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چکیده
حضور اقتصادی چین در منطقۀ منا از اوایل دهۀ 1990 درحال افزایش 
است، اما تناسبی بین حضور اقتصادی فزایندۀ این کشور و حضور نظامی 
آن در منطقه وجود ندارد. پرسش اصلی مقاله این است که »چگونه حضور 
اقتصادی منجر به حضور نظامی ـ امنیتی چین در منطقۀ منا خواهد شد؟« 
فرضیۀ مقاله نیز این است که »حضور اقتصادی و سرمایه گذاری های 
فزایندۀ چین، حضور نظامی را برای تأمین امنیت آن می طلبد«. یافته های 
)حفظ  منا  منطقۀ  در  چین  منافع  افزایش  که  می دهد  نشان  پژوهش 
امنیت انرژی، صیانت از نیم میلیون شهروند و شرکت های سرمایه گذار( 
زمینه ساز افزایش حضور و نفوذ امنیتی ـ نظامی چین در منطقۀ منا خواهد 
شد. در پژوهش حاضر، تالش کرده ایم این موضوع را با کاربست نظریۀ 
نوواقع گرایی و روش توصیفی ـ تحلیلی، بررسی و واکاوی کنیم. روش 

اسنادی نیز مبنای گردآوری مطالب در این مقاله خواهد بود.
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 Connecting China's Economic 
Interests to Its Military-Security 
Strategy in the Middle East and 

North Africa
Mohamad Sadegh kooshki3, Ahmad Ramezani4

Abstract
China's economic presence in the MENA region has been growing since the 
early 1990s, but there is no balance between China's growing economic presence 
and its military presence in the region. The main question of the article is how 
will the Chinese military-security presence in the MENA region increase? The 
paper hypothesizes that China's growing economic presence and investment 
require a military presence to secure it. Findings show that increasing China's 
interests in the MENA region (maintaining energy security, protecting half a 
million citizens and investment companies) will be the main reason for the 
increase in China's security-military presence and influence in the MENA 
region. By applying the theory of realism and descriptive-analytical method, 
the relevant issues will be tried and examined. The documentary method will 
also be the basis for collecting material in this article.
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مقدمه
به لحاظ تاریخی، منطقۀ منا5 همواره موردتوجه راهبردی قدرت های گوناگون جهان بوده است. 
پس از جنگ جهانی اول، بریتانیا کنترل منطقه را به دست گرفت و پس از جنگ جهانی دوم 
)جنگ سرد( نیز به زمین بازی ایاالت  متحده و اتحاد جماهیر شوروی تبدیل شد. درواقع، 
دستورکار آمریکا در این منطقه، در اولویت قرار دادن تأمین نفت بود. منطقۀ منا در دورۀ پس 
از جنگ سرد نیز شاهد سلطۀ هژمونیک ایاالت  متحده با اولویت مبارزه با تروریسم )عراق و 

افغانستان( و جلوگیری از هسته ای شدن ایران بود.
چین نیز در اواخر دهۀ 1970، توسعۀ روابط اقتصادی با کشورهای منا را در دستورکار خود قرار 
داد. در طول چند دهۀ بعدی، جایگاه اقتصادی و تجاری چین در این منطقه بهبود یافته و متنوع 
شد؛ به  گونه ای  که صادرات این کشور از 10 میلیارد دالر در سال 1990 به 220 میلیارد دالر 
در سال 2016 افزایش یافت. در حال حاضر، چین، بزرگ ترین سرمایه گذار خارجی منطقۀ منا 
به شمار می رود. این کشور تقریبًا 177 میلیارد دالر در این منطقه سرمایه گذاری کرده، که 70 
میلیارد دالر آن مربوط به کشورهای حوزۀ خلیج  فارس بوده است. چین از طریق ابتکار یک  
کمربند ـ یک راه در پی گسترش نفوذ و منافع اقتصادی خود در منطقۀ منا است. پکن، وعده 
داده است که 23 میلیارد دالر وام و کمک ]مالی[ دراختیار کشورهای این منطقه قرار دهد و 
با کشورهای مختلف منطقه نیز موافقت نامه های مشارکت راهبردی امضا کرده است. اگرچه 
حضور اقتصادی چین در منطقۀ منا به سرعت گسترش یافته، اما حضور نظامی ـ امنیتی این کشور 
متناسب با حوزۀ یادشده نبوده است. چین، فعاًل به حضور نظامی ـ امنیتی در قالب سازمان های 
بین المللی و به شیوه ای نامحسوس بسنده کرده است؛ بنابراین، پرسشی که مطرح می شود، این 
است که »چگونه حضور اقتصادی سبب حضور نظامی ـ امنیتی چین در منطقۀ منا خواهد شد؟« 
فرضیۀ مقاله این است که »حضور اقتصادی و سرمایه گذاری های فزایندۀ چین، حضور نظامی را 
برای تأمین امنیت آن می طلبد«. یافته های پژوهش نشان می دهد که افزایش منافع چین در منطقۀ 
منا )حفظ امنیت انرژی، صیانت از نیم میلیون شهروند و شرکت های سرمایه گذار( زمینه ساز 
افزایش حضور و نفوذ امنیتی ـ نظامی چین در منطقۀ منا خواهد شد. به بیان روشن تر، متغیر مستقل 
مقاله، افزایش منافع اقتصادی چین در منطقۀ منا و متغیر وابسته، افزایش حضور نظامی این کشور 
برای حفظ و تأمین امنیت آن است. این دو متغیر با یکدیگر همبستگی مثبت ـ مستقیم دارند و 

رابطۀ بین آن ها از نوع علیت است که متغیر مستقل بر متغیر وابسته تأثیر می گذارد.
براین اساس و در راستای بررسی چگونگی و چرایی افزایش حضور چین در منطقۀ منا، در 
ادامه، ابتدا نظریۀ نوواقع گرایی به عنوان چارچوب نظری مقاله توضیح داده شده و سپس، روند 
افزایش منافع و حضور اقتصادی چین در منطقۀ منا به عنوان علت اصلی افزایش حضور و نفوذ 
5 . Middle East and North Africa )MENA(
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امنیتی ـ نظامی این کشور در منطقۀ یادشده در سال های آینده، واکاوی خواهد شد.
1. چارچوب نظری پژوهش

نظریۀ واقع گرایی مهم ترین و باسابقه ترین نظریۀ روابط بین الملل است که به دلیل نزدیک بودن 
 Griffits,( به عملکرد سیاستمداران در عرصۀ بین  المللی و عقل سلیم، جذابیت بسیاری دارد
3 ,1992(. واقع گرایان سیاسی، به طورمعمول، ادعا می کنند که بخشی از سنتی هستند که 
دانشگاهی  پژوهش های  در  می یابد.  امتداد  توسیدید  تا  ماکیاولی  نیکولو  و  هابز  توماس  از 
روابط بین الملل که پیشینه ای بیش از یک قرن ندارد، می توان چهار نسل اصلی را شناسایی 
رینولد  آن  زمان جنگ که مشهورترین چهره  های  در  و حاضر  بین دو جنگ  نسل  کرد: 
نیبور و ای اچ کار بودند. نسل پساجنگ جهانی دوم یا اوایل جنگ سرد که نماد آن کتاب 
نظریه پردازان آن، جورج  برجسته ترین  )1954( هانس مورگنتا است و  بین ملل«  »سیاست 
قالب کتاب »نظریۀ  بهترین وجه در  به  تنش زدایی، که  نسل  بودند.  آرون  ریموند  و  کنان 
 سیاست بین الملل« کنت والتز )1979( نمایندگی می شود و استفن کراسنر و رابرت گیلپین6

 ازجمله متفکران برجستۀ آن هستند و نسل پساجنگ سرد به رهبری جان مرشایمر که با کتاب 
»تراژدی سیاست قدرت های بزرگ« )2001( ظاهر و به  گونه ای آشکار در آثار استفن والت، 
رندال شوئلر، و چارلز گلسر7 نمایندگی می شود )Wohlforth, 2008, 132(. بااین حال، اگرچه 
واقع گرایی، ریشه در تاریخ بشری دارد، ولی تاریخ رسمی پیدایش آن را باید در دورۀ پس 
از جنگ جهانی دوم جست وجو کرد. هرچند در دورۀ پیش از جنگ جهانی دوم، اندیشۀ 
محوری واقع گرایی توسط ای اچ کار ارائه شد، ولی مورگنتا در دورۀ پس از جنگ جهانی دوم، 

.)Ghasemi, 2014, 48( آن را در قالب پارادایمی سامان مند عرضه کرد
نوواقع گرایی، به عنوان یکی از مهم ترین نظریه های روابط بین الملل در اواخر دهۀ 1970، در 
پاسخ به انتقادهای واردشده بر واقع گرایی کالسیک )مبنی بر سنت گرایی و غیرعلمی بودن(، 
تالش کرد این پارادایم را علمی کند )Moshirzadeh, 2014, 107(. نوواقع گرایی یا واقع گرایی 
ساختاری که کنت والتز در کتاب »نظریۀ سیاست بین الملل« تدوین کرد، مبانی و مفروضات 
مشخصی دارد. در ادامه به برخی از مفروضات مهم این نظریه که به منظور تجزیه و تحلیل مطالب 

در این مقاله از آن ها بهره خواهیم گرفت، اشاره شده است.
· ساختارگرایی: برپایۀ دیدگاه والتز، نظام بین الملل از ساختار و واحدها تشکیل شده است 
)Waltz, 1988, 618(. والتز در کتاب »انسان، دولت، و جنگ«، به سه سطح تحلیل )تصویر( 
فرد )سرشت جنگ طلب انسان(، دولت )ایدئولوژی جنگ طلبانۀ دولت های خاص(، و ساختار 
نظام بین الملل )آنارشی ترویج گر جنگ( اشاره کرده است )Waltz, 1964(. والتز در کتاب 

Stephen D. Krasner and Robert Gilpin 6
Stephen Walt, Randall Schweller and Charles L. Glaser . 7
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»نظریۀ سیاست بین الملل«، سطح سوم را از دو سطح دیگر، برتر دانسته و نظریۀ خود را بر سطح 
یا تصویر سوم )ساختار( استوار کرده است )Waltz, 1979(. به همین ترتیب، ساختار برپایۀ توزیع 
قدرت بین کشورها تعریف می شود؛ به گونه ای که دولت ها با وضعیت داخلی متفاوت )افراد 
تصمیم گیرنده و نظام های سیاسی دموکرات یا دیکتاتور(، کنش یکسانی )کسب قدرت به منظور 
تأمین امنیت و منافع ملی( را در عرصۀ سیاست خارجی و روابط بین الملل درپیش می گیرند 

.)Waltz, 1975, 74(
· آنارشی: ساختار نظم دهنده، یا مانند وضعیت داخلی دولت ها، سلسله مراتبی است که نیروهای 
یا مانند عرصۀ بین المللی، آنارشیک است که  خاصی وظیفۀ حفظ نظم را به عهده دارند، 
تمایز کارکردی ندارد و برای همۀ دولت ها یک مورد را تجویز می کند: »به خود اتکا کن«. 
 Waltz,( به نظر والتز، تفاوت دولت ها در عرصۀ ساختار، به لحاظ توانمندی است و نه کارکرد
107 ,96 ,61 ,1979(. آنارشی، اصل نظم دهنده به ساختار نظام بین الملل و مهم ترین عامل 
تعیین کنندۀ سیاست بین الملل است. آنارشی، که برخی آن را هرج و مرج معنی کرده اند، به معنای 
نبود حکومت و اقتدار مرکزی است. این وضعیت با حوزۀ داخلی دولت ها که در آن قانون 
حکمفرماست و هرگونه سرپیچی از آن، پیگیری و کیفرخواست )ضمانت اجرا( را به همراه 
دارد، متفاوت است. وضعیت آنارشیک، برخی الگوهای رفتاری را برای دولت ها گریز ناپذیر 
می کند: 1( بی اعتمادی به دیگران و نگرانی از تهدیدهای موجود، مانند حمله به آن ها؛ 2( 
امنیت طلبی با ابزاری خودیارانه که به سبب نبود اقتدار مرکزی، امری حیاتی به شمار می آید و 
دولت ها مجبورند بدون اتکا به دیگران به آن دست یابند؛ 3( کسب قدرت )نظامی، اقتصادی، 
و...( بیشتر که ابزاری برای امنیت بیشتر است )Waltz, 1979, 25(. به نظر نوواقع گرایان، 
به دلیل وضعیت آنارشیک نظام بین الملل و نبود اقتدار مرکزی، دولت ها پیوسته با ناامنی روبه رو 

.)Waltz, 1988, 618( هستند
· دولت محوری: نظریۀ نوواقع گرایی، در مورد روابط بین الملل، دیدگاهی دولت محور دارد 
)Orban, 2008, 9(. فرض بنیادین نوواقع گرایی این است که دولت، بازیگر اصلی صحنۀ 
 .)Heywood, 2010, 190( بین المللی است و می تواند به صورت واحد مختار عمل کند
بین الملل  روابط  در  استقالل  و  دارای حاکمیت  اصلی  بازیگران  را  دولت ها  نوواقع گرایان، 
می دانند. در وضعیت آنارشی، که به معنای نبود اقتدار مرکزی است، دولت ها به بازیگران اصلی 
 .)Waltz, 1979( این عرصه تبدیل می شوند؛ بنابراین، آنارشی، نیازمند دولت محوری است
به نظر نوواقع گرایان، بازیگران دیگر، ازجمله شرکت های چندملیتی و به طورکلی، سازمان های 
 )Mearshaimer, 2005, 10( غیرحکومتی، در چارچوب روابط میان دولت ها عمل می کنند
 Orban,( و به همین ترتیب، بازیگران غیردولتی نمی توانند اثر مستقلی بر نظام بین الملل بگذارند

.)2008, 10
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· قدرت محوری و امنیت طلبی: بنیان مکتب نوواقع  گرایی، سیاست قدرت و پیگیری منافع 
ملی است )Heywood, 2010, 190(. قدرت، به عنوان ابزاری درنظر گرفته می شود که امنیت 
دولت  ها را در عرصۀ بین المللی تأمین می کند )Waltz, 1979(. نوواقع گرایان، ناامنی دولت ها 
را مشکل اصلی روابط بین الملل می دانند )Gilpin, 1986, 305 ;2-Walt, 2017, 1(. این 
درحالی است که دولت  ها برای پیگیری اهداف و منافع خود به قدرت نیاز دارند و هدف اصلی 
 .)Lindemann, 2014, 33( آن  ها تأمین امنیت و بقای خود در نظام آنارشیک بین الملل است
نوواقع گرایان، انگیزۀ امنیت و بقا را اصل بنیادین فعالیت دولت ها می دانند. دولت ها در صحنۀ 
 .)Day, 2016, 165( بین المللی خودبین هستند؛ زیرا، نگرانی اصلی آن ها، امنیت و بقاست
به طورکلی، ساختار نظام بین الملل، دولت ها را به سوی کسب قدرت در راستای حفظ امنیت 

.)Waltz, 1979( سوق می دهد
· عقالنیت و خردمندی: به نظر نوواقع گرایان، دولت ها، بازیگرانی عقالنی هستند. مفروضۀ 
عقالنیت به این معنا است که دولت ها، کنش )راهبردها و منافع( را برپایۀ محاسبۀ وضعیت و 
جایگاه خود در ساختار نظام بین الملل مشخص می کنند. به همین ترتیب، ارتباط بین ساختار 
 .)167-Keohane, 1986, 166( و رفتار دولت از طریق مفروضۀ عقالنیت برقرار می شود
دولت ها برای پیشبرد منافع ملی، سود و زیان را محاسبه می کنند )Kay, 2012, 19(. آن ها از 
گاه هستند و به گونه ای راهبردی در مورد چگونگی افزایش امنیت در  محیط خارجی خود آ
آن می اندیشند. به طور خاص، آن ها اولویت های دولت های دیگر و تأثیر احتمالی رفتارشان بر 
.)Mearsheimer, 2001, 31( رفتار دولت های دیگر در حوزۀ تأمین امنیت را درنظر می گیرند

نظریۀ نوواقع گرایی با موضوع چین در منطقۀ منا این گونه انطباق می یابد که چین، به عنوان یکی 
از دولت های بازیگر و درحال قدرت گیری فزاینده در صحنۀ بین المللی، خود را در ساختاری 
می یابد که آنارشی بر آن حاکم است و این وضعیت، چین دارای عقالنیت را به سوی خودیاری 
برای کسب و بیشینه سازی امنیت و منافع ملی خود سوق می دهد. چین که شاهد افزایش 
حضور و منافع ملی در منطقۀ منا است، چاره ای جز تبدیل توانمندی در حوزۀ اقتصادی به 
نظامی و تأمین امنیت منافع ملی خود نمی بیند و کارکردی که ساختار روابط بین الملل به طور 
عام و منطقۀ منا به طور خاص به چین تحمیل می کند، افزایش حضور نظامی برای حفظ و 

بیشینه  سازی امنیت ـ منافع ملی خود خواهد بود )شکل شماره 1(.

شکل شمارۀ )1(. چارچوب پژوهش

منبع: یافته های پژوهش

2. تحول نقش چین در منطقۀ منا
چین پس از انقالب کمونیستی در سال 1949، در پی برقراری روابط نزدیک با گروه های 
انقالبی در منطقۀ منا بود، اما تالش های این کشور بی نتیجه ماند )Kemp, 2010, 5(. چین 
روابط دیپلماتیک با منطقۀ منا را از طریق سازمان های سیاسی آغاز کرد و پس از انقالب 1958 
عراق، سطح روابط نزدیک تر شد )Neill, 2014, 207(. در پی اصالحات داخلی سال 1978 
در چین و به ویژه اوایل دهۀ 1990، چین نه تنها به غرب نزدیک شد، بلکه کشورهای منطقۀ 
منا نیز برای این کشور اهمیت فزاینده ای یافتند )Leverett & Bader, 2005, 188(. اکنون 
نیز چین، از طریق تجارت و سرمایه گذاری، درحال افزایش حضور و نفوذ خود در این منطقه 
است. این درحالی است که افزایش حضور اقتصادی، گسترش حضور نظامی برای حفظ و 

تأمین امنیت منافع اقتصادی را می طلبد که در ادامه توضیح داده شده است.
1-2. افزایش منافع اقتصادی

با افزایش رشد اقتصادی و درنتیجه، افزایش نیازهای گوناگون )انرژی و بازار مصرف(، منطقۀ 
منا برای چین اهمیت فزاینده ای پیدا کرده است )Lin, 2011, ix(. به لحاظ انرژی، نیاز این 
کشور پیوسته درحال افزایش است )بیش از 10 میلیون بشکه در روز در سال 2017(؛ به گونه ای 
 که از سال 1995 به این سو، منطقۀ منا، منبع شمارۀ )1( تأمین انرژی چین )نیمی از کل واردات 
انرژی(، بوده است )Scobell, 2018, 13; Liao, 2015, 94-96(. نکتۀ دیگر این است که 
تولید انرژی ایاالت  متحده درحال افزایش )یعنی کاهش وابستگی( و تولید انرژی چین درحال 
کاهش است )نسبت به مصرف آن( و این به معنای وابستگی بیشتر چین به امنیت انرژی منطقۀ 

.)Stlhane Hiim & Stenslie, 2019, 153( یادشده است
خودیاری
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نمودار شمارۀ )1(. تولید و مصرف نفت خام چین

Sources: NBSC, 2020; Yutong, 2020; CNBC, 2020
برپایۀ داده های جدول و نمودار شمارۀ )1(، مصرف انرژی چین، به تدریج افزایش یافته و این 
کشور را به بزرگ ترین مصرف کنندۀ انرژی جهان تبدیل کرده است. پیش بینی می شود، چین 
در سال 2025، به 13/6 و در سال 2030، به 15/7 میلیون بشکه نفت خام به صورت ماهانه نیاز 

.)Salami Zavareh & Fallahi Barzoki, 2018, 711( خواهد داشت
جدول شمارۀ )1(. واردات نفت چین از 3 منطقه

آسیا ـ پاسیفیکآفریقاخاورمیانهتاریخ
19904/807/4
200053/624/115/1
200947/830/14/7
201452222
ـ201550/720

Sources: Vasquez, 2019; Zhang & Xing, 2018, 4; Leung et al., 2011, 494
چین، به عنوان یکی از سرمایه گذاران بزرگ خاورمیانه )افزایش سرمایه گذاری از 12 میلیارد دالر 
در سال 2008 به 28 میلیارد دالر در سال 2018( و بزرگ ترین سرمایه گذار مستقیم خارجی 
در کشورهای عربی، منافع دیگری نیز در منطقه دارد که ممکن است تحت تأثیر جنگ یا 
بی ثباتی قرار گیرد. شرکت های نفتی چین با صادرکنندگان انرژی منطقۀ منا ارتباط برقرار کرده 
 Hongtu, 2010,( و سرمایه گذاری در اکتشاف نفت را ]از یک دهه پیش[ آغاز کرده اند
43(. بیش از 80 درصد سرمایه گذاری های چین، مربوط به بخش انرژی است و شرکت های 
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دولتی این کشور، درحال اجرای طرح  های باالدستی در عربستان، عراق، لیبی، و ایران هستند. 
سرمایه گذاری  نیز  منطقه  این  مستغالت  و  امالک  و  فلزات  بخش  در  شرکت های چینی، 
کرده اند. افزون براین، فناوری و تخصص رژیم صهیونیستی در صنایع کشاورزی و پزشکی، 
این کشور را به مقصد جذابی برای شرکت های چینی تبدیل کرده است. به دلیل رشد فعالیت 
اقتصادی چین، تعداد اتباع چینی حاضر در منطقه به سرعت افزایش یافته است )نزدیک به 550 

.)Scobell, 2018, 13; Stlhane Hiim & Stenslie, 2019, 153( )هزار نفر
جدول شمارۀ )2(. مشارکت و همکاری چین با کشورهای منطقۀ منا

میزان سرمایه گذاری )2005 تا سالسطحکشور
2019( میلیارد دالر

201423/61مشارکت راهبردی جامعالجزیره
20171/72مشارکت راهبردیجیبوتی
201426/11مشارکت راهبردی جامعمصر
201626/92مشارکت راهبردی جامعایران
201523/95مشارکت راهبردیعراق
20156/34مشارکت راهبردیاردن

201810/65مشارکت راهبردیکویت
20162/3مشارکت راهبردیمراکش
20185/49مشارکت راهبردیعمان
20147/27مشارکت راهبردیقطر

201641/16مشارکت راهبردی جامععربستان
201015/96مشارکت راهبردیترکیه

201834/7مشارکت راهبردی جامعامارات
1/42-بحرین
4/06-سوریه

20178/05مشارکت جامع نوآورانهرژیم صهیونیستی
2/6-لیبی
1/71-یمن

Source: Fulton, 2019, 4; AEI, 2020
برپایۀ داده های جدول شمارۀ )2(، چین سعی دارد در منطقۀ منا حضور پررنگ  تری داشته 
باشد. ایجاد موافقت نامه های مشارکت راهبردی )جامع( با کشورهای گوناگون، حاکی از تحول 
رویکرد چین در عرصۀ مناسبات منطقۀ منا است. نه تنها بنیان گذاری پایگاه نظامی در جیبوتی، 
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بلکه سرمایه گذاری  های فزاینده در بقیۀ کشورهای منا، حاکی از تغییر تدریجی سیاست سنتی 
چین در منطقۀ منا است که از سال 2013 با ایجاد یا حمایت از برخی ابتکارها مانند بانک 
توسعۀ نوین بریکس، ابتکار یک کمربند  و راه، و بانک سرمایه گذاری زیرساختی آسیا در پی 
پیاده سازی آن است. چین با دولت هایی مانند سوریه، لیبی، و یمن مشارکت راهبردی ندارد 
و به نظر می رسد که دلیل این کار، ناآرامی  داخلی و نااطمینانی از آیندۀ این کشورها باشد. 
آمریکا )رقیب اصلی چین(، چون متحد رژیم صهیونیستی است، از مشارکت عمیق تر آن با 

چین جلوگیری می کند.
جدول شمارۀ )3(. مقایسۀ تجارت آمریکا و چین با کشورهای منتخب منطقۀ منا )میلیارد دالر(

200520122016
تجارت کل 

آمریکا
تجارت کل 

چین
تجارت کل 

آمریکا
تجارت کل 

چین
تجارت کل 

آمریکا
تجارت کل 

چین
36/516/467/367/731/640/3عربستان

26229/8 میلیون23932/9 میلیون2558/8 میلیونایران
75018/315/96/717 میلیون9/3عراق
4/61/87/98/74/99/7مصر
10/27/319/323/317/927/4ترکیه
918 میلیون9 میلیون3311/1 میلیون863 میلیون571 میلیونسوریه
89/114/838/620/236امارات

Source: Vidal, 2020
برپایۀ داده های جدول شمارۀ )3(، تجارت آمریکا و کشورهای منتخب در طول یک دهه، 
کاهش یافته و در مقابل، چین حجم تجارت خود با این منطقه را افزایش داده است. در سال 
2005، مجموع تجارت چین با کشورهای منتخب منطقه، معادل 45 میلیارد دالر و در همین 
بازۀ زمانی و با شرایط یکسان، حجم تجارت آمریکا با کشورهای منتخب، معادل 69/4 میلیارد 
دالر بوده است؛ اما این ارقام به ترتیب در سال های 2012 و 2016، برای چین معادل )198/2 و 
161/1( و برای آمریکا )127/8 و 81/5( ثبت شده است. مقایسۀ این ارقام، قطعیت افزایش 
اهمیت منطقۀ منا برای چین نسبت به یک دهۀ پیش را بیش ازپیش آشکار می کند. چین با 

افزایش حضور در منطقۀ منا اهداف دیگری را نیز دنبال می کند.
منطقۀ منا به توسعه طلبی و پیرامون گرایی، افزایش تجارت کالن، افزایش قدرت دریایی و 
-Calabrese, 2018, 180( بین المللی کردن رنمینبی کمک می کند با  پولی شدن چین 

Rolland, 2017, 130 ;181(. منطقۀ منا به دلیل اینکه راه رسیدن به اروپا و مرکز و جنوب 
آفریقاست، اهمیت زیادی دارد؛ به عنوان  مثال، بیش از 1 میلیارد دالر صادرات روزانۀ چین به 
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اروپا و به نسبت کمتری، به آفریقا اختصاص دارد. درضمن، تحلیلگران چینی مبارزه با تروریسم 
را نیز به عنوان یکی از منافع چین در منطقه درنظر می گیرند )Kamel, 2018, 79( و دراین زمینه، 
بیشتر به حضور اویغورها در داعش و گروه های افراطی اشاره می کنند. چین، نگران است 
که این گروه های افراطی، مخالفان قومی هان را برای درخواست دموکراسی بیشتر در چین 
ترغیب کنند و فعاالن اویغور برای استقالل بیشتر یا آزادی مذهبی در سین کیانگ فشار آورده 
یا اقدامات تجزیه طلبانه را آغاز کنند )Scobell, 2018, 15-17(. رئیس جمهور چین نیز در 
 .)Xinhua, 2017, 9( سال 2017 اظهار داشت: منافع ما در سرتاسر جهان گسترش یافته است
منطقۀ منا نیز یکی از مناطق جهان است که به دلیل دارا بودن منابع هیدروکربنی فراوان، موردتوجه 

فزایندۀ این کشور است.
گرچه جاناتان فولتون8 استدالل می کند که مرکزیت همکاری اقتصادی و توسعه در تعامل چین 
با کشورهای منا در دو سند مهم دولت چین، یعنی »سند سیاست عربی« 2016 و »چشم انداز 
و اقدامات 2015 در راستای ایجاد کمربند اقتصادی جادۀ ابریشم و جادۀ ابریشم دریایی 
قرن 21« بازتاب یافته و چارچوب همکاری در این اسناد بر انرژی، زیرساخت  ها، تجارت، 
و سرمایه گذاری در منطقۀ منا متمرکز است )Fulton, 2019(، اما باید این واقعیت را درنظر 
گرفت که چین، به  گونه ای دوجانبه نیز با کشورهای مختلف منطقه، در حوزه های اقتصادی، 
این کشور،  انرژی های تجدیدپذیر و هسته ای، همکاری می کند.  فرهنگی،  تجاری ـ مالی، 
حضور نظامی در اقیانوس هند برای تأمین امنیت ترانزیت تجاری خود را درنظر گرفته و در 

برخی بندرها و کشورها، حضور نظامی محدودی دارد.
2-2. افزایش حضور نظامی

چین، کشوری درحال توسعه به شمار می آید که هزینه های نظامی آن به تدریج و با متوسط ساالنه 
بیش از 7 درصد، درحال افزایش است. ایاالت  متحده بر این نظر است که چین، آمار واقعی 
هزینه های نظامی خود را اعالم نمی کند و سعی دارد این گونه وانمود کند که کشوری بی خطر 
است و در پی نظامی گری و رقابت تسلیحاتی نیست. به هرحال، هزینه های نظامی چین از دهۀ 
1990 تا دهۀ دوم 2000، چندبرابر شده است که بی تردید، حاکی از رویکرد این کشور مبنی بر 
ایجاد توازن در حوزۀ اقتصادی ـ تجاری و نظامی ـ امنیتی است؛ به  گونه ای  که درصورت درخطر 
دیدن منافع اقتصادی یا تهدید شدن به شکل های گوناگون، توانایی رویارویی با آن را داشته 
باشد. ساختار آنارشیک نظام بین الملل که در آن قوۀ قاهره ای برای پیگیری و مجازات وجود 
ندارد، این کارکرد، یعنی افزایش توان نظامی چین را توجیه پذیر می کند. چین، مانند دولت های 
دیگر عرصۀ بین المللی، به سوی افزایش توان نظامی با مبنایی خودیارانه حرکت کرده است. 
منطقۀ منا که پس از جنگ سرد، نظم هژمونیک را تجربه کرده است، اکنون با نظمی چندقطبی 

Jonathan Fulton . 8
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سبب می شود که چین نیز به تدریج رویه ای مشابه دولت های دیگر را برای تضمین امنیت ـ منافع 
ملی فزایندۀ خود در منطقه درپیش بگیرد.

نمودار شمارۀ )2(. هزینه های نظامی چین 2020-1996 )میلیارد دالر(

Sources: Glaser et al., 2020; Cordesman & Kendall, 2016, 16--20
که  است  چین  نظامی  هزینه های  آمار  تیره تر،  قسمت   ،)2( شمارۀ  نمودار  داده های  برپایۀ 
به صورت رسمی از سوی دولت چین منتشر شده است. این درحالی است که غرب و به ویژه 
ایاالت  متحده بر این نظر است که چین، هزینه های نظامی خود را کمتر از میزان واقعی آن 
اعالم کرده است. به هرروی، آنچه در اینجا مهم است، رشد چشمگیر هزینه های نظامی این 
کشور به صورت ساالنه است که می توان آن را اقدامی واقع گرایانه و در راستای کسب، حفظ، 
و افزایش منافع ملی در حال گسترش چین ارزیابی کرد. دولت چین، به عنوان یکی از بازیگران 
اصلی صحنۀ بین المللی، حفظ امنیت و تأمین منافع ملی را یکی از اهداف اصلی خود تعریف 
کرده و دراین راستا، باشتاب به سوی افزایش توان نظامی اش حرکت می کند. درواقع، بی اعتمادی 
به دولت های دیگر در عرصۀ بین المللی، چین را به سوی افزایش توان نظامی سوق داده است. 
این کشور نه تنها در عرصۀ جهانی به افزایش حضور نظامی ـ امنیتی ادامه می دهد، بلکه با مشاهدۀ 
تهدیدهای فزاینده در منطقۀ منا و لزوم تأمین امنیت برای منافع ملی خود، به سوی رویکردی 
مشابه عرصۀ بین المللی در این منطقه حرکت می  کند. اما مسئلۀ اساسی این است که عقالنیت 
چین با بررسی سود و زیان های درپیش گرفتن کدام راهبرد و سیاست در منطقه، به این نتیجه 
رسیده است که نباید این هدف را مانند ایاالت متحده، سخت، خشن، و مداخله جویانه دنبال 
کرد، بلکه پیچیدگی های منطقۀ منا ایجاب می کند که آهسته، پیوسته، و با احتیاط کامل در 
راستای حفظ بهینۀ امنیت ملی گام بردارد. در همین راستا، چین سعی دارد در قالب نظم مستقر و 
با درپیش گرفتن سیاست عدم تقابل، از فرصت و خألهای موجود در راستای حفظ منافع خود 

استفاده کرده و گسترش تدریجی آن را در دستورکار دارد.
چین، کشوری است که در ابعاد گوناگون اقتصادی، نظامی، فرهنگی، و... درحال رشد است. 
رشد در حوزه های گوناگون، مؤلفه ای است که ناخواسته برخی منافع را به صورت طبیعی ایجاد 
می کند و این کشور به تبع رشد خود، در مسیر کسب، حفظ، و افزایش امنیت این منافع حرکت 
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می کند. همان  گونه که در بخش پیشین گفته شد، چین به دالیلی مانند حفظ امنیت انرژی، 
تثبیت و بین المللی کردن ارز خود، و حتی ایجاد منطقۀ نفوذ، به سرمایه گذاری و افزایش حضور 
در منطقۀ منا نیازمند است. رشد اقتصادی چین و افزایش حضور اقتصادی این کشور، افزایش 

مشارکت و حضور نظامی را نیز می طلبد.
چین به تبع گسترش منافع در سراسر جهان، به سرعت درحال مدرنیزه کردن نیروی نظامی خود 
بوده و برای محافظت از منافع تجاری ، شکل های گوناگون حضور نظامی نرم را در منطقۀ منا 
درپیش گرفته است. .»چین درسال 2019، 367.9 میلیون دالر یا 12 درصد از بودجه حفظ 
صلح سازمان ملل متحد را پرداخت کرد که این عدد در سال 2020 به بیش از 400 میلیون دالر 
یا 15 درصد رسید. این امر چین را به دومین کمک کننده بودجه منظم سازمان ملل تبدیل کرد. 
در نوامبر 2020، چین نهمین شرکت کننده بزرگ درعملیات حفظ صلح سازمان ملل از نظر 
پرسنل بود.اکنون چین بیش از 2200 نیروی حافظ صلح در ماموریت های صلح بانی سازمان 
ملل متحد دارد که این کشور را به بزرگترین کشور از نظر نیرو در میان اعضای دائم شورای 

».)Zhang, 2022( امنیت سازمان ملل تبدیل می کند
 )Gowan, 2020( و مأموریت های نظامی و غیرنظامی را به ویژه در مواردی مانند تخلیۀ اتباع 
)بیش از 35000 نفر از مناطق جنگی لیبی در سال 2011(، امداد بشردوستانه، جست وجو، 
نجات، و محافظت انجام می دهند )Zerba, 2014, 1093(. ارتش آزادی بخش خلق، در 
تاریخ 29 مارس 2015 و پس از وخیم  شدن وضعیت جنگ در یمن، 122 شهروند چینی و 
دو متخصص خارجی را از عدن )یمن( به جیبوتی منتقل کرد و یک روز بعد نیز 449 شهروند 
مارس   29 از   .)People's Daily Online, 2015( داد نجات  الحدیده  در  را  دیگر چینی 
2015 به این سو، درمجموع 629 تبعۀ چینی و 279 شهروند خارجی در قالب چهار عملیات با 
کشتی  های چینی از یمن تخلیه شدند )Liping, 2015(. از سال 2008 تا 2015، به دلیل جنگ 
داخلی، حمالت تروریستی، و شورش های ضددولتی، چین مجبور شد بیش از پنجاه هزار مهاجر 
چینی را از لیبی، سودان، یمن، مصر، افغانستان، و عراق خارج کند )Jingchao, 2015(. چین 
در منطقۀ منا در پی یافتن جای پایی برای خویش است و این امر را می  توان از اقدامات این 
کشور دریافت؛ به عنوان  مثال، اعالم کرده است که کمک هایی را برای بازسازی برخی از 
 .)Connable et al., 2020, 13( زیرساخت  های آسیب دیده از جنگ عراق ارائه خواهد کرد
همچنین، پیشنهاد هایی را برای کمک نظامی به عراق در مبارزه با داعش مطرح و تأکید کرده 
 Bozorgmehr &( است که هرگونه کمک چین به عراق، خارج از ائتالف آمریکا خواهد بود
Hornby, 2014(. در مورد لبنان نیز پیشنهاد هایی مانند کمک های مالی به مؤسسه های نظامی 
لبنان )Xinhuanet, 2019(، پایان دادن به بحران برق چنددهه ای لبنان از طریق شرکت های 
دولتی چین )Mroue, 2020( را مطرح کرده و همچنین، پس از انفجار بندر بیروت در 4 
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اوت 2020، کمک هایی را برای پاکسازی و بازسازی بیروت در قالب عملیات صلح سازمان 
ملل، راهی لبنان کرده است )Huaxia, 2020(. این کشور در سوریه نیز کاماًل محتاطانه عمل 
می کند و گرچه به عنوان طرفدار صلح ظاهر می شود، ولی هدفش از تعهد به وام های 20میلیارد 
دالری به کشورهای خاورمیانه و کمک های مالی 109 میلیون دالری )که 91 میلیون دالر آن به 
اردن، لبنان، سوریه، و یمن اختصاص داده شده است( در سال 2018، را می توان اقدامی برای 

.)Yellinek, 2020( یافتن جای پا و افزایش حضور و نفوذ در منطقه به شمار آورد
وضعیت آنارشیک موجود، عقالنیتی مبنی بر افزایش توان نظامی ـ امنیتی در راستای خودیاری 
را برای چین ایجاد کرده است. این کشور در دوره های زمانی گوناگون شاهد تهدید امنیتی 
منافع ملی خود در منطقۀ منا بوده است. به همین دلیل، عقالنیت حکم می  کند که نخست، توان 
نظامی خود را افزایش دهد و سپس، در پی حفظ امنیت در حوزۀ منافع ملی باشد؛ اما این کار 
نیازمند درنظر گرفتن جنبه های مختلف و اقدام در مسیری است که بیشترین میزان امنیت ملی 

را برای چین به دنبال داشته باشد.
چین همواره اعالم می کند که با چالش های پرشمار درون و برون مرزی روبه روست و برای 
رویارویی با آن ها تمام توان خود را به کار خواهد گرفت. کوتاه سخن  اینکه، این کشور خود را در 
فضایی بی ثبات تصور می کند و بر این نظر است که عوامل بی ثبات کنندۀ چشمگیری در عرصۀ 
بین المللی وجود دارد و جهان همچنان مکان امن و آرامی نیست. گرچه در سند امنیت ملی این 
کشور اشاره شده است که چین از سیاست امنیت ملی با ماهیت دفاعی پیروی می کند، ولی 
نمی توان به سیاست اعالمی )اعالنی( آن بسنده کرد و بایستی با راستی آزمایی حوزۀ سیاست 
اعمالی آن به نتیجه رسید )SCIO PRC, 2019(. حضور منطقه ای چین، به ویژه از سال 2013 
به این سو و پس از مطرح کردن ابتکار یک کمربند ـ یک راه )ابتکار کمربند و راه( درحال 
افزایش است. این طرح که دو شاخۀ اصلی زمینی و دریایی دارد، بر آن است که با گسترش 
آن ها، کشورهای درحال توسعه را به یکدیگر پیوند دهد. بر پایۀ رویکرد واقع گرایانه، چین در 
پی بیشینه سازی و حفظ قدرت و منافع خود، فراتر از مرزهای کشورش است. به همین دلیل 
بین المللی کردن یوان و حذف دالر از مبادالت تجاری با کشورها نیز به عنوان اصلی خودیارانه 

نقش آفرینی خواهد کرد.
چین درحال ساخت چهارمین ناو هواپیمابر خود است )Chan, 2019( و پیش بینی می شود 
ناوگان دریایی آن تا سال 2030، 6 ناو هواپیمابر داشته باشد. این کشور در سال 2017 نخستین 
پایگاه نظامی خود را در جیبوتی، به منظور مبارزه با دزدی دریایی، صلح بانی، و تخلیه اتباع در 
زمان های اضطراری به راه انداخت )Melvin, 2019, 3(. به نظر می رسد، چین به دلیل حضور 
ایاالت  متحده در منطقۀ منا و عدم تمایل به ایجاد حساسیت، به گونه ای محسوس وارد آن نمی شود 
و فعاًل به اقدامات نرم بسنده کرده است. برخالف حضور نظامی طوالنی مدت ایاالت  متحده 
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که هدف آن نسبتًا پایدار است، حضور نظامی چین در منطقۀ منا دارای کارکردهای چندبعدی، 
ازجمله فروش اسلحه و برنامه های آموزش نظامی، استقرار پیمانکاران امنیتی، مانور های نظامی 
مشترک )مانند مانورهای سه گانۀ چین، روسیه، و ایران در سال های 2019 با عنوان »کمربند 
امنیت دریایی« و 2022 با عنوان »چیرو«( است. این اقدام نیز از عقالنیت محاسباتی چین 
سرچشمه می گیرد که با محاسبۀ سود و زیان، نه تنها حضور کم رنگ نظامی ـ امنیتی در منطقه 
را در راستای منافع خود دیده، بلکه از صرف هزینۀ گزاف و به دنبال آن، شاید هزینه های بیشتر 

دشمنی و اختالف دولت های دیگر، جلوگیری کرده است.
دولت چین به عنوان یکی از بازیگران اصلی نظام بین الملل، با اتخاذ رویکرد واقع گرایانه، در 
پی کسب منافع خود در منطقۀ منا برآمده است. رویکرد این کشور بر محور خودیاری در 
رویارویی با تهدیدهای پیش رو شکل گرفته و از فرصت های موجود برای برخورد با آن ها 
بهره می گیرد. اقداماتی مانند ایجاد موافقت نامه های اقتصادی با کشورهای عربی و همچنین، 
سرمایه گذاری های گوناگون را می توان در قالب کسب ـ بیشینه سازی قدرت و نفوذ این کشور 
ارزیابی کرد. به همین ترتیب، افزایش قدرت نظامی، همکاری نظامی با کشورهای دارای جایگاه 
راهبردی مانند ایران، عمان، جیبوتی، و... را می توان در راستای حفظ منافع و خودیاری این 

کشور درنظر گرفت.
چین سعی خواهد کرد بدون تحریک ایاالت  متحده و به  گونه ای تدریجی، نقش فعال تری را در 
مناسبات منطقۀ منا به عهده بگیرد. این کشور در پی گسترش نفوذ در منطقه است، اما با روشی 
محتاطانه تر نسبت به آمریکا و با به کارگیری ابزارهای ظریف تر و سیاستی منعطف تر نسبت به 
شرکای خود. سیاست خارجی و امنیتی چین )گرچه نه به اندازۀ سیاست اقتصادی ـ تجاری آن( 
در منطقۀ منا احتمااًل به دلیل حضور و نیاز فزاینده به حفظ امنیت انرژی و صیانت از نیم میلیون 
شهروند و شرکت های سرمایه گذار که پیوسته درحال افزایش هستند، نقش بیشتری را طلب 
خواهد کرد و از سیاست سواری مجانی که پیوسته برای درپیش گرفتن آن سرزنش می شود، 
فراتر خواهد رفت. منطقۀ منا که از نظم هژمونیک به نظمی چندقطبی گذار کرده است، در 
سال های آینده شاهد افزایش حضور و نفوذ چین )البته به شیوه  ای تدریجی( خواهد بود و هرگاه 
ایاالت  متحده با مشکلی مانند تنش با ایران روبه رو شود، ناچار است تمرکز بیشتری بر منطقۀ 
منا داشته باشد و از رقابت با چین، به ویژه در منطقۀ آسیا  ـ پاسیفیک عقب بماند. ثبات منطقه، 
یکی از اهداف اصلی چین برای حفظ امنیت جریان انرژی به کشورش به شمار می آید. برخی 
متغیرها مانند بی میلی آمریکا و درگیری حداقلی این کشور در رویدادهای منطقۀ منا، عدم 
نیاز به واردات انرژی از منطقه، و رقابت با قدرت های بزرگ به ویژه چین، باعث می شود که 
حتی ایاالت متحده به فکر تحمیل هزینه به این کشور باشد. به همین ترتیب، افزایش حضور 

نظامی ـ امنیتی نه تنها یک گزینه، بلکه ضرورتی راهبردی در راستای منافع ملی چین است.
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نتیجه گیری
چین، کشوری است که با استفاده از تجربۀ کشورهای استعماری دیگر به کنشگری محتاطانه 
در نقاط گوناگون دنیا روی آورده است. سیاست چین، به ویژه با توجه به تجربۀ تجاوز آمریکا 
به عراق و افغانستان و ائتالف سازی، به سوی عدم  مداخله در امور داخلی کشورها، بی توجهی 
به وضعیت نظام سیاسی، حقوق بشر، و همچنین، تمرکز بر تجارت ـ اقتصاد و فروش تسلیحات 
به آن ها، به ویژه در منطقۀ منا، متمایل بوده است. برپایۀ دیدگاه نوواقع گرایان، ساختار آنارشیک 
نظام بین الملل به طور عام و منطقۀ منا به طور خاص، عرصه ای است که کارکرد خودیاری و 
افزایش توان نظامی را به چین تحمیل می کند. چین نیز به عنوان یکی از بازیگران اصلی صحنۀ 
بین المللی و کشوری دارای عقالنیت محاسبه گر، این وضعیت را درک می کند که کشورهای 
دیگر به امنیت و منافع ملی آن کمک نمی کنند، بلکه هر دولتی، به ویژه رقبایی مانند ایاالت 
متحده، در پی تضعیف امنیت ـ منافع ملی چین هستند. این شرایط، چین را به سوی افزایش 

قدرت در راستای امنیت سازی بیشتر سوق می دهد.
منافع چین در منطقۀ منا درحال رشد و افزایش است و افزایش حضور اقتصادی این کشور در 
قالب تجارت، سرمایه گذاری، و نیروی کار، آن را مجبور به درپیش گرفتن سیاست فعاالنه تر 
نظامی در منطقۀ منا خواهد کرد. بی ثباتی و وجود بحران های منطقه ای فراوان در منطقۀ منا 
)به ویژه بحران های رخ داده برای چین در کشورهایی مانند لیبی، سودان، یمن، مصر، افغانستان 
و عراق( می تواند به عنوان متغیری مداخله گر، حضور نظامی این کشور در منطقه را تسریع   کند. 
چین که به دلیل ایفای نقش محدود در تضمین امنیت بین المللی، موردانتقاد آمریکا و غرب 
است، به  گونه ای تدریجی )به ویژه با سیاست چرخش به آسیا ـ پاسیفیک اوباما و سیاست رقابت 
با قدرت های بزرگ ترامپ( درحال افزایش نقش خود در این حوزه بوده و حضور اقتصادی 
بیشتر در منطقۀ منا )که بسیار بی ثبات است(، حضور نظامی فعال تری را نیز می طلبد که تقویت 
توان و بودجۀ کالن نظامی این کشور تأییدگر این امر است. درنتیجه، می توان کسب، حفظ، و 
بیشینه سازی منافع را محرک اصلی خودیاری و حضور نظامی بیشتر چین در منطقۀ منا به شمار 
آورد. افزایش توان و حضور نظامی، مؤلفه ای است که این کشور به منظور حفظ و بیشینه سازی 

امنیت ملی خود به آن توجه فراوانی داشته است.
پرسش بسیاری از پژوهشگران دربارۀ این وضعیت، این است که چین چگونه خواهد توانست 
بدون برانگیختن نارضایتی طرف های درگیر اختالف، حضور خود در منطقۀ منا را گسترش 
دهد؟ پاسخ به این پرسش، تاحدودی دشوار، ولی ممکن است. چین ثابت کرده است که 
کشوری واقع گرا ـ عمل گرا بوده و منافع خود را به عنوان شاه کلید کنشگری در منطقۀ بسیار 
پرتنش منا، درنظر گرفته است. این کشور با درنظر گرفتن واقعیت های موجود به همکاری 
و ایجاد توازن بین کشورهای دارای اختالف می پردازد تا همۀ طرف ها را راضی نگه دارد؛ 
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)البته  امضا می کند  قرارداد 25ساله  ایران  با  و عربستان، گرچه  ایران  مورد  در  به عنوان مثال، 
قراردادی مشابه را با عربستان در سال 2016 منعقد کرده است(، هم زمان به همکاری های 
هسته ای با عربستان می پردازد تا دو طرف را برای ادامۀ همکاری با خود مشتاق نگه دارد. این 
نکته را نیز باید درنظر گرفت که اگر چین نتواند در مورد دو یا چند دولت درگیر اختالف، توازن 
را رعایت کند و کفۀ ترازو به سمت یک طرف بچربد، درآن صورت نیز چین، توان و ظرفیت 
اقتصادی ـ نظامی باالیی دارد که تاحدودی سبب چشم پوشی موردی طرف با سود کمتر می شود 
و همین امر حتی می تواند تالش بیشتر و دادن برخی امتیازها برای نزدیکی به چین را به همراه 
داشته باشد. چین با کشورهایی از منطقۀ منا رابطۀ حداکثری دارد که با غرب، چالش بنیادینی 
ندارند؛ حجم تجارت و سرمایه گذاری چین در منطقه )مانند موارد عربستان و امارات( گویای 

این واقعیت است.
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