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 چکیده
المللدیبدههدایبدینبحدراناندننازپیامدنبرایمصونم3311چینازاوایلدهه
سدوییبداهیاهورویآوردهاست.براینمبنابیجینگدرعینهمسیاستخارجیکم

هدایماابدلنیدزبدودهروسیهوایراندربحرانسوریه،مایلبهپرهیزازتنشباطدر 
بهنوعیدرماابلآمریکاومتحدنانشردراردارداامدااست.لذارفتارچیندرسوریه
طدورهدایئودوپلیتیکینیسدت.اهرچدهبیجیندگبدهاینبهمعنایورودچینبهررابت

مستایمدرهیربحرانسوریهنشنهاستامادرصندکسبجایگاهارتصادیمناسبدر
ید الگدویرفتداریویدژهدورانپسابحراناست.دستیابیبههن مذکورنیازمندن

روجایپرسشاستکهرویکردچدیندربحدرانسدوریهچگوندهبدودهاست.ازاین
است؟وناشاینکشوردرسوریهپسابحرانچگونهخواهنبود؟درچارچوبنظریۀ

تحلیلیاینفرضیهبررسدیشدنهاسدتکده-موازنهنرموبااستفادهازروشتوصیفی
طورغیرمستایمبهموزانهروادرسوریهکم کردهاست.امابیجیندگبدیشچینبه»

کهنگرانسرنوشتسیاسیوئووپلیتیکیسوریهباشندرصدندتاویدتجایگداهازاین
شدواهنااصدلازایدنپدژوهشنشداناز«ارتصادیخوددرسوریۀپسدابحراناسدت.

دارد.تاویتجایگاهااتمالیچیندرسوریهپسابحران
 

:چین،سوریه،بحران،موازنهنرم،سیاستخارجیواژگان کلیدی
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 مقدمه
هدایبعدنازتدریندهرهدونیبهبعنسرآغازیکیازمهم2131تحوالتخاورمیانهازسال

تداییرایتحدتایوفرامنطادهکهمنافعبسیاریازکشورهایمنطاهجنگسرداست.بهطوری

ایبرخدورداراسدت.اینتحوالتررارهرفتهاست.دراینمیانبحرانسوریهازاهمیدتویدژه

اندن.ایدنزیراباتوجهبهمورعیتئوواستراتژی سوریه،بازیگرانمتعندیدرآندرهیدرشدنه

اسیاداکمموضوعباعثتطویلبحرانودشواریمنیریتآنشنهاست.برمبنایادبیاتسی

تدوانبدهدوجریداننفدعدرسدوریهرامدیایذیدرجمهوریاسالمیایران،بدازیگرانمنطاده

سازش)عربستان،رطر،اماراتوتاانودیترکیه(وجریانمااومدت)ایدران،عدراس،سدوریه،

نفعدرسدوریهنیدزشداملمفالفدانایذیهایفرامنطاهبننیکرد.رنرتاهلللبنان(تاسیمازب

هسدتنن.اهرچدهانگیدزهرئیماسدن)آمریکداواتحادیدهاروپدا(وموافادانآن)روسدیهوچدین(

چونسدازشیدامااومدتایازمناخلهدربحرانسوریهبااصطالااتیهمهایفرامنطاهرنرت

ایرئیمبشاراسدنبدامحدورسدازشوموافادانوجودمفالفانفرامنطاهرابلتبییننیستبااین

سودربحرانسدوریهسوهستنن.البتهانگیزهکشورهایهمایویبامحورمااومتهمفرامنطاه

مثالرفتارایدرانهاتاریباًمشابهاست.بهعنوانهایآنکامالًبایکنیگریکساننیستاماکنش

وروسددیهدرمبددادرتبددهارددنامنظددامیودرهیددرشددنندرررابددتئوددوپلیتکیمشددابهاسددتا

کهروسیههمانننایرانانگیزهماابلهبدااسدراویلراندنارد.ازسدویدیگدرکشدورهاییدراالی

رفتاریرابلتدوجهیهایباهتهایمتفاوت،شرغمانگیزهمانننترکیه،عربستانوآمریکاعلی

هایمفالفیاتروریستی،خریننفدتتوانبهتجهیزهروهبایکنیگردارننکهازآنجملهمی

سدوبدانظامیبهرئیماسناشارهکرد.اماچینبهعنوانکشوریهدم-ازداعشوفشارسیاسی

پیماندانخدودداشدتهاسدت.لدذاایمتفاوتبلکهکنشیمغایرباهمزهایرانوروسیهنهتنهاانگی

هداینظدامینشدنهاسدت.بیجینگهمانننایرانوروسیهدرهیرررابتئودوپلیتیکیوعملیدات

بنابراینچینی الگویرفتاریخاصدرمیانسایربازیگراندخیدلدربحدرانسدوریهدارد.

شتببینالگویمنیریتبحدرانچدیندرمنازعدهسدوریهاسدتکدهبدهاعتادادهن اینپژوه

هرایانۀوفرهنگاستراتژی ایدنکشدورنگارننهان،ریشهدرهفتمانسیاستخارجیتوسعه

 دارد.

مبتندیبدرنگداهایدنوولوئی بده3391سیاستخارجیجمهوریخلقچینتااواخردهده
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دهرهونیاساسیدرسیاسدتخدارجیشیاووپینگدنگارآمننجهانبود.امابعنازرویک

هدایارتصدادی،جدایگزینتاابدلاینکشوربهوروعپیوستکهبدراسداآآنمندافعوانگیدزه

هرایدیدرسیاسدتاینوولوئی وئووپلیتی باجهانشن.ازاینروننباعنوانهفتمانتوسعه

المللینیزتحتتاییرسیاسدتخدارجیهایبینکنشچیندربحرانشود.خارجیچینیادمی

هاتناومرشنوتوسدعهخدویشرامندوهبدهامنیدتهرایانۀاینکشوراست.زیراچینیتوسعه

هدایزدایدیدربحدرانزیوتنشسارونفبگانچینیازالگوییباتداننن.ازاینالمللیمیبین

پینگ)نسدلپدنجمنفبگدان(درکننن.البتهبعنازرویکارآمننشیجینالمللیپیرویمیبین

المللیبیجینگباراطعیتسیاسیونظامیبیشتریهمدراهشدنهاسدت.امدارفتاربین2132سال

هراییدرسیاسدتخدارجیچدینرلمدنادکدرد.زیدراتوانپایاندورانتوسعهاینروننرانمی

جسورانهشننرفتارهایخارجیبیجینگبهمنظورهسترشوافظمنافعارتصادیروزافدزون

جویانددۀایددنوولوئی یدداهددایتاابددلچددیناسددتوبددرخال دورانمدداووبرخاسددتهازانگیددزه

کدهطدورینشچیندربحرانسوریهنیزدراینچارچوبردراردارد.بده.ک3ئووپلیتی نیست

اسدت.بدنینسدبب2هیداهورفتاربیجینگدربحرانسوریهکماکانتابعسیاسدتخدارجیکدم

چینتالشکردهاستبهطورمستایمدربحرانسوریهدرهیرنشدود.لدذامفالفدتخدودرابدا

هرایینشاندادهاستکهبارزتریننمدادآنشدشبداروتدویمناخلهغربدررالبچننجانبه

هدریآمریکداومتحدنانشرطعنامهشورایامنیتعلیهسوریهاسدت.اهرچدهچدینبدامناخلده

رسنکهبیجینگدرموردآیننهسیاسیسدوریهاساسدیتچندنانیمفالفاستامابهنظرمی

هایرریبانعطا دارد.بهاعتاادنگارننهانااینامربدنانرنرتکمبیشازنناردویادست

علتاستکهاولویتاصلیچین،هسترشمنافعارتصادیدرسوریۀپسابحراناست.لذانظدم

رونظدمسیاسدیجنیدندرایدندردرجدهدوماهمیدتردراردارد.ازسیاسیسوریهبرایچدین

برداریارتصادیازآناست.بااینوجدودبیجیندگازبهرهسوریههرچهکهباشنچینمایلبه

نفدعدرسداختاراینموضوعبهخوبیآهداهاسدتکدهمیدزاننفدوذهرکدنامازکشدورهایذی

هایدیگرتاییرهدذاراسدت.بدرهمدیناسداآسیاسیسوریۀپسابحرانبرمنافعارتصادیطر 
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2. Non-profile Foreign Policy 
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یچید ازکشدورهایرریدبدربحدرانسدوریهبدیشازادنچینترجیحدادهاستکهبداهد

مشفصیتعاملیاتاابلنناشتهباشناتابنینوسدیلهمدانعازتحرید اساسدیتطدرفینعلیده

ایهگذررادرخواهنبودکهدرصدورتوردوعهدرسدناریویی،توشدهخودشود.چینازاینر

نابراینپرسشایدناسدتکدهرویکدردچدیندرارتصادیبرایدوارنپسابحرانفراهمآورد.ب

مواجههبابحرانسوریهچگونهبودهاست؟وجایگاهاینکشدوردرسدوریهپسدابحرانچگونده

خواهنبود؟برکسیپوشینهنیستکهچیندرمحدورایدرانوروسدیهردراردارد.بندابرایندر

چدینبدهطدورغیرمسدتایمبده»کدهشودپاسخااتمالیبهپرسشمذکور،اینفرضیهمطرحمی

موزانهروادرسوریهکم کردهاست.بیجینگفارغازسرنوشتسیاسیوئووپلیتکیسوریه

.«مایلبهتاویتجایگاهارتصادیخودرادرسوریۀپسابحراناست


 تمهیدات تئوریک
اسدبرابدلبامنطقوفرهندگاسدتراتژی چدینتن3بهاعتاادنگارننهان،نظریهموازنهنرم

المللدیوهایبدینتوجهیدارد.لذاایننظریهازرابلیتمناسبیبرایتببینرفتارچیندربحران

بویژهبحرانسوریهبرخورداراست.بههمینجهتازترکیبنظریهموازنهنرمدرکندارمنطدق

دکهدربسدترآنرویکدردهیروفرهنگاستراتژی چینچارچوبمفهومیمناسبیشکلمی

روپدداازتوضددیحبینانددهخواهددنیافددت.ازایددنچددیندرربددالبحددرانسددوریهمعندداییوارددع

هایاصلینظریهموازنهنرم،منطقوفرهنگاستراتژی ااکمبررفتارخارجیچدینشاخصه

نیزتشریحشنهاست.


 موازنه قوای نرم
هاواانهاییعاالنیهستننکهبهطورطبیعیمایلبدهبرردراریهادولتدرتفکرروالیست

الملدلمملدوازاتحدادوتدرازخدودهسدتنن.تداریخروابدطبدینموازنهدرماابلواانهایروی

هایاالتمتحدنهها)موازنهبیرونی(برایموازنهروااست.امابعنازجنگسردکلتاوتال دو

هدایبدزر المللشنهاستچنینهرایشیدرمیانرنرتتبنیلبهبرترینرنرتدرنظامبین

المللازتوضیحکمترمشاهنهشنهاست.نظریاترایجروابطبین2برایبررراریموازنۀسفت
                                                                                                                                             
1. Soft-Balancing 
2. Hard-Balancing 
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ریهموازنهنرماینمسدالهباطرحنظپاپرابرت.(Paul, 2018: 2)چراییاینمسالهعاجزهستنن

دانن:راناشیازسهعلتزیرمی

هدایهدایبرتدربدادولدتدانننکهرنرتترمیهایضعیفدولت:1مسئولیت احاله -الف

مفالفبهنرمیبرخوردنفواهننکرد.لذااصطالااًاززیدربدارمسدئولیتموازندهشدانهخدالی

کننن.ی مثالتاریفیپرکاربرددراینزمینهبررراریموازندهعلیدهآلمدانربدلازجندگمی

رفت.بااینتفداوتکدهایداالتمتحدنهدرادالااضدرمیجهانیدومبودکهبسیارکننپیش

هیسیستمرطبیاستکهبررراریموازنهدربرابرآنبهسادرنرتهژموندری سیستمت 

چننرطبینیست.لذاهزینههرنوعموزانهسفتدرماابلاینکشورچندنینبرابدروتداورطده

هدایازمجمدوعهزینده3331کهتوانایینظامیآمریکدادراواخدردهدهطورینابودیاست.به

دهننکهاززیرنظامیهشتکشورنفستجهانبیشتربودهاست.لذااکثرکشورهاترجیحمی

بارمسئولیتموزانهسفتدربرابرآمریکاشانهخالیکنننوآنرابهدیگرانااالهکننن.


ایکهدرماابلهابهاننازهاستفنوالتمعتاناستکهدولت:2آمریکا شهرت حُسن -ب

کننن.افزونبرایدنایداالتمتحدنهنمیکنننعلیهابررنرتاینکارراتهنینموازنهبرررارمی

روتریداشدتهاسدتوهرهدزبدههایمیانههایبزر دردوررناخیرنیتدرماایسهبارنرت

دنبالایجادی امپراتورینبودهاست.بههمینجهتدرطولجندگسدرد،اروپدایغربدیو

داریکردنن.دراالیکهخدودایداالتترجانبهایضعیفئاپنازایاالتمتحنهعلیهدولت

هداباشدنامدارفتدارآمریکدانشداندادهتریبدرایآنتوانستتهنینبالاوۀخطرناکمتحنهمی

سدوبداخدودهایتجاوزهرایانهنیستیاادنارلدرماابدلکشدورهایهدماستکهداراینیت

چنینهنفیننارد.



مرشایمرمعتاناستراهبردکدالنایداالتمتحدنهدرطدولردرن:3فراساحلی موازنه -پ

بیستمموازنهفراساالیبودهاست.بهاینمعناکهواشنگتنبهجایتالشبرایسلطهبدرمنداطق

مناطقمهدمجلدوهیریکندن.هایدیگربرمهمدنیا،صرفاًتالشکردهاستکهازسلطهدولت
                                                                                                                                             
1. Buck-passing 
2. U.S. Reputation 
3. Offshore Balancing 
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هدایاولودومجهدانی،کدرهجندوبیوبرهمیناساآواشنگتنازمتحناناروپاییدرجنگ

ویتنامدرجنگسردوکویتدرجندگدومخلدیجفدارآدفداعکدردهاسدت.مااصدلایدن

خطدربدودنازکمهایبزر ازربیلاروپا،روسیه،ئاپنوچینرویکرد،اطمینانیافتنرنرت

ایاالتمتحنهآمریکابهعنوانابررنرتاست.ایناطمینانخاطرانارلتازماندکترینبوش

هرایدیآمریکدادرجانبدهبهاعتاادرابدرتپداپید .(Pape, 2005: 18-21)تناومداشتهاست

هاشدن.انبسایررنرتجنگعراسباعثکاهشاُسنشهرتآمریکاوااساآتهنینازج

هوندههادرصندایجادموازنهدرربالآمریکابرآمننن.البتههمدانازاینپاتعنادیازکشور

هدایرطبیپسداجنگسدردبدهسدادهیسیسدتمکهذکرشنایجادموازنهسفتدرسیستمت 

هدایبدزر کنن.پاپفرایننیراکهرنرتچننرطبینیستوازمنطقخاصخودپیرویمی

نامن.موازنهنرمبهمعندایتیدیفردنرتنسدبیکنننموازنهنرممیدرچنینشریطیاتفاذمی

 :Chan, 2017)است3هایدیپلماتی وفشارهاینهادیدولتتهنینکنننهازطریقهماهنگی

مشاملمواردزیراست:کارهایموازنهنرراه.(573

هداییالدثبدرایاسدکانهایبرترمعموالًازسرزمینطر دولت :2سرزمینی انکار -الف

کنندن.مدانعتراشدیدرایدنزمیندهنیروهایزمینییاعبورنیروهایدریاییوهواییاستفادهمی

دارکندن.بدهعندوانمثدالافدزایشمشدکالتراخنشدهاننازپیروزیدولتبرترتواننچشممی

-هایپدیشلجستیکییاوادارکردندولتبرتربهجنگبارنرتدریایییاهواییمحنودیت

  دهن.ترافزایشمیهایضعیفتررابرایاعمالرنرتبرعلیهدولترویدولتروی

هدایالمللدییدارویدههدایبدینروندنهایاداکمبدرسدازمان :3رگیرری د دیپلماسی -ب

هداازیدابیبدهاهدنا دولدتهاییرابرایدسدتتواننمحنودیتدیپلماتی پذیرفتهشنهمی

ممکدناسدتبدااسدتفادهازچندینتدرهدایضدعیفهایبرتدرایجدادکندن.دولدتجملهرنرت

کنننوبهاینترتیببرداریسازوکارهاییبرایبهتعویقانناختنطرحجنگیدولتبرتربهره

اننازیاتیممکدناسدتموضدوعرادهنن.تعویقبردتالیلمیهیریرادرمیناننعنصرغافل

رسدن.زیدراندهتِبرتردمکراتی کارسازتربهنظرمیاینراهکاردرمورددول اهمیتکننبی

وهوهااستفادهشدودتاییرهدذاراسدتتوانندرهفتهاینظامیکهمیتنهابرموازنهتوانمننی
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بلکهبهتاویدتاپوزسیسدونداخلدیبدرایمفالفدتااتمدالیدردروندولدتبرتدرنیدزمنجدر

شود.می

هاییکهدرصندبرردراریموازندههسدتننازردنرتنظدامیدولت :1اقتصادی قدرت -پ

هدااسدت.رابلتوجهیبرخوردارهستننکهاینرنرتمعموالًبرخاستهازتواناییارتصدادیآن

تدراسدت.یکیازراهکارهایبررراریموازنهتغییررنرتنسبیارتصادیبهنفعطر ضدعیف

ایاستکهضدمنافدزایشردنرتهایتجاریمنطاهبارزترینراهبرایانجاماینعملبلوک

هدایهیدرد.اهدردولدتبرتدرازچندینبلدوکارتصادیاعیاتجارتراازغیدراعیدانیدزمدی

دارتصادیطردشودتجارتوندر رشدنآنممکدناسدتدربلننمدنتدچدارتغییدراتشدو

(Pape, 2005: 36-37). 

کندنهدااشدارهمدیعالوهبرسهراهکارفوسکهپاپبدهآن :2راهبردی همکاری عدم -ت

برد.عدنمهمکدارینیزازعنمهمکاریراهبردیبهعنوانراهکارچهارمناممیکِلیجودیت

هدایپایمدالوماًبهدلیدلاولویدتراهبردیبراینفرضاستواراستکهتمامشرایطبحرانیلز

تربرایافزایشنفوذخودهمکاریناعادالندهشنهطرفیننیست.دراینراهکار،دولتضعیف

هدایکنن.کِلیمعتاناستکهراهکارمذکورفاطبدهدلیدلنگراندیترراردمیبارنرتروی

هایدوسدتنیدزممکدناسدتدهن.بلکهدولتهار نمیاندشمنامنیتینیستوصرفاًدرمی

سدازیراهبردعنمهمکاریرادرپیشهیرنن.منطقعنمهمکاریراهبردیبدرمبندایبیشدینه

دهدنزندیرادرآیندنهافدزایشمدیاسدتکدهردنرتچانده1منافعمطلقازطریقکسباعتبار

(Kelly, 2005: 153-156).تدرهدایمتفاصدمکوچد بهاینمعناکهباعثجلباعتماددولدت

شود.بهزبانسادهعنمهمکاریراهبردیبهمعنایهمکارینکردنباطر ماابلدرعدینمی

هایآناست.لحاظکردناساسیت

ترینمااالتیکدهدرمدوردموازندهندرمتدالیفشدنهازبطنمهم:4راهبردی سازواری -ث

تدوانید شداخ دیگدربداعندوانسدازواریراهبدردیاسدتفراظکدرد.منظدورازاستمی

بدایکدنیگرعلیدهتنهدا1هدایبدزر درجدهدوردیاهمکاریبرخیازردنرتسازواریراهب
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کندنهایدرجدهدوماکدممدیرتابررنرتجهاناست.منطقسازواریراهبردیدرمیانرن

کهنوعیهماهنگیانتظداراتدرمدورداردناماتدسدتهجمعدیرادرمیدانخدودایجدادکنندن

(Chaziza, 2014: 245).هداسازواریراهبردیبااتحاداستراتژی فرسداردومیزانهمکداری

اریراهبردی،اسدتفنوالدتمعتادناسدتکدهرود.دراهمیتسازوازانمشفصیفراترنمی

هایتغییراتاساسدیفدردارافدراهمآورد.آمیزِامروزممکناستکهبنیانموازنهنرمموفایت»

هدایاضدافیبدرهایخدویشبدرایتحمیدلهزیندههارادربههماهنگیسیاستاهرسایردولت

شدودوهاهمورعیتبرترآمریکاتیعیفمدیآوردنمنافعبیشترباشننآنآمریکاویابهدست

پااز.(Walt, 2004: 17)«یابنهایشبردیگرانکاهشمی]واشنگتن[تواناییتحمیلخواست

اشودکهچهتناسبیمیانسیاستخارجیچینبدبررسینظریهموازنهنرماینپرسشایجادمی

راهکارهایموجوددرنظریهموازنهنرموجدوددارد؟پاسدخایدنپرسدشدرمنطدقوفرهندگ

استراتژی چیننهفتهاستکهدررسمتبعنیتشریحشنهاست.
 

 المللی        های بین        منطق و فرهنگ استراتژیک چین در مدیریت بحران
الملدلمعمدوالًراجدعبدهبدینعاالنیت)منطق(وفرهنگاسدتراتژی درادبیداتروابدط

رغماینکهبرخدیرود.علیهادرشرایطبحرانیوجنگبهکارمیدولتتصمیموبرنامه

هیرندنامداتفداوتیازپژوهشگران،منطقوفرهنگاسدتراتژی رابدایکدنیگریکسدانمدی

تدرینمثدالازعاالنیدتاسدتراتژی دررالدبرد.سدادهظریفمیانایندومفهوموجدوددا

«ظ»هداهباشدنآن«ظ»برابربدا«ب»و«ب»برابربا«الف»دستورالعملزیرنمایاناست:اهر

هیدریدرمدوردموضدوعیخواهنبود.بندابرایناهدرفدردیدرصدندتصدمیم«الف»برابربا

داندننذهدنمداناخودآهداهآنتصدمیمراغیرمنطادیمدیبرخال ایدنراعدنهمنطادیباشد

(Jarillo, 2003: 2).تدوانایدنالملدلمدیباتعمیمراعنهمنطایمذکوردرعرصهروابطبدین

«ظ»و«الف»است.پا«ب»نیزدشمن«ظ»است.«ب»دشمن«الف»مثالرامطرحکردکه

هوندهازعاالنیدتاسدتتحنشونن.برایناساآمنطقاستراتژی آنم«ب»توانننعلیهمی

هدابدراسداآهیریدولدتکهمعطو بهمینانعملوبرایاصولنتیجهباشن.لذاتصمیم

هددااسددت.امددافرهنددگهددابیددانگرعاالنیددتاسددتراتژی آناطالعدداتموجددوددربحددران

فرضپایناروبنیادیننفبگانسیاسیونظامیدرمدوردنادشجندگ»معنایاستراتژی به
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(درامورانسانیوکداراییاعمدالزوراسدت.ایدن3دولتیدولتیوهممیان)همجنگدرون

کدهدرادالی.(Scobell, 2002: 2)«فرضبنیادینازکشوریبهکشدوردیگدرمتفداوتاسدت

 کشددورهاالگددوینسددبتاًمشددابهدارد.دریدد تعریددفدیگددرفرهنددگمنطددقاسددتراتژی

هایموجوددری نهادنظدامیراجدعایازباورهاونگرشمجموعه»استراتژی بهمعنای

 ,Klein)«بهاهنا سیاسیِجنگومویرترینشیوۀعملیبرایدستیابیبهآناهنا اسدت

داردسفرهنگاستراتژی برخال منطقاستراتژی بیانمیبنابهتوضیحاتفو.(5 :1991

هایعاالندیالمللرفتاربازیگران،تنهابراساآانتفابکهباتوجهبهپیچینهیسیاستبین

هایعاالنیفراتررابلفهمنیست.بنابراینپژوهشگراناوزهفرهنگاستراتژی ازانتفاب

هداورهبدرانهداوهنجارهدابدرانگیدزهدولدتروننوبهبررسینادشفرهندگ،اننیشدهمی

.باتوجهبهعناصرمذکورفرهنگاسدتراتژی بدهصدورت(Coşkun, 2007: 74)پردازننمی

جیوهیرد.لدذاتغییدردرآنتدنریانباشتیوتحتتاییرتجربیاتهذشتهکشورهاشکلمی

یکدهمنطدقاسدتراتژی دراال.(Margaras, 2004: 2-3)هیردمعموالًبهسفتیصورتمی

هاممکناستباتوجهبهدهرهونیشرایطجنگیبدهرااتدیتغییدرکندن.بدهعبدارتدولت

دیگرمنطدقاسدتراتژی دربندنعاالنیدتمطلدقاسدتامدافرهندگاسدتراتژی معتادنبده

است.هیرینودوتاییرهذاریعناصرغیرمادیبرتصمیمعاالنیتمح

وبهتبعآنپینگجینشیترشننسیاستخارجیچیندردورانبرهمیناساآجسورانه

هایبیجینگدربحرانسدوریهبدهمعندایتغییدرپدارادایمدرفرهندگاسدتراتژی چدینکنش

آمیدزایدنکشدوراسدت.ازکماکاندرتناومخیزشمسالمتنیست.فرهنگاستراتژی چین

هرایانهاینکشوراسدتکدهروالگویمنیریتبحرانِچیندرسوریهمبتنیبرسنتتوسعهاین

تدوانوتدویترینالزمهآنبررراییباتاسدت.بندابراین،نگارندنهانمعتانندنکدهنمدیاصلی

هدایشدورایامنیدتتوسدطچدینراهسسدتازفرهندگاسدتراتژی ایدنکشدوردرهعنامرط

هایمربوهبهسوریهنهتنهداالمللیدانست.کنشچیندرربالرطعنامههایبینمنیریتبحران

ااصلمنطقاستراتژی بیجینگاستبلکهکماکانریشهدرچارچوبفرهندگاسدتراتژی 

دارد.روننتفکراستراتژی وبهتبعآنسدب مدنیریتبحدراندرچدینید نمایندنهچین

رانوشدت.وی«هنرجندگ»دارد.تزودرررنششمربلازمیالدکتابتزوسونشاخ بهنام
                                                                                                                                             
1. Interstate and Intrastate 
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کنندنبدرکسدبهایغربیکهپیدروزیرادرمیدناننبدردجسدتجومدیبرخال استراتژیست

توسلبهجنگتاکیندارد.سنتتفکراسدتراتژی درچدینبدرخدال غدرب،پیروزیبنون

نمایننهانمتعندیننارد.بنابراینسونتزوهنوزبرترینمتفکردرادوزهمباادثاسدتراتژی 

(.شیرازهتفکرسونتزودر3113:21درچینوبویژهمنیریتبحرانومنازعهاست)واعظی،

البتهفرهنگ«.ترینفرماننهکسیاستکهبنونجنگپیروزشودروی»اینجملهنهفتهاستا

آمیدزهدایصدلحچینیدراالتعاموفرهنگاستراتژی آنبهطورخاصتحتتاییرآموزه

هایکمونیستیجایگزینآنشودشنآموزهکنفوسیوآنیزهستکهدردورانماووتالشمی

هایماوونتایجمطلوبیرابرایچدینبدههمدراهنناشدت.ترکیبشود.اماتالشیاانارلباآن

در3311نهایتاًفرهنگومنطقاستراتژی چینبعنازاتفاذسیاستدرهایبازدراوایلدهده

راستاییکنیگرررارهرفتننوتیادهایدورانمداووپشدتسرهذاشدتهشدن.امدادربرخدیاز

ندگومنطدقاسدتراتژی همداهنگیمناسدبیوجدودندنارد.زیدرافرهندگکشورهامیدانفره

هاشکلهرفتهاسدتبدامنطدقاسدتراتژی اداکمدرید برهدهاستراتژیکیکهدرطولررن

سوییایرانوچیندربحرانسوریهاشدارهزمانیخاصهماهنگیالزمراننارد.باتوجهبههم

ی ایراناززبانسعنیخالیازفاینهنیست.بهفرهنگومنطقاستراتژ


هرچهخواهیکنکهماراباتورویِجنگنیست

نیستفرهنگپنجهبازورآورانانناختن


رایوعالسستپیماناچراکردیخال 

صلحبادشمناهربادوستانتجنگنیست


 ان در بحران سوریهچین با روسیه و ایر همسویی
پاازفروپاشیشورویدودینهاهکلیدرموردهمکاریمیانچینوروسیهمطرحشنه

کنندنوآنراهمچدونازدواجدیاست.هروهیروابطچینوروسدیهراناپایدنارارزیدابیمدی

ستکهبدهعلدتدانننکهنهایتاًبهاختال منجرخواهنشن.دینهاهدوممعتانامی3مصلحتی

مفالفتواشنگتنبااهدنا خدارجیچدینوروسدیه،ایدندوکشدورنهایتدًابدهاتحدادیضدن
                                                                                                                                             
1. Marriage of Convenience 
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ایدندوبرداشدتمتیداددرمدوردهمکداریدو.(Ying, 2016: 96)خواهننرسدین3آمریکایی

روددیاموسسددهتحایاددات2کنوالدد الکسدداننرکشددوردربحددرانسددوریهنیددزوجددوددارد.

کهارتصادیباشنسیاسدیاناستکهمنافعروسیهدرسوریهبیشازایناستراتژی مسکومعت

کدهمندافعچدیندر.درادالی(Buckley, 2012: 82)استکهابعادپررنگئووپلیتیکینیدزدارد

سوریهبیشترارتصادیومنافعایراننیزدارایماهیتاینوولوئیکیوئووپلیتیکیاست.چینبدر

ردراردادهاسدتودرایدنراسدتاپیمانانخودمندافعارتصدادیرادرصدنراولویدتخال هم

هموارهسهاصلرادرغربآسیارعایتکردهاسدت.نفسدت،اولویدتدیپلماسدیارتصدادیا

وسوم،اسدتفادهازردنرتندرمدرراسدتایمندافعبلننمدنت1کادوم،سیاستنرنجانننهیچ

.امادرشرایطبحرانیراضینگهداشتنهمهطرفینبرایدستیابیبدهمندافعارتصدادیارتصادی

کننکدهمنطقاستراتژی درچنینشرایطیاکممی.(Yufeng, 2007: 113)پذیرنیستامکان

باشدنن.ازسوهمکاریبیشتریداشدتهیابیبهاهنا خودباکشورهایهمکشورهابرایدست

سویدیگرجامعهجهانیبرخال بحرانلیبیدرموردسوریهبهاجماعنظرنرسینهاست.لذا

 :Hollá, 2013)چینامکانبیشتریبرایهمکاریبامتحنینخوددربحرانسوریهیافتهاسدت

لکدهبدراسداآتوانباعنواناتحدادراهبدردیندامبدرد.ب.بااینوجودازاینهمکارینمی(36

سوبررراراسدت.نظریهموازنهنرمبیشتری نوعسازواریراهبردیمیانچینوکشورهایهم

هاینظامیتهرانومسکودرسوریهمشارکتنناشتهاستامدابرهمیناساآچیندرعملیات

نهددامنتاددنبددارویکددردنظددامیایددندوکشددورموافددقبددودهاسددت.بددهعنددوانمثددالچددیننددهت

استانناردهایدوهانهکشورهایغربیدرمبارزهباتروریسماستبلکهارناماتنظامیمسدکو

 :Kaczmarski & Jakóbowski, 2016)کننالمللیمشروععلیهتروریسمرلمنادمیرامبارزهبین

است.درهمینراستابهعبارتدیگرنوعیهماهنگیانتظاراتدرمیانطرفینشکلهرفته.(2

روسدیه24سفنگویوزارتخارجهچیندرجریدانسدارطکدردنهواپیمدایجنگدیسدوخو

هابودکهتوسدطتوسطترکیهاعالمکردکهاینهواپیمادراالانجامعملیاتعلیهتروریست

یدادکدرد«مللیعلیهتروریسمالکجیبهمبارزهبیندهن»ترکیهمنهنمشنوازاینعملبهمثابه

(Kaczmarski, 2016: 2). 
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2. Aleksandr Konovalov 
3. Offend no-one Policy 
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دهدنکدهسدوریهجایگداهمهمدیدرارتصدادچدیننناشدتهاسدت.آمارواررامنیزنشانمدی

ایبهتجارتخدارجیچدیننفواهدنزد.بداایدنوجدودبنابراینبرکناریرئیمبشاراسنلطمه

هیرننومعتانننکدهیکدییرانوسوریهرادرنظرمینفبگانچینیدرمحاسباتخوداتحادا

 ,Weitz)هایغربیازبرکناریرئیمبشاراسناعمالفشاربیشتربرایراناستازاهنا طر 

لذابراساآمنطقااکمبرموازنهروادرصدورتیکدهرئیدمسدوریهبدهعندوانمتحدن.(2012

بعدنیکشدورهایغربدیااتمداالًایدرانخواهدنبدود.دردرجهی ایرانساوهکندن،طعمده

 ,Chaziza)کهچینمنافعارتصدادیرابدلتدوجهیبدویژهازلحداظاندرئیدرایدراندارداالی

سدوییچدینبدارویکدردایدراندرسدوریهبدیشازایدنکدهناشدیازبنابراینهدم.(250 :2014

نگدریولوئیکیوئودوپلیتیکیتهدرانباشدنااصدلندوعیآیندنههایایدنوهماهنگیباانگیزه

ارتصادیاست.یکیدیگرازدالیلچینبرایهمکداریبداایدرانوروسدیهدربحدرانسدوریه

هابهجنگجویدانیایورجهادیوناویغوردرصفمفالفیناسناست.چینازتبنیلشننآن

شدونن.2کیاندگتبهشرسچینباعثناامنیدراسدتانسدیننگراناستکهبابازهش3باتجربه

هدامواجهدهدهنکهازطریقروسیهوایراندرخاکسوریهبداآنبنابراینبیجینگترجیحمی

بیانداشدتهاسدت1یوفیهووانچنانکهدریاساالر.(Elazar, 2017: 2-3; Hibrawi, 2017)نماین

هارانابودکننکهدرمیناننبردسوریهآنهارادرخانهمحاکمهکننیااینچینرصنداردآن

(Akulov, 2016).هایهزاراویغوردررالبهروه1بنابهاظهارتسفیرسوریهدرچین،انود

درمدوردمنداطقنگرانیمشابهراروسیه.(Blanchard, 2017)4مفتلفدرسوریهایوردارنن

نشدینخدودووایراندرموردمناطقسنی(Raksorn, 2016: 208)داخلیخوددررفاازشمالی

همچنینپیوستگیسرزمینیکردهادارد.بنابراینمبارزهعملیایرانوروسدیهدرسدوریهبدرای

 :Xu, 2017)شدودچینااویارزشاستراتژی استکهباعثهمسوییباایندوکشورمدی

هابراسداآفرهندگاسدتراتژی خدویشراودلبدهپیدروزیبدااماچنانکهذکرشنچینی.(2

ترینمیزاندرهیریدرمیناننبردهستنن.ضمناینکهچینازکدانونبحدرانسدوریهدورکم
                                                                                                                                             
1. Experienced Militants 
2. Xinjiang Province 
3. Guan yuffi 

دراویغدورهزار31ازبیشدبیدروی.تیاآلنشبکههزارشاساآبر.رسنمینظربهکارانهمحافظهاننکیتفمیناین.4
شدوننمدیمنتادلسدوریهبدهجهدادیهدایهروهرالبدرترکیهامایتباکهElazar, 2017: 2))دارننایورسوریه

(Taylor, 2017).
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اایدرانوروسدیهدرسوییاینکشورباستولزومیبرایمناخلهمستایمنظامیننارد.لذاهم

وهلهاولدارایماهیتارتصادیاستکهدرادامهبیشتربنانپرداختهشنهاست.


 موازنه نرم چین در بحران سوریه
چینتنهاعیوداومشورایامنیتاستکهدربحرانسوریهمناخلهمستایمنظامینناشدته

درمیدان3بدالاوهید میدانجیاست.زیرابیجینگمایلاسدتکدهجایگداهخدودرابدهعندوان

ایدربحرانسوریهافظکنن.بااینوجودچدیننفدوذنظدامیایوفرامنطاههایمنطاهرنرت

کنندنهانتدرینتدامینغیرمستایمدرسدوریهدارد.پدیشازآغدازبحدرانچدینیکدیازاصدلی

هدایچیندیازطریدقفدروشبدهایدرانوحهدماکندوننیدزسدالتسلیحاتسوریهبودهاسدتو

بندابراینعدنممناخلده.Patey, 2016: 3-4))رسنعربستانبهدستطرفینمنازعهدرسوریهمی

دهنکهچیندرپیبررراریموازنهسفتدرسوریهنیستودرعوضتالشمستایمنشانمی

المللیویاازطریقکشورهایدیگرباهایبینهراییدرسازمانکهازطریقچننجانبهکننمی

وهمچنینبااستفادهازرنرتارتصدادیGill, 2010: 124))هراییآمریکاماابلهکننجانبهی 

کارهداییدرصدندازچندینراهخویشبهبازارپرسودسوریهنفدوذکندن.بیجیندگبدااسدتفاده

هاینظریهموازنهنرمدارد.تحکیمجایگاهخوددرسوریهاستکهبیشترینمطاباترابامولفه

 .هایایننظریهارزیابیشنهاستدرادامهرفتارچیندربحرانسوریهبراساآشاخ 

تراشدیدراسدتفادهانکارسرزمینیبدهمعندایمدانعهونهکهذکرشنهمان:سرزمینی انکار

لجستیکیِدولتبرترازسرزمینطر یالثبرایاملهبهکشورهن است.امدابداتوجدهبده

ااکمبربحرانسوریه،دسترسیبههربفشازخاکاینکشوربهمعنایایجداد2جنگنیابتی

براینکنترلهربفشازخاکسوریهتوسطهایآناست.بنابستریبرایاملهبهسایربفش

کندن.هایرریبمانندنعربسدتانوآمریکداایجدادمدیمتحنینچینموانعیرابرسرراهدولت

هادخالدتندناردوهمدینمسدالهکهخودچینبهطورمستایمدرایندرهیریجالبتوجهآن

جاییکهچینتاکنونمندافعکنن.ازآنمینیرادوچننانمیشباهترویکردچینبهانکارسرز

ارتصادیچننانیدرسوریهنناشتهاستازبابتتفریبوتیعیفمنافعموردنظرنگراندیدر

کنددنافددزارایروسددیهوایددراندرسددوریهامایددتمددیسددوریهنددنارد.لددذاازمواضددعسددفت
                                                                                                                                             
1. Potential Broker 
2. Proxy War 
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(Kaczmarski, 2015: 149).همچنینسوریهمتحنرنیمیروسیهاستوسوریهبهنوعیایدات

روچینبنونمناخلهدرسوریهنهتنهدابدهادوزهنفدوذشوداازاینخلوتروسیهمحسوبمی

روسیهااترامهذاشتهاستبلکهباهوشیاریتمامازطریقایرانوروسیهبهانکارسدرزمینیدر

بنینوسیلهاززیربدارموازندهسدفتشدانهخدالیکدردهسوریهمبادرتورزینهاست.بیجینگ

هرایدیآمریکداسدواریِجانبهاستوازایرانوروسیهبرایانکارسرزمینیدرسوریهعلیهی 

هدایپدیشرویهیرد.چینباانکارسرزمینیازطریدقایدرانوروسدیهمحدنودیترایگانمی

مالرنرتدرسوریهافزایشدادهاستودرعیناالبااتفداذید ئسدتآمریکارابرایاع

.(Guo, 2017: 15)دیپلماتی هموارهتاکینداردکهبحرانسوریهراهالنظامیننارد

المللدیبدرایبدهتداخیرهایبدینارناماتدیپلماتی چیندرسازمان :درگیری دیپلماسی

هایبزر درسوریهبسیاررابدلتوجدهبدودههراییرنرتومناخلههایجنگیانناختنطرح

(،فادط3393کهجمهوریخلقچیناززمانعیویتداومدرشدورایامنیدت)طوریاست.به

در مدوردآنفادطمربدوهبدهبحدرانسدوریهبدودهاسدت.1رطعنامهراوتوکردهاستکه33

بننیشنهاست.هاتاسیمجنولزیراینرطعنامه


 های وتو شده توسط چین        : قطعنامه1جدول 


Source: (UN Library, 2018)

گرانایجدادناررادرمیدانبرخدیپژوهشدهایمربوهبهسوریهاینپندباروتویرطعنامه1
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ردهاسدت.عدالوهکردهاستکهچینرویکردیکامالًمتفاوتدرربالبحرانسوریهاتفاذکد

نویارطعنامهمجمدععمدومیسدازمانملدلدربهپیش2132فوریه31برمواردفوس،چیندر

ندویشرطعنامدهنیدزبدهپدیش2132محکومیتاردناماتسدوریهرایمفدالفدادودرمدارآ

فیرسمینوانگ.(Swaine, 2012: 3)شورایااوسبشرسازمانمللعلیهسوریهرایمنفیداد
ندویارطعنامدهمجمدععمدومیدرمدوردسدوریهبدهایدرادچیندرسازمانمللدرموردپدیش

دهن.سفنانیبهشرحزیرپرداختکهبهخوبیدیپلماسیدرهیریچینرانشانمی

ناطهکانونیمننظرماپاسناریازاهنا واصولمنشورسدازمانملدلونیدزهنجارهدای»

المللازجملهاصلبرابریااکمیتوعنممناخلهدرامدورداخلدیدیگدرانبیناصلیروابط

هدایعربدیوبدویژهکشدورهایکوچد ومتوسدطاستتداازمندافعمدردمسدوریهودولدت

المللدیاسدتومربدوهبدهزمدانومحفاظتکنیم.اینموضعپاینارچیندردرتماماموربدین

.(Min, 2012)«شودمکانخاصینمی

کندنانفسدت:ماابلدهبدابهطورکلیچیندوهن راازدیپلماسیدرهیدریپیگیدریمدی

المللیهمچدونسدازمانملدلوهایغربیوبویژهایاالتمتحنهکهازسازوکارهایبیندولت

ایاهدنا ئوواسدتراتژی خدودهایمستالدرراستبرایسرنگونیدولت3مسئولیتامایت

برایمناخلهنظدامیجامعده2کنننودوم:جلوهیریازایجادسوابقرانونییاعملیاستفادهمی

.(Swaine, 2012: 9)المللعلیهکشورهایمستالکهممکناستتبنیلبهی رویدهشدودبین

کندنامدابدهشدنتمفدالفسدنامایدتنمدیاهرچهچینبنونرینوشرهازرئیماروازاین

.زیدراXu, 2017: 3))هایانسداندوسدتانهاسدتمناخلهخارجیبرایتغییررئیمبانامامایت

تغییررئیملیبیتوسطکشورهایغربدیکدهبدهبهاندهمسدئولیتامایدتعملیداتیشدنباعدث

چینوروسیهشدنهاسدت.لدذابیجیندگبداهیریااساآفریبوخیانتدردولتمردانشکل

وتحددریمشددورایامنیددتعلیددهسددوریهبددهشددنتمفالفددتکددردهاسددتهرهونددهمناخلدده

(Kaczmarski, 2015: 149; Chen, 2016: 693-696)ودکترینمسدئولیتامایدتراسرپوشدی

.(Akbarzadeh & Saba, 2018: 14)داندنزدهمدیدرکشورهایبحران1برایتغییراتغیررانونی

هایضنسوریشورایامنیتدروارعید پاسدخصدریحدیپلماتید بدرایلذاوتویرطعنامه
                                                                                                                                             
1. Responsibility to Protect 
2. Legal or Procedural Precedents 
3. Smokescreen For Unconstitutionalchange 
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کننکهدیگرفریدبماابلهبامناخلهنظامیآمریکادرسوریهاست.بیجینگبنینوسیلهبیانمی

انگیددزهچددینازوتددوی.بدداایددنوجددودا(Gowers, 2012: 390)ایددنااددهرانفواهنددنخددورد

کدهروسدیهازایدنهایضنسوری،بررراریموازنهسفتدرسدوریهنیسدت.درادالیرطعنامه

طریقدرپیبررراریموازنهسفتاست.زیرامسکوبهطورسنتینفوذنظامیدرسوریهداشته

خدویشدرخاورمیاندهازدسدتخواهنکهسوریهرابهعندوانتنهداپایگداهنظدامیاستونمی

اماباتوجهبهعنممناخلهنظامیچیندرسوریه،رایمنفدیبیجیندگ.(Guo, 2017: 22)بنهن

عدالوهبدرایدنچدیندر.هایضنسوریبیشترکنشیدرراسدتایموازندهندرماسدتبهرطعنامه

کهدرصورتعنمرایمنفدیروسدیه،طوریاستفادهازاقوتوبهشکلانفرادیاکراهداردبه

بااینوجود(.3131کرد)یافیعامری،چیننیزبهااتمالزیادازاقوتویخوداستفادهنمی

ایازدیپلماسدیدرهیدریاسدت.بدهتالشبیجینگبرایهماهنگیدیپلماتی باروسیهنمونده

وباماازضرورتمناخلهنیروهدایآمریکداییعلیدهعنوانمثالی روزبعنازاینکهباراکا

هایشیمیاییدرسوریهسفنهفتبیجینگبدهطدورهماهندگبداروسدیهدراستفادهازسالح

.(Chaziza, 2014: 253)موردعواربهرنوعارنامی جانبهدرسوریههشنارداد

بیندنبدههمدینهدایبدزر مدیچینخاورمیانهرابهمثابهربرستانرنرت قدرت اقتصادی:

جهتهموارهازدخالدتمسدتایمدرمسدایلایدنمنطادهاجتندابکدردهاسدت.بداایدنوجدود

هایخاورمیانهفرصتیبرایهسترشنفوذارتصادیچینفراهمآوردهاست.زیدراچدینبحران

ووپلیتیکیمنطاهنسبتبهنفدوذباوجودخودداریازدخالتمستایمدرامورسیاسی،نظامیوئ

ارتصادیدرکشدورهایمنطادهاسداآاسدت.بدههمدینجهدتازطریدقاردناماتبلننمدنت

ت.بستگیمتاابلباکشورهایمنطاهوتغییرموزانهارتصادیبهنفعخویشاسدرصندایجادوا

 ,Chaziza)بحرانسوریهبهطورخاصامکاننفوذئوواکونومیکیچینرافدراهمآوردهاسدت

بویژهکهسوریهجایگاهیکانونیدرطرحی کمربننی جادهدرغربآسدیا.(1-3 :2016

منتشرشنکدهبدراسداآ2نفستینسننسیاستعربیچین2131.درهمینراستادرسال3دارد

آنبددرسیاسددتعددنممناخلددهوتمرکددزبددراددوزهارتصددادیدرخاورمیانددهتاکیددنشددنهاسددت

                                                                                                                                             
:بهکنینرجوعموردایندربیشترمطالعهبرای.3

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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(Xinhua, 2016).نگدردکدهچونفرصتیخطرنداکمدیروبیجینگبهبحرانسوریههمازاین

امکانارتاایجایگاهچینرابهعنوانیکیازشدرکایاصدلیارتصدادیسدوریهفدراهمکدرده

است.

دارنبدودهاسدتبرهایارتصادیخوددستروبیجینگاتیدراینبحرانازتالشازاین

بده.(XU, 2017: 3)ودرپیایجادبسترهایالزمارتصادیبرایدورانپسابحرانبرآمنهاسدت

هیئتدیازطدر انجمدندوسدتی3طورمثالبراساآهزارشخبرهزاریعربیسدوریه)سدانا(

باوزیرصنعتومعاونوزیرانرئیسوریهدیدنارکردندن.ایدن2139درآوریل2عربی-چینی

هدایهدادربفدشهدذاریچیندیشرکتچینیدرارتباهاستبرایسدرمایه211نجمنکهباا

هددایسددیمان،شیشدده،ماسدده،سددنگبازالددت،سددایرمددواداولیدده،صددفحاتخورشددینی،انددرئی

ادرتجنینپذیر،صنایعغذاودارو،الکتریسیتهاعالمآمادهیکدرد.همچندیندرایدنبازدیدنه

وهدوهایچینیهفدتهذاریوهمکاریباشرکتموردایجادمکانیسمیپاینارجهتسرمایه

میلیدوندالر31چدیندرادالااضدر.(Al-ferih & Sabbagh, 2017; Hibrawi, 2017)شدن

هداردراردادشدرکتمفدابراتیترینآنهایمفتلفدرسوریهداردکهازمهمرراردادبابفش

هایمفدابراتیسدوریهاسدت.عدالوهبدرایدنبیجیندگدربرایبازسازیزیرساخت1هوآوی

 ,Hibrawi, 2017)میلیدارددالردیگدردرسدوریهشدن1هدذاریمتعهنبهسرمایه2131دسامبر

Jacobsen, 2016).وذدرغددربآسددیا،بیجینددگرغددمعطددشارتصددادیچددینبددراینفددعلددی

هدابداآمریکداوخواهنکدهررابدتارتصدادیدرایدنمنطادهباعدثتیرهدیدرروابدطآننمی

میلیارددالرمبادلده،نفسدتینشدری تجداریچدین411متحنانششود.زیراآمریکاباانود

ازمیدزانمندافعیبنونش منافعااصلازتجارتباآمریکابیش.(UNCTAD, 2016)است

استکهممکناستازنفوذارتصدادیچدیندرسدوریهواتدیکدلغدربآسدیامهیداشدود.

بنابراینبیجینگتالشداردکهدرعیندسترسدیبدهمندابعوبدازارسدوریه،رابطدهخدودرابدا

نسیاسیچینبدرایتحادقایدنهدن ازموزاندهندرمهایدرهیرنیزافظنماین.نفبگاطر 

برنن.یعنیبرایرسیننبهمنافعارتصادیدرسوریه،مسیرررابدتئودوپیتیکیارتصادیبهرهمی

انن.بلکهبداااالدهمسدئولیتئودوپلیتیکیبدهشدرکایخدود)ایدرانوروسدیه(راانتفابنکرده

                                                                                                                                             
1. Syrian Arab News Agency (SANA) 
2. Chinese-Arab Friendship Association (CAFA) 
3. Huawei 
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انن.بهعبارتدیگرچینباپیرویازاصولسیاستخدارجیمسیریمعکوآرادرپیشهرفته

اننیشدنوازایدنهرایانهخویشدروهلهاولبهتاویدتمندافعارتصدادیدرسدوریهمدیتوسعه

سال(خواهدنتوانسدتکدهجایگداهئودوپلیتیکیخدودرانیدز11رهگذردربلننمنت)انارل

لگویرفتاریچیندرآسیایمرکزینیزپیادهشنهاستوتاادنودیبدهبفشن.ایناتحکیم

کارمذکورسهفاینهبرایچیندارد:نفوذئووپلیتکیبیجینگدراینمنطاهانجامینهاست.راه

دسترسیبدهمندابعدومدهنااوزهنفوذارتصادیخودرابنوندرهیریهسترشمینخست

جایگداهارتصدادیسومکندنودخام(رابرایتامیننیازهایداخلیفراهممیاولیه)نفتوموا

.(Gill, 2010: 121)دهدنهاکاهشمیهایآنآمریکاوشرکایشرابنونبرانگیفناساسیت

فوذمااصلاینمواردبرهمخوردنموازنهارتصادیدربلننمنتوبهتبعآنافزایشضریبن

هدذاریسدنگینارتصدادیوئووپلیتیکیدربلننمدنتاسدت.شدایانذکدراسدتعدنمسدرمایه

استراتژی چیندرسوریهسببشنهاستکهاینکشدورانعطدا بیشدتریدرربدالتغییدرات

هدایئودوپلیتیکیوااتمالیدرسوریهورئیماسنداشتهباشدن.درادالیکدهبدهدلیدلانگیدزه

امدامنطدق.weitz, 2012))پذیریروسیهوایراندراینزمینهکدماسدتولوئیکی،انعطا اینو

ارتصادیااکمبرسیاستخدارجیچدینسدببشدنهاسدتکدهبیجیندگرغبدتئودوپلیتیکی

رودرسدوریهبدرایهایارتصدادیپدیشچننانیدرسوریهنناشتهباشن.امادرماابلازفرصت

 کنن.پوشینمیجادموزانهنرمدرماابلآمریکاچشمای

المللدیمیدانسدهکشدورچدین،بهطورکلیدرموضدوعاتمهدمبدین :راهبردی سازواری

ایانتظاراتهماهندگوجدوددارد.ایدنهمداهنگیبدهطدورخداصدرروسیهوایرانتااننازه

سدوییمیدانچدینبداایدرانوهایربلعلدلهدمرسمتموردبحرانسوریهنیزصادساست.در

روسیهدربحرانسوریهتشریحشدن.امدامیدزانوسدب همکداریچدینبدهنحدویاسدتکده

شودازآنباعنوانسازواریراهبردینامبرد.سازواریراهبردیدروارعشکلیخفیفازمی

نفواهدنرفددت.لددذابددهنظددربرخددیپژوهشددگرانهمکداریاسددتکددهازاددنمشفصددیفراتددر

انگاریخواهنبودکهاهرمنافعروسیه،ایرانوبویژهچیندرسوریهیکسانفرضشدود.ساده

پوشدانیدراالااضربحرانسوریهسببشنهاستکهمنافعبیجینگبداروسدیهوایدرانهدم

افعایدنکشدورهادرجهدتمعکدوآیکدنیگرداشتهباشن.امادربلننمنتممکناستکهمن

بدرداریازیرانفوذئووپلیتیکیدرهرمنطاهمعموالًامکانبهره(Aboulatif, 2016: 5)ررارهیرد
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کننودرعیناالباعثمحنودیتررباترمیارتصادیرابرایکشورهایصاابنفوذآسان

یروسدیهوایدراندرسدوریهممکدناسدتکدهدربلننمدنتازمنظدرشود.نفوذئودوپلیتیکمی

هایارتصدادیخدودارتصادیبرایچینخوشاینننباشن.ازسویدیگرچینبرایپیشبردبرنامه

"ی کمربننی جاده"درسوریهوهمچنینتکمیلطرح
درغربآسیابهبررراریهرچده3

ایبدرایپایداندادنبدهعملیداتنظدامیدرکدهروسدیهعجلدهاالیتریباتنیازدارد.درسریع

همچنینعنممشارکتنظامیچیندرسوریهنشداناز.Xu, 2017: 3))کننسوریهااساآنمی

پیماندانتفاوتراهبردیاینکشورباروسیهوایراندارد.لذاممکناستکهچینبیشازهدم

هادرخصوصآیننهااتمالیسوریهباشن،دراالیکدهمکاریباسایردولتخودااضربهه

رغمهمسدوییچدینبداایرانوروسیهدرماابلرربایخودانعطا کمتریدارنن.بنابراینعلی

ندگازطریدقهانامبرد.باایدنوجدود،بیجیتوانازاتحادراهبردیمیانآنایرانوروسیهنمی

هراییآمریکاومتحدنانجانبهسازواریراهبردیباایرانوروسیهبهشکلنامحسوسیازی 

کنن.بهعبارتدیگدر،چدینبدهشدکلغیرمسدتایمبدهاشدربحرانسوریهجلوهیریمیغربی

ایاالتمتحنهدرسوریهرابهچدالشپردازدوبنینوسیلههژمونیامایتازمتحنانخودمی

-باتوجهبهتوضدیحاتفدوسدوضدلعازمثلدثراهبدردیمسدکو.(Ekşi, 2017: 119)کشنمی

بیجینگدرسوریهمبتنیبرسازواریراهبردیاست.-تهران



 روسیه در بحران سوریه -ایران -: مثلث راهبردی چین1شکل 

 منبع: نگارنده

                                                                                                                                             
1. One Belt and One Road Initiative 



 (61)پیاپی  31 زمستان، 91شماره  ،تمشهسال های راهبردی سیاست،  پژوهش  فصلنامه 116
 

کارینظامیروسیهوایراندرسوریه،الگویمشدارکتمیدانایدندوکشدورباتوجهبههم

فراترازسازواریراهبردیاستوبهنوعیاتحادراهبردیرسینهاسدتکدهمبتندیبدرموازنده

سفتاست.اماسازواریراهبردیچینباروسیهوایرانمبتنیبرموازنهنرماست.بنابراینآن

بیجیندگکدهید سدرآنچدیناسدتمبتندیبدرسدازواری-انتهدر-اضالعازمثلثمسدکو

روسیهمبتنیبراتحدادراهبدردیاسدت.موضدعچدیندرربدالمناخلده-راهبردیوضلعایران

ایچدیناسدت.زیدرادرنظدامیروسدیهوایدراندرسدوریهبرخاسدتهازمندافعجهدانیومنطاده

کارآمننترامپافزایشیافتهاستایدرانوشرایطیکهتنشدرروابطآمریکاوچینباروی

 :Kaczmarski, 2016)اننروسیهبارسنگینررابتنظامیباآمریکارادرسوریهبردوشهرفته

چینبااستفادهازسازواریراهبردیکهباروسیهوایدرانداردمسدئولیتخدویشرابدرای.(1

خودنیزبراوزهارتصدادیتمرکدزااالهکردهاستوماابلهنظامیدرسوریهبهروسیهوایران

ازوکندنمدیپیگیدریغیرمسدتایمشدکلبدهآمریکدابداراخدودررابتوسیلهبنینچیندارد.

 .ورزدمیاجتنابنیزآنمنفیپیامنهای

کهذکرشنعدنمهمکداریراهبدردیمیدانکشدورهادرچنان :راهبردی همکاری عدم

وضوعاتخاصلزوماًبهدلیلوجوددشمنیمیانطدرفیننیسدتبلکدهکشدورهاییکدهدرم

سطحکالنبدایکدنیگرهمکداریدارندنممکدناسدتدرید مدوردخداصهزیندهعدنم

تدربداترونزدی همکاریراهبردیرادرپیشهیرنن.اهرچهچیندرصندروابطهسترده

هایضنتروریستیبایکنیگردارنن،بااستواتیهمکاریایاالتمتحنهدرسطحجهانی

هایآمریکادرسوریهبدهبهاندهمبدارزهبداتروریسدمامایدتاینوجودبیجینگازسیاست

المللیمعمدوالًباعدثهایبینعنمهمکاریراهبردیدربحران.(Park, 2017: 22)کنننمی

شود.اینروننممکناستباعثتسریناامنیبهمناطقمجاورهدردد.امدارانمیتطویلبح

باتوجهبهفاصلهسرزمینیچینازکانونبحران،بیجینگنگرانیچننانیازاینبابتنناردا

لذاهزینهعنمهمکاریراهبردیراانتفابکردهاست.دراالیکدهدربحدرانافغانسدتان،

اهبردیباامریکاااتمالسریزشدننبحدرانبدهمرزهدایشدرریچدینرابدهعنمهمکاریر

هدایالزمرابداآمریکدادرافغانسدتانهابادرکایدنموضدوعهمراهدیهمراهداشت.چینی

.(Patey, 2016: 3)شودداشتنندراالیکهاینهمراهیدرموردبحرانسوریهمشاهنهنمی

کهناشدیازدرفتارچیندرربالآمریکاومتحنانشدربحرانسوریهبیشازاینبااینوجو
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تیادبنیادینباآمریکاباشنمبتنیبرراهبردعنمهمکاریراهبردیاست.زیرااینراهبردبا

کمترینهزینهسیاسیونظامیهمراهاستکهمااصلآنبرردراریموازندهندرماسدتودر

شدود.چدینهایماابلنمدیال موازنهسفتباعثبازتولیندشمنیباطر عیناالبرخ

کدهکنن.زیراچنداندراینچارچوببیشازتاکینبرمنافعمتیادبرمنافعموازیتاکینمی

دربرداریارتصدادیهدن اصدلیچدیناسدت.ذکرشنبرررارییباتدرسوریهبرایبهره

هدایئودوپلیتیکیوایدنووئیکیاالیکهایاالتمتحنهوسایرکشورهاپاازتامینانگیزه

پوشدیازچینباچشم.(Zhen, 2017)خویش،مایلبهبهرهارتصادیازسوریهبایباتهستنن

دارد.همدینهدایارتصدادیتاکیدناختالفاتئووپلیتیکیواینوولوئیکیکماکانبراولویت

مسالهباعثانعطا چدیندرمدوردآیندنهسیاسدیسدوریهشدنهاسدت.لدذاماابلدهچدینبدا

تدوانهایرریبدربحرانسوریهچیزیفراترازعنمهمکاریراهبردینیستونمیدولت

 باعنواندشمنیازآنیادکرد.

ماابله(ودرعینادالسدازواریعنمهمکاریراهبردیچینباآمریکا)شکلیخفیفاز

راهبردیآنباایرانوروسیه)شکلیخفیفازهمکاری(هماننندورویی سکهاستکده
طدر رادربحدرانسدوریهداشدتهباشدن.اعتمدادطدرفینسببشنهچینناشی میانجیبی

هنشداندهندنهایدنمنازعهبهچینوتصمیمبیجینگبرایمیزبانیازمفالفانواکومتسوری

ساعتبعنازوتدویرطعنامدهضنسدوریدر24.بهعنوانمثالChaziza, 2016: 4))ناشاست
)مفدالفینرئیدماسدن(3ی هیئتازکمیتهملیسوریهبرایتغییراتدمکراتی 2132فوریه

بادعوتوزیرخارجهچینازبیجیندگبازیدنکردندن.اسدتراتژیعدنمهمکداریراهبدردیبدا
ریکاومتحنانودرعیناالاستراتژیسازواریراهبردیباایرانوروسیهبهمنظدوراراودهآم

هدردربحددرانسددوریهاسددتهدرازچددینبددهجددایچهدرهیدد مناخلددهتصدویریدد میددانجی

(Aboultaif, 2016: 7)بنونش چیندررامتی کشورمیدانجیمندافعارتصدادیخدودرا.
ااتماالًدرآیننۀارتصادیسوریهبدهدودلیدلدسدتبداالراخواهدنداشدت.نیزمننظرداردو

هایغربدیازآنبرخدودارنیسدتننونفستنزدیکیسیاسیبارئیمسوریهکهآمریکاوطر 
هددذاریکددهبیشددترازایددرانوروسددیهاسددتهددایارتصددادیچددینبددرایسددرمایهدومتوانددایی

(Dacrema, 2017)بهطورکلیرویکردچینبرایبررراریموازنهنرمدربحرانسدوریهسدبب.

                                                                                                                                             
1. Syrian National Committee for Democratic 
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خدارظشدنهودر3شنهاستکهسیاستخارجیاینکشورازاالتی دیپلماسیپاسفگو
.Lin, 2010: 3))درآین2رامتی دیپلماسیفعال



 اهمیت اقتصادی سوریه برای چین
هدایایبدهبحدرانطلباندههرایانده،نگداهفرصدتبیجینگبراساآسیاستخدارجیتوسدعه

هدایپسدابحراناسدت.المللیداردودرصندتاویتجایگداهارتصدادیخدویشدرمحدیطبین

ساباهچیننیزااکیازموفایتدراینزمینهاست.بیجینگدرتاویتجایگاهارتصادیخدود

بده.(Solomon, 2016)،زیمباوهوافغانستانکامیاببودهاسدتزدهسوداندرکشورهایبحران

9/4میلیدارددالروارداتازچدینوبدیشاز32/3بیشاز2131عنوانمثال،افغانستاندرسال

میلیوندالربهچینصادراتداشتهاست.براساآاینآمدارکدهتوسدطسدازمانملدلمنتشدره

ادرکنننهبددهافغانسددتاناسدتوششددمینکشددورسددومینکشددورصد2131اسدتچددیندرسدال

.ایدناررداماداکیازنفدوذارتصدادی(UN Comtrade, 2016)واردکنننهمحصوالتآناست

تریناولویدترابلتوجهچیندرافغانستانپساطالباناست.براساآهمینالگویرفتاری،مهم

هدایپدیشدرسال.(Chaziza, 2016: 4)چینتوسعهروابطارتصادیدرسوریهپسابحراناست

(.بداایدن2ازبحران،روابطارتصادیچینوسوریهاجمبسدیاراندنکیداشدتهاسدت)جدنول

ضدن"،درراسدتایاسدتراتژی2111وجودادوکشوربعنازاملدهآمریکدابدهعدراسدرسدال

|محاصره
رارکنندن.درهمدینراسدتابشدارتریبایکنیگربرردتالشداشتننکهروابطنزدی 1

ازچینبازدینکردوخواهانافزایشروابطسیاسیوارتصدادیدوکشدور2114اسندرسال

ایایدرانبدهاجمداعرسدینچدینالمللیعلیدهبرنامدههسدتهشن.همچنیناززمانیکهجامعهبین

ایجایگزینارتادایهبهعنوانهزینهکوشینهاستکهروابطسیاسیوارتصادیخودراباسور

دهن.زیراسوریهبهطدوربدالاوهایدنرابلیدتراداردکدهبدهعندوانیکدیازاعیدایااتمدالی

جایگاهمطمئنیبراینفوذارتصادیچیندراتحادیهاروپاوخاورمیانهایجداد4اتحادیهمنیترانه
                                                                                                                                             
1.Responsive Diplomacy (Fanying Shi waijiao) 
2.Proactive Diplomacy (Zhudong Shi waijiao) 
3. Counter-Encirclement Strategy 

ازهدن کدهشدنآغدازروننی عنوانبهبارسلونادر3331سالدر(Mediterranean Union)منیترانهاتحادیه.4
اسدتمنیتراندهسدواالدرخاورمیانهکشورهایوآفریااشمالکشورهایاروپا،اتحادیهبینتجاریآزاداهمنطایجادآن

(Li, 2010: 3).
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تواندنمکانیودسترسیبهدریایمنیتراندهمدیکنن.بهعبارتدیگرسوریهباتوجهبهمورعیت

در.(Lin, 2010: 3-4)کندنرابرایچیندرمیانسهرارهآسیا،آفریاداواروپداایفداناشپایانه

هاآخریندیناری ماامبلننپایهچینیازسدوریۀپدیشازبحدرانبدهسدالتناومهمینتالش

بداهدن توسدعه3،"هدویلیدانگیو"وزیرچدین،هردد.دراینسفرمعاوننفستبرمی2113

رغدمهمدهامداعلدی.(Raksorn, 2016: 209)مناسباتارتصادیباشف بشاراسندینارکدرد

هدداوتمایددلدوجانبدده،روابددطارتصددادیایددندوکشددوربسددیارضددعیفبددودهاسددتوتددالش

کدهدرسدالهایارتصادیدوجانبهکماکانشکوفانشنهبداریماندنهاسدت.بدهطدوریپتانسیل

درصدنرتبده112/1رادربازارصادراتیچینداشتوبا13درصنرتبه31/1سوریهبا2131

درجنولزیراجمصدادراتو.(UN Comtrade, 2010)رادربازاروارداتیچینداشت311

نشاندادهشنهاست.2131تا2111هایسالچینوسهمسوریهازآندرفاصلهوارداتکل


 : جایگاه سوریه در صادرات و واردات چین2جدول 


Source: (UN Comtrade, 2016) 

                                                                                                                                             
1. Hui Liangyu 
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رسدنباتوجهبهاررامباالوهمچنینبراساآمنطقوفرهنگاستراتژی چینبهنظدرمدی

وسوییسیرکنن.زیدرایچینتفاوتچننانینناردکهآیننهسیاسیسوریهبهچهسمتکهبرا

وهفتمدینشدری صدادراتیسوریهپنجاه2113براساآنمودارزیردربهترینشرایطدرسال

صنوسومینشری وارداتیآنبودهاستکهدرهراالتسهمآنبدر2112چینودرسال

/.درصنبودهاسدت.بندابرایندرفادنانرئیدماسدنچدیندرادوزه2کمتراز3اساآجنول

درصدادرات234رتبهسوریهبدهجایگداه2131تجارتخارجیضررینفواهنکرد.درسال

دروارداتچینساوهکردهاست.394چینو


 : رتبه سوریه در صادرات واردات چین در جهان1نمودار 


Source: (UN Comtrade: 2016)



ازجملهموضوعاتبسیارمهمدرسیاستخارجیچین،مسالهتامینانرئیاست.بدههمدین

جهتخاورمیانهاهمیتیبنیادیندرسیاستخارجیچینیافتهاسدت.امداسدوریهجایگداهیدر

صادراتانرئیبهچیننناشتهاست.نمودارزیرمشتریاناصلینفدتسدوریهراپدیشازآغداز

درصنواردکنننهعمنهنفتسوریههسدتنن.چدیندر11دهن.آلمانوایتالیابامیبحراننشان

اینمیانهیچجایگاهیننارد.



 111 ر بحران سوریه و جایگاه احتمالی آن در سوریه پسابحرانرویکرد چین د
 

 : مشتریان نفت سوریه پیش از بحران سوریه2نمودار 


Source (EIA, 2010)



3تچدینهادراالااضردرعرصهانرئیفسیلیسوریهفعالهستنن.شرکتملینفچینی

درسوریهاسدت.همچدینشدرکت2دارانشرکتنفتسوریهوشرکتنفتالفراتجزءسهام

بداتوجدهبده.(Jacobsen, 2016)کندنهانفتیسوریهفعالیدتمدیدرتعنادیازمینان1سینوچم

مینانرئیچدیننظامیدرسوریهتاییریبرمنافعتجاریوتا-نمودارهایباالتحوالتسیاسی

نفواهنداشت.بنابراینبیجینگلزومیبرایمناخلهدرمنازعدهسدوریهااسداآنکدردهسدت

(Raksorn, 2016: 215)هاهدرپیبررراریموازنهسدفتبدااهدنا ئودوپلیتیکینبدودهوهیچ

رازیداراازدسدتنفواهدنیدزیچیجیندگباسن،رئیمنابودیصورتاست.بنابرایناتیدر

یبدرایهبلکهیباتدرسوریستاسننیمبودونبودرئدارد،اهمیتچینبرایکهچهآناساساً

بسددیاریازمفددالفینایددناسددتناللبددهوتددوی.(Roy, 2013: 1)اسددتینفددوذارتصددادیجددادا

رسنتاکیدنچدینبدرمیکهبهنظرکننن.دراالیهایضنسوریتوسطچیناشارهمیرطعنامه

پژوهشدگر1،ویتدزریچدارددرسوریهبهدلیلامایتازرئیدماسدننیسدت.4اصلعنممناخله
                                                                                                                                             
1. Chinese National Petroleum Corporation (CNPC)  
2. Syrian Petroleum Company and Al-Furat Petroleum Company 

.کننمیفعالیتنفتانتاالونالومبادالتزمینهدروشنتاسیا3331سالدر(Sinochem)سینوچمشرکت.1
4. Non Intervention Principle 
5. Richard Wetiz 
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ارشنموسسههادسون،دراینزمینهمعتاناستکهتاکینچینبراصدلعدنممناخلدهبدیشاز

تاکیدنبدراینکهناشیازمنافعسیاسیوارتصادیمشف بیجینگدرسدوریهباشدنناشدیاز

باتوجهبدهاینکدهچدین.(Weitz, 2012)اصلسنتیعنممناخلهدرسیاستخارجیچیناست

هذاریچننانیدرسوریۀپیشازبحدراننناشدتهاسدتابندابراینبدهمبادالتتجاریوسرمایه

عتادادبدهاصدلرسنکهسفنفوسچنناندورازوارعیتنباشن.البتهبیجینگدرپرتوانظرمی

عنممناخلهدرپیبهبودجایگاهارتصادیخویشدرسوریهپسابحراناست.نیدازوافدردمشدق

هازمینهایورارتصادیچیندرایدنکشدورالمللیبرایبازسازیویرانیبهجذبسرمایهبین

هدایسدوریه،بازسدازیزیرسداخت3المللیپولکنن.براساآتفمینصننوسبینراتسهیلمی

.(Gobat & Kostial, 2017: 20)میلیدارددالرهزیندهخواهدنداشدت211تدا311چیدزیبدین

اندن.درسدپتامبرهایتمایلزیادیبرایمشارکتدربازسازیسدوریهازخدودنشداندادهچینی

ازتمایدلبیجیندگبدرایشدرکتدرروندنهدوا(خبرهزاریرسمیدولدتچدین)شدین2139

همدایشتجداریبازسدازی»نیزچدینمیزبداناولدین2139بازسازیسوریهخبرداد.درتابستان

میلیارددالریبدرای2هذاریبودکهدرآنمااماتچینیمتعهنبهسرمایه«2هایسوریهپروئه

میلیوندالرررار31هادراالااضرچنینچینیهم.(Elazar, 2017: 1)بازسازیسوریهشننن

.(Hibrawi, 2017, Jacobsen, 2016)هایمفتلفدرسوریهدارنندادبابفش


 گیری        نتیجه

هدایفراملدیهایتروریسدتیوهدروهبازیگرانغیردولتیمتعندیهمانننهروه23درررن

المللدیایفداینادشهدایبدیناننکهبدهنوبدهخدوددربحدرانالمللشنهینواردعرصهروابطب

المللیهستننکدهبدهطدورطبیعدیترینبازیگرانعرصۀبینهاکماکانمهمنماینن.امادولتمی

زنندن.بحدراندرهدارارردممدیهستننکهنتایجبحدرانهامیلبهتعادلدارننونهایتاًایندولت

هداموجدوددرمیداندولدتی کشورئوواستراتژی مانننسوریهمنجربهتغییرموازنۀازپیش

دهابرایتغییرموازنهبدهنفدعخدوشود.درچنینشرایطیدولتایوجهانیمیدرسطحمنطاه

هداییوجدودسوبرایایجادموازندهشدباهتشونن.اهرچهدرمیانکشورهایهمواردعملمی
                                                                                                                                             
1. International Monetary Fund (IMF) 
2. Trade Fair on Syrian Reconstruction Projects 
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تواننمتفاوتباشن.الگویمنیریتبحرانچیندرسدوریهبدرایهامیکارهایآندارداماراه

نگریارتصادیهمراهبدودهبانوعیآیننهبررراریموازنهبیشازاینکهنظامیوسیاسیباشن

هامطدرحشدنکدهرویکدردچدیندرمواجهدهبدااست.باعنایتبهرویکردمذکوراینپرسش

بحرانسوریهچگونهبودهاست؟وناشاینکشوردرسوریهپسابحرانچگوندهخواهدنبدود؟

دهدنهانشانمیطوالنیمنتچینیوفرهنگاستراتژی 3393منطقاستراتژی چینبعناز

تدرینعوامدلدرنگداهبیجیندگبدهپنیدنهکهصدلحومندافعارتصدادیهمدوارهیکدیازمهدم

نشدان3المللدیهدایبدینالمللیبودهاست.عالوهبرایدنتجربدهچدیندربحدرانهایبینبحران

ههرچهاینکشورازکانونبحراندورتربودهاسدتبُعدنارتصدادیبحدرانبدرابعداددهنکمی

ایبرایبیجینگمحسوبامنیتیآنبیشترغلبهیافتهاست.نزاعدرسوریهی بحرانفرامنطاه

ویبداسطحسوریه،روابطارتصدادیردشود.بهعالوهچیندرماایسهباسایرکشورهایهممی

هذاریارتصادیچننانیدرایدنکشدورانجدامندنادهاینکشورنناشتهاستوتاکنونسرمایه

است.بنابراینچینازبابتضررارتصادیدربحرانسوریهنگرانیچندنانیندناردودرهمدین

راستابهفکرتاویتجایگاهارتصادیخویشدردورانپسابحراناست.

حاتفوس،نگارندنهانمعتانندنکدهبیجیندگالدزامچندنانیبدراینگداهباعنایتبهتوضی

امنیتیمحضوبررراریموازنهسفتدرسوریهااساآنکردهاست.بداایدنوجدودبیجیندگ

سیاستموازنهرارهانکردهاستوبهموازنهنرمدرسوریهمبادرتورزینهاست.لذارویکرد

امنیتیدارد.اتدی-منیتینیستبلکهرویکردیارتصادیبیجینگدرربالبحرانسوریهصرفاًا

چینکماکانبدهپیامدنهایارتصدادی2139شمالیدرسالایکرهدربحرانموشکیوهسته

درتدرینمحدرکجزیرهکرهتوجهالزمراداشتهاستوشاینهمینعاملمهدمبحراندرشبه

شدمالیبدودهاسدت.زیدراهرهوندهچینبهرطعنامهتحریمیشورایامنیتعلیهکرهرایمثبت

ناامنیدرشبهجزیرهکرهمنافعارتصادیچینرادرشرسوجنوبشرسآسیابهچالشخواهن

کشین.دراالیکهچیندرکانونبحدرانسدوریهردرارندناردوبداتوجدهبدهروابدطارتصدادی

دادنسدرمایهوبدازارخدوددرایدنکشدورگراندیچندنانیبابدتازدسدتضعیفباسدوریه،ن

بار1شمالیورغمرایمثبتچینبهرطعنامهتحریمیعلیهکرهکنن.بنابراینعلیااساآنمی
                                                                                                                                             

کدرهایهسدتهبحدران،2111عدراسجندگ،2112افغانسدتانجندگیدت،کو3333هایبحرانبهتوانمیمثالعنوانبه.3
 .کرداشارهآسیاجنوبدر3331ایهستهبحرانتایوان،بحرانشمالی،
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تدیوتوانمنعیشدنکدهایدنکدنشچدینبدهسدببنگداهامنیوتویرطعنامهعلیهسوریه،نمی

المللیداشتهباشنهایبیناننازیبهبحرانئووپلیتکیبهسوریهاست.زیرااهرچینچنینچشم

کرد.چراکهکرهشمالیدرماایسدهشمالیرانیزوتومیبایسترطعنامهمربوهبهکرهرطعاًمی

رسدنتریبرایچیندارد.همچنینبهنظرمدیئووپلیتیکیمهمباسوریهبهمراتبابعادامنیتیو

تدربرردرارشدودبسدترنفدوذنفعدرآیننهسیاسیسوریهمتعادلکههرچهموازنهکشورهایذی

هدایمبتندیبدرارتصادیچینبهعنواننیرویسومبهترمهیاخواهنشن.ازسویدیگریکنش

کشن.لذاردنرتازنهنرمچننانمشهودنیستوبهطورمستایمرنرتبرتررابهچالشنمیمو

هونهارناماتنفواهنبود.درپایانشایستهاستبهایننکتههژمونبهآسانیرادربهتالفیاین

للیدیننی سکاناکوتاهازالمهایبیناشارهشودکهبرایتحلیلرفتارکشورهادربحران

هداراهدایآنکننبلکهباینکدنشها)مثالًوتویرطعنامهتوسطچین(کفایتنمیارناماتآن

هدادرربدالدارارزیابیکدرد.بدرهمدیناسداآ،رویکدردچیندیمانننی فیلمبلننمنتِمعنی

ایازجملهبحرانسوریهبرخاستهازفرهنگاسدتراتژی چیندیوماهیدتمنطاههایفرابحران

توانید اسدتثنادرایدنزمیندهبدهکلیسیاستخارجیاینکشوراست.بحرانسوریهرانمی

اسابآورد.نگاهبیجینگبهبحرانسوریهبیشازاینکهبدهمثابدۀید منازعدۀئووپلیتید 

ید فرصدتارتصدادیخطرنداکاسدتکدهنفبگدانچیندیخدودراملدزمبدهچدونباشنهم

کهبهفکرالبحدرانبدهنفدعداننن.لذانفبگانچینیبیشازآنبرداریبهمورعازآنمیبهره

یکیازطرفینمنازعهباشننبهفکرمنیریتبحرانبهنفعخویشهستنن.
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