فصلنامهپژوهشهایراهبردیسیاست،سالهشتم،شماره،13زمستان(3131شمارهپیاپی)13

رویکرد چین در بحران سوریه و جایگاه احتمالی آن در سوریه پسابحران
احسان فالحی - 1نوذر شفیعی

2

دریافت -1931/5/22 :پذیرش1931/6/9 :

چکیده

چینازاوایلدهه3311برایمصونماندننازپیامدنبحدرانهدایبدینالمللدیبده
هیاهورویآوردهاست.براینمبنابیجینگدرعینهمسدوییبدا

سیاستخارجیکم
روسیهوایراندربحرانسوریه،مایلبهپرهیزازتنشباطدر هدایماابدلنیدزبدوده
است.لذارفتارچیندرسوریهبهنوعیدرماابلآمریکاومتحدنانشردراردارداامدا
اینبهمعنایورودچینبهررابتهدایئودوپلیتیکینیسدت.اهرچدهبیجیندگبدهطدور
مستایمدرهیربحرانسوریهنشنهاستامادرصندکسبجایگاهارتصادیمناسبدر
دورانپسابحراناست.دستیابیبههن مذکورنیازمندنید الگدویرفتداریویدژه
است.ازاینروجایپرسشاستکهرویکردچدیندربحدرانسدوریهچگوندهبدوده
است؟وناشاینکشوردرسوریهپسابحرانچگونهخواهنبود؟درچارچوبنظریۀ
موازنهنرموبااستفادهازروشتوصیفی-تحلیلیاینفرضیهبررسدیشدنهاسدتکده
چینبه طورغیرمستایمبهموزانهروادرسوریهکم کردهاست.امابیجیندگبدیش

«
ازاینکهنگرانسرنوشتسیاسیوئووپلیتیکیسوریهباشندرصدندتاویدتجایگداه
ارتصادیخوددرسوریۀپسدابحراناسدت».شدواهنااصدلازایدنپدژوهشنشداناز
تاویتجایگاهااتمالیچیندرسوریهپسابحراندارد.
واژگان کلیدی:چین،سوریه،بحران،موازنهنرم،سیاستخارجی
.دانشجویدکتریروابطبینالمللدانشگاهاصفهان،اصفهان،ایرانEh.Fallahi@ase.ui.ac.ir

3
روابطبینالمللدانشگاهاصفهان،اصفهان،ایران(نویسننهمسئول)N.shafiee@ase.ui.ac.ir

.2دانشیار
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مقدمه
بهبعنسرآغازیکیازمهمتدریندهرهدونیهدایبعدناز

تحوالتخاورمیانهازسال2131
جنگسرداست.بهطوریکهمنافعبسیاریازکشورهایمنطاهایوفرامنطادهایتحدتتداییر
اینتحوالتررارهرفتهاست.دراینمیانبحرانسوریهازاهمیدتویدژهایبرخدورداراسدت.
زیراباتوجهبهمورعیتئوواستراتژی

سوریه،بازیگرانمتعندیدرآندرهیدرشدنهاندن.ایدن

موضوعباعثتطویلبحرانودشواریمنیریتآنشنهاست.برمبنایادبیاتسیاسیاداکم
درجمهوریاسالمیایران،بدازیگرانمنطادهایذینفدعدرسدوریهرامدیتدوانبدهدوجریدان
سازش(عربستان،رطر،اماراتوتاانودیترکیه)وجریانمااومدت(ایدران،عدراس،سدوریه،
ایذینفعدرسدوریهنیدزشداملمفالفدان


هایفرامنطاه

بننیکرد.رنرت
ازباهلللبنان)تاسیم
رئیماسدن(آمریکداواتحادیدهاروپدا)وموافادانآن(روسدیهوچدین)هسدتنن.اهرچدهانگیدزه
ایازمناخلهدربحرانسوریهبااصطالااتیهمچونسدازشیدامااومدت

رنرتهایفرامنطاه

وجودمفالفانفرامنطاهایرئیمبشاراسدنبدامحدورسدازشوموافادان

رابلتبییننیستبااین
سوهستنن.البتهانگیزهکشورهایهمسودربحرانسدوریه

فرامنطاهایویبامحورمااومتهم
کامالًبایکنیگریکساننیستاماکنشهایآنهاتاریباًمشابهاست.بهعنوانمثالرفتارایدران
وروسددیهدرمبددادرتبددهارددنامنظددامیودرهیددرشددنندرررابددتئوددوپلیتکیمشددابهاسددتا
دراالیکهروسیههمانننایرانانگیزهماابلهبدااسدراویلراندنارد.ازسدویدیگدرکشدورهایی
هایرفتاریرابلتدوجهی
باهت 
مانننترکیه،عربستانوآمریکاعلیرغمانگیزههایمتفاوت،ش 
توانبهتجهیزهروههایمفالفیاتروریستی،خریننفدت

بایکنیگردارننکهازآنجملهمی
ازداعشوفشارسیاسی-نظامیبهرئیماسناشارهکرد.اماچینبهعنوانکشوریهدمسدوبدا
ایرانوروسیهنهتنهاانگیزهایمتفاوتبلکهکنشیمغایرباهمپیماندانخدودداشدتهاسدت.لدذا
بیجینگهمانننایرانوروسیهدرهیرررابتئودوپلیتیکیوعملیداتهداینظدامینشدنهاسدت.
بنابراینچینی

الگویرفتاریخاصدرمیانسایربازیگراندخیدلدربحدرانسدوریهدارد.

هن اینپژوه شتببینالگویمنیریتبحدرانچدیندرمنازعدهسدوریهاسدتکدهبدهاعتاداد
نگارننهان،ریشهدرهفتمانسیاستخارجیتوسعههرایانۀوفرهنگاستراتژی

ایدنکشدور

دارد.
سیاستخارجیجمهوریخلقچینتااواخردهده3391مبتندیبدرنگداهایدنوولوئی

بده
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جهانبود.امابعنازرویکارآمنندنگشیاووپینگدهرهونیاساسیدرسیاسدتخدارجی
اینکشوربهوروعپیوستکهبدراسداآآنمندافعوانگیدزههدایارتصدادی،جدایگزینتاابدل
اینوولوئی

وئووپلیتی

باجهانشن.ازاینروننباعنوانهفتمانتوسعههرایدیدرسیاسدت

هایبینالمللینیزتحتتاییرسیاسدتخدارجی

خارجیچینیادمیشود.کنشچیندربحران
توسعههرایانۀاینکشوراست.زیراچینیهاتناومرشنوتوسدعهخدویشرامندوهبدهامنیدت
زیوتنشزدایدیدربحدرانهدای

رونفبگانچینیازالگوییباتسا

بینالمللیمیداننن.ازاین
کننن.البتهبعنازرویکارآمننشیجینپینگ(نسدلپدنجمنفبگدان)در


المللیپیرویمی
بین
سال2132رفتاربینالمللیبیجینگباراطعیتسیاسیونظامیبیشتریهمدراهشدنهاسدت.امدا
اینروننرانمیتوانپایاندورانتوسعههراییدرسیاسدتخدارجیچدینرلمدنادکدرد.زیدرا
جسورانهشننرفتارهایخارجیبیجینگبهمنظورهسترشوافظمنافعارتصادیروزافدزون
چددیناسددتوبددرخال دورانمدداووبرخاسددتهازانگیددزههددایتاابددلجویانددۀایددنوولوئی
ئووپلیتی

یددا

نیست.3کنشچیندربحرانسوریهنیزدراینچارچوبردراردارد.بدهطدوریکده

رفتاربیجینگدربحرانسوریهکماکانتابعسیاسدتخدارجیکدمهیداهو2اسدت.بدنینسدبب
چینتالشکردهاستبهطورمستایمدربحرانسوریهدرهیرنشدود.لدذامفالفدتخدودرابدا
مناخلهغربدررالبچننجانبههرایینشاندادهاستکهبارزتریننمدادآنشدشبداروتدوی

رطعنامهشورایامنیتعلیهسوریهاسدت.اهرچدهچدینبدامناخلدههدریآمریکداومتحدنانش
مفالفاستامابهنظرمیرسنکهبیجینگدرموردآیننهسیاسیسدوریهاساسدیتچندنانی
نناردویادستکمبیشازرنرتهایرریبانعطا دارد.بهاعتاادنگارننهانااینامربدنان
علتاستکهاولویتاصلیچین،هسترشمنافعارتصادیدرسوریۀپسابحراناست.لذانظدم
سیاسیسوریهبرایچدیندردرجدهدوماهمیدتردراردارد.ازایدنرونظدمسیاسدیجنیدندر
سوریههرچهکهباشنچینمایلبهبهرهبرداریارتصادیازآناست.بااینوجدودبیجیندگاز
ینفدعدرسداختار
اینموضوعبهخوبیآهداهاسدتکدهمیدزاننفدوذهرکدنامازکشدورهایذ 
سیاسیسوریۀپسابحرانبرمنافعارتصادیطر هایدیگرتاییرهدذاراسدت.بدرهمدیناسداآ
.3برایمطالعهبیشتردراینموردرجوعکنینبه:فالای،ااسانوامیدنی،علدی«،)3131(،دامندهتغییدروتدناومسیاسدت
خارجیتوسعههرایانۀچیندردورانشیجینپینگ»،رهیافتهایسیاسیوبینالمللدی،دوره،3شدماره،13صد -349
.391
2. Non-profile Foreign Policy

161

فصلنامه پژوهشهای راهبردی سیاست ،سال هشتم ،شماره  ،91زمستان ( 31پیاپی )61

چینترجیحدادهاستکهبداهد یچید

ازکشدورهایرریدبدربحدرانسدوریهبدیشازادن

مشفصیتعاملیاتاابلنناشتهباشناتابنینوسدیلهمدانعازتحرید

اساسدیتطدرفینعلیده

خودشود.چینازاینرهگذررادرخواهنبودکهدرصدورتوردوعهدرسدناریویی،توشدهای

ارتصادیبرایدوارنپسابحرانفراهمآورد.بنابراینپرسشایدناسدتکدهرویکدردچدیندر
مواجههبابحرانسوریهچگونهبودهاست؟وجایگاهاینکشدوردرسدوریهپسدابحرانچگونده
خواهنبود؟برکسیپوشینهنیستکهچیندرمحدورایدرانوروسدیهردراردارد.بندابرایندر
پاسخااتمالیبهپرسشمذکور،اینفرضیهمطرحمیشودکده«چدینبدهطدورغیرمسدتایمبده
موزانهروادرسوریهکم

کردهاست.بیجینگفارغازسرنوشتسیاسیوئووپلیتکیسوریه

مایلبهتاویتجایگاهارتصادیخودرادرسوریۀپسابحراناست».


تمهیدات تئوریک
بهاعتاادنگارننهان،نظریهموازنهنرم3بامنطقوفرهندگاسدتراتژی

چدینتناسدبرابدل

توجهیدارد.لذاایننظریهازرابلیتمناسبیبرایتببینرفتارچیندربحرانهایبدینالمللدیو
بویژهبحرانسوریهبرخورداراست.بههمینجهتازترکیبنظریهموازنهنرمدرکندارمنطدق
وفرهنگاستراتژی

چینچارچوبمفهومیمناسبیشکلمیهیردکهدربسدترآنرویکدرد

چددیندرربددالبحددرانسددوریهمعندداییوار دعبینانددهخواهددنیافددت.ازای دنروپدداازتوضددیح
شاخصههایاصلینظریهموازنهنرم،منطقوفرهنگاستراتژی

ااکمبررفتارخارجیچدین

نیزتشریحشنهاست.


موازنه قوای نرم
درتفکرروالیستهادولتهاواانهاییعاالنیهستننکهبهطورطبیعیمایلبدهبرردراری

موازنهدرماابلواانهایرویتدرازخدودهسدتنن.تداریخروابدطبدینالملدلمملدوازاتحدادو
اوتال دولتها(موازنهبیرونی)برایموازنهروااست.امابعنازجنگسردکهایاالتمتحدنه
المللشنهاستچنینهرایشیدرمیانرنرتهدایبدزر 


تبنیلبهبرترینرنرتدرنظامبین
برایبررراریموازنۀسفت2کمترمشاهنهشنهاست.نظریاترایجروابطبینالمللازتوضیح
1. Soft-Balancing
2. Hard-Balancing
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چراییاینمسالهعاجزهستنن).(Paul, 2018: 2رابرتپاپباطرحنظریهموازنهنرماینمسداله
راناشیازسهعلتزیرمیدانن:

دانننکهرنرتهدایبرتدربدادولدتهدای


ترمی
الف -احاله مسئولیت:1دولتهایضعیف
مفالفبهنرمیبرخوردنفواهننکرد.لذااصطالااًاززیدربدارمسدئولیتموازندهشدانهخدالی
میکننن.ی

مثالتاریفیپرکاربرددراینزمینهبررراریموازندهعلیدهآلمدانربدلازجندگ

میرفت.بااینتفداوتکدهایداالتمتحدنهدرادالااضدر
جهانیدومبودکهبسیارکننپیش 

رنرتهژموندری

سیستمت رطبیاستکهبررراریموازنهدربرابرآنبهسادهیسیستم

چننرطبینیست.لذاهزینههرنوعموزانهسفتدرماابلاینکشورچندنینبرابدروتداورطده
نابودیاست.بهطوریکهتوانایینظامیآمریکدادراواخدردهده3331ازمجمدوعهزیندههدای
نظامیهشتکشورنفستجهانبیشتربودهاست.لذااکثرکشورهاترجیحمیدهننکهاززیر
بارمسئولیتموزانهسفتدربرابرآمریکاشانهخالیکنننوآنرابهدیگرانااالهکننن.

2

ب -حُسن شهرت آمریکا :استفنوالتمعتاناستکهدولتهابهاننازهایکهدرماابل
نمیکننن.افزونبرایدنایداالتمتحدنه
تهنینموازنهبرررارمیکنننعلیهابررنرتاینکاررا 
هایمیانهروتریداشدتهاسدتوهرهدزبده

درماایسهبارنرتهایبزر دردوررناخیرنیت
دنبالایجادی

امپراتورینبودهاست.بههمینجهتدرطولجندگسدرد،اروپدایغربدیو

ترجانبداریکردنن.دراالیکهخدودایداالت

ئاپنازایاالتمتحنهعلیهدولتهایضعیف
توانستتهنینبالاوۀخطرناکتریبدرایآنهداباشدنامدارفتدارآمریکدانشدانداده

متحنهمی
استکهداراینیتهایتجاوزهرایانهنیستیاادنارلدرماابدلکشدورهایهدمسدوبداخدود
چنینهنفیننارد.

3

پ -موازنه فراساحلی :مرشایمرمعتاناستراهبردکدالنایداالتمتحدنهدرطدولردرن
بیستمموازنهفراساالیبودهاست.بهاینمعناکهواشنگتنبهجایتالشبرایسلطهبدرمنداطق
مهمدنیا،صرفاًتالشکردهاستکهازسلطهدولتهایدیگربرمناطقمهدمجلدوهیریکندن.
1. Buck-passing
2. U.S. Reputation
3. Offshore Balancing
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برهمیناساآواشنگتنازمتحناناروپاییدرجنگهدایاولودومجهدانی،کدرهجندوبیو
ویتنامدرجنگسردوکویتدرجندگدومخلدیجفدارآدفداعکدردهاسدت.مااصدلایدن
ازکمخطدربدودن

رویکرد،اطمینانیافتنرنرتهایبزر ازربیلاروپا،روسیه،ئاپنوچین
ایاالتمتحنهآمریکابهعنوانابررنرتاست.ایناطمینانخاطرانارلتازماندکترینبوش
تناومداشتهاست).(Pape, 2005: 18-21بهاعتاادرابدرتپداپید جانبدههرایدیآمریکدادر
جنگعراسباعثکاهشاُسنشهرتآمریکاوااساآتهنینازجانبسایررنرتهاشدن.
ازاینپاتعنادیازکشورهادرصندایجادموازنهدرربالآمریکابرآمننن.البتههمدانهونده

کهذکرشنایجادموازنهسفتدرسیستمت رطبیپسداجنگسدردبدهسدادهیسیسدتمهدای
کنن.پاپفرایننیراکهرنرتهدایبدزر 

چننرطبینیستوازمنطقخاصخودپیرویمی
درچنینشریطیاتفاذمیکنننموازنهنرممینامن.موازنهنرمبهمعندایتیدیفردنرتنسدبی
دولتتهنینکنننهازطریقهماهنگیهایدیپلماتی

وفشارهاینهادی3است

(Chan, 2017:

راهکارهایموازنهنرمشاملمواردزیراست:
 .)573
الف -انکار سرزمینی :2دولتهایبرترمعموالًازسرزمینطر هداییالدثبدرایاسدکان
نیروهایزمینییاعبورنیروهایدریاییوهواییاستفادهمیکنندن.مدانعتراشدیدرایدنزمینده
میتواننچشماننازپیروزیدولتبرترراخنشدهدارکندن.بدهعندوانمثدالافدزایشمشدکالت
لجستیکییاوادارکردندولتبرتربهجنگبارنرتدریایییاهواییمحنودیتهایپدیش-
ترافزایشمیدهن.


هایضعیف

تررابرایاعمالرنرتبرعلیهدولت

رویدولتروی
ب -دیپلماسی درگیرری :3روندنهایاداکمبدرسدازمانهدایبدینالمللدییدارویدههدای
دیپلماتی

پذیرفتهشنهمیتواننمحنودیتهاییرابرایدسدتیدابیبدهاهدنا دولدتهدااز

جملهرنرتهایبرتدرایجدادکندن.دولدتهدایضدعیفتدرممکدناسدتبدااسدتفادهازچندین
سازوکارهاییبرایبهتعویقانناختنطرحجنگیدولتبرتربهرهبرداریکنننوبهاینترتیب
دهنن.تعویقاننازیاتیممکدناسدتموضدوعرا


بردتالیلمی
عنصرغافلهیریرادرمینانن

بیاهمیتکنن اینراهکاردرمورددولتِبرتردمکراتی

کارسازتربهنظرمیرسدن.زیدرانده

تنهابرموازنهتوانمننیهاینظامیکهمیتوانندرهفتوهوهااستفادهشدودتاییرهدذاراسدت
1. Institutional Constraints
2. Territorial Denial
3. Entangling Diplomacy
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بلکهبهتاویدتاپوزسیسدونداخلدیبدرایمفالفدتااتمدالیدردروندولدتبرتدرنیدزمنجدر
میشود.

پ -قدرت اقتصادی :1دولتهاییکهدرصندبرردراریموازندههسدتننازردنرتنظدامی
رابلتوجهیبرخوردارهستننکهاینرنرتمعموالًبرخاستهازتواناییارتصدادیآنهدااسدت.
یکیازراهکارهایبررراریموازنهتغییررنرتنسبیارتصادیبهنفعطر ضدعیفتدراسدت.
هایتجاریمنطاهایاستکهضدمنافدزایشردنرت

بارزترینراهبرایانجاماینعملبلوک
ارتصادیاعیاتجارتراازغیدراعیدانیدزمدیهیدرد.اهدردولدتبرتدرازچندینبلدوکهدای
ارتصادیطردشودتجارتوندر رشدنآنممکدناسدتدربلننمدنتدچدارتغییدراتشد ود
) .(Pape, 2005: 36-37
ت -عدم همکاری راهبردی :2عالوهبرسهراهکارفوسکهپاپبدهآنهدااشدارهمدیکندن
جودیتکِلینیزازعنمهمکاریراهبردیبهعنوانراهکارچهارمناممیبرد.عدنمهمکداری
راهبردیبراینفرضاستواراستکهتمامشرایطبحرانیلزوماًبهدلیدلاولویدتهدایپایمدال
شنهطرفیننیست.دراینراهکار،دولتضعیفتربرایافزایشنفوذخودهمکاریناعادالنده
ترراردمیکنن.کِلیمعتاناستکهراهکارمذکورفاطبدهدلیدلنگراندیهدای

بارنرتروی
دهن.بلکهدولتهایدوسدتنیدزممکدناسدت

امنیتینیستوصرفاًدرمیاندشمنهار نمی
راهبردعنمهمکاریرادرپیشهیرنن.منطقعنمهمکاریراهبردیبدرمبندایبیشدینهسدازی
منافعمطلقازطریقکسباعتبار1اسدتکدهردنرتچاندهزندیرادرآیندنهافدزایشمدیدهدن
).(Kelly, 2005: 153-156بهاینمعناکهباعثجلباعتماددولدتهدایمتفاصدمکوچد تدر
میشود.بهزبانسادهعنمهمکاریراهبردیبهمعنایهمکارینکردنباطر ماابلدرعدین
لحاظکردناساسیتهایآناست.

ث -سازواری راهبردی:4ازبطنمهمترینمااالتیکدهدرمدوردموازندهندرمتدالیفشدنه
استمی تدوانید

شداخ

دیگدربداعندوانسدازواریراهبدردیاسدتفراظکدرد.منظدوراز

سازواریراهبردیاهمکاریبرخیازردنرتهدایبدزر درجدهدو1بدایکدنیگرعلیدهتنهدا
1. Economic Strengthening
2. Strategic non-cooperation
3. Building a Reputation
4. Strategic Coordination
5. Second-Tier Major Powers
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رتهایدرجدهدوماکدممدیکندن
ابررنرتجهاناست.منطقسازواریراهبردیدرمیانرن 
کهنوعیهماهنگیانتظداراتدرمدورداردناماتدسدتهجمعدیرادرمیدانخدودایجدادکنندن
).(Chaziza, 2014: 245سازواریراهبردیبااتحاداستراتژی

فرسداردومیزانهمکداریهدا

ازانمشفصیفراترنمیرود.دراهمیتسازواریراهبردی،اسدتفنوالدتمعتادناسدتکده
«موازنهنرمموفایتآمیزِامروزممکناستکهبنیانهایتغییراتاساسدیفدردارافدراهمآورد.
هارادربههماهنگیسیاستهایخدویشبدرایتحمیدلهزیندههدایاضدافیبدر

اهرسایردولت
آمریکاویابهدستآوردنمنافعبیشترباشننآنهاهمورعیتبرترآمریکاتیعیفمدیشدودو
هایشبردیگرانکاهشمییابن»).(Walt, 2004: 17پااز


[واشنگتن]تواناییتحمیلخواست
بررسینظریهموازنهنرماینپرسشایجادمیشودکهچهتناسبیمیانسیاستخارجیچینبدا
راهکارهایموجوددرنظریهموازنهنرموجدوددارد؟پاسدخایدنپرسدشدرمنطدقوفرهندگ
استراتژی

چیننهفتهاستکهدررسمتبعنیتشریحشنهاست.

منطق و فرهنگ استراتژیک چین در مدیریت بحرانهای بینالمللی
عاالنیت(منطق)وفرهنگاسدتراتژی درادبیداتروابدطبدین الملدلمعمدوالًراجدعبده
تصمیموبرنامهدولت هادرشرایطبحرانیوجنگبهکارمیرود.علیرغماینکهبرخدی
ازپژوهشگران،منطقوفرهنگاسدتراتژی

رابدایکدنیگریکسدانمدیهیرندنامداتفداوتی

ظریفمیانایندومفهوموجدوددارد.سداده تدرینمثدالازعاالنیدتاسدتراتژی

دررالدب

دستورالعملزیرنمایاناست:اهر«الف»برابربا«ب»و«ب»برابربدا«ظ»باشدنآنهداه«ظ»
برابربا«الف» خواهنبود.بندابرایناهدرفدردیدرصدندتصدمیم هیدریدرمدوردموضدوعی
برخال ایدنراعدنهمنطادیباشد نذهدنمداناخودآهداهآنتصدمیمراغیرمنطادیمدیداندن
) .(Jarillo, 2003: 2باتعمیمراعنهمنطایمذکوردرعرصهروابطبدینالملدلمدیتدوانایدن
مثالرامطرحکردکه«الف»دشمن«ب»است«.ظ»نیزدشمن«ب»است.پا«الف»و«ظ»
میتوانننعلیه«ب»م تحنشونن.برایناساآمنطقاستراتژی

آن هوندهازعاالنیدتاسدت

کهمعطو بهمینانعملوبرایاصولنتیجهباشن.لذاتصمیمهیریدولدتهدابدراسداآ
اطالعدداتموجددوددربحددران هددابیددانگرعاالنیددتاسددتراتژی
استراتژی

آنهددااسددت.امددافرهنددگ

بهمعنای« فرضپایناروبنیادیننفبگانسیاسیونظامیدرمدوردنادشجندگ
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(همجنگدروندولتیوهممیاندولتی) 3درامورانسانیوکداراییاعمدالزوراسدت.ایدن
فرضبنیادینازکشوریبهکشدوردیگدرمتفداوتاسدت»).(Scobell, 2002: 2درادالیکده
منطددقاسددتراتژی
استراتژی

کشددورهاالگددوینسددبتاًمشددابهدارد.دریدد

تعریددفدیگددرفرهنددگ

بهمعنای«مجموعهایازباورهاونگرش هایموجوددری

نهادنظدامیراجدع

بهاهنا سیاسیِجنگومویرترینشیوۀعملیبرایدستیابیبهآناهنا اسدت»
.)1991: 5بنابهتوضیحاتفو سفرهنگاستراتژی

برخال منطقاستراتژی

(Klein,

بیانمیدارد

کهباتوجهبهپیچینهیسیاستبین المللرفتاربازیگران،تنهابراساآانتفابهایعاالندی
رابلفهمنیست.بنابراینپژوهشگراناوزهفرهنگاستراتژی

ازانتفابهایعاالنیفراتر

می روننوبهبررسینادشفرهندگ،اننیشده هداوهنجارهدابدرانگیدزهدولدتهداورهبدران
میپردازنن). (Coşkun, 2007: 74باتوجهبهعناصرمذکورفرهنگاسدتراتژی

بدهصدورت

انباشتیوتحتتاییرتجربیاتهذشتهکشورهاشکلمی هیرد.لدذاتغییدردرآنتدنریجیو
معموالًبهسفتیصورتمیهیرد).(Margaras, 2004: 2-3دراالیکدهمنطدقاسدتراتژی



دولت هاممکناستباتوجهبهدهرهونیشرایطجنگیبدهرااتدیتغییدرکندن.بدهعبدارت
دیگرمنطدقاسدتراتژی

دربندنعاالنیدتمطلدقاسدتامدافرهندگاسدتراتژی

معتادنبده

عاالنیتمح نودوتاییرهذاریعناصرغیرمادیبرتصمیمهیریاست.
برهمیناساآجسورانهترشننسیاستخارجیچیندردورانشیجینپینگوبهتبعآن
کنش هایبیجینگدربحرانسدوریهبدهمعندایتغییدرپدارادایمدرفرهندگاسدتراتژی
نیست.فرهنگاستراتژی

چدین

چینکماکاندرتناومخیزشمسالمتآمیدزایدنکشدوراسدت.از

اینروالگویمنیریتبحرانِچیندرسوریهمبتنیبرسنتتوسعههرایانهاینکشوراسدتکده
اصلیترینالزمهآنبررراییباتاسدت.بندابراین،نگارندنهانمعتانندنکدهنمدیتدوانوتدوی
رطعنامه هدایشدورایامنیدتتوسدطچدینراهسسدتازفرهندگاسدتراتژی

ایدنکشدوردر

المللیدانست.کنشچیندرربالرطعنامههایمربوهبهسوریهنهتنهدا

منیریتبحرانهایبین
ااصلمنطقاستراتژی

بیجینگاستبلکهکماکانریشهدرچارچوبفرهندگاسدتراتژی

چین دارد.روننتفکراستراتژی
شاخ

وبهتبعآنسدب

مدنیریتبحدراندرچدینید



نمایندنه

بهنامسونتزودارد.تزودرررنششمربلازمیالدکتاب«هنرجندگ»رانوشدت.وی
1. Interstate and Intrastate
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برخال استراتژیستهایغربیکهپیدروزیرادرمیدناننبدردجسدتجومدیکنندنبدرکسدب
پیروزیبنونتوسلبهجنگتاکیندارد.سنتتفکراسدتراتژی

درچدینبدرخدال غدرب،

نمایننهانمتعندیننارد.بنابراینسونتزوهنوزبرترینمتفکردرادوزهمباادثاسدتراتژی



درچینوبویژهمنیریتبحرانومنازعهاست(واعظی.)21:3113،شیرازهتفکرسونتزودر
اینجملهنهفتهاستا«رویترینفرماننهکسیاستکهبنونجنگپیروزشود».البتهفرهنگ
چینیدراالتعاموفرهنگاستراتژی

آنبهطورخاصتحتتاییرآموزههدایصدلحآمیدز

کنفوسیوآنیزهستکهدردورانماووتالشمیشنآموزههایکمونیستیجایگزینآنشود
ترکیبشود.اماتالشهایماوونتایجمطلوبیرابرایچدینبدههمدراهنناشدت.

یاانارلباآن
نهایتاًفرهنگومنطقاستراتژی

چینبعنازاتفاذسیاستدرهایبازدراوایلدهده3311در

راستاییکنیگرررارهرفتننوتیادهایدورانمداووپشدتسرهذاشدتهشدن.امدادربرخدیاز
کشورهامیدانفره ندگومنطدقاسدتراتژی

همداهنگیمناسدبیوجدودندنارد.زیدرافرهندگ

استراتژیکیکهدرطولررن هاشکلهرفتهاسدتبدامنطدقاسدتراتژی

اداکمدرید

برهده

زمانیخاصهماهنگیالزمراننارد.باتوجهبههمسوییایرانوچیندربحرانسوریهاشداره
بهفرهنگومنطقاستراتژی

ایراناززبانسعنیخالیازفاینهنیست.


هرچهخواهیکنکهماراباتورویِجنگنیست
پنجهبازورآورانانناختنفرهنگنیست


سستپیماناچراکردیخال عالورای
صلحبادشمناهربادوستانتجنگنیست


همسویی چین با روسیه و ایران در بحران سوریه
پاازفروپاشیشورویدودینهاهکلیدرموردهمکاریمیانچینوروسیهمطرحشنه
است.هروهیروابطچینوروسدیهراناپایدنارارزیدابیمدیکنندنوآنراهمچدونازدواجدی
میدانننکهنهایتاًبهاختال منجرخواهنشن.دینهاهدوممعتاناستکهبدهعلدت
مصلحتی 3
مفالفتواشنگتنبااهدنا خدارجیچدینوروسدیه،ایدندوکشدورنهایتداًبدهاتحدادیضدن
1. Marriage of Convenience
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آمریکایی3خواهننرسدین).(Ying, 2016: 96ایدندوبرداشدتمتیداددرمدوردهمکداریدو

کشددوردربحددرانسددوریهنیددزوجددوددارد.الکسدداننرکنوالدد
استراتژی

2روددیاموسسددهتحایاددات

مسکومعتاناستکهمنافعروسیهدرسوریهبیشازاینکهارتصادیباشنسیاسدی

استکهابعادپررنگئووپلیتیکینیدزدارد).(Buckley, 2012: 82درادالیکدهمندافعچدیندر
سوریهبیشترارتصادیومنافعایراننیزدارایماهیتاینوولوئیکیوئووپلیتیکیاست.چینبدر
خال همپیمانانخودمندافعارتصدادیرادرصدنراولویدتردراردادهاسدتودرایدنراسدتا
هموارهسهاصلرادرغربآسیارعایتکردهاسدت.نفسدت،اولویدتدیپلماسدیارتصدادیا
دوم،سیاستنرنجانننهیچکا1وسوم،اسدتفادهازردنرتندرمدرراسدتایمندافعبلننمدنت
ارتصادی.امادرشرایطبحرانیراضینگهداشتنهمهطرفینبرایدستیابیبدهمندافعارتصدادی
امکانپذیرنیست).(Yufeng, 2007: 113منطقاستراتژی

درچنینشرایطیاکممیکننکده

کشورهابرایدستیابیبهاهنا خودباکشورهایهمسوهمکاریبیشتریداشدتهباشدنن.از
سویدیگرجامعهجهانیبرخال بحرانلیبیدرموردسوریهبهاجماعنظرنرسینهاست.لذا
چینامکانبیشتریبرایهمکاریبامتحنینخوددربحرانسوریهیافتهاسدت

(Hollá, 2013:

.)36بااینوجودازاینهمکارینمیتوانباعنواناتحدادراهبدردیندامبدرد.بلکدهبدراسداآ
نظریهموازنهنرمبیشتری

نوعسازواریراهبردیمیانچینوکشورهایهمسوبررراراسدت.

برهمیناساآچیندرعملیاتهاینظامیتهرانومسکودرسوریهمشارکتنناشتهاستامدا

بددارویکددردنظددامیایددندوکشددورموافددقبددودهاسددت.بددهعنددوانمثددالچددیننددهتنهددامنتاددن
استانناردهایدوهانهکشورهایغربیدرمبارزهباتروریسماستبلکهارناماتنظامیمسدکو
المللیمشروععلیهتروریسمرلمنادمیکنن (Kaczmarski & Jakóbowski, 2016:


رامبارزهبین

.)2بهعبارتدیگرنوعیهماهنگیانتظاراتدرمیانطرفینشکلهرفتهاست.درهمینراستا
سفنگویوزارتخارجهچیندرجریدانسدارطکدردنهواپیمدایجنگدیسدوخو24روسدیه
توسطترکیهاعالمکردکهاینهواپیمادراالانجامعملیاتعلیهتروریستهابودکهتوسدط
کجیبهمبارزهبینالمللیعلیهتروریسم»یدادکدرد

ترکیهمنهنمشنوازاینعملبهمثابه« 
دهن
).(Kaczmarski, 2016: 2
1. Anti-U.S Alliance
2. Aleksandr Konovalov
3. Offend no-one Policy
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آمارواررامنیزنشانمدی دهدنکدهسدوریهجایگداهمهمدیدرارتصدادچدیننناشدتهاسدت.
بنابراینبرکناریرئیمبشاراسنلطمهایبهتجارتخدارجیچدیننفواهدنزد.بداایدنوجدود
نفبگانچینیدرمحاسباتخوداتحادایرانوسوریهرادرنظرمیهیرننومعتانننکدهیکدی
ازاهنا طر هایغربیازبرکناریرئیمبشاراسناعمالفشاربیشتربرایراناست

(Weitz,

 .)2012لذابراساآمنطقااکمبرموازنهروادرصدورتیکدهرئیدمسدوریهبدهعندوانمتحدن
درجهی

ایرانساوهکندن،طعمده بعدنیکشدورهایغربدیااتمداالًایدرانخواهدنبدود.در

االی کهچینمنافعارتصدادیرابدلتدوجهیبدویژهازلحداظاندرئیدرایدراندارد


(Chaziza,

.)2014: 250بنابراینهدم سدوییچدینبدارویکدردایدراندرسدوریهبدیشازایدنکدهناشدیاز
هماهنگیباانگیزههایایدنوولوئیکیوئودوپلیتیکیتهدرانباشدنااصدلندوعیآیندنهنگدری
ارتصادیاست.یکیدیگرازدالیلچینبرایهمکداریبداایدرانوروسدیهدربحدرانسدوریه
ایورجهادیوناویغوردرصفمفالفیناسناست.چینازتبنیلشننآنهابهجنگجویدانی

باتجربه3نگراناستکهبابازهشتبهشرسچینباعثناامنیدراسدتانسدینکیاندگ2شدونن.
بنابراینبیجینگترجیحمیدهنکهازطریقروسیهوایراندرخاکسوریهبداآنهدامواجهده
نماین).(Elazar, 2017: 2-3; Hibrawi, 2017چنانکهدریاساالرهووانیوفی1بیانداشدتهاسدت
کهدرمیناننبردسوریهآنهارانابودکنن

چینرصنداردآنهارادرخانهمحاکمهکننیااین
)2016

هزاراویغوردررالبهروههای

.(Akulov,بنابهاظهارتسفیرسوریهدرچین،انود1

مفتلفدرسوریهایوردارنن

4

)2017

.(Blanchard,نگرانیمشابهراروسیهدرمدوردمنداطق

وایراندرموردمناطقسنینشدینخدودو

داخلیخوددررفاازشمالی)(Raksorn, 2016: 208
همچنینپیوستگیسرزمینیکردهادارد.بنابراینمبارزهعملیایرانوروسدیهدرسدوریهبدرای
چینااویارزشاستراتژی

استکهباعثهمسوییباایندوکشورمدیشدود

.)2اماچنانکهذکرشنچینی هابراسداآفرهندگاسدتراتژی

(Xu, 2017:

خدویشراودلبدهپیدروزیبدا

کمترینمیزاندرهیریدرمیناننبردهستنن.ضمناینکهچینازکدانونبحدرانسدوریهدور
1. Experienced Militants
2. Xinjiang Province
3. Guan yuffi
.4اینتفمیناننکیمحافظهکارانهبهنظرمیرسن.براساآهزارششبکهاآلنتی.ویدردبیبیشاز31هزاراویغدوردر
هروههدایجهدادیبدهسدوریهمنتادلمدیشدونن
سوریهایوردارنن((Elazar, 2017: 2کهباامایتترکیهدررالب 
).(Taylor, 2017
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استولزومیبرایمناخلهمستایمنظامیننارد.لذاهمسوییاینکشورباایدرانوروسدیهدر
وهلهاولدارایماهیتارتصادیاستکهدرادامهبیشتربنانپرداختهشنهاست.

موازنه نرم چین در بحران سوریه
چینتنهاعیوداومشورایامنیتاستکهدربحرانسوریهمناخلهمستایمنظامینناشدته
است.زیرابیجینگمایلاسدتکدهجایگداهخدودرابدهعندوانید

میدانجیبدالاوه3درمیدان

ایوفرامنطاهایدربحرانسوریهافظکنن.بااینوجودچدیننفدوذنظدامی


هایمنطاه
رنرت
غیرمستایمدرسدوریهدارد.پدیشازآغدازبحدرانچدینیکدیازاصدلیتدرینتدامینکنندنهان
حهدایچیندیازطریدقفدروشبدهایدرانو
تسلیحاتسوریهبودهاسدتوهدماکندوننیدزسدال 
عربستانبهدستطرفینمنازعهدرسوریهمیرسن(.(Patey, 2016: 3-4بندابراینعدنممناخلده

مستایمنشانمیدهنکهچیندرپیبررراریموازنهسفتدرسوریهنیستودرعوضتالش
هایبینالمللیویاازطریقکشورهایدیگربا

میکننکهازطریقچننجانبههراییدرسازمان
جانبههراییآمریکاماابلهکنن((Gill, 2010: 124وهمچنینبااستفادهازرنرتارتصدادی
ی  
خویشبهبازارپرسودسوریهنفدوذکندن.بیجیندگبدااسدتفادهازچندینراهکارهداییدرصدند
تحکیمجایگاهخوددرسوریهاستکهبیشترینمطاباترابامولفههاینظریهموازنهنرمدارد.
درادامهرفتارچیندربحرانسوریهبراساآشاخ هایایننظریهارزیابیشنهاست.
انکار سرزمینی:همانهونهکهذکرشنانکارسرزمینیبدهمعندایمدانعتراشدیدراسدتفاده
لجستیکیِدولتبرترازسرزمینطر یالثبرایاملهبهکشورهن است.امدابداتوجدهبده
جنگنیابتی2ااکمبربحرانسوریه،دسترسیبههربفشازخاکاینکشوربهمعنایایجداد
بستریبرایاملهبهسایربفشهایآناست.بنابراینکنترلهربفشازخاکسوریهتوسط
متحنینچینموانعیرابرسرراهدولتهایرریبمانندنعربسدتانوآمریکداایجدادمدیکندن.
جالبتوجهآنکهخودچینبهطورمستایمدرایندرهیریهادخالدتندناردوهمدینمسداله
کنن.ازآنجاییکهچینتاکنونمندافع

شباهترویکردچینبهانکارسرزمینیرادوچننانمی
ارتصادیچننانیدرسوریهنناشتهاستازبابتتفریبوتیعیفمنافعموردنظرنگراندیدر
سددوریهنددنارد.لددذاازمواضددعسددفتافددزارایروسددیهوایددراندرسددوریهامایددتم دیکنددن
1. Potential Broker
2. Proxy War
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).(Kaczmarski, 2015: 149همچنینسوریهمتحنرنیمیروسیهاستوسوریهبهنوعیایدات
خلوتروسیهمحسوبمیشوداازاینروچینبنونمناخلهدرسوریهنهتنهدابدهادوزهنفدوذ
روسیهااترامهذاشتهاستبلکهباهوشیاریتمامازطریقایرانوروسیهبهانکارسدرزمینیدر
سوریهمبادرتورزینهاست.بیجینگبنینوسیلهاززیربدارموازندهسدفتشدانهخدالیکدرده
جانبههرایدیآمریکداسدواریِ
استوازایرانوروسیهبرایانکارسرزمینیدرسوریهعلیهی  
رایگانمیهیرد.چینباانکارسرزمینیازطریدقایدرانوروسدیهمحدنودیتهدایپدیشروی
آمریکارابرایاعمالرنرتدرسوریهافزایشدادهاستودرعیناالبااتفداذید
دیپلماتی

ئسدت

هموارهتاکینداردکهبحرانسوریهراهالنظامیننارد).(Guo, 2017: 15

دیپلماسی درگیری :ارناماتدیپلماتی

چیندرسازمانهایبدینالمللدیبدرایبدهتداخیر

هراییرنرتهایبزر درسوریهبسیاررابدلتوجدهبدوده


ومناخله
انناختنطرحهایجنگی
است.بهطوریکهجمهوریخلقچیناززمانعیویتداومدرشدورایامنیدت(،)3393فادط
33رطعنامهراوتوکردهاستکه 1مدوردآنفادطمربدوهبدهبحدرانسدوریهبدودهاسدت .در
هاتاسیمبننیشنهاست.


جنولزیراینرطعنامه


جدول  :1قطعنامههای وتو شده توسط چین



)Source: (UN Library, 2018
1باروتویرطعنامههایمربوهبهسوریهاینپندناررادرمیدانبرخدیپژوهشدگرانایجداد
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کردهاستکهچینرویکردیکامالًمتفاوتدرربالبحرانسوریهاتفاذکدردهاسدت.عدالوه
برمواردفوس،چیندر31فوریه2132بهپیشنویارطعنامهمجمدععمدومیسدازمانملدلدر
محکومیتاردناماتسدوریهرایمفدالفدادودرمدارآ2132نیدزبدهپدیشندویشرطعنامده
شورایااوسبشرسازمانمللعلیهسوریهرایمنفیداد).(Swaine, 2012: 3وانگمینسفیر
چیندرسازمانمللدرموردپدیش ندویارطعنامدهمجمدععمدومیدرمدوردسدوریهبدهایدراد
سفنانیبهشرحزیرپرداختکهبهخوبیدیپلماسیدرهیریچینرانشانمیدهن.

« ناطهکانونیمننظرماپاسناریازاهنا واصولمنشورسدازمانملدلونیدزهنجارهدای
اصلیروابطبینالمللازجملهاصلبرابریااکمیتوعنممناخلهدرامدورداخلدیدیگدران
استتداازمندافعمدردمسدوریهودولدتهدایعربدیوبدویژهکشدورهایکوچد

ومتوسدط

محفاظتکنیم.اینموضعپاینارچیندردرتماماموربدینالمللدیاسدتومربدوهبدهزمدانو
مکانخاصینمیشود»).(Min, 2012

بهطورکلیچیندوهن راازدیپلماسیدرهیدریپیگیدریمدیکندنانفسدت:ماابلدهبدا
هایغربیوبویژهایاالتمتحنهکهازسازوکارهایبینالمللیهمچدونسدازمانملدلو

دولت
مسئولیتامایت3برایسرنگونیدولتهایمستالدرراستایاهدنا ئوواسدتراتژی

خدود

استفادهمیکنننودوم:جلوهیریازایجادسوابقرانونییاعملی2برایمناخلهنظدامیجامعده
بینالمللعلیهکشورهایمستالکهممکناستتبنیلبهی


رویدهشدود).(Swaine, 2012: 9

ازاینرواهرچهچینبنونرینوشرهازرئیماسدنامایدتنمدیکندنامدابدهشدنتمفدالف
مناخلهخارجیبرایتغییررئیمبانامامایتهایانسداندوسدتانهاسدت(.(Xu, 2017: 3زیدرا

تغییررئیملیبیتوسطکشورهایغربدیکدهبدهبهاندهمسدئولیتامایدتعملیداتیشدنباعدث
شکلهیریااساآفریبوخیانتدردولتمردانچینوروسیهشدنهاسدت.لدذابیجیندگبدا
هرهونددهمناخلددهوتحددریمشددورایامنیددتعلیددهسددوریهبددهشددنتمفالفددتکددردهاسددت

)(Kaczmarski, 2015: 149; Chen, 2016: 693-696ودکترینمسدئولیتامایدتراسرپوشدی
برایتغییراتغیررانونی1درکشورهایبحرانزدهمدیداندن).(Akbarzadeh & Saba, 2018: 14
لذاوتویرطعنامههایضنسوریشورایامنیتدروارعید


پاسدخصدریحدیپلماتید

بدرای

1. Responsibility to Protect
2. Legal or Procedural Precedents
3. Smokescreen For Unconstitutionalchange
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ماابلهبامناخلهنظامیآمریکادرسوریهاست.بیجینگبنینوسیلهبیانمیکننکهدیگرفریدب

ایددنااددهرانفواهنددنخددورد)2012: 390

.(Gowers,بدداایددنوجددوداانگیددزهچددینازوتددوی

رطعنامههایضنسوری،بررراریموازنهسفتدرسدوریهنیسدت.درادالیکدهروسدیهازایدن
طریقدرپیبررراریموازنهسفتاست.زیرامسکوبهطورسنتینفوذنظامیدرسوریهداشته
استونمیخواهنکهسوریهرابهعندوانتنهداپایگداهنظدامیخدویشدرخاورمیاندهازدسدت
بنهن).(Guo, 2017: 22اماباتوجهبهعنممناخلهنظامیچیندرسوریه،رایمنفدیبیجیندگ
بهرطعنامههایضنسوریبیشترکنشیدرراسدتایموازندهندرماسدت.عدالوهبدرایدنچدیندر
طوریکهدرصورتعنمرایمنفدیروسدیه،


استفادهازاقوتوبهشکلانفرادیاکراهداردبه
چیننیزبهااتمالزیادازاقوتویخوداستفادهنمیکرد(یافیعامری.)3131،بااینوجود
تالشبیجینگبرایهماهنگیدیپلماتی
عنوانمثالی

باروسیهنموندهایازدیپلماسدیدرهیدریاسدت.بده

روزبعنازاینکهباراکاوباماازضرورتمناخلهنیروهدایآمریکداییعلیده

استفادهازسالحهایشیمیاییدرسوریهسفنهفتبیجینگبدهطدورهماهندگبداروسدیهدر
موردعواربهرنوعارنامی

جانبهدرسوریههشنارداد).(Chaziza, 2014: 253

چینخاورمیانهرابهمثابهربرستانرنرتهدایبدزر مدیبیندنبدههمدین

قدرت اقتصادی:
جهتهموارهازدخالدتمسدتایمدرمسدایلایدنمنطادهاجتندابکدردهاسدت.بداایدنوجدود
بحرانهایخاورمیانهفرصتیبرایهسترشنفوذارتصادیچینفراهمآوردهاست.زیدراچدین
باوجودخودداریازدخالتمستایمدرامورسیاسی،نظامیوئووپلیتیکیمنطاهنسبتبهنفدوذ
ارتصادیدرکشدورهایمنطادهاسداآاسدت.بدههمدینجهدتازطریدقاردناماتبلننمدنت
درصندایجادوابستگیمتاابلباکشورهایمنطاهوتغییرموزانهارتصادیبهنفعخویشاست.
بحرانسوریهبهطورخاصامکاننفوذئوواکونومیکیچینرافدراهمآوردهاسدت
.)2016: 1-3بویژهکهسوریهجایگاهیکانونیدرطرحی

کمربننی

(Chaziza,

جادهدرغربآسدیا

دارد.3درهمینراستادرسال2131نفستینسننسیاستعربیچین2منتشرشنکدهبدراسداآ
آنبددرسیاسددتعددنممناخلددهوتمرکددزبددراددوزهارتصددادیدرخاورمیانددهتاکیددنشددنهاسددت
.3برایمطالعهبیشتردراینموردرجوعکنینبه:
Lin, Christina (2010), “Syria in China’s New Silk Road Strategy”, China Brief, Vol. X,
No. 8.
2. China's Arab Policy Paper
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روبیجینگبهبحرانسوریههمچونفرصتیخطرنداکمدینگدردکده

 .(Xinhua,
ازاین

)2016

امکانارتاایجایگاهچینرابهعنوانیکیازشدرکایاصدلیارتصدادیسدوریهفدراهمکدرده
است.
هایارتصادیخوددستبردارنبدودهاسدت

ازاینروبیجینگاتیدراینبحرانازتالش
ودرپیایجادبسترهایالزمارتصادیبرایدورانپسابحرانبرآمنهاسدت).(XU, 2017: 3بده
طورمثالبراساآهزارشخبرهزاریعربیسدوریه(سدانا)3هیئتدیازطدر انجمدندوسدتی
چینی-عربی2درآوریل2139باوزیرصنعتومعاونوزیرانرئیسوریهدیدنارکردندن.ایدن
انجمنکهبا211شرکتچینیدرارتباهاستبرایسدرمایههدذاریچیندیهدادربفدشهدای
سددیمان،شیشدده،ماسدده،سددنگبازالددت،سددایرمددواداولیدده،صددفحاتخورشددینی،انددرئیهددای
تجنینپذیر،صنایعغذاودارو،الکتریسیتهاعالمآمادهیکدرد.همچندیندرایدنبازدیدنهادر
هذاریوهمکاریباشرکتهایچینیهفدتوهدو


موردایجادمکانیسمیپاینارجهتسرمایه
شدن)& Sabbagh, 2017; Hibrawi, 2017

.(Al-ferihچدیندرادالااضدر31میلیدوندالر

ترینآنهداردراردادشدرکتمفدابراتی

رراردادبابفشهایمفتلفدرسوریهداردکهازمهم
هوآوی1برایبازسازیزیرساخت هایمفدابراتیسدوریهاسدت.عدالوهبدرایدنبیجیندگدر
متعهنبهسرمایههدذاری1میلیدارددالردیگدردرسدوریهشدن

دسامبر2131
2016

(Hibrawi, 2017,

.)Jacobsen,علددیرغددمعطددشارتصددادیچددینبددراینف دوذدرغددربآسددیا،بیجینددگ

نمی خواهنکدهررابدتارتصدادیدرایدنمنطادهباعدثتیرهدیدرروابدطآ نهدابداآمریکداو
متحنانششود.زیراآمریکاباانود411میلیارددالرمبادلده،نفسدتینشدری
است)2016

.(UNCTAD,بنونش

تجداریچدین

منافعااصلازتجارتباآمریکابیشازمیدزانمندافعی

استکهممکناستازنفوذارتصدادیچدیندرسدوریهواتدیکدلغدربآسدیامهیداشدود.
بنابراینبیجینگتالشداردکهدرعیندسترسدیبدهمندابعوبدازارسدوریه،رابطدهخدودرابدا
طر هایدرهیرنیزافظنماین.نفبگانسیاسیچینبدرایتحادقایدنهدن ازموزاندهندرم
ارتصادیبهرهمیبرنن.یعنیبرایرسیننبهمنافعارتصادیدرسوریه،مسیرررابدتئودوپیتیکی
راانتفابنکرده انن.بلکهبداااالدهمسدئولیتئودوپلیتیکیبدهشدرکایخدود(ایدرانوروسدیه)
)1. Syrian Arab News Agency (SANA
)2. Chinese-Arab Friendship Association (CAFA
3. Huawei
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مسیریمعکوآرادرپیشهرفتهانن.بهعبارتدیگرچینباپیرویازاصولسیاستخدارجی
توسعههرایانهخویشدروهلهاولبهتاویدتمندافعارتصدادیدرسدوریهمدیاننیشدنوازایدن
رهگذردربلننمنت(انارل 11سال)خواهدنتوانسدتکدهجایگداهئودوپلیتیکیخدودرانیدز
تحکیمبفشن.اینالگویرفتاریچیندرآسیایمرکزینیزپیادهشنهاستوتاادنودیبده
نفوذئووپلیتکیبیجینگدراینمنطاهانجامینهاست.راهکارمذکورسهفاینهبرایچیندارد:
نخستاوزهنفوذارتصادیخودرابنوندرهیریهسترشمیدهنادومدسترسیبدهمندابع
دخام)رابرایتامیننیازهایداخلیفراهممیکندنوسومجایگداهارتصدادی

اولیه(نفتوموا
هاکاهشمیدهدن).(Gill, 2010: 121


هایآن

آمریکاوشرکایشرابنونبرانگیفناساسیت
مااصلاینمواردبرهمخوردنموازنهارتصادیدربلننمنتوبهتبعآنافزایشضریبنفوذ
ئووپلیتیکیدربلننمدنتاسدت.شدایانذکدراسدتعدنمسدرمای ههدذاریسدنگینارتصدادیو
استراتژی

چیندرسوریهسببشنهاستکهاینکشدورانعطدا بیشدتریدرربدالتغییدرات

ااتمالیدرسوریهورئیماسنداشتهباشدن.درادالیکدهبدهدلیدلانگیدزههدایئودوپلیتیکیو
اینوولوئیکی،انعطا پذیریروسیهوایراندراینزمینهکدماسدت(.(weitz, 2012امدامنطدق
ارتصادیااکمبرسیاستخدارجیچدینسدببشدنهاسدتکدهبیجیندگرغبدتئودوپلیتیکی
چننانیدرسوریهنناشتهباشن.امادرماابلازفرصتهایارتصدادیپدیشرودرسدوریهبدرای

پوشینمیکنن.

ایجادموزانهنرمدرماابلآمریکاچشم
سازواری راهبردی :بهطورکلیدرموضدوعاتمهدمبدینالمللدیمیدانسدهکشدورچدین،
روسیهوایرانتااننازه ایانتظاراتهماهندگوجدوددارد.ایدنهمداهنگیبدهطدورخداصدر
رسمتهایربلعلدلهدمسدوییمیدانچدینبداایدرانو

موردبحرانسوریهنیزصادساست.در
روسیهدربحرانسوریهتشریحشدن.امدامیدزانوسدب

همکداریچدینبدهنحدویاسدتکده

میشودازآنباعنوانسازواریراهبردینامبرد.سازواریراهبردیدروارعشکلیخفیفاز
همکداریاسددتکددهازاددنمشفصددیفراتددرنفواهدنرفددت.لددذابددهنظددربرخددیپژوهشددگران
سادهانگاریخواهنبودکهاهرمنافعروسیه،ایرانوبویژهچیندرسوریهیکسانفرضشدود.
دراالااضربحرانسوریهسببشنهاستکهمنافعبیجینگبداروسدیهوایدرانهدمپوشدانی
داشتهباشن.امادربلننمنتممکناستکهمنافعایدنکشدورهادرجهدتمعکدوآیکدنیگر
ررارهیرد)(Aboulatif, 2016: 5ازیرانفوذئووپلیتیکیدرهرمنطاهمعموالًامکانبهرهبدرداری
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ترمیکننودرعیناالباعثمحنودیترربا

ارتصادیرابرایکشورهایصاابنفوذآسان
میشود.نفوذئودوپلیتیک یروسدیهوایدراندرسدوریهممکدناسدتکدهدربلننمدنتازمنظدر
ارتصادیبرایچینخوشاینننباشن.ازسویدیگرچینبرایپیشبردبرنامههایارتصدادیخدود

درسوریهوهمچنینتکمیلطرح"ی

کمربننی

جاده"3درغربآسیابهبررراریهرچده

االیکدهروسدیهعجلدهایبدرایپایداندادنبدهعملیداتنظدامیدر
سریعتریباتنیازدارد.در 
سوریهااساآنمیکنن(.(Xu, 2017: 3همچنینعنممشارکتنظامیچیندرسوریهنشداناز

تفاوتراهبردیاینکشورباروسیهوایراندارد.لذاممکناستکهچینبیشازهدمپیماندان
خودااضربههمکاریباسایردولتهادرخصوصآیننهااتمالیسوریهباشن،دراالیکده
ایرانوروسیهدرماابلرربایخودانعطا کمتریدارنن.بنابراینعلیرغمهمسدوییچدینبدا
ایرانوروسیهنمیتوانازاتحادراهبردیمیانآنهانامبرد.باایدنوجدود،بیجیندگازطریدق
سازواریراهبردیباایرانوروسیهبهشکلنامحسوسیازی جانبههراییآمریکاومتحدنان
غربیاشدربحرانسوریهجلوهیریمیکنن.بهعبارتدیگدر،چدینبدهشدکلغیرمسدتایمبده
امایتازمتحنانخودمیپردازدوبنینوسیلههژمونیایاالتمتحنهدرسوریهرابهچدالش
میکشن).(Ekşi, 2017: 119باتوجهبهتوضدیحاتفدوسدوضدلعازمثلدثراهبدردیمسدکو-

تهران-بیجینگدرسوریهمبتنیبرسازواریراهبردیاست.


شکل  :1مثلث راهبردی چین -ایران -روسیه در بحران سوریه



منبع :نگارنده
1. One Belt and One Road Initiative
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باتوجهبههمکارینظامیروسیهوایراندرسوریه،الگویمشدارکتمیدانایدندوکشدور
فراترازسازواریراهبردیاستوبهنوعیاتحادراهبردیرسینهاسدتکدهمبتندیبدرموازنده
سفتاست.اماسازواریراهبردیچینباروسیهوایرانمبتنیبرموازنهنرماست.بنابراینآن
اضالعازمثلثمسدکو-تهدران -بیجیندگکدهید

سدرآنچدیناسدتمبتندیبدرسدازواری

راهبردیوضلعایران -روسیهمبتنیبراتحدادراهبدردیاسدت.موضدعچدیندرربدالمناخلده
نظدامیروسدیهوایدراندرسدوریهبرخاسدتهازمندافعجهدانیومنطاد هایچدیناسدت.زیدرادر
شرایطیکهتنشدرروابطآمریکاوچینبارویکارآمننترامپافزایشیافتهاستایدرانو
روسیهبارسنگینررابتنظامیباآمریکارادرسوریهبردوشهرفتهانن


(Kaczmarski, 2016:

.)1چینبااستفادهازسازواریراهبردیکهباروسیهوایدرانداردمسدئولیتخدویشرابدرای
ماابلهنظامیدرسوریهبهروسیهوایرانااالهکردهاستوخودنیزبراوزهارتصدادیتمرکدز
دارد.چینبنینوسیلهررابتخدودرابداآمریکدابدهشدکلغیرمسدتایمپیگیدریمدیکندنواز
میورزد.
پیامنهایمنفیآننیزاجتناب 
عدم همکاری راهبردی :چنان کهذکرشنعدنمهمکداریراهبدردیمیدانکشدورهادر
م وضوعاتخاصلزوماًبهدلیلوجوددشمنیمیانطدرفیننیسدتبلکدهکشدورهاییکدهدر
سطحکالنبدایکدنیگرهمکداریدارندنممکدناسدتدرید

مدوردخداصهزیندهعدنم

همکاریراهبردیرادرپیشهیرنن.اهرچهچیندرصندروابطهستردهترونزدی تدربدا
ایاالتمتحنهدرسطحجهانیاستواتیهمکاری هایضنتروریستیبایکنیگردارنن،با
اینوجودبیجینگازسیاست هایآمریکادرسوریهبدهبهاندهمبدارزهبداتروریسدمامایدت
نمیکنن) .(Park, 2017: 22عنمهمکاریراهبردیدربحرانهایبین المللیمعمدوالًباعدث
تطویلبحرانمی شود.اینروننممکناستباعثتسریناامنیبهمناطقمجاورهدردد.امدا
باتوجهبهفاصلهسرزمینیچینازکانونبحران،بیجینگنگرانیچننانیازاینبابتنناردا
لذاهزینهعنمهمکاریراهبردیراانتفابکردهاست.دراالیکدهدربحدرانافغانسدتان،
عنمهمکاریر اهبردیباامریکاااتمالسریزشدننبحدرانبدهمرزهدایشدرریچدینرابده
همراهداشت.چینی هابادرکایدنموضدوعهمراهدی هدایالزمرابداآمریکدادرافغانسدتان
داشتنندراالیکهاینهمراهیدرموردبحرانسوریهمشاهنهنمیشود )2016: 3

.(Patey,

بااینوجو درفتارچیندرربالآمریکاومتحنانشدربحرانسوریهبیشازاینکهناشدیاز
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تیادبنیادینباآمریکاباشنمبتنیبرراهبردعنمهمکاریراهبردیاست.زیرااینراهبردبا
کمترینهزینهسیاسیونظامیهمراهاستکهمااصلآنبرردراریموازندهندرماسدتودر
عیناالبرخ ال موازنهسفتباعثبازتولیندشمنیباطر هایماابلنمدیشدود.چدین
دراینچارچوببیشازتاکینبرمنافعمتیادبرمنافعموازیتاکینمیکنن.زیراچندانکده
ذکرشنبرررارییباتدرسوریهبرایبهره برداریارتصدادیهدن اصدلیچدیناسدت.در
االیکهایاالتمتحنهوسایرکشورهاپاازتامینانگیزه هدایئودوپلیتیکیوایدنووئیکی
خویش،مایلبهبهرهارتصادیازسوریهبایباتهستنن)2017

.(Zhen,چینباچشمپوشدیاز

اختالفاتئووپلیتیکیواینوولوئیکیکماکانبراولویتهدایارتصدادیتاکیدندارد.همدین
مسالهباعثانعطا چدیندرمدوردآیندنهسیاسدیسدوریهشدنهاسدت.لدذاماابلدهچدینبدا
دولت هایرریبدربحرانسوریهچیزیفراترازعنمهمکاریراهبردینیستونمیتدوان
باعنواندشمنیازآنیادکرد.
عنمهمکاریراهبردیچینباآمریکا(شکلیخفیفازماابله)ودرعینادالسدازواری
راهبردیآنباایرانوروسیه(شکلیخفیفازهمکاری)هماننندورویی
سببشنهچینناشی

سکهاستکده

میانجیبی طدر رادربحدرانسدوریهداشدتهباشدن.اعتمدادطدرفین

منازعهبهچینوتصمیمبیجینگبرایمیزبانیازمفالفانواکومتسوریهنشداندهندنهایدن
ناشاست(.(Chaziza, 2016: 4بهعنوانمثال24ساعتبعنازوتدویرطعنامدهضنسدوریدر
فوریه2132ی

هیئتازکمیتهملیسوریهبرایتغییراتدمکراتی

(3مفدالفینرئیدماسدن)

بادعوتوزیرخارجهچینازبیجیندگبازیدنکردندن.اسدتراتژیعدنمهمکداریراهبدردیبدا
آم ریکاومتحنانودرعیناالاستراتژیسازواریراهبردیباایرانوروسیهبهمنظدوراراوده
تصدویرید

میددانجیهدرازچددینبددهجددایچهدرهید

).(Aboultaif, 2016: 7بنونش

چیندررامتی

مناخلدههدردربحددرانسددوریهاسددت
کشورمیدانجیمندافعارتصدادیخدودرا

نیزمننظرداردوااتماالًدرآیننۀارتصادیسوریهبدهدودلیدلدسدتبداالراخواهدنداشدت.
نفستنزدیکیسیاسیبارئیمسوریهکهآمریکاوطر هایغربدیازآنبرخدودارنیسدتننو
دومتواندداییهددایارتصددادیچددینبددرایسددرمایههددذاریکددهبیشددترازایددرانوروسددیهاسددت
)2017

.(Dacrema,بهطورکلیرویکردچینبرایبررراریموازنهنرمدربحرانسدوریهسدبب
1. Syrian National Committee for Democratic
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شنهاستکهسیاستخارجیاینکشورازاالتی
رامتی

دیپلماسیپاسفگو3خدارظشدنهودر

دیپلماسیفعال2درآین(.(Lin, 2010: 3


اهمیت اقتصادی سوریه برای چین
بیجینگبراساآسیاستخدارجیتوسدعههرایانده،نگداهفرصدتطلباندهایبدهبحدرانهدای
بینالمللیداردودرصندتاویتجایگداهارتصدادیخدویشدرمحدیطهدایپسدابحراناسدت.
ساباهچیننیزااکیازموفایتدراینزمینهاست.بیجینگدرتاویتجایگاهارتصادیخدود
درکشورهایبحرانزدهسودان،زیمباوهوافغانستانکامیاببودهاسدت).(Solomon, 2016بده

عنوانمثال،افغانستاندرسال2131بیشاز3/32میلیدارددالروارداتازچدینوبدیشاز4/9
میلیوندالربهچینصادراتداشتهاست.براساآاینآمدارکدهتوسدطسدازمانملدلمنتشدره
اسدتچددیندرسدال2131سددومینکشددورصدادرکنننهبددهافغانسددتاناسدتوششددمینکشددور
واردکنننهمحصوالتآناست).(UN Comtrade, 2016ایدناررداماداکیازنفدوذارتصدادی
رابلتوجهچیندرافغانستانپساطالباناست.براساآهمینالگویرفتاری،مهمتریناولویدت

درسالهدایپدیش

چینتوسعهروابطارتصادیدرسوریهپسابحراناست).(Chaziza, 2016: 4
ازبحران،روابطارتصادیچینوسوریهاجمبسدیاراندنکیداشدتهاسدت(جدنول.)2بداایدن
وجودادوکشوربعنازاملدهآمریکدابدهعدراسدرسدال،2111درراسدتایاسدتراتژی"ضدن
محاصره|1تالشداشتننکهروابطنزدی تریبایکنیگربرردرارکنندن.درهمدینراسدتابشدار
اسندرسال2114ازچینبازدینکردوخواهانافزایشروابطسیاسیوارتصدادیدوکشدور
شن.همچنیناززمانیکهجامعهبینالمللیعلیدهبرنامدههسدتهایایدرانبدهاجمداعرسدینچدین
کوشینهاستکهروابطسیاسیوارتصادیخودراباسوریهبهعنوانهزینهایجایگزینارتادا
دهن.زیراسوریهبهطدوربدالاوهایدنرابلیدتراداردکدهبدهعندوانیکدیازاعیدایااتمدالی
اتحادیهمنیترانه4جایگاهمطمئنیبراینفوذارتصادیچیندراتحادیهاروپاوخاورمیانهایجداد
)1.Responsive Diplomacy (Fanying Shi waijiao
)2.Proactive Diplomacy (Zhudong Shi waijiao
3. Counter-Encirclement Strategy
.4اتحادیهمنیترانه)(Mediterranean Unionدرسال3331دربارسلونابهعنوانی روننآغدازشدنکدههدن از
آنایجادمنطاهآزادتجاریبیناتحادیهاروپا،کشورهایشمالآفریااوکشورهایخاورمیانهدرسدواالمنیتراندهاسدت
).(Li, 2010: 3
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کنن.بهعبارتدیگرسوریهباتوجهبهمورعیتمکانیودسترسیبهدریایمنیتراندهمدیتواندن
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تناومهمینتالشهاآخریندیناری

ماامبلننپایهچینیازسدوریۀپدیشازبحدرانبدهسدال

هردد.دراینسفرمعاوننفستوزیرچدین"،هدویلیدانگیو" ،بداهدن توسدعه

2113برمی
3

مناسباتارتصادیباشف

بشاراسندینارکدرد)209

.(Raksorn, 2016:امداعلدیرغدمهمده

تددالشهدداوتمایددلدوجانبدده،روابددطارتصددادیایددندوکشددوربسددیارضددعیفبددودهاسددتو
پتانسیلهایارتصادیدوجانبهکماکانشکوفانشنهبداریماندنهاسدت.بدهطدوریکدهدرسدال
2131سوریهبا1/31درصنرتبه13رادربازارصادراتیچینداشتوبا1/112درصدنرتبده
311رادربازاروارداتیچینداشت).(UN Comtrade, 2010درجنولزیراجمصدادراتو
سالهای2111تا2131نشاندادهشنهاست.
چینوسهمسوریهازآندرفاصله 

وارداتکل


جدول  :2جایگاه سوریه در صادرات و واردات چین

)Source: (UN Comtrade, 2016


1. Hui Liangyu
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نمودار  :1رتبه سوریه در صادرات واردات چین در جهان

)Source: (UN Comtrade: 2016





ازجملهموضوعاتبسیارمهمدرسیاستخارجیچین،مسالهتامینانرئیاست.بدههمدین
جهتخاورمیانهاهمیتیبنیادیندرسیاستخارجیچینیافتهاسدت.امداسدوریهجایگداهیدر
صادراتانرئیبهچیننناشتهاست.نمودارزیرمشتریاناصلینفدتسدوریهراپدیشازآغداز
بحراننشانمیدهن.آلمانوایتالیابا11درصنواردکنننهعمنهنفتسوریههسدتنن.چدیندر
اینمیانهیچجایگاهیننارد.
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نمودار  :2مشتریان نفت سوریه پیش از بحران سوریه

)Source (EIA, 2010





چینیهادراالااضردرعرصهانرئیفسیلیسوریهفعالهستنن.شرکتملینفتچدین3
جزءسهامدارانشرکتنفتسوریهوشرکتنفتالفرات2درسوریهاسدت.همچدینشدرکت

سینوچم

1

درتعنادیازمینانهانفتیسوریهفعالیدتمدیکندن)2016



.(Jacobsen,بداتوجدهبده
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نفواهنداشت.بنابراینبیجینگلزومیبرایمناخلهدرمنازعدهسدوریهااسداآنکدردهسدت
وهیچهاهدرپیبررراریموازنهسدفتبدااهدنا ئودوپلیتیکینبدوده

)(Raksorn, 2016: 215
است.بنابرایناتیدرصورتنابودیرئیماسن،بیجیندگچیدزیراازدسدتنفواهدنازیدرا
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ایجددادنفددوذارتصددادیاسددت)2013: 1
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کننن.دراالیکهبهنظر 
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رطعنامه
اصلعنممناخله4درسوریهبهدلیلامایتازرئیدماسدننیسدت.ریچداردویتدز1،پژوهشدگر
)1. Chinese National Petroleum Corporation (CNPC
2. Syrian Petroleum Company and Al-Furat Petroleum Company
.1شرکتسینوچم) (Sinochemدرسال3331تاسیاشنودرزمینهمبادالتونالوانتاالنفتفعالیتمیکنن.
4. Non Intervention Principle
5. Richard Wetiz
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.(Gobat
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