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From the time of mercantilism onwards, international trade has always been an
arena of geopolitical rivalry, and the unipolar international order that emerged after
the end of the cold war essentially created a special security architecture in the
strategic Middle East so that it could maintain its status quo. Powers inevitably
have to choose between two options to work within the framework or to challenge
it. This paper examines the competition between the US and china in the form of
strategic hedging and under the global value chain structure. The authors will seek
to answer the question: What is china's middle east economic strategy in
competition with the US? The research hypothesis is that China's middle East
economic strategy in competing with the US is targeted influence through the most
effective sections of the international value chain. The research findings are based
on its explanatory-analytical method, that in the Middle East look, China according
to the United States' efforts to build a unified trade front to counter Beijing's stateowned capitalism and in order to reduce its energy security risk, has focused on
technology security at targeting growth in the value chain hierarchy and gaining a
foothold at its highest levels.
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از دوران مرکانتاليس به بعد تجممارت بينالمللمی همممواره عرصممه رقابممت ژئوپليتيمک بمموده و نظم بينالمللمی
تکقطبی ایاالت متحده که پس از پایان جنگ سرد ظهور یافت ،اساس ًا معممماری امنيتمی ویمژهای در منطقممه
استراتژیک خاورميانه ایجاد نمود تا این کشور بتواند وضعيت موجود را بممه نفممع خممود حفممظ نممموده و سممایر
قدرتها ناگزیر بين دو گزینه فعاليت در چارچوب و یا به چالش کشيدن آن ،یکی را برگزینند .با توجممه بممه
اینکه رقابت ایاالت متحده و چين یکی از ویژگیهای تعيينکننده نظ بينالمللی قرن بيست و یک میباشممد
لذا این موضوع در قالب مصونسازی استراتژیک تحت ساختار زنجيمره ارزش جهممانی مممورد بررسمی قممرار
گرفته است .پرسش اصلی این است که راهبرد اقتصادی چين در رقابممت بمما امریکمما در خاورميانممه چيسممت؟
فرضيه پژوهش به این صورت است کممه راهبممرد اقتصمادی چمين در رقابممت بمما آمریکمما در خاورميانممه ،نفمموذ
هدفمند از طریق مؤثرترین بخشهای زنجيره ارزش جهانی است .یافتههای پژوهش بر اساس روش تبيينمی-
تحليلی آن است که در نگاه خاورميانهای ،چين با توجه به تالش ایاالت متحده برای تشممکيل جبهممه تجمماری
یکپارچه برای مقابله با دولتی این کشور و به منظور کاهش ریسک امنيمت انممرژی خممود ،توجممه بممه امنيمت
فناوری را با هدف قرار دادن رشد در سلسلهمراتب زنجيره ارزش و کسب جایگاه در عالیترین سممطوح آن
مدنظر قرار داده است.
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بیان مسئله
هژمونيک چين و ایاالت متحده یک رقابت راهبردی بين قدرتهای بزرگ در مقياس و
طيفی کامل برای کسب ثروت ،قدرت و نفوذ ،ه در سطوح منطقهای و ه در سطح
جهانی است که مدلهای رقابتی برای حکومت سياسی ،توسعه اقتصادی و همچنين
ساختار و قوانين نظام بينالمللی را نشان میدهد .این رقابت عمدتاً توسط تغييرات
ساختاری ایجاد شده پس از جنگ سرد ایاالت متحده و شوروی و  -اخيراً و شاید مه تر
از آن بحران مالی جهانی  2008راهبری میشود .این رویدادها و پيامدهای آن ،توازن
قدرت جهانی بویژه راهبردهای کالن ایاالت متحده و چين را تغيير داده و این وضعيت
جدید ناگزیر به تنشها ،سوءظنها و رقابت بين دو قدرت بزرگ جهان دامن
زده است .لذا هر یک از طرفين مصم است موقعيت و آزادی عمل خود نسبت به طرف
دیگر را به حداکثر برساند .با این حال ،این رقابت لزوماً یک رابطه خصمانه یا رقابتی با
حاصل جمع صفر نيست .همچنين این مقوله منحصر به یک همکاری دوجانبه نمیباشد
چراکه نتایج آن برای هر دو کشور و بقيه جهان (بویژه از منظر تأثير بر زنجيره ارزش)
ضروری و حياتی خواهد بود .محرکهای تاریخی و ساختاری این رقابت تا حد زیادی
قبل از به قدرت رسيدن رهبر کنونی چين یعنی شی جين پينگ در سال  2012نمود یافته
است.
بسياری از پژوهشهای موجود ،رقابت استراتژیک آمریکا و چين را جنگ سرد
جدیدی میدانند اما این مقایسه چندان مناسب نيست زیرا رقابت فعلی ایاالت متحده و
چين یک مبارزه نهادینه شده ایدئولوژیک نيست .جهان امروز با دو اردوگاه ایدئولوژیک
متضاد یا همسو با پکن و واشنگتن مشخص نمیشود و ایاالت متحده با چين از برخی
زوایا ،یکپارچه و دارای وابستگی است که این ویژگی هرگز در اتحاد جماهير شوروی
موضوعيت نداشت .در واقع رقابت با چين در نوع خود بیسابقه است زیرا واشنگتن هرگز
با یک رقيبی استراتژیک یا ایدئولوژیک روبرو نبوده که در عين رقابت در عرصههای
مختلف ،نقاط مشترک کانونی جدی با آن داشته باشد ).)Heer, 2020
وو شين بو ،محقق چينی ،ماهيت رقابت این دو کشور را اینگونه توصيف مینماید
که« :چين تهدیدی وجودی برای ایاالت متحده نيست اما تهدیدی برای کاهش هژمونی
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ایاالت متحده ،سهي شدن نقش رهبری جهانی آن و جایگزینی برای مدل توسعه و

حکمرانی خود را به نمایش گذاشته است» ).)Xinbo, 2020: 110

در این ارتباط والرشتاین و همکاران نيز بيان میدارند ظهور و سقوط قدرتهای
هژمونيک (چرخه هژمونيک) را میتوان بعنوان یک فرایند چندالیه درک کرد که سه
مرحله خاص را دنبال میکند .نخست با افزایش قدرت هژمونيک (چين) به برتری در
بهرهوری دست مییابد .دوم ،قدرت هژمونيک رو به رشد را قادر میسازد تا بر تجارت
بينالمللی تسلط یابد و سوم ،با تسلط بدست آمده در تجارت بينالمللی ،قدرت هژمونيک
در حال رشد با ثروت و سرمایه فوقالعادهای که فراه میآورد قادر خواهد شد تا بر امور

مالی جهانی تسلط یابد (.)Wallerstein, Chase-Dunn,& Suter, 2015: 125
باید اذعان داشت ترتيبات قدرت در جهان در نتيجه تحوالت تاریخی اخير تغيير
نموده و این امر بر قدرت و تواناییهای نسبی چين و ایاالت متحده تأثيرگذار بوده
است .عالوه بر این ،اهرمی که آنها در مواجهه با یکدیگر در اختيار دارند را نيز تغيير داده
است .این امر بهنوبه خود واشنگتن را ملزم میکند تا رابطه بين ابزار و اهداف خود را
مجدداً ارزیابی نماید چراکه چين طی یک دهه گذشته گستره فعاليتهای خود را به
ميزان قابل توجهی افزایش داده و به بزرگترین شریک تجاری و سرمایهگذار خارجی
بسياری از کش ورها مبدل گشته است .از بدو ورود چين به سازمان تجارت جهانی ،این
ذهنيت وجود داشت که پذیرش حضور این کشور در نظام سرمایهداری بينالمللی ،مسير
آزادسازی اقتصادی آن را تسهيل خواهد نمود و این موضوع بهمرورزمان زمينه مناسبی
برای تضعيف حکومت تکحزبی چين فراه خواهد ساخت اما روند طی شده در
سالهای اخير ،تردیدها را در خصوص این دیدگاه بيش از پيش افزایش داده است.
پيشبرد راهبرد چين برای تبدیل شدن به مرکز اقتصاد جهانی مستلزم توانایی دسترسی
ایمن به نفت و خطوط کشتيرانی در منطقه خاورميانه است که برای دستيابی به اهداف
ژئواستراتژیک آن اهميت اساسی دارند ( .)Belbagi, 2021لذا خاورميانه بعنوان منطقهای با
منافع رقابتی پيچيده که بخش اعظمی از ذخایر انرژی تجدیدناپذیر جهان بعنوان پيشران
تداوم رشد اقتصادی چين در آن قرار دارد نيز بعنوان یک عنصر کليدی برای پيشبرد منافع
جامع چين قلمداد میگردد؛ بهگونهای که از زمان تبيين ابتکار عمل چينی یک کمربند و
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یکراه 1که با هدف ایجاد ه افزایی اقتصادی جدید (برد -برد) از طریق ارتباطات تجاری
و بهرهگيری از زیرساختهای حملونقل پيشرفته توسط پکن معرفی گردید ،نقش
استراتژیکتری به خود گرفته است.
از نظر فریمن چين تنها کشوری است که روابط اقتصادی و سياسی قابل توجهی با
همه بازیگران قدرتمند خاورميانه دارد .این واقعيت برای واشنگتن به این معناست که
خاورميانه در حال ظهور دوباره بعنوان عرصه رقابت قدرتهای بزرگ است .لذا وی
منطقه خاورميانه را بعنوان «پساآمریکا» خطاب و ادعا میکند که چين میتواند
بزرگترین برنده این انتقال تاجگذاری شود (.)Freymann, 2021
جان مرشایمر نيز معتقد است که ایاالت متحده یک استراتژی مهار مشابه با همان
سياست مهار در قبال اتحاد جماهير شوروی در جنگ سرد را اتخاذ خواهد نمود
( .)Mearsheimer, 2010: 390وی خاورميانه را دارای نقشی تأثيرگذار در استراتژی
ایاالت متحده در قبال چين میداند چراکه چين بعنوان قدرت رو به رشد بهطور فزایندهای
به نفت خاورميانه که ایاالت متحده مه ترین قدرت نقشآفرین در آن است وابسته
خواهد بود .لذا چين و ایاالت متحده به احتمال زیاد در دو منطقه خاورميانه و شرق آسيا
رقابت خواهند کرد (.)Mearsheimer, 2010: 395
تسمان و ولف نيز در مقالهای ضمن مورد توجه قرار دادن خاورميانه در استراتژی
کالن چين بيان میدارند این کشور ،استراتژی امنيت انرژی خود را که در راستای
جستجوی فرصتهای سرمایهگذاری بينالمللی و توسعه مسيرهای بيشتر برای واردات
میباشد با محوریت قرار دادن خاورميانه توسعه داده است .لذا بزرگترین شرکتهای
3
این کشور یعنی شرکتهای ملی نفت چين - )NOCs( 2شرکت ملی نفت چين
( ،)CNPCشرکت نفت و شيمی چين )Sinopec( 4و شرکت ملی نفت فالت قاره
چين - )CNOOC( 5اغلب از استراتژیهایی استفاده کردهاند که شامل خرید حقوق
اکتشاف و حفاری در کشورهای ميزبان ،تضمين حقوق درصدی از توليد ،ساخت
1. A Belt and a Road
2. National Oil Companies
3. China National Petroleum Corporation
4. China Petroleum and Chemical Corporation
5. China National Offshore Oil Corporation
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زیرساختهایی مانند خطوط لوله و بنادر و همچنين بدست آوردن مالکيت کامل
شرکتهای انرژی خارجی است .این رویکرد از رویه خرید قراردادهای نفتی در بازار
جهانی فاصله میگيرد زیرا شامل کنترل داراییهای ملموس اکتشاف ،توليد و حمل و نقل
در کشورهای هدف است ( .)Tessman & Wolfe, 2011: 215-216در واقع این
نوشتار سياستهای تنوعبخشی ،جستجو برای دسترسی به بازار جدید و همچنين
سرمایهگذاری پکن در زیرساختهای نفتی حياتی را بهمنزله ایجاد مصونيت در برابر
اصطکاک احتمالی آینده با ایاالت متحده تبيين میکند.
کيشور محبوبانی نيز در رویکردی دیگر هنگام بحث در مورد این پرسش که آیا
وضعيت جنگ سرد و در نتيجه پيروزی آمریکا امکانپذیر است؟ تأکيد مینماید که چين
ال اقدامات پيشگيرانه را عليه سياست مهار احتمالی از طریق ایجاد مشارکتها تحت
قب ً
ابتکار کمربند و جاده آغاز کرده است .وی ادعا مینماید که پيروزی مجدد آمریکا
حتمی نيست و چين به اندازه ایاالت متحده شانس خوبی برای ظهور بعنوان دولت مسلط
در سيست جهانی دارد (.)Mahbubani, 2020

در این پژوهش با رویکردی متفاوت با پژوهشهای انجام شده ،رقابت بين ایاالت
متحده و چين در خاورميانه را از زاویه نگاهی خاص در چارچوب مصونسازی
استراتژیک با محوریت قرار دادن ساختار زنجيره ارزش جهانی و تلفيق عناصر آن مورد
بررسی قرار میدهد .این پژوهش میکوشد بر اساس روش تبيينی -تحليلی و با استفاده از
منابع اسنادی ،کتابخانهای و مراجع آماری بينالمللی ،به این پرسش پاسخ دهد که راهبرد
اقتصادی چين در رقابت با امریکا در خاورميانه چيست؟ فرضيه پژوهش این است که
راهبرد اقتصادی چين در رقابت با آمریکا در خاورميانه ،نفوذ هدفمند از طریق مؤثرترین
بخشهای زنجيره ارزش جهانی است .از آنجا که ادامه رشد ،تثبيت و نقشآفرینیهای
چين در تحوالت آتی نظام بينالملل در راهبرد جدید پکن مورد توجه قرار گرفته است
لذا در این پژوهش با توسعه مفاهي رقابتی منطبق با تحوالت ساختاری دهه اخير که
ماهيت آن بصورت ویژه در جنگ تجاری اخير نمود یافته است ،از رویکرد تلفيقی دو
محور اساسی زنجيره ارزش جهانی بعنوان یک ابزار تجزیه و تحليل قدرتمند جهت
کاربست نحوه مواجهه چين در رقابت هژمونيک با آمریکا در منطقه خاورميانه استفاده
میگردد .این رویکرد تلفيقی در چارچوب اقتصاد سياسی بينالمللی ،نگارندگان را قادر
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نموده است تا از چارچوب دووجهی زنجيره ارزش جهانی یعنی امنيت کاالیی (انرژی در
منطقه خاورميانه) و امنيت فناوری (بعنوان عنصر تثبيتکننده مؤلفه نخست) بهمنظور تبيين
اقتصادی چين برای تداوم رشد و تثبيت موقعيت این کشور در معادالت جهانی
بهرهبرداری نمایند.

چارچوب نظری مصونسازی استراتژیک تحت ساختار زنجیره ارزش جهانی
در ادبيات نظری روابط بينالملل ،بهمنظور تبيين قطبهای قدرت و توازن قدرت
معموالً مکتب (نئورئاليستی) که استدالل میکند تمرکز قدرت مهمترین رکن ادامه
هژمونی در نظام تکقطبی خواهد بود مدنظر قرار میگيرد .منطق قدرت سخت بعنوان
گزینهای که در اختيار هژمون نظام بينالملل است از چنين روایتی نشأت میگيرد زیرا به
او اجازه میدهد موقعيت غالب خود را تثبيت و با هرگونه تالشی برای تغيير صورت
فلکی قدرت فعلی مقابله نماید .در عين حال قدرتهای دیگر در همان تحليلهای
سيستميک از اتکا به گزینه قدرت سخت منع شدهاند زیرا از قابليتهای کافی در
جنبههای اقتصادی برخوردار نيستند .لذا به نظر میرسد اکثر دولتهای درجه دوم ترجيح
میدهند از توازن نرم بعنوان گزینهای استراتژیک برای حفظ منافع خود استفاده کنند
( .)Paul, 2005این مفهوم برای درک رفتار دولتهای درجه دوم نسبت به ایاالت
متحده در یک سيست تکقطبی بسيار مه است .قدرتهای درجه دوم معموالً در نتيجه
تضاد منافع سياست خارجی با رهبر سيست به این رفتار روی میآورند که میتواند به
دليل منافع اقتصادی ،معضل امنيتی یا اختالفات سياسی باشد ( Brooks & Wohlforth,
.)2005: 74
با این حال یک نقطه ضعف عمده در مفهوم توازن نرم این است که نمیتواند
تغييراتی در توازن قوا ایجاد کند .در پاسخ به این نقص مفهومی ،مفهوم مصونسازی
استراتژیک در تالش برای ارائه یک مفهوم خاصتر از توازن نرم ارائه شده است که
بطور واضح از توازن نرم در جنبههای زیر متمایز است:
* مصونسازی استراتژیک تحت شرایط متمرکز تکقطبی که امکان تقسي امتيازات
بيشتری در نظام فعلی دارد جذابيت بيشتری نسبت به توازن نرم است؛
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* دولتها بر اساس این استراتژی حاضرند هزینههای اضافی موقت فعلی را متحمل شوند
تا بهتر برای آینده آماده شوند؛
* مهمتر از همه ،مصونسازی استراتژیک طيف وسيعتری از استراتژیها را در برمیگيرد
و ارتباط بسيار قویتری با ساختار سيست نسبت به ایجاد توازن نرم دارد ( & Tessman

)Wolfe, 2011: 220؛
* کشورهای رده بعد از هژمون معموالً در نتيجه تضاد منافع سياست خارجی به تعادل نرم
روی میآورند ،در حالیکه مصونسازی استراتژیک دربردارنده وجوه بلندمدت
منسجمی است که با هدف توسعه قابليتهای اقتصادی یا نظامی و در عين حال جلوگيری
از رویارویی مستقي با هژمون انجام میشود (.)Tessman, 2012
ایوان مدیروس مصونسازی استراتژیک را در چارچوب روابط چين و آمریکا
اینگونه توصيف میکند که چين و ایاالت متحده استراتژیهایی را مدنظر دارند که از
یکسو بر سازوکارهای تعامل و یکپارچگی و از سوی دیگر بر ایجاد تعادل به سبک

واقعگرایانه در قالب همکاریهای امنيتی خارجی تأکيد دارند (Medeiros, 2005-

 .)2006: 145در واقع وی مصونسازی استراتژیک را بيشتر بعنوان یک استراتژی
دیپلماتيک کلی بجای پاسخی به هرگونه توزیع خاص قدرت معرفی میکند.
اویلين گو نيز در تشریح ایده مصونسازی استراتژیک بيشتر بر استراتژیهای بکار
گرفته شده توسط دولتهای کوچکتر تمرکز میکند .وی استدالل میکند که
دولتهای کوچک به عمد از آن بعنوان راهی برای به حداکثر رساندن منافع از طریق
اشکال خاص همکاری با ایاالت متحده و چين استفاده میکنند (.)Goh, 2007-2008
از این نظر او مصونسازی استراتژیک را بعنوان یک انتخاب استراتژیک تفسير میکند،
البته انتخابی که بيش از متعادل نمودن رفتار بر حداکثر کردن سود تأکيد دارد.
رابرت آرت راههای مختلفی را شناسایی میکند که در آنها سياست امنيتی و دفاعی
اتحادیه اروپا 1نمونهای از مصونسازی استراتژیک تلقی میگردد .او حمایت اتحادیه
اروپا از ناتو را راهی برای حفظ نيروهای ایاالت متحده در اروپا بعنوان عاملی مصونيت
بخش در برابر ظهور مجدد روسيه بعنوان وزنه تعادلی بالقوه برای آلمان متحد و بعنوان

(1. European Security and Defence Policy )ESDP
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مکانيزمی برای جلوگيری از تغيير موضع سياستهای امنيتی اروپا به سمت ناسيوناليس

رقابتی میداند (.)Art, 2004: 180–181

مصونسازی استراتژیک در دنيای ادغامها و شبکههای فرامليتی ،راه بسيار خوبی برای
توضيح انگيزههای پيچيدهای است که اغلب تصمي های استراتژیک را هدایت میکنند.
نگارندگان در این پژوهش با پيوند دادن مفهوم مصونسازی استراتژیک با مشوقهای
ساختاری خاصی (ساختار زنجيره ارزش جهانی) که برای دولتهای ردیف دوم در
سيست های تکقطبی وجود دارد به تبيين موضوع میپردازند با این فرض که دولتهای
درجه دوم (در این پژوهش چين) به دنبال به حداکثر رساندن امنيت خود در نظام
بينالمللی هستند .در شرایط تکقطبی ،شکاف قدرت بين هژمونی نظام بينالملل و قدرت
در حال رشد باعث میشود که این دولتها از رویارویی مستقي و سطح باال با ایاالت
متحده اجتناب کنند .با این حال ،دولتهای درجه دوم هميشه به دنبال بهبود اهرم خود در
مقابل رهبر سيست هستند ،زیرا تغيير شرایط ساختاری ممکن است به آنها اجازه دهد
هژمون را با احتمال موفقيت بيشتری به چالش بکشند یا در طرف مقابل انگيزههایی برای
هژمون نظام بينالملل برای اعمال روشهای تهاجمیتر عليه آنها ایجاد نماید.
عالوه بر این ،دولتهای درجه دوم اغلب از کاالهای عمومی یا یارانههای مستقيمی
که توسط هژمون ارائه میشود ،سود میبرند که با تحت تأثير قرار گرفتن قدرت نسبی
خود ممکن است برخی مزیتهایی که در ساختار فعلی در دسترس است کاهش یافته یا
حذف شود .لذا رهبران پکن نيز با دنبال کردن یک استراتژی اساسی عدم تقابل به دنبال
بهبود توانایی خود برای رقابت با دولت پيشرو و جبران ضرر احتمالی ناشی از دسترس
خارج شدن برخی از مزایایی هستند که در حال حاضر از آن بهره میبرند .لذا در این
مقاله با تعریفی جدید ،چارچوب تلفيقی زنجيره ارزش جهانی را بهمنظور پيشبرد
مصونسازی استراتژیک بعنوان راهی برای درک بيشتر رفتار رقابتی دولت چين در
خاورميانه برای مقابله با مسائل ساختاری مرتبط با یک نظام تکقطبی ،مورد استفاده قرار
خواهي داد.
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راهبردهای چین در رقابت هژمونیک با امریکا
مشارکت چين در حکمرانی جهانی از زمان تأسيس جمهوری خلق چين در سال 1949
چهار مرحله را سپری نموده است« -1 :حکومت ضد هژمونيک» تحت دیپلماسی انقالبی
مائو؛ « -2ادغام فعال» پس از اصالحات و گشایش؛  -3مشارکت سازنده و  -4مرحله
کنونی در قالب پيشنهاد «راهحلهای چينی» ( .)Xu, 2021: 111-113در واقع نقش
جهانی چين از یک «مخالف نظ موجود» به یک «اصالحطلب و سازنده نظ موجود»
تغيير کرده است.
دیدگاهها درباره هژمونی ایاالت متحده با تغيير در روابط این کشور و چين از زمان
بيانيه شانگهای در سال  1972که تصریح داشت« :هيچکدام نباید به دنبال هژمونی در
منطقه آسيا و اقيانوسيه باشند و هر یک با تالشهای هر کشور یا گروهی از کشورها برای
ایجاد چنين رویکردی مخالف هستند» ( )Nixon, 1972متفاوت بوده است .در
حالیکه نگرانیهای چين در دهه  1990بر تهدیدهای خارجی در حوزه جغرافيای
پيرامونی ،ثبات سياسی داخلی و اقليت قومی مناطق متمرکز بود ،اکنون دامنه اختالف به
رقابت اقتصادی و فناوری در عرصه بينالمللی نيز کشيده شده است .بعالوه گذار از اصل
 KLP1دنگ شيائوپينگ به  SFA2شی جين پينگ ،تمرکز حوزه بينالمللی چين را از
اولویت دستاوردهای اقتصادی به حمایت سياسی تغيير میدهد که این نگاه جدید
پرسشهایی را در مورد ابعاد هنجاری راهبرد کالن چين ایجاد مینماید ( Xuetong,
.)2015: 153-154
روابط دوجانبه از زمان عادیسازی دیپلماتيک در سال  1978از «هماهنگی
استراتژیک» به «رقابت استراتژیک» در دولت ترامپ تبدیل شده است ( .)Yu, 2021با
در ه تنيدگی اقتصادی در چارچوب زنجيره ارزش جهانی ،ایاالت متحده در مورد
قوانين رهبری حزب کمونيست چين در داخل کشور نه تنها به دالیل ایدئولوژیک بلکه
مه تر از آن با توجه به پيامدهای آن برای منافع مادی ایاالت متحده ناخشنود است .از
سوی دیگر قوانين ایاالت متحده در سطح جهانی نيز منافع چين را تهدید میکند .با توجه

1. Keeping a Low Profile
2. Striving for Achievement
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به شرایط بوجود آمده و بمنظور تبيين موضوع در این بخش به مؤلفههای اثرگذار در این
رقابت هژمونيک پرداخت میشود.

الف -رقابت امنیتی
طی دهه اخير رقابت امنيتی ایاالت متحده و چين فزونی یافته است .بعنوان نمونه ارتش
آزادیبخش خلق ( )PLAدر ده سال گذشته گامهای بزرگی در افزایش قابليتهای
خود و استراتژی دفاعی برای افزایش توانایی در برابر ارتش ایاالت متحده با محافظت از
حری هوایی و استقرار نيروهای دریایی در یک هزار کيلومتری خط ساحلی چين برداشته
است که ابعاد آن با توسعه تسليحاتی و حضور قابل تامل در حوزههای فراسرزمينی
موجب نگرانیهایی گردیده است؛ بنابراین ارتش ایاالت متحده با توجه به توسعه و تنوع
تواناییهای چين چندان مطمئن نيست که در مناقشات حوزه پيرامونی چين نظير تایوان
پيروز شود اما از سویی ظهور موشکهای مافوق صوت و بهبود قابليتهای فضایی و
سایبری چين خطرات و هزینههای ارتش ایاالت متحده را در عرصه بينالمللی بيشتر
خواهد کرد ( )Green & Etal, 2017لذا نگرانی ایاالت متحده را در مورد اهداف
افزایش این کشور افزایش داده است.
از آنجاییکه اتحادهای امنيتی در استراتژیهای هژمونيک ایاالت متحده نقش اساسی
دارند لذا فشار بایدن برای نهادینهسازی چارچوبهای اتحاد شبهنظامی (به عنوان مثال
همکاری چهارجانبه با ژاپن ،استراليا و هند) زیربنای مکانيزمی برای مهار ظهور چين
قلمداد میگردد ( .)Jiang & Wenyu, 2021توسعه این نگاه پيامدهای عمدهای بر روابط
دوجانبه چين با شرکای ایاالت متحده در اقصی نقاط جهان داشته و یک تهدید جدی
برای منافع ملی چين است .این ابتکار عمل نشاندهنده تالشهای ایاالت متحده برای
منزوی کردن دیپلماتيک چين و محاصره استراتژیک آن است.

ب -رقابت اقتصادی
نظ بينالمللی ليبرال یک سيست باز و مبتنی بر قوانين است که در آن دسترسی آسان به
تجارت ،امور مالی و فنآوری بهعنوان سازوکارها و ویژگیهای اساسی که هر قدرت در
حال ظهور ،از جمله چين نياز مبرمی به آن دارد فراه است (Ikenberry, 2018: 25-
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 .)26ایاالت متحده نيز نگرانیهای مختلفی در خصوص سياستهای اقتصادی چين دارد اما
میتوان آنها را به حاکميت دولتی اقتصاد ،ه در داخل چين و ه در رابطه با اقدامات این
کشور در خارج تعبير کرد .ایاالت متحده اغلب نسبت به شرایط نابرابر شرکتهای
آمریکایی در چين و حضور چشمگير شرکتهای چينی در اقصی نقاط جهان نگران است.
سياستگذاران و سياستپردازان ایاالت متحده به انواع راهبردهای اعمال شده توسط
دولت چين اشاره دارند که به شرکتهای این کشور نسبت به خارجیها امتيازات ویژهای
میدهد .یارانههای کالن به شرکتهای دولتی و خصوصی ،موانع غيرتعرفهای مختلف،
عدم حمایت از مالکيت معنوی ،انتقال اجباری فناوری ،شفافيت ضعيف قانونی و نظارتی
و جاسوسی اقتصادی از جمله مواردی است که با افزایش اندازه و اهميت اقتصاد چين؛ با
توجه به اینکه روابط تجاری کاالها مکمل و رقابتیتر شده است ،حساسيت ایاالت متحده
را نسبت به این سياستهای پکن برانگيخته است ( .)Schell & Shirk, 2019در
مناطقی نظير خاورميانه نگرانیهای ایاالت متحده در مورد رفتار اقتصادی چين فراتر از
رقابت در بازار است و به استفاده چين از اجبار اقتصادی برای اهداف سياسی و همچنين
استفاده چين از سازمانها و نهادها برای ایجاد وابستگیهای دوجانبه که میتواند برای
مقاصد سياسی نيز مورد استفاده قرار گيرد ،تعمي مییابد.

پ -توسعه فناوری
از جمله حوزههای مه رقابت هژمونيک ایاالت متحده و چين ،فناوری است.
سياستگذاران و رهبران تجاری در هر دو کشور خود را درگير مبارزهای مداوم برای
تسلط بر فناوریهای اساسی میدانند که برای نوآوری ،بهرهوری و امنيت ملی آینده
حياتی است .ایاالت متحده بر روی موضوعاتی مانند رقابت با چين برای تسلط بر
فناوریهای حياتی و نوظهور آینده بویژه با توجه به کمکهای گسترده پکن به بخش
فناوری خود متمرکز شده است.
تالشهای چين برای به دست آوردن برتری در این حوزه رقابتی از طریق جاسوسی
منظ یا سایبری ،آسيبپذیریهای ایاالت متحده در صورت وابستگی بيش از حد به
فناوریهای چين ( ،)Sanger & Benner, 2018بویژه در موارد مرتبط با توليد و
زنجيره ارزش و استفاده چين از فناوری برای مقاصد سياسی ،بر این حساسيتها افزوده
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است .در این ارتباط شاهد بودی دولت ترامپ پس از انجام تحقيقات در مورد برخی
شيوههای مناقشه برانگيز و جنجالی مورد استفاده توسط چين موانع تجاری جدیدی را
بمنظور مجازات کردن چين به علت برنامههای از پيش طراحی شده این کشور نظير
اجباری نمودن شرکتهای خارجی جهت واگذاری باارزشترین فناوریهای خود به
شرکتهای چينی (که بسياری از آنها دولتی هستند) در ازای دسترسی به بازار این کشور
بوده است (.)Aleem, 2018

ت -حکمرانی و ایدئولوژی
سرفصل اميدبخش و چش انداز ترسي شده در جهت ایجاد تغيير اساسی در محتوای
حاک بر سيست حاک بر دولت پکن در زمان حمالت تروریستی  11سپتامبر ،2001
باعث شد دولت جرج بوش در تغيير اولویتهای سياست خارجی و مواضع این کشور با
جدیت بيشتری عمل نماید اما سرانجام وقوع بحران مالی سال  ،2008نهتنها به اقتصاد
ایاالت متحده ضربه اساسی وارد نمود بلکه کل سيست ليبرال دموکراسی یا ارزشهای
معروف به اجماع واشنگتن را تضعيف کرد و سياست مداخله سيستماتيک دولتی چين به
یک مکانيس مقابلهای محبوب در سراسر جهان مبدل گشت ( .)Lin, 2018به هر
صورت از جمله عرصههای رقابت ایاالت متحده و چين در آسيا و حتی در سطح جهانی،
به مفاهي حکمرانی و اساساً ارزشها و ایدئولوژی مربوط میشود .در قلب این روابط،
رهبران ایاالت متحده و چين دیدگاههای ذاتاً متفاوتی در مورد حکومت داخلی و
بينالمللی دارند .شی جين پينگ در مسير انجام کارهای بيشتری برای بازسازی نقش چين
در جهان و نظام حزبی -دولتی در داخل کشور است .تالش فعال برای مشروعيت
بخشيدن به این باورها در سطح بينالمللی ،فصل رقابتیتری را در بحثهای ایاالت متحده
و چين درباره دموکراسی و بازارها گشوده است.

پیشینه بازآفرینی هژمونی آمریکا و نقش چین در بحران جدید
از اواخر دهه  ،1970با توجه به نقشآفرینی دو عامل تعيينکننده یعنی دستاوردهای
کارگران (پرولتاریا) در کشورها و پيشرفت نيروهای مستقل از دولتهای ملی در
کشورهای در حال توسعه و افزایش رقابتهای بينالمللی با توجه به رشد چشمگير
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اقتصادی ژاپن و آلمان ،تداوم هژمونی آمریکایی بعنوان چالشی جدی مورد تحليل قرار
گرفت ) .(Maull, 1990این موضوع نقش عمده اقتصادی امریکا را تضعيف نمود
بهگونهای که سياست های این کشور را به توجه بيشتر به منافع ملی پس از ظهور نخستين
عالئ کسری تجاری این کشور پس از جنگ جهانی دوم در دهه  70ميالدی سوق داد
که نتيجه آن افزایش سياستهای حمایتی ،عدم ثبات پولی و بحران اقتصادی بود
(جکسون و سورنسون .)245-246 :1393 ،لذا از اواسط دهه  1980ایاالت متحده موفق
گردید تا اقتصاد غيردولتی را اشاعه داده و تحت رهبری دولتهای نئوليبرال ریگان در
واشنگتن و تاچر در لندن ،تصمي جدی خود بهمنظور ساماندهی مجدد بحران هژمونی و
نظام سرمایهداری جهانی را با گسترش منابع مالی ،تقویت دالر ،رشد چشمگير
سرمایهگذاری مستقي خارجی  ،1انقالب صنعتی و فناوری و البته قدرت نظامی به اجرا
درآورد ).(Peters, 2012: 134-136
طی دهه های اخير با فضای ایجاد شده ناشی از تحوالت زنجيره ارزش و بر اساس
دادههای رسمی ارائه شده در جدول شماره  1مشاهده میگردد که با رشد تجارت
بينالمللی بين سالهای  1990تا  ،2019توليد ناخالص داخلی جهان از  22/973/569به
 87/691/501ميليون دالر رسيد که سه چين بعنوان چالش اخير نظام سرمایهداری تحت
رهبری امریکا ،در این دوره زمانی از  1/7درصد به  16/2درصد افزایش و در نقطه مقابل
سه امریکا از  26درصد به  24/5درصد کاهش یافت.
جدول  -1تولید ناخالص داخلی چین ،آمریکا و جهان (میلیون دالر) )(UNCTAD, 2021
کشور /سال

1990

2000

2010

2019

چین

394/566

1/211/331

6/078/192

14/228/968

امریکا

5/994/178

10/314/916

15/090/433

21/545/402

جهان

22/973/569

33/620/666

66/231/829

87/691/501

رشد خيرهکننده رق توليد ناخالص داخلی چين در مقایسه با نسبتهای جهانی به این
مفهوم بود که عناصر مؤثر در رشد فزاینده همچون شرکتهای چندمليتی که بعنوان عامل
توسعه نفوذ و سيطره هژمونی امریکا ایفای نقش مینمودند در مسير تحوالت ایجاد شده
)1. Foreign Direct Investment (FDI
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در نظام زنجيره ارزش جهانی میتوانند کاربردهایی خارج از کنترل و سيطره نظام مدنظر
ایاالت متحده بيابند و زمينه شکلگيری بحرانی جدید در مسير هژمون نظام سرمایهداری
در قالب رقابت اقتصادی را فراه نمایند .لذا چين نيز با تجربه بحرانهای دهههای اخير
در مسير هژمونی ایاالت متحده و نحوه بازتوليد مجدد آن ،با توسعه قابليتها در
چارچوب نظام زنجيره ارزش جهانی به نحوی اقدام نمود که در دوره تشدید تنشهای
تجاری (جنگ تجاری) از تکرار روندهای گذشته و نقش غالب هژمون برای اعمال
اهداف مقابلهای ممانعت بعمل آورد.

شکست راهبرد حمایتگرانه اقتصادی امریکا در رقابت تجاری با چین
با تغيير رویکرد صورت گرفته در طول اجالس حزب کمونيست چين در اکتبر ،2013
دکترین جدید سياست خارجی چين توسط رئيس جمهور شی جين پينگ معرفی گردید
) .(Xuetong, 2015: 154راهبرد جدید اعالم شده  SFA1نشان میدهد که چين
اقدامات الزم را برای شکل دادن به محيط بيرونی خود بجای سازگاری ،به شکل مطلوبی
انجام خواهد داد .به این ترتيب ،ابتکارات جدید هرچند در نگاه اول عمدتاً اقتصادی
ال مشخصی خواهد داشت ) .(Stokes, 2020: 467در
است اما اهداف ژئوپليتيکی کام ً
این بين چين با توجه به اهداف ترسي شده خود در راهبرد مذکور برخالف ایاالت
متحده ،نهتنها روند مشابهی برای خروج از سازمانهای بينالمللی و توافقنامههای
چندجانبه نظير آنچه در دوره ترامپ به وقوع پيوست در پيش نگرفت بلکه برای گسترش
نفوذ خود عملکرد فعاالنهتری نسبت به گذشته از خود به نمایش گذاشت.
در این ميان داده های انتشار یافته اخير ،تأثير اوليه رقابت تشدید شده دو کشور را که
در قالب جنگ تجاری نمود یافته است بهخوبی روشن میسازد .تأثير نتایج حاصله بر دو
اقتصاد بزرگ جهان و آینده تجارت جهانی در مناطق مختلف جهان از جمله خاورميانه
نشان میدهد که خروجی آماری تا حد زیادی در تضاد با آنچه کا سفيد مدنظر داشت
بوده است .در واقع اگر این رقابت را از بعد اقتصادی بنگری وضع تعرفهها نهتنها در تراز
تجاری ایاالت متحده هيچ بهبود واقعی ایجاد نکردهاند بلکه مازاد تجاری چين افزایش
یافته و مه تر اینکه بازارهای صادراتی این کشور نيز متنوعتر شده است .از طرف دیگر
)1. Striving for Achievement (SFA
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سياست کاهش کسری تجاری ميان دو کشور در دوره ترامپ با توسل به انقباض قابل
توجه در فعاليتهای اقتصادی و افزایش مازاد تجاری کل چين بسيار پرهزینه نشان داد
بهگونهای که اگر کاهش واردات توسط امریکا در اولویت قرار نمیگرفت ،کسری
تجاری این کشور مجدداً افزایش مییافت که البته این موضوع منطق استراتژی
حمایتگرایانه برای بهبود تعادل تجاری کشور را بيش از پيش زیر سؤال میبرد.
بررسی نتایج آماری به وضوح شکست استراتژی مدنظر امریکا در تشدید تنشهای
تجاری در دوره ترامپ را نشان میدهد بهگونهای که بر اساس نمودار شماره  ،1واردات
کاالهای ایاالت متحده در مقياس جهانی در سال  2019نسبت به  2018ميالدی 44/3
ميليارد دالر کاهش داشت که این رق در سال  2020در مقایسه سال  2018رق 206/15
ميليارد دالر کاهش نشان میدهد .بر این اساس نسبت کاهش واردات امریکا از چين در
سال نخست وضع تعرفهها  1/7برابر ميانگين جهانی است که این نسبت در سال  2020با
وجود فراگيری بيماری کووید 19 -به نصف ميانگين جهانی کاهش یافته و در عوض
سه سایر کشورها را در مقایسه با سال  2019افزایش داده است.
نمودار  -1میزان کاهش یا افزایش واردات امریکا (میلیارد دالر) ()IMF Data, 2021

در سوی دیگر واردات چين از ایاالت متحده در سال  2019به دليل وضع نمودن 33
ميليارد دالر تعرفه متقابل در حوزههایی خاص توسط دولت چين کاهش یافت؛ بنابراین
چين نيز با توجه به پيوستگی زنجيره ارزش و به دليل کاهش شدید صادرات کاالهای
توليدی فرآوری شده به ایاالت متحده ،از اجزای وارداتی بسياری کشورهای مؤثر در این
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زنجيره نظير کشورهای خاورميانه ،اتحادیه اروپا و  ...کاست و در عين حال بهرغ کاهش
صادرات این کشور به امریکا ،این روند در خصوص بسياری از مناطق جغرافيایی نظير
کشورهای دیگر افزوده شد .در واقع جنگ تجاری منجر به کاهش سازمان یافته عظيمی
در کل واردات چين شد بهگونهای که (برابر نمودار  )2این ميزان از  2/134/026ميليون
دالر در سال  2018به  2/068/950ميليون دالر در  2019و  2/060/258ميليون دالر در
 2020کاهش یافت .لذا مشاهده میگردد که در سال  2019علیرغ شدت گرفتن جنگ
تجاری ،تراز تجاری کلی این کشور بواسطه کاهش بيشتر واردات نسبت به صادرات بيش
از  60ميليارد دالر و در سال  2020بيش از  170ميليارد دالر بهبود یافت.
نمودار  -2میزان کاهش یا افزایش صادرات و واردات چین (به میلیارد دالر) ( IMF Data,
)2021

 | 84فصلنامه علمی پژوهشهاي راهبردي سیاست| دوره  |11شماره  | 40بهار 1401

لذا پرواضح است که هرچند اعمال سياستهای حمایتگرایانه کا سفيد که از سال
 2018شدت گرفت ممکن است زنجيرههای ارزش را تا حدی متزلزل نموده باشد اما
استراتژی ایاالت متحده در خصوص کاهش کسری تجاری و تضعيف چش انداز
اقتصادی چين عملی نشده است.

خاورمیانه و رقابت هژمونیک
نظ بينالمللی تکقطبی هژمونيک که پس از پایان جنگ سرد شکل گرفت ،اساس ًا
رویکرد چين به خاورميانه را شکل داد .ایاالت متحده از زمان طوفان صحرا در سال 1990
قدرت نظامی غالب در خاورميانه بوده است .نقش ویژه ایاالت متحده و معماری امنيتی
منطقه ای مدنظر این کشور در استراتژی حفظ وضعيت موجود بود ،سایر قدرتهای
خارجی مجبور بودند یا در آن چارچوب کار کنند یا آن را به چالش بکشند .در این بين
اما چتر امنيتی ایاالت متحده به چين کمک کرد تا خود را بعنوان یک قدرت بزرگ
اقتصادی و سياسی در خاورميانه تثبيت کند .در این بخش باید در نظر داشت کاهش نسبی
توانایی آمریکا برای تأثيرگذاری بر رویدادهای خاورميانه به این دليل ر نداده است که
توان اقتصادی یا توانایی نظامی آمریکا کاهش یافته است بلکه تناسب قدرت بویژه در بعد
اقتصادی طی سه دهه اخير دچار تحول گردیده که ارقام ذکر شده در جدول شماره  1این
پژوهش مؤید آن است .در این بخش پژوهش به بررسی ابعاد مؤثر این رقابت در
خاورميانه در چارچوب زنجيره ارزش جهانی پرداخته میشود.

الف -نقش تحول یافته چین در خاورمیانه
پکن حضور خود در منطقه خاورميانه را از طریق برقراری روابط مشارکتی در سطوح
مختلف پیریزی نموده و این همکاریها را در تعامل اقتصادی خود با کشورهای منطقه با
مدنظر قرار دادن سه اصل افزایش داده است:
* نخست آنکه با همه کشورهای منطقه ارتباط برقرار میکند؛
* در برابر رقبای منطقهای جانبدارانه عمل نمینماید؛
* از سياستهایی که منافع آمریکا در منطقه را به چالش میکشد ،اجتناب میورزد.
به این ترتيب تغييرات در رفتار سياست خارجی چين بخصوص بعد از سال  2013که
اقتصاد این کشور وارد مرحله جدیدتری نسبت به دوره  1999تا  2012گردید منجر به
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ظهور این کشور بعنوان یک بازیگر مه در خاورميانه شده است .افزایش سریع قيمت
نفت پس از سال  2003و کمبود منابع هيدروکربنی نيز بر مبنای همين تحوالت به وقوع
پيوست .لذا چين نيز انگيزه منطقی برای حصول اطمينان از ادامه دسترسی به این منابع در
چارچوب توسعه مناسبات سودمند متقابل و متعادل نگاه داشتن تراز تجاری بخصوص در
روابط با کشورهای نفتی منطقه خاورميانه با توجه به دارا بودن منابع مالی کافی این
کشورها برای افزایش واردات کاالهای چينی داشته است ).(Niblock, 2020: 19

رویکرد چين به استراتژیهای مشارکتی و مخالفت با مفهوم اتحاد بعنوان یکی از
راهبردهای امریکا در رقابت هژمونيک از منظر امنيتی که به آن پرداخته شد از
ویژگیهای بارز دکترین و استراتژی سياست خارجی پکن تلقی میگردد که تا حدی
ناشی از تغيير در درک امنيت نظامی پس از جنگ سرد بوده است .از سویی دیدگاه چين
از دو اتحاد بزرگ نظامی مثبت نبوده است که میتواند بعنوان عاملی دیگر مدنظر قرار
ال یک شکست تمامعيار بود و ناتو نيز  -از زاویه
گيرد چرا که اتحاد جماهير شوروی عم ً
نگاه چين – موجبات ناامنی حوزههای خارج از آن را فراه مینماید ( .)Pei, 2014در
نتيجه ،مشارکت چينیها گرچه همسویی زیادی در سطوح مختلف با آنها ندارد اما مزیت
انعطافپذیری را که بر اساس نفع متقابل بنا شده و زمينه را برای پوشش طيف گستردهای
ال مسائل بالقوه مشکلساز را
از موضوعات بالقوه فراه نموده در بردارد ،به نحوی که عم ً
از بطن به حاشيه میسپارد .به این ترتيب سرمایهگذاری در قالب روابط مبتنی بر امنيت
اقتصادی ،بين چين و کشورهای خاورميانه بسرعت گسترش یافت که نتيجه آن قراردادها
و مشارکتهای چين در خاورميانه به شرح جدول شماره  2میباشد.
جدول  -2سطح همکاری چین در خاورمیانه ()Fulton, 2019: 4
کشور

سطح همکاری

سال صدور بیانیه مشترک

ایران

مشارکت جامع است افژیک

2016

عربستان سعودی

مشارکت جامع است افژیک

2016

عراق

مشارکت است افژیک

2015

کویت

مشارکت است افژیک

2018

عمان

مشارکت است افژیک

2018

قطر

مشارکت است افژیک

2014

امارات

مشارکت جامع است افژیک

2018

رژیم اسرائیل

مشارکت جامع نوآوران

2017
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عناوین این مشارکتها بر اساس اولویت و مفاد آن دارای تفاوتهایی است به شرح
است:
الف -مشارکت استراتژیک جامع :1این نوع مشارکت توسط ون جيبائو ،نخست وزیر
سابق چين ،تعریف شده است که بهواسطه همکاری همهجانبه ،گسترده و چندالیه در
زمينههای مختلف با وجود تفاوت در ایدئولوژی و سيست های اجتماعی شکل میگيرد.
این باالترین سطح روابط دوجانبه با چين را نشان میدهد ( .)Fulton, 2019: 4در
مشارکتهای جامع استراتژیک تمایل به محتوای سياسی بيشتری با آن کشور نسبت به
دیگر کشورها وجود دارد .در ميان کشورهایی که تحت این نوع مشارکت با چين وارد
تعامل گردیدهاند؛ عربستان سعودی ،امارات متحده عربی و ایران در شمول کشورهایی در
منطقه خاورميانه هستند که در خصوص انعقاد قرارداد مشارکت جامع استراتژیک با این
کشور اقدام نمودهاند که به استثنای ایران ،وابستگی بسياری به ایاالت متحده امریکا دارند

(.)Niblock, 2020: 20-21

ب -مشارکت استراتژیک  :2هنگامیکه روابط دوجانبه بين چين و یک کشور به سطح
استراتژیک ارتقا یابد ،دو کشور هماهنگی نزدیکتر در امور منطقهای از جمله در امور
نظامی دارند.
پ -مشارکت همکاری جامع :3در این سطح ،طرفين قصد دارند تحرکات قوی و سطح
باال در مبادالت فی مابين خود را حفظ کنند ،ارتباطات را در سطوح مختلف تقویت
نمایند و درک متقابل را افزایش دهند.
د -مشارکت نوآورانه جامع  :4این اساساً همان سطح مشارکت استراتژیک جامع را
نشانهگذاری کرده است اما با توجه به اینکه رژی اسرائيل پيش از این ،روابط استراتژیکی
با ایاالت متحده داشته است چين و اسرائيل از لفظ نوآوری بجای راهبردی در مشارکت
جامع خود استفاده مینمایند تا از حساسيت آن بکاهند (.)Rozsa, 2020: 4
چين غالباً توافقات خود در آفریقا ،آسيای ميانه ،آسيای جنوب شرقی و آمریکای
جنوبی را با هياهوی رسانهای و تصویربرداری بر روی فرش قرمز تبليغ میکند .در مقابل
در خاورميانه ،پکن سعی میکند تا آنجا که ممکن است موارد مشابه را تا حد ممکن از
1. Comprehensive Strategic Partnership
2. Strategic Partnership
3. Comprehensive Co-operative Partnership
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دسترس رسانههای خبری دور نگه دارد .برای مثال ،در مورد چگونگی سرمایهگذاری
صندوق سرمایهگذاری مستقل ابوظبی با شرکت هوش مصنوعی چينی که به دليل داشتن
نرمافزار تشخيص چهره معروف است ،چيزهای کمی نوشته شده است .همچنين اکثر
موافقتنامههای وابسته به ابتکار عمل یک کمربند و یک جاده چين با کشورهای
خاورميانه هرگز بطور کامل  -به انگليسی ،ماندارین یا زبان محلی – منتشر نشده است.
حتی مشارکت استراتژیک جامع  400ميليارد دالری چين و ایران نيز جز اشاره به پارهای
کليات تائ يد نشده به دليل خواست چين برای عموم ناشناخته مانده است ( Michnik,

 .)2021در هر صورت کشورهایی که طرح جاده ابریش جدید را تأیيد و به نوعی متعهد
به همکاری با آن شدهاند شامل ایران ،عراق ،قطر ،عربستان سعودی و امارات است که
میتواند زنگ خطری برای واشنگتن باشد ،چرا که این کشورها تقریباً در هيچ چيز با
یکدیگر توافق ندارند اما همگی آنها خواهان روابط نزدیکتر با چين هستند .موفقيت
استراتژی چين زمانی قابل درک است که این کشور ضمن کمک به عربستان سعودی در
برنامه هستهای خود ،یک پيمان سرمایهگذاری و امنيت  400ميليارد دالری با ایران منعقد
میکند و یا ضمن حمایت از آرمان فلسطين ،اسرائيل را ترغيب به همکاری در
فناوریهای پيشرفته مینماید.
هرچند به نظر میرسد ایاالت متحده نيز با راهبردهای نگاه چرخش به آسيا 1و رهبری از
عقبتر 2در حال کاهش حضور خود در خاورميانه است ( )Jisi, 2012اما نخواهد توانست
خود را از منطقه مجزا بداند چراکه از یک طرف نياز به حفظ نفوذ استراتژیک خود بر
جریان منابع انرژی و کنترل قيمتها و از طرف دیگر عدم احساس امنيت و شکنندگی
متحدان منطقهای آن مانعی برای کاهش حضور هر چه بيشتر امریکا خواهد بود.

ب -خاورمیانه و جایگاه آن در رقابت هژمونیک چین و امریکا
از جمله دالیل مسئلهساز بودن این حضور تغييریافته چين در خاورميانه آن است که
آمریکا و چين عقاید مختلفی درباره نظ بينالمللی دارند .واشنگتن با این پرسش فرضی
که آیا مدل اقتصادی پکن (یک سرمایهداری دولتی مداخلهگر و مرکانتاليست) میتواند
1. Pivot to Asia
2. Lead from Behind
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با یک سيست تجارت و مالی جهانی که بر اساس اصول ليبرال ساخته شده است سازگار
باشد به مقوله مینگریست .بر این اساس دولت پيشين امریکا صراحتاً از متحدین
خودخواسته بود که مسئوليت مالی و هزینههای برقراری امنيت و دفاع از جهان آزاد را
بپذیرند ()Baru, 2019؛ اما بررسی محتوای درخواستی آمریکا نشان از آن داشت که
این کشور ضمن تصمي به ایجاد توازن و یا برتری در تراز تجاری خود با سایر کشورها،
چين را بعنوان نقطه کانونی مورد هدف قرار داده است و به وضوح تالش خود را برای
شکلگيری مدون جبههای در دو سوی زنجيره ارزش بينالمللی با متحدین سنتی و
منطقهای خود برای مقابله با چين نشان داد .صریحترین سند مکتوب بينالمللی در
خصوص موضوع مورد اشاره را میتوان در بند  10از ماده  32توافقنامه تجاری اخير ميان
ایاالت متحده ،مکزیک و کانادا مشاهده نمود بهگونهای که اعضا را ملزم میکند تا در
صورت شروع مذاکرات تجاری با اقتصادهای غير بازاری ،مراتب را به سایر اعضا
انعکاس دهند که دربردارنده شمایلی از امکان وتو هرگونه تصمي جدید مشمول قاعده
در نظر گرفته شده است ) .(USMSA Protocol, 2019بدیهی است واژه اقتصاد
غيربازاری در ماده  32مشخصاً چين را بعنوان رقيب استراتژیک ایاالت متحده بيش از
سایر کشورهای مشمول هدف قرار داده است.
در این راستا میتوان اذعان داشت که منطقه خاورميانه بيش از هر منطقه جغرافيایی در
جهان تحت تأثير رقابت هژمونيک ایاالت متحده و چين قرار دارد که از منظر ساختار
زنجيرههای ارزش جهانی در دو بخش امنيت کاالیی بخصوص در حوزه امنيت انرژی و
امنيت فناوری با مشکالت احتمالی آتی مواجه میباشد .در شکل  1مدل تعادلی امنيت
انرژی چين در خاورميانه تحت ساختار زنجيره ارزش جهانی توسط نگارندگان به تصویر
درآمده و همانگونه که مشاهده میشود تسلط و نقشآفرینی در قواعد و
استانداردسازیهای کالن بعنوان باالترین سطح سلسلهمراتبی وجه تحقيق ،توسعه و
فناوری بعنوان عامل مصونيت بخش مولفه امنيت انرژی در خاورميانه (در بخش تدارکات
و کاالیی زنجيره ارزش) مد نظر قرار گرفته است.
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شکل  -1مدل تعادلی امنیت انرژی چین در خاورمیانه تحت ساختار زنجیره ارزش جهانی

لذا به منظور تبيين ماهيت رقابت این دو کشور در خاورميانه الزم است نحوه پيشبرد
این دو حوزه در روندهای مربوط به زنجيره ارزش بينالمللی با توجه به آشکار شدن آثار
و تبعات امنيتی آن در دوره افزایش تنشهای تجاری مورد بررسی قرار گيرد.

خاورمیانه و امنیت انرژی
بطور کلی از نگاه امریکا و متحدانش ،رشد اقتصادی و فناوری و نوسازی و توسعه
ارتش آزادی بخش خلق چين بعنوان رقيب استراتژیک نباید به واسطه مبادالت اقتصادی
با آمریکا و متحدانش تسریع یابد .به همين دليل دولت ترامپ معتقد بود که پيگيری
استراتژی جداسازی اقتصادی از چين در سطوح مخ تلف حمایت از منافع ملی و حفظ
جایگاه صنایع استراتژیک آمریکا مستلزم داشتن زنجيره های ارزش مستقل از چين بوده
و وضع تعرفهها ،کنترلهای سرمایه گذاری و تحری تأمين کنندگان ،ابزارهای مؤثر
سياست تجاری برای این جداسازی قلمداد گردیدند ( .)Kwan, 2019در این بين اما
ميزان خطر در تنش تجاری ایاالت متحده و چين برای کشورهای منطقه خاورميانه بيش
از سایر مناطق جغرافيایی در سراسر جهان نمود یافته است .ایاالت متحده از زمان جنگ
اول خليج فارس در سالهای  1990-91ضامن اصلی امنيت منطقه بوده و این در حضور
گسترده نظامی آن از ستاد فرماندهی مرکزی در قطر تا ستاد ناوگان پنج نيروی دریایی
در بحرین و ایستگاه های نظامی در ایاالت متحده امارات ،عمان ،کویت،
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عراق و عربستان سعودی قابل درک است .این رد پای نظامی قابل توجه ایاالت متحده
به معنای آن است که واشنگتن از نفوذ سياسی و امنيتی بيش از حد در پایتختهای
منطقه خاورميانه برخوردار است (افراسياب پور.)199-204 :1393 ،

ه زمان با وابستگی امنيتی منطقه به ایاالت متحده ،چين بعنوان واردکننده برتر نفت
از کشورهای حوزه خاورميانه ظاهر شده است .قبل از همه گيری کرونا و کاهش
مراودات اقتصادی متأثر از آن ،روابط چين با خاورميانه حول تقاضای انرژی و ابتکار
عمل کمربند و جاده از سال  2013گسترش پيدا نمود و با انعقاد پيماننامههای مشارکتی
رسميت باالیی یافت .در سال  2015چين رسماً بزرگ ترین واردکننده جهانی نفت خام
ش د که تقریباً نيمی از تأمين آن از خاورميانه است ( .)Trend Economy, 2021
بهگونهای که حتی با وجود تشدید رقابت تجاری روند واردات نفت از کشورهای
خاورميانه توسط چين (برابر نمودار  ) 3از سال نخست روی کار آمدن دونالد ترامپ در
 2016تا سال  2018در خصوص شش کشور نفتخ يز ایران ،عربستان ،عراق ،کویت،
عمان و امارات روندی افز ایشی داشته است .حتی در سال پس از آغاز رسمی جنگ
تجاری شاهد رشد صادرات کشورهای امارات متحده عربی ،عربستان و عراق بعنوان
کشورهای به چين در سال  2019در مقایسه با  2018بودهای  .در سال  2020بجز امارات
که افزایش واردات حدود  25درصدی نسبت به سال قبل داشته است سایر کشورها با
کاهش واردات نفت از سوی چين مواجه گردیده اند که مشخصاً شيوع بيماری کووید-
 19و کاهش فعاليت مشاغل که منجر به کاهش محسوس قيمت جهانی نفت نيز گردید
در آن نقش بسزایی داشته اند .طی این سال واردات چ ين از اقصی نقاط جهان نيز حدود
 26درصد کاهش داشته است.
اما از سویی در سال  2019ميالدی ،ایاالت متحده از باالترین سطح امنيت انرژی از
سال  1970تاکنون برخوردار گردیده است .پس از مواجهه این کشور با باالترین ریسک
امنيت انرژی در سال  2011که حتی از دوره اوج بحرانهای انرژی و ژئوپليتيکی در دهه
 1970نيز فراتر رفت ،انقالب نفت شيل با شکست هيدروليک ،حفاری افقی و پيشرفته،
محدودیتهای نفت و گاز برای این کشور را به شکل فوقالعادهای رفع نمود .همانگونه
که در نمودار شماره  4قابل مشاهده است کمبود منابع انرژی طی ساليان متمادی را
روندی معکوس بخشيد بهگونهای که ميزان توليد این کشور از مصرف پيشی گرفت و
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امریکا را در سال  2019برای نخستين بار از سال  1952به یک صادرکننده تبدیل کرد.
توليد حدود  12/2ميليون بشکه نفت در سال  2019که باالترین رق در کل تاریخ این
کشور بوده است ایاالت متحده را در ردیف بزرگترین توليدکننده جهان قرار داد .در
این راستا پيشبينی میگردد که ریسک امنيت انرژی این کشور تا سال  2040در سطحی
بسيار پایين قرار داشته باشد (Index of U.S. Energy Security Risk, 2020: 3-

.)4

نمودار  -3میزان واردات نفت چین از کشورهای خاورمیانه ()2016-2020
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نمودار  .4شاخص ریسک امنیت انرژی امریکا

علی رغ کاهش ریسک امنيت انرژی امریکا ،با توجه به برآورد رشد کمی استفاده از
وسایل حمل و نقل از  700ميليون دستگاه فعلی به بيش از  1ميليارد و  250ميليون دستگاه
تا سال  ،2030رشد در مصرف نفت نيز اجتنابناپذیر گردیده است .از طرفی با رشد
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سرمایهگذاری در صنایع حوزه پتروشيمی در جهان ،انتظار میرود طی دهه آتی مصرف
نفت چين حدود  7/5درصد در سال و هند به ميزان  5/5درصد (در مقایسه با رشد  1الی 3
درصد برای کشورهای توسعه یافته صنعتی) رشد نماید .در نتيجه آسيا با حضور یکسوم

از جمعيت جهان تا سال  ٪80 ،2030از کل نياز نفت خود را وارد خواهد کرد که 80
درصد آن از خاورميانه تأمين خواهد شد () Luft, 2009: 198؛ در کنار ه قرار دادن

برنامهریزی هدفمند و به ثمر نشسته امریکا در دستيابی شاخص ریسک حداقلی امنيت
انرژی و نقش خاورميانه در آینده اقتصاد سياسی جهانی با توجه به نياز کشورهای جهان از
جمله چين و هند به انرژی این منطقه طی دهه آتی توجهها را به ابعاد پيچيده این رقابت
جلب مینماید .در واقع تضمين امنيت انرژی امریکا تا سال  ،2040در کنار پيماننامههای
استراتژیک جامع چين با کشورهای ایران ،عربستان ،امارات و پيماننامههای دیگر با سایر
کشورهای منطقه نشان از راهبرد چينی کاهش ریسک امنيت انرژی از طریق پيشبرد
استراتژی رشد تا باالترین سطوح بعد تحقيق ،توسعه و فناوری و تثبيت خود در زنجيره
ارزش جهانی دارد.

* اهمیت بُعد فناوری در تثبیت امنیت انرژی چین در خاورمیانه
میتوان اذعان نمود که بعد فناوری رقابت این دو قدرت جهانی ،عميقتر و دارای
حساسيتی بيش از سایر موارد خواهد بود .پاسخ این پرسش که کدام کشور قادر خواهد
بود رشد پایدار موقعيت خود را در طوالنیمدت تضمين نماید؛ به جایگاه آن کشور در
استانداردهای فناوری در زنجيره ارزش جهانی بستگی داشته که بيش از هر چيز زمينه
مصونيت چين را در آینده فراه خواهد ساخت .بعبارت دیگر دليل اصلی تشدید رقابت
و بیاعتمادی فزاینده در سالهای اخير را میبایست در تالقی ایجاد شده در حوزه امنيت
فناوری جستجو نمود.
ایاالت متحده از دهه  1940تاکنون برتری فناوری را بعنوان عنصر مه امنيت ملی
تلقی کرده است .در ابتدا اتحاد جماهير شوروی بزرگترین تهدید بود که در دهه 1980
با ظهور سریع صنعت رایانه ،ژاپن نيز به آن پيوست ( .)Daniels, 2013در موج اول
دیجيتالی در دهه  1990ميالدی ،ایاالت متحده همچنان در صدر قرار داشت و در نتيجه
اینک با نقش غالب این کشور در بسياری از فناوریهای دیجيتالی ،کشورها و مشاغل
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زیادی به بازارهای پيشرو ایاالت متحده وابسته گردیدند بهطوریکه بر اساس نمودار
شماره  ،5تسلط فناورانه در سيست عاملهای مورد استفاده در سطح جهان در اختيار
امریکا است.
نمودار  -5سیستم عاملهای مورد استفاده در جهان (به درصد)

)(Operating System Market Share Worldwide, 2021

امروزه چين بهمنظور باال رفتن از نردبان زنجيره ارزش جهانی ،این هدف دوگانه را
دنبال میکند که ابتدا در فناوریهای تعيين کننده عرصه دیجيتال از ایاالت متحده مستقل
شود و سپس فناوریهای خود را با تمرکز و تسلط بر استانداردهای فناوری در سطح

جهان منتشر نماید .این رویکرد به صراحت در استراتژی "ساخت چين  "2025بيان شده
است .یکی از ابزارهای تعيينکننده برای دستيابی به این اهداف ،راهبرد تعيين شده با

عنوان جاده ابریش دیجيتال در گستره وسيع ابتکار عمل یک کمربند و یک جاده است
که بر آرمان چين برای ایجاد حوزه نفوذ تکنوپوليتيک بعنوان وزنه تعادل با آمریکا تأکيد
دارد.
در این مورد نوعی اختالف مرتبط با رقابت هژمونيک وجود دارد که در حوزههای
نفوذ فنی -سياسی نمایان میشود .در منطق موجود دسترسی به شبکههای ترسي شده،
بازیگران کنترل کننده هسته مرکزی میتوانند فناوریهایی را که سایر کشورها و مشاغل
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به آن وابستهاند ،دستکاری کنند ( .)Slaughter, 2017لذا ابعاد حضور چين در این
عرصه ،همگام با تالش برای حضور هدفگذاری شده و آیندهنگرانه در این بعد
تعيينکننده از زنجيره ارزش زمانی ملموستر است که ه زمان تالش این کشور برای
پيشبرد پروژه ابتکار عمل یک کمربند و یک جاده و استفاده از آن برای گسترش
خدمات فناورانه در کشورهای حاضر در آن مورد دقت نظر قرار گيرد .بدیهی است
خاورميانه بعنوان کانون پيشبرد استراتژیهای کالن پکن در اولویت قرار داشته و این
موضوع میتواند از جانب ایاالت متحده و متحدینش با عنوان تهدید تکنوپلتيکی ،تبعات
و محدودیتهایی به همراه داشته باشد.
چرایی اهميت پيشبرد این حوزه علیالخصوص در کشورهای حاضر در این پروژه
برای چين و تالش برای ممانعت از نفوذپذیری بيشتر آن از جانب ایاالت متحده را با فه
نحوه جاسوسی اینترنتی و نظارت به وضوح میتوان دریافت .مشخصاً مه ترین
ارائهدهندگان خدمات اینترنتی مانند گوگل و مایکروسافت در ایاالت متحده مستقر
هستند .این بدان معنی است که دادههای مشتریان آنها در خارج از ایاالت متحده  -بویژه
کاربران خدمات ابری  -اغلب در مراکز داده ایاالت متحده ذخيره میشود ( Slaughter,

 .)2017کما اینکه بر اساس احکام قضایی ایاالت متحده نيز قابليتهای مذکور به

آژانسهای امنيتی این کشور داده شده تا بتوانند به دادههای ابری ذخيره شده شرکتهای
جهانی در مراکز داده مستقر در ایاالت متحده دسترسی داشته باشند .لذا این فرصتها
برای کشورهایی که چنين موقعيت مرکزی در این حوزه ندارند در دسترس نيست و این
موضوع بهطور منظ درگيریهای سياسی ایجاد میکند ( Schulze & Voelsen,
.)2020

بدیهی است چين با اطالع از این موضوع و پيشبينی احتمال اخالل در روند پيشبرد
اهداف و استراتژیهای کالن خود نسبت به اتخاذ تصميمات تعيينکنندهای در این حوزه
برای تسلط بر استانداردهای فناوری اقدام نموده و قرارگيری اغلب کشورهای خاورميانه
(که در بعد امنيت انرژی زنجيره ارزش نقش مهمی در تثبيت و تداوم رشد پکن ایفا
خواهند نمود) و عقد تفاه نامههای مشارکتی با آنها بدون توجه به این بخش تعيينکننده
و حساسيتزای زنجيره ارزش امکانپذیر نخواهد بود .لذا چين با افزایش توانایی خود در
نظارت بر نقاط مه تبادل اینترنت فيبر نوری ،به این پيشرفتها پاسخ داده است.
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بحث پيرامون نقش شرکت فناوری چينی هواوی و نگرانی دولتهای غربی از این
است که چين میتواند در شبکههای جدید تلفن همراه نسل پنج که آن را در سطح
وسيعی از خاورميانه و آفریقا نيز گسترانيده است خرابکاری کند (دورسی)1399 ،؛ بنابراین

قابل پيشبينی است که بعنوان بخشی از "جاده ابریش دیجيتال" ،ماهوارهها نيز اولویت
دیگر چين در خاورميانه هستند .سيست ناوبری ماهوارهای بيدو 1چين در سرتاسر
خاورميانه مورد استفاده قرار گرفته است؛ زیرا در مخابرات ،امنيت دریایی و کشاورزی
کاربردی است .همچنين شرکتهای مخابراتی در بحرین ،کویت ،عربستان سعودی و
امارات متحده عربی برای ساخت شبکههای نسل پنج با هواوی همکاری کردهاند .بر
همين اساس در ژوئيه  2018با چرخش این تصميمات؛ انگليس ،ایاالت متحده و دیگر

اعضای اتحاد مشترک اطالعات موسوم به "پنج چش " برای نشست ساالنه خود در شهر

هاليفاکس کانادا جایی که شرکتهای مخابراتی چينی ،هووآوی و شبکههای نسل پنج
در آنجا فعال بودند ،دیدار کرده و تصمي گرفتند با اقدام مشترک مانع ایجاد شبکههای
جدید این شرکت در حوزههای تحت کنترل خود در اقصی نقاط جهان گردند
( .)Sanger, Barnes, Zhong & Santora, 2019لذا مقامات ایاالت متحده برای
مقابله با این راهبرد اساسی پکن در تالشند برای متحدانشان در خاورميانه و سراسر جهان
روشن گردد که رقابت تشدید یافته با چين فقط برای تجارت نيست بلکه نبردی برای
محافظت از امنيت ملی این کشور و متحدینش میباشد.

نتیجهگیری
با محسوس تر شدن دگرگونی شرایط در نظام بين الملل ،هژمونی آمریکا یی نظير آنچه
در قالب جنگ تجاری تشدید گردید ،انگيزه بيشتری برای اعمال روش های
تهاجمی تر عليه چين یافت؛ اما ازآنجاکه ادامه رشد ،تثبيت و نقش آفرینی های چين در
تحوالت آتی نظام بين الملل در راهبرد جدید پکن مورد توجه قرار گرفته است
رهبران پکن نيز با دنبال کردن یک راهبرد عدم تقابل به دنبال بهبود توانایی برای
تداوم رشد پایدار موقعيت خود در طوالنی مدت ،امکان رقابت با دولت پيشرو و
جبران ضرر احتمالی ناشی از دسترس خارج شدن برخی از شرایطی هستند که در
1. BeiDou
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حال حاضر در دسترس می باشد  .در این ميان روابط چين در منطقه خاورميانه یکی از
مؤلفه های مه و نقاط کانونی شبکه مشارکت جهانی آن از حيث تأمين منافع و
پيشبرد استراتژی های کالن این کشور محسوب می گردد .آنچه در قالب رقابت
هژمون يک و جنگ تجاری بعنوان کانون استراتژی های کالن و بلندمدت چين در
خاورميانه تبلور یافته است ،حضور سازمان یافته تر پکن در حوزه های دوگانه زنجيره
ارزش بين المللی می باشد .لذا در نگاه خاورميانه ای این کشور از یک سو تأمين امنيت
انرژی (در بعد کاالیی) و از سوی دیگر نفوذ در مؤثرترین بخش سلسله مراتبی در
ضلع فناوری یعنی استانداردسازی را (بعنوان عامل تثبيت کننده و کاهنده ریسکهای
احتمالی آتی امنيت انرژی در خاورميانه) جهت تسهيل اجرای استراتژی موصوف
مدنظر قرار داده است  .از آنجا که این همسویی هدفمند ،دو بال زنجيره ارزش جهانی
در استراتژی کالن پکن مخاطره آميز جلوه نموده و با سرنوشت هژمونيک ایاالت
متحده ارتباط یافته است ،لذا واشنگتن را بر آن داشته است زمينه های ساختاری مقابله
و جلوگيری از تسلط پکن به عامل دومنظوره و مصونيت بخش امنيت فناوری در
باالترین سلسله مر اتب زنجيره ارزش جهانی را فراه نماید.
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