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پیشگفتار
چیــن بــا قــدرت بــه ســمت قلــه نظــام بیــن امللــل پیــش یم رود و ایــن بــر اســاس 
ــرده  ــیم ک ــور ترس ــن کش ــرای ای ــت ب ــزب کمونیس ــه ح ــت ک ــدازی اس ــم ان چش
اســت کــه تــا ســال 2035 میــادی بــه یــک کشــور پیشــرفته در حــد متوســط 
بــدل شــود و تــا ســال 2050 میــادی بــه یــک ابــر قــدریت همســاِن ایــاالت 
متحــده بــدل شــود. ایــن تکاپــوی چیــن، ایــاالت متحــده را بــر آن داشــته اســت 
ــا از  ــد و عم ــرار ده ــی ق ــورد بازبین ــن را م ــال چی ــود در قب ــای خ ــت ه ــا سیاس ت
سیاســت شــراکت راهــردی کــه بعــد از پایــان جنــگ ســرد در ســطح بیــن امللــل 

معمــول شــد، بــه ســمت رقابــت راهــردی گام نهــاده اســت.
روی دســت گرفــن گزینــه رقابــت راهــردی از ســوی ایــاالت متحــده بــا 
ایــن امیــد صــورت یم گیــرد کــه چیــن را قناعــت دهــد کــه بــه دنبــ�ال تهدیــد 
ماهیــت نظــام کنــوین بیــن امللــل کــه امریــکا در رأس آن قــرار دارد، نب�اشــد و یــا 
بــه ایــن امیــد صــورت یم گیــرد کــه چیــن را تضعیــف کنــد و نگــذارد کــه بــه 
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یــک نیرویــی تب�دیــل شــود کــه در صــدد تغییــر و یــا تعدیــل ســاختار نظــام بیــن 
امللــل بــر آیــد. حتــرکات امریــکا از جملــه بســیج کــردن منابــع و نیروهــا بــه ســمت 
ــظ  ــیا، حف ــرب آس ــه غ ــردی در منطق ــوازن راه ــدن ت ــرای بازگردان ــرق دور ب ش
جایــگاه برتــر ایــاالت متحــده در حــوزه هــای اقتصــادی و فنــآوری و نیــز ایجــاد 
چندیــن ائتــ�اف بــرای حمایــت از ارزشــها و اصولــی کــه بــرای ایــاالت متحــده 

مهــم اســت، همگــی در همیــن راســتا صــورت یم گیــرد.
یب تردیــد، واکنــش چیــن بــه ایــن حتــرکات امریــکا در تعییــن ماهیــت ایــن نــزاع 
در ســطح بیــن امللــل نقــش اساســی دارد. تفــاوت بســیار اســت میــان ایــن 
ــه  ــد و ب ــه نب�اش ــدان خصمان ــه چن ــرد ک ــش گی ــتی در پی ــک سیاس ــن ی ــه چی ک
ــر  ــای ه ــن بق ــه ضام ــرایطی ک ــه ش ــد و ب ــده یم ده ــاالت متح ــه ای ــازایت ک امتی
دو قــدرت در ســاختار فعلــی نظــام بیــن امللــل اســت قناعــت کنــد تــا سیاســت 
شــراکت و تــوازن در چهارچــوب فعلــی نظــام بیــن امللــل معنــا پیــدا کنــد، و 
میــان اینکــه چیــن در صــدد گســرش حــوزه رقابــت ژئوپلیتیــک و تــاش بــرای 
ــزی  ــگاه مرک ــه جای ــل ب ــرای نی ــو ب ــده و تکاپ ــاالت متح ــاندن ای ــش کش ــه چال ب
در نظــام بیــن امللــل بــر آیــد کــه ایــن رویکــرد چیــن یــا برگرفتــه از بلندپــروازی 
اعــام نشــده ایــن کشــور بــرای پیشــتازی در ســطح بیــن امللــل اســت و یــا اینکــه 
ناشــی از ایــن اســت کــه چیــن رفتــار امریــکا را تهدیــدی بــرای وجــود نظــام خــود 

ــد. یم دان
امــکان نــدارد کــه ایــن رقابــت در دراز مــدت تأثیــری در ســاختار نظام بیــن امللل و 
اصــول حاکــم بــر آن نداشــته باشــد. قطعــا یــک موازنــه قــدرت در پیــش اســت. 
صعــود چیــن در ســطح بیــن امللــل یــک واقعیتــی اســت کــه انــدک انــدک خــود 
را اثبــ�ات یم کنــد و بــه ایــن کشــور ایــن امــکان را یم دهــد کــه برخــی از اصــول 
نظــام بیــن امللــل را بــاز تعریــف کنــد و یــا حداقــل بــا برخــی از اصــول فعلــی 
مخالفــت کنــد. ایــن امــر هــر دو کشــور را بــر آن یم دارد تــا اصــول جدیــدی را 
بپ�ذیرنــد و بــرای اینکــه همچنــان همراهــی کشــورهای دیگــر را بــا خــود داشــته 
ــدی  ــب جدی ــور قط ــد ظه ــد. و یب تردی ــورها بدهن ــه آن کش ــازایت ب ــند، امتی باش
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ماننــ�د چیــن و روســیه -بــا شــدیت کمــر- گزینــه هــای بیشــری را نســبت بــه 
دوره تــک قطبــی در اختیــار کشــورهای دیگــر قــرار یم دهــد.

ــه  ــپس ب ــی و س ــای فرع ــام ه ــه نظ ــل ب ــن املل ــام بی ــت از نظ ــن واقعی ــلما ای مس
خاورمیانــه کــه هــر دو قــدرت چیــن و امریــکا بــه آن توجــه دارنــد، نیــز ســرایت 
خواهــد کــرد؛ مخصوصــا کــه بــا گذشــت زمــان تــوازن اقتصــادی و ژئوپلیتیــک 
میــان ایــاالت متحــده و چیــن در ایــن منطقــه واقعیتــی اســت کــه خــود را ثابــت 
کــرده اســت. بلکــه برخــی از نشــانه هــای رقابــت راهــردی عمــا خــود را طــی 
دهــه اخیــر نشــان داده اســت. ایــاالت متحــده از قبــل در خاورمیانــه نفــوذ 
ــای  ــا طرحه ــگام ب ــن هم ــت. و چی ــی داش ــر رنگ ــایم پ ــی و نظ ــور امنیت و حض
اقتصــادی کان خــود کــه نشــان از نفــوذ ژئواکونومیــک ایــن کشــور اســت، بــه 
ــای  ــانه ه ــه نش ــت ک ــرده اس ــه ورود ک ــائل خاورمیان ــرده ای در مس ــور گس ط
ــت1.  ــران اس ــن و ای ــان چی ــردی می ــکاری راه ــند هم ــای س ــر امض ــن ام ــر ای اخی
ایــن نشــانه هــا گویــای آن اســت کــه چیــن بــا رقابــت راهــردی امریــکا مقابلــه 
ــایت،  ــه حی ــارج از منطق ــوازن خ ــت ت ــن سیاس ــش گرف ــا در پی ــرد و ب ــد ک خواه
ــه  ــایت اش، مقابل ــه حی ــن در منطق ــردن چی ــره ک ــرای محاص ــکا ب ــاش امری ــا ت ب
ــمت  ــه س ــع ب ــردن مناب ــیج ک ــر بس ــی ب ــکا مبن ــرد امری ــا رویک ــرد. و ب ــد ک خواه
شــرق، بــا طرحهــای خطــوط ارتب�اطــی بــزرگ چــون ابتــکار کمربنــ�د و جــاده کــه 

ــرد. ــد ک ــه خواه ــذرد، مقابل ــه یم گ از خاورمیان
بــا توجــه بــه ایــن حتــوالت مســائلی مطــرح یم شــود از جملــه اینکــه: بــه دنبــ�ال 
ــه  ــن در خاورمیان ــده و چی ــاالت متح ــت ای ــدازه سیاس ــه ان ــا چ ــت، ت ــن رقاب ای
دســتخوش تغییــر خواهــد شــد؟ و ایــن رقابــت، چــه تأثیــرایت در ســطح منطقــه 
برجــای خواهــد گذاشــت؟ در صــورت قطــب بنــ�دی میــان ایــن دو قــدرت، 
کشــورهای منطقــه بــا چــه فرصــت هــا و چالــش هایــی روبــرو خواهنــد شــد و 

چــه گزینــه هایــی فــراروی کشــورهای منطقــه قــرار خواهــد گرفــت ؟

نخست: سیاست امریکا و چین در قبال خاورمیانه، بین 
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تداوم و تغییر
منطقــه خاورمیانــه بــرای امریــکا و چیــن از جایــگاه مهــی برخوردار اســت و هر 
دو کشــور در ایــن منطقــه از نفــوذ باالیــی برخوردارنــد. در چهارچــوب افزایــش 
رقابــت کنــوین میــان دو کشــور، انتظــار یم رود کــه حتــرکات ایــن دو کشــور در 
منطقــه شــاهد تغییــرایت شــود و احتمــاال کــه سیاســت هــا و رویکردهــای تــازه 
ــه  ــوند؛ ب ــی ش ــن وارد ائت�افهای ــه طرفی ــا اینک ــود و ی ــه ش ــت گرفت ای روی دس
گونــه ای کــه ایــن رقابــت منجــر بــه مشــارکت گســرده تــر در مســائل و 
حتــوالت منطقــه خواهــد شــد. یم تــوان ایــن تــداوم و تغییــر را کــه ممکــن اســت 
سیاســت و نفــوذ هــر دو کشــور در منطقــه را حتــت تأثیــر قــرار دهــد، بــه شــرح 

زیــر مــورد کاوش قــرار داد:

اهمیت و جایگاه راهبردی منطقه از نظر امریکا و چین - 
ــه  ــل ب ــن املل ــام بی ــی در نظ ــق فرع ــن مناط ــی از مهمری ــه یک ــه خاورمیان منطق
شــمار یم رود. ایــن منطقــه بــه عنــوان قلــب جهــان و حلقــه وصــل شــرق و غرب 
بــه شــمار یم رود و دارا بــودن آب راهــه هایــی کــه بیشــرین حجــم جتــارت جهاین 
از آن گــذر یم کنــد، ایــن منطقــه را از دیگــر مناطــق جهــان ممتــاز گردانیــده 
اســت. همچنیــن ایــن منطقــه دارای جایــگاه تاریــی و تمــدین مهــی اســت و 
ــت  ــه اهمی ــن منطق ــه ای ــت، ب ــرژی و نف ــع ان ــا مناب ــدادادی مخصوص ــع خ مناب
ویــژه ای خبشــیده اســت. عــاوه بــر آن، ایــن منطقــه در دوران جنــگ ســرد نیــز 
رقابــت ژئوپلیتیــک را جتربــه کــرده اســت. و شــاید هــم علــی رغــم اینکــه نظــام 
بیــن امللــل تــک قطبــی شــده اســت، امــا ایــن منطقــه همچنــان صحنــه رقابــت 
ــه  قــدرت هــای بــزرگ جهــاین - بویــژه ایــاالت متحــده و چیــن- شــده اســت ب
ــر قــدرت در  ــان دو اب ــه کوچکــی از منازعــه می ــه ای کــه ایــن منطقــه نمون گون

ســطح جهــان را بــه نمایــش یم گــذارد2.
ایــاالت متحــده بــه خاورمیانــه بــه عنــوان مهمریــن منبــع نفــت جهــان یم 
نگــرد. عــاوه بــر آن، بــا توجــه بــه موقعیــت جغرافیایــی ایــن منطقــه کــه حجــم 
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قابــل توجهــی از جتــارت جهــاین از آجنــا عبــور یم کنــد و بــه حکــم جنــگ تمــدین 
ــرای  ــکا ب ــاش امری ــه و ت ــن منطق ــرائیل در ای ــود اس ــرب، و وج ــرق و غ ــن ش بی
حفــظ بقــای آن و اهمیــت ایــن منطقــه در چهارچــوب مقابلــه بــا قــدرت هــای 
رقیــب ماننــ�د چیــن و روســیه، خاورمیانــه یکــی از ســتون هــای ســیطره ایــاالت 
متحــده در ســطح جهــان بــه شــمار یم رود. بــه اســتثن�ای برخــی نظامهــا کــه بــا 
ــورهای  ــر کش ــد، اک ــت یم ورزن ــه مخالف ــوذ آن در منطق ــده و نف ــاالت متح ای
ایــن منطقــه از هــم پیمانــان دیریــن ایــاالت متحــده و از طرفــداران اصلــی نظــام 
ــه  ــه بهان ــا ایــن همــه، ایــاالت متحــده ب ــد. ب ــه شــمار یم رون فعلــی بیــن امللــل ب
ــه و  ــر منطق ــلط ب ــرای تس ــران، ب ــم ای ــ�د رژی ــف مانن ــای مخال ــدرت ه ــود ق وج

ایجــاد تــوازن مــورد نظــر تــاش یم کنــد3.
ــارت  ــی و رواج جت ــی جغرافیای ــم نزدیک ــه حک ــور ب ــن کش ــن، ای ــورد چی ــا در م ام
بــا کشــورهای خاورمیانــه روابــط  ایــن کشــور و کشــورهای منطقــه،  بیــن 
تاریــی مهــی دارد. و بــا پــر رنــگ تــر شــدن حضــور چیــن، کشــورهای منطقــه 
از روابــط اقتصــادی، فنــآوری و توســعه ای مثــال زدین بــا چیــن برخــوردار شــدند 
و چیــن نیــز تقریبــا 60 درصــد از انــرژی مــورد نیــاز خــود را بــرای بــه گــردش در 
ــد.  ــن یم کن ــه تأمی ــه خاورمیان ــود از منطق ــزون خ ــدات روزاف ــرخ تولی آوردن چ
ــرای  ــازار ب ــردن ب ــم ک ــر فراه ــز از نظ ــی و نی ــاظ جغرافیای ــز از حل ــه نی و خاورمیان
طرحهــای کان کمربنــ�د اقتصــادی چیــن در ســطح بیــن امللــل مخصوصــا 
ابتــکار کمربنــ�د و جــاده جایــگاه مهــی دارد4. بن�ابرایــن، چین مهمرین شــریک 
جتــاری کشــورهای خاورمیانــه اســت و اولیــن مراحــل طرحهــای چیــن بــرای 
ســیطره اقتصــادی بــر نظــام بیــن امللــل از خــاک کشــورهای منطقــه یم گــذرد. 
و یب تردیــد ایــن ســیطره اقتصــادی، ســیطره سیاســی را نیــز بــه دنبــ�ال خواهــد 
داشــت و الگــوی اقتصــادی چیــن بــه جــای »الگــوی غــریب« در منطقــه تبلیــغ 
یم شــود. از طریــق بانــک توســعه آســیایی کــه بــا بانــک و صنــدوق بیــن املللــی 
پــول کــه حتــت ســیطره امریــکا اســت رقابــت دارد، بــا اجــرای طرحهــای توســعه 
ــن  ــادی چی ــوی اقتص ــد، الگ ــی رجن یم برن ــران مال ــه از حب ــورهایی ک ای در کش
ــرا  ــه اخی ــران ک ــن و ای ــه شــراکت چی ــوان گفــت ک ــاید بت ــغ یم شــود. و ش تبلی
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اعــان شــد، نمونــه عملــی ایــن الگــو اســت.
منطقــه  اقتصــادی  اهمیــت  بــه  چیــن  و  امریــکا  قــدرت  دو  هــر  تردیــد،  یب 
خاورمیانــه یپ بــرده انــد. کشــورهای منطقــه نــه تنهــا در شــمار بزرگریــن 
تولیــد کننــ�دگان نفــت و گاز در ســطح جهــان بــه شــمار یم رونــد بلکــه خــاک 
ایــن کشــورها سرشــار از ثروتهــای خــدادادی اســت. بزرگریــن ذخیــره نفتــی 
ــمال  ــورهای ش ــرب و در کش ــره ع ــه –در جزی ــن منطق ــان، در ای و گازی در جه
افریقــا – قــرار دارد. اگــر همانطــور کــه برخــی از صاحــب نظــران یم گویند، در 
آینــده مصــرف نفــت کاهــش یابــد، امــا گاز همچنــان یکــی از ثــروت هــای ایــن 
منطقــه اســت کــه روز بــه روز حــوزه هــای گازی جدیــدی کشــف یم شــود کــه 
منبــع انــرژی موتــور محــرک اقتصــاد هــای بــزرگ جهــان بــه شــمار یم رود. امــا 
در مــورد جتــارت جهــاین بایــد گفــت کــه اگــر حرکــت جتــارت در بنــ�ادر و آبراهــه 
ــریب در  ــ�ادر ع ــ�د بن ــت مانن ــع اس ــه واق ــه خاورمیان ــه در منطق ــی ک ــای حساس ه
خلیــج عــریب و دریــای ســرخ و یــا آبراهــه هــای بیــن املللــی همچــون تنگــه هرمــز 
و بــاب املنــدب و یــا کانــال ســوئز دچــار اختــال شــود، جتــارت جهــاین نیــز مختــل 
یم شــود. یعنــی ادامــه رشــد اقتصــادی چیــن و امریــکا و حتــی رشــد اقتصــادی 
جهــان و جریــان جتــارت در حــال حاضــر و در آینــده بــه گونــه تنگاتنگــی بــه 
منطقــه خاورمیانــه گــره خــورده اســت. عــاوه بــر آن، ســرعت رشــد جمعیــت 
اکــر کشــورهای منطقــه و افزایــش ســطح درآمدهــای برخــی از آنهــا، و ســرعت 
رشــد اقتصــادی برخــی دیگــر، ســبب یم شــود کــه ایــن کشــورها بــازار خــویب 
بــرای ســرمایه گــذاری و بــه کار انداخــن ســرمایه هــا در حــوزه هــای مختلــف و 

حتــی بــازار خــویب بــرای فــروش و صــدور صنایــع دفاعــی و نظــایم باشــد.

نفوذ نظامی امریکا در مقابل نفوذ اقتصادی چین - 
ایــاالت متحــده امریــکا بــرای حمایــت از منافــع خــود حضــور راهــردی نظــایم 
خــود در خاورمیانــه را حفــظ یم کنــد. پایگاههــای نظــایم و حضــور گســرده 
نظــایم امریــکا همچــون چــر حمایتــی اســت کــه امنیــت و ثبــ�ات منطقــه 
خاورمیانــه را تأمیــن کــرده اســت. همچنیــن ایــاالت متحــده روابــط اقتصــادی 
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راهــردی در خاورمیانــه دارد5. ایــن کشــور بــا کشــورهای خلیــج در اســتخراج و 
صــدور نفــت از قدیــم مشــارکت داشــته اســت و هــم اکنــون نیــز از بزرگریــن 
ــمار یم رود.  ــه ش ــه ب ــورهای خاورمیان ــذاری کش ــرمایه گ ــاری و س ــرکای جت ش
ــزار  و کشــورهای منطقــه خدمــات و کاالی پیشــرفته مــورد نیــاز خــود چــون اب
وســایل  مصرفــی،  کاالهــای  آوری،  فــن  پزشــکی،  جتهیــزات  صنعتــی،  آالت 
ــاس  ــر اس ــ�د. ب ــده تأمیــن یم کنن ــاالت متح ــی را از ای ــوازم یدک ــل و ل ــل و نق حم
ــال 2020  ــا در س ــان آنه ــارت می ــم جت ــول حج ــی پ ــن امللل ــدوق بی ــزارش صن گ
میــادی بــه 113 میلیــارد دالر رســیده اســت6. در عیــن حــال، ســرمایه گــذاری 
هــای مســتقیم امریــکا در خاورمیانــه طــی ســالهای 2000 تــا 2019 میــادی 
بــه 75 میلیــارد دالر رســیده اســت7. در مقابــل، بســیاری از کشــورهای منطقــه 
صدهــا میلیــارد دالر را از ذخایــر ملــی خــود در ایــاالت متحــده ســرمایه گــذاری 

کــرده انــد.
در مقابــل، چیــن بــرای حمایــت از طرحهــای اقتصــادی و ســرمایه گــذاری 
و شــهروندان خــود حضــور امنیتــی کــم رنگــی دارد کــه برخــی آن را حضــور 
بــرای حمایــت از حرکــت جتــارت در آبراهــه هــای  نــرم یم نامنــد و  نظــایم 
راهــردی نیــز حضــور نظــایم محــدودی دارد8. در نتیجــه یم تــوان گفــت کــه 
حضــور چیــن، اساســا بــه اقتصــاد وابســته اســت. ایــن کشــور توانســته اســت 
روابــط اقتصــادی خــود را بــا کشــورهای منطقــه توســعه دهــد تــا جایــی کــه از 
ســال 2016 میــادی ایــن کشــور بــه مهــم تریــن شــریک اقتصــادی کشــورهای 
منطقــه بــدل شــده اســت. و کشــورهای منطقــه در طــرح هــای توســعه ای 
ــا  ــراکت ب ــه ش ــود ب ــدت خ ــوالین م ــدت و ط ــان م ــدت، می ــاه م ــر کوت ــده نگ آین

ــد. ــه دارن ــن تکی چی
آمارهــا نشــان یم دهــد کــه حضــور اقتصــادی چیــن در منطقــه بــه خاطــر 
رشــدی کــه در ســالهای اخیــر داشــته اســت، از حضــور امریــکا پیشــی گرفتــه 
اســت. و ایــن امــر نشــان یم دهــد کــه چیــن بــا گامهــای پرشــتاب در یپ حتقــق 
راهــرد کلــی خــود در منطقــه پیــش یم رود. چیــن کاالهــای صنعتــی و مصرفــی 
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ــا کیفیــت  ــا قیمــت هــای رقابتــی و ب متنــوع مــورد نیــاز کشــورهای منطقــه را ب
هــای مختلفــت تأمیــن یم کنــد. حجــم ســرمایه گذاریهــای چیــن در منطقــه 
خاورمیانــه و شــمال افریقــا طــی ســالهای 2005 تــا 2020 میــادی تقریبــا بــه 
197 میلیــارد دالر رســیده اســت9. در عیــن حــال، حجــم مبــادالت جتــاری میــان 
چیــن و کشــورهای منطقــه خاورمیانــه در ســال 2020 میــادی علــی رغــم 
حبــران کرونــا و پیامدهــای آن بــر جتــارت جهــاین و مخصوصــا جتــارت چیــن، بــه 
151 میلیــارد دالر رســیده اســت 10 کــه از حجــم جتــارت کشــورهای منطقــه بــا 

ایــاالت متحــده بیشــر اســت.

تردیدهــا دربــاره کاهــش اهمیــت خاورمیانــه در ســایه رویکردهــای  - 
بایدن

ــردی  ــای راه ــت ه ــا رهیاف ــی از اوبام ــه تأس ــا ب ــت ت ــاش اس ــدن در ت اداره بای
ــوز  ــد. و هن ــن کن ــی را بازتدوی ــت امنیت ــا رهیاف ــه و مخصوص ــود در خاورمیان خ
ــت  ــن رهیاف ــد ای ــم کاری جدی ــاس میکانیس ــر اس ــا ب ــه آی ــت ک ــخص نیس مش
چــر حمایتــی امریــکا را بــرای امنیــت منطقــه نگــه یم دارد یــا اینکــه همانطــور 
کــه برخــی از اندیشــکده هــای امریکایــی یم گوینــد، در یپ کاهــش اهمیــت 
ــته  ــه کاس ــن منطق ــود در ای ــی خ ــت امنیت ــده از فعالی ــاالت متح ــه ای خاورمیان
ــد کــه راهــرد بازنگــری در حضــور نظــایم امریــکا  ــر ایــن باورن اســت. برخــی ب
ــا  ــه ب ــدف مقابل ــا ه ــوس آرام ب ــه اقیان ــی ب ــای امریکای ــی از نیروه ــال خبش و انتق
ــد  ــای خواه ــی برج ــر منف ــه تأثی ــکا در خاورمیان ــایم امری ــور نظ ــر حض ــن، ب چی
گذاشــت11. امــا تصــور اینکــه ایــاالت متحــده خــأ امنیتــی در منطقــه بــر 
جــای گــذارد تــا قــدرت هــای رقیبــش بــه همیــن ســادگی ایــن خــأ را پــر 
کنــد، چنــدان ســاده نیســت. پــس یم تــوان گفــت بــه احتمــال زیــاد مســأله 
بازنگــری حضــور نظــایم امریــکا، خاورمیانــه را از توجــه ایــاالت متحــده خــارج 
ــر  ــا ه ــیه و ی ــا روس ــن و ی ــه چی ــد داد ک ــازه خنواه ــور اج ــن کش ــرد و ای ــد ک خنواه
دوی ایــن قــدرت هــا معادلــه امنیتــی بدیلــی را کــه قطعــا بــه نفــع امریــکا خنواهد 

ــ�د. ــاده کنن ــه پی ــود، در منطق ب
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بــه ِگل نشســن کشــتی »ِاِور گیــِون« در کانــال ســوئز و مســدود شــدن ایــن 
آبراهــه حیــایت، اهمیــت خاورمیانــه در سیاســت بیــن امللــل و نقــش ایــن منطقــه 
ــان داد  ــل را ثابــت کــرد و نش ــن املل ــام بی ــگاه هــر کشــوری در نظ ــظ جای در حف

کــه نفــت در حفــظ جایــگاه ایــاالت متحــده نقــش بــه ســزایی دارد.
همچنیــن چیــن بوســیله شــراکت بــا کشــورهای خاورمیانــه در زمینــه فنــآوری 
اینرنــت نســل پنجــم )5G( همــکاری در زمینــه فــن آوری را آغــاز کــرد کــه مایــه 
ــای  ــی، مزای ــای رقابت ــن فض ــه در ای ــرا ک ــرد. زی ــم ک ــنگن را فراه ــراین واش نگ
اقتصــادی آن، کفــه تــرازو را بــه نفــع چیــن ســنگین یم کنــد و زمینــه را بــرای 
افزایــش نفــوذ امنیتــی و اطاعــایت فراهــم یم کنــد. ایــن امــر ســبب شــده 
ــوذ  ــری از نف ــرای جلوگی ــه ب ــورهای منطق ــی از کش ــر برخ ــکا ب ــه امری ــت ک اس
ایــن تکنولــوژی چیــن فشــار آورد. و ایــن اوضــاع نشــان یم دهــد کــه یــک جنــگ 

ــت. ــوژی در راه اس ــرد تکنول س
ــر نفــوذ چیــن یم افزایــد و  ــر آن، طــرح کمــر بنــ�د و جــاده، روز بــه روز ب عــاوه ب
زمینــه ســیطره چیــن و حضــور ایــن کشــور در خــاک کشــورهای خاورمیانــه را 
فراهــم یم کنــد. ســیطره چیــن کــم کــم بــا حضــور نظــایم ایــن کشــور در برخــی 
از کشــورهای منطقــه و در بنــ�ادر اصلــی کــه در مســیر ایــن طــرح قــرار دارنــد، 
بیشــر تثبیــت یم شــود و ایــن امــر رفتــه رفتــه جلــوی نفــوذ امریــکا را یم گیــرد 

و در آینــده کنــرل حرکــت جتــارت را در دســت چیــن قــرار خواهــد داد.
حــرف و حدیــث هایــی کــه دربــاره کاهــش اهمیــت نفــت خاورمیانــه و کارآیــی 
هرگونــه ائتــ�اف بدیــل منطقــه ای را دلیــل عقــب نشــینی امریــکا از منطقــه 
بیــان یم کننــ�د، صرفــا گمانــه زین هایــی بیــش نیســتن�د؛ مخصوصــا کــه چیــن 
در صــدد بــر آمــده اســت تــا نــزاع بــا امریــکا را بــه خــارج از منطقــه حیــایت خــود 
و بــه خاورمیانــه بکشــاند. عــاوه بــر آن، در راهــرد ایــاالت متحــده در موضــوع 
مقابلــه بــا گســرش نفــوذ چیــن، وجــود هــم پیمانــان ایــاالت متحــده کــه 
بــه نفــت خاورمیانــه چشــم دوختــه انــد، نقــش محــوری دارد. هــر کــدام از 
ــدارد،  ــی ن ــدان کارآی ــش چن ــکا برای ــی امری ــر حمایت ــه چ ــه ک ــورهای منطق کش
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ایــاالت متحــده بــرای ایــن کشــورها، از ائتــ�اف هــای بدیــل و ابتــکارات امنیتــی 
بــه عنــوان جایگزینــی بــرای چــر حمایتــی امنیتــی خــود اســتفاده کــرده اســت. 
بن�ابرایــن، هنــوز زود اســت کــه از تغییــر بنیادیــن و گســرده سیاســت امریــکا 
در قبــال خاورمیانــه ســخن بگوییــم. و همانطــور کــه وزیــر امــور خارجــه امریــکا 
گفتــه اســت، جاجبایــی نیروهــای امریکایــی صرفــا مانــور تاکتیکــی اســت کــه 
ــاالت  ــش ای ــش نق ــای کاه ــه معن ــوان ب ــچ عن ــه هی ــود و ب ــام یم ش ــه اجن همیش

ــت12. ــه نیس ــده در منطق متح

میــزان آمادگــی چیــن و دیگــر قــدرت هــای رقیــب امریــکا بــرای  - 
ــا فشــارهای امریــکا حضــور و مقابلــه ب

ــو  ــق گفتگ ــده از طری ــاالت متح ــا ای ــمکش ب ــه کش ــان دادن ب ــرای پای ــن ب چی
و تفاهمــات دوجانبــ�ه تمایــل نشــان یم دهــد و تــاش یم کنــد کــه از ورود بــه 
ــا ایــن همــه، فضــای رقابــت همچنــان  قطــب بنــ�دی راهــردی پرهیــزی کنــد. ب
پابرجاســت. و نظــر بــه اینکــه خاورمیانــه یــک منطقــه حیــایت اســت کــه منافــع 
ــر  ــت. و نظ ــه اس ــور یافت ــری در آن تبل ــه دیگ ــر منطق ــش از ه ــرف بی ــر دو ط ه
ــت  ــه اس ــش گرفت ــت آرایم را در پی ــن سیاس ــرای اوج گرف ــن ب ــه چی ــه اینک ب
ــن از  ــه چی ــت ک ــوان گف ــه دارد، یم ت ــادی تکی ــکارات اقتص ــر ابت ــر ب ــه بیش ک
وجــود چــر حمایــت امنیتــی امریــکا در منطقــه ســود یم بــرد. و هــر دو کشــور 
چیــن و امریــکا در مــورد ضــرورت تأمیــن ثبــ�ات منطقــه و پایــان دادن بــه جنــگ 
هــای منطقــه ای اتفــاق نظــر دارنــد، چــرا کــه در ســایه ثبــ�ات منطقــه اســت کــه 
ــای  ــرای کااله ــی ب ــای ثابت ــرد و بازاره ــق یم گی ــن رون ــادی چی ــای اقتص طرحه
چیــن فراهــم یم شــود و نفــت مــورد نیــاز کارخاجنــات رو بــه رشــد چیــن تأمیــن 

یم شــود.
بــا ایــن همــه، چیــن و یــا روســیه هــر گاه فرصتــی پیــدا کننــ�د، از تــاش بــرای 
تغییــر نقشــه ژئوپلیتیــک منطقــه بــه نفــع خــود کوتاهی نــی کننــ�د؛ مخصوصا 
چیــن کــه در راســتای تثبیــت جایــگاه اقتصــادی و راهــردی خــود در جهــان و 
تضعیــف هژمــوین امریــکا، در صــدد بــر آمــده تــا ســطح همــکاری هــای خــود بــا 
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برخــی از قــدرت هــای مطــرح منطقــه را گســرش دهــد؛ بــه ویــژه بعــد از اینکــه 
بایــدن بــرای مقابلــه بــا خطــر چیــن، ائت�افهایــی را در جنــوب شــرق آســیا ایجــاد 
ــارس 2021  ــی در 25 م ــگ ی ــن وان ــه چی ــور خارج ــر ام ــه وزی ــد از آنک ــرد. بع ک
ــع  ــاع از مناف ــام و دف ــت از برج ــرای حمای ــورش ب ــه کش ــرد ک ــام ک ــادی اع می
مشــروعش در رابطــه بــا ایــران تــاش خواهــد کــرد، بــه خــویب مشــخص شــده 
اســت کــه ایــن کشــور از برجــام و رابطــه بــا ایــران در راســتای رقابــت بــا امریــکا 

اســتفاده یم کنــد.
امضــای ســند راهــردی همــکاری بــا ایــران کــه در 27 مــارس 2021 میــادی در 
تهــران صــورت گرفــت، اساســا در راســتای مقابلــه بــا امریــکا صــورت گرفــت 
و ایــن نشــان یم دهــد کــه چیــن عمــا حتــرکات خــود را آغــاز کــرده اســت. و بــا 
توجــه بــه سیاســت چیــن و آرزوی دیرینــه اش کــه همانــا نفــوذ بــه قلــب منافــع 
امریــکا اســت، دیــری خنواهــد پاییــد کــه چیــن ســوار بــر بالهــای ایــن تفاهــم نامه 
ــه  ــاری را ن ــادی و جت ــای اقتص ــاند و قرارداده ــه خواهــد رس ــه خاورمیان خــود را ب

تنهــا بــا ایــران بلکــه بــا بقیــه کشــورهای منطقــه نیــز منعقــد خواهــد کــرد.
ــن  ــه ای ــد ک ــر یم رس ــه نظ ــت و ب ــاوت نیس ــدان متف ــم چن ــیه ه ــتان روس داس
کشــور آمــاده اســت نقــش گســرده تــری در خاورمیانــه ایفــا کنــد کــه دخالــت 
ایــن کشــور در حتــوالت ســوریه نمونــه بــارز آن اســت. روســیه بــرای اینکــه 
ــش  ــود کاه ــنتی خ ــوذ س ــق نف ــمالی را در مناط ــک ش ــان آتانتی ــارهای پیم فش
دهــد بــه نقــش آفرینــی هــای گســرده در خاورمیانــه دســت یم زنــد؛ بــه ویــژه 
ــا قــدرت  ــا روســیه ب ــرای مقابلــه ب بعــد از اینکــه اداره بایــدن در تــاش اســت ب
هــای اروپایــی وارد ائتــ�اف شــود. موضــع رســی روســیه در قبــال برجــام 
ــور در  ــن کش ــواین دارد و ای ــک همخ ــت ژئوپلیتی ــا روح رقاب ــران ب ــا ای ــه ب و رابط
صــدد اســت تــا بــرای مقابلــه بــا فشــارهای احتمالــی امریــکا اهــرم هــای قــدرت 
بیشــری کســب کنــد. البتــ�ه نب�ایــد از نظــر دور داشــت کــه نقــش روســیه تنهــا 
ــت  ــز تثبی ــه را نی ــا ترکی ــود ب ــراکت خ ــه ش ــود بلک ــی ش ــه ن ــوریه خاص در س
کــرده اســت تــا جاییکــه ایــن کشــور را بــه ســامانه دفاعــی S-400 مجهــز کــرده 
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اســت. و ایــن امــر نشــان یم دهــد کــه نفــوذ امریــکا و ناتــو در خاورمیانــه رو بــه 
ــت. ــش اس کاه

ــری یم  ــدرت دیگ ــر ق ــا ه ــیه ی ــا روس ــن ی ــه چی ــت ک ــوان گف ــی ت ــوز ن ــا هن ام
ــر  ــه چ ــی را دارد ک ــن آمادگ ــرد و ای ــه را بگی ــکا در خاورمیان ــد جــای امری توان
امنیتــی بدیلــی را در خاورمیانــه تأمیــن کنــد. و حتــی نــی تــوان گفــت کــه ایــن 
کشــورها طــریح بــرای گســرش حــوزه رقابــت بــا ایــاالت متحــده در منطقــه را 
داشــته باشــند. در مقابــل، کشــورهای منطقــه نیــز در اینکــه امتیــازات امنیتــی 
ــی  ــال برخ ــن در قب ــرد چی ــا رویک ــرا ب ــد، زی ــد دارن ــ�د تردی ــذار کنن ــن واگ ــه چی ب
مســائل مخالــف هســتن�د. بــه عنــوان نمونــه کشــورهای خلیــج بــه موضــع 
چیــن در قبــال ایــران بــه دیــده تردیــد یم نگرنــد. و از آجنــا کــه از نظــر اســرائیل، 
ــور روی  ــن کش ــه ای ــدان ب ــد، چن ــت یم کن ــرب حمای ــان ع ــائل جه ــن از مس چی
ــه  ــورهای منطق ــه کش ــت ک ــوان گف ــه یم ت ــد. در نتیج ــی ده ــان ن ــوش نش خ
نــی خواهنــد چیــن جــای امریــکا در منطقــه را بگیــرد. امــا یم خواهنــد کــه از 
نفــوذ اقتصــادی چیــن بــرای فشــار بــر امریــکا اســتفاده کننــ�د تــا ایــن کشــور را 
در مــورد ادامــه حمایــت از کشــورهای منطقــه قناعــت داده و نظــر ایــن کشــور 
ــه  ــم دارد ک ــن بی ــویی دیگــر، چی ــد. از س ــر دهن ــائل را تغیی ــی مس ــورد برخ در م
ــا،  ــور در نزاعه ــن کش ــه و ورود ای ــائل منطق ــور در مس ــن کش ــت ای ــادا دخال مب
دســتاوردها و طرحهــای اقتصــادی و منافــع راهــردی ایــن کشــور در منطقــه را 

بــه مخاطــره انــدازد.
کشــورهای  بــا  را  خــود  اقتصــادی  روابــط  همچنــان  چیــن  اینکــه  خاصــه 
اقتصــاد  کــه  را  خــود  کان  طرحهــای  و  دهــد  یم  گســرش  خاورمیانــه 
ــل  ــد، تکمی ــل یم کن ــن متص ــد پک ــه رش ــاد رو ب ــه اقتص ــه را ب ــورهای منطق کش
خواهــد کــرد کــه از مهمریــن آنهــا یم تــوان بــه طــرح کمربنــ�د و جــاده اشــاره کــرد 
کــه دیــر یــا زود پکــن را بــه یــک قــدریت کــه تأثیرگــذاری بیشــری در سیاســت 
هــای منطقــه ای و جهــاین دارد، تب�دیــل خواهــد کــرد. و ایــن امــر نفــوذ و جایــگاه 
ایــاالت متحــده را نــه تنهــا در منطقــه بلکــه در ســطح جهــان کــم رنــگ تــر 
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ــن  ــوی ای ــت جل ــاش اس ــده در ت ــاالت متح ــبب ای ــن س ــه همی ــرد. ب ــد ک خواه
نفــوذ چیــن را بگیــرد. لــذا یم تــوان گفــت کــه منطقــه در آینــده شــاهد یــک 
ــا توجــه بــه شــرایط پیچیــده منطقــه ای و  رقابــت تنگاتنــگ خواهــد بــود. و ب
درگیریهــای ادامــه داری کــه زمینــه دخالــت هــای خارجــی را فراهــم یم كنــد و 
در هــم تنیدگــی حضــور امریــکا و چیــن و شــدت رقابــت ایــن دو، و بــا توجــه بــه 
اینکــه خاورمیانــه صحنــه مقابلــه خــارج از منطقــه حیــایت واشــنگن و پکــن و 
حیــاط خلــویت بــرای نــزاع هــای بیــن املللــی آینــده اســت، یم تــوان گفــت کــه 
منطقــه خاورمیانــه از ایــن رقابــت و نــزاع بــه شــدت حتــت تأثیــر قــرار یم گیرد.

دوم: پیامد قطب بندی ميان امریکا و چین بر منطقه خاورمیانه
بــه حکــم موقعیــت ژئوپلیتیــک و منابــع خــدادادی سرشــاری کــه منطقــه 
خاورمیانــه از آن برخــوردار اســت، همــه قــدرت هــای جهــاین - علــی رغــم 
ــه  ــن منطق ــه ای ــی - ب ــای سیاس ــوژی ه ــاوت در ایدئول ــدگاه و تف ــاف دی اخت
چشــم دوختــه انــد. كارشناســان بــر ایــن باورنــد کــه بــا ظهــور چیــن بــه عنــوان 
قــدرت بــزرگ اقتصــادی، ســاختار بیــن امللــل شــاهد قطــب بنــ�دی تــازه ای 
خواهــد بــود و جهــان از حالــت تــک قطبــی بــه دو یــا چنــد قطبــی تغییــر خواهــد 
کــرد و منطقــه خاورمیانــه از پیامدهــای ایــن حتــوالت چــه مثبــت و چــه منفــی 

ــت. ــد پذیرف ــر خواه تأثی
در اینجــا بــرای بررســی اثــر احتمالــی قطــب بنــ�دی امریــکا و چیــن بــر کشــورهای 
ــدگاه اول  ــم. دی ــرار یم دهی ــن ق ــر ذره بی ــاوت را زی ــدگاه متف ــه، دو دی منطق
ایــن اســت کــه هــر دو قــدرت جهــاین، از رویارویــی مســتقیم پرهیــز کــرده و 
بــدون ایجــاد تعدیــل، وضعیــت موجــود را حفــظ کننــ�د. دیــدگاه دوم هــم ایــن 
ــرد  ــردی درگی ــگ س ــوند و جن ــت ش ــدان رقاب ــرف وارد می ــر دو ط ــه ه ــت ک اس
کــه آتــش آن مناطــق تمــاس بیــن دو قــدرت از جملــه خاورمیانــه را در برگیــرد 
کــه شــکل گیــری دوبــاره ائتــ�اف هــا و بازتعریــف راهــرد کشــورهای منطقــه از 

پیامدهــای آن خواهــد بــود.
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پیامدهــای رقابــت چیــن و امریــکا بــر خاورمیانــه در ســایه پرهیــز از  - 
رویارویــی مســتقیم

ایــن پژوهــش بــر ایــن بــاور اســت کــه اگــر چیــن بــه جایــگاه و نفــوذ ایــاالت 
متحــده در منطقــه لطمــه ای وارد نکنــد، بــه احتمــال زیــاد گســرش نفــوذ 
ایــن کشــور بــه عنــوان قــدریت تأثیرگــذار در حتــوالت خاورمیانــه مســاملت 
بــا هــر  بــود. و روابــط دو جانبــ�ه ای کــه کشــورهای منطقــه  آمیــز خواهــد 
ــود  ــت موج ــه وضعی ــظ و ادام ــد، در حف ــکا دارن ــن و امری ــدرت چی ــک از دو ق ی
کمــک خواهــد کــرد. بســیاری از کشــورهای منطقــه بــه غیــر از ایــران و ســوریه 
روابــط مســتحکی بــه خصــوص در حــوزه هــای نظــایم- امنیتــی و اقتصــادی 
بــا ایــاالت متحــده دارنــد. در عیــن حــال، اکــر کشــورهای منطقــه روابــط 

ــد. ــم دارن ــن ه ــا چی ــدی ب ــه رش ــدار و رو ب ــادی پای اقتص
بــر اســاس همیــن منطــق، آچنــه ایــن دیــدگاه را تقویــت یم کنــد ایــن واقعیــت 
اســت کــه امنیــت انــرژی بــرای هــر دو کشــور ایــاالت متحــده و چیــن از اهمیــت 
ــت و  ــادرات نف ــان ص ــف جری ــور از توق ــر دو کش ــت. ه ــوردار اس ــزایی برخ بس
پیامدهــای آن بــر بازارهــای جهــاین نگــران هســتن�د. ایــن اتفــاق نظــر یم توانــد 
یــک آرامــش نســبی را در رقابــت فشــرده بیــن دو کشــور ایجــاد کنــد؛ رقابتی که 
از یــک ســو شــاهد افزایــش قــدرت اقتصــادی چیــن اســت و از ســویی دیگــر، 
ــر اژدهــای چینــی ببنــ�دد و نگــذارد  ــا راه را ب ایــاالت متحــده در تــاش اســت ت

چیــن بــه طــرح هژمــوین منطقــه ای در شــرق آســیا جامــه عمــل بپوشــاند.
ــا  ــرای کشــورهای منطقــه فراهــم یم کنــد ت وضعیــت کنــوین ایــن فرصــت را ب
ــته  ــه را داش ــتاوردهای الزم ــکا دس ــن و امری ــرف چی ــر دو ط ــا ه ــه ب ــر رابط از مم
 )5G( باشــند. چیــن در زمینــه فنــاوری پیشــرفته ارتب�اطــات همراه نســل پنجم
و مشــارکت در ایجــاد زیــر ســاخت هــا و راه انــدازی طرحهــای انــرژی جتدیدپذیــر 
خورشــیدی و هســته ای بــا کمریــن هزینــه، بــه پیشــرفت هایــی دســت یافتــه 
اســت. بــه عنــوان مثــال چیــن در ســال 2019 میــادی بزرگریــن شــریک 
اقتصــادی عربســتان ســعودی و دومیــن شــریک اقتصــادی اســرائیل بــه شــمار 
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یم رفــت13. و در طــی ســال گذشــته تفاهــم نامــه هــای گوناگوین را با ســیزده 
کشــور منطقــه بــه امضــاء رســاند14. در ســویی دیگــر، ایــاالت متحــده کــه بــه 
عنــوان ابــر قــدرت جهــان از چندیــن دهــه در خاورمیانــه نفــوذ داشــته و در حــوزه 
ــای  ــوزه ه ــکاری در ح ــت هم ــی دارد، فرص ــت باالی ــی دس ــایم – امنیت ــای نظ ه
امنیتــی، تســلیحایت، اقتصــادی و ســرمایه گــذاری را فراهــم کــرده اســت کــه 

ثمــره آن امنیــت و رفــاه ملــت هــای منطقــه اســت.
شــایان ذکــر اســت کــه احتمــال دارد حتــوالت اخیــر منطقــه بــر پایــداری وضــع 
ــم  ــح ابراهی ــای صل ــه ه ــم نام ــا تفاه ــن آنه ــه از مهمری ــد ک ــک کن ــود کم موج
ــا اســرائیل بــه امضــاء رســیده اســت.  اســت کــه میــان چندیــن کشــور عــریب ب
ــر  ــل ه ــه در مقاب ــنگن در منطق ــگاه واش ــا جای ــه ه ــم نام ــن تفاه ــای ای امض
ــتای  ــده در راس ــاالت متح ــد. ای ــت یم کن ــر تثبی ــری بیش ــب دیگ ــدرت رقی ق
ــا کشــورهای  ــیج شــرکای منطقــه ای جهــت مقابلــه ب ــت بس ــرد سیاس پیش
مخالفــی همچــون ایــران از ایــن تفاهــم نامــه هــا اســتفاده کــرده و ضمــن تثبیــت 
جایــگاه خــود در منطقــه، هزینــه هــای حفــظ امنیــت را کاهــش یم دهــد. نــزاع 
میــان برخــی شــرکا در منطقــه مخصوصــا کشــورهای عــریب و اســرائیل یم 

ــر باشــد. ــرای امریــکا هزینــه ب ــد ب توان
امــا سیاســت ایــاالت متحــده امریــکا در دولــت کنــوین و نیــز در دو دولــت قبلــی، 
دربــاره صلــح و ثبــ�ات منطقــه، چنــدان از قاطعیــت برخــوردار نبــوده و نیســت. 
رئیــس  و  بــه خــرج داد  تردیــد  مــورد دخالــت در مســأله ســوریه  اوبامــا در 
ــوریه  ــت در س ــاین از دخال ــور ناگه ــه ط ــپ ب ــی ترام ــد از وی یعن ــوری بع جمه
عقــب نشســت. ایــن امــر نگــراین و تردیدهــای رهــران منطقــه در مــورد پــای 
ــای  ــه ه ــت آبراه ــت از امنی ــتیراین و حمای ــت کش ــن امنی ــکا در تأمی ــ�دی امری بن

ــت. ــه اس ــه را برانگیخت منطق
گرفــت،  بــاال  امریــکا  موضــع  مــورد  در  تردیدهــا  کــه  شــرایطی  چنیــن  در 
ــاز و  ــاد س ــطوح و ایج ــن س ــی در باالتری ــام دیدارهای ــا اجن ــه ب ــورهای منطق کش
کار همــکاری در حــوزه هــای مختلــف، بــه دو قــدرت جهــاین دیگــر یعنــی چیــن 
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و روســیه روی آوردنــد. روســیه بــا انگیــزه اینکــه بــار دیگــر بــه یــک ابــر قــدرت 
جهــاین تب�دیــل شــود و بــا حضــور نظــایم در ســوریه و لیبــی و همچنیــن بــه 
برکــت روابــط اقتصــادی کــه بــا کشــورهای گــروه اوپــک پــاس چــون مصــر 
و اجلزائــر و عربســتان ســعودی دارد، توانســته اســت ضمــن ترمیــم روابــط دو 
جانبــ�ه خــود بــا کشــورهای منطقــه، خــود را بــه عنــوان یــک میانــی یب طــرف در 

ــد. ــی کن ــه ای معرف ــات منطق منازع
ــور  ــن کش ــرای ای ــریب ب ــارهای غ ــل فش ــد در مقاب ــار اس ــیه از بش ــت روس حمای
چندیــن دســتاورد بــه همــراه داشــت کــه مهمریــن آنهــا ایــن اســت کــه روســیه 
از نظــر کشــورهای منطقــه بــه عنــوان قــدریت ظاهــر شــد کــه بــه موضــوع 
حاکمیــت ملــی احــرام یم گــذارد و تــاش یم کنــد وضــع موجــود منطقــه را 
حفــظ کنــد. دســتاورد دیگــر روســیه ایــن بــود کــه برخــی کشــورهای منطقــه 
مــن جملــه عربســتان ســعودی، قطــر و مصــر بــه اســلحه روســی توجــه نشــان 
ــم  ــو مه ــک عض ــه ی ــه ک ــد ترکی ــبب ش ــه، س ــم اینک ــر ه ــتاورد دیگ ــد. دس دادن
ــر علیــه منافــع ایــاالت متحــده و پیمــان ناتــو موضــع  ناتــو بــه شــمار یم رود، ب

ــد15. ــری کن گی
ــکا  ــم امری ــیگنالهای مبه ــر س ــاوه ب ــه ع ــت ک ــوان گف ــتا، یم ت ــن راس در همی
ــن را  ــا چی ــه ب ــورهای منطق ــایش کش ــه گش ــه زمین ــه ک ــه، آچن ــورد منطق در م
فراهــم کــرد، اصــل “عــدم مداخلــه” و در پیــش گرفــن سیاســت “یب طرفــی” 
در سیاســت خارجــی چیــن بــود. در رقابــت منطقــه ای ســختی کــه میــان 
عربســتان ســعودی و ایــران جریــان دارد، چیــن جانــب هیــچ کــدام را نگرفــت. 
همچنیــن ایــن کشــور در قبــال مســاله فلســطین و اســرائیل نیــز تــا کنــون 
موضــع یب طرفانــه ای داشــته اســت. در مقابــل، ابتــکار چیــن موســوم بــه 
ــه  ــد اینک ــه امی ــه ب ــورهای منطق ــه کش ــود ک ــبب یم ش ــاده« س ــ�د و ج »کمربن
ــه  ــند، ب ــی برس ــود و منفعت ــه س ــن ب ــادی چی ــای اقتص ــن طرحه ــذر ای از رهگ

ــد. ــان داده ان ــل نش ــور تمای ــن کش ــا ای ــراکت ب ــکاری و ش هم
قبــل از اینکــه بــه ســوی دیگــر ایــن معادلــه برپدازیــم، جــا دارد کــه بــه افزایــش 
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نگــراین هــای امریــکا از نفــوذ قــدرت اقتصــادی چیــن در منطقــه اشــاره ای 
داشــته باشــیم. مخصوصــا کــه چیــن بــا هــم پیمانــان و شــرکای دیرینــه امریــکا 
وارد تعامــل شــده اســت. و در حتلیــل ایــن وضعیــت شایســته اســت کــه 
نگاهــی هرچنــد گــذرا بــه واکنــش امریــکا بــه رابطــه چیــن و اســرائیل داشــته 
باشــیم. اســرائیل کــه در بقــا و امنیــت خــود بــه حمایــت امریــکا وابســته اســت، 
ســطح همــکاری اقتصــادی خــود بــا چیــن را افزایــش داده اســت کــه طــرح راه 
ــر از  ــه ه ــا ک ــ�در حیف ــادی در بن ــای اقتص ــتگاه آب شــیرین، طرحه ــدازی ایس ان
چنــد گاهــی میزبــان نــاوگان ششــم دریایــی امریکایــی اســت و در نهایــت عقد 
 )5G( تفاهــم نامــه هایــی در مــورد اســتفاده از فنــاوری ارتب�اطــات نســل پنجــم

چیــن از جملــه آنهــا اســت.

پیامدهای رقابت بر سر خاورمیانه در سایه قطب بن�دی جدید - 
در راســتای رقابــت رو بــه افزایــش میــان دو طــرف، مــا شــاهد آن هســتیم کــه 
نــزاع اصلــی بــر ســر کشــورهای خاورمیانــه بــه طــور واضــح در بگومگوهــای 
سیاســی در درون ســازمان هــای بیــن املللــی از جملــه شــورای امنیــت و آژانــس 
ــه  ــم ک ــال یم بینی ــوان مث ــه عن ــد. ب ــروز یم کن ــته ای ب ــرژی هس ــی ان ــن امللل بی
ــران  ــته ای ای ــده هس ــر پرون ــر س ــاء، ب ــان اعض ــه می ــا همیش ــازمان ه ــن س در ای
و مســأله ســوریه اختــاف نظــر وجــود دارد و هــر طــرف ســعی دارد از ایــن 
مســائل بــرای پیشــرد منافــع خــود اســتفاده کنــد. در گذشــته نیــز اتفــاق 
افتــاده اســت کــه – طبــق رهیافــت واقــع گرایانــه در روابــط بیــن امللــل – چیــن 
ــی  ــدف خنث ــا ه ــد، ب ــه ان ــی یافت ــرگاه فرصت ــا ه ــد ت ــوده ان ــدد ب ــیه در ص و روس
ــا  ســازی تاشــهای امریــکا و یــا کــم رنــگ کــردن مشــروعیت قانــوین امریــکا، ب
سیاســت هــای تــک تــازی امریــکا مخالفــت کــرده انــد کــه مخالفــت بــا امریــکا 

ــت. ــه آن اس ــران، نمون ــه ای ــک" علی ــنپ ب ــردن "اس ــال ک ــرای فع ب
ایــن ســناریو بــر حتــوالت وضعیــت فعلــی کــه ناشــی از دو راهــرد متضــاد اســت 
تکیــه دارد کــه هــر کــدام در واکنــش بــه دیگــری معنــا پیــدا یم کنــد. یعنــی در 
پاســخ راهــرد ایــاالت متحــده کــه بــه صــورت “رو آوردن بــه شــرق” و بــا هــدف 
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مقابلــه بــا گســرش مــداوم چیــن صــورت یم گیــرد، راهــرد چیــن بــه صــورت 
ــن  ــق دیری ــی در مناط ــکات سیاس ــاد مش ــدف ایج ــا ه ــرب” ب ــه غ “ رو آوردن ب
نفــوذ ایــاالت متحــده اختــاذ یم شــود کــه بــرای مقابلــه بــا تــک تــازی هــای 

امریــکا و خنثــی ســازی طرحهــای ضــد چینــی صــورت یم گیــرد.
ــل  ــه، قب ــورهای منطق ــر کش ــر س ــکا ب ــن و امری ــت چی ــاب رقاب ــرای درک بازت ب
ــی و  ــی داخل ــام هــای سیاس ــر نظ ــول و معیارهایــی کــه ب ــزی بایــد اص از هــر چی
خارجــی هــر دو کشــور حاکــم اســت مــورد بررســی و مداقــه قــرار گیــرد. ایــاالت 
متحــده گســرش دموکراســی را راه حــل نزاع هــای منطقه یم داند و بر اســاس 
همیــن بــاور بــود کــه امریــکا تــاش کــرد تــا اصــول دموکراســی غــریب را در عــراق 
و افغانســتان نهادینــه كنــد؛ هرچنــد کــه ایــن کار ثمــره ملموســی نداشــت. 
کشــورهای منطقــه بــه حکــم جتــاریب کــه در تعامــل بــا شــریک امریکایــی دارنــد، 
ــال  ــن رو در قب ــتن�د و از همی ــتی آگاه هس ــر لیرالیس ــت تفک ــا ماهی ــویب ب ــه خ ب
تاشــهای امریــکا در تغییــر نظامهــای منطقــه و دخالــت در امــور داخلــی شــان 
ــود،  ــام یم ش ــر اجن ــوق بش ــت از حق ــه حمای ــه بهان ــه ب ــش ک ــا آن خب مخصوص

کامــا محتــاط هســتن�د.
ارزشــهای  از  گرفتــه  نشــأت  دیپلماســی  هــای  فعالیــت  اینکــه  وجــود  بــا 
امریکایــی مخصوصــا دموکراســی آب و نــان چنــداین بــرای کشــورهای منطقــه 
نــدارد، امــا بــه جــرأت یم تــوان گفــت کــه هیــچ بدیلی نــی تــوان بــرای همکاری 
امنیتــی - نظــایم امریــکا ســراغ داشــت و کشــورهای منطقــه هــم نــی تواننــ�د 
از امتیــازات امنیتــی آن صــرف نظــر کننــ�د کــه نفــوذ امنیتــی- نظــایم امریــکا از 
منطقــه برچیــده شــود و یــک قــدرت دیگــری مثــل چیــن کــه در صــدد مقابلــه 
بــا نفــوذ امریــکا اســت، بــا امکانــات نظــایم خــود جــای آن را پــر کنــد. درســت 
اســت کــه برخــی کشــورها از رابطــه بــا چیــن بــه عنــوان ابــزاری بــرای فشــار بــر 
ایــاالت متحــده اســتفاده کردنــد امــا گرایــش کامــل بــه ســمت قــدرت شــرقی 
بــه معنــای اعــان دشــمنی بــا ابرقــدرت امریــکا و در نتیجــه از دســت دادن یــک 

هــم پیمــان امنیتــی اســت.
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چیــن تــاش یم کنــد بــا “روی آوردن بــه غــرب” بــا راهــرد امریکایــی” روی 
آوردن بــه شــرق” کــه بــا هــدف محــدود کــردن چیــن صــورت یم گیــرد، مقابلــه 
کنــد. و اینجاســت کــه یم بینیــم چیــن در بــه کارگیــری توانمنــدی هــای نظایم 
و سیاســی خــود در مناطــق نفــوذ دیرینــه امریــکا بســیار محتــاط عمــل یم کنــد. 
امــا اخیــرا نشــانه هایــی مبنــی بــر تغییــر در سیاســت خارجــی چیــن مخصوصــا 
در قبــال منطقــه خاورمیانــه دیــده یم شــود کــه امضــای تفاهــم نامــه بــا ایــران 
ــوزه  ــه ح ــا ب ــران تنه ــن و ای ــکاری چی ــند هم ــت. س ــر اس ــن ام ــواه ای ــن گ بهری
هــای اقتصــادی خاصــه نــی شــود بلکــه بن�دهایــی از ایــن تفاهــم نامــه کــه در 
دســرس رســانه هــا قــرار گرفتــه نشــان یم دهــد بــر اســاس ایــن تفاهــم نامــه 
ــایم  ــگاه نظ ــوان پای ــه عن ــا ب ــد از آجن ــ�ادر یم توان ــز بن ــداث و جتهی ــا اح ــن ب چی
اســتفاده کنــد و حضــور نظــایم خــود را در آبراهــه هایــی کــه در انتقــال انــرژی 

بــه بازارهــای جهــاین نقــش حیــایت دارنــد، حفــظ کنــد16.
ــن از  ــرار دارد و چی ــاده« ق ــ�د و ج ــر بن ــی » کم ــکار چین ــرح ابت ــه در ط خاورمیان
ــود را در  ــای خ ــت ه ــفید« سیاس ــاب س ــار » کت ــا انتش ــادی ب ــال 2016 می س
قبــال خاورمیانــه منتشــر کــرد کــه بــر اســاس آن ایــن کشــور همــکاری خــود را 
در منطقــه در ســه حــوزه بنــ�ا نهــاده اســت. اول: حــوزه انــرژی اســت کــه محــور 
اصلــی ایــن همــکاری هــا را تشــکیل یم دهــد. دوم: حــوزه هــای زیربن�ایــی و 
ــوم:  ــت. س ــم اس ــع مه ــوان دو منب ــه عن ــذاری ب ــرمایه گ ــارت و س ــهیل جت تس
حــوزه هــای فنــآوری هــای پیشــرفته ای چــون انــرژی هســته ای و حــوزه فضایــی 
و ماهــواره هــا اســت17. چیــن بــا انعقــاد قراردادهــای ســرمایه گــذاری و ایجــاد 
زیــر ســاخت بــرای طرحهــای انــرژی جتدیــد پذیــر و طرحهای فنــآوری پیشــرفته و 
همانطــور کــه قبــا هــم اشــاره کردیــم، بــا عقــد قــرار دادهــای تســلیحایت تــاش 
ــد ارزان  ــد. و یب تردی ــتحکم کن ــرک را مس ــط مش ــای رواب ــه ه ــت پای ــرده اس ک
بــودن بهــای خدمــات چیــن ایــن کشــور را بــه شــریک اقتصــادی و ســرمایه 
گــذار خــویب بــرای برخــی از کشــورهای منطقــه بــدل کــرده اســت. و از ســویی 
ــکا در  ــه امری ــیگنالهایی ک ــه از س ــورهای منطق ــی از کش ــردی برخ ــر دلس دیگ
ــه  ــورها ب ــن کش ــش ای ــتد، در گرای ــه یم فرس ــت خاورمیان ــش اهمی ــورد کاه م
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ــی دارد. ــش اساس ــن نق ــمت چی س
بــه هــر حــال، گســرش نفــوذ چیــن بــرای کشــورهای منطقــه پیامدهــای 
ــا  ــه ب ــده ک ــاالت متح ــاف ای ــر خ ــه ب ــت ک ــت اس ــ�ال دارد. درس ــه دنب ــایص ب خ
ــن  ــش گرف ــا در پی ــن ب ــار یم آورد، چی ــورها فش ــه کش ــم ب ــای لیرالیس ابزاره
اصــول وســتفالی در مــورد احــرام بــه حاکمیــت، کشــورها را بــه شــراکت و 
همــکاری ترغیــب یم کنــد، امــا ایــن نکتــه را هــم نب�ایــد از نظــر دور داشــت کــه 
چیــن دارای ایدئولــوژی کمونیســتی اســت و در برخــورد بــا مســائل اساســی 
بــا مناطــق و کشــورهای همســایه در شــرق آســیا رفتــار خصمانــه ای دارد؛ 
خصوصــا اینکــه رویکــردش بــا کشــورهایی مثــل تایــوان، هنــگ کنــگ و حتــی 
بــا کــره جنــویب و تایــوان کامــا مخالــف اســت. عــاوه بــر آن، اگــر کشــورهای 
ــل  ــیخته در داخ ــور افسارگس ــه ط ــی ب ــاوری چین ــا فن ــد ت ــازه دهن ــه اج منطق
کشــورها نفــوذ کنــد، ایــن امــر عواقبــی بــه دنبــ�ال خواهــد داشــت کــه مهمریــن 
آنهــا نفــوذ اطاعــایت چیــن اســت کــه ایــن کشــور را قــادر یم كنــد چندیــن اهــرم 

ــد. ــته باش ــار داش ــورها در اختی ــن کش ــع ای ــه مناف ــار علی فش
و در مــورد فضــای امنیــت منطقــه ای، مســأله پیچیــده تر اســت. از نظر ایاالت 
ــه  ــت منطق ــن امنی ــن تأمی ــه ضم ــت ک ــایم نیس ــدرت نظ ــن آن ق ــده چی متح
ــل  ــل و فص ــه را ح ــگی منطق ــای همیش ــزاع ه ــی از ن ــای ناش ــگ ه ــد جن بتوان
ــردن  ــر ک ــا غافلگی ــا ب ــت ت ــته اس ــر آن داش ــن را ب ــر چی ــن ام ــاید همی ــد. و ش كن
امریــکا رقابــت را بــه مناطــق نفــوذ امریــکا در خاورمیانــه بکشــاند. و کشــورهای 
منطقــه – و خــود چیــن - بــه خــویب یم داننــ�د کــه اگــر رقابــت امریــکا و چیــن 
ــب  ــه عواق ــه چ ــورهای منطق ــرای کش ــود، ب ــایم ش ــاز نظ ــرد و وارد ف ــاال بگی ب

خطرناکــی بــه دنبــ�ال خواهــد داشــت.
ناگفتــه نمانــد کــه تغییــر وضعیــت کنــوین بــرای چیــن نیــز مشــکایت را بــه بــار 
ــایم  ــی و نظ ــای امنیت ــه ه ــکا هزین ــل امری ــه مث ــدون اینک ــون ب ــد آورد. اکن خواه
ــذاری  ــرمایه گ ــای س ــود طرحه ــت موج ــتفاده از امنی ــا اس ــود، ب ــل ش را متحم
در منطقــه را پیــش یم بــرد و نفــت مــورد نیــاز خــود را از منطقــه تأمیــن یم 
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کنــد. و ایــن همــان مســأله ای اســت کــه ترامــپ در ژانویــه 2019 میــادی 
ــت  ــد امنی ــان بای ــورهای جه ــر کش ــن و دیگ ــه چی ــت ک ــت و گف ــه آن پرداخ ب
محمولــه هــای نفتــی خــود را هنــگام عبــور از تنگــه هرمــز بــر عهــده گیرنــد. 
او همچنیــن ایــن پرســش را مطــرح کــرد کــه چــرا فقــط امریــکا وظیفــه تأمیــن 
امنیــت آبراهــه هــای بیــن املللــی را بــر عهــده گیــرد در حالیکــه بقیــه کشــورها 
طــرح هــای ســرمایه گــذاری خــود را پیــش یم برنــد و درآمدهــای مالــی کســب 

ــ�د18. یم کنن
چیــن کــه روز بــه روز نقشــش در صحنــه بیــن امللــل پــر رنــگ تــر یم شــود، در 
ــم  ــیه ه ــا روس ــه ای ب ــتیراین منطق ــوط کش ــر خط ــکا ب ــیطره امری ــا س ــه ب مقابل
داســتان اســت. و علــی رغــم اینکــه در جیبــویت پایــگاه نظــایم دارد و بــه جریــان 
جتــارت جهــاین در آبراههــا کمــک یم کنــد، امــا ایــن کشــور تــا کنــون در مقابــل 
ســیطره نظــایم امریــکا در منطقــه قــد علــم نکــرده اســت. بــا ایــن همــه، چیــن 
بــا طرحهــای بلنــد مــدیت کــه در منطقــه دارد، در نظــر دارد بــرای تأمیــن امنیــت 
جتــارت خــود بــا کشــورهای جهــان، نقــش خــود را پــر رنــگ کــرده و تــاش دارد 
پایگاههــای نظــایم جدیــدی در خلیــج عــریب و یــا دریــای عــرب و غیــره احــداث 

کنــد و ایــن بــه معنــای حتقــق جنــگ ســرد بیــن دو طــرف اســت.
درســت اســت کــه کشــورهای منطقــه از باالگرفــن ایــن رقابــت در راســتای 
ــای  ــت فعالیــت ه ــرد فرص ــا وقــوع جنــگ س ــد. ام منافــع خــود اســتفاده کردن
دیپلماتیــک کشــورهای منطقــه را بــه پاییــن تریــن حــد کاهــش یم دهــد؛ 
ــی را  ــر یب طرف ــه ناگزی ــورهای منطق ــرد و کش ــاال بگی ــش ب ــر تن ــا اگ خصوص
ــوند.  ــدا ش ــم ص ــر، ه ــه اردوگاه دیگ ــک اردوگاه علی ــا ی ــته و ب ــار گذاش کن
ورود دو طــرف در جنــگ ســرد در منطقــه بــه معنــای دامــن زدن بــه جنــگ هــا و 

ــود. ــد ب ــه خواه ــا در منطق ــری ه ــه درگی ادام
ــر یم  ــود را ناگزی ــن خ ــرد، چی ــاال بگی ــد ب ــن ح ــا ای ــه ت ــت در منطق ــر رقاب اگ
بینــد کــه بیــن طرفهــای درگیریهــای منطقــه ای، جانــب یــک طــرف را بگیــرد 
و اینجاســت کــه جنــگ ســرد بــه معنــای واقعــی درخواهــد گرفــت؛ خصوصــا 
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اگــر بیــن طرفهــای متخاصــم، چیــن جانــب یــک طــرف و امریــکا جانــب طــرف 
مقابــل را بگیــرد. و در ایــن میــان، کشــورهای هــم پیمــان بــا ایــاالت متحــده کــه 
ــار  ــد، ب ــا را بگیرن ــدرت ه ــی از ق ــب یک ــ�دی جان ــف بن ــوند در ص ــر یم ش ناگزی
بیشــری متحمــل یم شــوند چــرا کــه ایــن جبهــه گیــری آنــان را وادار یم کنــد 
تــا میــان شــراکت امنیتــی بــا ایــاالت متحــده و یــا طــرح هــای ســرمایه گــذاری و 

فنــآوری چینــی یکــی را برگزیننــ�د.
ــکات  ــل مش ــود را در مقاب ــی خ ــده امریکای ــم گیرن ــرا، تصمی ــوی ماج در آن س
پیچیــده ای یم بینــد زیــرا یم دانــد کــه ایــن رقابــت جهــاین ناگزیــر بــه رقابــت 
هــای منطقــه ای ســرایت یم کنــد و بــا گذشــت زمــان کشــورهای منطقــه بیــن 
هــم پیمــان شــرقی و هــم پیمــان غــریب تقســیم خواهنــد شــد. و در آن زمــان کــه 
نب�ایــد از یــک منطقــه حیــایت ماننــ�د خاورمیانــه غفلت کنــد و بــرای جلوگیری از 
گرایــش قــدرت هــای منطقــه به ســمت اژدهــای چینــی همچنــان در درگیریها 
و رقابــت قــدرت هــای منطقــه ای موازنــه برقــرار كنــد، در چنیــن اوضاعــی 
ــن  ــی از مهمری ــد. یک ــه کن ــن مقابل ــوذ چی ــرش نف ــا گس ــد ب ــه یم توان چگون
ــرات  ــرد مذاک ــن پیش ــوذ چی ــرش نف ــا گس ــه ب ــرای مقابل ــکا ب ــهای امری تاش
برجــام اســت؛ خصوصــا بعــد از امضــای ســند همــکاری ایــران و چیــن کــه طبــق 
مفــاد آن، بــه ایــران امــکان دسرســی بــه سیســتم هــای تســلیحایت متنوعــی را 
فراهــم یم کنــد کــه ایــن امــر موجــب افزایــش تنــش در منطقــه خواهــد شــد.

سوم: فرصت ها و چالش ها و گزینه های کشورهای خاورمیانه

فرصت ها: - 
تــازه ای از موزانــه قــوا و رهایــی از مشــکات تــک  الف-ایجــاد وضعیــت 
قطبــی: بــه نفــع قــدرت هــای متوســط اســت کــه بــه جــای جهــان تــک قطبــی 
کنــوین، جهــان چنــد قطبــی باشــد. و احتمــاال کشــورهای خاورمیانــه از فرصــت 
تکاپــوی چیــن و قــدرت هــای بیــن املللــی دیگــر در راســتای رقابــت بــا ایــاالت 
متحــده امریــکا بــرای پیشــرد تأثیــرات چنــد قطبــی بــودن نظــام بیــن امللــل بــر 
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منطقــه اســتفاده کننــ�د. و ایــن وضعیــت فرصــت بیشــری بــرای فعالیــت در 
اختیــار کشــورها قــرار یم دهــد و از محدودیــت هــا و تــک روی هــای امریــکا و 
شــاید هــم بتــوان گفــت از حتریــم هــا و فشــارهای امریــکا یم کاهــد. پــس یم 
تــوان گفــت کــه رقابــت میــان چیــن و امریــکا بــه کشــورهای خاورمیانــه امــکان 
یم دهــد کــه ضمــن برقــراری موازنــه در روابــط خــود بــا هــر دو قــدرت رقیــب، 
ــه  ــدون اینک ــر ب ــن ام ــ�د و ای ــاد كنن ــوع ایج ــرف تن ــر دو ط ــا ه ــود ب ــط خ در رواب
رابطــه آنهــا بــا ایــاالت متحــده را بــه مخاطــره انــدازد، گزینــه هــای فــراواین در 
اختیارشــان قــرار یم دهنــد. ایــن دیــدگاه طــی چنــد مــاه اخیــر مطــرح شــد و 
دقیقــا از زمانیکــه ســیرگئی الوروف وزیــر امورخارجــه روســیه بــه کشــورهای 
عربســتان ســعودی، امــارات و قطــر ســفر کــرد و یانــگ جیــی عضــو دفــر 
سیاســی کمیتــه مرکــزی حــزب کمونیســت چیــن بــه کویــت و قطــر ســفر کــرد.
ــت در  ــدم دخال ــورها و ع ــت کش ــرام حاکمی ــر اح ــن ب ــرد چی ــه رویک ــا ک و از آجن
امــور داخلــی کشــورها اســتوار اســت، ایــن رقابــت ســبب کاهــش فشــارهایی 
خواهــد شــد کــه ایــاالت متحــده بــر خاورمیانــه خصوصــا در زمینــه دموکراســی 

و حقــوق بشــر حتمیــل یم کنــد.
ب- فراهــم بــودن امــکان حفــظ روابــط گوناگــون کشــورهای منطقــه بــا 
ــرت  ــه و ک ــه خاورمیان ــده منطق ــت پیچی ــه ماهی ــر ب ــب: نظ ــدرت رقی ــر دو ق ه
ــورد  ــریان م ــاری و مش ــرکای جت ــه ش ــورها ب ــن کش ــاز ای ــز نی ــا و نی ــری ه درگی
اعتمــاد کاالهــای صــادرایت شــان، ایــاالت متحــده و چیــن در سیاســت خارجــی 
ــرا ایــاالت متحــده  ایــن کشــورها از اهمیــت بــه ســزایی برخــوردار هســتن�د. زی
عــاوه بــر اینکــه شــریک جتــاری ایــن کشــورها اســت، شــریک امنیتــی و نظــایم 
ــه  ــن منطق ــ�ات ای ــد در ثب ــور یم توان ــن کش ــا ای ــکاری ب ــه هم ــت و ادام ــز هس نی
ــته  ــه ای داش ــل ماحظ ــش قاب ــایم نق ــی و نظ ــای امنیت ــش ه ــا چال ــه ب و مقابل

ــد. باش
در عیــن حــال، چیــن طرحهــای ســرمایه گــذاری خــود را در منطقــه بــه شــکل 
گســرده ای افزایــش داده اســت. و یکــی از چهــار کشــور آســیایی بــزرگ اســت 
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کــه حجــم جتــارت کشــورهای منطقــه بــا آن از حجــم جتــارت بــا ایــاالت متحــده 
بیشــر اســت. از ایــن رو، شایســته اســت کــه کشــورهای خاورمیانــه از رقابــت 
ــن  ــ�د. در ای ــتفاده کنن ــود اس ــع خ ــه نف ــن ب ــو احس ــه حن ــکا ب ــن و امری ــان چی می
راســتا، کشــورهای منطقــه بایــد روابــط جتــاری و اقتصــادی محکــم خــود را بــا 
چیــن حفــظ کننــ�د و در عیــن حــال، از مزایــای امنیتــی حضــور پایــدار امریــکا در 
منطقــه بهــره منــد شــوند و بــرای اینکــه میــان ایــن دو قــدرت محصــور نماننــ�د، 
بایــد زمینــه روابــط بــا بقیــه قــدرت هــای جهــاین را نیــز همــوار کننــ�د؛ خصوصــا 
در ایــن شــرایط کــه برخــی کشــورها از جملــه روســیه بــه گســرش روابــط بــا 

کشــورهای منطقــه تمایــل نشــان یم دهــد.
ــت  ــش اهمی ــد از کاه ــه؛ بع ــت خاورمیان ــرای نف ــری ب ــری دیگ ــن مش ج- یاف
منطقــه بــرای امریــکا: چیــن بزرگریــن وارد کننــ�ده نفــت خاورمیانــه بــه شــمار 
یم رود. پیــش بینــی یم شــود کــه بــه علــت نیــاز مــرم چیــن بــه نفــت منطقــه، 

کشــورهای خاورمیانــه ایــن مشــری ســودآور خــود را از دســت ندهنــد.
د- بهــره بــرداری از تمایــل هــر دو قــدرت بــه حفــظ ثبــ�ات منطقــه: خاورمیانــه 
ــر  ــه دیگ ــوری در خاورمیان ــچ کش ــت و هی ــران هاس ــا و حب ــش ه ــده از چال آکن
طاقــت فــاز تــازه ای از رقابــت بیــن قــدرت هــای بــزرگ را نــدارد. از حلــاظ 
امنیتــی و نیــز کاهــش شــدت تنــش هــا و درگیریهــا منافــع هــر دو قــدرت چیــن 
و امریــکا در خاورمیانــه در راســتای هــم قــرار دارنــد. ایــن امــر پکــن و واشــنگن 
را بــر آن یم دارد تــا بــه دنبــ�ال برقــراری شــرایطی باشــند کــه در حــوزه جتــارت، 
انــرژی و ســرمایه گــذاری منافــع ژئواکونومیــک چیــن را تأمیــن کنــد و بــه 
ایــاالت متحــده امــکان دهــد کــه بــا حفــظ امنیــت کشــورهای منطقــه و دفــاع 
از هــم پیمانــان منطقــه ای خــود از منافــع اقتصــادی و سیاســی خــود محافظــت 
ــت  ــر رقاب ــای ویرانگ ــه را از پیامده ــه خاورمیان ــی منطق ــن وضعیت ــد. چنی کن

ــه یم دارد. ــدرت دور نگ ــن دو ق ــن ای بی
چیــن از جملــه کشــورهای عضــو شــورای امنیــت اســت کــه بیشــرین تعــداد 
نیروهــای حافــظ صلــح جهــان را تأمیــن یم کنــد و در رأس کشــورهایی اســت 
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ــده دارد.  ــر عه ــاین را ب ــح جه ــظ صل ــه حف ــن بودج ــهم در تأمی ــرین س ــه بیش ک
عــاوه بــر آن، ناوهــای دریایــی ایــن کشــور بــر اســاس قطعنامــه هــای شــورای 
امنیــت بــه مأموریــت هــای گشــت زین دریایــی یم پردازنــد. در نتیجــه یم تــوان 
گفــت کــه احتمــاال ایــن کشــور نقــش ســازنده ای در ایجــاد امنیــت کشــورهای 
منطقــه بــر عهــده گیــرد و اینجاســت کــه در صــورت کــم ارج شــدن خاورمیانــه 
در نظــر امریــکا، در تأمیــن امنیــت کشــورهای منطقــه بایــد از چیــن مــدد 

جســت.
ــادی  ــی و اقتص ــی، سیاس ــ�ات امنیت ــد ثب ــه نیازمن ــه خاورمیان ــن ب ــش چی گرای
اســت. و چیــن بــرای حتقــق ایــن هــدف ناگزیــر اســت بــا تعــدادی از کشــورهای 
ــود. و  ــز بش ــراتژیک نی ــراکت ژئواس ــاری، وارد ش ــراکت جت ــار ش ــه در کن منطق
ــک  ــا در نزدی ــد ت ــم یم کن ــه فراه ــورهای منطق ــرای کش ــی را ب ــر فرصت ــن ام ای
کــردن دیــدگاه هــای مختلــف دربــاره مهمریــن مســائل منطقــه از جملــه 
پرونــده هســته ای ایــران، از چیــن مــدد گیــرد چــرا کــه چیــن بــه ایــران نزدیــک 
اســت و ایــن کشــور نیازهــای انــرژی چیــن را تأمیــن یم کنــد و دو کشــور از 

ــتن�د. ــوردار هس ــتحکی برخ ــاری مس ــادی و جت ــط اقتص رواب
بــا توجــه بــه ایــن واقعیــت کــه چیــن بــا رژیــم ســوریه و همچنیــن بــا رژیــم ایــران 
کــه بازیگــر اصلــی در تــداوم حبــران ســوریه اســت، از رابطــه خــویب برخــوردار 
اســت و نیــز بــا توجــه بــه اینکــه چیــن در نظــر دارد در مســأله شــراکت بــا 
کشــورهای منطقــه و رقابــت بــا ایــاالت متحــده در خاورمیانــه بــه طــور جــدی 
وارد عمــل شــود، کشــورهای منطقــه یم تواننــ�د از ایــن رابطــه اســتفاده کــرده 
چیــن را قانــع کننــ�د کــه بــرای پایــان دادن بــه حبــران ســوریه و رفــع نگرانیهــای 
ــز در  ــران و نی ــای ای ــت ه ــته ای و دخال ــای هس ــه ه ــه از برنام ــورهای منطق کش

کاهــش تنــش بیــن قــدرت هــای خاورمیانــه نقــش فعــال تــری بــازی کنــد.
طرحهــای  از  حمایــت  جهــت  جایگزیــن  جتــاری  شــریک  یــک  وجــود  هـــ- 
توســعه ای: در حــوزه اقتصــادی، اکــر کشــورهای منطقــه حتــوالت اقتصــادی 
عمیــق یعنــی تغییــرات ســاختاری را جتربــه یم کننــ�د کــه از آن جملــه یم تــوان 
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ــردن راه  ــه روز ک ــز ب ــال و نی ــاوری دیجیت ــه فن ــت ب ــر نف ــه ب ــش از تکی ــه گرای ب
هــای درآمــد ملــی را نــام بــرد. چیــن کــه از ســال 2016 میــادی بــه بزرگریــن 
شــریک جتــاری برخــی از کشــورهای منطقــه بــدل شــده اســت، یم توانــد نقــش 
ــیاری  ــه بس ــان ک ــن زم ــرد. و در ای ــده گی ــر عه ــا ب ــن طرحه ــق ای ــی در حتق فعال
ــع  ــیاری از صنای ــروش بس ــده از ف ــاالت متح ــمول ای ــه ش ــریب ب ــورهای غ از کش
ــورهای  ــه کش ــنگین ب ــلیحات س ــی تس ــادی و برخ ــزات پهب ــل جتهی ــایم مث نظ
منطقــه خــودداری یم کننــ�د، ممکــن اســت چیــن بتوانــد نیــاز کشــورهای 

ــد. ــن کن ــع را تأمی ــن صنای ــه ای ــه ب منطق

 چالش ها: - 
الــف- دخالــت چیــن در درگیریهــای منطقــه ای و وخامــت شــرایط یب ثبــ�ایت: 
ســند همــکاری چیــن – ایــران و اســتفاده چیــن از بــرگ ایــران در رقابــت رو بــه 
ــع  ــش و مان ــک چال ــورها ی ــیاری از کش ــرای بس ــده ب ــاالت متح ــا ای ــش ب افزای
بزرگــی بــه حســاب یم آیــد. حتــوالت آینــده و رونــد پیچیــده روابــط بیــن چیــن 
و ایــاالت متحــده و بیــن ایــران در آینــده بــه هــر حنــوی کــه رقــم خبــورد، واقعیــت 
ــر  ــا بازیگ ــته تنه ــون گذش ــده همچ ــاالت متح ــر ای ــه دیگ ــد ک ــان یم ده نش
ــ�د  ــدی مانن ــی و کلی ــران اصل ــا ورود بازیگ ــود. و ب ــد ب ــه خنواه ــه خاورمیان صحن
ــاید  ــه ش ــرد ک ــود یم گی ــه خ ــی ب ــی و ملموس ــاد واقع ــی ابع ــد قطب ــن، چن چی
در آینــده بــه حــدی دچــار حتــول شــود کــه شــدت رقابــت منطقــه ای بیــن ایــن 
ــه  ــه منطق ــ�ایت ک ــت یب ثب ــد حال ــر یم توان ــن ام ــد و ای ــش ده ــدرت را افزای دو ق

ــد. ــر کن ــم ت ــرد را وخی ــه از آن رجن یم ب خاورمیان
ب- هــر دو قدرت، کشــورهای عضــو اردوگاه مقابل خود را گوشــمالی دهند: 
ایــن هــم چالــش دیگــری اســت کــه ناشــی از رقابــت میــان دو قــدرت چیــن و 
امریــکا اســت زیــرا بــه احتمــال زیــاد یکــی از ایــن دو قــدرت، بــرای جلوگیــری 
از قــدرت یافــن دیگــری بــه وســایل و ابزارهایــی متوســل یم شــود تــا راه را بــر 
ــنگن  ــه واش ــود ک ــی یم ش ــش بین ــه، پی ــن مرحل ــد. در ای ــد کن ــود س ــب خ رقی
بــه ابــزار فشــارهای سیاســی و دیپلماتیــک بــر کشــورهای خاورمیانــه متوســل 
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ــور یم  ــکا عب ــز امری ــط قرم ــن از خ ــا چی ــل ب ــه در تعام ــورهایی را ک ــود و کش ش
کننــ�د و یــا در صــدد عبــور هســتن�د، از حلــاظ اقتصــادی و جتــاری تهدیــد کنــد. 
و اینگونــه اســت کــه ایــن رقابــت میــان ایــن دو قــدرت تعــدادی از کشــورهای 
منطقــه را بــه دو دســته تقســیم یم کنــد. عــاوه بــر آن، ایــن رقابــت یم توانــد 

امنیــت و ثبــ�ات داخلــی کشــورها و منطقــه را برهــم بزنــد.
ج-فشــارهای امریــکا بــر کشــورهای منطقــه بــا هــدف کنــرل رابطــه بــا چیــن 
ــته  ــده در گذش ــاالت متح ــعه ای: ای ــای توس ــر طرحه ــارها ب ــن فش ــر ای و تأثی
ــکار  ــه بی ــن در منطق ــادی چی ــوذ اقتص ــش نف ــرای کاه ــه ب ــت ک ــان داده اس نش
نــی نشــیند و بــه منافــع هــم پیمانــاین کــه بــه تقویــت نفــوذ چیــن کمــک کننــ�د، 
آســیب یم رســاند. وزیــر امــور خارجــه امریــکا مایــک پومپئــو در ســفری کــه در 
ــه تــل آویــو داشــت، بــه مقامــات اســرائیلی هشــدار  مــاه یم 2020 میــادی ب
داد کــه همــکاری آنهــا بــا چیــن ممکــن اســت بــه روابــط راهــردی شــان بــا ایاالت 
متحــده آســیب بزنــد19. واشــنگن فشــارهای زیــادی بــر اســرائیل وارد کــرد تــا 
جلــوی برنــده شــدن شــرکت هــای چینــی در مناقصــه طــرح احــداث بزرگریــن 
ــرد20.  ــود را بگی ــداث یم ش ــرائیل اح ــه در اس ــان ک ــیرین جه ــتگاه آب ش ایس
و امــکان دارد ایــاالت متحــده از همیــن ابــزار تهدیــد علیــه بقیــه کشــورهای 

منطقــه خاورمیانــه نیــز اســتفاده کنــد.
ــایم  ــور نظ ــش حض ــا افزای ــه ب ــازه ای در منطق ــرد ت ــگ س ــروز جن ــکان ب د- ام
چیــن: هیــچ بعیــد نیســت کــه ایــن رقابــت کــه بیــن دو قــدرت بــر ســر بازارهــا 
و طــرح هــای ســرمایه گــذاری و احــداث زیرســاخت هــا در منطقــه جریــان 
دارد، چیــن را وادارد کــه بــا کنــار گذاشــن احتیــاط هــای تاریــی خــود در 
سیاســت هــای خارجــی بــه گزینــه نظــایم روی آورد و بــه فکــر افزایــش حضــور 
نظــایم در منطقــه برآیــد. ایــن امــر یم توانــد پــای ایــاالت متحــده را بــه جنــگ 
ــی  ــش و جنگ ــر تن ــه پ ــدان آن منطق ــار می ــن ب ــه ای ــی ک ــاند؛ جنگ ــرد بکش س
ــای  ــاری در دری ــای جت ــت راهه ــن امنی ــه تأمی ــه بهان ــن ب ــت. چی ــه اس خاورمیان
ســرخ و اقیانــوس هنــد، یــک پایــگاه نظــایم در جیبــویت ایجــاد کــرده اســت و 
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ایــن امــکان وجــود دارد کــه حتــت عناویــن مشــابهی خبواهــد بــرای تأمیــن امنیت 
طــرح کمربنــ�د و جــاده حضــور نظــایم خــود را در امتــداد ایــن جــاده گســرش 
دهــد. آچنــه احتمــال ایــن ســناریو را تقویــت یم کنــد تصمیمــایت اســت کــه 
حــزب کمونیســت اخیــرا در مــاه مــارس 2021 اختــاذ کــرده اســت کــه بــه 
موجــب آن قــرار اســت بودجــه هــای کاین بــرای توســعه و بــه روز کــردن ارتــش 
چیــن و توســعه نــاوگان دریایــی ایــن کشــور در دهــه پیــش رو، ختصیــص یابــد 

ــارج از کشــور دفــاع کنــد. ــا ارتــش قــادر شــود از منافــع چیــن در داخــل و خ ت
ــه  ــن ب ــوریه، چی ــران س ــش حب ــاز پیدای ــن: از آغ ــه چی ــات جانب�داران هـــ - اقدام
حکــم روابــط تاریــی و محکــی کــه بــا ایــن کشــور داشــت در کنــار نظام ســوریه 
ایســتاد. موضــع چیــن در قبــال ســوریه از نفــی دخالــت خارجــی در حبــران 
ســوریه فراتــر رفــت و بــه مخالفــت صریــح بــا برکنــاری بشــار اســد رســید. بعــد 
ــه  ــن در فوری ــد، چی ــد ش ــار اس ــاری بش ــتار برکن ــرب خواس ــه ع ــه احتادی از آنک
2012 میــادی قطعنامــه عــریب اروپایــی در ایــن خصــوص را وتــو کــرد21. ایــن 
ــل  ــه روش تعام ــا ب ــد تنه ــاب یم آی ــه حس ــم ب ــول مه ــک حت ــه ی ــن ک ــوی چی وت
ــه  ــود ک ــی ش ــه ن ــرژی خاص ــع ان ــار از مناب ــه سرش ــه خاورمیان ــا منطق ــن ب چی
چیــن بــرای حفــظ رشــد پرشــتاب اقتصــادی اش بــه آن نیــاز دارد، بلکــه حتولــی 
ــطح  ــور در س ــن کش ــی ای ــی و سیاس ــش دیپلماس ــه نق ــن ب ــگاه پک ــت در ن اس
بیــن امللــل، و چیــن بــه حمایــت هــای خــود از نظــام ســوریه ادامــه داد و چندیــن 
مرتبــ�ه قطعنامــه هــای شــورای امنیــت علیــه رژیــم بشــار اســد را وتــو کــرد. و 
ــای  ــا گروهه ــارزه ب ــرای مب ــی ب ــوریه - حت ــایم در س ــت نظ ــه دخال ــا هرگون ب

ــرد. ــت ک ــتی- مخالف تروریس

سه – گزینه ها:
ــا هــدف  الــف- در پیــش گرفــن سیاســت متــوازن در قبــال هــر دو قــدرت، ب
کســب دســتاورد بیشــر: درســت ایــن اســت کــه کشــورهای منطقــه بــا در 
پیــش گرفــن سیاســت متــوازن، رابطــه خــود را بــا هــر دو قــدرت حفــظ 
کننــ�د. زیــرا امــروز ایــاالت متحــده مهــم تریــن هــم پیمــان اســراتژیک بســیاری 



رقابت چین و امریکا و پیامدهای آن بر منطقه خاورمیانه 31

ــ�د  ــی توانن ــه ن ــورهای منطق ــد و کش ــاب یم آی ــه حس ــه ب ــورهای منطق از کش
جایگزینــی بــرای حمایــت هــای ایــاالت متحــده از جملــه کمــک هــای امنیتــی 
ــن  ــه چی ــرایطی ک ــر، در ش ــویی دیگ ــ�د. از س ــکا بیابن ــادی امری ــط اقتص و رواب
تــاش یم کنــد تــوان رقابتــی اقتصــادی خــود را در دراز مــدت حفــظ کنــد و در 
شــرایطی کــه چیــن یم رود کــه بــه یــک قــدرت در حــوزه اقتصــادی و فنــآوری 
تب�دیــل شــود، شــرایط ایجــاب یم کنــد کــه کشــورهای عــریب کــه بــا چیــن رابطــه 
اقتصــادی دارنــد، در سیاســت هــای خــود میــان منافــع اقتصــادی کوتــاه مــدت 
و ضــرورت تأمیــن امنیــت در میــان مــدت و دراز مــدت موازنــه برقــرار کــرده و بــا 

احتیــاط و واقــع بینانــه بــا هــر دو قــدرت تعامــل داشــته باشــند.
ــاالت  ــی ای ــرکای امنیت ــه ش ــه ک ــورهای خاورمیان ــه کش ــت ک ــن اس ــت ای واقعی
نیــز  اقتصــادی چیــن  رونــد، در عیــن حــال شــرکای  بــه شــمار یم  متحــده 
هســتن�د. و بهریــن گزینــه بــرای کشــورهای منطقــه ایــن اســت کــه در تعامــل 
بــا ایــن دو قــدرت، تــوازن را مراعــات کننــ�د و در مســائل تنهــا روی یــک طــرف 
ــاالت  ــا ای ــکاری ب ــر هم ــی ب ــوزه امنیت ــه در ح ــا ک ــن معن ــه ای ــ�د. ب ــاب نکنن حس
ــارت و  ــوزه جت ــود در ح ــم خ ــکاری مه ــال هم ــن ح ــ�د و در عی ــه کنن ــده تکی متح

ــ�د. ــظ کنن ــم حف ــن ه ــا چی ــرژی را ب ان
فنــاوری  بــه  نفــت  بــر  مبتنــی  اقتصــاد  از  تغییــر  بــرای  منطقــه  کشــورهای 
انــداز  انــداز 2030 عربســتان ســعودی و چشــم  دیجیتالــی کــه در چشــم 
2030 ابوظبــی آمــده، بــه فنــاوری نســل پنجــم و هــوش مصنوعــی نیــاز مــرم 
دارنــد و اینکــه امریــکا نــی توانــد ایــن نیــاز کشــورهای منطقــه را بــرآورده کنــد، 
ــه  ــوزه ب ــن ح ــرعت در ای ــه س ــن ب ــروزه چی ــه ام ــت. در حالیک ــش اس ــک چال ی
پیشــرفت هــای خــود ادامــه یم دهــد و تــاش دارد تــا در توســعه نســل ششــم 
ــرار داده  ــد ق ــج را در تردی ــورهای خلی ــر کش ــن ام ــد. ای ــتاز باش ــز پیش )G6( نی
اســت کــه میــان امکانــات پیشــرفته چیــن و همــکاری امنیتــی – نظــایم بــا 
ایــاالت متحــده کــدام یــک را برگزینــد. از ســوی دیگــر کشــورهای منطقــه بــه 
خاطــر اینکــه چیــن در مســائل داخلــی همچــون مســأله حقــوق بشــر و نقــض 
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ــران  ــور از ای ــن کش ــ�داری ای ــن جانب ــور و همچنی ــلمان اویغ ــت مس ــوق اقلی حق
ــای  ــت ه ــدارد، مل ــویب ن ــه خ ــأله کارنام ــن مس ــکا در چندی ــا امری ــت ب و مخالف
منطقــه بــه نفــوذ چیــن در خاورمیانــه چنــدان خــوش بیــن نیســتن�د. عــاوه بــر 
آن بــه نظــر یم رســد کــه چیــن نیــز آمادگــی کامــل بــرای ایفــای نقــش پــر رنــگ 
تــر در منطقــه خاورمیانــه را نــدارد و نــی توانــد هماننــ�د امریــکا بــا اســتفاده از 
ابزارهــای دیپلماســی و نظــایم موازنــه امنیتــی منطقــه ای را تأمیــن کنــد. همــه 
ایــن عوامــل کشــورهای منطقــه را بــر آن یم دارد کــه در روابــط خــود بــا ایــن دو 

ــ�د. ــرار کنن ــه برق ــدرت، موازن ق
ــه  ــرایط ک ــن ش ــه: در ای ــورهای خاورمیان ــردی کش ــتقال راه ــت اس ب- تقوی
ــی  ــی و امریکای ــا دو اردوگاه چین ــاین ب ــد جه ــه جدی ــران معادل ــول حتلیلگ ــه ق ب
در حــال شــکل گرفــن اســت، کشــورهای منطقــه یم تواننــ�د بــا اســتفاده 
از فرصــت موجــود ضمــن تقویــت اســتقال خــود شــراکت راهــردی خــود 
ــه  ــد ب ــر بای ــه ناگزی ــ�د ک ــی بیابن ــود را در وضعیت ــادا خ ــا مب ــد ت ــعه دهن را توس
ــرد  ــگ س ــای جن ــه ه ــی از هزین ــه خبش ــا اینک ــد و ی ــا بپیوندن ــی از اردوگاهه یک
ــود  ــتگی خ ــه از وابس ــورهای منطق ــت کش ــن اس ــذا ممک ــوند. ل ــل ش را متحم
بــه واشــنگن و پکــن بکاهنــد و بــرای ایــن منظــور یم تواننــ�د روابــط سیاســی، 

ــ�د. ــت کنن ــد تقوی ــرکای جدی ــا ش ــود را ب ــی خ ــاری و امنیت جت
در ایــن شــرایط کــه کشــورهای منطقــه نگــران رویکردهــای امریــکا و سیاســت 
ــع  ــا و مناف ــت ه ــری سیاس ــط و بازنگ ــدود رواب ــع مح ــور در قط ــن کش ــای ای ه
ــوزه  ــد در ح ــه بای ــورهای منطق ــتن�د، کش ــه هس ــکا در منطق ــی امری ــت مل امنی
جتــارت و ســرمایه گــذاری اســتقال راهــردی خــود را بــه دور از نفــوذ ایــاالت 
متحــده حفــظ کننــ�د. همچنیــن ایــن کشــورها بایــد از گســردگی نقــش 
اقتصــادی و ســرمایه گــذاری چیــن در منطقــه بــه عنــوان اهــرم فشــار بــر 
ــود در  ــدات خ ــه تعه ــده ب ــاالت متح ــا ای ــ�د ت ــرداری کنن ــره ب ــده به ــاالت متح ای
قبــال مســائل منطقــه ای و حمایــت از سیاســت هــای ایــن کشــورها پایبنــ�دی 

ــند. ــته باش ــری داش بیش
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زمانیکــه رقابــت امریــکا و چیــن بــر ســر کشــورهای منطقــه بــاال بگیــرد و هــر 
دو قــدرت، بــرای جلــب کشــورهای منطقــه بــه اردوگاه خــود تــاش کننــ�د 
کــه مشــوق هــای بیشــری ارائــه دهنــد، در ایــن وضعیــت کشــورهای منطقــه 
ــت  ــظ و تقوی ــب حف ــه موج ــند ک ــی باش ــای جایگزین ــرح ه ــ�ال ط ــه دنب ــد ب بای
اســتقال آنهــا یم شــود و بــا توجــه بــه تغییــرات بــه وجــود آمــده در موازنــه قــوا، 

سیاســت هــای پیشــین خــود را اصــاح و تقویــت کننــ�د.
 ج- بــاز آفرینــی ائتــ�اف منطقــه ای و شــراکت گســرده بــا قــدرت هــای 
ــرد،  ــاال بگی ــن ب ــده و چی ــاالت متح ــان ای ــت می ــه رقاب ــان ک ــط: در آن زم متوس
بــرای کشــورهای منطقــه یــک ضــرورت مــرم اســت کــه اختافــات فیمــا بیــن 
خــود را حــل و فصــل کــرده بــه درگیــری هــای منطقــه ای پایــان دهنــد و بــا ایجاد 
ائتــ�اف هــای راهــردی طرحهــای امنیتــی روی دســت گیرنــد تــا منطقــه چنــان 
قدرتمنــد شــود کــه در رقابــت بیــن قــدرت هــای بــزرگ نتــوان آن را بازیچــه قــرار 
داد. همچنیــن کشــورهای منطقــه بایــد روابــط خــود را بــا کشــورها و شــرکایی 
کــه بــه عنــوان قــدرت هــای متوســط در نظــام بیــن املللــی تأثیــر گــذار هســتن�د 
خصوصــا کشــورهای عضــو دائــم شــورای امنیــت و احتادیــه اروپا تقویــت کنن�د 
تــا همــواره جایگزیــن هایــی وجود داشــته باشــند و این شــرکا در خطــوط مقدم 
از منافــع خــود در منطقــه دفــاع کننــ�د و یــک معادلــه متــوازن شــکل بگیــرد کــه 

منطقــه را در برابــر اثــرات جنــگ ســرد احتمالــی حفــظ کننــ�د.

نتیجه گیری
ایــاالت متحــده همچنــان در نظــام بیــن امللــل در جایــگاه خنســت قــرار دارد. و 
بــا توجــه بــه برتــری نظــایم امریــکا و حضــور گســرده نظــایم و نفــوذ سیاســی، 
دیپلماســی و فرهنگــی ایــن کشــور و نقــش فعالــی کــه در ســازمان هــای بیــن 
املللــی دارد، و نیــز بــا توجــه بــه هــم پیمانــان زیــادی کــه از ایــن کشــور تبعیــت و 
از اصــول و ارزشــهای آن دفــاع یم کننــ�د، پیداســت کــه چیــن هنــوز بــا وضعیتی 
ــیار  ــه بس ــد، فاصل ــاد کن ــری ایج ــوین تغیی ــام کن ــن نظ ــت ای ــد در ماهی ــه بتوان ک
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دارد. امــا ایــن بــدان معنــا نیســت کــه قــدرت چیــن را دســت کــم بگیریــم. چین 
یــک قــدرت بــزرگ اقتصــادی اســت کــه در توانمنــدی و امکانــات، بســیاری از 
کشــورهای بــزرگ را پشــت ســر یم گــذارد. ایــن کشــور در نظــر دارد از طریــق 

پیشــرفت اقتصــادی جهــان را حتــت ســیطره خــود در آورد.
ــر  ــد، ب ــر دارن ــت در نظ ــه دق ــائل را ب ــن مس ــواره ای ــه هم ــه ک ــورهای منطق کش
ــا ایــاالت متحــده واقــف هســتن�د. و سیاســت هــای خارجــی  اهمیــت روابــط ب
خــود را بــر اســاس میــزان ضــرری کــه ممکــن اســت بــه ایــن رابطــه وارد کنــد، 
ــرا ایــاالت متحــده شــریک راهــردی اســت و کشــورهای  تدویــن یم کننــ�د. زی
منطقــه همچنــان بــه چــر حمایتــی امنیتــی آن نیــاز دارنــد و در ســطح راهــردی 
ــن  ــود چی ــه خ ــ�د. بلک ــاز بدانن ــکا یب نی ــود را از امری ــ�د خ ــی توانن ــز ن ــی نی و امنیت
نیــز بــرای تأمیــن ثبــ�ات در منطقــه و تضمیــن امنیــت منافــع خــود بــه صــورت 
جــدی بــه ایــاالت متحــده وابســته اســت. در مقابــل، چیــن نیــز شــریک جتــاری 
و اقتصــادی منطقــه اســت کــه نــی تــوان از آن یب نیــاز بــود. بــه گونــه ای کــه 
هیــچ قــدرت دیگــری حتــی خــود ایــاالت متحــده نیــز نــی توانــد جــای آن را پــر 

کنــد.
ایــن معادلــه ژئوامنیتــی کــه بــر رابطــه راهــردی بــا ایــاالت متحــده تکیــه دارد و 
هــم وزن آن معادلــه ژئواکونومیــک بــا چیــن اســت، خاورمیانــه را در وضعیتــی 
قــرار داده اســت کــه بیشــر از هــر نقطــه جهــان از هرگونــه بــروز نــزاع بیــن دو 
قــدرت بــزرگ بــر ســر مرکزیــت نظــام بین امللــل و رهــری جهــان تأثیــر یم پذیرد. 
در نتیجــه یم تــوان گفــت کــه حفــظ رابطــه متــوازن و حفــظ ایــن معادلــه 
ژئوامنیتــی و ژئواکونومیــک نقــش بــه ســزایی در دور نگــه داشــن کشــورهای 

منطقــه از تأثیــرات منفــی انتقــال رقابــت بــه خاورمیانــه بــر عهــده دارد.
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