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            سرمایه گذاری چین در عراق؛ دوراهی امنیت و نفت

 بعــد از ســقوط صــدام، چیــن بــه یکــی از شــرکای اقتصــادی مهــم عــراق تبدیــل شــد؛ به گونــه ای کــه عــده ای از 
کارشناســان، چیــن را برنــدۀ اصلــی حملــۀ امریــکا بــه عــراق می دانســتند. چیــن به عنــوان یکــی از واردکننــدگان 
بــزرگ نفــت خــام در ســال های اخیــر، نــگاه متفاوتــی بــه کشــورهای تولیدکننــدۀ نفــت دارد و روابــط خــود بــا 
ــل  ــن تبدی ــاز چی ــدۀ نی ــع مهــم برطرف کنن ــه یکــی از مناب ــراق ب ــان، ع ــن می ــا را گســترش داده اســت. در ای آن ه
شــده اســت. وضعیــت فعلــی عــراق پــس از تحمــل ســال ها جنــگ، رویارویــی بــا تروریســم، مشــکالت عظیــم 
اقتصــادی و فقــر، از ســویی، عاملــی بــرای تمایــل ایــن کشــور بــرای گســترش روابــط اقتصــادی بــا قدرت هــای 
بــزرگ و جــذب ســرمایۀ اقتصــادی آن هــا بــرای بهبــود شــرایطش بــوده اســت و از ســوی دیگــر، خــأ قــدرت، 
در کنــار منابــع عظیــم نفــت خــام، عــراق را بــه محلــی جــذاب بــرای ایــن قدرت هــا تبدیــل کــرده اســت. ســؤال 
ایــن اســت کــه بــا گســترش بحــران امنیــت در عــراق، روندهــای آتــی اقتصــادی چیــن بــرای ادامــۀ همــکاری بــا 

ایــن کشــور چگونــه خواهــد بــود.

مقدمه

ــن نقــش در حــوزۀ اقتصــادی  ــه و ای ــت یافت ــده ای اهمی ــه به طــور فزاین ــن در خاورمیان ــر، نقــش چی در دهــۀ اخی
ــه خــود اختصــاص می دهــد.  ــوده اســت. ســرمایه گذاری خارجــی چیــن رقــم قابل مالحظــه ای را ب چشــمگیرتر ب
بــر اســاس بــرآورد ردیــاب ســرمایه گذاری جهانــی چیــن در مؤسســۀ امریکــن انترپرایــز،1 ســرمایه گذاری چیــن 
در خاورمیانــه بــرای »ابتــکار کمربنــد و راه« از ســال 2013 بــه ارزش بیــش از 123میلیــارد دالر تخمیــن زده  شــد. 
در ســال 2016 نیــز چیــن بــه بزرگ تریــن منبــع ســرمایه گذاری خارجــی بــرای منطقــه تبدیــل شــد و از آن زمــان، 
ــد؛  ــه نشــان می دهن ــن عالق ــن حضــور چی ــه ای ــز ب ــه نی ــدام، در حــال رشــدکردن اســت. کشــورهای خاورمیان م
ــی متفــاوت اســت؛ چراکــه  ــا دولت هــا و ســازمان های غرب ــط ب ــا رواب ــن، ب ــا چی ــط ب ــوع رواب به خصــوص کــه ن
ــه اصالحــات سیاســی و حقــوق بشــری هســتند. بحــث  ــان معمــوالً خواســتار وجــود پیش شــرط هایی از جمل آن
ــن  ــت دادن ای ــت و اهمی ــادی اس ــعۀ اقتص ــود توس ــا و بهب ــت دولت ه ــت ظرفی ــامل تقوی ــتر ش ــا بیش ــا چینی ه ب
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کشــور بــه رشــد اقتصــادی، بــدون توجــه بــه موضــوع آزادســازی، خصوصیتــی جــذاب بــرای دولت هــای منطقــه 
اســت. نکتــۀ دیگــر اینکــه ابتــکار کمربنــد و راه، چشــم انداز مثبتــی از خاورمیانــه، به عنــوان قطــب کلیــدی جــادۀ 
ــد. در  ــا متصــل کن ــه افریقــا و اروپ ــد سراســر آســیا را ب ــه دســت می دهــد. ایــن جــاده می توان ــد، ب ابریشــم جدی
ایــن میــان، موقعیــت اســتراتژیک عــراق در طــرح راه ابریشــم، از دیــدگاه چیــن، نقشــی حیاتــی بــه ایــن کشــور 
ــارد دالر ســرمایه بابــت طــرح  ــه کــه در ســال 2018 معــادل 28میلی داده اســت. آن دســته از کشــورهای خاورمیان
»یــک کمربنــد، یــک راه« دریافــت کردنــد، نقــش مهمــی در »اســتراتژی بــزرگ چیــن« دارنــد. شــی جینگ پینگ از 
زمــان ریاســت جمهوری خــود، به طــور گســترده، بــه ایــن منطقــه روی آورده اســت و بــا وجــود ظاهــر اقتصــادی 

ــد.2 ــش دهن ــه افزای ــه ای در خاورمیان ــور قابل مالحظ ــن را به ط ــدرت چی ــد ق ــط می توانن ــن رواب ــش، ای اقدامات

   سیاست  توسعۀ سرمایه گذاری خارجی چین

چیــن در ســال 2003 از جملــه مخالفــان حملــۀ امریــکا بــه عــراق بــود و در کنــار آلمــان و روســیه و فرانســه، آن 
را محکــوم و از مشــارکت در ایــن تجــاوز خــودداری کــرد. بــا ایــن حــال، یکــی از برنــدگان بــزرگ قرادادهــای 
نفتــی عــراق پــس از تجــاوز امریــکا، چیــن بــود. شــرکت های چینــی، مایــل بودنــد قراردادهــای 20ســالۀ کارمــزدی 
ــد.  ــد، حاشــیۀ ســود کمتــری در نظــر می گرفتن ــه می کردن ــه آنچــه شــرکت های اروپایــی مطالب ــد و نســبت ب ببندن
در ســال 2008 شــرکت ملــی نفــت چیــن )CNPC( نخســتین شــرکت خارجــی از بعــد از حمــلۀ امریــکا بــود کــه 
قــرارداد تولیــد نفــت بــا دولــت عــراق را امضــا کــرد. شــرکت ملــی نفــت چیــن بــا شــرکت نفــت و گاز بریتانیــا 
)BP( شــریک و موفــق شــد قــرارداد خدمــات بــرای توســعۀ بزرگ تریــن میــدان نفتــی عــراق، یعنــی میــدان نفتــی 

رومیلــه را بــه امضــا برســاند.

ــط  ــت و فق ــراق اس ــادی ع ــریک اقتص ــن ش ــن بزرگ تری ــر، چی ــال حاض ــز، در ح ــال تایم ــزارش فایننش به گ
روســیه بیشــتر از عــراق بــه چیــن نفــت می فروشــد. بــر اســاس ایــن گــزارش، صــادرات نفــت عــراق بــه چیــن 
در نیمــۀ اول ســال 2020 حــدود 30 درصــد نســبت بــه ســال گذشــته افزایــش داشــته اســت و بیــش از یک ســوم 
ــاالت متحــده در  ــه ای ــراق ب ــت ع ــه صــادرات نف ــی اســت ک ــن در حال ــد. ای ــراق را تشــکیل می ده صــادرات ع
ــان  ــر زم ــش از ه ــه بی ــکا در خاورمیان ــه حضــور امری ــون ک ــه اســت. اکن ــش یافت ــه نصــف کاه ــدت مشــابه ب م
ــاز  ــت موردنی ــن نف ــه تأمی ــادی، ب ــدید اقتص ــای ش ــل تحریم ه ــز به دلی ــران نی ــت و ای ــش برانگیز اس ــری پرس دیگ
چیــن قــادر نیســت، چیــن بــا اســتفاده از شــرایط موجــود، در حــال گســترش نفــوذ خــود در عــراق و منطقــه اســت. 
چیــن ســرمایه گذاری وســیعی هــم در میــان متحــدان ایــاالت متحــده در خلیــج فــارس نمــوده و آن هــا را مجــذوب 
فنــاوری نظامــی خــود کــرده اســت.3 البتــه در ایــن میــان، انقــالب نفتــی شــل در امریــکا نیــز در خودکفایــِی بخــش 

انــرژی و بی میلــی آن بــه نفــت کشــورهایی مثــل عــراق و عربســتان تأثیــر بســزایی داشــته اســت.

نخســتین پایــگاه نظامــی خارجــی چیــن، ســه ســال پیــش، در جیبوتــی تأســیس شــد؛ امــا آنچــه اهمیــت دارد 
ــه  ــد ک ــاری می کن ــای تج ــادی از بندره ــداد زی ــی در تع ــرمایه گذاری های عظیم ــور س ــن کش ــه ای ــت ک ــن اس ای
می توانــد به راحتــی بــه کاربــری نیــروی دریایــی در ســایر مناطــق اســتراتژیک، از جملــه بنــدر گــوادر پاکســتان و 
بنــدر دقــم عمــان در دو ســوی خلیــج عمــان، تبدیــل شــود. به عــالوه چیــن می کوشــد بــا تمــام کشــورها، حتــی 
آن هایــی کــه بــا هــم مخالف انــد، مثــل ایــران و عربســتان، در کنــار هــم تعامــل داشــته باشــد. بــا ایــن وصــف، چیــن 
تمایــل چندانــی بــه درگیــری در مســائل امنیتــی منطقــه نــدارد و تــا آنجــا کــه بتوانــد خــود را از چنیــن مســائلی 
دور نگــه مــی دارد. ایــن کشــور ثابــت کــرده اســت کــه بــه هیــچ شــریکی وفــادار مطلــق نیســت و در هــر کجــا 
ــا  ــن ب ــد. چی ــود را گســترش می ده ــوذ خ ــرمایه و نف ــد و س ــد، حضــور می یاب ــته باش ــود داش ــش وج ــه امکان ک
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واردات 7/238میلیــارد دالر یــا به عبارتــی 6/22 درصــد کل از واردات نفــت خــام در 2019، همچنــان بزرگ تریــن 
واردکننــدۀ نفــت خــام جهــان اســت.

اینکه چین تمایلی به درگیری در مسائل امنیتی منطقۀ پرآشوب خاورمیانه ندارد و همواره تالش کرده است روابط 
متوازنی با کشورهای حتی دارای تضاد منافع برقرار کند، امر پنهانی نیست. با وجود این، ورود به این منطقه و در عین 
حال دورماندن از مناقشات آن، چندان کار ساده ای نیست، به خصوص در عراق و در زمینۀ رابطۀ میان دولت مرکزی و 
اقلیم؛ چراکه کردستان دارای منابع عظیم نفت و گاز است و نوع رابطۀ آن با دولت و صلح و ثبات، می تواند به شدت بر 
منافع چین اثرگذار باشد. این برای چین معضل محسوب می شود؛ چراکه این کشور همواره فعالیت های جدایی طلبانه 
و تجزیه طلبانه را در راستای اعمالی همچون تروریسم و افراط گرایی قرار داده است و حفظ تمامیت ارضی کشورها 
را اولویت نخست خود و هر دولتی می داند. اما اقلیم کردستان برای چین اهمیت زیادی دارد و از آنجا که می تواند 
هم پیمان مؤثری در منطقه برای چین باشد، با وجود موضع مخالف چین در برابر جنبش های جدایی طلب، چینی ها 
به اندازه ای از منافع اقتصادی در کردستان برخوردارند که این اقلیم را برای آن ها از سایر مناطق عراق متمایز کرده 
است. به عالوه، کردستان می  تواند اهرم نفوذی علیه ترکیه باشد که میزبان جدایی طلبان اویغور است. بنابراین چین برای 

هماهنگ کردن منافع امنیتی و اقتصادی خود در این منطقه باید هوشیاری بسیاری به خرج دهد.

راه حل نجات ملی عراق؛ جذب سرمایۀ خارجی 

عــراق دومیــن تولیدکننــدۀ بــزرگ اوپــک اســت و بــر اســاس اســتانداردها، حتــی اســتانداردهای اوپــک، اقتصــادی 
بســیار وابســته بــه نفــت دارد و بعــد از ســقوط قیمــت نفــت در مــارس2020 و همه گیــری ویــروس کرونــا، درآمــد 
ــن زده و  ــراق دام ــت ع ــه مشــکالت اقتصــادی دول ــن مســئله ب ــه اســت.4 همی ــش یافت بودجــۀ آن به شــدت کاه
موجــب شــده اســت مــوج بیــکاری، فقــر و اعتراضــات در ایــن کشــور بــه راه بیفتــد. بــر اســاس گــزارش بانــک 
جهانــی در 11نوامبــر2020، بحــران کرونــا و کاهــش قیمــت نفــت می توانــد بــه ســقوط 5/5میلیــون نفــِر دیگــر از 
مــردم عــراق در دامــان فقــر منجــر شــود. کاهــش درآمــد دولــت از تــوان آن بــرای پرداخــت حقوق هــا کاســته و 
همیــن مســئله، اعتراضــات گســترده ای در شــهرهای مرکــزی و جنوبــی و نیــز در اقلیــم کردســتان علیــه مقامــات 
رقــم زده اســت. بنابرایــن طبیعــی اســت کــه دولــت بــه هــر راهــی بــرای افزایــش ســرمایه دســت بزنــد و یکــی از 

راه هــای در دســترس، جــذب ســرمایۀ خارجــی اســت.

ــا کشــورهای  ــادی دارد. مجــاورت عــراق ب ــرای چیــن اهمیــت زی ــار ســایر کشــورهای منطقــه، ب عــراق در کن
ســاحلی دریــای مدیترانــه و خلیــج فــارس بــرای ابتــکار یــک کمربنــد یــک راه )BRI( مزیــت اســت و ایــن کشــور 
را بــه منطقــه ای اســتراتژیک بــرای ایــن طــرح تبدیــل کــرده اســت. حمایــت مالــی چیــن بــرای عــراق جذاب تــر 
ــا کشــورهای  ــن ب ــراه دارد. چی ــه هم ــری ب ــای کمت ــه محدودیت ه ــول اســت؛ چراک ــی پ ــدوق بین  الملل از وام صن
ســاحلی دریــای مدیترانــه در تعامــل فعــال اســت و بــا ترکیــه، مصــر، لبنــان، رژیــم صهیونیســتی و ســوریه معامالت 
فعــال انجــام داده اســت. یــک منبــع در شــرکت ملــی نفــت چیــن بــه انــرژی اینتلیجنــس گفتــه اســت ممکــن اســت 
ایــن شــرکت در آینــده، ســهام باقی مانــدۀ اکســون موبیــل در میــدان نفتــی عظیــم آن، قرنــه غربــی1 را بخــرد. در 

کل، روابــط جــدی بــا چیــن بــرای عــراق ریســمان نجــات اســت.

عــراق هــم بــرای جلب نظــر چیــن در ســرمایه گذاری های هنگفــت در ایــن کشــور منفعــل نبــود و تــالش کــرد 
بــا عملکــرد خــود در نظــام بین الملــل، خــود را بــه چیــن نزدیک تــر کنــد و ثابــت نمایــد کــه می توانــد شــریکی 
موثــر، به خصــوص در ســطح بین المللــی باشــد. بــرای نمونــه، در ســال 2019 ســفیران ســازمان ملــل از 50 کشــور 
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نامــۀ مشــترکی5 امضــا کردنــد و بــه کمیســاریای عالــی پناهنــدگان تحویــل دادنــد و از رفتــار چیــن بــا اویغورهــا و 
ســایر اقلیت هــای مســلمان در منطقــه ســین  کیانگ حمایــت کردنــد. عــراق یکــی از ایــن 50 کشــور بــود. عــالوه 
بــر ایــن، عــراق در ســال 2020 یکــی از 53 کشــوری بــود کــه در ســازمان ملــل از قانــون امنیــت ملــی هنگ کنــگ 
حمایــت کــرد. ایــن نشــان می دهــد کــه چیــن از ایجــاد وابســتگی اقتصــادی تــا چــه حــد می توانــد بــرای پیشــبرد 
ــن و  ــط چی ــه پکــن، رواب ــپتامبر2019 ب ــدی در ســفر خــود در س ــد. عبدالمه ــتفاده کن ــداف سیاســی خــود اس اه
عــراق را آمــادۀ جهشــی کوانتومــی6 دانســت. وزیــر بــرق وقــت نیــز چیــن را گزینــۀ اصلــی شــراکت اســتراتژیک بــا 
عــراق معرفــی کــرد. پیــش از عبدالمهــدی نیــز حیــدر العبــادی در دســامبر2015 در ســفر خــود بــه چیــن توافقــی 
در زمینــۀ همــکاری اســتراتژیک بــا ایــن کشــور امضــا کــرده بــود. عــالوه بــر ایــن، او از چیــن بــرای پروژه هــای 
انــرژی، بــرق، ارتباطــات و زیرســاخت ها قــول مســاعدت گرفــت. در ســال 2015، عــراق فنــاوری پهبــاد مســلح 
را از چیــن وارد کــرد کــه در میــدان جنــگ موصــل و رمــادی بــا داعــش، شــرایط را تغییــر داد. ایــن یعنــی عــراق 

و چیــن گام هایــی مهــم حتــی در موضــوع امنیــت بــرای گســترش ارتبــاط دوجانبــه برداشــته اند.

روابط دوجانبه

ــادل  ــابق، ع ــت وزیر س ــت. نخس ــی نیس ــه دورۀ الکاظم ــوط ب ــن مرب ــراق و چی ــکاری ع ــه هم ــت ک ــن اس روش
ــی  ــراه هیئت ــپتامبر2019 به هم ــراق، در س ــت اقتصــاد ع ــرای تقوی ــن ب ــدرت چی ــتفاده از ق ــرای اس ــدی، ب عبدالمه
ــک  ــکار ی ــه ابت ــراق رســمًا ب ــا امضــا شــد و ع ــه ای از تفاهم  نامه ه ــدار، مجموع ــن دی ــرد. در ای ــه پکــن ســفر ک ب
ــن دانســت.7  ــراق و چی ــط ع ــی در رواب ــدار را جهشــی کوانتوم ــن دی ــک راه پیوســت. عبدالمهــدی ای ــد، ی کمربن
یکــی از توافقــات مهمــی کــه صــورت گرفــت، اعتبــار حســابی بــود کــه نفــت را تضمیــن بازســازی قــرار مــی داد: 
ــن،  ــاده، راه آه ــاخت ج ــه س ــتراتژیکی از جمل ــای اس ــرای پروژه ه ــل اج ــت در روز، در مقاب ــکه نف ــزار بش 100ه
ــط  ــاخت ها توس ــردن زیرس ــرژی و آماده ک ــن ان ــز تأمی ــد و نی ــدر، س ــکونی، بن ــع مس ــه، مجتم ــتان، مدرس بیمارس
ــط  ــای رواب ــود و به معن ــه عــراق ب ــن ب ــی از طــرف چی ــرارداد در حقیقــت، وامــی نفت ــن ق ــی. ای شــرکت های چین
محکم تــر میــان بغــداد و پکــن اســت. بــر اســاس اطالعــات گمــرک چیــن، عــراق یکــی از تأمین کننــدگان بــزرگ 
ــه، 25/1میلیــون بشــکه  ــارد دالر، روزان نفــت چیــن اســت کــه در 10 مــاه نخســت ســال 2020 در ازای 16/6میلی

ــدۀ جهــان حمــل کــرده اســت. ــن واردکنن ــه عظیم تری نفــت خــام ب

از ســوی دیگــر از زمــان رونــق شــل، تقاضــای آمریــکا بــرای نفــت خــام عــراق به شــدت کــم شــده و طــی ســه 
مــاه گذشــته، تــا دســامبر 2020، بــه کمتــر از 100هــزار بشــکه در روز رســیده اســت. کمترشــدن تمایــل امریــکا بــه 
منابــع عــراق، ایــن کشــور را بیــش از گذشــته بــه ســرمایۀ چینــی مشــتاق کــرده اســت. شــرکت قدرتمنــد چینــی 
به نــام ژنهــوا8 بــا پشــتوانۀ نظامــی خــود، تاجــر فعــال نفــت خــام عــراق شــده اســت. ایــن شــرکت، موقعیــت برتــر 
خــود در عــراق را از دو ســال پیــش، یعنــی از زمانــی بــه دســت آورد کــه بــا غــول نفتــی دولــت، یعنــی شــرکت 
ــری در  ــرکت دیگ ــا ش ــن ی ــت چی ــی نف ــرکت مل ــا ش ــن اســت ب ــوا ممک ــد. ژنه ــریک ش ــن، ش ــت چی ــی نف مل

پرداخــت مبلــغ و تقســیم ریســک همــکاری کنــد.

شــرکت نفتــی ژنهــوا در حــال نهایی کــردن معاملــۀ نــادر چندمیلیــارددالری بــا شــرکت دولتــی بازاریابــی نفــت 
عــراق موســوم بــه ســومو9 اســت کــه بــر اســاس آن، ژنهــوا بــا خریــد ماهانــه 4میلیــون بشــکه نفــت طــی پنــج 
ــرای  ــن ب ــردازد و ای ــه ســومو بپ ــارد دالر پیش پرداخــت ب ــن شــرکت قصــد دارد 2میلی ــد. ای ســال موافقــت می کن
ــر نفــت خــام عــراق کافــی اســت. ایــن معاملــه هنــوز در پارلمــان عــراق در فراینــد  اقتصــاد خمــوده و مبتنــی ب
بررســی اســت وتأییــد نهایــی آن نیــز بــر عهــدۀ الکاظمــی قــرار دارد. چنیــن معاملــه  ای در شــرایط اقتصــادی فعلــی 
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عــراق می  توانــد جهــش عظیمــی در روابــط دو کشــور ایجــاد کنــد. به گفتــۀ عــال الیاســری، رئیــس شــرکت ســومو، 
امتیازاتــی کــه عــراق بــه ایــن شــرکت ها اعطــا کــرده اســت شــامل آزادی بــرای تعییــن روز بارگیــری محموله هــا، 

مقصــد صــادرات و امــکان فــروش مجــدد آن هاســت.10

ایــن نخســتین بــار نیســت کــه ســومو و ژنهــوا همــکاری گســترده ای را آغــاز می کننــد. در ســال 2018 نیــز عــراق 
قصــد داشــت در معاملــه ای کــه نزدیــک بــه تصویب شــدن بــود، نفــت خــام بیشــتری بــرای چیــن تأمیــن کنــد؛ ولــی 
ــًا در 17دســامبر2020 هیئت دولــت عــراق، به واســطۀ حفــر ســه چــاه  آن معاملــه در نهایــت بــه هــم خــورد. نهایت
نفــت در میــدان نفتــی شــرق بغــداد، واقــع در 10 کیلومتــری شــرق بغــداد، بــا تجدیــد قــرارداد بــا ژنهــوا موافقــت 
کــرد. ایــن میــدان تقریبــًا 8میلیــارد بشــکه نفــت دارد. در صــورت تصویــب ایــن معاملــۀ چندمیلیــارددالری، قــرارداد 
ــد. در  ــراق باش ــاد ع ــر اقتص ــوا ب ــرمایه گذاری ژنه ــترده تر س ــر گس ــتای تأثی ــدم در راس ــن ق ــد اولی ــر می توان اخی
معامالتــی کــه پیش پرداخــت وجــود دارد، معمــوالً کشــور خریــدارِ نفــت، دولــت وام دهنــده اســت. ایــن اقدامــی 
اســت کــه بغــداد پیــش از ایــن بــه آن تــن نــداده اســت؛ ولــی اکنــون، به خصــوص در بحــران همه گیــری، وضــع 
بــرای عراقــی کــه تقریبــًا کل درآمــدش ناشــی از نفــت خــام اســت، دشــوارتر شــده اســت؛ ازایــن رو ممکــن اســت 

حاضــر بــه چنیــن ریســکی بشــود.

بــا ایــن حــال نبایــد از نظــر دور داشــت کــه دولــت بغــداد بــرای چنیــن معاملــه ای تحــت فشــارهای داخلــی 
ــت  ــه اس ــائرون، گفت ــرای س ــزب ملی گ ــدۀ ح ــلیطی، نماین ــق الس ــی، صدی ــانه های عراق ــل از رس ــرار دارد. به نق ق
دولــت فعلــی بــرای ایــن تشــکیل شــده اســت کــه کشــور را بــرای انتخابــات زودهنــگام آمــاده کنــد، نــه اینکــه 
کشــور را در قراردادهــای مشــکوکی کــه ممکــن اســت ســرمایۀ کشــور را ســال ها دربنــد نگــه دارد، گرفتــار کنــد. 
تنهــا اندکــی پــس از امضــای توافق نامــه بــا چیــن در 23ســپتامبر2019، عــادل عبدالمهــدی در اواخــر نوامبــر همــان 
ــه  ــود ک ــن ب ــا ای ــد. یکــی از بحث ه ــتعفا ش ــه اس ــار ب ــراق ناچ ــی در ع ــی اعتراضــات گســتردۀ مردم ــال در پ س
ــار پارلمــان و رســانه ها نگذاشــته اســت و برخــی از بندهــای آن را پنهــان  ــا چیــن را در اختی دولــت توافق نامــه ب
نــگاه داشــته اســت. مخالفــان، ایــن توافــق را به مثابــۀ اجــاره دادن نفــت عــراق می داننــد و آن را دام بدهــی چیــن 
می نامنــد. آن هــا اســتدالل می کننــد کــه تجربــۀ کشــورهای دیگــر در توافقــات این چنینــی بــا چیــن حاکــی از ایــن 
اســت کــه ایــن کشــورها در ازای بدهــی خــود، یــا ثــروت نفتــی خــود را در گــرو چیــن گذاشــتند یــا مالکیــت 

بخــش بزرگــی از تســهیالتی را کــه چیــن در آنجاهــا ســاخته بــود، از دســت دادنــد.

گســترش مبــادالت بــا چیــن طــرف داران زیــادی هــم دارد. لــوی الخطیــب، وزیــر ســابق بــرق عــراق می گویــد 
ــاده،  ــه ج ــرق ب ــای ب ــر توربین ه ــالوه ب ــن کشــور ع ــی اســت. ای ــی و عمل ــل تجــاری واقع ــد تعام ــراق نیازمن ع
مدرســه، بیمارســتان، فــرودگاه و مگاپــورت هــم نیــاز دارد. او همچنیــن افــزوده اســت: »مــا مشــتاقیم شــرکت های 
ــان  ــه را نش ــن عالق ــروز ای ــا ام ــن ت ــد. چی ــان دهن ــه نش ــرمایه  گذاری عالق ــه س ــد و ب ــراق بیاین ــه ع ــد ب ثروتمن
ــدار، دو کشــور  ــه پکــن در ســال 2019حضــور داشــت. در آن دی ــت ب ــب در ســفر هیئت دول داده اســت.« الخطی
ــرای بازســازی زیرســاخت ها در عــراق امضــا  ــن ب ــارددالری از ســوی چی ــه اعطــای وام 10میلی ــی از جمل توافقات
ــزان  ــراق به می ــام ع ــای خ ــق فراورده ه ــت وام از طری ــود بازپرداخ ــرار ب ــه ق ــن توافق نام ــب ای ــد. به موج کردن

ــا تغییــر دولــت، کوچــک شــد.11 100هــزار بشــکه در روز انجــام شــود؛ ولــی چهارچــوب قــرارداد ب

ــس از  ــه پ ــد ک ــراق می دانن ــدرن ع ــت م ــم دول ــای مه ــی از توافق نامه ه ــز آن را یک ــق نی ــن تواف ــان ای موافق
ــور  ــر کش ــعه در سراس ــادی و توس ــرفت اقتص ــرای پیش ــدی ب ــی کلی ــد اهرم ــری می توان ــگ و درگی ــا جن دهه ه
ــش  ــل کاه ــات اقتصــادی ای مث ــا الزام ــری ی ــرایط کیف ــرارداد، ش ــن ق ــه ای ــن اســت ک ــا ای ــتدالل آن ه ــد. اس باش
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ــدوق  ــی و صن ــک جهان ــوالً بان ــه معم ــوخت ک ــای س ــذف یارانه ه ــا ح ــا ی ــش هزینه ه ــا کاه ــه ی ــری بودج کس
بین المللــی پــول وضــع می کننــد، نــدارد. به گــزارش خبرگــزاری عــراق )INA( الکاظمــی نیــز اعــالم کــرده اســت 
ــن کشــور در  ــۀ نخســت وزیر عــراق، ای ــدارد. به گفت ــا عــراق وجــود ن ــن ب ــۀ چی ــرای توافق نام ــی ب ــچ جایگزین هی
شــرایطی قــرار دارد کــه بایــد ســرمایه های خارجــی را بــه داخــل جــذب کنــد تــا بتوانــد بــه بازســازی کشــور و 
ایجــاد فرصت هــای شــغلی مناســب اقــدام کنــد. او معتقــد اســت تالش هایــی کــه در ایــن میــان بــرای ممانعــت از 
روابــط عــراق بــا کشــورهای دیگــر صــورت می گیــرد، در شــایعات نادرســت ریشــه دارد و واقعیــت را تحریــف 

می کننــد.

جمع بندی

ــد،  ــب می کنن ــه کس ــودی ک ــدا از س ــن، ج ــک از طرفی ــور، هری ــادالت دو کش ــم مب ــدن حج ــا گسترده ترش ب
ــک  ــور کم ــی کش ــش نقدینگ ــه افزای ــد ب ــن می توان ــن وام از چی ــراق، گرفت ــرای ع ــد. ب ــز دارن ــی نی نگرانی های
زیــادی کنــد؛ ولــی بــا ســابقۀ فســاد موجــود در دولــت عــراق، ایــن احتمــال نیــز وجــود دارد کــه ثــروت واردشــده 
صــرف پرداخــت حقــوق کارکنــان بخــش دولتــی شــود و در کِل اقتصــاد عــراق تغیییــری ایجــاد نکنــد. پــس بــا 
بیشترشــدن درآمــد حاصــل از نفــت و صــرف آن بــرای پرداخــت حقوق هــای بخــش دولتــی، محتمــل اســت کــه 
ســرمایۀ چینــی حتــی بــه فســاد بیشــتر در عــراق دامــن بزنــد. شــرکت های چینــی نیــز نگران انــد کــه در صــورت 
وخامــت اوضــاع امنیتــی عــراق، پــول خــود را از دســت بدهنــد. اینکــه دوبــاره در عــراق درگیری هایــی روی دهــد 
کــه بــه کاهــش تولیــد نفــت منجــر شــود، شــرکتی مثــل ژینهــوا را نگــران می کنــد کــه هــم بــه نفــت نرســد و هــم 

ــه عــراق را از دســت بدهــد. پیش پرداخــت خــود ب

ــن  ــع ای ــه مناب ــی ب ــراق و بی میل ــور در ع ــۀ حض ــه ادام ــکا ب ــل امری ــش تمای ــود کاه ــا وج ــر ب ــوی دیگ از س
کشــور، ایــاالت متحــده همچنــان چیــن را رقیــب بزرگــی می دانــد کــه از گســترش نفــوذ آن در منطقــه ناخرســند 
ــن در عــراق  ــع از گســترش نفــوذ چی ــد مان ــه روش هــای مســتقیم و غیرمســتقیم تــالش می کن ــن ب اســت. بنابرای
شــود. چنیــن فشــارهایی می توانــد عــراق را بــرای اجــرای توافــق بــا چیــن دچــار تردیــد نمایــد. حتــی گروهــی 
معتقدنــد کــه الکاظمــی روابــط بــا مصــر و عربســتان را در اولویــت قــرار داده اســت و عــده ای تمایــل کشــورهای 
عــرب بــه برقــراری ارتبــاط بــا عــراق را ناشــی از فشــارهای امریــکا می داننــد. احتمــاالً بــا تغییــر رئیس جمهــور، 
ایــاالت متحــده موضعــش در قبــال عــراق را بازبینــی خواهــد کــرد؛ هرچنــد بــا توجــه بــه نقــش محــوری امریــکا 
در آســیا بــه نظــر نمی رســد ایــن کشــور بــه  ایــن زودی هــا عقب نشــینی نظامــی و دیپلماتیــک کنــد. تقاضــا بــرای 
ســرمایه و تخصــص ایــاالت متحــده نیــز به راحتــی از بیــن نخواهــد رفــت؛ بــا ایــن حــال، شــرکت های چینــی از 
هــر فرصــت مناســبی بــرای گســترش نفــوذ خــود در هــر کشــوری در منطقــه از جملــه عــراق اســتفاده می کننــد 

و منابــع عظیــم مالــی چیــن نیــز ایــن اجــازه را بــه آن هــا می دهــد.

در هــر حــال، ایــن معاملــه خالــی از ریســک نیســت. عــراق نگــران اســت در همــان وضعیتــی کــه بــرای آنگــوال 
و ونزوئــال پیــش آمــد، گرفتــار شــود. ایــن دو کشــور در بدهــکاری ظاهــراً تمام نشــدنی  بــه چیــن قــرار گرفته انــد. 
ایــن، خصلــت وام هــای مبتنــی بــر نفــت اســت. زمانــی کــه نفــت بهــای گزافــی داشــت، حجــم زیــاد کمک هــای 
مالــی چیــن بــه آنگــوال و ونزوئــال کــه عمدتــًا به صــورت وام از بانک هــای دولتــی چیــن و بازپرداخــت آن هــا از 
طریــق فــروش نفــت بــه شــرکت های دولتــی بــود، معاملــه ای بــرد - بــرد بــه نظــر می آمــد؛ ولــی ایــن معامــالت، 
توســعۀ اندکــی بــرای کشــورهای وام گیرنــده بــه ارمغــان آوردنــد و آن هــا را به شــدت بــه چیــن بدهــکار کردنــد. 
ــن ممکــن اســت  ــه اســت و ای ــش مواج ــدت پول های ــی بازپرداخــت طوالنی م ــان قطره چکان ــا جری ــز ب ــن نی چی
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در عــراق هــم تکــرار شــود.

ــی و  ــای مال ــد هزینه ه ــبب ش ــه س ــتان ک ــراق و افغانس ــکا در ع ــتباهات امری ــد از اش ــالش می  کن ــن ت چی
اســتراتژیک زیــادی بــرای امریــکا بــه بــار آورد، درس بگیــرد. بــه همیــن دلیــل، کمتــر محتمــل اســت کــه چیــن 
ــۀ امنیتــی در منطقــه تبدیــل شــود. امــا نبایــد از نظــر دور داشــت کــه افزایــش وابســتگی نفتــی  بخواهــد بــه وزن
ــد.  ــه می کن ــائل منطق ــر مس ــور را درگی ــن کش ــواه، ای ــه، خواه ناخ ــورهای خاورمیان ــایر کش ــراق و س ــه ع ــن ب چی
ــد.  ــاط عمــل کن ــا احتی ــرای گســترش حضــور خــود ب ــن ب ــه باعــث می شــود چی ــن حــال تنش هــای منطق ــا ای ب
یکــی از اصــول اساســی چیــن ایــن اســت کــه در سیاســت و مســائل داخلــی کشــورهای شــریک خــود دخالــت 
ــراق  ــا در ع ــر دولت ه ــا تغیی ــوب ها ی ــروز آش ــا ب ــت. ب ــاده نیس ــم س ــدان ه ــن کار چن ــه ای ــال آنک ــد؛ ح نمی    کن
ممکــن اســت معامــالت قبلــی دســتخوش دگرگونــی شــوند و ایــن یعنــی چیــن نمی توانــد از بازگشــت ســرمایه اش 
اطمینــان کامــل داشــته باشــد. اکنــون بــا روی کارآمــدن بایــدن و احتمــال ادامــه پیــدا کــردن رونــد خــروج نیروهــای 
امریکایــی از عــراق، خــأ قــدرت و جان گرفتــن دوبــارۀ گــروه  هــای افراطــی، شــرایط بــرای دو کشــور دشــوارتر 
می شــود؛ چراکــه چیــن نشــان داده اســت مایــل بــه دخالــت در امــور مرتبــط بــا امینــت نیســت؛ در حالــی کــه ایــن 
ــوان، حداقــل در طوالنی مــدت، در منطقــه حضــور  ــه گــره خــورده اســت و نمی ت ــا منطقــۀ خاورمیان مشــکالت ب
ــر  ــد امریــکا در براب ــا احتمــال تغییــر رویکــرد دولــت جدی ــد. از طرفــی، ب داشــت و از همــۀ درگیری هــا دور مان
ایــران و رفــع تحریــم  هــا، دور از انتظــار نیســت کــه چیــن بــه ســرمایه گذاری بــر منابــع نفتــی ایــن کشــور روی 
بیــاورد؛ چراکــه بســیاری از مشــکالت ســرمایه گذاری در عــراق را نــدارد و شــریکی به مراتــب امن  تــر محســوب 

می شــود.

عــراق مصائبــی را از ســر گذرانــده و می گذرانــد کــه بــرای خــروج از آن خــود را بــه ســرمایۀ هرچــه بیشــتر 
ــر از یــک مــاه اســت در مقــام نخســت وزیری عــراق قــرار گرفتــه  ــد. الکاظمــی کــه کمت خارجــی نیازمنــد می بین
اســت، در همیــن مــدت، اشــتیاق خــود را بــه جــذب ســرمایۀ خارجــی از هــر مبدئــی کــه باشــد، نمایــان کــرده 
اســت. عــالوه بــر ایــن در همیــن دوره، شــرایط بــرای ایــن کشــور آن چنــان دشــوار شــده اســت کــه عــراق بــه 
پیش  فــروش منابــع خــود تــن داده اســت تــا بتوانــد بخشــی از بحران هــای مالــی و اجتماعــی جــاری در مملکــت را 
رفع ورجــوع کنــد. ایــن اقــدام می توانــد عــراق را در دام بدهــکاری طوالنی مــدت بــه چیــن بینــدازد یــا حتــی ایــن 
کشــور را در صورتــی کــه ناتــوان از بازپرداخــت باشــد، بــه واگــذاری منابــع عظیمــش بــه چیــن در ازای بدهــی اش 

ــه چیــن رخ داده اســت. ــرای برخــی از دولت هــای بدهــکار ب ــر ب وادارد. ایــن اتفــاق پیش ت

در ایــن میــان نبایــد از ســایر رقبــای منطقــه ای چیــن در عــراق غافــل شــد. کشــورهای همســایۀ عــراق به راحتــی 
از منافــع خــود در ایــن کشــور دســت نخواهنــد کشــید و هریــک از آن هــا مایــل اســت در آینــدۀ عــراق نقشــی 
مهــم ایفــا کنــد. بــرای مثــال، تقویــت روابــط ترکیــه بــا دولــت الکاظمــی و قول هــای آن مبنــی بــر افزایــش ســطح 
ــرای ســرمایه گذاری  ــابقۀ عربســتان ب ــل بی س ــراز تمای ــراق، اب ــی در شــمال ع ــات امنیت ــادالت تجــاری و توافق مب
ــه ثبــات و امنیــت ایــن کشــور  ــر ایــران در کمــک ب بــر پروژه هــای عظیــم در عــراق و نیــز نقــش پررنــگ و مؤث
ــد.  ــی کن ــد از آن چشم پوش ــراق نمی  توان ــه ع ــت ک ــی اس ــدد، نقش آفرینی های ــی متع ــای عمران ــاد پروژه ه و ایج

ــر  ــر بخــش نفــت، ناگزی ــر ســرمایه گذاری ب ــرای افزایــش جذابیــت ســرمایۀ خــود، عــالوه ب ــن ب ــن چی بنابرای
ــن کشــور کمــک  ــع مشــکالت ریشــه دار ای ــی بیشــتر عــراق و رف ــه آبادان ــه دهــد کــه ب اســت پیشــنهادهایی ارائ
کنــد. بــا درنظرگرفتــن همــۀ این هــا، آنچــه واضــح اســت ایــن اســت کــه چیــن همچنــان بــه ســرمایه گذاری های 
هنگفــت در عــراق و خریــد نفــت ایــن کشــور عالقــه نشــان می دهــد و مخالفــت امریــکا یــا برخــی کشــورهای 
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عــرب همســایه نمی توانــد بــر تصمیــم دو کشــور بــرای همــکاری تأثیــر مهمــی بگــذارد. بــرای عــراق هــم حجــم 
ــوان کشــور می شــود، به هیــچ روی  قابل چشم پوشــی  عظیــم ســرمایۀ نقــدی کــه از چیــن وارد چرخــۀ اقتصــاد نات
ــت،  ــده اس ــق ش ــر آن تواف ــر س ــت کم ب ــا دس ــه ی ــورت گرفت ــر ص ــال اخی ــک س ــه در ی ــی ک ــت و معامالت نیس

ــده، بیشــتر از گذشــته، گســترده خواهــد شــد. ــط در ســال های آین ــن رواب ــه ای ــن اســت ک نشــان دهندۀ ای
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