Energy Ellipse

9۰
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7/3

قطر

26/8

2

عمان

5/6

۰/4

امارت متحده

 .2-3شورای همکاری خلیج فارس
شوراي همکاري خليج فارس ،نام کوتاه شوراي تعاوني خليج (()GCC3به عربي :مجلس التعاون الخليجي) ،بلوک سياسي-
تجارياي شامل کشورهاي پيرامون خليج فارس و کشورهاي عرب منطقه است که اعضاي آن اهداف تجاري و اجتماعي
مشترکي را پيگيري ميکنند .شوراي همکاري خليج فارس در  25مه  1981ميالدي و با هدف يکپارچگي اقتصادي و نظامي
تشکيل شد که از جمله اهداف کشورهاي عضو ،رسيدن به واحد پولي مشترک تا سال  2۰1۰بود .در حال حاضر شش کشور
زير عضو اين شوراي همکاري هستند:
عربستان سعودی(عربستان سعودي با نام رسمي پادشاهي عربي سَعودي بزرگترين کشور در باختر آسيا است .اين کشور که
بخش عمده شبهجزيره عربستان را دربر گرفتهاست از شمال با عراق ،اردن و کويت از سوي خاور با امارات متحده
عربي ،قطر و خليج فارس از جنوب خاوري با عمان از سوي جنوب با يمن و از سوي باختر با درياي سرخ هممرز است.
جايگاههاي مهم ديني مسلمانان همچون کعبه ،قبرستان بقيع ،مسجد النبي و آرامگاه پيامبر اسالم در اين کشور جاي دارد).
بحرین(بحرين با نام رسمي مَملَکة البَحرَين «پادشاهي بحرين» کشوري جزيرهاي از کشورهاي عرب در جنوب خليج
فارس است که  778کيلومتر مربع وسعت دارد .پايتخت آن منامه و زبان رسمي آن عربي و انگليسي است .بحرين به
پنج استان تقسيم شده و تا  3ژوئيه  2۰۰2داراي  14شهر بودهاست).
امارات متحده عربی(امارات يک پادشاهي مطلقه فدرال در جنوبغربي قاره آسيا و در شرق شبهجزيره عربستان،
در خاورميانه است که از جنوب با قطر و عربستان سعودي ،از شرق با عمان و از شمال با خليج فارس همسايه است).
قطر(قَطَر با نام رسمي دولت قطر کشوري در جنوب غربي قاره آسيا در منطقه خاورميانه و در شرق شبهجزيره عربستان ،و در
بخش جنوبي خليج فارس واقع شدهاست .پايتخت آن ،دوحه است .قطر مرز مشترک زميني با عربستان سعودي ،و مرز آبي با
کشورهاي ايران ،کويت ،عراق ،عربستان ،بحرين و امارات متحده عربي دارد).
عمان(عمان با نام رسمي سلطاننشين عُمان ،کشوري پادشاهي در شرق شبه جزيره عربستان است .پايتخت اين کشور
شهر مسقط است .عمان از شرق به درياي عرب و از شمال به درياي عمان منتهي ميشود ،از جنوب با يمن و از غرب
با عربستان سعودي و امارت متحده عربي مرز زميني و با ايران مرز دريايي دارد).
کویت(کُويت با نام رسمي دولت کويت کشوري است در غرب آسيا .کويت با کشورهاي عراق و عربستان سعودي داراي مرزهاي
خاکي و با ايران از راه خليج فارس داراي مرزهاي آبي است .پايتخت آن ،شهر کويت ميباشد .زبان رسمي اين کشور عربي و
واحد پول آن دينار کويت است)(کان :2۰۰9 4،ص.)2
 .3-3همکاری و همگرایی  -اقتصادی در زیست بوم منطقهای
بايد ميان همکاري و همگرايي هم به لحاظ کيفي و هم به لحاظ کمي تفاوت قائل شد .همکاري به فعاليتهايي اطالق ميگردد
که با هدف کاهش تبعيض ،تفاوت و تفکيکپذيري انجام ميگيرد ،اين همگرايي در برگيرنده اقداماتي است که در نتيجه آن
برخي اشکال تبعيض و تفرق متوقف ميگردد .براي مثال سياستهاي مربوط به توافقنامههاي تجاري بينالمللي عرصه را براي
همکاري بينالمللي فراهم کرده ،درحاليکه همگرايي اقتصادي موانع تجاري را از بين ميبرد .جوزف فرانکل براين اعتقاد است
که همگرايي هم بهعنوان »فرآيند» همگرايي و هم به «فرجام» اين فرايند اطالق ميگردد .فليپ ژاکوب «همگرايي» را هم به
عنوان وضعيت نهايي و هم به عنوان فرآيند تلقي ميکند(اکبريان و شکري :1396 ،ص.)194
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در زيست بوم منطقهاي همکاري را ميتوان به عنوان يک فرآيند بيانتها تلقي کرد که به موجب آن يک دولت يا دولتها در
درون يک ناحيه ژئوپليتيکي با هدف تأمين منافع چندجانبه و حل و فصل مشکالت در زمينههاي مختلف فعاليت ميکنند ،و
همگرايي را يک فرآيند عميق تعريف کرد که به موجب آن واحدهاي مستقل در درون يک کل ادغام ميگردند .در اين
زيستبوم ،از يکسو همگرايي اقتصادي بهعنوان يک فرايند به کاهش موانع و محدوديتهاي مبادالت و انتقال کاال ،سرمايه و کار
ميان کشورها ،هماهنگسازي قوانين و مقررات ،پذيرفتن هنجارها و استاندارهاي مشترک و همچنين متحد کردن سياستهاي
اقتصادي و ايجاد نهادهاي فراملي چون منطقه تجارت آزاد ،بازار مشترک ،اتحاديه پولي و اتحاديه اقتصادي و سياسي اشاره دارد
و از سوي ديگر به مثابه يک وضعيت ،عدم وجود اشکال گوناگون تبعيض در ميان کشورها را نشان ميدهد(ميروس و ريلسکا 5،
 :2۰1۰ص.)35
 .4-3امنیت انرژی
سادهترين تعريف از امنيت انرژي6دسترسي و عرضه کافي انرژي در قيمتهاي معقول ميباشد .در ابتدا منظور از امنيت انرژي
طرح مساله تقاضا براي دريافت انرژي نفت توسط کشورهاي صنعتي و مصرف کننده بوده است .هدف از امنيت انرژي ،تضمين
دسترسي جهان غرب بـه نف ت مورد نياز ،از منابع مطمئن ،با قيمت نسبتا نازل به طوري که رفاه و منافع ملي کشورهاي وارد
کننده غربي را در بر داشته باشد .اما اين مفهوم امروزه از دو جهت متحول شـده است .اول؛ امنيت انرژي ديگر محدود به نفت
نيست و ساير منابع انرژي از جمله گاز طبيعي را نيز در بر ميگيرد .و دوم؛ در حالي که پيش از اين ،مفهوم امنيت انرژي
منعکس کننده دغدغهها و نگراني هاي مصرف کنندگان انـرژي بـود اين مفهوم امروزه بـه مالحظات صادرکنندگان نفت نيز
گسترش يافته است .چرا که « بيشتر توليدکنندگان انرژي در زمره اقتصادهاي تک محصولي و وابسته به فروش نفت محسوب
مي شوند و هر گونه احتمال کم شدن تقاضا و يا توجه کشورهاي توسعه يافته به انرژيهاي جايگزين و يا ترجيح آنان در تامين
نفت و گاز از کشورهاي غير اوپک به معناي ايجاد مانع در توسعه اجتماعي و رشد اقتصادي اين کشورهاست .بنابراين مساله
انرژي و امنيت آن همچنان از دو منظر از اهميت بااليي برخوردار است .از يکسو افزايش وابستگي جهاني به ويژه وابستگي
قدرتهاي بزرگ به منابع انرژي فسيلي (به ويژه نفت و گاز) و از سوي ديگر نياز کشورهاي توليد کننده به فروش اين منابع و
در نتيجه تاثير باالي انرژي بر اقتصاد کشورهاي توليد کننده و مصرف کننده انرژي است .امنيت انرژي امروز طيف گستردهاي
از مباحث شامل افزايش تقاضاي جهاني و وابستگي بيشتر بـه بازارهاي توليد ،امنيت عرضه ،ترانزيت و حفاظت از خطوط لوله،
منابع انرژي مطمئن ،قيمتهاي مناسب ،تعيين سياستهاي انرژي ،مسايل زيست محيطي و انرژي جايگزين را در بر ميگيرد.
بر اين اساس برخي امنيت انرژي را ترکيبي از امنيت نظامي و امنيت اقتصادي ميدانند .امنيت نظامي از حيث عدم تهديد
نظامي در حين توليد و حمل و نقل تا رسيدن به مقصد حائز اهميت ميباشد و اهميت اقتصادي به مسايل سرمايه گذاري
مناسب براي توليد ،توزيع و همچنين قيمت هاي متعادل حاملهاي انرژي مربوط ميشود(عليخاني :1391 ،ص.)48
 .4تجزیه و تحلیل و پاسخ به سوال تحقیق
در اين بخش به تجزيه و تحليل وابستگي اقتصادي چين و شوراي همکاري خليجفارس پرداخته شده است.
 .1-4رشد اقتصادی و صنعتی چین و نیاز روزافزون آن به منابع نفتی
به موازاتي که کشور چين سياست توسعه تسريع اقتصادي را تعقيب ميکند ،نياز اين کشور به انرژي نفت و گاز افزايش مييابد.
ذخاير نفتي چين نياز روزافزون اقتصاد و صنعت اين کشور را برآورده نميکند .ذخاير چين برابر  24ميليون بشکه برابر 3/2
درصد از کل ذخاير نفتي جهان است؛ درحالي که جمعيت اين کشور  22درصد جمعيت جهاني است .ذخاير گاز چين فقط % 8
کل ذخاير جهان را تشکيل ميدهد .رشد مصرف گاز در چين از  2به  1۰درصد ،از ضرورت واردات اين منبع حکايت ميکند .بر
اساس پيشبينيهاي انجام شده ،توليد داخلي گاز طبيعي در چين از  2۰بيليون متر مکعب به  1۰۰بيليون افزايش خواهد
يافت؛ ولي چين ساالنه مجبور خواهد بود که  6۰بيليون واردات گاز داشته باشد.
5
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رشد مصرف نفت در شرايط فعلي ساالنه  7/5درصد است که هفت برابر سريعتر از رشد مصرف انرژي در اياالت متحده
آمريکاست .تعداد خودرو شخصي در چين در  2۰1۰حدود  9۰برابر تعداد آن در  199۰بوده است و پيشبيني ميشود در سال
 2۰3۰تعداد خودرو شخصي در چين از ميزان آن در اياالت متحده آمريکا تجاوز کند .نرخ رشد خريد خودرو در چين برابر 19
درصد در سال است .چين به طور جدي مصمم است با اتخاذ الگوهاي توسعه صنعتي و اقتصادي کره جنوبي و تايوان -البته ،با
بوميسازي آن -يک نظام ابتکاري پايدار بهعنوان بخشي از اقتصاد دانش محور را خلق کند .ميزان تقاضاي روزافزون چين به
منابع نفتي ،عامل مهمي در تعيين سياست خارجي چين است .براساس محاسبات ،ميزان نياز چين به نفت در سال  2۰1۰بين
 5/4تا  7ميليون بشکه در روز و در سال  2۰2۰بين  6/8تا  1۰/9ميليون بشکه در روز بر پايه نرخ توليد ناخالص ملي 7/9
درصد است(بزرگمهري و ميرزايي :1396 ،ص .)7-5جدول  2وارادات نفت چين در سال ( 2۰3۰ميلين بشکه در روز) را نشان
ميدهد(هيوارد.)2۰۰9 ،
جدول  -2وارادات نفت چین در سال ( 2030میلین بشکه در روز)
سال

میزان واردات نفتی

2003

3/4۰

2009

7/85

2010

9/6۰

2015

11/4۰

2020

13/5۰

2025

16/1۰

2030

18/79

بر اساس آمار ،طي سال  ، 2۰۰3کشورهاي خليج فارس ،شامل :بحرين ،ايران ،عراق ،کويت ،قطر ،عربستان سعودي و امارات
متحده عربي ،در مجموع  27درصد از نفت جهان را توليد کردهاند؛ درحالي که ذخاير اين کشورها جمعا برابر  57درصد ذخاير
نفت دنياست .وابستگي روزافزون رشد اقتصادي چين به منابع نفتي ،باعث شده تا اين کشور در قبال مناطق جغرافيايي و
کشورهاي نفت خيز دنيا سياستهاي ويژه اي را تعقيب کند .چين در اوضاع فعلي به تنوع منابع نفتي از کشورهاي قزاقستان،
روسيه و ونزوئال ،سودان ،حوزه آفريقاي غربي ،کانادا و خليج فارس مي انديشد؛ ولي بر اساس آمار و متغيرهاي مختلف گرايش
چين به منابع نفتي خاورميانه؛ به ويژه خليج فارس ،به طور مستمر در حال افزايش است .چين راهبرد تنوع جغرافيايي را
پذيرفته است و در بيش از  2۰کشور در زمينه نفت و گاز سرمايهگذاري کرده است .آژانس انرژي بينالمللي( )A.E.Iپيشبيني
کرده است که تا سال 2۰3۰واردات چين با آمريکا برابر خواهد شد .در همين راستاست که خليج فارس بهعنوان مرکز تأمين
انرژي چين محسوب ميگردد(بزرگمهري و ميرزايي :1396 ،ص.)8
 .2-4وابستگی چین به خلیج فارس
چين از کشورهايي است که با منطقه خليج فارس روابط سنتي و ديرينه داشته است .در زمان امپراطوران سلسله تانگ ( 618تا
 9۰7م) راه دريايي خليج فارس و تنگه هرمز تا بندر کانتون در چين کشيده شده و به صورت يکي از طويلترين راههاي درياي
جهان درآمده بود و حکمروايان دو منطقه با تال ش در راه تضمين امنيت آن درحوزه نفوذ خويش ،بازرگانان را به مبادله کاال
تشويق مي کردند و کار به جائي رسيد که در اين دوران راه دريائي مزبور رقيب جاده ابريشم شد و در گسترش مناسبات
اقتصادي و فرهنگي بين چين و کشورهاي خاورميانه و اروپا نقش اساسي را ايفا کرد .ظهور اسالم مصادف با رونق راه دريايي
بين خليج فارس و چين بود و اسال م از طريق راه آبي و بيشتر توسط ايرانيان به چين راه يافت و در اين مسير به هند ،اندونزي،
تايلند و ويتنام نيز سرايت نمود  .چين بعد از دهه هفتاد که سياست برونگرايي را برگزيد بر اساس استراتژي جديد «اصالح و
پيشرفت» خواهان دوستي با همه کشورها و همزيستي مسالمت آميز و گسترش مناسبات اقتصادي و بازرگاني شد .بدين ترتيب
چين در صدد توسعه روابط و حضور خود در منطقه خليج فارس برآمد .اهداف عمده چين در منطقه ،سياسي و اقتصادي است.
چين وابست گي شديدي شبيه آنچه که ژاپن و يا ساير کشورهاي غربي دارند به خليج فارس ندارد ولي موضع آن نسبت به
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شوروي ،چين را به سمت جستجوي اهداف سياسي در خليج فارس راهنمائي نموده است ،زيرا چين به شوروي به ديده رقيب و
دشمن مينگرد و علي رغم عادي کردن روابط خود با آن کشور ،شوروي را خطرناکتر از آمريکا تلقي نموده و به اهداف آن
کشور در اطراف چين بدبين است و در صدد بهرهگيري از رقابت دو قدرت آمريکا و شوروي براي حصول به اهداف خود است .از
نظر چين حضور آن کشور در منطقه خاورميانه و خليج فارس مانع از حضور و گسترش شوروي به اقيانوس هند ميشود زيرا
دستيابي شوروي به اقيانوس هند تحقق يکي از اهداف استراتژيک شوروي را عملي خواهد کرد و آن محاصره دريائي و کنترل
شوروي را عملي خواهد کرد و آن محاصره دريائي و کنترل چين از مناطق جنوبي آن کشور است .نزديکي چين به آمريکا و
برقراري مناسبات سياسي و اقتصادي و نيز استقبال از سياستهاي ضد شوروي در منطقه خليج فارس تجلي اين نگرش
استراتژيکي چين به اهداف شوروي است .چين در دهه هفتاد به شاه ايران بدليل سرکوبي جنبش ظفارکه از سوي شوروي
حمايت مي شد نزديک شده و روابط دو جانبه برقرار کرد و شاه نيز خواهان حضور سياسي پکن در خاورميانه بود .چين حوادث
دوره گورباچف در شوروي را نيز به ديده ترديد نگاه ميکند و روش منعطف وي را با تقويت روز افزون نيروي دريائي شوروي در
بخش آسيايي اقيانوس آرام در تضاد است .چين به عنوان قدرت نوظهور ،و با توجه به نگرش استراتژيکي ياد شده خواستار
حضور سياسي و به عهده گرفتن نقش تعيين کننده اي در جهان بطور اعم ،و در منطقه خليج فارس بطور اخص ميباشد و
سعي بر بهره جويي از رقابت دو قدرت جهاني ،يعني آمريکا و شوروي دارد و در شرايط مساوي ،نزديکي به آمريکا را بر شوروي
ترجيح مي دهد .قدرتهاي آمريکا و شوروي نيز به اهميت نقش چين در آينده جهان واقفند و از پيدا کردن نقش جديدي براي
چين در مسائل جهاني بيمناکاند ولي آمريکا در رقابتهاي خود با شوروي ،نزديکي به چين را ترجيح ميدهد ،هرچند وضعيت
جديد شوروي در دوره گورباچف روابط متقابل سه قدرت را متحول مينمايد و چين به عنوان يک قدرت در سياستهاي جهاني
خود را نشان ميدهد کما اينکه در جريان بحران کويت با وجود همسويي دولتهاي جهان ،چين تلويحا موضع مستقل خود را
حفظ نموده و عکس العمل خاص خود را به نمايش گذاشت و پس از قطعنامه تحريم عراق اعالم نمود که ممکن است مواد
غذايي و دارو به عراق ارسال نمايد .او از اليحه پيشنهادي نخست وزير ژاپن در خصوص اعزام  2۰۰۰نيروي پيشنهادي به
منطقه خليج فارس انتقاد نموده و هشدار داد (ابراهيمي :1384 ،ص.)19۰
تبديل چين به قدرت در جهان آينده امري است که رهبران دو قدرت جهاني نيز به آن اعتراف نمودهاند .برژنف در دهه  7۰از
آينده چين و قدرت آن ابراز نگراني کرده و به آمريکا و متحدان غربي آن پيشنهاد باز داشتن اين قدرت بالقوه را نموده و
نيکسون در سفر اخير خود به پکن اعالم داشت که قرن  19به اروپا و قرن  2۰به آمريکا و قرن آينده به چين تعلق خواهد
داشت و ناپلئون گفته بود« :چين به اژدهاي خفتهاي مي ماند که روزي بيدار خواهد شد و دنيا را تکان خواهد داد» .دنگ
شيائوپينگ رهبر چين در مصاحبهاي با مجله تايم اعالم کرد« :چين ظرف پنجاه سال آينده خواهد توانست در مسائل مربوط به
ابرقدرتها و خلع سالح ،حرفي براي گفتن داشته باشد» .بدين ترتيب احتمال تبديل چين به قدرت بزرگي در جهان آينده به
طوري قوي وجود دارد و چنين قدرتي طبعا حوزههاي نفوذ خود را گسترش مي دهد و خليج فارس کانوني است که نفوذ در آن
به معني حضور در موقعيتي است که اهداف استراتژيک دو قدرت شوروي و آمريکا در آن مطابقت دارد و از حساسيت و ارزش
خاصي برخوردار ميباشد طبيعي است که قدرت هاي مزبور نيز حضور چين را در منطقه خوشايند ندانسته و آن را مزاحم تلقي
مي نمايند .با اين وجود ،چين با اتکاي به روابط تاريخي گذشته و نيز الگو قرار گرفتن در زمينههاي توسعه روستائي و صنعتي و
شيال ت و کشاورزي و نداشتن سابقه سوء سياسي و استعماري نظير اروپا و آمريکا براي مردم منطقه ،همچنين وحدت
جغرافيايي و آسيايي بودن و قرار گرفتن در خانواده جهان سوم ،حضور خود را گسترش ميدهد و حتي اقدام به صدور
تسليحات خاص خود به منطقه نموده است ،که فروش موشکهاي کرم ابريشم به ايران و عراق و تحويل موشک بالستيکي ميان
برد  2۰۰۰مايلي به عربستان سعودي مصداق آن ميباشد(داراگاهي.)2۰۰5 7،
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 3-4روابط اقتصادی ،سیاسی ،با تمرکز بر انرژی ،تجارت ،سرمایهگذاری و پروژههای زیربنایی و ساختمانی چین و
شورای همکاری خلیجفارس
يکي از مهمترين داليل حضور چين در معادالت منطقه اي ،ديـدگاه اقتصادي ايـن کشور در اين حوزه است .چين با ظرفيت
 3/54درصد توليد نفت در سالهاي اخير ،با توجه به رشد  9درصدي اقتصاد آن و دارا بودن  5/6درصد از کل مصرف جهاني
نفت ،در جايگاه دومين مصرف کننده نفت در جهان پـس از اياالت متحده آمريکا قرار گرفته ،به گونهاي که افزايش روزافزون
مصرف نفت در چين آن را به کشوري انرژي بر تبديل کرده است .چين براي ايفاي نقش مسلط در منطقه و حتي در بين
قدرت هاي جهاني ،نيازمند رشد سريع اقتصادي است .از زمانيکه اين کشور و شوراي همکاري خليج فارس موافقتنامه چارچوب
همکاريهاي اقتصادي ،تجاري ،سرمايه گذاري و فناوري را امضا و مذاکرات مربـوط به منطقه آزاد تجاري چين و شوراي
همکاري خليج فارس را آغـاز کردند ،رابطـه اقتصادي آنها در حوزه هاي تجاري ،اقتصادي ،و پـروژه هـاي پيمانکاري بـه سرعت
توسعه يافت و شوراي همکاري خليج فارس به هشتمين شريک تجاري بزرگ چين تبديل شد که امروزه بهعنوان بازاري
نوظهور براي چين محسوب ميشود .مهمترين عرصههاي روابط اقتصادي چين و شوراي همکـاري بـه شرح ذيل قابل بررسي
ميباشند.
روابط انرژی چین و شورای همکاری خلیج فارس :با توجه به نياز فزاينده چين به انرژي ،اين کشور خود را بهعنوان
بازيگري فعـال در کنار ساير بازيگران در بخش انرژي و براساس منافع و سود متقابـل تلقي کرده و همواره آمادگي خود را براي
تقويت و گسترش گفتگو و همکاري با ديگر کشورها در اين بخش بهمنظور تضمين ثبات و امنيت انرژي جهاني بيان داشته
است .از اينرو روابط اقتصادي چين و شوراي همکاري خليج فـارس در حوزههاي تجارت دوجانبه ،سرمايهگذاري ،و پروژههاي
پيمانکاري منعکس ميشود و ويژگي همه اين حوزه ها ،انرژي است .توسعه اقتصادي سريع چين تقاضا را بـراي انرژي افزايش
داده است .به طورکلي ،در کشورهاي شوراي همکاري خليج فـارس ،که انرژي ،صنعت اصليشان محسوب ميشود ،بازارهاي
پايدار انرژي بـراي توسعه اقتصادي ضروري است .ازايـن رو ،همکـاري در حـوزه انـرژي بـه مسـئله بنيـادي همکاريهاي
اقتصادي دوجانبه تبديل شده است .برقراري مشـارکت راهبـردي بـين چين و کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به هر
دو طرف کمک خواهد کـرد تا به امنيت اقتصادي ،منافع متقابل و نتايج بردبرد دست يابند.
مبادالت تجاری :با توسعه مستمر تجارت خارجي چين ،به ويژه افـزايش واردات نفت ،تجارت دوجانبه بين چين و شوراي
همکاري خليج فارس بهسرعت درحال توسعه است .در راستاي پيادهسازي سياست چين ،يعني «حداکثر استفاده از بازارهاي
بينالمللي و داخلي ،و بهينهسازي توزيع دو نوع از منابع و راهبرد تنوع بخشي بازار کشـورهاي شوراي همکاري خليج فارس به
منطقهاي کليدي تبديل شدهاند .الزم به ذکر است کارشناسان چيني بر اين نظر هستند که ساکنان حوزه خليج فارس به ويژه
کشورهاي عرب منطقه بر اثر درآمد بـه دسـت آمـده از فـروش نفـت و پيشرفت کشـاورزي و صنعتي در بيشتر نقاط آن ،اکثر
نيازمنديهاي خود را از خارج خريداري مي کنند و کاالهاي ساخت چين ميتواند به بازار مناسبي در آنجـا دست پيـدا کند.
تجارت غیر نفتی :از منظر اقتصادي ،روابط بين چين و دولتهاي شوراي همکاري خليج فارس بيش ازپيش با هم گره خورده
و با نرخ فزايندهاي درحال گسترش است؛ بـه گونـه اي کـه چين به يک شريک اقتصادي بسيار مهم براي کشورهاي حوزه
خليج فارس تبد يل شـده و سهم زيادي از مبادالت نفتي و غيرنفتي را به دست آورده است .مبادالت تجاري چين با کشورهاي
حوزه خليج فارس از نفت فراتر رفته و ساير بخشها را نيز دربر مي گيرد .براي مثال چين به يـک منبـع اصـلي صـادرات
غيرنفتي عربستان تبديل شده است(پتروشيمي و محصوالت پالستيکي) .کمپانيهاي چيني در خليج فارس به ويژه در دوبي
حضور گسترده اي دارند .در کل ،مبادالت بين چين و شوراي همکاري خليج فارس از  6ميليارد دالر در سال  2۰۰2به 92
ميليارد در سـال  2۰1۰افـزايش يافته است .طبق پيشبينيهاي انجام شده تا سال  2۰2۰اين مبادالت ميتواند به  35۰تا
 55۰ميليارد دالر برسد.
ایجاد منطقه آزاد تجاری :با توجه به عضويت چين در سـازمان تجارت جهـاني ،تعرفههاي وارداتي چين به تدريج درحال
کاهش بوده و موانع ورود محصوالت شوراي همکاري خليج فارس به بازار چين کاهش يافته است ،که اين امر روند واردات و
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صـادر ات کاالها بين چين و کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس را بهبود بخشيده است .چين و کشورهاي شوراي همکاري
خليج فارس ،در ژوئيه  2۰۰4بـه منظـور ارتقاي روابـط اقتصادي دوجانبه ،مذاکرات خود را براي ايجاد يک منطقه آزاد تجاري
آغاز کردنـد؛ در  23و  24آوريل  ،2۰۰5نخستين دور مذاکرات در ريـاض و در تـاريخ  2۰و  21ژوئن  ،2۰۰5دومين دور
مذاکرات در پکن برگزار شد؛ دو طرف به ويژه در مورد سترسي به بازار« ،قواعد مبدأ »8و ...رايزني کردند و در مورد الگوي
کاهش تعرفهها به اجماع رسيدند .در  17ژانويه  ،2۰۰6دو طـرف دور سوم مذاکرات را براساس نتايج دو دور پيشبيني بار ديگر
در پکن برگزار کرده ،و در زمينههاي فرايند بازرسي گمرکات ،موانع فني تجارت 9،راهحلهاي تجاري ،مسائل قانوني مربوط بـه
تجارت کاال ،موافقتنامه تجارت آزاد و ...به پيشرفتهايي دست يافتند .در تاريخ  3آوريل  ،2۰۰6دور چهارم مذاکرات در مسقط،
پايتخت عمان ،برگزار شد .اين مذاکرات عمدتاً بر دسترسي به بازار واردات براي مبادالت محمولههاي عمومي ،شامل کاهش
تعرفههاي واردات ،استانداردسازي اقدامات غيرتعرفهاي و ،...متمرکز بود .در ژوئن  ،2۰۰9دوطرف مذاکرات را دوباره آغاز کردند
و از آن زمان پيشرفت مداوم صورت گرفتهاست .يکي از سازوکارهاي مهم ديپلماتيک در ارتقاء « » FTAاستفاده از گفتگوهاي
استراتژيک چين و شوراي همکاري خليجفارس بوده است که سه جلسه در آن برگذار شدهاست .اولين بار در ژوئن  2۰1۰در
پکن برگزار شد ،زماني که دوطرف تفاهمنامهاي را دربارهي گفتگو استراتژيک بين جمهوري خلق چين و شوراي همکاري براي
کشورهاي عربي خليجفارس امضا کردند در بيانيهي مشترک آمدهاست که «مکانيزمي که منجر به تعميق اعتماد متقابل،
گسترش همکاري مشترک سودمند و ارتقاء مشاوره و هماهنگي دوجانبه در سازمانهاي بينالمللي ميشود ،در سال 2۰11
دومين گفتگوي استراتژيک در ابوظبي برگزار شد ،جايي که دو طرف توافق کردند که بايد يک متخصص جلسه در اسرع وقت
تشکيل شود تا يک برنامهي عملي براي اجراي توافقنامه تشکيل شود و تفاهمنامه در زمينه تجارت و سرمايه گذاري ،انرژي،
فرهنگ ،آموزش ،تحقيقات علمي زيست محيطي ،بهداشت که نشاندهنده گسترش روابط است ،نتيجهي ديگر تعهد به اتمام
مذاکرات  FTAدر اسرع وقت بود .سومين گفتوگوي استراتژيک در سال  2۰14در پکن برگزار شد ،زماني که دو طرف بر سر
ايجاد يک همکاري استراتژيک چين و شوراي همکاري خليجفارس توافق کردند .استفاده از مشارکت و نه اتحاد يک رويکرد
ديرينه چينيها در زمينه ديپلماسي بوده است ،از آنجا که اتحادها ميتوانند به طور بالقوه کشورها را در معرض خطر بااليي قرار
دهند ،مشارکت به عنوانِ يک رابطه منافع را منعطفتر درک ميکند .اين مشارکت نشاندهنده يک تعهد مشترک براي
مديريت درگيريهاي اجتناب ناپذير است تا آنها بتوانند با هم در زمينههاي حياتي منافع مشترک کار کنند» .مشارکتهاي
استراتژيک چين شامل هماهنگي نزديک در امور منطقهاي و بين المللي است و دومين سطح عالي در سلسله مراتب محسوب
ميشود .روابط ،پس از مشارکتهاي استر اتژيک جامع تعاوني که شامل پيگيري کامل و همکاري و توسعه است .اين تعيين
نشاندهنده ي سطح قابل توجه اعتماد متقابل و افزايش سطح همکاري دوجانبه است .در اين دوره از گفتگوهاي استراتژيک،
چين و شوراي همکاري خليجفارس همچنين برنامه عملياتي گفتگوي استراتژيک ملي بين جمهوري خلق چين و شوراي
همکاري خليجفارس را براي  2۰17-2۰14امضا کردند و اهداف همکاري براي هر دوطرف را در چندين زمينه مورد عالقه
متقابل از جمله سياسي و روابط اقتصادي ،انرژي ،حفاظت از محيطزيست و تغييرات آبوهوايي ،فرهنگ ،آموزش ،بهداشت و
ورزش .دو طرف بار ديگر بر لزوم تسريع در مذاکرات  FTAچين و شوراي همکاري خليجفارس تأکيد کردند و اين ديدگاه
داشتند که چين و کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس داراي مکملهاي اقتصادي قوي است و ايجاد منطقه تجارت آزاد
مطابق با منافع مشترک هر دو طرف هست .آنها همچنين با بيان اين که به دليل اهميت استراتژيک منطقه خليجفارس در
خاورميانه ،حفظ صلح و ثبات در منطقه با منافع مشترک منطقه و جامعه جهاني مطابقت دارد و يک عنصر امنيتي در حال
ظهور است .نکته مهم ،اين دور از گفتگوي استراتژيک اولين دوره از زمان اعالم  BRIبود که نشاندهنده سير آينده روابط و
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افزون اهميت استراتژيک به شوراي همکاري خليجفارس در همکاريهاي اقتصادي بينالمللي چين است .در ژانويه ،2۰16
رئيسجمهور «شي جين پينگ» يک سفر دولتي به عربستان سعودي انجام داد ،جايي که وي همچنين با دبيرکل شوراي
همکاري خليجفارس «عبداللطيف بن راشد الزايان» ديدار کرد و بر تمايل چين براي سرعت بخشيدن به مذاکرات  FTAتأکيد
کرد ،در طول سال  2۰16در رياض در ماه فوريه ،گوانگژو در ماه مه ،پکن در اکتبر و رياض در دسامبر برگزار ميشود.
گسترش حوزههای سرمایهگذاری دوجانبه :با افزايش قيمت نفت ،درآمـد بـه دست آمده ،موجب توسعه اقتصادي سـريع
در کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس شد .بر اين اساس ،آنها همچنان به تکميل زيرساختها ادامه دادند و رشد سريع هر
دو جريان ورودي و خروجي سرمايهگذاري مستقيم خارجي حفظ شد.
توسعه پروژههای پیمانکاری کشورهای شورای همکاری خلیج فارس :بازار مهمي براي صنعت و سرمايه گذاري در همه
بخشها بـراي چين ميباشند .با افزايش قيمت نفت ،تقاضا براي سرمايهگذاري و مشارکت در پروژههاي در دست ساخت
کشورهاي حاشيه خليج فارس به تدريج افزايش يافته است .پيش از سال  ،2۰۰4تعداد پروژههاي پيمانکاري چين نسبتا کم
بود ،ولي رشد سريعي در سالهاي اخير ديـده شده است .در سـال  ،2۰۰1درآمد محقق شده پروژههاي پيمانکاري چين در
کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس برابر  34۰ميليون دالر بـود ،کـه در سال  2۰۰9بـه  9/25ميليارد دالر رسيد.
سرمایهگذاری در بخش انرژی هستهای تجدیدپذیر :فرصتهاي توسعه اقتصادي بين کشورهاي پيشرفته آسيا (ژاپن ،کره
جنوبي و چين) و پادشاهيهاي نفتي در بخش انرژي هسته اي نيز داراي اهميت است .از آغـاز قـرن  ،21پادشاهيهاي خليج
فارس براي رفع نياز روبه افزايش برق خود به گسترش ايـن بخـش پرداختند .ارتباطات و مذاکرات متعددي در مـورد انرژي
هستهاي بين دولتهاي حوزه خليج فارس و شرکاي آسياييشان از جملـه چـين در طول دهـه نخست قرن  21برقرار شد .به
طور مشخص در نـوامبر « ،2۰11ملک عبدااهلل» بـراي انرژي هستهاي و تجديدپذير توافقنامهاي را به منظور همکاري تحقيقاتي
و توسعهاي ،شامل ساخت يک ايستگاه انرژي هسـتهاي و رآکتورهاي تحقيقاتي ،با کره امضا کرد.
اقتصاد سیاسی روابط چین و شورای همکاری خلیجفارس :مدت ها است که انرژي در قلب تجارت چين و شوراي
همکاري خليجفارس بودهاست ،درحالي که کشورهاي غربي بازار اصلي صادرات انرژي خليج فارس بودند و کشورهاي آسياي
شرقي به بزرگترين واردکنندگان نفت خليج فارس و گاز طبيعي تبديل شدهاند ،روندي که قرار است بهعنوان انقالب شيلي
ادامه يابد؛ و فشار براي تنوع و توسعه بيشتر منابع انرژي جايگزين در غرب رشد ميکند .در سال  2۰13چين به بزرگترين
واردکننده نفت در جهان تبديل شد و پيشبيني ميشود تا سال  2۰34از نظر مصرف روغن از اياالت متحده پيشي بگيرد و اين
امر براي رشد بيشتر است .درعينحال ،توليد داخلي اگرچه پيش بيني مي شود به طور متوسط افزايش يابد اما قادر به تأمين
نيازهاي روزافزون انرژي آن نخواهدبود و به همين ترتيب کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس نقش مهمي در استراتژي
امنيت انرژي چين را دارد .طبق آژانس اطالعات انرژي اياالت متحده ( ،)EIAخليجفارس شش تأمينکننده اصلي واردات نفت
خام چين را تشکيل ميدهد که  33درصد آن را تشکيل مي دهد .در حال حاضر ،ذخاير اثباتشده نفت  29/5 ،GCCدرصد از
ذخاير جهان را تشکيل ميدهد .سه کشور شوراي همکاري خليجفارس در ميان ده کشور بزرگ توليدکننده نفت در جهان قرار
دارند و به جز بحرين همه در سي توليدکننده برتر هستند و قطر چهارمين توليدکننده گاز طبيعي در جهان است .ماهيت اين
تجارت انرژي مکمل يکديگر است ،رهبران کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس ميدانند که آنها با بازارهاي قابلاعتماد
صادراتي دراز مدت احتياج دارند و پيشبيني ميشود تقاضاي چين از هم اکنون تا سال  2۰2۰بهطور مداوم افزايش يابد ،در
حاليکه پروژههاي توليد داخلي آن متوسط افزايش مييابد و پيشبيني ميشود که مصرف آن بهطور قابلتوجهي افزايش يابد،
به همين ترتيب ،نفت وارداتي از ويژگيهاي مهم امنيت انرژي چين در دهههاي آينده خواهد بود و توليدکنندگان خليج فارس
مشتري قابلاعتمادي را در چين مي بينند .تجارت دوجانبه بين چين و کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس در اين قرن رشد
چشمگيري داشتهاست ،بهطوريکه شوراي همکاري خليجفارس نمايانگر بخش عمدهاي از تجارت چين در جهان غرب است.
ارزش تجارت از کمتر از  1۰ميليارد دالر در سال  2۰۰۰به تقريباً  115ميليارد دالر در سال افزايش  2۰16افزايش يافته است.
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عربستان سعودي به مهمترين شريک تجاري چين در خاورميانه تبديل شده است و امارات در رتبه دوم قرار دارد؛ در مجموع
شوراي همکاري خليجفارس بهعنوان ششمين مقصد بزرگ واردات شناخته ميشود و همچنين پنجمين مقصد بزرگ واردات
نيز است .در حاليکه کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس بهطور فزايندهاي به صادرات چين اعتماد ميکنند .کشورهاي
شوراي همکاري خليجفارس هم اقتصاد تک محصولي هستند .آنها براي تهيه محصوالت صنعتي و کاالهاي زندگي روزمره به
واردات وابسته هستند برنامههاي جادهطلبانه توسعه شوراي همکاري خليجفارس به واردات قابلتوجهي از ماشينآالت
کشاورزي ،تجهيزات ص نعتي و مصالح ساختماني نياز دارد ،به دليل رشد سريع اقتصادي ظرفيت صنعت توليد چين به طور
قابلتوجهي توسعه يافته است .چين به عنوان «کارخانه جهاني» براي صادرات صنعتي خود به بازارهاي خارجي تکيه کردهاست،
درحاليکه کسب منابع طبيعي براي تامين سوخت بيشتر ضروريتر شده است .بنابراين در روابط تجاري بين چين و شوراي
همکاري خليجفارس درجه بااليي از همگرايي وجود دارد .فراتر از تجارت ،زمينههاي ديگري نيز وجود دارد که روابط اقتصادي
در آنها افزايش يافتهاست ،همکاري سرمايهاي بين چين و کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس شامل سرمايهگذاري متقابل،
پيمانکاري پروژه ،همکاري کارگري و مشاوره طراحي است .سرمايهگذاريهاي مستقيم شوراي همکاري خليجفارس در چين از
 371/73ميليون دالر در سال  2۰۰8به  596/8ميليون دالر در سال  2۰1۰افزايش يافتهاست .عدم اطمينان سياسي در پي
بهار عربي منجر به کاهش چشمگير در سرمايهگذاري مستقيم خارجي شد که منجر به افت قابل توجهي به  32/96ميليون دالر
شد .به همين ترتيب ،سرمايهگذاري مستقيم چين به شوراي همکاري خليجفارس از  1۰/66ميليون دالر به  1/675ميليارد دالر
و سپس به  2/2275ميليارد دالر در سال  2۰11رسيدهاست .کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس ذخاير قابل توجهي از
دالرهاي نفتي را جمع کردهاند که همين امر آنها را به بازيگران مهمي در سرمايهگذاريهاي مستقيم خارجي تبديل
کردهاست ،ثروت نفتي  GCCبراي خريد سهام در شرکتهاي خصوصي ،سرمايهگذاري در اوراق بهادار دولتي خارجي و
سرمايهگذاري در پروژههاي کشورهاي خاورميانه که سرمايهگذاران ديگر آنها را بسيار خطرناک ميدانند و طبق نظريههايي که
مورد استفاده قرار گرفتهاست کشورهاي عضو شوراي همکاري خليجفارس آنها همچنين درگير برنامههاي توسعه گسترده
هستند .همچنين سرمايهگذاري مستقيم خار جي را هرچند نابرابر و نسبت به قبل از رکود اقتصادي جهاني  2۰۰9با نرخ
کمتري جذب ميکند ،و همچنين کاهش مستقيم سرمايهگذاري مستقيم خارجي در کويت و عربستان سعودي مشاهده
شدهاست .بحرين افزايش اندکي داشتهاست و رشد در عمان ،قطر و امارات چشمگير بودهاست ،با پروژههاي زيرساختي
منطقه اي و رويدادهاي پرطرفدار آينده مانند نمايشگاه جهاني دبي  2۰2۰و جامجهاني فيفا در قطر در سال  2۰22پيشبيني
ميشود که سرمايهگذاري مستقيم خارجي در شوراي همکاري خليجفارس همچنان ادامه داشتهباشد .به ويژه با تشديد
پروژههاي مرتبط با  BRIاين ميتواند به سرمايه گذاري در صنايع نوپا تبديل شود ،زيرا کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس
تالش ميکنند تا اقتصاد خود را متنوع کرده و بخشهاي غير نفتي را توسعه دهند .چين همچنين مجموعهاي از سياستهاي
توجيحي را براي جذب سرمايهگذاري خارجي ،بهينهسازي تنظيمات ساختاري در زمينه سرمايهگذاري و طرحهاي بزرگ
اکتشاف نفت را که شرايط را براي گسترش سرمايهگذاري کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس در چين ايجاد ميکند ،تنظيم
کردهاست .قرارداد کار و همکاري بين کارگران چين و کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس انجام شدهاست و همچنين شاهد
رشد مداوم بودهاست .کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس به عنوان بخشي از تالشهاي خود براي تنوع بخشيدن به اقتصاد و
متناسب با برنامه هاي توسعه خود تعداد زيادي از حمل و نقل ،ارتباطات و ساخت و زيرساختها و همچنين مناطق ويژه
اقتصادي مانند منطقه آزاد «جبل علي دبي» ( )JAFZAرا اجرا کردهاند ،در همين زمان چين استراتژي بيرون رفتن خود را
اجرا ميکند ،بنابراين ساخت و ساز و مهندسي چيني به ويژگي هاي مهمي در توسعه روابط اقتصادي با کشورهاي شوراي
همکاري خليجفارس تبديل ميشود ،بسياري از شرکتهاي دولتي چيني ( )SOEاز  JAFZAامارات متحده عربي به عنوان
مرکز استفاده ميکنند و مقرهاي منطقهاي در آنجا براي خدماترساني به به پروژههاي سراسر شبهجزيره ايجاد ميکنند؛
همکاريهاي کارگري يکي ديگه از موارد برجسته همکاريهاي اقتصادي و تجاري دوجانبه است باوجود نيروهاي کار ماهر
نسبتاً کم ،کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس به تعداد زيادي کارگر خارج از کشور احتياج دارند .چين ،سرشار از منابع
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انساني ،استخدام بالقوه کارگران شوراي همکاري خليج فارس را به عهده دارد .همکاري کارگري ظرفيت بااليي براي توسعه بين
چين و شوراي همکاري خليجفارس دارد .در يک دورهي ن سبتاً کوتاه روابط اقتصادي بين چين و کشورهاي شوراي همکاري
خليج فارس در طيف وسيعي از مناطق که بيانگر سطح باالي ادامه وابستگي متقابل است ،تشديد شدهاست(ابراهيميفر و
هدايتي :1394 ،ص.)26-11
 .4-4نقشآفرینی چین در اقتصاد کشورهای شورای همکاری خلیجفارس
نخست وزي ر چين به کشورهاي قطر ،امارات و عربستان نمادي از نقش روزافزون اين کشور در اقتصاد و تجارت منطقه است.
منطقه خليج فارس به طور سنتي منطقهاي غرب محور بوده است به اين معنا که قدرتهاي غربي در سياست و اقتصاد منطقه
نقش اصلي را ايفا ميکردند .اما در سالهاي اخير متاثر از حضور روز افزون چين در اقتصاد و تجارت اين منطقه ،ميتوان مدعي
شد که ژئواکونومي خليج فارس دچار تغيير شده است .نگاهي گذرا به روند رشد تجارت چين و کشورهاي منطقه به خوبي اين
موضوع را نشان ميدهد .تجارت ميان چين و شوراي همکاري خليجفارس بيانگر اين موضوع است ،حجم تجارت اين دو در سال
 1991بالغ بر يک ميليارد و  5۰۰ميليون دالر بود که اين رقم در سال  2۰۰4به  2۰ميليارد دالر و در سال  2۰۰5با  36درصد
رشد نسبت به سال قبل از آن به  34ميليارد دالر افزايش يافت .اين مبادالت به  7۰ميليارد دالر در سال  2۰۰8و 1۰۰
ميليارد دالر در سال  2۰1۰رسيده است.طرفين در تالش هستند تا در يک دهه آينده حجم تجارت خود را به هزار ميليارد دالر
افزايش دهند .در راستاي گسترش سريعتر مناسبات تجاري ،در سال  2۰۰4چين و اعضاي شوراي همکاري خليجفارس
مذاکرات خود درباره ايجاد منطقه آزاد تجاري را آغاز کردند که اين مذاکرات هنوز ادامه دارد .تاکنون چند دور از مذاکرات
تجاري ميان طرفين انجام شده است .در سفر اخير نخست وزير چين به کشورهاي منطقه اعالم شد که نيل به توافق در اين
زمينه نزديک است و در صورت به نتيجه رسيدن اين مذاکرات ،حجم تجارت ميان چين و کشورهاي عضو شوراي همکاري
خليج فارس با سرعت بيشتري افزايش خواهد يافت .بر اساس پيش بيني هاي انجام شده تا سال  2۰2۰چين به مهمترين
شريک تجاري کشورهاي شوراي همکاري تبديل خواهد شد .در حوزه سرمايهگذاري نيز تاکنون چينيها  15ميليارد دالر در
کشورهاي عربي سرمايه گذاري و در مقابل کشورهاي عربي نيز  2/6ميليارد دالر در چين سرمايه گذاري کردهاند .در سفر ياد
شده نخست وزير چين خواستار تسهيل شرايط براي فعاليت و سرمايه گذاري گستردهتر شرکت هاي چيني در پروژههاي
زيرساختي عربستان همچون راه آهن ،ساخت بنادر و ارتباطات شده است .از سوي ديگر روابط تجاري چين با ايران به عنوان
کشور مهم منطقه در سال هاي اخير با سرعتي شگفت رو به افزايش بوده است .بطوريکه حجم روابط تجاري اين دو کشور از
حدود  2ميليارد دالر در سال  2۰۰1به  3۰ميليارد دالر در سال  2۰1۰افزايش يافته است .با بررسي روند پرشتاب روابط
تجاري و اقتصادي چين و کشورهاي خليج فارس مي توان گفت که ژئواکونومي اين منطقه متاثر از حضور و نفوذ روزافزون اين
بازيگر متحول شده است ،تحولي که در آغار راه قرار دارد و به سرعت ابعاد جديدي بر آن افزوده خواهد شد .به عنوان نمونه
تنها در سفر اخير نخست وزير چين به سه کشور حاشيه خليج فارس حدود  2۰ميليارد دالر قرارداد همکاري اقتصادي ميان
طرفين به امضا رسيد .در صورت تداوم اين روند و با توجه به اينکه چين در حال تبديل شدن به مهمترين خريدار نفت
کشورهاي منطقه است ،تسلط آن بر ژئواکونومي خليج فارس در آيندهاي ميان مدت دور از ذهن نيست(شريعتي نيا.139 ،
ص.)1
 .5-4ابتکار کمربند اقتصادى جادهی ابریشم یا کمربند و راه(کمربند و یک جاده)
ابتکار کمربند اقتصادى جادهي ابريشم بيش از سه دهه از آغاز اصالحات بازارگرا و گشايش اقتصاد چين که رشد مستمر دو
رقمى براى اين کشور به ارمغان آورد ،ميگذرد .انتظار ميرود اقتصاد چين تا  2۰4۰دو برابر آمريکا شود .با تکميل شدن
ظرفيتهاى توليدى اقتصاد چين(و پيدايى مازاد ظرفيت توليدى به خصوص در بخشهاى زيربنايى نظير فوالد ،سيمان و )......
و تبديل شدن اين کشور به يک سرمايهگذار ناب بينالمللى ،جاده ابريشم جذابيت زيادى براى چين پيدا کرده است .چين در
مسير پيشرفت اقتصادى خود ابتدا راهبرد را در پيش گرفت تا با دسترسى به امکانات خارجى و تلفيق آن جذب (منابع) به
داخل به کارخانهي دنيا تبديل شود .اکنون با کاهش طبيعى با توانمنديهاى داخلى ،اصطالحا رشد اقتصادى (که ميتواند
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ناشى از گذار اين کشور از اقتصاد توليدى-کارخانهاى و صنايع کار-بر ،به مرحلهي بعدى توسعه اقتصادى باشد) در حال اتخاذ
راهبرد حرکت به خارج است .رهبران چين معناى جديدى از سود و فايده به دست دادهاند؛ اينکه چطور از طريق همکارى با
ديگران ،سود و توسعه نصيب خود و شرکايشان کنند« .شى جين پينگ» 1۰در سفر سپتامبر و اکتبر  2۰13به آسياى مرکزى
(در قزاقستان) و جنوب شرقى آسيا (در اندونزى) ابتکار مشترک کمربند اقتصادى جادهي ابريشم11و راه ابريشم دريايى قرن
بيست و يک12را مطرح نمود که به کمربند و راه13معروف شد .وى اين ابتکار را محور اصلى سياست خارجى و داخلى خود
معرفى کرد .سند چشم انداز و اقدامات مربوط به ابتکار کمربند و راه که توسط دولت چين منتشر شده تأکيد دارد که
جهتگيرى کلى آن مبتنى بر پذيرش جهان چندقطبى ،جهانيشدن اقتصاد ،تنوع فرهنگى ،کاربست گستردهي فناورى
اطالعات براى ايجاد رژيم تجارت آزاد جهانى و اقتصاد جهانى در پرتو همکارى آزاد منطقهاى است .اهداف طرح نيز ارتقاء منظم
و آزادى جريان عوامل اقتصادى ،تخصيص بهينهي منابع ،هماهنگى سياستهاى اقتصادى کشورهاى طرح و همکارى گسترده و
عميق منطقهاى بر اساس استانداردهاى باال ،ايجاد يک ساختار همکارى اقتصادى منطقهاى باز ،فراگير و متوازن که همه از آن
منتفع شوند و همپيوندى قاره هاى آسيا ،اروپا و آفريقا اعالم شد .دستاوردهاى اين درهم تنيدگى )1 :هماهنگى راهبردهاى
توسعهي کشورهاى طرح؛  ) 2استفاده از ظرفيت بازارهاى منطقه؛  )3ارتقاء سرمايهگذارى و مصرف؛  )4ايجاد تقاضا ايجاد صلح،
و اشتغال؛  )5تبادل فرهنگى و ارتباطات مردمى؛  )6يادگيرى متقابل؛  ) 7نهايتا توسعه و شکوفايى است .اصول اعالم شده طرح
نيز )1 :پذيرش منشور ملل متحد؛  )2احترام متقابل به حاکميت ويکپارچگي سرزمينى؛  )3عدم تهاجم متقابل؛  )4عدم مداخله
در امورداخلى يکديگر؛  )5برابرى و نفع متقابل؛  )6همزيستى مسالمتآميز؛  )7گشودگى بروى همکارى ديگران؛  )8پيروى از
اصول عمليات بازار اعالم شده است.
از آنجا که هنوز اطالعات دقيق و کامل دربارهي ابتکار «کمربند و راه» منتشر نشده است ،نقشهها و مسيرهاى متفاوتى از اين
طرح وجود دارد .ابتکار جاده ي ابريشم جديد مشتمل بر مسير خشکى(کمربند) و مسير دريايى(راه) است .مسير خشکى از چين
شروع شده و با گذر از آسياى مرکزى به قلب اروپا مي رسد .اين مسير ،چين را از طريق آسياى مرکزى و آسياى غربى به خليج
فارس و مديترانه پيوند ميزند .درواقع ،چين به دنبال ايجاد پل زمينى اوراسيايى جديدى در قالب ايجاد کريدورهاى چين-
مغولستان-روسيه ،چين-آسياى مرکزى-آسياى غربى و چين  -شبه جزيره هندوچين است و در اين مسيرها روى شهرهاى
عمده و ايجاد پارکهاى صنعتى اقتصادى تمرکز شده است .راه ابريشم دريايى نيز عمدتا مشتمل بر کريدورهاى اقتصادى چين-
پاکستان؛ و بنگالدش -چين-هند -ميانماراست که در شکل  1آورده شده است(موسوي :1394 ،ص.)2۰6-2۰4
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شکل  -1نقشه مسیر کمربند و راه

رويکرد چين به آسياي مرکزي مبتني بر توسعه منافع اقتصادي و تجاري است .چين آسياي مرکزي را به عنوان منطقه مهمي
بشمار ميآورد که مي تواند رشد اقتصادي آن را از طريق مسيرهاي تجاري توسعه داده و نياز چين به منابع هيدروکربني را
تأمين ميکند .چين با کمالميل سرمايهگذاريهاي سخاوتمندانهاي را در زيرساختهاي آسياي مرکزي انجام ميدهد ،آنها
تشخيص ميدهند که اين سرمايهگذاريها براي اقتصاد چينيها سودمند خواهد بود .در واقع ،يک کمربند و يک جاده ،به
معناي واقعي کلمه اين ايده که «روياي چين» جستجوي زندگي بهتر براي جمعيت با روياي جمعيت جهان داراي وجه اشتراک
است .در امتداد مسير يک کمربند و يک جاده 65 ،کشور از آسياي مرکزي ،آ سه آن آسياي جنوبي ،اروپاي شرقي ،آسياي
شرقي و آفريقاي شمالي 4.4 ،ميليارد نفر جمعيت با درآمد قابل عرضه  21تريليون دالري ،به ترتيب  63درصد يک کمربند و
 29درصد يک جاده از ظرفيت جهاني را داراست .در  ،2۰13حجم تجارت چين با کشورهاي پيرامون اين مسير بالغ بر يک
تريليون دالر بود که يک چهارم از حجم تجارت خارجي چين را در بر مي گرفت .در  1۰سال اخير ،تجارت چين با اين کشورها
با نرخ ميانگين ساالنه  19درصد رشد ،افزايش يافته است که  4درصد بيشتر از نرخ رشد ميانگين ساالنه تجارت خارجي چين
در طول مدت مشابه بوده است .فضاهاي زيادي براي رشد در آينده وجود دارد .در سيزدهمين طرح ابداعي در پنج سال،
پيشبيني ميشود که چين واردات کاالها به ارزش  1۰تريليون دالر و سرمايهگذاري بيش از  5۰۰ميليارد دالر در خارج داشته
باشد .کشورهاي همسايه چين همچنين کشورهاي مسير جاده ابريشم اولين دريافت کنندگان منافع خواهند بود .در مجموع،
يک کمربند و يک جاده نسبت به جاده ابريشم قديمي در سه جنبه برتري دارد :یک کمربند و يک جاده فعلي در شمال به
مسکو ،کشورهاي پاسيفيک در جنوب ،آمريکاي التين در شرق و آلمان در غرب ميرسد ،برتر از منطقه جاده ابريشم قديمي
است .دو يک کمربند و يک جا ده ،تنها يک مسير براي تجارت ابريشم ،چاي ،ادويه جات ،ترشي جات و ظروف چيني نيست،
بلکه نشان دهنده اتصال داخلي در قرن  21است .اين ابتکار زيرساخت ها را به هم متصل ،سياستها را هماهنگ ،تجارت و
بازرگاني را ترويج ميکند ،ارز را به گردش در ميآورد و همچنين قلب و اذهان مردم را به يکديگر پيوند مي دهد .سه ،جاده
ابريشم ،اروپاييها را قادر مي سازد تا به چين آمده و ابريشم ،ادويه جات و ترشيجات و امثال آن بخرند .يک کمربند و يک
جاده محصول جامع چين است که به طور فعال بر سياست روبه جلو چين اشاره دارد .اين ابتکار به شکلگيري يک بازار
اورا سيايي بزرگ و يک الگوي جديدي از جهاني سازي ،در نتيجه فراتر از مفاهيم ،به کانالهاي تجاري شرق-غرب و کريدورهاي
فرهنگي کمک ميکند .البته بايد در نظر داشت که مسير اصلي و عمده جاده ابريشم سنتي از سين کيانگ به آسياي مرکزي و
پس از گذر از مرو(در ترکمنستان امروزي) به ايران و از آنجا به بين النهرين(عراق کنوني) و شام (سوريه کنوني) ميرسيد و
آخرين نقطه آن پالميرا(تدمر کنوني در سوريه) در ساحل شرقي درياي مديترانه بود که از آنجا به راههاي دريايي مي پيوست.
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ايران در مرکز اين مسير شاهراه قرار داشت .اکنون نيز ايران در صورت توجه به اين مسير مي تواند با پيوستن به اين ابتکار در
مرکز اين شاهراه قرار گرفته و از مزاياي آن بهره مند شود(احمديان و صالحي :1395 ،ص.)17
همچنين براي ادامه روابط بين چين و شوراي همکاري خليج فارس در طرح کمربند و يک جاده بايد موارد زير انجام شود:
 )1تعمیق وابستگی در زمینه اقتصاد و تجارت :چين اکنون به دومين اقتصاد بزرگ جهان تبديل شدهاست و داراي بازار
داخلي گسترده اي است که داراي ذخاير ارضي زيادي است ،شوراي همکاري خليجفارس و اعضاي آن نه تنها داراي منابع غني
نفت و گاز هستند ،بلکه داراي ذخاير قابل توجه دالرهاي نفتي هستند ،ساخت زيرساختهاي آنها و همچنين فناوري ساخت و
تقاضاي نيروي کار در حال افزايش است .چين و شوراي همکاري خليجفارس بنيادي محکم برا روابط اقتصادي خود ايجاد
کردهاند که همکاري  BRIمي تواند آن را تقويت کند ،چين بايد به طور فعال توسعه بازار شوراي همکاري خليجفارس را توسعه
دهد ،شرکتها را يه سرمايهگذاري در کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس تشويق کند و سرمايهگذاري در کاالي خانگي،
مصالح ساختماني ،توليد ،تهيه غذا ،و ساير زمينههاي توسعه را افزايش دهد ،در همان زمان چين بايد سياستهايي را برا جذب
سرمايهگذاري از شوراي همکاري خليجفارس در صنعت پتروشيمي چين تدوين کند.
 )2برای تکمیل  FTAبا هجوم فشار :علي رغم اظهارنظرهاي مداوم مردم از طرف مقامات هر دو طرف براي تکميل
مذاکرات ،روند پيشرفت کند است .مقامات چيني بايد همکاري نزديک با کشورهاي اصلي هستهاي يعني عربستان سعودي،
امارات متحده عربي ،براي دستيابي به موفقيت در مذاکرات را بررسي کنند FTA .چين و شوراي همکاري خليجفارس يک
ويژگي مهم در ايجاد سازوکارهاي رسمي همکاري نهادينهکرده و با شوراي همکاري خليجفارس خواهد بود.
 )3گسترش منافع مشترک منطقهای با ایاالت متحده به منظور افزایش همکاری :اياالت متحده متحد اصلي همهي
کشورهاي شوراي همکاري خليجفارس سات ،با حضور نظامي قاطع و روابط ديپلماتيک و تجاري بلندمدت ،مديريت مؤثر روابط
چين و ايالتمتحده يکي از عناصر اصلي در افزايش روابط چين با اين کشور خواهد بود.
 )4تقویت قابلیتهای طرحریزی ،نظامی در خاورمیانه :توسعه استراتژي«بيرون رفتن» شرکتهاي چيني ،منافع ،داراييها
و شهروندان چين در خاورميانه بر اين اساس افزايش يافتهاست ،بنابراين ثبات سياسي منطقهاي بخشي از منافع چين است
چين بايد تواناييهاي نظامي خود را در خاوميانه تقويت کرده و ناوگان کشتيهاي جنگي و پايگان تأمين نيروي دريايي خود را
ايجاد کند.
 )5افزایش پیوندهای مردم به مردم .:اوراق قرضه مردم به مردم در  BRIاولويت همکاري است و اين منطقهاي است که
چين موفقيت چنداني نسبت به گسترش روابط تجاري ،سياسي و امنيتي نداشتهاست .چين بايد طرح قدرت نرم خود را در
کشورهاي شوراي همکاري خليج فارس با مبادالت فرهنگي و آموزشي بهبود بخشد تا آگاهي و قدرداني از دستاوردهاي فرهنگي
چين را براي شهروندان شوراي امکاري خليجفارس افزايش دهد.
 .4-6موانع تحقق ابرپروژه جاده ابریشم از چشمانداز نظریه همگرایی
ابرپروژه راه ابريشم جديد براي اولين بار در سال  2۰13توسط شي جنيگ پين رهبر جمهوري چين طي سخنراني در دانشگاه
نظربايف قزاقستان مطرح شد .کمربند اقتصادي جاده ابريشم جديد صرفا يک جاده نيست ،طرحي اقتصادي ،سياسي ،امنيتي و
ژئوپوليتيکي با فرآيندي باز و چندقطبي است که تقريبا تمامي کشورهاي موجود در مسير را در برميگيرد .قرار است تحقق اين
طرح عاملي براي رشد و شکوفايي کشورهاي فعال در پروژه شود .با اين حال تحقق جاده ابريشم جديد با موانع جدي
روبهروست که مهمترين آنها نبود زمينههاي الزم براي همگرايي و همکاريهاي جدي اقتصادي در ميان کشورهاي مسير مطابق
با نظريه همگرايي است ،امري که تاکنون کمتر مورد توجه بوده است .چالشها ،اختالفها ،موانع و مخالفتها اين ابر پروژه
عبارتند از:
الف) ابعاد طرح و اهداف چین :بر پروژه راه ابريشم جديد چين ،طرحي بنيادين و بلندمدت براي ورود چين به آسياي غربي
و اروسيا است .اين طرح جهت گيري شمالي -جنوبي (آسياي مرکزي -افغانستان و آسياي جنوبي) دارد .طبق سند رسمي
دولت چين تحت عنوان « بينش و اقدامات مرتبط با ساخت مشترک کمربند اقتصادي راه ابريشم و راه ابريشم درياي قرن »21
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است ،کمربند اقتصادي راه ابريشم بر يکپارچه سازي چين ،آسياي مرکزي ،روسيه و اروپا (حوزه بالتيک) و برقرار ساختن ارتباط
چين با آسياي جنوب شرقي ،جنوب آسيا و اقيانوس هند تمرکز ميکند .در متن سند رسمي دولت چين ،هيچ نامي از ايران
مبني بر مشارکت داشتن در اين طرح نيامده است .با توجه به اين که متن اين سند در سال  2۰15ميالدي پيش از برجام
تنظيم شده است احتمال دارد که در آينده مشارکت ايران در اين طرح محتملتر شود .با اين وجود به نظر مي رسد چيني ها
بدون نام بردن از ايران ،دست خود را براي مانور بيشتر بازگذاشتند .حداقل  65کشور درگير اين موضوع و پروژه طرح جديد
جاده ابريشم مي شوند اما در اسناد نامي از کشورها برده نشده است .اين طرح مسير دريايي نيز دارد .کريدور شمال-جنوب در
شرق درياي خزر (قزاقستان -ترکمنستان-ايران) به طول حدود  926کيلومتر است که اين کريدور مانند کريدور شمال-جنوب،
جنوب ايران و مناطق خليج فارس و کشورهاي جنوب شرقي آسيا را به کشورهاي مشترک المنافع شامل کشورهاي (
آذربايجان -ارمنستان -ازبکستان -ترکمنستان -تاجيکستان -قرقيزستان -قزاقستان ،مولداوي و گرجستان) و روسيه در شمال
متصل ميکند .کريدور ديگر کريدور چين-قرقيزستان-تاجيکستان-افغانستان-ايران و کريدور ريلي چين-قرقيزستان -
تاجيکستان-افغانستان-ايران به طول  7984کيلومتر است که چين و کشورهاي مشترک المنافع را به ايران و سپس اروپا
متصل ميسازد .عمليات احداث تکميل گسستگي در کشورها در دست انجام است.
ب) موانع و چالشها ابرپروژه :راه ابريشم در ميان کشورهاي اروپايي به دليل وجود سازمان منطقهاي اتحاديه اروپا و
موافقتنامه هاي تجاري همه جانبه و قوانين مشترک در ميان کشورهاي عضو ،همگرايي عميقي وجود دارد که اهداف تجاري و
اقتصادي قاره سبز را به خوبي پيش مي برد .در صورتي که به دليل تعارضات فرهنگي و قومي ،نژادي ،زباني ،اقتصادي ،سياسي،
ژئوپليتيکي و استراتژيکي و مسابقات تسليحاتي کشورهاي در مسير راه ابريشم ،همگرايي و رسيدن به تصميمات واحد و مورد
قبول همه کشورهاي عضو اين مسير بسيار مشکل و زمان بر خواهد بود .مسير جديد ابريشم ابهامات زيادي دارد و تنشها و
اختالفات در ميان کشورهاي در مسير ابريشم زياد و متنوع است .در مسير خط ابريشم جديد ،بيش از  65کشور وجود دارند که
هر کدام از اين کشورها داراي مختصات خاص نژادي ،مذهبي ،فرهنگي ،اقتصادي و سياسي مخصوص به خود هستند و از اين
رو زمينههاي همگرايي و هم سويي اين کشورها در يک پروژه عظيم اقتصادي بسيار مشکل آفرين خواهد بود و از طرف ديگر
در ميان برخي از اين کشورها از دير باز اختالفات مرزي و قومي بوده است که همين موارد همگرايي در اين مناطق بسيار
سخت و تنشها و اختالفات منطقهاي را زياد ميکند .در ادامه برخي از مهمترين موانع شامل :اختالقات مرزي و ارضي؛ ضعف در
زمينههاي اقتصادي و نبود اقتصادهاي مکمل؛ چالشهاي ارزشي و امنيتي؛ مخالفت قدرتهاي بزرگ با طرح(ترابي و صانعي،
 :1395ص)12-8؛
 .5نتیجهگیری
خليج فارس به عنوان غنيترين و مهمترين منطقهي جهان به لحاظ داشتن ذخاير عظيم هيدروکربني و نيز اهميت اقتصادي و
مالي و به عنوان يک بازار گسترده و پررونق از موقعيت راهبردي مهمي برخوردار است .اين منطقه استراتژيک ميان اروپا،
استراليا و آسيا ،سرزمينهاي روسيه ـ م سيبريايي و اقيانوس هند واقع شده است .خليج فارس به سبب موقعيت ژئوپليتيک و
ژئواستراتژيک خود ،همواره عرصهي فشردهترين رقابتها ميان قدرتهاي جهاني بوده است .بحث انرژي و تأمين آن ،عالوه بر
موقعيتهاي ياد شده ،به خليج فارس وجه ژئواکونوميک نيز داده و حساسيت تقابل ميان رقباي قدرتمند را در منطقه دو چندان
کرده است .يکي از کشورهايي که در سالهاي اخير حضوري فعال و چشمگير در خليج فارس داشته است ،جمهوري خلق چين
است؛ چرا که امنيت انرژي در وضعيت فعلي يکي از چالشهاي استراتژيک پيش روي چين به شمار ميآيد .به همين دليل،
تأمين و تضمين آن به يکي از اولويتهاي استراتژيک اين کشور مبدل شده است .به موازاتي که کشور چين سياست توسعه
تسريع اقتصادي را تعقيب ميکند ،نياز اين کشور به انرژي نفت و گاز افزايش مييابد .ذخاير نفتي چين نياز روزافزون اقتصاد و
صنعت اين کشور را برآورده نميکند و يکي از مهمترين داليل حضور چين در معادالت منطقهاي ،ديـدگاه اقتصادي ايـن کشور
در اين حوزه است .چين با منطقه خليج فار س روابط سنتي و ديرينه دارد .چين بعد از دهه هفتاد که سياست برونگرايي را
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برگزيد بر اساس استراتژي جديد «اصالح و پيشرفت» خواهان دوستي با همه کشورها و همزيستي مسالمت آميز و گسترش
مناسبات اقتصادي و بازرگاني شد .بدين ترتيب چين در صدد توسعه روابط و حضور خود در منطقه خليج فارس برآمد که در
سپتامبر و اکتبر  2۰13ابتکار مشترک کمربند اقتصادى جادهي ابريشم و راه ابريشم دريايى قرن بيست يک را مطرح نمود که
به کمربند و راه معروف شد .وى اين ابتکار را محور اصلى سياست خارجى و داخلى خود معرفى کرد .سند چشم انداز و اقدامات
مربوط به ابتکار کمربند و راه که توسط دولت چين منتشر شده تأکيد دارد که جهتگيرى کلى آن مبتنى بر پذيرش جهان
چندقطبى ،جهانيشدن اقتصاد ،تنوع فرهنگى ،کاربست گسترده ي فناورى اطالعات براى ايجاد رژيم تجارت آزاد جهانى و
اقتصاد جهانى در پرتو همکارى آزاد منطقهاى است .همچنين با نتيجهگيري پيشبيني شده بين  FTAچين و شوراي همکاري
خليجفارس ،ميتوان انتظار داشت که اين روابط اقتصادي شديد شود FTA .همچنين تحت طرح «کمربند و جاده» که نقش
مهمي در گسترش حضور منطقهاي چين دارد ،فرصتهاي همکاري براي چين و شوراي همکاري خليجفارس را افزايش
ميدهد .اما اين پروژه بـا موانع متعددي روبهرو ميباشد که تا زماني که اين موانع در ميان کشورهاي عضو اين پروژه مرتفع
نگردد امکان تحقق بهينه اين طرح مشکل ميباشد.
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