جایگاه انرژي در سیاست خاورمیانه اي چین
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چكيده
دقت در وضعيت انرژي چين نشان مي دهد كه از يكسو تقاضاي انرژي در اين كشوور
به تبع رشد و توسعه اقتصادي آن به شدت در حال افوااي

اسوت و از دي ور سوو بوه

دليل كمبود منابع داخلي ،وابست ي اين كشور به منابع بين المللوي بوه هموان دردوه در
حال افااي

است .بطوريكه چين به عنوان پنجمين توليد كننده نفوت در دنيوا ،از سوال

 3991به يك وارد كننده خالص تبديل شد .به عبارتي نياز شديدا رو به افوااي

چوين

به انرژي و لاوم تامين آن از منابع خاردي ،موضوع امنيت انرژي را به مسئله اي حياتي
براي اين كشور تبديل نموده است .در اين راستا گسترش تعامل با كشوورهاي دارنوده
انرژي كه عمدتا در خاورميانه و خليج فارس واقع شده اند ،مي تواند زمينه را به سووي
وابست ي متقابل فراهم آورد .بطوريكه كشورهاي خاورميانه قادرند " امنيت انورژي" را
به عنوان دغدغه استراتژيك چين برطرف نمايند و از سوي دي ر چين نيا متقابال قوادر
است به برخي نيازهاي اسوتراتژيك خاورميانوه در حووزه تكنولووژي و سورمايه پاسو
* استاد يار و عضو هيئت علمي دانشكده علوم سياسي ،دانش اه آزاد اسالمي واحد تهران مركاي ،تهران ،ايران
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گويد .تحت اين شرايط به نظرمي رسد زمينه هاي بسيار مناسبي براي آغاز يك ديالوگ
سازنده با هدف استقرار يك ال وي وابست ي متقابل با محوريت تامين انورژي در حوال
شكل گيري است.

واژگان كلیدی :انرژی ،امنیت انرژی ،وابسـتيی متاابـل ،توسـهه اتتصـادی،
سیاست خارجی
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مقدمه
نق

انرژي در اقتصاد دهاني به گونه اي افااي

يافته است كه مي توان رابطوه اي

مستقيم و هماهنگ بوا موضووعاتي همنوون رشود اقتصوادي ،ركوود و موازنوه تجواري
كشورها برقرار نمود .بطوريكه تالش كشورهاي صنعتي براي دستيابي بوه منوابع انورژي
مطمئن و ارزان را مي توان در اين راستا ارزيابي كرد .به عبارتي ذخواير طبيعوي انورژي،
بهترين پشتوانه اقتصاد دهاني محسوب مي شود كه كشورهاي صنعتي براي ادامه حيات
خود ناچارند كنترل موثرتري بر رابطه انورژي بوا سواير كايهواي اقتصواد دهوان اعموال
نمايند .بر اين اساس وابست ي اقتصاد دهاني به نفت در حوال افوااي

اسوت و ارتبوا

سيستمهاي دهاني با اقتصاد انرژي روزبروز در دنياي وابست يهاي متقابل بيشتر ميشود.
شواهد نشان مي دهد كه علت اصلي شتاب در اقتصاد سرمايه داري و وابست ي اقتصواد
دهاني به نفت ،مربو به افااي

توليد كايهايي است كه درروند توليدشان نفت عاملي

كليدي است؛ بر همين اساس است كه انرژي را موتور توسعه اقتصادي براي كشوورهاي
صنعتي قلمداد مي كنند.
رشد مصرف انرژي در دهه گذشته در آسيا و چشم انداز استمرار اين روند ،موضوع
انرژي را در اين قاره به مقوله اي مهم و حياتي تبديل نموده است .بي شك در اين ميان
چين با داشتن بايترين مصرف انرژي و نيا برخورداري از سريع ترين رشود اقتصوادي،
ن راني و چال

هاي ددي تري در خصوص تضمين دريان انورژي موورد نيواز خوود

خواهد داشت .زيرا دستيابي به منوابع مطموئن انورژي عامول مهموي در تضومين توداوم
مدرنيااسيون به مثابه انتخاب استراتژيك چين مي باشد؛ بر اين اساس دستيابي به منوابع
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انرژي در متن دست اه ديپلماسي اين كشور قرار گرفته است.
در اين نوشتار با اشاره به روند رو به رشد توسوعه اقتصوادي چوين و فقور منوابع و
همننين ضرورت دسوتيابي بوه منوابع انورژي مطموئن ،داي واه خاورميانوه در سياسوت
خاردي چين با انعقاد قراردادهاي دراز مدت و استراتژيك انرژي در حال ارتقوا بووده،
كه سعي مي شود فرضيه خود را بر اين اساس به آزمون ب ذاريم.

 -1روند توسهه اتتصادی چین
امروزه داي اه چين به عنوان يكي از ابرقدرتهاي اقتصوادي دهوان موورد قبوول هم وان
ميباشد .اصالحات اقتصادي ،سياست درهاي باز دنگ شوياووپينگ در دهوه  3991و شوعار
صلح و پيشرفت ،1چين را به سمت توسعه محيط بين المللي با ثبات و صلح آميا سوو داده
و اقتصاد آن به موتور رشد اقتصادي آسيا تبديل شده است(.ميركوش )391 ،3191 ،
به عبارتي هم آغوشي سرمايه داري و كمونيسم در چهارچوب سوسياليسوم توانسوته
بازار چين را به عنوان يك كشور موفق در دنيا معرفي نمايد.
چووين پو

از آغوواز اصووالحات در  3919كووه بووه دوره " اصووالحات اقتصووادي" 2و

"درهاي باز" 3مشهور است با درايت دنوگ شوياووپينگ بور ريول توسوعه قورار گرفوت و
حركت سريع خود را بر آن آغاز نمود .بطوريكه از كشوري توسعه نيافته و درون گورا كوه
اهتمام اصلي آن به توزيع عادينه فقر محدود مي شد به كشوري با اقتصاد پويوا كوه سوهم
مهمي از توسعه اقتصاد دهاني را به دست آورده بود ،مبدل گشت .بدين ترتيب ،به مورور،
برنامه رياي دستوري رها و نق

ارشادي دولت بيشتر شده و به نيرو هاي بوازار و بخو

 -3دنگ شياووپينگ (معمار اصالحات چين) در اوايل دهه  3991استراتژي دديد بين المللي را در شعار صلح و
پيشرفت عنوان نمود كه اين عبارت در تضاد با شعار ماوو تسه دونگ؛ يعني خط بين المللي دنگ و انقالب بود.
2- Economic reform
3- Open doors
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غير دولتي امكان دخالت بيشتر در عرصه اقتصادي داده شد( .معصومي فر)3 ،3191،
به اين ترتيب در آغاز دوران اصالحات كه اقتصاد چين؛ اقتصادي عقب افتواده و در
مسير فروپاشي بود با داي ايني سياستمداران واقع گرا به داي ايده آليسوتها كوه معتقود
بودند دوام و مشروعيت سياسي رهبران حاب كمونيست به توسعه اقتصادي و توانوايي
دست يافتن به موفقيت هاي اقتصادي كشور بست ي دارد در كوادر رهبوري ايون كشوور
تحويت عظيمي ايجاد نمودند .به عبارتي كادر رهبري كمونيست چين با ايجاد اعتماد و
پذيرش قاعده هاي حاكم بر نظام بين الملل براي دوذب سورمايه و تكنولووژي در ايون
كشور زمينه هاي رشد وتوسعه را فراهم نمودند ،بطوريكه در آغواز دوران اصوالحات و
سياست درهاي باز (سال )3919توليد ناخالص ملي چين از  332ميليارد دير(شوريعتي
نيا )39 ،3191 ،به  1/99تريليون دير در سال  3119رسيد كه موفقيت بسيار بارگوي
بود .با چنين رشدي بود كه طبق گاارشات بانك دهاني اين كشوور بوه عنووان اژدهواي
صادرات و اقتصاد ش به دومين اقتصاد دهان تبديل گشت)WDI 2009( .

 -2ناش انرژی در روند توسهه اتتصادی چین
در دهه هاي اخير رشد و توسعه اقتصادي كشورها از اهميت بايوي برخوردار گشته
است و انرژي مقوله اي است بسيار مهوم كوه موي تووان آن را مكمول رشود و توسوعه
كشورها دانست .به عبارتي توسعه گسترده تر اقتصادي نيازمند انرژي بيشتر ،مناسب تور
و سهل الحصول تري است كه در مناطق وسيع تري در دسترس باشد .بنابراين هور چوه
سرعت رشد اقتصادي بيشتر باشد ،رشد مصرف انرژي و سوختهاي سيال نيا بوا آهنوگ
بيشتري رشد خواهد داشت( .گريفين و استل )311-311 ،3119 ،بر اساس مطالعوات
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انجام شده مياان شدت انرژي 1رابطه تن اتن ي با سطح توسعه يافت ي كشورها دارد ،بوه
طوري كه براي كشورهاي كمتر توسعه يافته كه داراي ساختار اقتصواد سونتي متكوي بور
بخ

هاي كشاورزي و منابع طبيعي مي باشند ،مياان انرژي مورد نياز به عنوان يكوي از

عوامل توليد براي توليد ناخالص داخلي در سطح پاويني قرار دارد .مثال بوارز ايون امور،
سطح پاوين شدت مصرف انرژي در كشوورهاي آفريقوايي نسوبت بوه سواير كشوورهاي
دهان مي باشد.
با افااي

سطح توسعه يافت ي كه عمدتا با افااي

سهم بخ

صنعت از كل توليود

ناخالص داخلي همراه است ،به دليول توسوعه صونايع انورژي بور نظيور صونايع فوويد،
آلومينيوم و.....مياان مصرف انرژي افااي

موي يابد.بطوريكوه تقاضواي كشوورهاي در

حال توسعه و تازه صنعتي شده براي انرژي افااي

يافته و انورژي سوهم بيشوتري را در

اقتصاد ملي به عنوان نهاده توليد ايفا مي كند ،در نتيجه عمودتا ميواان شودت انورژي در
كشورهاي در حال توسعه در سطح نسبتا باييي قرار دارد كه نمونه بارز اين امر را موي
توووان در كشووورهاي چووين و كووره دنوووبي مشوواهده نمووود .در ايوون دوامووع صووادرات
محصويت صنعتي ،بخ

اصلي درآمدهاي ملي را تشكيل مي دهد و نهاده هاي سرمايه

و انرژي مهم ترين عامل توليد محسوب مي گردند(.آماده ،قاضوي ،عباسوي فور،3199 ،
)2
چين نيا به عنوان كشوري كه رشد و توسوعه اقتصوادي آن در دهوه هواي اخيور بوا
سرعت بايوي در حال حركت است ،دليلي بر اين مدعاست ،كه انورژي نقو

مهموي را

در روند رشد و توسعه اين كشور داشوته اسوت .بطوريكوه در فاصوله سوالهاي -3112
 ،3111مصرف انرژي در اين كشور حدود  11درصد افااي

يافته است .بوه عبوارتي

Energy Intensity -3؛ اين شاخص مياان مصرف انرژي براي توليد مقدار معيني از كايها و خدمات در يوك
كشور را نشان مي دهد و از تقسيم مياان مصرف انرژي بر توليد ناخالص داخلي بدست مي آيد.
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ميتوان گفت اصالحات اقتصادي بازار محور چين ،تقاضواي انورژي را در ايون كشوور
افااي

داده است و انرژي براي توسعه زيرساختهاي صنعتي ،فعاليت شركتهاي توليودي

و افااي

استانداردهاي زندگي به شدت مورد نياز بوده است .از سوي دي ر مشروعيت

چين نو و حاب كمونيست وابسوته بوه توداوم رشود اقتصوادي ايون كشوور و افوااي
استانداردهاي زندگي است .بنابراين مي توان گفت؛ انرژي محور تعامل سازنده و موتور
توسعه ملي در چين مي باشد( .موسوي شفاوي)3191 ،
 -2-1مولفه های تاثیر گذار بر رشد انرژی در چین
چين سرزمين پهناوري است كه پ

از روسيه و كانادا ،سومين كشور بوارگ دنيوا و

همننين پر دمعيت ترين كشور دهان محسوب مي شود ،بر اين اساس از نظر مصرف
از ايايت متحده آمريكا قرار دارد .طبق مطالعاتي كه صورت

انرژي نيا در مقام دوم پ

گرفته ،در سال  3111كل عرضه انرژي اوليه چين حدود  3919/11ميليون تن معوادل
نفت خام بوده كه نسبت بوه سوال قبول در حودود  9/2درصود رشود نشوان موي دهود
(قاسميان ،شاديوند )11 ،3199 ،و نرخ رشد توليد ناخالص داخلي كشوور نيوا در ايون
سال حدود  31/9درصد بوده است )WDI 2007-2008( .بنابراين مي تووان گفوت
با رشد اقتصادي كه محور اصلي آن را رشد توليد ناخالص داخلوي كشوور تشوكيل موي
دهد ،مياان انرژي (شدت انرژي) نيا افااي
يافته هاي عقيل و بوت

1

مي يابد؛ كه اين امور صوحه اي اسوت بور

كه معتقدند رشد اقتصادي منجر به رشد مصرف حامل هواي

انرژي خواهد شد( .آماده ،قاضي ،عباسي فر )2 ،3199 ،به عبوارتي مصورف انورژي در
چين با توليد ناخالص داخلي كشور همبست ي دارد.
بر اين اساس مي توان مولفه هاي موثر در افااي
 .3بخ

مصرف انرژي در چين را شامل:

صنعت به دليل انرژي بر بودن آن ،يكي از مهم ترين منابع مصورف كننوده
1- Aqeel & Butt
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انرژي است؛ هر چند با توده به اينكه اقتصاد چوين دوران انتقوال خوود را از توليودات
صنعتي سن ين به سبك و حركت به سمت توسعه بخ
انرژي باز هم حرف اول را در اين بخ

خدمات را ادامه مي دهود ،اموا

مي زند.

 .3با توده به دمعيت چوين (كوه حودود  31درصود دمعيوت دهوان را بوه خوود
اختصاص داده است) از نظر مصرف انرژي پ
دهان قرار دارد .به طوريكه بي
اختصاص داده و پي

از ايايت متحوده آمريكوا در مقوام دوم

از  33درصد از كل تقاضاي انرژي دهان را بوه خوود

بيني مي شود در طول دهه هاي آتي نيوا ايون رونود اداموه يابود،

به طوريكه روند مصرف انرژي كشور با توده به افوااي

دمعيوت در فاصوله سوالهاي

 3113-3111از رشدي معادل  3/1درصد برخوردار باشد.
 .1بخ
افااي

حمل و نقل :سهم نفت به دليول تقاضواي شوديد بخو

ساينه  1/1درصد تا مياان  32درصد افااي

حمول و نقول بوا

خواهد يافت و در اين ميان رشود

مصرف انرژي ساينه زغال سنگ به دليل آلودگي هاي زيست محيطوي كواه
يافت .بطوريكه در مجموع دو سوم افااي
به خود اختصاص خواهد داد؛ كه اين افااي
افااي

دمعيت چين ،افااي

 .1بخ

تقاضاي نفت را در چين بخ

خواهود

حمل و نقل

سهم مصرف انرژي را مي تووان ناشوي از

رفاه نسبي خانواده ها و تحويت شهرنشيني قلمداد كرد.

خان ي كه حجمي بالغ بر  32درصد انورژي مصورفي كشوور را بوه خوود

اختصاص داده است ،افااي

خواهد يافت .تقاضاي انرژي در اين بخ

از  91ميليوون

بشكه معادل نفت خام در سال  3111از رشدي برابر  329/1درصد برخوردار شوده و
به  331ميليون تن معادل نفت خام در سال  3111افااي

مي يابد ،به عبوارتي رشودي

معادل  1/3درصد در سال را شاهد خواهيم بود (طاهرزاده)3191،311 ،
 .2افااي

مصرف گاز طبيعي كه قسمت عمده آن ناشي از افااي

تقاضاي گاز طبيعوي

(به دليل با صرفه بودن از لحا اقتصادي و مسواول زيسوت محيطوي) در بخو

نيروگواهي

خواهد بود؛ كه عمدتا داي اين زغال سنگ به خصوص در صونعت و توليود نيورو خواهود

جايياه انرژی در سیاست خاورمیانه ای چین

شد .به طوريكه پي

بيني مي شود تا سوال  3111بخو
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توليود نيورو  29درصود از رشود

تقاضاي گاز طبيعي را به خود اختصاص خواهد داد( .بهروزي فر)12 ،3192 ،

 -3جايياه انرژی در سیاست خارجی چین
توسعه اقتصادي سريع چين در دو دهه اخير ،افااي

تصاعدي نياز اين كشور به انورژي

و نيا محدود و ناكافي بودن منابع انرژي داخلي ،سبب شده تا امنيت انرژي و چشم انوداز آن
براي اين كشور به امري پر اهميت و در عين حال ن ران كننده تبوديل شوود .زيورا هرگونوه
اخالل در دريان انرژي مي تواند با ايجاد مشكالت ددي در مسير توسوعه اقتصوادي چوين،
بر امنيت ملي آن تاثير منفي عميقي بر دا گذارد(.شريعتي نيا)3 ،3191 ،
روند اصالحات سياسي و اقتصادي چين زمينه هاي يزم را براي تبوديل شودن ايون
كشور به يك قدرت مهم اقتصادي در سطح دهان فراهم نموود .بور ايون اسواس مسوير
عمومي سياست خاردي چين يعني رفتار بر مبناي ضرورت هاي برخاسته از اصالحات
اقتصادي و باز كردن درها به سوي اقتصاد دهاني ،مهم تورين برناموه ايون كشوور قورار
گرفت و توسعه اقتصادي مفهوم مركاي سياست خاردي چين شد .به طوريكوه اموروزه
سياست خاردي اين كشور را بر پايه " ديپلماسي همه سويي " 1تعبير مي كنند .در ايون
رهيافت كاه

تن

در روابط چين با ساير كشورها و نيوا توسوعه مناسوبات پكون بوا

كشووورهايي كووه در رونوود توسووعه آن موثرنوود از داي وواه بوور دسووته اي برخوووردار
است(.كردبنه )31 ،3191 ،بنابراين مي توان گفت سياست چين در محويط داخلوي در
چارچوب اصالحات اقتصادي و در محيط خاردي در چارچوب تعامل گراووي و تاكيود
بر صلح و امنيت دهان از راه همكاري و بازي برد-برد ميان كشوورها تاكيود دارد ،چورا
 -3ديپلماسي همه سووي بيان دي ري از پراگماتيسم مودود در سياست خاردي چين و ضرورتي برخاسته از
سياست اصالحات اقتصادي اين كشور است.
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كه هدف اصلي و راهبردي چين را ترقي و توسعه صلح آميا تشكيل مي دهد(.سوليماني
پور لك )93 ،3191 ،در اين ميان انرژي مقوله اي است حياتي كه امنيت آن براي ايون
كشور به عنوان مهمترين موضوع در سياست خاردي در اولويوت قورار دارد ،از سووي
دي ر بايد در نظر داشت كه ،توسعه اقتصادي و تداوم آن ،مهوم تورين ابواار مشوروعيت
ساز حاب كمونيست چين است .در اين راستا سياست خاردي اين كشور نقو

بسوتر

ساز توسعه را ايفا نموده ،به طوريكه دست اه سياست خاردي چوين توانسوته بوا ايجواد
شرايط مساعد مولد اصلي رشد و توسعه اقتصاد كشور (انرژي) را در اين پروسه فوراهم
آورد(.واعظي ) 9 ،3191،بنابراين بوا ودوود چنوين تعامول گسوترده اي ميوان انورژي و
سياست در چين ،سياست خاردي اين كشور را بدون شناخت داي اه نفت و گاز نموي
توان ترسيم كرد از سوي دي ر؛ بخ

انرژي هم بدون تعامول باسياسوت خواردي نموي

تواند موفق عمل نمايد.
با توده نق

انرژي در روند رشد و توسعه اقتصادي چين ،تعقيب ديپلماسي انورژي

در متن سياست خاردي اين كشور دهت دستيابي به انورژي مطموئن ،ارزان و فوراوان

1

قرار دارد .به عبارتي ديپلماسي انورژي ،انجوام ماموريوت هواي ديپلماتيوك در راسوتاي
اهداف كالن توسعه بوا هودف ارتقوا موقعيوت سياسوي و اقتصوادي كشوور و دلوب
سرمايهگذاري ها و همكاري هاي بين المللي و منطقه اي در بخ

انورژي اسوت .بور

ايوون اسوواس ديووالوگ و برقووراري ارتبووا بووا كشووورهاي عمووده توليوود كننووده انوورژي
(خاورميانه) ،و سازمان هاي منطقه اي و برقراري مناسبات استراتژيك بوا ايون كشوورها
 -3اهميت دسترسي به انرژي ارزان و فراوان و نق

اثرات مالي قيمت بايي نفت در  3بخ

آن در روند رشد و توسعه اقتصادي كشورها را مي توان در

مورد توده قرار داد :از يك سو تاثير بر شركتهاي خصوصي كه امنيت

آنها بر بازارهاي مالي احاطه دارد و از سوي دي ر افااي
دارد .به عبارتي افااي

قيمت نفت كه آثار اقتصادي كالن بر تورم و نرخ بهره

هاينه هاي انرژي و نوسانات شديد قيمتهاي نفت مودب اقااي

امر روند توسعه و رشد اقتصادي كشوري همنون چين را با مشكل مواده مي نمايد.

نرخ تورم گشته و اين

جايياه انرژی در سیاست خاورمیانه ای چین
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در سرفصل سياست هاي چين قرار دارد)Yusheng Goa, 2008, 257( .
بر اين اساس مي توان گفت بين انرژي ،اقتصاد و سياست خاردي چين يوك رابطوه
مستقيم برقرار است كه اخالل در روند هركدام باعث تاثير در بخشهاي دي ر مي شوود.
به عبارتي مي توان رابطه بين اين سه مولفه را به سه ضلع يك مثلث تشبيه نمود كوه در
ارتبط مستمر با يكدي ر مي باشند .در چين با توده به اهميت انرژي در روند توسوعه و
نق

انرژي در نرخ تورم اين كشور كه متعاقبا بر ساير بخشوهاي اقتصوادي تواثير گوذار

است ،دست اه ديپلماسي به عنوان يك كاتالياور در رسيدن بوه يوك موقعيوت بوا ثبوات
كمك خواهد نمود.

 -4استراتژی امنیت انرژی چین
استراتژي امنيت انرژي چين بر مبناي هماهن ي قدرتمند ميان منوافع ژوووپلتيكي و منوافع
مربو به انرژي در اين كشور شكل گرفته است .از نظر رهبران چين مسئله امنيت انورژي از
آنننان اهميتي برخوردار است كه نبايد آن را صرفا به بازارهاي نفتي واگذار نمود،بوه هموين
دهت انرژي به مفهومي استراتژيك براي اين كشور تبديل گشته است.
سه مولفه مهم كه در امنيت انرژي چين تاثير گذار است عبارتند از:
 .3هراس از قطع ناگهاني دريان نفت كه مي تواند به كمبود شديد انرژي و افوااي
چشم ير قيمت ها منجر شود.
 .3آسيب پذيري چين در رابطه با نفت وارداتي كه عمدتا توسط نفت كو

هوا و از

طريق مناطق بي ثبات مانند خاورميانه و سواير منواطق بوالقوه بحرانوي از دملوه آسوياي
مركاي و آفريقا تامين مي شود .بنابراين يكي از ماموريت هاي محوله به نيروي دريوايي
چين تامين امنيت انرژي كشور در رابطه با عبور نفوتك

هوا از گوذرگاه هواي دهواني

انرژيك مي باشد( .هاديان)12 ،3191 ،
 .1احساس تهديد چين از سلطه استراتژيك آمريكا در خليج فارس و سواير منواطق
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نفت خيا مهم كه مي تواند باعث شود آمريكوايي هوا در هور زموان از تسولط خوود بور
مسيرهاي مواصالتي نفت در دهت دلوگيري از تامين نفت چين استفاده كنند .ن رانوي
هاي چين از اين لحاظ به ويژه به دنبال افااي

حضور آمريكا در خليج فارس ،عرا و

آسياي مركاي تحت عنوان مبارزه و دنگ بوا تروريسوم گسوترش بيشوتري پيودا كورده
است( .اخوان كاظمي)313 ،3191 ،
به اين ترتيب چين استراتژي امنيت انرژي خود را در چند دبهه دنبال مي كند:
 . 3در عين حال كه به گسترش و تحكيم روابط خود با كشورهاي عمده تامين كننده
انرژي ،خصوصوا نفوت و گواز در خاورميانوه موي پوردازد ،بوه ايجواد تنووع در توزيوع
دغرافيايي تامين كنندگان نفت خام وارداتي خوي

و تعدد در راههواي مواصوالتي نيوا

اقدام مي نمايد .به عنوان مثال شوركتهاي نفتوي دولتوي چوين  CNPC1و ،Sinopec2
واردات خود را از كشوورهايي همنوون روسويه ،قااقسوتان ،آن ووي و آمريكواي يتوين
افااي

داده اند(.واعظي )313 ،3191،انعقاد قراداد انتقال نفت از قااقستان بوه وسويله

خط لوله به منطقه شمال غرب چين با ظرفيت انتقال روزانه  311هاار بشكه در روز به
چين و اعالم آمادگي قااقستان براي صودور گواز بوه آن كشوور از نمونوه هواي آشوكار
سياست چين در آسياي مركواي بوراي تنووع بخشويدن بوه واردات انورژي موي باشود.
(داداندي )39 ،3191 ،

(China National Petroleum Corporation): CNPC -3؛ شركت دولتي نفت چين كه مسوئوليت اداره
و ادراي همه فعاليت هاي بايدستي در امور نفت و گاز در مناطق خشكي چوين و آب هواي كوم عموق آن را بور
عهده دارد.

 )China National Petrochemical Corporation( Sinopec -3يا شركت ملي صنايع پتروشيمي چوين
كه مسئوليت پايي

مصرفي و بي

و توزيع فرآورده هاي نفتي و كنترل و اداره تاسيسات بي

از  91درصد فرآورده هواي نفتوي

از  12درصد محصويت پتروشيمي توليدي را در كشور بر عهده دارد.
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 .3شركت هاي نفتي دولتوي چوين  CNPC ،Sinopec ،CNOOC1بوه صوورت
تهادمي به خريد سهام ميدان هاي نفتي در نقا مختلف دهان از دملوه در قااقسوتان،
سودان ،وناووال ،عرا  ،پرو اقدام نموده اند .به عنوان مثال چيني ها در توليد و اكتشواف
نفت در سودان و ساخت خوط لولوه و پاييشو اه و تاسيسوات بنودري در ايون كشوور
فعاليت گسوترده اي را آغواز نمووده انود .همننوين چوين توانسوته سوهام عموده اي از
ميدانهاي نفتي قااقستان را خريداري نمايد و در ساخت پاي اهي بوراي توليود نفوت و
انتقال آن به چين فعاليت نمايد .عالوه بر اين چيني ها سوهامي را در منطقوه نفوت خيوا
درياي خا ر و در قلمرو آذربايجان و تركمنستان خريداري نمووده انود و در عوين حوال
براي خريد سهام ميدان هاي نفتي در شمال آفريقا ،دنوب شرقي آسيا ،آمريكواي يتوين
تالش هاي ددي را به عمل آورده اند.اين سياست كه اصوطالحا " سياسوت توالش در
خارج از چين " 2ناميده مي شود ،مورد اعتراض كشور آمريكوا كوه بارگتورين مصورف
كننده انرژي است قرار گرفته اسوت .آمريكوا معتقود اسوت ايون سياسوت چوين باعوث
انحصاري كردن منابع نفتي دهان موي شوود و ايون منوابع انحصوارا در اختيوار توسوعه
اقتصادي چين قرار مي گيرد( .مارعتي)91 ،3191 ،
 .1چيني ها به گسترش سرمايه گذاري ها در ارتباطات بازرگاني خود با كشوورهاي
عمده صادركننده انرژي پرداخته اند ،تا از اين طريق بتوانند روابط درازمدت خوود را بوا
اين كشورها مستحكم تر نمايند .به عنوان مثال چيني ها در زمينه گسترش خوط لولوه و
قراردادهاي مربو به پروژه هاي پاييش اهي با ايران ،سودان ،قااقستان ،كويت و تعداد
دي ري از كشورهاي نفت خيا اقداماتي را انجوام داده انود ،و در عوين حوال از شوركت
 (China National Offshore oil Corporation) :CNOOC -1يا شركت نفت فالت قاره چين كوه در

سال  3993و با هدف اكتشاف و توسعه ذخاير نفتي چين در نواحي ساحلي (فالت قاره) كشور تاسي

گرديد.

"2- China "going out Policy
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هاي نفتي دولتي اين كشورها به منظور سرمايه گذاري در صونايع پواوين دسوتي نفوت و
پروژه هاي پتروشيمي در چين دعوت به عمل آورده اند .اخيرا چيني ها موفق شده انود
كه شركت نفت ملي عربستان؛ آرامكو ( )ARAMCOرا به سرمايه گوذاري در اسوتان
فوديان خود دعوت نمايند ،كه نفت خام اين پروژه نيا توسط آرامكو تامين مي شود.
 .1سرانجام اين كه چيني ها همانند ساير كشورهاي پيشورفته صونعتي نظيور ژاپون و
كره دنوبي (از سال  3111به بعد) در صد برآمدند توا بوراي خوود ذخواير اسوتراتژيك
نفتي ايجاد كنند( .اخوان كاظمي )313-313 ،3191 ،به طوريكه ايون كشوور تصوميم
گرفت در چاچوب برنامه دولت ،تا سال  311 ،3119ميليوون بشوكه معوادل  12روز
واردات؛ تا سال  311 ،3132ميليون بشكه معوادل  21روز واردات و توا سوال ،3131
 111ميليون بشكه معادل  91روز واردات ،ذخيره اسوتراتژيك داشوته باشود( .واعظوي،
)33 ،3191

 – 5مناسبات سیاسی؛ اتتصادی چین و خاورمیانه
به طور كلي مطالعه تاري روابط چين و خاورميانه از قديمي تورين ايوام نشوان موي
دهد كه طرفين از گذشته بسيار دور با يكدي ر مناسبات دوستانه داشته اند .چين قبول از
آنكه با ساير مناطق دهان آشنا شود ،خاورميانه را شناخته و به اهميت سو الجيشي آن
به مناله منطقه اي حساس واقف بوده و از آن به صورت گوذرگاهي بوراي رسويدن بوه
مناطق دي ر استفاده نموده است .كشورهاي خاورميانه نيا متقوابال بوراي چوين اهميوت
بسياري قاول بودند .اما مقايسه ديدگاههاي طرفين حاكي از آن است كوه خاورميانوه بوه
چين بيشتر از دهات بازرگاني ،فرهن ي ،هنري مي ن ريسته است ،در حوالي كوه چوين
براي نق

استراتژيكي و امنيتي-نظامي خاورميانه اهميت زيادي قايل بوده و مالحظوات

بازرگاني را در مرحله بعد قرار مي داده است(.اميدوارنيا )31 ،3119 ،چيني ها بعود از
شروع نوسازي و توسعه اقتصادي ،روابط خود را بوا بسوياري از كشوورهاي خاورميانوه
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گسترش دادند ،هرچند اساس اين مراودات نوعا فروش سالح بوود ،اموا اموروزه روابوط
پينيده انرژي و اقتصادي از اهميت بيشتري برخوردار گشته است ،و اين مسئله اگرنوه
عامل مسلط ،بلكه عامل مهمي در روابط پكن با كشورهاي خاورميانه محسوب ميشود.
همين امر باعث شد تاپكن نيا سياست خاورميانه اي خوود را از حالوت نيموه فعوال بوه
صورت فعال درآورد.
به طور كلي متغيرهاي اصلي شكل دهي به سياست خاورميانه اي چين در وضوعيت
فعلي را مي توان به چهار دسته تقسيم نمود:
 .2-3بدست آوردن سهمي از بازارهاي مصرفي براي كايهاي چيني
 .2-3تامين ذخيره استراتژيك انرژي
 .2-1فروش سالح و دنگ افاارهاي نظامي به كشورهاي منطقه
 .2-1ايفاي يك نق

توازن ر در منطقه (توسعه نفوذ)(.شريعتي نيا)3192 ،

 .5-1تجارت
رشد اقتصادي چشم ير چين در بي
اقتصاد و تجارت دهاني به شدت افااي

از دو دهه اخير ،سهم و نق

اين كشور را در

بخشيده است .بطوريكوه سياسوتمداران چوين

قدرت را يك كليت دانسته و معتقدند ،كه قدرت فقط منحصر به نوع نظوامي و سوخت
افااري آن نيست ،بلكه انباشت سرمايه ملي و سرمايه گذاري هاي خاردي مي تواند بوه
تقويت موقعيت دهاني ،منطقه اي و پرستيژ چين كمك نمايد.از اين رو افوااي
وزن چين در اقتصاد و تجارت بين الملل ،به همان مياان افوااي

سوريع

مبواديت تجواري آن

كشور با مناطق و كشورهاي مختلف را مودب شوده اسوت .در پرتوو ايون رونود كلوي،
مباديت تجاري چين و كشورهاي خاورميانه در سال هواي اخيور ،افوااي

چشوم يري

يافته است .روابط اقتصادي چين و خاورميانه و تالش اين كشور براي حضوور تجواري
در اين منطقه ،باعث شده است كه بسياري از كايهاي چيني (اعم از كايهاي واسطه اي
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و كايهاي مصرفي) روانه بازار مصرف اين كشورها شود و سود حاصل از آن را صورف
خريد انرژي گرداند( .فراهاني .)3193 ،بطوريكه حجم تجواري ميوان چوين و شووراي
همكاري خليج فارس در سال  3993بالغ بر يك ميليارد و پانصد ميليوون دير بوود كوه
اين رقم در سال  3111به بيست ميليوارد دير و در سوال  3112بوا  11درصود رشود
نسبت به سال قبل به  9/11ميليارد دير افااي

يافت .به عالوه از سال  ،3111چوين و

اعضاي شوراي همكاري خليج فارس ،مذاكرات خود را درباره ايجاد منطقه آزاد تجاري
آغاز كردند كه سومين دوره آن در ژانويه  3111در بيجنگ برگاار شد .مجموع تجارت
چين و كشورهاي عربي در سال  3112به  19/11ميليارد دير رسيد كه نسبت به سوال
قبل رشدي معادل  19درصد را نشان مي داد .از اين ميان صادرات چين بوه كشوورهاي
عربووي  11/33ميليووارد دير و واردات آن از كشووورهاي عربووي  91/31ميليووارد دير
بود(.شريعتي نيا )3192 ،حجم روابط تجاري چين با كشورهاي خاورميانه نيا در سوال
 3112به  19ميليارد دير رسيد كه بر طبوق آمارهوا ايون ميواان در سوال  3111رشود
سريعي يافته و به  91ميليارد دير رسيد(.نمايشوي)1 ،3191 ،روابوط تجواري چوين بوا
ايران به عنوان كشور غيور عورب خاورميانوه نيوا در سوال هواي اخيور از رشود بوايوي
برخوردار شده است؛ بطوريكه حجم تجارت چين و ايران در سوال  ،3131بوا رشودي
 19درصدي به حدود  11ميليارد دير رسيد و چين را به عنوان اولين شوريك تجواري
ايران قرار داد(.حسيني)1 ،3199 ،
به طور كلي مي توان گفت چين با بيشتر كشورهاي خاورميانه همكاري بازرگواني و
اقتصادي دارد ،بطوريكوه عربسوتان سوعودي از بارگتورين شوركاي اقتصوادي چوين در
خاورميانه است ،در سال  3111سطح مباديت بازرگاني بين چين و عربسوتان بوي
 3/1ميليارد دير بوده است كه  11درصد بي

از

از مدت مشابه نسبت به سال قبل است.

ارزش صادرات چين به عربستان  191ميليون دير بوده و ارزش صادرات عربستان كوه
عمدتا شامل نفت است بي

از  3/33ميليارد دير بوده است( .ثقفي عوامري و احودي،
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 )339 ،3191و يا كويت كه از سرمايه گذاران عمده در چين مي باشد(اين كشور بين
سالهاي  3993و  3991اولين وام كم بهره را به مبلغ  321ميليون دير در اختيار چوين
قرار داد) .از دي ر كشورهاي خاورميانه مي توان امارات متحده عربي را نام بورد كوه در
سالهاي اخير روابط اقتصادي ناديكي با چين داشته اسوت .از دملوه شوركتهايي كوه در
امارات با چين روابط اقتصادي برقرار نمود؛ گروه قتيبه با شركت مهندسوي نفوت چوين
سرمايه گذاري مشتركي براي اراوه خدمات در ميدان نفتي بوه عمول آورده اسوت و گوروه
الغرير كه در دوبي با مراكا بازرگاني چين در آن كشور همكواري ناديوك دارد .بازرگواني
چين و اردن نيا زمينه اي قوي دارد .بطوريكه اردن كايهايي مانند كود شيميايي و فسفات
و پتاسيم به چين صادر مي كند و بيشتر پوشاك دريافوت موي كنود .بحورين نيوا از دي ور
كشورهاي خاورميانه است كه مهمترين كايي صادراتي اين كشور به چين آلومينيوم اسوت
كه در مقابل پوشاك و موادغذايي دريافت مي كند(.اميدوارنيا)99 ،3119 ،
با عنايت به داي اه ويژه اقتصاد در سياست خاردي چين و به تبع آن تضمين بوازار
براي محصويت اين كشور از يك سو و رقابت سن ين آن بوا سواير قودرت هواي ايون
عرصه ،تجارت و همكاري هواي اقتصوادي ،نقشوي مووثر در شوكل دهوي بوه سياسوت
خاورميانه اي چين ايفا مي كند.
 .5-2انرژی
انرژي در وضعيت فعلي يكي از مهم ترين موضووعات پوي

روي چوين بوه شومار

مي رود .به همين دليل تامين و تضمين آن به يكي از اولويت هاي استراتژيك اين كشور
مبدل شده است .به عبارتي چين با داشتن بايترين نرخ رشد اقتصادي ،نياز به انورژي را
افااي

بخشيده است .براي مثال ،مصرف نفت اين كشور بين سالهاي  3992توا 3112

يعني يك دهه صد در صد افااي

يافته است و بوه  9/1ميليوون بشوكه در روز رسويده

است .رشد مصرف اين كشور در سال  3111به قدري سوريع صوورت گرفوت كوه بوا
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پيشي گرفتن از ژاپن به دومين مصرف كننده نفت در دهان تبديل شد.
از هن امي كه چين در سال  3991به صف واردكنندگان نفت پيوست ،وابست ي آن
به نفت وارداتي به سرعت افااي

يافته است ،به گونه اي كوه در سوال  3112بوي

از

نيمي از نفت مصرفي آن از منابع خاردي تامين شد .منطقه خاورميانه و كشورهاي واقع
در آن ،به دليل برخورداري از بيشترين ذخاير انرژي ،طبيعتا از بوايترين قابليوت هوا در
تامين انرژي چين و پاسخ ويي به نياز استراتژيك اين كشور برخوردارند .چينوي هوا بوا
درك اين موضوع در سالهاي اخير تالش هاي وسيعي براي ارتقاي روابط با كشوورهاي
نفت خيا منطقه ،به ويژه كشورهاي اصلي انجام داده اند تا در پرتو آن بتوانند سهم خود
را از ذخاير اين منطقه هر چه بيشتر افااي

دهند(.شريعتي نيوا )3192 ،طبوق آمارهواي

مودود حدود نيمي از كل نفت وارداتي چين از خاورميانه تامين موي شوود .بور هموين
اساس وابست ي چين به نفت خاورميانه در سال هاي آتي رو به افااي
گونه اي كه تا سال  3131به بي

خواهد بود ،بوه

از  11درصد خواهد رسيد(.شريعتي نيا)3192 ،

با توده به مطالب فو  ،امنيت انرژي را مي توان يكي از مولفوه هواي اصولي شوكل
دهي به سياست خاورميانه اي چين دانست .مولفه اي كه با توده به نياز روزافاون چين
به انرژي از يك سو و قابليت هاي بي نظير منطقه خاورميانه در اين حوزه از دي ر سوو،
از تاثير گذاري روزافاون برخوردار خواهد بود.
 .5-3مبادالت تسلیحاتی
مبوواديت تسووليحاتي يكووي دي وور از متغيرهوواي اصوولي شووكل دهووي بووه سياسووت
خاورميانهاي چين است .اين مباديت كه از اواخر دهه  3911رو به افااي

گذاشوت و

به تدريج چين را به يكي از تامين كنندگان اصلي تسليحات مورد نياز كشورهاي منطقوه
مبدل ساخته است .به طور كلي مي توان گفت چين تحت تاثير  3عامل به سووي بوازار
براي تسليحات خود در خاورميانه رفت :عامل اول ضورورت نوسوازي صونايع دفواع و
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بود؛ كه يكوي از چهوار تقودم در برناموه هواي دديود چوين ،نوسوازي در زمينوه

كشاورزي ،صنعت ،علوم و فنون و دفاع به شمار مي آمد؛ يكي از بهترين راههاي توامين
ارز براي ارت

فروش سالح بود و مشتري هاي ايده آل كشورهايي هستند كه نوه تنهوا

به مقادير زيادي سالح نياز داشته باشند ،بلكه قدرت پرداخوت ودووه گوااف آن را نيوا
داشته باشند .چين اين گونه مشتريان را فقط در خاورميانه مي توانست بيابد .عامل دوم
را مي توان قطع تحويل سالح از طرف شوروي به كشورهاي مصر ،سوودان و سوومالي
دانست .اين عوامل همراه با آثار دنگ باعث شد مصر و برخي از كشورهاي دي ر براي
دريافت سالح،لوازم يدكي ،مهمات و خدمات يزم براي ن اهداري اين سالحها به چين
به مناله تنها كشور قادر به تامين اين نيازها روي آورند .به طوريكه با دنگ بين ايران و
عرا سير تصاعدي فروش سالح به خاورميانه آغاز شود(.اميدوارنيا .)311 ،3119 ،در
طول دنگ ايران و عرا  ،چوين بوي

از پونج ميليوارد دير اسولحه بوه ايون دو كشوور

فروخت .به درات مي توان گفت چين از اين دنگ فرسايشي بهره ها برد ،ايون كشوور
نيروي محركه چرخ اقتصاد خود را از اين دنگ تحصيل نمود .در اصل دنوگ ايوران و
عوورا فرصووت مغتنمووي بووود بووراي چووين تووا اقتصوواد ضووعيف خووود را تقويووت
كند(.شاهنده .)3133 ،3111،فروش تسوليحات چوين بوه ايون منطقوه در دهوه 3991
منحصر به ايران و عرا نبود ،عربستان دي ر كشور بارگ منطقوه نيوا در ايون دهوه بوه
دمع واركنندگان تسليحات چيني پيوست .روابط نظامي چين عالوه بر كشورهاي فوو
شامل پاكستان و سوريه نيا مي شود ،بوه طوريكوه ايون دو كشوور از چوين موشوكهاي
بالستيك خريداري كرده اند .بعالوه الجااير از چين خواسوته اسوت توا در زمينوه فعوال
كردن برنامه اتمي به آنها كمك كند.همننين بايد گفت چين سومين تامين كننده سوالح
براي مصر بعد از آمريكا و فرانسه است .نكته مهمي كه پيرامون مباديت تسليحاتي بين
چين و كشورهاي منطقه ودود دارد اين است كوه علوي رغوم حجوم قابول تودوه ايون
مباديت ،معموي اطالعات اندكي پيرامون چند و چون آن بوه بيورون درز موي كنود كوه
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شايد ناشي از حساسيت ايايت متحده به اين تباديت باشد .به هموين دليول ،برخوي از
محققين مباديت تسليحاتي چين و خاورميانه را " راز آشكار" خوانده اند(.شريعتي نيوا،
 ) 3192بنا براين موي تووان بوا در نظور داشوتن سوابقه و رونود رو بوه رشود مبواديت
تسليحاتي؛ اين مولفه را به عنووان يكوي از حلقوه اي ارتبواطي بوين چوين و خاورميانوه
دانست.

 .5-4توسهه نفوذ
رشد اقتصادي شتابان و توليد گسوترده ثوروت در تركيوب بوا مدرنيااسويون نيوروي
نظامي چين ،باعث شده است تا اين كشور به گونه اي روز افاون بر قدرت و به تبع آن
بر وزن و نق

خود در سياست بين الملل بيفاايد .اين قدرت رو بوه تاايود نيازمنود آن

است كه به نفوذ در عرصه هاي مختلف سياسوت بوين الملول تبوديل شوود ،كواري كوه
چينيها مشغول انجام آنند .خاورميانه به عنووان يكوي از منواطق پور اهميوت در عرصوه
سياست دهاني ،از زاويه تبديل قدرت به نفوذ و بسط آن در سال هاي اخير در سياست
خاردي اين كشور داي اه ويژه اي يافته است .در اين راسوتا ،سياسوت خواردي چوين
دهت بسط نفوذ اين كشور در خاورميانه به تعميق و نهادينه سوازي مناسوبات چوين بوا
كشورهاي اين منطقه ،به ويژه بازي ران اصلي آن پرداخته است .مهم تورين ابتكوار ايون
كشور در نهادينه سازي مناسبات خود با كشورهاي منطقوه خاورميانوه ،شوكل دهوي بوه
گردهمايي چين -اعراب است كه در قالب آن مقامات چين و بيست و دو عضو اتحاديه
عرب ساينه گردهم مي آيند تا راه هاي گسترش و تعميق مناسبات را بررسي كنند .ايون
ابتكار در سال  3111از سوي چين اراوه شد و با موافقت اتحاديه عرب بوا آن ،تواكنون
دو بار اين گردهمايي برگاار شده است .عالوه بر ايون ،چوين در سوالهاي اخيور توالش
مضاعفي را براي گسترش و تعميق مناسبات خود با مصر ،ايران ،عربستان و اسراويل بوه
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عنوان كشورهاي اصلي منطقوه انجوام داده اسوت .قوراردادن روابوط بوا مصور در قالوب
"همكاري استراتژيك" ،مشاركت استراتژيك نفتي بوا عربسوتان و پوي ريواي همكواري
هاي گسترده با ايران و اسراويل ،در همين راستا ارزيابي مي شود .تالش بوراي تعميوق و
نهادينه سازي مناسبات با كشورهاي خاورميانه از سوي چين را مي تووان پيامود طبيعوي
بازتعريف موقعيت استراتژيك آن در سياست بين الملل دانست.
ارتقاي سريع داي اه چين در عرصه بين الملل از يك سو ،برد منافع آن را گسوترش
بخشيده و از دي ر سو ،محيط امنيتي اين كشور را بسط داده است .خاورميانه منطقوه اي
است كه در هر دو حوزه فو الذكر براي چين اهميت دارد و از اين رو ،بسط نفووذ در
آن ضرورت و عقالنيت پيدا مي كند .بنابراين " بسط نفوذ " را مي توان چهارمين مولفه
شكل دهي به سياست خاورميانه اي چين دانست( .شريعتي نيا)3192 ،

 -6خاورمیانه مهمترين منبع تامین انرژی چین
شايد بتوان انرژي را از مهمترين متغيرهاي تعيين كننده داي اه خاورميانه در عرصوه
بين المللي در دوران معاصر دانست .در واقع برخورداري از اين مايت است كه همواره
منطقه خاورميانه را در كانون توده بازي ران عمده بين المللي قورار داده اسوت .در ايون
ميان نياز فااينده چين به انرژي و قابليت بي نظير خاورميانه در اين حووزه اهميوت ايون
منطقه را براي چين دو چندان نموده اسوت .بطوريكوه عربسوتان و ايوران را موي تووان از
مهمترين كشورهاي صادر كننده انرژي در خاورميانه به چين نام بورد .هور چنود چوين در
سالهاي اخير به دنبال كاه

وابست ي خود به واردات نفت از منطقوه خاورميانوه و تنووع

بخشيدن به واردات انرژي ،كشورهايي همنون روسيه ،قااقسوتان ،آن ووي را بوراي توامين
نياز انرژي خود قرار داده است ،با اين حال امروزه بي
خاورميانه تامين مي شود و طبق پي

بيني آژان

از  21درصد انرژي اين كشوور از

بين المللي انرژي تا سوال  3132ميواان

واردات به حدود  11درصد خواهد رسيد )Bezlova, 2009( .در سالهاي اخيور ايوران،
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عربستان ،عمان ،يمن ،عرا  ،امارات متحوده عربوي ،كويوت و قطور از مهوم تورين صوادر
كنندگان انرژي به چين بودند)Liangxiang,2005( .همانطور كه در دودول مشوخص
است در سال  3112چين حدود  311ميليون تن واردات نفوت در سوال داشوته اسوت؛
حدود  1/1هاار بشكه در روز( )Xinhua, 2006كه در اين ميان عربستان با  39درصد،
ايران  31درصد ،عمان  1درصد و يمن با  2درصد عمده ترين كشوورهاي عرضوه كننوده
نفت به اين كشور بودند.در سال  3111نيا چين حدود  1ميليوون بشوكه در روز واردات
داشته است ،كه خاورميانه حدود  11درصد ،آفريقا حدود  13درصد و اوراسيا نيا حودود
 31درصد واردات نفت اين كشوور را توامين نمووده اسوت )Xin Ma, 2008( .درپونج
ماهه اول سال  3111نيا چين حدود  12/91ميليون تن واردات نفت داشوته كوه ايوران و
عربستان به عنوان دو كشور اصلي وارد كننده انرژي به چين بوده اند)Becker,2007(.
صادر كنندگان عمده نفت خام به چین در سالهای ( 2002-2005ارتام :هزار بشكه در روز)
كشور
عربستان

0220

درصد
سهم

0222

درصد
سهم

0222

درصد
سهم

*0222

درصد
سهم

339

31/1

111

31/1

111

31

211

39

ايران

331

32/3

319

31/1

312

31/9

121

31

عمان

313

33/2

391

31/3

131

31/1

391

1

سودان

339

9/3

332

1/9

332

1/1

311

1/9

آن وي

332

9/3

313

33/3

131

31/3

129

31

ويتنام

13

2/3

13

1/9

311

1/1

13

3

اندوناي

12

1/1

11

1/1

19

3/9

...

...

روسيه

13

1/1

312

2/9

332

9/9

313

9

يمن

12

1/3

332

1/9

-

-

321

2

نروژ

13

1

39

3/1

11

3/1

....

...

عرا

-

-

-

-

31

3/3

...

...

سعودي
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089

كن و

-

-

19

1/1

92

1/9

...

...

نيجريه

-

-

-

-

321

1/3

...

...

سايرين

311

39/2

111

31/1

111

32/1

119

31

دمع

111ر3

311

931ر3

311

123ر3

311

3/119

311

*ژوون  .... ،3112غيرقابل دسترس

Source: PIW 2002-2005

عالوه بر نفت خاورميانه كه مهم ترين واردات انرژي اين كشور را به خود اختصواص
داده است ،گاز نيا يكي دي ر از حاملهاي انرژي در چين است كوه بوا تودوه بوه افوااي
سهم آن در سبد انرژي اين كشور در سال هاي آتي ،خاورميانه را به طوور بوالقوه يكوي از
مهم ترين بازارهاي عرضه كننده اين حامل براي چين قرار داده است .بطوريكه طوي دوره
 3111تا  3112مصرف الكتريسويته در چوين سواينه بطوور متوسوط  1/9درصود رشود
داشت ،اين رشد براي دوره  3112تا  3131نيا افااي

بيشتري داشت .با افااي

تقاضوا

براي الكتريسيته و استفاده از گاز طبيعي به عنوان سوخت پاك و كارا بوراي توليود بور ،
پي

بيني مي شود كه تقاضا براي گاز در اين كشور رشد قابل تودهي خواهد داشوت .بوه

عبارتي چين به عنوان يك بازار دديد و مهم براي  LNGدر سالهاي آتي مطورح خواهود
بود و موقعيت مناسبي را در اختيار توليدكنندگان خاورميانه قرار خواهد داد(.بهوروزي فور،
 )19 ،3192كه در اين ميان ايران ،عمان ،قطر ،امارات متحده عربي و عربسوتان از توامين
كنندگان اصلي گاز چوين در خ اورميانوه محسووب موي شووند .موذاكرات شوركت چينوي
 Sinopecبراي صادرات ساينه  31ميليون تون  LNGايوران بوه چوين در ايون راسوتا
ارزيابي مي شود .يادداشت تفاهمي كه بين ايوران و شوركت  Sinopecبوراي صواردات
 LNGايران به چين به مياان  321ميليون تن در مدت  32سال به امضوا رسويده اسوت
كه ارزش اين قرارداد حدود  3/2ميليارد دير در سال برآورد مي شوود .ايون قورار داد در
مدت  32سال حودود  12توا  11ميليوارد دير بوراي ايوران درآمود ايجواد خواهود كورد.
يادداشت تفاهم دي ري نيا با شركت  CNPCچين براي صادرات  9ميليون تون در سوال
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 LNGايران به چين امضا شده است ،بور اسواس ايون يادداشوت تفواهم نيوا ايوران 311
ميليون تن  LNGدر مدت  32سال به چين صادر خواهد كرد(.بهروزي فر)21 ،3192 ،
بنابراين منطقه خاورميانه و كشورهاي واقع در آن به دليول برخوورداري از بيشوترين
ذخاير انرژي طبيعتا از بايترين قابليت ها در تامين انرژي چوين و پاسوخ ويي بوه نيواز
استراتژيك اين كشور برخوردار خواهند بود؛ به عبارتي چين به منابع نفوت ايون منطقوه
خواهد يافت.

وابسته است و در آينده نيا اين وابست ي افااي

ذخاير گاز طبیهی خاورمیانه در سال 2005

عراق  %4كويت  %2عمان %1
تطر %36

ايران %38

بحرين %0

يمن %1

ساير  %0امارات %8

سوريه %0

عربستان %10

Source: BP Statistical Review of World Energy, 2006

 -7نياه استراتژيك چین به منابع انرژی خاورمیانه
همانطور كه در رابطه با استراتژي امنيت انرژي چين اشاره شد ،بوا تودوه بوه رشود
مصرف انرژي در اين كشور ،عالقمندي شوركتهاي نفتوي چوين بوه اكتشواف و سورمايه

جايياه انرژی در سیاست خاورمیانه ای چین

گووذاري و انعقوواد قراردادهوواي بلندموودت در بخ و
كشورهاي توليد كننده انرژي در حال افاي

008

هوواي بايدسووتي و پوواوين دسووتي

مي باشد .در اين ميان خاورميانوه نيوا بوه

دليل برخورداري از منابع عظيم و با توده به رشد و وابست ي چين بوه واردات انورژي
از اين منطقه ،شاهد حضور شركتهاي نفتي چين به اكتشاف و توليد در منابع خاورميانوه
هستيم .در اين راستا آمادگي دولت چين در مرحله اول براي خريد ساينه  2ميليون تون
گاز طبيعي مايع شده ( )LNGاز ايران از سال  3119به بعد و افااي

بعدي آن به 31

ميليون تن و تمايل به سرمايه گذاري اين كشور در ميدان نفتي يوادآوران قابول ارزيوابي
مي باشد .از سوي دي ر پكن قصد دارد براي دستيابي به امنيت انرژي خود مياان ذخاير
استراتژيك نفت خود را تا سال  3133به  11روز مصرف آتي اين كشور افااي

دهود

و در اين رابطه عربستان براي همكاري و سورمايه گوذاري عظويم در سواخت مخوازن
استراتژيك چين برنامه رياي كرده است(.كاظم پور اردبيلوي )2 ،3191 ،بوه عبوارتي از
اواخر دهه  3991كه مياان وابست ي چين به نفت وارداتي افااي

يافت ،فعاليت هواي

اكتشافي و توسعه بين المللي ،به يكي از برنامه هاي اصلي چوين تبوديل شود .در حوال
حاضرشووركتهاي  CNPCو  Sinopecو  CNOOCدر پووروژه هوواي بايدسووتي در
آفريقا ،خاورميانه ،آسياي مركاي ،آسياي دنوب شرقي ،اقيانوسويه ،آمريكواي شومالي و
دنوبي فعاليت دارند( .پاك دامن ،حادي ميرزاوي )23 ،3192 ،از سوي دي ور شوركت
ملي نفت چين  CNPCبوراي توسوعه ميودان نفتوي آزادگوان شومالي در سوال 3119
قراردادي به ارزش  3ميليارد دير امضا نمود و پي

بيني ها حكايت از آن دارد كوه در

فاز نخست اين پروژه و در طي  32سال 111 ،ميليون بشكه نفوت از ايون ميودان قابول
استحصال باشد كه درآمد حاصل از آن بالغ بر  31ميليارد دير خواهد بود .همننين بور
اساس قرار داد دي ري ،توسعه فاز اول ميدان يادآوران براي توليد  92هاار بشكه و فواز
دوم براي توليد  311هاار بشوكه كوه در مجمووع  392هواار بشوكه نفوت در روز بوه
شركت چيني ساينوپك واگذار شده است .از سوي دي ر شركت هاي چيني فعاينوه بوه
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دنبال حضور در حوزه عظيم پارس دنوبي كه به باور بسياري  9درصد ذخواير دهواني
گاز را در خود داي داده است مي باشند .در كشورهاي همسوايه نيوا از دملوه عورا ،
شركت ملي نفت چين  CNPCفعاليت خود را به عنوان اولين شركت خاردي پو

از

بركناري صدام در پروژه سه ميليارد ديري نفتي احدب آغاز كرد .برآوردها حاكي از آن
است كه روزانه  331تا  311هاار بشكه از اين ميدان توليد خواهد شد .همننين چيني
ها در كويت كه شركتهاي نفتي غربي در آنجا حضور طويني دارنود ،موفوق بوه امضوا
قرارداد حفاري به ارزش  111ميليون دير شدند .اين قراداد از اين دهت حاوا اهميوت
است كه در بازار رقابتي قراردادهاي انرژي در كويت،بوه دليول كيفيوت پواوين خودمات
شركتهاي چيني در گذشته كمترين استقبال از آنها به عمل مي آمده است .ايون قورار داد
به گونه اي واضح ،اين مسئله را به شركتهاي نفتي دنيا گوشاد كرد كه شوركتهاي چينوي
با بايبردن توان كيفي و اراوه پيشنهادهاي به صرفه و رقابتي در صدد يافتن داي پوا در
مناطق نفوذ سنتي آنها است .البته بايد اشاره كرد چين درصدد است تا روابط خود را در
حوزه نفت و انرژي با بارگترين توليد كننده نفت دهوان يعنوي عربسوتان سوعودي نيوا
تقويت كند؛ موضوعي كه سفر هودين تاوو به اين كشور بر آن مهر تاويود زد .شوركتهاي
چيني همنين در كشورهاي كوچك تر مثل يمن كه بواسطه مشكالت امنيتي كمتر مورد
استقبال شركتهاي نفتي خاردي قرار مي گيرند؛ سرمايه گذاري هاي عظيمي داشوته انود.
با كنار هم گذاردن قطعات اين پازل در مي يوابيم كوه دولتموردان چينوي بوراي سويراب
نمودن صنايع در حال شكوفايي و رو به رشد خود ،داراي ن اهي اسوتراتژيك و چشوم
اندازي بلند مدت در زمينه انرژي هستند .به طوريكه در طول چند سال آينده آنان را بوه
وزنه اي قابل اعتماد در معاديت خاورميانه تبديل خواهد نمود.
بنابراين با توده به پتانسيل منطقه خاورميانه چيني ها استراتژي انرژي سه ودهوي را
در منطقه خاورميانه دنبال مي كنند كه ودوه آن عبارتند از:
 .3به كارگيري ديپلماسي تهادمي بوراي برقوراري اتصوال زيربنوايي بوا كشوورهاي
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دارنده انرژي دهت تضمين عرضه دراز مدت انرژي .اعالميه مشاركت استراتژيك نفتوي
چين و عربستان در سال  3999را موي تووان يكوي از نتوايج ايون ديپلماسوي دانسوت.
(شريعتي نيا )3192 ،همننين در مارس  3111پادشاه عربستان اقدام بوه بسوتن قوراداد
گازي با كشورهاي دي ر نمود؛ در اين راستا درهاي خود را براي شروع مجدد اكتشواف
گاز و سرمايه گذاري كشورهاي دي ر از دملوه چوين بواز نموود كوه منجور بوه ايجواد
پيوندهاي سياسي و اقتصادي با اين كشور شد .به طوريكوه شوركت  Sinopecقورارداد
خود را با عربستان در پاس به تودهات روزافاون چينوي هوا بوه واردات نفوت و گواز
امضا نمودند .در اين قراداد يك سهم  32درصدي از سهم سرمايه گذاري هواي برناموه
رياي شده به مبلغ  1ميليارد دير در پاييش اه و پتروشيمي در چين به آرامكوو واگوذار
شد(.آذري،ابراهيمي )393 ،3191 ،همننين شركت صنايع پايه عربستان سوعودي 1كوه
طرحهاي عظيم پتروشيمي را در دست دارد ،اعالم كرد در شرف انعقاد قرار داد سورمايه
گذاري مشترك  2/11ميليارد ديري با شركت هاي آمريكوايي در چوين بووده كوه و در
حوال رايانووي بووراي ادووراي طوورح هوايي بووه ارزش  9/1ميليووارد دير در پووروژه هوواي
پاييش اهي و پتروشيمي شمال شر چين است( .شريعتي نيا)3192811،
 .3فراهم آوردن شرايط يزم براي حضور شركت هاي نفتي چين در سرمايه گذاري
و توسعه ميادين نفتي منطقه؛ از دمله حضور شركتهاي  Sinopecو  CNPCرا موي
توان نام برد
 .1تشويق سرمايه گذاري متقابل شركت هاي نفتي كشورهاي خاورميانوه در بخو
هاي پاييش اهي و بازار انرژي چوين .چينوي هوا در پيشوبرد ايون اسوتراتژي در منطقوه
خاورميانه تاكنون به موفقيت هاي قابل تودهي دست يافتوه انود .آنهوا عوالوه بور عقود
قرارداد هاي تاريخي با ايران ،با عربستان نيا همكاري تن اتن ي را پي رياي كورده انود.
)1- Saudia Arabia Basic Industries Corporation (SABIC
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دلوه هاي مهم همكاري انرژي چين و عربستان (غير از فروش نفوت) را موي تووان بوه
صورت ذيل برشمرد:
الف .احداث پاييش اهي دركوان او توسط عربستان بوا هاينوه اي بوالغ بور هشوت
ميليارد دير
ب .مشاركت سعودي-آرامكو در دو پروژه پاييش اه فوديان با سرمايه گذاري 2/1
ميليارد دير و پاييش اه كينگ داوو با سرمايه گذاري  3/3ميليارد دير.
ج .تغذيه ذخاير استراتژيك چين توسط عربستان و مشاركت شركت صنايع پايه اين
كشور در پروژه هاي پاييش اهي و پتروشيمي شمال شر چين (شريعتي نيا)3192 ،
با توده به مطالب فو  ،امنيت انرژي را مي توان از مولفه هاي مهم شوكل دهوي بوه
سياست خاورميانه اي چين دانست ،مولفه اي كه با توده به نيواز روز افواون چوين بوه
انرژي از يك سو و قابليتهاي بي نظيور خاورميانوه در دي ور سوو ،از تواثير گوذاري روز
افاون برخوردار خواهد بود و زمينه يك وابست ي متقابل را ميوان دو منطقوه بور اسواس
منافع اقتصادي فراهم مي گرداند.

نتیجه گیری
رشد مصرف انرژي در دهه گذشته در آسيا و چشم انداز استمرار اين روند ،موضوع
انرژي را به مقوله اي مهم و حياتي در اين قاره تبديل نموده است .چين به عنوان يكوي
از بازي ران اصلي آسيا و با توده به رشد اقتصادي سريع در سالهاي اخيرش ،مودبوات
افااي

مصرف انرژي اين كشور را فراهم گردانيده است .بطوريكه مي توان يك رابطوه

مستقيم بين رشد اقتصادي چين و افااي

مصرف انرژي برقرار نمود.

نياز فااينده چين به انرژي ،اين كشور را به بازي ر عمده در سوطح منطقوه و دهوان
تبديل نمود؛ كه اين امر منتهي به افااي

مناسبات تجواري و موراودات ديپلماتيوك ايون

كشور با مهمترين تامين كنندگان انرژي كه عمدتا در خاورميانه قرار دارند ،منجر شده و
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همين امر خاورميانه را به داي اه مهمي در سياست خاردي چين ارتقا بخشويده اسوت.
بطوريكه سياست چين در خاورميانه بر اساس يك سياست صلح آميا ،با قدرت نرم و
به دور از هرگونه تشنج قلمداد مي شود كه مخالف هر نوع سياست ابرقدرتي و مداخله
دويانه در روابط بين الملل مي باشد؛ همين امر زمينه مناسبي براي روابوط بوين چوين و
كشورهاي خاورميانه را كه سالها طعم تل استعمار را چشيده اند فراهم نموده اسوت .از
سوي دي ر بيشتر كشورهاي عرب خواهان حضور چوين در منطقوه هسوتند ،زيورا آنهوا
معتقدند كه حضور و رقابت چين و آمريكا در منطقوه منجور بوه نتيجوه منفوي نشوده و
همينطور چين مي تواند مدل خوبي براي رشد و توسعه اين منطقه باشد.
با توده به روند توسعه اقتصادي چين و گسترش آن مي توان گفت كه چين نياز بوه
توسعه روابط اقتصادي با كشورهاي گوناگون را دارد .به عبارتي ادراي برناموه " چهوار
مدرن سازي " با تاكيد بر روابط اقتصادي و تجارت خاردي براي تامين ارز موورد نيواز
باعث شد تا برقراري رابطه با كشورهاي خاورميانه مورد توده قورار گيرد.بوا تودوه بوه
ظرفيت هاي ميان اقتصاد چين و كشوورهاي خاورميانوه ،ميواان زيوادي همپوشواني و
وابست ي اقتصادي مشاهده مي شود و از همين رو دو طرف به طور بالقوه از زمينه هاي
همكاري زيادي برخوردار هستند .به طوريكه كايهاي ارزان قيمت و بوا كيفيوت چينوي
بازار مصرفي خوبي در كشورهاي خاورميانه دارد.
از سوي دي ر چين با توده به نياز روز افاون به انورژي ،سورمايه گوذاري و انعقواد
قرار دادهاي بلند مدت در منابع انرژي كشورهاي خاورميانه را به عنوان استراتژي خوود
براي تامين منابع انرژي كشورش در نظر گرفته است .در ايون راسوتا اقودامات چوين را
مي توان در قالوب اسوتراتژي دو واردات و يوك صوادرات Two Important and
 One Exportتحليل نمود كه در آن  Two Importantبه واردات انرژي (نفوت و
گاز) و نيا سرمايه از منطقه براي برآوردن نيازهاي اين كشور اشواره موي كنود و One
 Exportنيا ديلت بر سرمايه گذاري چين در اكتشاف و توسعه پوروژه هواي نفتوي و
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گازي در اين منطقه اشاره دارد .به لحاظ سياسي چيني ها با بوه كوارگيري " ديپلماسوي
نفتي" در پي افااي

ضريب امنيتي نفت وارداتي خود از طريوق تشوديد فعاليوت هواي

ديپلماتيك هستند.
بر اين مبنا مي توان گفت ميان كشورهاي خاورميانه و چين نوعي وابسوت ي متقابول
در حال شكل گيري است .از منظر تئوري وابست ي متقابل ،دو بازي ر هن وامي در ايون
وضعيت قرار مي گيرند كه قادر به پاس به حداقل يكي از نيازهاي استراتژيك يكودي ر
باشند .كشورهاي خاورميانه قادرند " امنيت انرژي " را بوه عنووان دغدغوه اسوتراتژيك
چين برطرف نمايند و از دي ر سو چوين نيوا متقوابال قوادر اسوت بوه برخوي نيازهواي
استراتژيك كشورهاي خاورميانه در حوزه توسعه و امنيت پاس گويد.
تحت اين شرايط به نظر مي رسد زمينه هاي بسيار مناسبي براي آغواز يوك ديوالوگ
سازنده با هدف استقرار يك ال وي وابست ي متقابل با محوريوت توامين امنيوت انورژي
ودود دارد .در اين ال و وابست ي متقابل چوين بوه عنووان توامين كننوده تكنولووژي و
سرمايه به ويژه در حوزه انرژي خواهد بود و در مقابل خاورميانه بوه طوور كلوي توامين
كننده انرژي خواهد بود.
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