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 چکیده  
ل قطکه قق کدر ن، توسکهه روابکخ رکار ی بکزر با قدرت گرفتن محمد بن سلمان در عربستان و ظهور چین به عنوان یک  قکدرت 

 مالتطکر  شکد ، ایکن اسکت ککه علکل گسکترش ایکن تهکاار گرفته است. لذا پرسش اصلی ککه قر این دو دولتت رار ی سیاس

چکین و  تطر  شد ، این است ککه گسکترش تهکامالربستان سهودی چیست؟ فرضیه موقتی چین و ع سیاسی، اقتصادی و فرهنگی

فکروش  خشکی بکه بکازارو تنوع باز سوی چین بع انرژی با قبات ، اول( تضمین دسترسی به منااستربستان مثأقر از سه علل اساسی ع

 لکوگیری از  سکوم( تکالش بکرای ،دو دولکت و بکین المللکی ، دوم( رقابت ها و تنش های منطقکه ایسهودی عربستانآن از سوی 

ا طراحی بران چینی هبگسترش اسالم گرایی افراطی. با کاربست نظریه نوواقع گرایی والتز، یافته های پژوهش نشان می دهد که ر

ال بکه دنبکمزمکان ه، این کشور دسترسی به انرژیضمن  ،پروژ  ی  کمربند ی   اد  و درگیر کردن منافع عربستان با این پروژ 
اسکتای در ر 2030فق ابا طر   رهبران سهودی، از سوی ایجاد توازن قدرت در برابر فشارهای اقتصادی ایاالت متحد  بر چین بود 

ران ترش نفکو  ایکتوسهه سیاست نگا  به شرق، در صدد ایجاد موازنه قدرت در برابر گسک نیز مربند ی   اد  وطر  چینی ی  ک

ه در سکط  منطقک  دیکد ی  متحد اسکتراتژییی ایجاد از طریقبر رود در منطقه و نیز کاهش تنش ها و فشار های ایاالت متحد  

یکق ه ای و روش تحقدر این پژوهش مبتنی بکر شکیو  کتابخانک اطالعات بود  است. شیو  گردآوریبرای عربستان ای و بین المللی 

 مبتنی بر شیو  توصیفی تحلیلی است.

 

 موازنه قدرت، رار یچین، عربستان سهودی، رئالیسم سارتاری، روابخ  واژگان کلیدی:

________________________________________________________________ 

  m.heydari2010@yahoo.com رانیتهران، ا ،ییطباطبادانشگاه عالمه الملل،نیروابط ب یدکترا ۀآموختدانش  .1

mailto:m.heydari2010@yahoo.com
mailto:m.heydari2010@yahoo.com


 1401 زمستانو  پاییز، 1 ۀ، شمار11، سال المللایرانی سیاست بیننامه پژوهش                                        118

 
The Reasons for the Expansion of Foreign Relations between Saudi 

Arabia and China 
 

Mahdieh Heydari 1 

 

Abstract 
With taking of power by Mohammed bin Salman in Saudi Arabia and rising of China as a 
great power, the development of foreign relations has become the focus of the two statets' 
foreign policy. So the main question is, what are the reasons for the expansion of these 
political, economic and cultural interactions between China and Saudi Arabia? The 
hypothetical hypothesis is that the expansion of Sino-Saudi interaction is due to three main 
reasons: first) China's guarantee of stable access to energy resources and diversification of 
its market share by Saudi Arabia, and second) competition and tension Regional and 
international, third) efforts to prevent the spread of extremist Islamism. Using Waltz's 
theory of realism, the findings show that Chinese leaders have sought to balance power in 
the face of US economic pressures by designing a one-way belt project and engaging Saudi 
interests with the project while accessing the country's energy. The United States has 
sought to strike a balance of power against Saudi Arabia's expansion of influence in the 
region, as well as to reduce tensions and pressure from the United States. The United States 
has been committed to Saudi Arabia by creating a new strategic ally at the regional and 
international levels. The method of data collection in this research is based on the library 
method and the research method is based on the descriptive-analytical method. 
 
Keywords: China, Saudi Arabia, Structural Realism, Foreign Relations, Balance of Power 
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 مقدمه

تکا  1990چین و عربستان پیوند های تنگاتنگ و فزایند  ای با ییدیگر برقرار کرد  انکد. ایکن روابکخ از 

کنون رشد قابل مالحظه ای داشته است. اگرچه عربستان آررین کشوری در راورمیانه بود  که چین را بکه 

ربوط و محدود بکه صکادرات و ، روابخ دو کشور تنها م1990رسمیت شنارته است. در سال های اولیه دهه 

واردات نفت می شد، اما در سال های اریر تنش عربستان سهودی با ایاالت متحکد  و قکدرت هکای بکزر  

منطقه مانند ایران، عربستان سهودی را به سمت همیاری و تهامل با ی  بازیگر قدرتمند و ایجاد ی  متحد 

  که این قدرت بکزر ، چشکمانش را بکر مسکائل استراتژی  دیگری مانند چین هدایت کرد  است. به ویژ

تضییع حقوق بشر و تا حدودی گسترش افراط گرایی و تروریسکم در منطقکه توسکخ عربسکتان تقریبکاه بسکته 

است. در این پژوهش، هدف اصلی بررسی روابخ رو به گسکترش و مسکتحیم عربسکتان و چکین و عکواملی 

سوالی اصلی که مطر  شد ، این است که مهمترین متغی ر ها است که بر توسهه این روابخ سایه اندارته اند. 

عربستان سکهودی و چکین کدامنکد؟ در فرضکیه گسترد  و محرک های توسهه بخش، همیاری ها و روابخ 

موقتی گفته شد  است که نیاز عربستان به تنوع بخشی به بازار فروش نفت رود و نیاز چین به دسترسکی بکه 

لین موتور محرکه توسهه دهند  روابخ این دو قدرت بکود  اسکت. دومکین پکیش ی  منبع با قبات انرژی، او

ران توسهه دهند  روابخ دو کشور، تنش ها و فشار های است که در سط  منطقه ای و بین المللی فکرا روی 

هر دو دولت بود  است: تنش های سیاسی عربستان سهودی با ایکاالت متحکد  و رقابکت بکا ایکران در سکط  

متحد  در حوز  اقتصادی دوکشور را بکه ییکدیگر نزدیک  ککرد   ایاالت، و تنش تجاری چین با منطقه ای

است. و سومین متغیر مؤقر مربوط است به نگرانی های دو دولت از رشد افراط گرایی اسالمی در راورمیانه 

و  2016، از سکوی عربسکتان سکهودی در سکال 2030و در بخش های از راک چین. در این راستا طر  افق 

طر  ی  کمربند ی   اد  از سوی چین، مقدمه ای برای کسب این اهداف و منافع استراتژییی در منطقه 

بود  و ایجاد موازنه قدرت را در برابر تهدیدات منطقه ای ایران و فشار های ایاالت متحد  ایجاد کرد  انکد. 

ین، بکا کاربسکت یک  روییکرد واقکع بنابراین یافته های پژوهش نشان می دهد که دو کشور عربسکتان و چک

گرایانه و عملگرایانه در سیاست رار ی رویش، در فضای مو ود نظام بکین المللکی و منطقکه ای درصکدد 

ایجاد موازنه قدرت و کسب حداکثر منافع اقتصکادی و سیاسکی و کاسکتن از هزینکه هکای احتمکالی ککاربرد 

لمللی هستند که مطمع نظر کنث والتز در روییر قدرت نظامی برای حل و فصل تنش های منطقه ای و بین ا

 نوواقع گرایی نیز هست. 
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 وا قع گرایی ساختاری :.چارچوب نظری1

م(، مطکر  شکد. 1979« )تئوری سیاست بکین الملکل» تئوری نو واقع گرایی توسخ کنت والتز در کتاب 

نند  اصلی رفتار دولت تأکید مکی نظریه والتز بر اهمیت سارتار نظام بین الملل و نقش آن به عنوان تهیین ک

نئورئالیست ها مفهوم نظام و سارتار را از رفتار گرایکی بکه عاریکت  (Bliss and Smith, 2013, p.44). کند

نو واقع گرایی را می توان بیش از  .گرفته اند، ولی به اصول محیم و اساسی نو واقع گرایی پایدار ماند  اند

قع گرایی دانست. در شرایطی که واقع گرایی کالسکی  مکتهم بکه آن هرچیزی تالشی برای عملی کردن وا

بود که سنت گرا و غیر عملی است، برری از واقع گرایان تالش کرد  اند تا روایتی علمی از واقع گرایی را 

عرضه کنند که با مهیارهای علمی مرسوم انطباق داشته باشد. به عالو  واقکع گرایکی از نظکر عکدم تو که بکه 

قتصادی نیز مورد انتقاد بود، لذا ییی دیگر از حوز  های مکورد تو که واقکع گرایکان  دیکد مسکائل مسائل ا

کنت والتز مهمترین نمایند  تالش برای علمی کردن واقع گرایکی در  1970اقتصادی بین الملل بود. در دهه 

علی رغکم  .(Moshirzadeh. 2005. p.112)قالب نو واقع گرایی یا واقع گرایی سارتاری محسوب می شود

تفاوت های زیادی که دولت ها در زمینه های گوناگون دارند، والتکز یک  تشکابه و یینکوارتی در کمیکت 

زندگی بین المللی در طی سالیان دراز مشاهد  می کند. والتز استدالل مکی کنکد ککه ایکن تشکابه از سکارتار  

 (..(Donnelly, 2000, p.15آنارشی بین المللی نشأت می گیرد

نظر والتز این فشارهای سارتاری رود نظام  هانی، نه ویژگی های واحدهای متشکیله رکاا اسکت از 

که در مقیاسی وسیع رفتار دولت را توضی  داد  و بر نتایج بین المللی اقر می گذارد. وی می گویکد ککه از 

دی که متمکایز طریق به تصویر کشیدن ی  نظام سیاسی بین المللی به طور کلی، با سطو  سارتاری و واح

در عین حال مرتبخ به هم می باشند، نوواقع گرایی استقالل عملی را برای سیاسکت بکین الملکل در نظکر مکی 

بهر  گیری از زور را ییی از مختصات طبیهی سیاست بین الملل مکی  ف واقع گرایی سنتی کهگیرد. بر رال

دهد. نوواقع گرایان عالو  بکر تهکاره هکا و  داند، نوواقع گرایی تمایل چندانی به استفاد  از زور نشان نمی

ستیز  ها، به همیاری ها نیز عنایت دارند. در حقیقت در فرایند  امهه پکذیری دولکت هکا مکی آموزنکد ککه 

ضمن اتیای به رود و بکی اعتمکادی نسکبت بکه دیگکران، از طریکق انباشکت امیانکات بکرای  نگیکدن علیکه 

  (Gavam, 2005, p.86-89).ییدیگر، امنیت رویش را حفظ کنند

رئالیسم به این مسئله می پردازد که سیستم بین المللی انگیز  های الزم را برای کشورها ی قدرتمند، نئو 

والتز بکر ایکن بکاور  .(Taliaferro, 2006, p.465)برای اتخا  سیاست های قابل انطباق مشابه فراهم می آورد

ی واحد ها توضی  داد و در مقابل بایستی برای تجزیه است که نمی توان این شباهت را بر اساس ویژگی ها

به عبارت دیگر سارتار آنارشی  نظام بین الملل سکبب  و تحلیل توزیع قدرت در سط  سیستمی تو ه کرد
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می شکود ککه بکازیگران ادراککات  هنکی راصکی را در رکود ایجکاد نماینکد. بنکابراین تکأقیرات سکارتار بکر 

رویه هکای مشکابهی را اتخکا  نماینکد. تأکیکد والتکز در تئکوری رئالیسکم  کارگزاران سبب می شود بازیگران

سارتاری این است که سارتار آنارشی  نظام بین الملکل عامکل  تهیکین کننکد  رفتکار دولکت هکا و اهکداف 

اقتصادی کشورها و اقتصاد بین الملل است. والتز مهتقد است که چگونگی توزیع قدرت بین کشکور هکا بکر 

صاد بین الملل تأقیر گذاشته و رفتار اقتصادی کشکورها را نیکز تهیکین مکی کنکد. از آنجکا ککه نوع و شیل اقت

کشورها از  ایگا  مختلفی در نظام بین المللی بر روردارند، نقش و تکأقیر آنهکا در اقتصکاد بکین الملکل نیکز 

ه هکای ماننکد تئوری نواقع گرایکی والتکز بکر مفروضک(Dehghanifirozabadi, 2016, p.135). متفاوت است

عقالیی بودن دولت ها، توازن قدرت، رود اتیایی و توانمندی های گوناگون دولت ها تأکید دارد. لذا در 

این پژوهش با کاربست این تئوری سهی می شود رفتار دو دولت چین و عربستان سکهودی در حکوز  هکای 

 گوناگون اقتصادی، سیاسی و امنیتی بررسی و تحلیل گردد.

 

 امنیتی عربستان سعودی و چین  -سیاسی  . تعامالت2

از آنجایی که نوواقع گرایی والتز به دولت محکوری و عقالنکی بکودن رفتارهکا در نظکام آنارشکی  بکین 

المللی تأکید دارد، ابتدا به بررسی دیدارها و تهامالت سیاسی این دو دولکت پردارتکه مکی شکود ککه زمینکه 

 تند.توافق های سیاسی اقتصادی بسیار مهمی هس

 
 ( 1990 -1939. دیدار سران دو کشور از قطع روابط تا آغاز مجدد آن)2-1

پیمکان  1946نکوامبر  15برمی گردد. این دو کشور در  1939عربستان و چین به سال های  سیاسیروابخ 

این روابخ تا زمانی که حکزب کمونیسکت چکین قکدرت را در  .(UN,1946)مودت را در  د  امضا کردند 

اش را بکا چکین قطکع ککرد  به دست گرفت، ادامه پیدا کرد و پس از آن عربستان روابخ سیاسکی 1949سال 

(Karar, 1999).  رسمی برقرار ککر   سیاسیدر این سال عربستان به پیروی از ایاالت متحد  با تایوان ارتباط

وان( را ،  مهوری رلق چین در پی پذیرش در سازمان ملل،  کای  مهکوری چکین )تکای1971بود در سال 

گرفته و کرسی دائم شورای امنیت را در ارتیار گرفکت  و متهاقکب سکفر تکاریخی یک  سکال بهکدد ری کارد 

، اعتبار  هانی چکین 1979چین در سال  –نییسون به پین و نهایتاه عادی سازی کامل روابخ ایاالت متحد  

ز  مله عربستان سکهودی، روابکخ به طور ملموسی افزایش یافت. با این همه، بسیاری از دولت های منطقه، ا

دیپلماتی  رود را با تایوان حفظ کردند. در نتیجکه رقابکت بکا تایپکه ییکی از انگیکز  هکای اصکلی پیکن در 
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گسترش نفو  رود در راورمیانه بود. کشمیشی پیوسته برای متقاعد سارتن پایتخت های منطقه  هت قطع 

رلق چکین در راورمیانکه آهسکته بکود، منطقکه ای از   مهوری سیاسیروابخ با تایپه  ریان داشت. پیشرفت 

  هان که تحت سلطه دو ابرقدرت بود و چین بیشتر ی  غریبه در آن محسوب می شد. 

، راورمیانه شاهد بی قباتی شدیدی بود. عربستان سهودی از  انب انقالب اسالمی ایران، 1980در دهه 

شدیدی می کرد و شب  بی پایان کمونیسکم تحکت که درگیر  نگ همه  انبه با عراق بود، احساس  ترس 

حمایت شوروی نیز بر منطقه سایه اندارته بود. ریاه که در منطقه ای بی قبات واقع شد  بود و تهدیدات و 

چالش های متهددی را پیش روی رود دارد، درصدد تقویت قابلیت های دفاعی رود برآمکد. سکهودی هکا 

حد اصلی رود،  نگند  های پیشرفته و تسلیحات دیگر را بخرنکد امکا تالش داشتند که از ایاالت متحد ، مت

ککه  -چکین-وقتی که اسرائیل تالش سهودی ها را ناکام گذاشتند، سهودی ها کشور دیگری را پیدا کردنکد

حاضر باشد ی  قابلیت  دید قابل مالحظه را در ارتیارشان بگذارد: موش  های بالستی  با برد متوسکخ. 

، موش  های بالستی  با برد متوسکخ را در ارتیکار 1980حاضر شد که که در اواسخ دهه  چین به دو دلیل

( این مهامله امیان نفو  سیاسی پین را در ییکی از 2( پردارت مالی قابل مالحظه و 1سهودی ها قرار دهد: 

شکد ککه پایتخت های مهم راورمیانه و متحدان ایاالت متحد ، را فراهم می کرد. ظکرف چنکد سکال مهلکوم 

از افکول قکدرت شکوروی حیایکت داشکتند و  1989مناسبات  هانی قدرت در حال تغییر هستند. وقایع سال 

، عربستان تنها 1991سقوط دیوار برلین از فروپاشی بلوک شوروی ربر می داد. با فروپاشی شوروی در سال

ند  را در کنکار رکود مکی دیکد. ایاالت متحد  را به عنوان ی  حامی بسیار قدرتمند و یگانه ابرقدرت باقیما

چین هم پویاترین قدرت اقتصادی در حال ظهور  هان با حضوری فزایند  در راورمیانه چشم انداز رکوبی 

 .(Squil & Nader, 2016,p.27)را به عربستان نوید می داد

رژیکم از نظر ریاه، این مهم به مهنای ضرورت بیشتر روابخ با پین بود. این باور که چین اگرچه ی  

کمونیستی است، اما بر رالف شوروری هیچ گونه تهدید ایدئولوژی  یکا نظکامی همکرا  نکدارد و همزمکان 

احتمال همیاری اقتصادی و حتی امنیتی را عرضه می کند، تجدیکد رابطکه را آسکانتر مکی ککرد. بکه عکالو ، 

 ریاه متو ه تمایل  دی پین برای حفظ قبات دارلی به هر قیمت ممین بود.

در میدان تیان آمن، در حالی که بسیاری از کشورهای  هکان تکالش مکی  1989قب قتل عام ژوئن متها 

کردند از  مهوری رلق چین فاصله بگیرند، ریاه آماد  حرکت به  لکو و مکذاکر  بکرای برقکرای روابکخ 

 دیپلماتی  کامل شد  بود. 
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 (2020 -1990. آغاز و توسعه روابط مستحکم عربستان و چین )2-2

ای ، بکر1988مهوری رلق چین و عربستان سکهودی بهکد از امضکای یک  یاداشکت تفکاهم در نکوامبر  

مکن، بکرای و علی رغم وقایع میدان تیکان آ 1990گشایش دفاتر تجاری توافق کرد  و به سرعت در  والی 

غکاز بکا آ برقرای روابخ کامل دیپلماتی  وارد عمل شدند. گسترش و اوج  ایکن روابکخ  عربسکتان و چکین،

ور چکین و روابخ دو کش 2000، بین دو کشور شروع شد. از آن زمان تا 1990رسمی در دهه سیاسی روابخ 

یگکر عربستان در حوز  های مبادالت اقتصادی، سیاسی، فرهنگکی، آمکوزش مکذهبی و سکایر حکوز  هکای د

بکاالترین سکط   ر، دربه بهد، اعتماد دو  انبه سیاسی و تبادل دیدارهای دو کشو 2000توسهه یافت. از سال 

در سال  ار از چینعربستان، برای اولین ب رهبرممین  روی داد. اوج این روابخ زمانی بود که مل  عبداهلل، 

ین دوسکت بهتکر»عبکداهلل، چکین را بکه عنکوان  پس از آن دیدار، مل  (.Scott, 2012,45)، دیدار کرد1998

بستان  کای و با آن  تاریخ شان در قلب مردم عررطاب کرد و گفت در اینیه مردم بزر  چین « عربستان 

  .(Al- Tammimi, 2012, p.4)« دارند،  هیچ شیی و ود ندارد.

چکین  رهبراز بین این دیدار ها، دو دیدار بسیار حساس و مهم بودند. اولین دیدار مربوط است به دیدار 

بکود  اسکت.  2006ودی در سکال ، و دومین، سفر مل  عبداهلل پادشکا  عربسکتان سکه1990در  1 یانگ زمین

چین بود که از عربستان دیدار ککرد. در طکول ایکن دیکدار ریاسکت  مهکوری چکین بکر  رهبر یانگ اولین 

ی  چکررش  2006بین دو کشور تاکید کرد. نا گفته نماند که سال « همیاری های استراتژی  » گسترش

سهودی برای روابکخ اش بکا چکین اهمیکت  بسیار مهم  دیگر در روابخ دو کشور بود که پس از آن عربستان

 1990بسیاری قائل شد. از هنگامی که با تأسیس روابخ بین دو کشور که با سفر ملک  عبکداهلل بکه چکین در 

ی  روابخ دیپلماتییی بسکیار مسکتحیمی بکین  2آغاز شد  بود. سه ما  بهد،  با سفر ریس  مهور  ینتائو هو

. سفر هو بکه عربسکتان سکهودی 1فر به چند دلیل حائز اهمیت بود: چین و عربستان سهودی ایجاد شد. این س

تنها بهد از سه ما  از سفر مل  عبداهلل به چین اتفاق افتاد، در حقیقت رکود رئکیس  مهکور هکو گفکت ککه 

. سکفر هکو، سکفر دومکین مقکام  2تبادالت سران دولتی در ی  چنین دور  کوتاهی به ندرت اتفاق می افتکد.

. ایکن سکفر عقکد قکرار داد هکای 3ن پس از ریاسکت  مهکوری فرانسکه  ژاک شکیراک بکود دولتی به عربستا

در . (Douglas, 2012, p.65)متهددی را در زمینه های مختلفی مانند سالمت، تجاری و غیر  به همرا داشت
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 میلیون دالر به دولت چین کم  بال عوه داد. 60در چین روی داد، عربستان  2008زلزله ای که در سال 

، رئیس  مهکور 2008ژوئن   6این اقدام عربستان به نفع روابخ دو کشور بود به گونه ای که در عصر روز  

، ریاسکت 2000ردانی کرد. هم نین در فوریه هو در تماس تلفنی با  پادشا  عربستان، مل  عبداهلل، از او قد

ق روابخ دوستانه و استراتژییی و  مهوری چین، هو، از عربستان دیدن کرد و هر دو رهبر بر تحییم و تهمی

هم نکین توافقکاتی در حکوز  هکای  نیز همیاری های در امورات منطقه ای و بین المللکی تأکیکد کردنکد. و

سالمت، انرژی و قرنطینه کردن، حمل و نقل و فرهنگ، پروژ  رخ ریل میه و همیاری در حوز  انرژی و 

  .(Foley, 2017, p. 110)گاز و مهدن کاری بسته شد

این برقراری دید و بازدید ها در باالترین سط  در مدت های کوتا  ی  امر غیر مهمولی بود. به گونکه 

ای که روزنامه الجزیر  عربستان گفت علت این دیدارهای در باالترین سکطو  فقکخ مکی توانکد یک  گکام 

ادامه پیدا کرد. با سفر   2012این روابخ تا سال  .(Jin, 2016, p.2)نوینی در روابخ مستحیم دو کشور باشد

، بهکد از ریاسکت  مهکوری هکو بکاالترین  1مقامات بلند پایه چین به عربستان، نخست وزیر چین ون  یابکائو

در طکی ایکن سکفر مقامکات  (Carey & Dipaola, 2012, p.128).مقامی بود که از عربستان دیدن می ککرد

عربسکتان امضکا  2داد بکاز فکراوری نفکت در ینبکومسئول کمپانی نفت آرامیو عربستان با چینی ها یک  قکرار 

قابل ا کرا  2014کردند. و این اولین و بزرگترین سرمایه گذاری چینی ها در صنهت نفت عربستان بود و تا 

، بکا 2013هزار بشیه  نفت در روز را انجکام مکی داد. در اوایکل سکال  400.000شد. این طر  باز فراراوری 

از ریاه روابخ استراتژی  دو دولت تقویت شد. به گونکه    3 ین پینگ دیدار  رئیس  مهوری چین، زی

 .  (Jin, 2016, p.2)میلیون دالر در این سال رسید  70به  1990میلیون دالر در  1ای که تجارت 

، رئیس  مهوری چین، شی، از عربستان دیدار کرد. این اولین سفر مقامات عالی چکین 2016در ژانویه 

بود. و درست زمانی بود که عربستان شیهیان رود را قتل عام می کرد و ی  بحکران  2009به منطقه از سال 

»  دی در روابخ بین  عربستان و ایران رخ داد  بود. ریاست  مهکوری چکین هکدف رکود را از ایکن سکفر 

بکه در شرایخ بسیار سخت بکین عربسکتان و ایکران عنکوان ککرد. بکه عبکارتی پیکام چینکی هکا « 4برقراری موازنه

یاسکت راورمیانه بسیار واض  بود: چین مجبور است نوع نگا  عربستان را در نظر داشته باشکد  وقتکی ککه س
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» در این سفر، شی، عربستان سهودی را  .(Foley, 2017, p.115)در منطقه تهیین کنند  استر های این کشو

 .«فکراهم آورد 1ون کوان  2008دولت برادر چین رطاب کرد که کم  های فراوانی را برای قربانیان زلزله 

هم نین او عربستان را ییی از کشورهای محوری برای طر  ی  کمربند یک   کاد  دانسکت و توافقکات 

متهددی را با مل  سلمان امضا کرد هم نین برای احداث ی  پاالیشگا  نفت در دریای سکرخ در حکدود 

و استراتژییی دو کشور روز به روز بهتکر شکد.  میلیون دالر هزینه کرد. بهد از این دیدار، روابخ تاریخی 10

، پاالیشگا  چینی، فرورته شد  حرکتی که تحلیل گکران 2به گونه ای که نفت آرامیو به پتروشیمی شامبرود

و مقامات آرامیو آن را ی  فروش تاریخی رواندند و اعکالم کردنکد ککه « فوق الهاد » سیتی بان  آن را 

در آیند  کاهش رواهکد داد، ککه  در حقیقکت ایکن اقکدام  پاسکخی بکه  این حرکت قیمت نفت عربستان را

 .(Faucon, Said & Chaturvedi, 2016, p.169)رقابت های ایرانی ها و عراقی ها و روس ها در منطقه بود

در این دیدار، عربستان سهودی، اعالم کرد که از سیاست های چینی در سکایر منکاطق ککه  فهالیکت انکدکی 

فت و گاز دارند، حمایت رواهد کرد. برای مثکال، هنگکامی ککه کشکتی هکای  نگکی ایکاالت  برای انرژی ن

و ملت های آسیای  نوب شکرقی  ریایی  نوبی چین به چالش می کشیدمتحد ، سیاست های چین را در د

ها دیپلمات های عربستان، اقدامات چینی   را به سوی مقاومت در برابر اقدامات پین در منطقه فرامی رواند

را تأیید کرد  و از ملت ها می رواستند ککه از ابکزار هکای صکل  آمیکز ایکن کشکمیش هکا را حکل و فصکل 

و این اولین بار بود که عربستان اعالم کرد که در بزرگتکرین کشکمیش بکین  .(Foley, 2017, p.117)کنند

 پین و واشنگتن، ریاه مجبور به حمایت و پیشتیبانی از ایاالت متحد  نیست.

، از عربستان، ایکن دو کشکور 27تا  25در ی  دیدار سه روز  از   3نیز، زانگ  ااویل 2017وست در آگ

میلیون دالر امضا کردند. این قرارداد روابخ دو کشور را وارد یک  عصکر نکوینی  70قرارداد های به ارزش 

حوز  های گوناگون  توافق دیگر در 60کرد. کمتر از چند ما  بهد، شانگ، مجددا در سفر این مقام به  د  

تجاری، انرژی، ردمات پستی، ارتباطات و رسانه های  مهی به امضا رسید. در این دیدار بود که محمد بن 

پرد  برداری کرد، این چشم انداز را می توان در راسکتای طکر  یک  « 20304چشم  انداز » سلمان از پروژ  

عربسکتان زیکر سکارت هکای حمکل و نقکل در راسکتای ایکن طکر   کمربند و ی   اد  چین توصیف ککرد.
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 (Gao, 2017).که با طر  یک  کمربنکد یک   کاد  همانکگ بکود   دیدی را در کشور شروع کرد  است

بکرای چکین بسکیار حکائز اهمیکت اسکت. زو « ی  کمربنکد یک   کاد »حمایت سرسختانه عربستان از طر  

آرامی طر  رود را در دراز مدت بدون می نویسد: این اقدام عربستان باعث می شود که چین به  1زاکیان 

 ,Foley)حمایت قدرت های منطقه ای که حتی شامل رود عربستان نیز می شود، پیش ببرد و عملکی سکازد

2017, p.118 ).  این تهامالت و همیاری های استراتژییی همه  انبه چین و عربستان فرصت های بسکیاری

ی ها در حال حاضر برای دو کشور که درصدد ایجکاد را در سطو   دیدی، ایجاد کرد  است. این همیار

تغییرات اقتصادی وسیاسی در سط  منطقه ای و  هانی هستند، با روییردی واقع گرایانه در حکال پیگیکری 

 هستند.
 

 امنیتی چین و عربستان سعودی -سیاسی . همکاری های2-3

نیتی ری های امللی و افزایش همیاییی از مفروضات نئورئالیسم عدم کاربرد زور مطلق در نظام بین الم

ست ین امر ابه منظور ارتقای قدرت نسبی دولت هاست. همیاری امنیتی چین و عربستان در منطقه گویای ا

 وا نکدارد رکه چین به عنوان ی  قدرت بزر   هانی میل به مدارله مستقیم نظامی در بحران های منطقکه 

 و  ایکران اتژییی محیمی را بکا دولکت هکای منطقکه بکه ویکژبلهیس تالش می کند تا پیوندها و روابخ استر

ی، تان سکهوداز لحاظ رفتار های امنیتی کشورهای عرب رلیج فارس بکه ویکژ  عربسک عربستان برقرار نماید.

نطقکه مموازنکه  سیاست رود اتیایی امنیتی و اتیا به قدرت های بزر  غربی به ویژ  ایاالت متحد  و ایجاد

ظامی از ات های نی دیگر به ویژ  ایران را سال هاست که دنبال کرد  اند. ررید تسلیحای در برابر دولت ها

غییکر یتکی را تایاالت متحد  این دولت ها گویای این امر است اما وقوع متغیرهای دیگکری ایکن روییکرد امن

تکی امنی یکایداد  است. عربستان سهودی با کاهش تههدات امنیتی دولت امرییا در قبکال ایکن کشکور، از ات

ری های صرف به امرییا دست کشید  و در صدد گسترش سیاست های عملگرایانه و واقع گرایانه و همیا

 .(MacGillivray, 2018, p.10)امنیتی رود با قدرت های بزرگی مانند چین برآمد  است 

این کشور بکه از سوی چین منافع امنیتی گسترد  ای در راورمیانه دارد. رشد فراوان اقتصادی چین، نیاز 

انرژی را به طور روز افزونی افزایش داد  است. از آنجا که بیش از نیمکی از نفکت وارداتکی چکین از منطقکه 

رلیج فارس تأمین می شود، این کشور مایل است هم برای تأمین محمولکه هکای نفتکی اش، حضکور نظکامی 
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ق درگیکر راورمیانکه ماننکد عکراق،  دی در منطقه داشته باشد و هم به واسطه حضور هزاران چینی در مناط

یمن و لیبی حضور امنیتی رود را پر رنگ تر کند. به همین دلیل برای اولین بار چین در حال سکارت یک  

سککازمان ملککل در رلککیج عککدن فهاالنککه 1پایگککا  نظککامی در  یبککوتی اسککت و در عملیککات ضککد دزدی دریککایی

 . (Xinhue, 2019)مشارکت می کند

دن یک  شکائل تروریسم در راورمیانه به ویژ  در عراق و سوریه اسکت. کشکته پین هم نین نگران مس

داعکش ایکن فکره را بکرای چکین  چینکی عضکو 300-100و نیز حضکور  2015چینی توسخ داعش در سال 

ی راط گرایتقویت کرد  است که ممین است با بازگشت این افراط گرایان به چین، عملیات تروریسی و اف

گان گیرد لذا این ی  زنگ رطر هم برای مسلمانان چین و هم تصمیم گیرنکد در راک رود چین صورت

ر پکیش دچینی است. به همین منظور دولت چین را  حل های متفاوت غیر نظامی بکرای ایکن نگرانکی رکود 

ر   را  ککاگرفته است. این کشور عالو  بر گسترش پیوندهای اقتصادی با کشور های منطقه، به عنکوان یک

ور در ایکن منطقکه کش 36د  از افزایش افراط گرایی، پیمان های امنیتی ضد تروریسم را  نیز با پیشگیری کنن

 .(Hornschild, 2016 , p.2)منهقد کرد  است 

ود بکه محدود دارد و غالبا محد ای دامنهربستان ظاهرا مستحیم، اما ع -ارزیابی روابخ استراتژییی چین

 منیتکی درچون پین بر رالف اشتیاق عربسکتان بکرای مدارلکه ا فروش تسلیحات چینی به عربستان می شود 

حات روش تسکلیفراورمیانه، عالقمند به مدارله نظامی در مسائل راورمیانه نیست و تمرکز عمد  ای آن بر 

 چیز بکود چینی بود  است. آموزش نیروهای مسل  سهودی از سوی پرسنل ارتش چین ظاهرا بسیار کم و نا

ت. ککرد  اسک دا انجام شد  است. اما این همیاری ها در سال های اریر افزایش پیدایا دست کم بی سرو ص

ش ، در دیککدار وزیککر دفکاع چککین از عربسککتان سککهودی، دو کشکور بککر تحیککیم و گسککتر2019مکارس  23در 

میکاری همیاری های نظامی و استراتژییی تأکید کردند. محمد بن سلمان در ایکن دیکدار گسکترش ایکن ه

  .(Xinhue, 2019)امنیتی را زمینه ای برای ایجاد صل  و قبات در منطقه  کر کرد های نظامی و 

 

 عامالت فزاینده اقتصادی عربستان سعودی و چینت -3

تکا کنکون، روابکخ تجکاری دو کشکور عمکدتاه بکر مبنکای  1990از زمان برقراری روابکخ دیپلمکاتییی در 

فه بین عربستان و چین در طول دو دهکه تقریبکاه در صادرات نفت عربستان به چین بود  است. تجارت دو طر
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رسکید.  2011میلیکون دالر در سکال  64.39بکه حکدود  1990میلیکون دالر در  1.28بار دیکد و بازدیکد از  50

عربستان در حال حاضر بزرگترین شری  تجاری چین در کل راورمیانه و شمال آفریقا اسکت. و مهمتکر از 

 ,Al- Tamimi)در تجارت با عربسکتان از ایکاالت متحکد  سکبقت گرفکت  ، 2011همه اینیه، چین در سال 

2012, p.23)  . 

فکت نعلی رغم آنیه رشد تجاری بین دو کشکور بکاال بکود ، اگکر منحصکراه مجمکوع  ارزش صکادرات  

در صکد  1.5عربستان به چین را در نظر گرفته شود، آنگا  حجم کل تجارت بین عربستان و چکین کمتکر از 

تان بکا رار ی چین است. به عبارتی دیگر، این نیته دریافت می شود که ارزش تجارت عربسک کل تجارت

درصدد کل تجارت رکار ی عربسکتان سکهودی اسکت. ایکن رونکد بیکانگر آن اسکت ککه  14چین در حدود 

م نیته مه عربستان سهودی می تواند ییی از کشور های باشد که در حال قبضه کردن بازار چین است. ی 

صکرفی ماین است که عناصر تشییل دهند  روابخ تجاری چین با عربستان، شکامل تجکارت کاالهکای  دیگر

شکابه مکوچ  است. صادرات چین به عربستان، حاوی تینولوژی های پیشرفته نیست  بلیه این صکادرات 

ا هکای بکهمان ترکیبات صادراتی است که به سایر کشور های منطقه ارسال می شود ککه اغلکب شکامل کاال

م اقشار ک وقیمت های پایین است مثل منسو ات، پوشاک و اسباب بازی، که بیشتر برای  گارگران مها ر 

 . (Sfakianaki, 2013, p.65)درآمد عربستانی است

اهداف چین و عربستان از این تجکارت، هکم تنکوع بخشکی بکه بازارهکای صکادرات و واردات رکود در 

فریقا و هم کشف بازار های مصرفی  دید هستند. در همکین راسکتا راورمیانه و در شرق آسیا و در شمال آ

را در  هکت تنکوع بخشکی بکه منکافع « 1نگا  به شکرق» ، مل  عبداهلل، سیاست رار ی 2005بود که در سال 

، صکادرات عربسکتان بکه 21استراتژییی و تجاری عربستان سهودی مطر  کرد. و در پی آن در اوایکل قکرن 

، عربستان  2007ژ  چین از رشد بسیار باالیی برروردار شد. به گونه ای که در سال کشورهای آسیایی به وی

 550در حکدود  2015تکا  2007تبدیل به بزرگترین شری  تجاری چین در کل راورمیانه شد. چین از سال 

میلیون دالر در عربستان سهودی در بخش های گوناگون بکه ویکژ  در بخکش پکروژ  هکای صکنایع و مهکادن 

، بازرگانان چینی شروع به سارت اولین میان تفریحکی بکزر  2010یه گذاری کرد  است. در نوامبر سرما

در عربستان، از مجموع سه تفر گا  دیگری که قرار بر احداث آن توسخ چینی ها بود، کردند. هزینه ایکن 

چینکی ککه در  مکیالدی توسکخ ککاگران  2014میلیون دالر بود. ایکن پکروژ  تکا سکال   800پروژ  در حدود 
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 .(Foley, 2017, p.110)نفر بودند، تیمیل شد  35.325حدود

ردنکد کدر راستای گسترش و تهمیق همیاری های اقتصادی عربستان و چین دو طر  عمد  را، مطکر  

ط  که هر کدام به نوعی تیمیل کنند  دیگری محسوب شد  و حجکم تجکارت متقابکل دو دولکت را بکه سک

 . بسیار مطلوبی رساند  است

 
  . طرح یک کمربند یک جاده چین3-1

شکتر ، بکه منظکور ارتقکای همگرایکی و همکاهنگی بی2013چین طر  ی  کمربند ی   اد  را در سکال 

ری بکا ردن همیکاککبازارهای منطقه ای و استفاد  هر چه بیشتر از منابع اقتصادی از طریق مرزها و عمیق تکر 

 ه همیکاریاین طر  پتانسیل آن را دارد که که حتی ب کشورهای که مشمول این طر  می شدند، کلید زد.

د زیر ، بتواننها و تهامالت بین المللی  این کشورها شیل ببخشد. اگر کشورهای که شامل این طر   هستند

و هی سارت های صنهتی رود را بهبود ببخشند، طر  ی  کمربند ی   اد ، می تواند ی  رشد قابل تک

ران اغراق می میالدی فراهم کند. حتی برری از تحلیل گ  2050نی تا سال  درصدی را برای اقتصاد  ها 80

ن قکرار آ، تحکت الشکهاع ابهکاد اقتصکادی «ی  کمربند یک   کاد »کنند که ابهاد ژئواستراتژی  این طر  

ر ینکی هکا دچرواهد گرفت. به گونه ای که با توسهه زیر سارت ها و پیوند های اقتصادی، موقهیت سیاسی 

 .(Chen & Han, 2019, p.5) هان مستحیم تر رواهد شدمنطقه و 

را بکا چکین امضکا ککرد    1BRIتا کنون بیش از صد کشور و سازمان های بین المللی توافقات همیاری  

منطقکه  75تریلیکون دالر رواهکد بکود. و  4بیش از   BRIاند. حجم تجارت بین چین  و کشورهای مشمول  

در کشکور هکای عضکو ایکن  .(Ma, 2018)شغل ایجاد رواهد شکد  200.000های اقتصادی و تجاری  و نیز  

می تواند به پیشرفت های طر  های  دیدتری  کم  کند. هم کنن ایکن  BRIطر ، کاربرد های ضمنی  

طر  می تواند به عنوان ی  موتور محرکه توانمند سازی کلیدی برای کشورهای شری  محسوب گکردد 

د تر و توانمند تر شدن کشورهای عقب افتاد ، و متصکل شکدن  وابسکته تکر به گونه ای که که باعث قدرتمن

شدن اقتصاد های بیشتر کشور های عضو به ییدیگر، دسترسی بیشتر و راحکت تکر بکه تولیکدات چینکی هکا، 

افزایش شبیه متقابل تأقیر و تأقر، تسهیل شدن محدودیت های مالی، و  ریکان نقکل و انتقکال تینولکوژی و 
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 .)p.2019Han,  & Chen ,5(1چطورشود -و مدیریتی چگونه اصول تینییی

 

 
 ن سعودیعربستا 2030. چشم انداز 3-2

، برای عربستان سهودی در کانون  هان عربی و اسالمی قرار گرفته 2030های افق سهودی  بلندپروازی

پکل  برای   لکب سکرمایه گکذاری هکای  هکانی و یک  2است. این طر   می تواند ی  موتور محرکه قوی

ارتباطی آسیا، اروپا و آفریقا  باشد. برای رسیدن به این هدف، عربسکتان سکهودی نیازمنکد تنکوع بخشکی بکه 

اقتصاد رود است. لذا باید از اتیای صرف به  نفت دوری کرد  و به سمت ی  مدل توسهه ای متنوع تر و 

عه ای از  طر  ها و برنامکه هکا متهادل و با قبات تری حرکت کند. لذا عربستان سهودی در حال ارائه مجمو

 هت  تشویق بازرگانان، تجار و شرکت های فراملی برای سرمایه گذاری دارلکی و رکار ی بکرای ایجکاد 

زیر سارت های  دید و شهر های صنهتی، افزایش قدرت محصوالت صنایع و کاهش وابستگی بکه ارزش 

را بکه پادشکا    2030، چشکم انکداز 2016صنایع وابسته بکه پتروشکیمی اسکت. محمکد بکن سکلمان در آوریکل 

بکرای اقکدامات  3متکدولوژی و یک  نقشکه راهکی» عربستان، مل  سلمان، اعالم کرد. این چشم انکداز یک  

در عربستان سهودی بود. هدف نهایی این رالقیت تنوع بخشی به اقتصاد عربسکتان و « اقتصادی و توسهه ای

سران سهودی به رشد چین بکه عنکوان مهمتکرین شکری  کاهش وابستگی آن به نفت بود. برای این هدف، 

. با طر  این نقشه و ی  کمربند یک  (Houlden & Zaamout, 2019, p.14)اقتصادی چشم دورته بودند

 اد ، همیاری تجاری عربستان سهودی و چین به سکرعت رو بکه افکزایش گذاشکت. در بخکش نفکت، ایکن 

نکد پکاالیش گسکترش بیشکتری پیکدا ککرد  اسکت. ایکن همیاری از صرف صادرات نفتی به حوز  هکایی مان

همیاری هم نین در بخش های انرژی، از  مله گاز طبیهی و حتی انرژی هسته ای هم رو به افزایش است، 

تجارت و سرمایه گذاری دو  انبه این دو کشور در حال سبقت گرفتن از سایر قدرت های منطقه ای مانند 

 نشان داد  شد  است. 2017تا  2001ارت این دو دولت از سال ایران است. در نمودار زیر حجم تج

این نمودار نشان می دهد که این حجم تجارت متقابل بیکانگر آن اسکت ایکن دو کشکور بکرای تجکارت 

متقابل درونی با ییدیگر بیشتر از وابستگی تجاری رار ی اهمیت قائکل انکد. لکذا بکر حسکب ایکن نمکودار، 
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، 2017درصکد در سکال  14.4بکه  2001درصکد در سکال  4.2تان به چین از  وابستگی تجاری پادشاهی عربس

افزایش یافته است و بر عیس، وابستگی تجاری چین به عربستان سهودی در ی  سط  نسبی پکایینی بکاقی 

پیدا کرد  است. فقدان وابستگی نسبی به  2017تا  2001ماند  است و تنها ی  تغییر آرامی را بین سال های 

تجارت چین با عربسکتان  -عربستان سهودی به راطر تنوع و گوناگونی تجاری اش با  هان است تجارت با

با ایکن حکال هکر دو  .(Chen & Han, 2019, p.10)فقخ بیانگر ی  بخش کوچیی از تجارت  هانی است

ردار کشور از این وضهیت متقابل تجاری بسیار راضی بود  و از منافع بسیاری در این سارتار مو کود بررکو

میلیون دالر حاکی از افزایش میزان تجارت  28در پین به ارزش  2019فوریه  22شد  اند. امضای توافق در 

 Arab)متقابل چین و عربستان سهودی و اهمی تی است که این دو دولت برای تجارت با ییدیگر قائل هستند

News, 2020).  روند صکادرات چکین بکه عربسکتان 2020، تا اوایل سال 2019بر این اساس، از ابتدای سال ،

روند افزایشی یافت و به میزان افزایش صادرات نفت عربستان به چین، بر میزان صادرات چین بکه عربسکتان 

 نیز افزود  شد  است. 

 
 2017تا  2001وابستگی متقابل تجاری بین چین و عربستان سعودی از (: 1)نمودار

  

 
 . (Chen & Han, 2019)منبع
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 3.169، بکه حکدود 2020بیانگر آن است که میزان صادرات چین به عربسکتان در فوریکه  نیز اراین نمود

تکا اوایکل   2019بیلیون دالر از دسامبر  2.454بیلیون دالر رسید  است. و این ی  رکورد  دید افزایشی از 

بسکتان از ژانویکه بود  است. این اعداد و ارقام نشان می دهند که  حم تجارت متقابل چین و عر 2020سال 

میکزان واردات  .(CEIC, 2020)میلیون دالر، رسید  است 417.955، به مهادلی حدود  2020تا فوریه  1993

از  2019درصد افزایش یافته است. کشتی های نفتی در سکال  47به  2019نفتی چین نیز از عربستان در سال 

میلیون بشیه در روز برای چین بارگیری کرد  اند. ایکن مقکدار  1.67میلیون تن نفت، و یا  83.32عربستان،  

این در حالی است ککه بکا وقکوع  نکگ تجکاری میلیون تن رسید  است. و  6.99به حدود  2019در دسامبر 

میلیون تکن رسکید   امکا در سکال  6.35به حدود  2019امرییا و چین، میزان واردات نفت چین از امرییا در 

بیلیون تن افزایش یافته. هدف چین از این افزایش ررید، کاهش تنش های تجکاری  52.4این رقم به  2020

 .(Xu & Aizhu, 2020)امرییا و چین است 

 
  2020تا فوریه  2019صادرات چین به عربستان سعودی از  فوریه  (: 2)نمودار

 
 (CEIC, 2020) منبع

 

 . مناسبات فرهنگی و تالش برای جلوگیری از رشد اسالم گرایی افراطی 4

،  مهوری رلق چین هر ساله به مسلمانان چینی ا کاز  داد  ککه بکرای حکج و زیکارت بکه 1955از سال 

سکاله و کود داشکته اسکت(. از  15ی  وقفه  1979تا  1964هودی سفر کنند ) البته بین سال های عربستان س

میلیون چینی مسلمان کمک  مکی  20نظر پین، این  ریان به مشروعیت بخشیدن به رژیم آن در نظر تقریبا 
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یانکه رو پکاداش کند. عالو  بر این، این عمل شیو  ای است که پین بتواند به چینی های مسلمان وفکادار و م

دهد. همزمان، شاهد و گواهی روشن برای سهودی ها و دولت های مسلمان دیگر است که چین به باورها و 

شهائر مذهبی مردم رود احترام می گذارد و بتواند چهر  ای مهربان تر و رئوف تر را از رود عرضه کرد  و 

د. تهکداد سکاالنه حجکاج چکین در دهکه تصویر بی رحم از سرکوب چین در سین کیانگ را تهدیل می نمایک

هکزار نفکر  10به بکیش از  2003هزار نفر بود ، اما این تهداد ظاهرا در سال های بهداز  6همیشه بالغ بر  1990

رسید  است. دراین راستا با تداوم تهامالت سیاسی و اقتصادی چین، هر دو کشکور در بکر ارتقکای تهکامالت 

، ریس  مهور چین، شی  یانپینکگ، بکا محمکد بکن سکلمان، در 2019 فرهنگی رود تأکید کردند. در سال 

پین، با هم دیدار و گفتگو کردند. این دیدار، زمانی بود که هکر دو کشکور تحکت شکدیدترین انتقکادات از 

قرار داشتند. سهودی ها به دلیل قتل  مال راشکق ی و نیکز   -به ویژ  در موضوع حقوق بشر –سوی غرب 

ای افراط گرا در منطقه به ویژ  سکوریه از سکوی افیکار عمکومی غکرب تحکت فشکار حمایت از تروریست ه

از سوی دیگر چین نیز به دلیل بررورد رشونت آمیز با مسلمانان سکین کیانکگ تحکت .(Gao, 2019) بودند

فشار بود.    تنها واکنش عربستان سهودی این بود که در این موضوع سیوت را پیشکه ککرد همانگونکه ککه 

ین به قتل راشق ی، ی  سیوت نسبی و مالیم بود و فقخ سخنگوی وزارت امور رار که چکین واکنش چ

 . (Gao, 2019)این اقدام را ی  رویداد غم انگیز توصیف کرد

 

 . تنش های تجاری چین با ایاالت متحده و نزدیکی آن به عربستان سعودی5

با عربستان سهودی قکرار دارد، همانگونکه  از منظر چینی ها، امنیت انرژی در کانون روابخ دو انبه آنها 

که اهمی ت روابخ استراتژییی نیز در طول ی  دهه گذشته بر این فضا حاکم بود  اسکت. عربسکتان از سکال 

از نظر چکین، عربسکتان  .(March, 2016, p.2) تا کنون مهمترین عرضه کنند  نفت به چین بود  است 2002

کنندگان نفت دارد. پیوند های استراتژییی و تجاری این دو دولکت نقش عمد  و بی نظیری در میان تولید 

نیز به این مهناست که پین تالش می کند تا رودش را در محاسبات سکهودی هکا بکه عنکوان یک  مصکرف 

برای چکین، : »  1کنند  دلخوا  در طوالنی مدت برای عرضه نفت عربستان قرار دهد. از نظر  ان اسفاکیناکی

و بدون ش  تنها کشور مهم در  هان انرژی که این وضهیت  -متهادل و با تبات استعربستان ی  صدای 

 .Sfakianakis, 2013, p)منجر به پیوند های برای تهادل در قیمت ها و عرضه بازار  هانی نفکت مکی شکود
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توانمندی عربستان در کنترل بازار  هانی نفت در دور  های که فشکار هکا بکرای ککاهش یکا افکزایش . (147

لذا با تو ه به حساسیت  تولید نفت رام بسیار زیاد بود ، به عربستان نفو ی سیاسی زیادی را بخشید  است.

چین به نوسان قیمت نفت، تداوم عرضه نفت عربستان بسیار مهم است. به ویژ  که عربستان هم بکر اعضکای 

بسکیار نزدیک  و رو بکه توسکهه  اوپ  و هم غیر اوپ  نفو  فوق الهاد  ای دارد. البته این روابخ اقتصکادی

شاید مربوط به پیامد های سیاسی و نگرانی های باشد که در ارتباط با روابخ چین و ایاالت متحد  در حکال 

رخ دادن است. از نگا  چینی ها روابخ با قبات با عربستان سهودی بهترین روییرد ممیکن بکرای ا تنکاب از 

ست که روابخ چین و امرییا شاید تیر  شود یا به هکر دلیلکی در محرومیت از منابع نفتی حیاتی در مواردی ا

در لیبی آشوب های سیاسکی )بهکار عربکی(  2011منطقه راورمیانه نا آرامی های  دیدی رخ دهد. در سال 

به بهکد اوج گرفکت و  نکگ  2012رخ داد و یا  تحریم های اقتصادی ایران از سوی ایاالت متحد  از سال 

منطقه را دچار ناآرامی های عدید  ای گرداند. در تمامی این  وقایع عربستان  2011س دارلی سوریه از مار

نیز بکا وقکوع انقکالب ایکران و  1979هم نان عرضه کنند  اصلی نفت چین بود  است. هم نان که  در سال 

 ، عربسککتان بهتککرین  ککایگزین ایککران بککرای عرضککه نفککت رککام شککد1981آغککاز  نککگ عککراق و ایککران در 

 (Douglas, 2017, p.14)    . 

لذا با روند رو به افزایش وابستگی به انرژی وارداتی، احساس ناامنی در حوز  انکرژی در میکان رهبکران 

چین بزانگیخته شد  است. آنان نگران اند که مبادا ارالل در عرصه انرژی یا افزایش قیمت آن، روند توسهه 

تراتژی  نیز رهبران ایکن کشکور نگکران اعمکال محکدودیت اقتصادی آنان را با رطر موا ه کند. از منظر اس

هایی از سوی ایاالت متحد  در حوز  انرژی عیله رود هسکتند. از ایکن رو چینکی هکا بکرای ککاهش آسکیب 

پذیری های رود در این عرصکه اقکداماتی را در برابکر فشکار هکای ایکاالت متحکد  انجکام داد  انکد. ییکی از 

دو واردات و یک  » ین عرصه انجام داد  است، در پیش گکرفتن اسکتراتژی مهمترین اقداماتی که چین در ا

است. این استراتژی به مهنای وارد کردن دو انرژی نفت و گاز است و ی  صادرات نیز داللکت « صادرات

بر سرمایه گذاری چین در اکتشاف و توسهه پروژ  های نفتی و گازی در منطقه دارد. به همین منظور چکین 

وند های بیشتر را با کشور های دارند  این انرژی از  مله عربستان را در سرلوحه رود قکرار داد  برقراری پی

اقدام ترامپ مبنی بر اعمال تهرفه د  درصدی بر کاالهای وارداتی از چکین، (. Weinstein, 2016, p.25)اند 

نفتکی عربسکتان، وقوع ی  کشمیش تجاری بین این دو قدرت و هدف قرار گکرفتن بزرگتکرین تأسیسکات 

آرامیو، اقتصاد چین از طریق کاهش واردات نفتی از عربستان تحت تأقیر قرار گرفت. به ویژ  که چینی ها 

به بهد انجام داد  بودند. بنابراین با تو ه به رونکد  2014سرمایه گذاری های عظیمی را در این میان از سال 

به سوی ررید نفت از امرییا سوق داد  شکد.  2018سال در  تولید نفت آمرییا، چین به ا بار رو به افزایش
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بهد از حمالت آرامیو و در پی اعمال تهرفه های تجاری که چین بر کاالهای امرییای وضکع نمکود  بکود، 

 ,Wald)تحت فشار های امرییا، چین روزانه چهار کشتی نفت رام سفید ناچاراه از ایاالت متحد  وارد کرد

2019)  . 
به دلیل افزایش  ، چین واردات نفت از امرییا را2019های امرییا، در هفت ما  اول سال با تشدید فشار 

در  46ود  درصد کاهش داد. صادرات نفت عربستان به چین در حد 80واردات نفتی از عربستان، در حدود 

برای عرضه میو ، عربستان و چین قراردادی را برای تیمیل پاالیشگا  آرا2019صد افزایش یافت. در اوایل 

ا در آرامیو امضا کردند. پس از آن عربستان سهودی سهم امرییا ر 2019میلیون تن نفت رام در سال  6.5

در پکی  . (Katsoulas, 2019)کاهش داد و این به مهنای بهبود  ایگا  چین در بازار های وارداتکی آن بکود 

وان، یکه براسکاس واحکد پکول چکین، تشدید تنش ایاالت متحد  با چین، عربستان و چکین توافکق کردنکد کک

 مهکور  مهامالت رود را انجام دهند. در ی  میالمه تلفنی بین رئیس  مهور چکین و بکن سکلمان، رئکیس

 چین بر عزم کشورش بر یا تقویت شراکت استراتژی  رود با ریاه صحبت کرد. 

 

 سعودی . تنش ها و رقابت های منطقه ای و بین المللی عربستان6
 رقابت عربستان سعودی با ایران در سطح منطقه  .سوء ظن و6-1

ترس و نگرانی های امنیتی پادشاهی سهودی، در رصوا ایران، متأقر از سکو  برداشکت هکای رهبکران 

، و به قدرت رسیدن ملک  سکلمان و  ابکه  کایی وزیکر 2015سهودی است.  مر  مل  عبداهلل در ژانویه 

در نظام سیاسی پادشاهی سهودی همرا  شد. این  ابکه  کایی  دفاع و وزیرامور رار ه با تغییرات سارتاری

محدود نخبگان قدرت در سارتار سیاسی عربستان با ی  سیاست رکار ی پرراشکگرانه تکر ترکیکب شکد  

به یمن، و مواضع تها می این دولکت  2015است، که با آغاز حمله ائتالف تحت رهبری عربستان از اوایل 

تکرس شکدید عربسکتان از نفکو  روز  .(Bahranimoghadam, 2015, p.285)علیه ایران پدیکدار شکد  اسکت

افزون ایران در منطقه با انهقاد بر ام و بی تفاوتی  های امرییا به نگرانی های آن، عربستان را بیشتر به سمت 

، و اعالم عدم حمایت آن از تروریست های اسالمی ککه در 2017چین سوق داد. بهد از پیروزی ترامپ در 

دارلی سوریه در حال نبرد  با بشار اسد بودند، محاسبات سران سهودی را دگرگکون ککرد. عربسکتان   نگ

می دید که فهالیت های ایران به طرز رطرناکی، نه تنها در عراق بلیه در سوریه، لبنان، فلسطین و بحرین و 

» قیقکت مقابلکه بکا یمن و حتی بخش هایی از شمال آفریقا و آسیای  نوب شرقی تشدید شکد  اسکت. در ح
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ایران، اولین اولویت ریاه در سال های اریر شد  است. ترس از تهدیکد ایکران و ککاهش موقهیکت « 1تهدید

و شیست در  نگ فرسایشی با یمن، سکهودی هکا را بکه سکوی تهقیکب  اردوگا   کشور های عرب میانه رو

غییراتکی در  هکان عکرب بکه نفکع ی  دیپلماسی تجدیدنظرطلبانه با هدف کسب اهرم نفو ی برای ایجاد  ت

 .(Foley, 2017, p.120)سیاست سهودی هدایت کرد

دهد،  ادامه می عربستان سهودی به حمایت رود از غرب مبنی بر اعمال فشار بر ایران از طریق تحریم ها

ن ر ایکویکژ  اگک و از هر مصوبه ای سازمان ملل که تحریم های را بر ایران اعمال کند، پیروی می کننکد  بکه

ورای و دائم شتحریم ها به اتفاق آرا به تصویب رسید  باشد. این به آن مهناست که چین به عنوان ی  عض

ایران و  هسته ای امنیت سازمان ملل با داشتن حق وتو، نقش کلیدی در اعمال فشار و تحریم علیه برنامه های

د  است. داری کر یاری از این امر رودحضور آن در منطقه می تواند ایفا کند. اما چین تاکنون به دالیل بس

ت. ی شد  اسو ود منافع سیاسی، اقتصادی و تجاری چین با ایران مانع از ا ابت دررواست عربستان سهود

 ب کند کهعربستان سهودی تالش می کند تا با تضمین قیمت نفت و فروش آن به چین، این کشور را ترغی

ان ککاهش تحکد  پیکروی ککرد  و واردات نفکت رکود را از ایکراز تحریم های نفتی ایران از سوی ایکاالت م

 به بهد بکا شکدت تحکریم هکای بکین المللکی 2018از سال . (Ebrahimifar& Hedayati, 2015, p.125)دهد

زار بشکیه نفکت هک 300.00تکا   250امرییا علیه ایران، چین بزرگترین رریدار نفت ایران شد. ایران روزانکه 

وابکخ ر بشکیه آن را بکه چکین صکادر مکی کنکد. دو کشکور عکالو  بکر افکزایش رهکزا 250تولید می کند که 

 ر دسکامبرداقتصادی، دو متحد استراتژی  و دو شری  مطمئن برای ییدیگر نیز  هستند  به گونکه ای ککه 

 . (Jalilov, 2020 ) روز  را با همرا  روسیه برگزار کردند  4ی  رزمایش دریایی  2019

 
 ی با ایاالت متحده امریکا . تنش عربستان سعود6-2

« نفکت بکرای امنیکت» ، روابخ عربستان و ایاالت متحکد  در هیئکت 1990در طول  نگ سرد و در دهه  

، منجکر شکد تکا هکم ریکاه و هکم 2011و   2009شیل گرفته بود. امکا نکاآرامی هکا و  حمکالت تروریسکتی 

نین بستری، عربستان سهودی، دولکت هکای رویش بپردازند. در چ« 2روابخ ویژ » واشنگتن به ارزیابی مجدد 

اسکتراتژی » آسیای را به عنوان ی  زمین بازی  ایگزین تصور کرد. در نتیجه، سهودی ها در تدارک ی  
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 در مقابککل ایککاالت متحککد ، بککا توسککهه بخشککیدن بککه روابککخ متسککحیم بککا چککین برآمدنککد« 1پککرچین سککارتن

 (Telci, 2019).  
رکز عربستان از غرب به شرق، به عنوان پاسخی بکرای تغییکرات دلخکوا  بکه این تغییر، با نقل و انتقال تم

موقهیت های منطقه ای و بین المللی ایجاد شد  است. این تغییرات عمدتا ابزاری بکرای رنثکی سکازی فشکار 

های امرییا و نیز  اتصال به اقتصاد های آسیایی به ویکژ  چکین و هنکد ککه از رشکد بسکیار رکوب و مناسکبی 

ییی از مهمترین انتقادی که از سوی غرب متو ه عربستان سهودی . (Guzansky, 2011)ار بود  اندبررورد

بود، مربوط به قتل  مال راشق ی، در سفارت عربستان در استانبول بود ککه عمیقکاه شکهرت عربسکتان و بکه 

ی بود که واککنش چکین ویژ  محمد بن سلمان را نزد اروپایی ها و آمرییایی ها از بین برد  بود. این در حال

به این مسئله، ی  سیوت نسبی و مالیم بود و فقخ سخنگوی وزارت امور رار ه چین این اقکدام را یک  

 -برد» رویداد غم انگیز توصیف کرد. به همین دلیل محمد بن سلمان پس از دیدار از چین آن را ی  اقدام 

ی اولکین بکار بکه آن تأکیکد مکی شکد، توافقکاتی بکرای نامید. آن ه که در این دیدار بسیار مهم بود و برا« 2برد

عربستان سهودی دیگر به امرییکا بکه عنکوان تنهکا متحکد  .(Gao, 2019)مبارز  با تروریسم و افراط گرایی بود

استراتژی  رود در سط  منطقه ای و  هانی نگا  نمی کند. علی رغم تالش های ترامپ برای ایجاد اعتماد 

رای برروداری از حمایت ایاالت متحد ، ریاه به رکاطر اینیکه عکدم قطهیکت و مجدد در سران عربستان ب

تداوم عدم اعتماد بین دو کشور بسیار مراقب است. به هرحال، اهداف اقتصادی، نگرانی هکا ژئکوپلیتییی، و 

محیخ سیاسی بی قبات منطقه ای عربستان را وادار کرد  است تا ی  آلترناتیو  دید را در سیاست  هکانی 

 رای رودش پیدا کند. در نتیجه عربستان باید پیوند های بیشتری را با چین داشته باشد. ب

در حقیقت ریاه بیشتر از آنیه دل نگران درالت فزایند  پین در راورمیانه باشد، دل مشغول ککاهش 

، و سکپس عقکب نشکینی نظکامی ایکاالت 2003سط  تههدات واشنگتن در قبال منطقه است. اشغال عراق در 

، تهدیل نیروهکا در افغانسکتان و ککاهش واردات نفکت ایکاالت متحکد  از عربسکتان 2012متحد  از عراق در 

سهودی از  مله نشانه های این به اصطال  کاهش تههدات امرییا در قبال عربسکتان اسکت. عکالو  بکر آن، 

ه، ککاهش فشکار بکر عربستان سهودی از رفتار سیاسی کلی واشنگتن، از  مله عدم مدارله نظکامی در سکوری

ایران پس از بر ام، و پشتیبانی ایاالت متحد  از برقراری دموکراسی در راورمیانه بیش از پکیش ناراضکی و 
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دلواپس شد  است. این مسائل باعث تردید ریاه در ارتباط با اطمینان پذیری بلندمدت واشنگتن به عنوان 

د را  حلی نسبی برای رابطه پرآشوب رکود بکا ی  متحد شد  است. از نظر عربستان سهودی، چین می توان

 ابات متحد  باشد.
 

 

 . وجوه افتراق و اشتراک دیدگاه های چین و عربستان سعودی 7

عربستان سایه اندارته است : سوریه و ایران. ریکاه  –مشخصاه دو مسئله کلیدی بر روابخ نزدییتر چین 

هکر دو نهضکت هکای مردمکی در  هکان عکرب را  –و پین دیدگا  های مشابهی در مورد بهار عربی دارنکد 

اما روییرد های متفاوتی به  نگ دارلی سوریه دارند. چین از روسیه تمیین ککرد   -تهدید آمیز می دانند

و مخالفت مدارله رکار ی در سکوریه اسکت، در حکالی ککه عربسکتان سکهودی از مدارلکه رکار ی، علکی 

ایت می کنکد. ریکاه رواهکان سکرنگونی رژیکم اسکدد الخصوا ایاالت متحد  یا مدارله نظامی غرب، حم

تحت حمایت ایران است، که بزرگترین رقیب و دشمن عربستان سهودی در راورمیانکه هکم محسکوب مکی 

شود. اما پین منافع ملی منسجم چندانی در دمشق ندارد. از نظر چین، ییی از مسائل مهم در مهکره رطکر 

ق بین الملل و اصل عکدم مدارلکه در امکور دارلکی دولکت در سوریه، اصل حاکمیت مستقل دولت در حقو

های دیگر است که چین از دیر باز آن را پاس داشته است. در حقیقت چین بهد از اینیه احسکاس ککرد در 

در لیبی مورد ریانت قرار گرفته، به هیچ و ه دیگر عالقه ای به حمایت از مدارله در سکوریه از  2011سال 

شکورای امنیکت سکازمان ملکل ) ککه بکر لیبکی تحکریم هکای  1970دا پیکن از قطهنامکه رود نشان نداد. در ابت

رأی ممتنع داد که بکر فکراز لیبکی  1973تسلیحاتی وضع می نمود ( حمایت کرد. اما ی  ما  بهد، به قطهنامه 

و  ی  منطقه پرواز ممنوع را وضع کرد. از نظر چین تغییر موضع به حمایت هکوایی فهاالنکه تکر نکاتو از گکر

بنابراین چین به این «. آنها پا را از حدود قطهنامه فراتر گذاشته اند» های مخالف در لیبی به این مهناست که 

باور رسید  بود که با ی  سیاست بازند  و دفاعی موافقت کرد  است و نه ی  عملیکات هکوایی قاطهانکه و 

ضوع سوریه تالش کرد تکا بکه صکورت . به همین دلیل چین در مو  (Alterman, 2016, p.26)تها م محور

فهاالنه و مستقیم ورود نیند و  نگ دارلی سوریه ی  مسئله قانویه و فرعی برای دولت چین محسوب می 

 شود.

ییی دیگر از موضوعات مورد ارتالف چین و عربستان سهودی، مسئله ایران است. در حالی که پیکن، 

مکی کنکد، ریکاه، تهکران را یک  رقیکب و دشکمن تهران را ی  دوست همیشگی، هرچند بد قلق، تصکور 

رقابت یا ... تخاصم بکین عربسکتان » بزر  رود در منطقه می داند. به گفته وو بینگ بینگ از دانشگا  پین
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ییکی از تناقضکات درونکی در « بکر مکی گکردد 1979سهودی و ایران که قدمت آن به انقالب اسالمی سکال 

بر می گکردد و دو  1970بطه  مهوری رلق چین با ایران به دهه روییرد پین به رلیج فارس بود  است. را

کشور هموار  رابطه روبی اما پی ید  ای را داشته اند. از آنجا که تهران و ریاه ییدیگر را با دید  ظکن و 

تردید و به چشم رقیب نگا  می کنند، این واقهیت که چین با ایران روابخ دوسکتانه دارد، منشکا  ارکتالف و 

از مسکائل مکورد ارکتالف دو کشکور هم نکین  اری دو کشور چین و عربسکتان در راورمیانکه اسکت.ناسازگ

مربوط به فرهنگی دو کشور می باشد. رسانه های نخبه گرا و عوام گرای سهودی، در موضوعات سکوریه و 

مومی از سین کیانگ، انتقادات علنی قابل تو هی را به چین وارد می کنند. در طی سال های اریر، تصور ع

چین در عربستان، ترکیکب و تلفیقکی از نقطکه نظکرات مثبکت و منفکی بکود  اسکت. از یک  سکو، بسکیاری از 

ها از الگوی توسهه اقتصادی چین و قابلیت این کشور در تلفیق فرهنگ سنتی رود با مدرنیتکه علنکاه سهودی

فی زیکادی نسکبت بکه چکین تمجید و تحسین کرد  اند. از سوی دیگر افیار عمومی سهودی، چندگانگی من

پیدا کرد  است. در مقابل افزایش تهامالت سیاسی و اقتصادی بین عربستان و چین، افیار عمکومی سکهودی 

   (Alterman, 2016, p.28)  است ی  تصور منفی پایدار از چین داشته
 

 نتیجه گیری

تأکید می کنکد ککه ناشکی از همانطور که گفته شد، تئوری نوواقع گرایی والتز بر رفتار مشابه دولت ها 

فشارهای سارتار آنارشی  نظام بین المللی است. این فضای آنارشکی  سرشکار از بکی اعتمکادی و اتیکای 

دولت ها به رود و نیز تغییر دوستی ها و دوشمنی ها به دلیل و ود منافع گوناگون و البته متغی ر دولت ها در 

ن تئوری محرک رفتار عقالیی دولت ها است ترسیم هزینه تهامل با ییدیگر است. پس آن ه که از منظر ای

در بستر فقدان اقتدار مرکزی در نظام بین المللی است. روابخ چین و عربسکتان  ،ها و فاید  های ی  روابخ

در بستر رقابت دو ابرقدرت آن روز شروع شد. به حیم نظکام دو قطبکی آن روز عربسکتان  1979سهودی از 

ایاالت متحد  بود  که با دشمنان چکین از  ملکه چکین تایپکه راوابکخ دیپلماتیک   سهودی متحد استراتژی 

، و تغییر بافت نظام بین المللی از دو قطبی به دوران گکذار، 1991برقرار کرد  بود. با فروپاشی شوروری در 

عربسکتان  منافع دو بازیگر چین و عربستان نیز تغییر کرد. لذا چین به عنکوان قکدرت اقتصکادی اول  هکان، و

سهودی به عنوان اولین قدرت بزر  تولید کنند  نفت در  هان، در راستای کسب منافع سیاسی، اقتصادی 

و به ویژ  امنیتی شروع به توسهه تهامالت با ییدیگر کردند. توانمنکدی عربسکتان سکهودی در کنتکرل بکازار 

و ه به حساسیت چین به نوسان قیمت لذا با ت  هانی نفت به عربستان نفو ی سیاسی زیادی را بخشید  است.

 هانی نفت، تداوم عرضه نفت آن برای اقتصاد رو به رشد آن بسیار مهکم بکه نظکر مکی رسکد. بکه ویکژ  ککه 
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عربستان هم بر اعضای اوپ  و هم غیر اوپ  نفو  فوق الهاد  ای دارد. البتکه ایکن روابکخ اقتصکادی بسکیار 

های سیاسی و نگرانی های باشد که در ارتباط چین و عربستان با  نزدی  و رو به توسهه  شاید متأقر از پیامد

ایاالت متحد  و ایران و احتمال گسترش افراط گرایی اسالمی نیز در حال وقکوع اسکت. از نگکا  چینکی هکا 

روابخ با قبات با عربستان سهودی بهترین روییرد برای حفظ توازن با امرییا در زمانی اسکت ککه از رریکد 

متحد  محروم شود و یا روابخ چکین و امرییکا بکه دالیلکی ماننکد حضکور امرییکا در آب هکای نفت ایاالت 

دریایی چین و مسئله تایوان تیر  شد  و یا اینیه به هکر دلیکل دیگکری در منطقکه راورمیانکه نکا آرامکی هکای 

ی  دیدی رخ دهد. از سوی دیگر اهداف اقتصادی عربستان سهودی، و محکیخ سیاسکی بکی قبکات منطقکه ا

راورمیانه و رقابت با ایران، و کاهش تههدات ایاالت متحد  در برابر آن  این کشور را وادار کرد  است تکا 

در  ستجوی ی  متحد استراتژی   دید در سیاست  هانی برای رودش باشد. به همکین دلیکل عقالنیکت 

ا چین سوق داد  است. دولت سهودی آن را به سوی گسترش و تهمیق تهامالت سیاسی، اقتصادی و امنیتی ب

نگرانی دولت سهودی از افزایش نفو  ایران در منطقه بهد از انهقاد بر ام و کاهش فشار ایکاالت متحکد  بکر 

آن تا اوایل ریاست  مهوری ترامپ، از عمد  ترین عامل ترس و نگرانی سهودی ها در منطقه بود  است. با 

هوری اسالمی ایران با چین داشته، توسهه تهکامالت تو ه به تهامالت و همیاری های مناسبی که دولت  م

با تو که بکه  -عربستان با چین شاید پاسخی به این تهدید عمد  در منطقه باشد. از نگا  سهودی ها اگر چین 

قطهنامه ها و تحریم های ضد ایرانی سازمان ملل و ایکاالت متحکد  را  -اینیه عضو دائم شورای امنیت است

ررید نفت رود را از آن کاهش دهد، موازنه قدرت در منطقه به نفکع عربسکتان رقکم تصویب کند، و میزان 

رواهد رورد. گرچه شاید محاسبات سهودی ها پین را به کاهش ررید نفت از ایکران ترغیکب نمایکد، امکا 

ن و ود منافع استراتژییی عمد  ای که با دولت ایران دارد، مانع از این رواست سهودی ها می شود. بنابرای

موضوع ایران و برری از مسائل منطقه ای دیگر سبب ارتالف دیدگا  این دو بازیگر شکد  اسکت. چکین بکر 

حسب سیاست رار ی رود عالقه و تمایلی به حضور مستقیم نظامی در راورمیانه و تنگ کردن عرصه بکر 

ش پیونکد هکای قدرت های بزر  فرامنطقکه ای ماننکد ایکاالت متحکد  را نداشکته و بیشکتر از  طریکق گسکتر

اقتصادی درصدد تأمین منافع امنیتی رود در منطقه است. برعیس عربستان سکهودی ککه بیشکتر متمایکل بکه 

حضور نظامی چین در منطقه است. بنابراین از دیدگا  نو رئالیستی هر چه تهداد قدرت های بازیگر و قطکب 

قدرت های منطقه ای و قکدرت هکای  های تشییل دهند  موازنه قوا در ی  منطقه بیشتر باشد، آزادی عمل

کوچ  نیز بیشتر می شود و این قدرت ها، فرصت و فضای بیشتری برای بازیگری و نقش آفرینی به دست 

می آورند. بنابراین حضور چین در رلیج فارس حتما رالق فرصت های  دیکدی بکرای عربسکتان سکهودی 
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 بود.برای تأمین منافع امنیتی، سیاسی و اقتصادی آنها رواهد 
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