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ملخص الدراسة
تناولت هذه الدراِة الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل وانعكاِاتها على القضية الفلِطينية منذ عام
 1993وحتى عام  ،2015وتضمنت الدراِة التطور التاريخي للِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل ،كما أنها
وركزت على الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل َعد التوقيع
تناولت المحددات الداخلية والخارجية لتلك الِياِةّ ،

على اتفاق أوِلو عام  1993وانعكاِات هذه الِياِة على القضية الفلِطينية إَان تلك الحقَة الهامة من التاريخ

الفلِطيني والعربي ،وتناولت الدراِة كذلك انعكاِات الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل على القضية
الفلِطينية َعد التغير الِياِي في النظام الفلِطيني منذ تولي الرئيس محمود عَاس رئاِة الِلطة الفلِطينية
وحتى االنقِام الِياِي الفلِطيني ،كما ناقشت الدراِة الموقف الصيني من االعتداءات اإلِرائيلية على الشعب

الفلِطيني في قطاع غزة عام  2008و  2012و  ،2014وكذلك مِتقبل ِياِة الصين تجاه إِرائيل في ضوء
المتغيرات اإلقليمية والدولية.
اعتمدت الدراِة على المنهج التاريخي الِتعراض تاريخ تطور الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل

ومجرياتها المؤثرة على القضية الفلِطينية ،والمنهج الوصفي التحليلي لتفِير وتحديد ظروف تلك الِياِة وتداعياتها

على القضية الفلِطينية ،وكذلك منهج صنع القرار في الِياِة الخارجية ومنهج تحليل النظم وكالهما منهجيين
أِاِيين في دراِة الِياِة الخارجية الصينية خالل فترة الدراِة.
َخُلصت الدراِة الى مجموعة من النتائج كان أهمها أن الصين تُولِي أهمية َالغة لمنطقة الشرق األوِط،
كما أنها تِعى لتحقيق مصالحها العليا ،مما يفرض عليها اتَاع العالقات المتزنة مع كافة األطراف والدول ،وهو
األمر الذي جعلها تطور من ِياِتها الخارجية تجاه إِرائيلَ ،التالي فإن الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل
ترتكز على المصالح المتَادلة ،وكذلك فإن الصين تنتهج ِياِة خارجية تجاه إِرائيل تتِم َالمرونة والتوازن ،وتتخذ

هذه الِياِة الخارجية أوجه عدة اقتصاديا وعِكريا ،وأن انعكاِات تلك الِياِة على القضية الفلِطينية كان
واضحا خالل مراحل تطورها التاريخية المختلفة.
أوصت الدراِة َعدة توصيات كان أهمها تدعيم العالقات العربية َشكل عام والفلِطينية َشكل خاص مع

جمهورية الصــين الشــعبية ،وذلك في مختلف أشــكال المجاالت والميادين كالِــياِــية واالقتصــادية والتجارية والثقافية
وحتى العِ ــكرية منها ،والحد من التوغل اإلِـ ـرائيلي في عالقاتها مع الص ــين ،وذلك عبر التَادل الدبلوماِ ــي رفيع

المِ ــتوع مع الص ــين ،وض ــرورة إيجاد مص ــالح في فلِ ــطين ترع الص ــين أهمية فيها لتعزيز عالقتها وتوطيدها مع
القضية الفلِطينية ،واِتمرار الَحث والدراِة في الِياِة الخارجية الصينية َما يخدم القضية الفلِطينية.
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Abstract
China's foreign policy towards the Palestinian issue 1993 - 2015

This study tackles Chinese foreign policy toward Israel and its impact on the Palestinian
issue since 1993 and until 2015, the study reviewed the historical development of
China's foreign policy toward Israel, also addressed the internal and external
determinants of that policy, and focused on the Chinese foreign policy toward Israel
after the signing of the Oslo Agreement in 1993 and the impact of this policy on the
Palestinian issue during those critical of Palestinian history and region period, also this
study tackled the implications of China's foreign policy towards Israel on the Palestinian
issue after the political change in the Palestinian regime since President Mahmoud
Abbas, president of the Palestinian Authority until the Palestinian political divide, and
discussed China's position on Israeli attacks on the Palestinian's people in the wars of
the Gaza Strip in 2008, 2012 and 2014, as well as the future of China's policy toward
Israel in light of regional and international variables.
The study was based on the historical method to review the history of the development
of China's foreign policy toward Israel and its events affecting the Palestinian cause,
and the descriptive and analytical approach to interpret and determine the conditions of
this policy and its repercussions on the Palestinian issue, as well as the approach to
decision-making in foreign policy and the methodology of systems analysis which both
are systematic fundamental in the study of Chinese foreign policy during the study
period.
The study found a set of results, the most important of it that China attaches great
importance to the Middle East, as they seek to achieve its supreme interests, which
imposes follow the balanced relations with all the parties and the States and make the
development of its foreign policy toward Israel, so the foreign policy Chinese toward
Israel is based on mutual interests, as well as the China pursues flexible and balanced
foreign policy toward Israel, and it takes several aspects such as economic and military,
and that the implications of such a policy on the Palestinian issue was clear during the
various stages of historical development.
The study recommended a several recommendations, the most important of it that
strengthening Arab relations in general and Palestine in particular with the People's
Republic of China in various forms of areas and fields such as political, economic,
commercial, cultural and even military, And the reduction of the Israeli incursion in its
relations with China, through high-level diplomatic exchanges with China, And the
reduction of the Israeli incursion in its relations with China, through high-level

ح

diplomatic exchanges with China, And the need to find interests in Palestine which
China can see in it the importance to enhance and consolidate its relationship with the
Palestinian cause, And the continuation of research and study in China's foreign policy
to serve the Palestinian cause.
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مقـدمـة
تطورت األحداث العالمية َشكل متِارع ومصيري خالل القرن العشرين ،وتشكلت خالله
تحالفات وتكتالت عدة ،وانقِم العالم إلى قوة رأِمالية تزعمتها الواليات المتحدة ،وقوة اشتراكية كان
على رأِها االتحاد الِوفيتي الِابق ،في حين ظل الشرق األوِط مِرحا لَِط النفوذ والِيطرة
بين قطبي العالم الشرقي والغربي ،وكان من أهم القضايا المحورية فيه القضية الفلِطينية التي

تصدرت المشهد الِياِي والعِكري َعد الحرب العالمية الثانية ،خاصة وأن فلِطين تحتل موقع

جغرافي يتوِط الشرق األوِط والعالم ،مما أعطاها أهمية اِتثنائية في حِاَات الدول العظمى.

خالل هذه التطورات والصراعات ،برزت الصين الشعبية كقوة كبرع في العالم ،أدركت منذ

ِنوات نشأتها األولى طبيعة الصراع العالمي في الشرق األوِط ،فاتخذت ِياِاتها الخارجية منحى

دعم حركات التحرر في محاولة لمنع أيا من قطبي العالم من رِم خريطة جديدة للشرق األوِط
تكون امتدادا لحلف قد يلتف على مصالحها ،فارتَطت َعالقات جيدة مع منظمة التحرير الفلِطينية
منذ تأِيِها ،ودعمت جهودها الِياِية في التحرير ،وتطورت العالقات الصينية الفلِطينية مع

مرور الزمن واتخذت طاَع الثَات النِبي رغم التغيرات اإلقليمية والدولية.

إن الحديث حول مكانة القضية الفلِطينية في ِياِة الصين تجاه إِرائيل يتِع ليشمل

أهمية هذه القضية ومكانتها المركزية َالنَِة للجانب الصيني كدولة عظمى مؤثرة في ِياِات

العالم ،فقد كانت القضية الفلِطينية محو ار هاما في الِياِة الخارجية الصينية َحكم المتغيرات
الجيوِياِية التي أدت إلى تبني الصين في فترة الدراِة القضية الفلِطينية كقضية إقليمية مركزية
أولتها اهتماما خاصا ،حيث تحكم العالقة الثنائية بين البلدين عدة محددات ومتغيرات هامة أكدت

على أهمية هذه العالقة ومدع تأثيرها على الشعب الفلِطيني وقضيته الِياِية التي شغلت وما

زالت الدول والمنظمات الدولية .
تعد أهمية الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل وتأثيرها المَاشر على القضية

الفلِطينية من أهم مبررات إجراء هذه الدراِة ،كما أن قصور الدراِات الِاَقة حول هذا الموضوع

على فترات زمنية َعيدة عن الحد الزماني للَحث الحالي كان من مبررات إجراء الدراِة الحالية،

حيث أن الدراِة الحالية ِتركز على فترة تعاقبت فيها أحداث محورية هامة كاتفاق أوِلو وكامب

ديفيد وانتفاضة األقصى وغيرها من األحداث التي أدت الى انعكاس الق اررات الصينية تجاه إِرائيل

والصراع العربي اإلِرائيلي خالل هذه الفترة التي تعددت فيها المتغيرات والمراحل التاريخية ،وكذلك
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كان من مبررات إجراء الدراِة الحالية المِاهمة في تطوير العالقات الصينية الفلِطينية َما يخدم
القضية الفلِطينية وذلك من خالل اِتقراء تاريخ العالقات الثنائية ورِم تصور مِتقبلي لهذه

الِياِة ،حيث شكلت زيارة الَاحث إلى جمهورية الصين الشعبية لفترة امتدت ألكثر من خمِة
شهور فرصة ِانحة للتعمق في الدراِة والَحث.

مشكـلة الدراسة
ترتَط الصين مع إِرائيل َعالقات تاريخية ،تداخلت حيثياتها الِياِية واالقتصادية

واالجتماعية والثقافية ،حيث كانت الصين في طليعة الدول التي وجهت اهتمامها تجاه الصراع

العربي-اإلِرائيلي ،مما عزز من رواَط الصين مع إِرائيل وزاد تأثيرها على القضية الفلِطينية
منذ ِنين طويلة ،وتعد أبرز مراحل العالقات الصينية اإلِرائيلية تلك التي تلت اتفاق أوِلو عام

 ،1993ومع بروز الصين كقوة كبرع في العالم وزيادة نفوذها الِياِي واالقتصادي ،فقد أضحت

القوة الصينية ذات تأثير واضح وقوي في القضايا الدولية واإلقليمية وخاصة في العالم العربي والتي

كان أهمها القضية الفلِطينية ،مما دفع الصين إلى انتهاج ِياِة خارجية تجاه هذه القضية كانت
على قدر كبير من األهمية.

وينبثق عن المشكلة الِؤال الرئيس للدراِة وهو:

ما طبيعة السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل وانعكاساتها على القضية الفلسطينية
بين عامي 1993و2015؟

ويتفرع عن هذا الِؤال الرئيس األِئلة الفرعية التالية:
-1ما التطور التاريخي للِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل؟
-2ما محددات الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل؟
-3ما طبيعة الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل َعد التوقيع على اتفاق أوِلو؟
-4كيف انعكِت اتفاق أوِلو على ِياِة الصين تجاه إِرائيل والقضية الفلِطينية؟
-5ما تأثيرات التَغيُّر في النظام الِياِي الفلِطيني على الِياِة الخارجية الصينية تجاه القضية
الفلِطينية بين عامي 2012- 2006؟
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-6ما الموقف الصيني من الحروب اإلِرائيلية على قطاع غزة في األعوام  2008و2012

و2014؟

-7ما مِتقبل الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل وانعكاِاتها على القضية الفلِطينية في

ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية المعاصرة؟

أهـداف الدراسة
-1معرفـة التطور التاريخي للِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل.
-2التعرف إلى محددات الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل.
-3تحديد طبيعة الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل خالل الفترة بين عامي – 1993
.2006
-4الكشف عن انعكاِات اتفاق أوِلو على ِياِة الصين تجاه إِرائيل والقضية الفلِطينية.
-5إيضاح تأثيرات التَغيُّر في النظام الِياِي الفلِطيني على الِياِة الخارجية الصينية تجاه
إِرائيل وانعكاِاتها على القضية الفلِطينية بين عامي .2012- 2006
-6تحديد الموقف الصيني من الحروب اإلِرائيلية على قطاع غزة في األعوام  2008و2012
و.2014
-7محاولة اِتشراف مِتقبل الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل وانعكاِاتها على القضية
الفلِطينية في ظل المتغيرات اإلقليمية والدولية المعاصرة.

أهمـية الدراسة
األهميــة العلـميـة
تكمن األهمية العلمية لدراِة الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل في رفد المكتَة

العربية بدراِة تناقش ِياِة دولية من دولة كبرع ذات تأثير محوري مثل الصين تجاه إِرائيل
وانعكاس هذه الِياِة على قضية مركزية ذات أهمية َالغة وهي القضية الفلِطينية ،وكذلك إطالع

القارئ على التطور التاريخي للِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل ،ومحددات تلك الِياِة.
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األهميــة العمليـة
تكمن أهمية الدراِة العملية في مِاعدة صناع القرار في فلِطين لرِم الِياِات الخارجية
تجاه الصين ،حيث أن التعرف على محددات الِياِة الخارجية بين الصين واِرائيل ِيِاهم في

تحديد الِياِات الدولية الالزم اتَاعها تجاه الصين الِتمالتها تجاه نصرة القضية الفلِطينية

والوقوف في صفها.

متغيرات الدراسة
تتكون الدراِة من متغير مِتقل ومتغير تاَع ،حيث أن المتغير المِتقل هو "الِياِة
الخارجية الصينية تجاه إِرائيل" ،أما المتغير التاَع فهو "القضية الفلِطينية".

حـدود الدراسة
-1حدود مكانية
نظ ار ألن الدراِة ِتتناول الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل وانعكاِاتها على القضية

الفلِطينية ،فإنه ِيتم تطبيق هذه الدراِة على العالقات الدولية في حدود جغرافية كل من الصين
وفلِطين.

-2حدود زمنيـة
ِتتناول هذه الدراِة فترة الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل بدءا من العام 1993
وهي ِنة توقيع اتفاق أوِلو بين منظمة التحرير الفلِطينية والحكومة اإلِرائيلية ،وحتى العام

.2015

-3حدود موضوعيـة
الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل وانعكاِاتها على القضية الفلِطينية.

منهجـية الدراسة
-1المنهج الوصفي التحليليَ :اعتَاره أنِب األِاليب لمعالجة مشكلة الدراِة ،حيث ُيعرف
األِلوب الوصفي التحليلي َأنه طريقة في الَحث تتناول تفِير الوضع القائم للظاهرة أو المشكلة

من خالل تحديد ظروفها وأَعادها وتوصيف العالقات بينها بهدف االنتهاء إلى وصف علمي وعملي

دقيق متكامل للظاهرة أو المشكلة محل الدراِة( .اللحلح وأبو َكر)51:2002 ،
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إن توظيف المنهج الوصفي التحليلي في دراِة الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل

ِيتم من خالل جمع البيانات والمعلومات حول عناصر الَحث خالل فترة زمنية محددة َالحد الزمني
ثم تحليلها وتفِيرها للحصول على نتائج علمية دقيقة ،وقد تم تطبيق هذا المنهج في
للدراِة ،ومن َّ
معظم فصول ومَاحث الدراِة الحالية.

-2المنهج التاريخي :الِتعراض تاريخ األحداث المتتالية في حدود الدراِة المكانية ،وربطها
َاألحداث الحالية والتي َال شك أثرت على تطورها ومجرياتها ،حيث ُيعرف األِلوب التاريخي في
الدراِة َأنه عَارة عن إعادة للماضي بواِطة جمع األدلة وتقويمها ،ومن ثم تمحيصها وأخي ار تأليفها؛
ليتم عرض الحقائق أوال عرضا صحيحا في مدلوالتها وفي تأليفها ،وحتى يتم التوصل حينئذ إلى
اِتنتاج مجموعة من النتائج ذات البراهين العلمية الواضحة( .العساف)259:2003 ،

وحيث أن المنهج التاريخي يعتمد على جمع المعلومات واألدلة التاريخية ،فإن الدراِة

الحالية قد اِتخدمت هذا المنهج في االِتعراض التاريخي للِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل
وانعكاِاتها على القضية الفلِطينية في مجمل أحداثها وتطوراتها ،وكذلك في بيان المواقف الصينية
تجاه إِرائيل عبر الحقب الزمنية المختلفة ،مع ربط تلك األحداث َالحاضر واِتنتاج طبيعة التغير

في الِياِة الخارجية الصينية ،وذلك قبل وَعد عملية الِالم (أوِلو) وخالل مراحل تطورها.
ركز هذا المنهج على عملية صنع القرار الِياِي
-3منهج صنع القرار في السياسة الخارجيةُ :ي ّ
الخارجي كأِاس لتفِير الِياِة الخارجية ،إذ ّانها تِاعد على تحديد كيف تعمل الدولة (أو صناع

القرار) ،ويعتمد هذا المنهج على مجموعة من المتغيرات التي تؤثر في عملية اتخاذ الق اررات الخارجية

تتمثل في البيئة الخارجية َكل أَعادها وضغوطها ومؤثراتها ،والبيئة الداخلية والتي تشمل الوضع
االجتماعي الِائد والنظام الِياِي واالقتصادي للدولة والمؤِِات الِياِية الموجودة فيها مثل

األحزاب الِياِية وجماعات المصالح( .النعيمي)141-127 :2011،

وقد أِقطت الدراِة الحالية منهج صنع القرار في الِياِة الخارجية في مختلف الفصول،
حيث تم اِتخدام هذا المنهج العلمي في الَحث لتفِير آليات صنع القرار في الِياِة الخارجية
الصينية تجاه إِرائيل ،مع توضيح البيئة اإلقليمية والدولية المحيطة َالصين والتي تحدد مدع

التغير في ِياِتها الخارجية ومقومات تلك الِياِة.
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-4منهج تحليل النظم :ويعتمد على اعتَار أ َّن النظام هو وحدة التحليل ،والذي بدوره عَارة عن
مجموعة من العناصر أو األجزاء التي ترتَط فيما بينها وظيفيا َشكل منظم َما يتضمنه ذلك من

تفاعل واعتماد متَادل (التغيير في عنصر او جزء ما يؤثر على َقية العناصر أو األجزاء االخرع)،

َحيث يمكن دراِة الحياة الِياِية كنظام ،على اعتَار أ َّن التفاعالت الِياِية في مجتمع ما تشكل

نظام للِلوك تحتوي على مجموعة من المدخالت والمخرجات القائمة فيما بينها على مجموعة من

العمليات(Easton, 1965).

وقد اِتخدمت الدراِة الحالية منهج تحليل النظم َاعتَار النظام الِياِي في الصين عَارة

عن وحدة متكاملة من األجهزة ،إلى جانب عوامل التأثير الداخلية والخارجية التي تفرض على

الصين انتهاج ِياِة معينة تجاه إِرائيل ،وهو ما ظهر في توظيف هذا المنهج العلمي في الفصول

التي تناولت االنعكاِات الِياِية للِياِة الخارجية الصينية على القضية الفلِطينية َشكل خاص.

مصادر البيانات
ِوف تِتند الدراِة على مصادر جمع المعلومات والبيانات وذلك َالرجوع إلى الكتب

والمراجع والدوريات والرِائل العلمية المتوفرة في المكتَات المحلية والدولية.

مصطلحـات الدراسة
السياسة الخارجية :ويقصد بها "التصرفات الِلطوية التي تتخذها الحكومات أو تلتزم َاتخاذها ،إما
للمحافظة على الجوانب المرغوَة في البيئة الدولية ،أو لتغيير الجوانب غير المرغوب فيها".

((Rosenau, 1974:6

وعرفها ناصيف يوِف َأنها "ِلوكية الدولة تجاه محيطها الخارجي ،وقد تكون هذه الِلوكية –التي
ّ

قد تأخذ أشكاال مختلفة-موجهة نحو دولة أخرع أو نحو وحدات في المحيط الخارجي من غير الدول
كالمنظمات الدولية وحركات التحرر ،أو نحو قضية معينة"( .يوِف)157:1985 ،

أما محمد الِيد ِليم فقد عرف الِياِة الخارجية من منطلق خصائصها الرئيِية وأَعادها المحتملة،
ّ

وَالتالي فهي حِب وجهة نظره " برنامج العمل العلني الذي يختاره الممثلون الرِميون للوحدة
الدولية من بين مجموعة من البدائل المتاحة من أجل تحقيق أهداف محددة في المحيط الدولي".

(الِيد ِليم)12:2001 ،
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ومنه يمكن اِتنَاط التعريف اإلجرائي للِياِة الخارجية وهو" :مجموعة اإلجراءات والتصرفات

والِلوكيات والمواقف التي تتخذها الدولة تجاه المحيط الخارجي من دول ومنظمات دولية وأشخاص
دوليين وقضايا دولية ،تهدف من خالله تحقيق مصالحها وأهدافها القومية َاالعتماد على مجموعة

من األدوات ،وتكون تَعا لمجموعة من المحددات الداخلية والخارجية التي تحكمها ،وتتصف
َمجموعة من الِمات التي تميز ِياِتها ،مع مراعاة البيئة الداخلية والخارجية".

العالقات الدولية :ويقصد بها "العلم الذي يعنى بواقع العالقات الدولية واِتقرائها َالمالحظة والتجريب
أو المقارنة من أجل التفِير والتوقع "( .بدوي)14 :1971 ،

وقد عرف هاني طشطوش العالقات الدولية َأنها "كافة التفاعالت والرواَط المتَادلة ِواء كانت

ِياِية أو غير ِياِية بين الكيانات المختلفة في اإلطار الدولي"( .طشطوش)13 :2010 ،

ومنه يمكن اِتنَاط التعريف اإلجرائي للعالقات الدولية وهو" :مجموعة التفاعالت والعالقات الشاملة

في مختلف الجوانب والتي تربط الجماعات الدولية الرِمية وغير الرِمية".

الصين :ويقصد بها "الدولة الواقعة في الجزء الشمالي من نصف الكرة الشرقي ،وتحتل القِم الشرقي
من قارة آِيا ،وتطل على الِاحل الغربي للمحيط الهادي ،ويبلغ طولها  5500كم من الشمال

للجنوب ،وتمتد من الخط األوِط للقناة المالحية الرئيِية لنهر هيلونغ شمال بلدة موخه َمقاطعة

هيلونغجيانغ إلى حيد تِنغمو الَحري لجزر نانشا في َحر الصين الجنوبي (قرب خط عرض 4

درجات شماال) "( .قوانغ)1987:1 ،
وعرفها محمد ريحان َأنها " :راَع أكبر دول العالم من حيث المِاحة ،وتقع في نصف الكرة الشرقي

من آِيا ،وتعتبر من أطول الدول من حيث ِاحل الَحر في العالم ،حيث تطل على َحر الصين
الشرقي وخليج كوريا والَحر األصفر وَحر جنوب الصين ،وجميعها جزء من المحيط الهادي".

(ريحان)16 :2012،
القضية الفلسطينية :ويقصد بها " إحدع أهم قضايا التحرر في العالم والتي بدأت منذ تاريخ اإلعالن
عن إنشاء إِرائيل عام  ،1948وتعتبر القضية المركزية العربية واإلِالمية ،وشكلت منطقة تنازع

تداخلت فيها عدة أطراف"ِ( .رور)7 :2006 ،
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الدراسات السـابقــة
أوالً :الدراسات الفلسطينية
-1دراسة (سرور )2006:بعنوان "تطور السياسة الصينية إزاء القضية الفلسطينية"
هدفت الدراِة إلى التعرف إلى الِياِة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلِطينية من عام

 1967مرو ار َأحداث أيلولِ/بتمبر األِود عام  1970ثم حرب تشرين األول/أكتوبر عام 1973

فاالجتياح اإلِرائيلي للبنان عام  1982وحربي الخليج األولى والثانية ،ثم مؤتمر مدريد عام ،1991
وصوال إلى الحقَة التي مهدت الطريق أمام توقيع اتفاق أوِلو عام  ،1993وتناولت الدراِة هذه
الحقَة َمحطاتها وتفاصيلها ،ورصدت المتغيرات الحاصلة على الِياِة الصينية إزاء القضية

الفلِطينية ،مع اِتشراف للرؤية الجديدة للصين فيما يتعلق َِياِاتها الخارجية في المِرح الدولي

َشكل عام ،فضال عن اللجوء إلى ِرد الوقائع التي أضحت ثابتة ومتفق عليها من قبل المراقبين

والمؤرخين مما يِمح َاتخاذ مواقف موضوعية ،واِتخدمت الدراِة منهجية التحليل الموضوعي في
اِتعراض تفاصيل وقراءة األحداث وانعكاِاتها على مجمل الواقع الجيوِياِي ،وتوصلت الدراِة

إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن الصين لم تترك َصمات َارزة على مِتوع مواقفها وتعاطيها
الِياِي إزاء القضايا العالمية ال ِيما القضية الفلِطينية على عكس الدول العظمي األخرع،

وأوصت الدراِة َمجموعة من التوصيات من أهمها وجوب اِتمرار الَحث في الشأن الِياِي

الصيني ومحاولة اِتقراء مِتقبل الدور الصيني تجاه القضية الفلِطينية.

-2دراسة (لحام )2007:بعنوان "العالقات الصينية اإلسرائيلية منذ عام  1949حتى العام
" 2004

هدفت الدراِة إلى التعرف إلى تطور العالقات الصينية اإلِرائيلية وبيان األهداف التي

ِعى كل طرف لتحقيقها من خالل الِياِة الخارجية والعوامل المحددة والمؤثرة على الِياِة داخليا
وخارجيا لدع كل من الصين واِرائيل ،وكذلك بيان الظروف الِياِية الدولية التي أصَحت الصين

من خاللها قطَا دوليا ،ودور إِرائيل لتحقيق أهدافها َعيدة المدع ،وذلك في الفترة الزمنية الممتدة
من عام  1949وحتى عام  ،2004واِتخدمت الدراِة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي وذلك
من خالل تناول العديد من األدبيات من كتب ومقاالت ووثائق تتعلق َموضوع الدراِة ،كما

اِتخدمت الدراِة منهج تحليل النظم المبني على مجموعة من المدخالت والتي تمثلت في هذه
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الدراِ ة في المصالح واألهداف للطرفين التي بلورت العالقات الثنائية ،وتوصلت الدراِة الى
مجموعة من النتائج كان أهمها أن الصين تِعى إلى تحقيق هدف رئيِي وهو تطوير الجبهة

الداخلية لديها متزامنا مع دورها الدولي كقوة عظمى دفعها إلى بناء عالقات مع إِرائيل ،وأوصت

الدراِة َمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تطوير العالقات الفلِطينية مع الصين َما يخدم
القضية الفلِطينية وزيادة التَادل االقتصادي والتجاري مع الصين.

-3دراسة (األنباري )2011 :بعنوان "العالقات الفلسطينية الصينية "2011-1949
هدفت الدراِة إلى تناول عالقة فلِطين بدولة كبرع لها أهميتها على المِتوع اإلقليمي

والدولي وهي جمهورية الصين .إن أهمية الصين تأتي من عدة اعتَارات منها أنها عضو دائم في
مجلس األمن ،وما لهذه الصفة من نفوذ ِياِي ،كما أنها تمتلك تجربة اقتصادية متميزة على

مِتوع العالم ،اِتطاعت َفضلها تحقيق أعلى مِتوع للنمو ،مما رشحها لتكون في المِتقبل القريب
في مقدمة دول العالم اقتصاديا .واِتخدمت الدراِة المنهج التاريخي والوصفي التحليلي ،وتوصلت

الدراِة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن للصين عالقات جيدة مع فلِطين ،وهي آخذة
َالتطور ،وأن موقف الصين من القضية الفلِطينية يتلخص في تأكيدها على ضرورة إقامة الدولة
الفلِطينية المِتقلة ،وأن الصين كغيرها من الدول تتَع مصالحها ،وأوصت الدراِة َمجموعة من

التوصيات من أهمها ضرورة دراِة عالقات الصين مع العالم العربي ،وتخصيص الَحث في
عالقات الصين مع فلِطين.
-4دراسة (القبط )2015 :بعنوان "السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية
"2013-1993

هدفت الدراِة إلى التعرف إلى التطور التاريخي للموقف الصيني إزاء القضية الفلِطينية،

ومعرفة محددات الِياِة الصينية تجاه القضية الفلِطينية ،وكذلك اِتعراض الموقف الصيني من

عدة مفاصل تاريخية فلِطينية مثل انتفاضة األقصى وحصار الرئيس ياِر عرفات ،واِتخدمت

الدراِة المنهج التاريخي من أجل رصد تطورات الِياِة الخارجية الصينية وتداعياتها على القضية

الفلِطينية ،والمنهج الوصفي التحليلي لمتاَعة مدع تأثير تلك الِياِة الصينية على القضية
الفلِطينية  ،وتوصلت الدراِة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها تميز الِياِة الصينية َاتخاذ
مواقف دعم وتأييد لنضال الشعب الفلِطيني ضد االحتالل اإلِرائيلي ،وأن مواقف الصين تؤكد

مِاندتها للقضية الفلِطينية ودعم حقوق الشعب الفلِطيني المشروعة  ،وأوصت الد ارِة َمجموعة

10

من التوصيات من أهمها ضرورة تضافر الجهود من أجل تعزيز العالقات الفلِطينية الصينية حتى

تكون الصين عونا للفلِطينيين ،واِتغالل المواقف الصينية الداعمة للحق الفلِطيني في الضغط

على مختلف األطراف إليجاد حل عادل وشامل للقضية الفلِطينية.
-5دراسة (الهليس )2015 :بعنوان "العالقات الصينية الفلسطينية "2013-1949
هدفت الدراِة إلى التعرف إلى طبيعة العالقات الصينية-الفلِطينية ومحدداتها ،واِتعراض

بداية العالقات الثنائية ،وكيفية تأثر العالقات الصينية-الفلِطينية َالتغيرات الداخلية في جمهورية

الصين الشعبية ،وبيان أهم مالمح هذه العالقة ومدع تأثرها َالعالقات الصينية-اإلِرائيلية ،والتعريف

َالعالقات المتَادلة َعد قيام الِلطة الوطنية الفلِطينية ،وتوضيح الدور الصيني في عملية الِالم،

واِتخدمت الدراِة المنهج التاريخي والمنهج الوصفي ،لمالئمة أدوات هذين المنهجين لمثل هذا
النوع من الدراِات ،مثل الرجوع الى الوثائق الرِمية والمواقف والتصريحات وفق التِلِل الزمني

وارتَاطها َاألحداث في كل مرحلة ،ومحاولة تحليل المضمون للوصول إلى النتائج ،وتوصلت

الدراِة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن الِياِة الخارجية ألي دولة هي عنصر من عناصر
الِياِة العامة لهذه الدولة ،وأن النظام الدولي يتجه نحو النظام المتعدد القطبية ،و َّ
أن الِياِة
الخارجية الصينية القائمة على تحقيق المصالح الوطنية اعتمدت في الفترة الماوية على األيديولوجيا،

وكذلك تأثير التغيرات الداخلية في الصين الشعبية على مِتوع الدعم للقضية الفلِطينية ،وأوصت
الدراِة َمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة إجراء مقارنة بين العالقات الصينية-الفلِطينية
والصينية-اإلِرائيلية ،لتأثير كل منهما على اآلخر ،وكذلك اِتغالل التعامالت التجارية واالقتصادية
مع الصين لتطوير العالقات معها.

ثاني ًا :الدراسات العربية
-6دراسة (مطلك )2008:بعنوان "الصين والصراع العربي-اإلسرائيلي :الواقع واآلفاق

المستقبلية"

هدفت الدراِة إلى تحرع أثر الدور الصيني في قضية الصراع العربي-اإلِرائيلي من

زاويتين :االقتصادية والِياِية ،وكذلك بيان األهمية االِتراتيجية للشرق األوِط َالنَِة للصين،
ودور الصين في حروب عام  1956و  1967و  ،1973حيث انطلقت الدراِة من فرضية مفادها

ضرورة تطوير العالقات التجارية واالقتصادية الصينية مع الدول العربية في الشرق األوِط،
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وحصول الصين على موطئ قدم في المنطقة العربية ألنها منطقة صراع مصالح بين الدول الكبرع،

وِلطت الدراِة الضوء على الرؤية المِتقبلية للدور الصيني في قضية الصراع العربي-اإلِرائيلي
في ضوء مرحلة ما َعد انتهاء الحرب الَاردة ،واِتخدمت الدراِة المنهج الوصفي التحليلي والمنهج
االِتشرافي ،حيث وظفت الدراِة المنهج الوصفي التحليلي في فترة واقع الدراِة الحالي بوصف

المواقف الصينية تجاه الصراع العربي-اإلِرائيلي وتحليل أَِابها ونتائجها ،وكذلك اِتخدمت المنهج
االِتشرافي في تقدير الموقف المِتقبلي للصين من قضية الصراع ،وتوصلت الدراِة إلى مجموعة

من النتائج كان أهمها أ َّن العالقات الصينية العربية تعرضت لتقلَات عدة َفعل الصراع العربي

اإلِرائيلي ،و َّ
أن العالقات الثنائية بين الطرفين هي عالقات ضاربة جذورها في أعماق التاريخ،

وأوصت الدراِة َمجموعة من التوصيات من أهمها تنشيط الحوار بين الطرفين العربي والصين،

واِتمرار االحترام المتَادل بين الطرفين ،وضرورة المِاهمة االقتصادية والتعاون الِياِي مع
الصين َما يخدم القضية الفلِطينية وقضايا الدول العربية .
-7دراسة (عليمات )2013:بعنوان "الصين والشرق األوسط :من طريق الحرير الى الربيع

العربي"

هدفت الدراِة إلى التعرف إلى العالقات الصينية الشرق أوِطية في مجاالتها الِياِية

واالقتصادية والتجارية والنفطية والثقافية ،واألحداث الكبرع في تاريخ هذه العالقة ،ويفرد فصوال

مخصصة للعالقات الصينية الثنائية مع عدة دول شرق أوِطية ومنها الِعودية واإلمارات والجزائر

ومصر واِرائيل ،وتهدف الدراِة أيضا إلى ِد النقص في اإلنتاج الفكري المتصل َالعالقات

الصينية – الشرق أوِطية والمِاهمة في تحفيز وتنشيط الَحث في هذا المجال ،واِتخدمت الدراِة

المنهج التاريخي والوصفي التحليلي ومنهج تحليل النظم ،حيث تناولت الدراِة تاريخ وامتداد العالقات
الصينية – الشرق أوِطية على مدع قرون من الزمان من طريق الحرير وحتى أحداث ما ِمي
ب"الربيع العربي"  ،وكذلك اِتعرض الموقف الصيني من قضايا الشرق األوِط خاصة المعاصرة

منها ،وتوصلت الدراِة الى مجموعة من النتائج كان أهمها أن الصين تفضل َقاء الوضع الراهن

في الشرق األوِط بدال من التغيير َِبب ارتَاط مصالحها بهذا الوضع ،كما أن الربيع العربي يفتح

المجال واِعا لدعم حقوق اإلنِان في الصين وهو ما يخشاه النظام الِياِي هناك ،وأوصت الدراِة

َمجموعة من التوصيات من أهمها وجوب إدارة العالقات الِياِية والدبلوماِية مع الصين َشكل

متوازن يحفظ المصالح العربية ويخدم قضاياها ،واقامة عالقات اقتصادية وتجارية مع الصين كونها
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من القوع االقتصادية الواعدة في العالم ،واِتغالل الِياحة والتعليم في العالم العربي الِتقطاب
المصالح واالِتثمارات الصينية.

ثالثاً :الدراسات األجنبية
-8دراسة ( )Pan: 1999بعنوان
China and Israel: 50 years of bilateral relations, 1948-1998

الصين واسرائيل :خمسون عام من العالقات الثنائية1998-1948 :
هدفت الدراِة إلى تاريخ تطور العالقات الصينية-اإلِرائيلية منذ عام  1948وحتى عام ،1998
ِمتها الدراِة َمرحلة الصداقة المؤقتة ثم مرحلة تجنب الصدام
وذلك من خالل أربع مراحل تاريخية ّ

ثم مرحلة اِتعادة المَادرة ،وأخي ار مرحلة العالقات الدبلوماِية ،واِتعرضت الدراِة كيف أن الدولة
الشيوعية انتقلت من مرحلة العداء إلِرائيل إلى مرحلة الصداقة والتَادالت الدبلوماِية واالقتصادية
والتجارية والعِكرية ،مع إيضاح مدع نجاح الِياِة الخارجية اإلِرائيلية في التأثير على القرار

الصيني ليتجه نحوها ،واِتخدمت الدراِة المنهج التاريخي ،وتوصلت الدراِة إلى مجموعة من

النتائج كان أهمها أنه رغم اختالف األحزاب والرؤع الِياِية اإلِرائيلية لمِتقبل العالقة مع إِرائيل
منذ نشأة األخيرة ،إال َّ
أن جميع األطراف اإلِرائيلية اجتمعت على ضرورة إقامة عالقات قوية مع
دولة واعدة في المجتمع الدولي أال وهي الصين ،وأن العالقات الثنائية للبلدين في تطور وتقدم

مِتمر طالما أن الدبلوماِية اإلِرائيلية تنتهج نهج المصلحة القومية إلِرائيل ،وأوصت الدراِة

َمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة تعزيز العالقات الثنائية بين الصين واِرائيل ،واِتغالل

الَعد الثقافي واالقتصادي لتأمين هذه العالقات.
-9دراسة ( ) Bar-Magen:2011بعنوان
Taking Advantage of the Walking Dragon: Post-Cold War Middle East-China
Relations

االستفادة من التنين المتقدم :العالقات الصينية – الشرق أوسطية بعد الحرب الباردة
هدفت الدراِة إلى التعرف إلى تاريخ العالقات الصينية مع الشرق األوِط َعد الحرب

الَاردة ،والموقف الشرقي أوِطي من صعود الصين كقوة عظمى دولية ،وكذلك توضيح تداعيات
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تفكك االتحاد الِوفيتي كقوة اشتراكية عظمى على كل من دول الشرق األوِط والصين ،وتركز

الدراِة على العالقات الثنائية بين الصين من جهة وايران واِرائيل كال على حدع من جهة أخرع،
خاصة العالقات االقتصادية والتَادل التجاري والعِكري بين الطرفين ،واِتخدمت الدراِة المنهج
التاريخي ومنهج تحليل النظم ،وتوصلت الدراِة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن التوجه

الِياِي الصيني لدعم عملية الِالم في الشرق األوِط بين العرب واِرائيل ليس أولوية لصناع
القرار في َكين ،ومع هذا فإن اِتمرار صعود الصين كقوة عالمية مؤثرة ِيفرض عليها التعامل
َشكل أكثر تأثي ار في قضية الشرق األوِط المركزية أال وهي القضية الفلِطينية ،وأوصت الدراِة

َمجموعة من التوصيات من أهمها ضرورة االتجاه نحو عالقات متوازنة مع دول الشرق األوِط

واالهتمام َقضاياهم ولعب دور أكثر تأثي ار في قضية الصراع العربي-اإلِرائيلي َما يخدم ِياِات

الجانب الصيني ودوره المِتقبلي في الِاحة الدولية.
-10دراسة ( ) Ran:2015بعنوان

Religion and Realism in International Law: China’s Perspective on the IsraeliPalestinian Conflict

الدين والواقعية في القانون الدولي :وجهة نظر الصين حول الصراع اإلسرائيلي الفلسطيني
هدفت الدراِة إلى التعرف إلى الواجب القانوني وااللتزامات الدولية الملقاة على عاتق الدول العظمى

عند وضع ِياِتها الخارجية ،متخذا حالة الصراع الفلِطيني اإلِرائيلي كحالة للدراِة ،موضحا

توازن الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل َعالقات تجارية وعِكرية معها من جهة ،وتجاه
الفلِطينيين بدعم اقتصادي وثقافي من جهة أخرع ،واضعا تصور للعالقات الثنائية بين الصين

واِرائيل من منظور القانون الدولي ،واِتخدمت الدراِة المنهج القانوني والمنهج الوصفي التحليلي

وتوصلت الدراِة إلى مجموعة من النتائج كان أهمها أن الصين على المِتوع الِياِي ال تزال
تعتمد على الدعم والتعاون مع الدول العربية واإلِالمية ،واقتصاديا تعد الصين أكبر موردي الطاقة

في الشرق األوِط ،وأوصت الدراِة َمجموعة من التوصيات من أهمها دراِة الصراع الفلِطيني
اإلِرائيلي بواقعية وعقالنية للحفاظ على ِياِة الحياد والوقوف على مِافة واحدة من كل األطراف
والتي تتبناها الصين تجاه صراعات الشرق األوِط.
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التعقيب على الدراسات السابقة
أوالً :أوجه االستفادة من الدراسات السابقة
-1

توضيح مشكلة الدراِة َشكل واضح.

-2

توضيح أهمية وأهداف الدراِة.

-3

تحديد المنهج الذي ِيتَع في اِتكمال الدراِة.

-4

تحديد متغيرات الدراِة التي ِيتم تناولها أثناء اِتكماله.

-5

تحديد الفجوة الَحثية َشكل جلي.

ثاني ًا :أوجه االتفاق مع الدراسات السابقة
اتفقت معظم الد ارِــات الِــاَقة مع الد ارِــة الحالية في د ارِــة طبيعة الِــياِــة الخارجية

الصـــينية تجاه إِ ـ ـرائيل أو القضـــية الفلِـ ــطينية ،وكذلك في منهج الد ارِـــة (الوص ــفي التحليلي –

التاريخي-صنع القرار في الِياِة الخارجية-تحليل النظم).

ثالث ًا :أوجه االختالف مع الدراسات السابقة
اختلفت الدراِات الِاَقة عن الد ارِـة الحالية في الحدود الزمنية ،وكذلك في الهدف واألهمية من
الدراِة.
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رابعـاً :الفجــوة البحثــية
الدراسات السابقة

الدراسة الحاليـة

الفجوة البحثية

توص ـ ــلت معظم الد ارِ ـ ــات لم تتناول الد ارِــات الِــاَقة ِوف تتناول الدراِة الحالية

الِاَقة إلى أهمية الِياِة الموقف الرِ ـ ـ ــمي الص ـ ـ ــيني الفترة

الزمنية

من

عام

الخارجية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينية تجاه من المفاوضــات الفلِــطينية  1993وحتى  ،2015حيث

إِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائي ــل وتطوره ــا عبر اإلِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيليــة في أوِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلو لم تخضع هذه الفترة للدراِة
الِ ــنوات ،وتعدد المص ــالح وك ـ ــام ـ ــب ديفي ـ ــد ،وك ـ ــذل ـ ــك من قبلَ ،حيث تدرس

المشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتركـ ــة بين الطرفين مـ ــوق ـ ـف ـ ـه ـ ـ ــا مـ ــن ال ـ ـحـ ــروب الِياِة الخارجية الصينية
وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرورة تـ ــوظ ـ ـي ـ ـف ـ ـه ـ ـ ــا اإلِـ ـ ـرائيلية على قطاع غزة تجاه إِرائيل خالل مفاصل
واِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتغالله ــا في خ ــدم ــة فـ ـ ـ ـ ـ ــي األع ـ ـ ـ ـ ـ ـوام  2008تاريخية هامة في القضية

القضية الفلِطينية.

و 2012و.2014
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الفلِطينية.
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تمهيد
تتربع الصين على مِاحة  9.572.678كم ،2وتعد راَع أكبر دول العالم مِاحة َعد كل

من روِيا وكندا والواليات المتحدة ،وتتميز َموقع ذي أهمية اِتراتيجية في منطقة شرق آِيا ،إذ
تجاور  14دولة منها :روِيا والهند وَاكِتان وفيتنام وكوريا الشمالية ،وللصين عمق اِتراتيجي

كبير ،وهو عامل مهم في تدعيم وزن الدولة االِتراتيجي الدفاعي ،وبخاصة في حالة التعرض

لهجوم نووي ،إذ يبلغ أقصى اتِاع لها من الشمال إلى الجنوب  4023كم ،ومن الشرق إلى الغرب

 6468كم ،وتشرف الصين على طرق هامة للمواصالت والتجارة في العالم ِواء البرية كطريق
الحرير ،أو الَحرية بإطاللها على المحيط الهادي وَحر الصين الجنوبي والشرقي والَحر األصفر

ومضيق تايوان ،ومن الجانب الَشري تعد الصين أكثر بلدان العالم ِكانا بتعداد يفوق  1.3مليار
نِمة ،وهذا العدد له أهمية كبيرة في الَعد األمني ،ويترتب عليه التزامات كبيرة أيضا( .الموِوعة

العربية العالمية)266-265:1999 ،

تأِِت جمهورية الصين الشعبية في أول تشرين األول/أكتوبر عام  .1949ومنذ ذلك

الحين دخلت معامالت الصين مع البلدان اآلِيوية واألفريقية إلى مرحلة جديدة ،ويعتبر مؤتمر
َاندونغ لدول آِيا وأفريقيا الذي أقيم في عام  ،1955مؤتم ار مهما ذا مغزع تاريخي عظيم ،وَعد
وقت قليل من ذلك تمت إقامة العالقات الدبلوماِية الرِمية بين الصين ومصر ،وكانت مصر أول

دولة أقامت عالقات دبلوماِية مع الصين الجديدة في غربي آِيا وأفريقيا ،ولحقت بها ِوريا واليمن
اللتان أقامتا عالقات دبلوماِية مع الصين في نفس العام ،وحتى نهاية عام  1971قد بلغ عدد

الدول الشرق األوِطية التي أقامت العالقات الدبلوماِية مع الصين إلى  15دولة( .تشونغ،
 )118:1999وكذلك فإن الصين الشعبية تنتمي َحكم موقعها الجغرافي إلى العالم الثالث ،وهي
الدولة اآلِيوية الوحيدة التي تتمتع َصفة العضوية الدائمة في مجلس األمن الدولي( .مراد،

 ،)67:1990وقد مثل إعالن جمهورية الصين الشعبية بداية تحول ِياِي كبير َانِحابها من
المعِكر الرأِمالي ودخولها المعِكر االشتراكي ،وكان هذا التحول ليس للشعب الصيني وحكومته

فقط ،بل للنظام الدولي َأكمله( .الهليس)4 :2015 ،

حيث بدأت الدول العربية َعد مؤتمر َاندونغ في  30أيار/مايو عام  1956االعتراف

َحكومة الصين الشعبية وِحب اعترافها َحكومة الصين الوطنية التي كان ِفيرها عميدا للِلك

الدبلوماِي األجن بي َالقاهرة ،وتوالى َعد ذلك اعتراف الدول العربية بَكين حتى أصَحت جميعها
اآلن تتَادل التمثيل الدبلوماِي مع جمهورية الصين الشعبية( .الِاكت)85:2001 ،
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وقد مرت الصين َمحطات مفصلية لعبت دو ار أِاِيا في تركيَة النظام الِياِي

واالجتماعي والثقافي ،خصوصا َعد أن وضعت الحرب الداخلية أوزارها ،واالعتراف َالنظام الشيوعي
كهيئة حاكمة في الَالد ،وعقيدة أيديولوجية تنطلق منها كل القوانين والتشريعات ،وتحكم ِير

العالقات الخارجية مع العالم في أمداها القريب والَعيد .ومثل العالم العربي معب ار لدولة الصين
الشعبية الفتية َاتجاه االنفتاح على منطقة الشرق األوِط ،تحت عنوان القضية الفلِطينية َاعتَارها

جوهر الصراع العربي-اإلِرائيلي ،فضال عن جوانب أخرع اِتراتيجية تتصل بجوانب اقتصادية

أمن للصين بواَة لالنتقال إلى مرحلة جديدة من
تأخذ المصالح الصينية َعين االعتَار ،وهو ما ّ
العالقات الخارجية اتِمت َالحذر تجاه االنفتاح نحو الغربِ( .رور)13:2006 ،
خالل تلك المحطات التاريخية ،احتَّل الشرق األوِط أهمية فائقة في ِياِات الصين

الخارجية منذ أربعينات القرن العشرين ،وذلك في خضم تطورات وتحالفات الحرب العالمية الثانية،
فقد كان تخوف الصين األِاِي في ذلك الحين أن يتم رِم خريطة منطقة الشرق األوِط من جديد
مما يترتب عليه نشوء شَكة أحالف جديدة من أبرزها انتصار محور ألمانيا – الياَان الذي ِيلتف

لتطويق الصين ،لذلك أطلق الزعيم الصيني (ماو تِي تونغ) في عام  1946على منطقة الشرق

األوِط نظرية (المنطقة الوِيطة) والتي اعتبر فيها أن التناقض الرئيس في مرحلة ما َعد الحرب

العالمية الثانية ليس بين االتحاد الِوفيتي والواليات المتحدة األمريكية ،وانما بين المعِكر اإلمبريالي
بزعامة الواليات المتحدة من جهة وبين البلدان األفريقية واآلِيوية ودول أمريكا الالتينية من جهة

أخرع( ،اللوح :2012-12-10 ،نت)
لقد شهدت الِياِة الخارجية الصينية تغي ارت جذرية عدة ،فقد جاء التغيير األول في المدة

من عام  1959حتى عام  ،1966إذ تغيرت من نمط االعتماد على االتحاد الِوفييتي والتحالف
معه إلى "نمط االعتماد على الذات" َمعنى التركيز على تطوير نموذج صيني للتعامل الدولي يِتند

إلى الموارد الصينية .والثاني من عام  1966وحتى العام  ،1969حدث تغيير جذري من النمط

األول إلى نمط "العزلة "– ِنوات الثورة الثقافية البروليتارية الكبرع-الذي َموجَه قللت من ارتَاطاتها
الخارجيةَ .ما في ذلك تخفيض حجم تمثيلها الدبلوماِي الخارجي والتركيز على الشؤون الداخلية.

وفي عام  1970حدث تغيير جذري ثالث قوامه التحول من نمط العزلة إلى نمط "التنويع" واعتماد
الدور النشيط في الِياِة الخارجية ،وتنويع عالقاتها الخارجيةَ ،ما في ذلك الدخول في عالقات

مع الواليات المتحدة األمريكية ،اما فيما يخص موقفها من منطقة الشرق األوِط ،فمنذ الَِعينيات

من القرن العشرين اتجه إلى تأييد التِوية الِلمية للصراع العربي اإلِرائيلي ،واِتمر موقفها المؤيد
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للتِوية الِلمية في ثمانينات القرن العشرين أيضا مدخال إلنهاء الصراع العربي اإلِرائيلي ،على
أن يتم من خالل مؤتمر دولي للِالم ،وعلى الرغم من تطور العالقات الصينية اإلِرائيلية منذ

أواخر الَِعينيات من القرن العشرين ،وصوال إلى إقامة العالقات الدبلوماِية في  24كانون

الثاني/يناير عام (.1992البدراني)4-3:2006 ،

والمتتَع للِياِة الخارجية الصينية حول الصراع العربي اإلِرائيلي يلحظ بوضوح أنها تقوم

على أِاس تَادل المصالح وليس على أِاس االلتزام َالعقائد ،وأن خط تلك الِياِة متوازن ،وهو
في أغلب األحيان يميل إلى التحفظ والهدوء وتحيُّن الفرصة وعدم االنجرار وراء المواقف البراقة
والقفزات غير المحِوَةِ( .لمان)25:2006 ،

حيث كانت أولى المراحل في عملية تأِيس العالقات الدبلوماِية بين الصين الشعبية

واِرائيل مرحلة ما ُعرف ب"الِبق اإلِرائيلي" و "التراجع الصيني" في الخمِينات ،والتي اِتغلتها
إِرائيل عبر ديفيد بن غوريون رئيس وزرائها في حينه ووزير خارجيتها (موشيه شاريت) ،والذين
اعتب ار من متخصصي الِياِة الخارجية في المرحلة التمهيدية لدولة إِرائيل ،وجاء في رِالة َعث

بها (موشيه شاريت) ،أول وزير خارجية إلِرائيل ،إلى نظيره الصيني( ،شوارين الي)":إن حكومة

إِرائيل قررت االعتراف رِميا َحكومة الصين" ،وقد كافأها الرئيس الصيني حينها (ماو تِي تونغ)
بخطاب شكر على ذلك دونما االعتراف بها( .لحام)4 :2007 ،
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المبحث األول :السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل بين عامي 1967- 1948
تعتبر الص ــين في عهد (ش ــان كاي تش ــيك) أول دولة آِ ــيوية تعترف َقيام دولة إِـ ـرائيل

عام  ،1948إال أن ذلك كان قبل انتصـ ــار الحزب الشـــيوعي الص ــيني في الحرب األهلية واقامة
غير الزعيم
جمهورية الص ـ ــين الش ـ ــعبية في األول من تشـ ـ ـرين األول/أكتوبر عام  ،1949وحينها ّ
الصـ ــيني (ماو تِـ ــي تونغ) مالمح الِـ ــياِـ ــة الخارجية الصـ ــينية َالمجمل ،وعلى الرغم من رغَة

إِـ ـ ـرائيل َالتقرب من الص ـ ــين أو "رد الجميل" لها َأن تكون أول دولة في الش ـ ــرق األوِ ـ ــط التي
تعترف بجمهورية الصــين الشــعبية ،إال أن الصــين رفضــت مَادلتها االعتراف واكتفى (ماو تِــي
تونغ) بخطاب شكر على ذلك ،ولم تَادل الصين إِرائيل االعتراف إال َعد اثنين وأربعين عاما.

أوالً :السياسة الخارجية الصينية بعد الثورة االشتراكية في الصين
بدأت أولى مالمح تغير الِياِة الخارجية للصين الشعبية َاعت ارض مندوب الصين (تنجفو

تِيانج) داخل مجلس األمن في  19آذار/مارس عام  1948على تدخل األمم المتحدة عِكريا
لفرض قرار التقِيم على العرب َالقوة ،أو ان تعطى َعض الدول حق القيام َمثل هذا التدخل .وفي

 15أيار/مايو عام  1948أعلن المندوب أِفه العتراف الواليات المتحدة بإِرائيل ،ألن ذلك قد زاد
من المصاعب التي يتعذر معها على مجلس األمن إيقاف الصراع القائم في فلِطين ،كما أن
االعتراف األمريكي قد أفقد لجنة الهدنة حيادها الذي كان يعتبر الوِيلة الوحيدة للِيطرة على

الصراع ،واعتبرت الصين أنه ال يوجد في ميثاق األمم المتحدة ما يخولها حق تقِيم أي دولة ،لذلك
اعترضت على قرار التقِيم ،وكانت ترع أن الواليات المتحدة منحازة لجانب إِرائيل( .الهليس،
)14:2015

منذ األيام األولى النتصار الثورة االشتراكية في الصين في  1تشرين األول/أكتوبر عام

 ،1949دشنت هذه الثورة وجمهوريتها الوليدة عالقتها القوية َالقضية الفلِطينية وَالصراع العربي-
اإلِرائيلي ،على نحو مبدئي ،إذ صفعت الصين الشعبية الَاب في وجه إِرائيل ،التي ِارعت إلى
االعتراف َالصين الشعبية مقابل رفض الدول العربية مجتمعة االعتراف َالصين الشعبية ،وتعزز

هذا الموقف الصي ني من إِرائيل َعد تحيز األخيرة المكشوف للواليات المتحدة في حربها العدوانية
في كوريا ( .1953-1950ياِين)54:1994 ،
محل اهتمام الِياِة
وما تجدر اإلشارة إليه هنا هو أن إِرائيل في هذه الفترة لم تكن
َّ

الصينية وعنايتها ،ربما ألنها كانت تتلقى الدعم من عدو تقليدي للصين هو الواليات المتحدة
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ِ
الصين في
األمريكية ،ومن َعض الدول الغربية ذات التاريخ االِتعماري علما أن تأييدها لقبول ّ
األمم المتحدة اِتمر حتى عام  ،1952وكانت أول دولة في الشرق األوِط تعترف َالصين الشعبية

في  9كانون الثاني/يناير عام 1950م ،والدولة الثانية في العالم بترتيب اعترافها بها ،ومع ذلك كان
ِ
الصين المِتمر هو عدم االعتراف بإِرائيل( .جبور)32:1972 ،
موقف ّ

وكان وزير الخارجية اإلِرائيلي (موشي شاريت) قد َعث إلى وزير خارجية الصين (شو

ان الي) َالرِالة التالية" :يشرفني أن أعلم ِيادتكم َأن حكومة إِرائيل قد قررت االعتراف

َحكومتكم كحكومة قانونية للصين .ويِرني انتهاز هذه الفرصة للتعبير لِيادتكم عن األماني

المخلصة لحكومتي في ازدهار األمة الصينية ،وعن أفضل تمنياتي الشخصية" ،ورد (شو ان الي)
َالرِالة التاليةِ" :يديَ ..النياَة عن حكومة الشعب المركزية لجمهورية الصين الشعبية ،فقد
تِلمت برقية ِيادتكم في التاِع من الشهر الحالي َشأن قرار حكومة إِرائيل حول حكومة الشعب

المركزية لجمهورية الصين الشعبية ،وتمنيات ِيادتكم للشعب الصيني وتحياتكم الشخصية ،أتقدم

لِيادتكم َالنياَة عن حكومة الشعب المركزية لجمهورية الصين الشعبية بترحيبنا وشكرنا" ،ويالحظ
أن الرِالتين لم تتضمنا أية إشارة إلقامة عالقات دبلوماِية .على الرغم من ذلك ،يمكن القول َأن

الصين قد قدرت اعتراف إِرائيل في وقت كانت الدول التي اعترفت بها قليلة جدا( .حجاوي،
)3:1983

ومن جهة أخرع ،فقد تَاينت رؤية األحزاب اإلِرائيلية حول االعتراف َالصين الشعبية،

حيث كانت األحزاب اليِارية واالشتراكية من أقوع األصوات المطالَة والمؤيدة للصين الشيوعية،
وألح اليِار (ماَام وماكي) وقتها على الحكومة اإلِرائيلية لالعتراف بنظام الحكم في َكين من

منطلق حاجة إِرائيل لالحتفاظ َمدخل للمعِكرين الشرقي والغربي (روِيا والواليات المتحدة) الذين
ِاهم زعماؤهما في تحقيق اِتقالل إِرائيل واِتمرار َقاءها( .لحام)3:2007 ،
وعندما ِئل بن غوريون ":لماذا اعترفت إِرائيل َالصين الشعبية في عام 1950؟" أجاب

موز
َقوله" :لِبب َِيط ،وهو" :لماذا ال نعترف؟" ثم أردف" :كذلك فإنك ال تِتطيع اعتَار فر ا

(تايوان) مثل الصين الشعبية .فإن هناك  600مليون شخص في الصين .وان عدم االعتراف بها
يعتبر إهانة لهم" .وفي مناَِة أخرع ،قال بن غوريون ":إن الحكومة الموجودة في َكين تِيطر
على الَالد ،وكان ال بد لنا أن نعترف بها كحقيقة قائمة وهامة .وأن الصين اِتحقت أن تأخذ مكانها

الشرعي في العالم"( .بريتشر)147:1973 ،
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ويرع محمد خير الوادي

()1

أن هذا االعتراف اإلِرائيلي المَكر َالصين الشعبية كان وراءه عدة

أَِاب أهمها (الوادي:)54:2012 ،

-1معظم األحزاب اإلِرائيلية آنذاك كانت تقدم نفِها على أنها أحزاب اشتراكية.
-2إدراك إِ ـرائيل َمِــتقبل الصــين وتأثيرها على مِــتوع العالم ،وبذلك تكون قد نوعت عالقاتها

الخارجية.

حيث أن الِياِة الخارجية الصينية كانت تقوم في تلك الفترة على أِاس العامل

األيديولوجي الذي كان ينادي بدحض اإلمبريالية ،ودعم الشعوب والحركات الثورية للتحرر والتخلص
من االِتعمارَ ،حيث كانت تعتبر الصين إِرائيل أداة من أدوات االِتعمار الغربي ،ويؤكد عبده

األِدي( )2على ذلك حيث وضح أ َّن الِياِة الخارجية الصينية تميزت إَان مرحلة الزعيم الصيني

(ماو تِي تونغ) َالتركيز على مكانة الصين في العالم االشتراكي َغية جعلها مرك از فكريا وتنظيما

للحركة االشتراكية في العالم ،مما يعني أن ِياِة الصين الداخلية انعكِت على ِياِتها الخارجية
التي أعطت أولوية خاصة لعالقاتها مع حركات التحرر الوطني ،ومن هنا برز موقف الصين من

الصراع العربي-اإلِرائيلي في شكل واضح ،حيث أيدت الصين القضية الفلِطينية في مؤتمر
َاندونغ عام ( .1955األِدي)149:2000 ،

َالتالي ،فإن الفترة الواقعة ما بين تأِيس جمهورية الصين الشعبية َقيادة (ماوتِي تونغ)
وحتى وفاته كانت فترة تجاذب وتَاعد بذات الوقت ما بين الصين واِرائيلَ ،حيث كان العامل

األيديولوجي أِاس رِم الِياِة الخارجية الصينية ،وهو الحاكم على تلك العالقات من وجهة النظر
الصينية ،وهكذا فرغم المِاعي اإلِرائيلية الدؤوَة إلقامة عالقات مع الصين ،إال أنها جوبهت
َالرفض حينا وَالفتور حينا آخر من الصين ،نظ ار للعديد من األَِاب أهمها ما يلي (لحام،

:)14:2007

-1اعتبرت الصين إِرائيل أداة من أدوات اإلمبريالية الغربية التي كانت تشكل المعِكر اآلخر
مقابل المعِكر الشيوعي التحرري الذي يناصر الحركات التحررية الثورية المعادية لالِتعمار.
))1

كاتب ِوري ،شغل منصب ِفي ار مفوضا وفوق العادة لِورية في الصين منذ نهاية عام  2000وحتى نهاية

.2008

) )2كاتب ِوري من أصل فلِطيني ،كتب دراِات كثيرة نشرت في الصحف والمجالت العربية ،يعمل في مجال
الصحافة.
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-2الموقف الصيني المؤيد للعرب والقضية الفلِطينية والذي يعتبر موافقا أليديولوجيتها.
-3المواقف اإلِرائيلية الموالية للغرب.
وعلى الرغم من أن الموقف الصيني إزاء القضية الفلِطينية خاصة ،والصراع العربي-
اإلِرائيلي عامة ،قد اتِم َالتغير عبر التطور منذ الخمِينيات ،إال أنه يمكن القول إن الصين لم

تتخل عن تأييدها للقضية الفلِطينية والعرب خالل تلك الفترة ،ويؤكد ذلك موقفها إزاء إِرائيل

ورفض الصين إقامة عالقات دبلوماِية معها حتى كانون الثاني/يناير عام  1992فقط ،حيث تم
تأِيس هذه العالقات في ضوء ظروف ومِتجدات في النظام العالمي ،ومن خالل اِتعراض

المراحل التاريخية المختلفة( .الِيد ِليم)69:1971 ،

خالصة القول أن الصينيين قد اتَعوا ِياِة خارجية مضمونها الحياد إزاء قضية الصراع

في الشرق األوِط ،مع ميل َعض الشيء نحو إِرائيل ،وهو ميل يبرره ِرعة اعتراف إِرائيل بها،

إال أنه َعد وقوع الحرب الكورية ودخول الواليات المتحدة طرفا فيها وتأييد إِرائيل للموقف األمريكي

ضد الصين عام  ،1951جعلت الصين إِرائيل في كفة واحدة مع الواليات المتحدة ،بل نظرت

إليها َاعتَارها أداة لإلمبريالية لتمزيق الشرق األوِط والمنطقة العربية خاصة ،بل زاد األمر حدة
َالتعاطف الصيني مع العرب وضد إِرائيل في العدوان الثالثي على مصر عام  ،1956والذي

شاركت فيها إِرائيل كل من إنجلت ار وفرنِا( .زهران)24:1993 ،
ثانياً :تبلور الرؤية الصينية للصراع العربي-اإلسرائيلي
()3

وحول رؤية الصين للعرب َشكل عام خالل تلك الفترة ،تحدثت حنان قنديل

أنه ومنذ

انتصار الثورة الشيوعية في الصين عام  1949قد تحددت تلك الرؤية وفق عاملين رئيِين ،أما
العامل األول فهو ما يمكن أن نطلق عليه "اإلدراك الصيني لطبيعة األوضاع العالمية المحيطة

َالصين في مرحلة معينة" ،والواقع أنه منذ عام  1949وحتى اآلن ،قدمت القيادات الصينية تصورات

مختلفة للبيئة الدولية ،وَحيث اشتمل كل تصور على تحديد للطرق األجدع في التعامل مع مقتضيات
تلك البيئة ،وأما العامل الثاني ،فكانت األوضاع القائمة في العالم العربي بذاته؛ فعندما كان االهتمام

الصيني َالعالم العربي يصادف قبوال وترحيَا من دوله ،كان هذا مدعاة لتأِيس قواعد للتفاهم
والتعاون بين الطرفين( .قنديل)126:2007 ،
)(3

خبيرة في الشؤون الصينية ،أِتاذة العلوم الِياِية َكلية االقتصاد والعلوم الِياِية ،جامعة القاهرة.
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حيث اعتبرت القيادة الماوية أن "الحرب الشعبية" التي تخوضها الشعوب في أوطانها ضد

عمالء االِتعمار وأنصاره ،هي الوِيلة المثلى لمواجهة خطر اإلمبريالية األمريكية والتهديد الِوفيتي
()Behbehani, 1981:3
إال أ َّن الوضع بين إِرائيل والصين تطور ابتداء من َ 1953عد أن تمت هدنة َاتمونجون،

حيث جرت اتصاالت في رانجون بين ممثلي إِرائيل والصين انتهت َالِير تدريجيا في موضوع
إقامة عالقات دبلوماِية مع البدء بتَادل َعثات تجارية وَعثات صداقة ،فتوجهت إلى الصين في

شَاط/فبراير َ 1953عثة اقتصادية إِرائيلية برئاِة (دافيد هاكوهين) ،وقوبلت َكل ضروب المجاملة
مما شجع إِرائيل في نيِان/أبريل  1953لمفاتحة الصين إلقامة عالقات دبلوماِية ولكنها لقت
ردا صينينا يتصف َالمراوغة ومؤداه ":أن الوقت لم يحن َعد")Brechar, 1974:112( .
مع ذلك ،فإن العالقات بين الصين الشعبية واِرائيل ِرعان ما تدهورت ،ففي 21

أيلولِ/بتمبر  1954صوتت إِرائيل إلى جانب القرار األمريكي الذي ينص على عدم تمثيل نظام
الحكم في الصين في الدورة التاِعة النعقاد الجمعية العامة لألمم المتحدة ،وذكرت مصادر إِرائيلية
في ذلك الوقت أن التعليمات صدرت إلى (أَا أبيان) الممثل اإلِرائيلي في األمم المتحدة َأال

يعارض ،ولكن تعرض لضغط أمريكي جِيم ،مما أجبره على تغيير موقف إِرائيل .وكانت إِرائيل
صوتت على هذا القرار في العامين  1950و 1951مما أدع إلى اِتياء الصينيين ولكنهم كانوا

مصممين على أال يحيدوا عن طريقهم ،فَعد يومين من التصويت اإلِرائيلي في األمم المتحدة أبلغ
(شو إن الي) الحاضرين َالجلِة األولى للمؤتمر الشعبي الوطني في خطاب له عن الِياِة

الخارجية الصينية العليا أنه ":تجري اتصاالت َغية إقامة عالقات طبيعية بين الصين وأفغانِتان،

وكذلك الصين واِرائيل"( .وثائق المؤتمر الشعبي األول)1954 ،

كذلك أصيبت المحاوالت اإلِرائيلية لالنفتاح على الصين بنكِة جديدة عقب مؤتمر َاندونغ

الذي عقد في اندونيِيا في نيِان/أبريل عام  ،1955فقد أعلن (شو إن الي)( )4رئيس وزراء الصين

) )4أول رئيس ألول و ازرة شيوعية َالصين ،ووزير الخارجية فيها بين  ،1958-1949كان لشخصيته وثقافته الواِعة
وصداقاته ،أكبر األثر في نجاح الدبلوماِية الصينية ،وقد نادع في مؤتمر َاندونغ بإندونيِية ( 24-18نيِان/أبريل

المؤِِة لحركة عدم االنحياز ،بتأييد حقوق الشعب العربي
 ،)1955هذا المؤتمر الذي كان ّأول اجتماع للدول
ّ
الفلِطيني في وطنه فلِطين  ،وحصل القرار على إجماع الدول الحاضرة لهذا المؤتمر( .يعقوب:2013-2-13 ،
نت)
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ورئيس الوفد الصيني إلى المؤتمر التزام َالده َمناصرة الحقوق العربية ،وطرح الزعيم الصيني على

المؤتمر ق ار ار يِاند حقوق الشعب الفلِطيني ،كما أصيبت العالقات اإلِرائيلية مع الصين بنكِة

أخرع إثر قيام إِرائيل َالمشاركة في العدوان الثالثي على مصر عام ( .1956الوادي،
)127:2005

ومنذ ذلك التاريخ (أي منتصف خمِينات القرن الماضي) لم تنقطع المحاوالت اإلِرائيلية
ِ
الصين وإلقناع المِؤولين الصينيين بتنمية العالقات المتَادلة بين الطرفين ،ففي كانون
لكِب تأييد ّ
ِ
الصين تلبية لدعوة من (شو إن
الثاني/يناير من عام  1955قامت َعثة تجارية إِرائيلية بزيارة ّ
ِ
الصين آنذاك ،وقد ترأس الَعثة الوزير اإلِرائيلي (دافيد كوهين) ،ولكن هذه الزيارة
الي) رئيس وزراء ّ
ِ
الصين كانت قد بدأت
لم تتمخض عن أية نتائج ِياِية تذكر ،وهناك من يعزو ذلك إلى "أن ّ
تدريجيا في تطوير مصالحها العربية ،ورفضت العروض اإلِرائيلية ،خاصة َعد مؤتمر َاندونغ".

(ييغار وحزان)13:1981 ،
تغير الموقف الصيني من الصراع العربي اإلِرائيلي َعد العدوان الثالثي على مصر عام
 ،1956ووقفت الصين إلى جانب مصر ،ففي الِتينات أعلنت الصين تأييدها للعرب واتخذت موقفا

معاديا من إِرائيل ،وقد أكد رئيس الوزراء الصيني (شو ان الي) أثناء زيارته للقاهرة عام 1964
على خمِة مَادئ تحكم العالقة بين الدول العربية والصين (الِاكت:)86:2001 ،
-1تأييد الصين لنضال الدول العربية في مكافحة االمبريالية ومحاربة االِتعماريين من أجل
االِتقالل الوطني.
-2تأييد الصين لِياِة الحياد وعدم االنحياز التي تتَعها الدول العربية.
-3تأييد الطريق الذي تختاره الشعوب العربية لتحقيق الوحدة.
-4تأييد الحلول التي تتفق عليها الدول العربية لحل الخالفات بينها َالطرق الِلمية.
-5احترام كافة الدول الِتقالل وِيادة الدول العربية وعدم التدخل في شؤونها.
وقد تمثلت الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل إَان تلك الفترة َما يلي (إِماعيل،

:)179:1974
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-1أن الِبب الرئيِي لخلق إِرائيل هو إفِاح المجال لإلمبريالية للتدخل في الشؤون الداخلية

للعالم العربي.

-2إن بناء الكيان اإلِرائيلي ِبَه الحفاظ على المصالح اإلمبريالية الغربية َصورة خاصة.
-3إن إِرائيل هي قاعدة لتهديد آِيا وأفريقيا والتغلغل فيها.
-4شددت الصين على دور اإلمبريالية األمريكية ،ووصفت إِرائيل َأنها "آلة في يد اإلمبريالية

األمريكية".

ومن خالل ما ِبق ،يمكن الحديث َأن عقد الخمِينات كانت فترة من "الكر والفر" أو

"اإلقدام واإلحجام" في ِياِة الصين الخارجية تجاه إِرائيل ،وأن األِوأ في تاريخ العالقات الثنائية
كان عقد الِتينات ،حيث كان من أكثر الفترات ِوءا واضطراَا بين البلدين ،وترجمته الصين
َِياِة خارجية متشددة تجاه إِرائيل.

أما في مرحلة الِتينيات ،فإن الصين بدأت ترع التناقض ببين العرب من ناحية واِرائيل

واالمبريالية األمريكية من ناحية أخرع ،وليس بين العرب واِرائيل فحِب كما كان في إدراكها من

قبل ،ومن ثم فإن النظرية التي حكمت التعامل الصيني مع القضية الفلِطينية ،هي نظرية (ماو
تِي تونغ) "َالثورة إلى األمام" ،أي أصَحت حرب الشعب طويلة األمد هي طريق العرب الحتمي

لتحرير فلِطين ،ومن ثم ال يمكن حل الصراع العربي-اإلِرائيلي ِلميا ،وألول مرة يمكن مالحظة

أن الصين أصَحت تنادي عالنية َالقضاء التام على إِرائيل)Kooley, 1979:24-25( .

حيث انتهجت الِياِة الخارجية الصينية ،حتى النصف األول من عقد الِتينات ،نهجا

يفيد أنها تؤيد حق الشعوب العربية في التحرر من االِتعمار والتَعية ،وذلك من خالل دعم التعاون
في المجاالت الِياِية واالقتصادية والعِكرية بين الدول العربية والصين( .األنَاري)5:2011 ،

في عام  1963جرع تَادل َعض الرِائل بين (شو إن الي) و(ليفي أشكول) رئيس

الحكومة اإلِرائيلية آنذاك ،وحصلت َعض المحاوالت اإلِرائيلية عبر جهات أوروبية مقبولة لدع
ِ
الصين ،لكنها لم تثمر جميعها ،حيث أن تجميد العالقات بين الطرفين
َكين إلجراء اتصاالت مع ّ
أثر في قرار رئيس الوزراء اإلِرائيلي األِبق (شاريت) ،وشعر صانعو الِياِة الخارجية في إِرائيل
َاألِف ووصفوا قرار (شاريت) َأنه قرار غير منطقي وقال (بن غوريون* في مقابلة أجريت معه
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في عام " 1966كان ق ار ار خاطئا وغلطة رهيَة" وقال مِؤول إِرائيلي آخر "إذا عدنا إلى تاريخ
األحداث الماضية نجد أن نكوصنا عن إقامة عالقات مع الصين كان غلطة كبيرة وخطيرة ،ولو كنا

قد أقمنا تلك العالقات لكان هذا عمال ممتا از جدي ار َأن يغير مركز إِرائيل في آِيا وفي العالم
الثالث َصفة عامةِ( .لمان)31:2006 ،

ويتضح مما ِبق أنه كان هناك فرصتان لتَادل العالقات الدبلوماِية بين الصين واِرائيل
عام  1950وعام  ،1955ولكن األولى ضاعت َِبب الضغط األمريكي على إِرائيل ،والثانية
ضاعت َعد أن غيرت الصين توجهاتها َعد مؤتمر َاندونغ)Pan, 1997:35-40( .
ثالثاً :بداية العالقات الصينية-الفلسطينية
خالل هذه الفترة ،بدأت العالقات الصينية الفلِطينية المَاشرة من خالل خطين :األول كان

من خالل حركة فتح ،حيث وصل أول وفد فلِطيني فتحاوي إلى َكين في  17آذار/مارس عام

 ،1964أما الخط الثاني فقد كان من خالل منظمة التحرير الفلِطينية برئاِة أحمد الشقيري في

 17آذار/مارس عام  ،1965وبين وفد فتح ووفد منظمة التحرير الفلِطينية كان هناك زيارة لوفد
من االتحاد العام لطلَة فلِطين برئاِة تيِير قَعة في آب/أغِطس عام ( .1964بهبهاني،

)45:1984

وفي شهر آذار/مارس عام  ،1964عقد اجتماع جماهيري في َكين ليؤكد تأييد الصين

ومِاندتها للشعب الفلِطيني وكفاحه من أجل نيل حقوقه المشروعة في العودة إلى وطنهم ،وفي
نفس الوقت قررت الحكومة الصينية تطبيق مقررات مكتب مقاطعة إِرائيل التاَع للجامعة العربية

ومنع أي ِفينة تتعامل مع إِرائيل والتي هي في القائمة الِوداء العربية من الدخول الى المياه
الصينية( .إِماعيل)180:1974 ،
وقد أكد أحمد الشقيري ،في مناَِات عديدة ،تدريب الفدائيين الفلِطينيين في جمهورية
الصين الشعبية ،وأن جيش التحرير الفلِطيني يحصل على مِاعدات عِكرية من الصين (مؤِِة

الدراِات الفلِطينية .)119-102 :1968،ومن جانَه ،أكد خليل الوزير أيضا ،في حديث له عام

 ،1975أنه خالل زيارته األخيرة لَكين جرع تقييم عميق لتطور الطالب الفلِطينيين الذين يتدربون
في األكاديمية العِكرية في الصين ،وقد اعتبرت الصين الخامس عشر من أيار/مايو من كل عام

يوما للتضامن مع فلِطين( .مِلم)88:2011 ،
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كانت بداية االتصاالت في عالقة الصين مع حركة فتح من خالل خليل الوزير (أبو جهاد)

عضو اللجنة المركزية لحركة فتح في الجزائر مع الَعثة الدبلوماِية لجمهورية الصين الشعبية،
حيث طلب اِتقَال وفد من حركة فتح في الصين ،ووصل خليل الوزير وياِر عرفات (َأِماء

مِتعارة) إلى َكين في  17آذار/مارس  ،1964وكان الوفد يهدف إلى الدعم المعنوي والِياِي
والمادي من الصين الشعبية ،فطرحوا فكرة قيام حركة فتح َحرب شعبية ضد إِرائيل على غرار

الحرب الصينية كما وردت في كتاَات (ماو تِي تونغ) ،ولكن الصينيين لم يكونوا مقتنعين بإمكانية

فتح للقيام َمثل هذه الحرب ،أو حتى إمكانيتها في االِتمرار والحفاظ على َقائها في منطقة بها
أنظمة عربية متناقضة( .مِلم)85:2011 ،
على أن النقلة النوعية في هذه المرحلة التاريخية التي بدأت عام  1964كانت في الزيارة

التي قام بها أحمد الشقيري رئيس منطقة التحرير الفلِطينية إلى َكين بتاريخ  17آذار/مارس 1965
ِ
الصين
بناء على دعوة رِمية من الحكومة الصينية ،وقد صدر عقب الزيارة بيان مشترك أكدت فيه ّ
دعمها المادي والمعنوي للشعب الفلِطيني في نضاله ضد االحتالل اإلِرائيلي ألراضيه( .عبد
المحِن :2010-5-24 ،نت)
وقد روع أحمد الشقيري على لِان (ماو تِي تونغ) عام  1965قوله" :في عام 1949

وَعد انتصار ثورتنا مَاشرة ،أرِلت إلينا إِرائيل تعرض علينا االعتراف بها ،ولكننا رفضنا هذا

العرض ألننا نعلم أن األمة العربية كلها ضد إِرائيل ،ونحن من جانبنا ال يمكن أن نعترف بإِرائيل
ألنها قاعدة لإلمبريالية األمريكية والفرنِية واأللمانية الغربية"( .ضاهر )63:1999
وهكذا تطورت العالقات الصينية الفلِطينية المَاشرة ،وبدأت تتوطد العالقات الثنائية َشكل

قوي ،ما انعكس على إِرائيل في عدة اتجاهات (الِيد ِليم:)74:1971 ،

ِ-1ياِيا :أصَح لمنظمة التحرير الفلِطينية َعدا دوليا ،واكتِبت تأييد الدول التي تدور في فلك

الصين الشعبية ،وتطور مفهوم الحقوق المشروعة للشعب الفلِطيني من العودة إلى وطنه إلى درجة
الدعوة الصينية إلى إزالة دولة إِرائيل ،إضافة الى اعتماد الصين للتعرف الذي طرحته منظمة

التحرير الفلِطينية للصهيونية والذي نص على أنها حركة اِتعمارية َطبيعتها وهويتها ،عدوانيه
توِعية َأهدافها ،عنصرية في تركيبها ،وفاشية في أِاليبها ،هذا َاإلضافة إلى تصويت الصين في
األمم المتحدة إلى جانب الفلِطينيين في الق اررات ذات الخصوص.
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-2اقتصادياَِ :بب الموقف المبدئي الصيني المنطلق من أيديولوجية الصين في دعم حركة التحرر

الفلِطيني والمناهض إلِرائيل واعتَارها ذراع االمبريالية في الشرق األوِط ،لم تكن هناك أي
عالقات اقتصادية بين الصين الشعبية واِرائيل (على األقل َشكل علني).
شكل الدعم العِكري الصيني لمنظمة التحرير الذي شمل التدريب لألفراد والمعدات
-3عِكرياّ :

العِكرية عنص ار أِاِيا في العمليات العِكرية الفلِطينية ضد إِرائيل.

واِتمرت ِياِة الصين الخارجية بنهج مؤيد ثابت للحقوق العربية ،فقد جاء الموقف

الصيني من حرب حزيران/يونيو عام  1967على المِتوع الرِمي مؤيدا ِياِيا كامال للقضية
هرت انطلقت في َكين لثالثة أيام متتالية من 9-7
العربية ،وقد ترجم هذا التأييد جماهيريا بتظا ا
حزيران/يونيو ،ضمت حوالي مليون ومئتي ألف صيني تضامنا مع الشعب العربي وتنديدا َالعدوان

اإلِرائيلي على الدول العربية( .مركز دراِات الشرق األوِط)2008 ،

وخالل الفترة التي تلت حرب حزيران/يونيو عام  ،1967بدأت مجاالت التعاون الصيني

اإلِرائيلي في مجال التِليح ،حيث يعود التعاون الثنائي بين الصين واِرائيل في المجال العِكري

إلى ما َعد حرب حزيران/يونيو عام  ،1967حيث اشترع الصينيون كميات كبيرة من غنائم الجيش
اإلِرائيلي من أِلحة الجيوش العربية ِوفياتية الصنع( .حيدر)3:2007 ،
تجدر اإلشارة هنا إلى أن تصويت إِرائيل ضد انضمام الصين الشعبية لألمم المتحدة عام

 1965مع أنها صوتت لصالحها عام  ،1950وأن التحِن في العالقات الصينية األمريكية في
بداية الَِعينات ،كان له أثر إيجابي على تحِن العالقات الصينية اإلِرائيلية وتغير الِياِية

الخارجية الصينية تجاه إِرائيل ،حيث صوتت إِرائيل في األمم المتحدة إلى صالح قرار انضمام

الصين الشعبية عام  ،1971وأيدت الصين عملية الِالم بين مصر واِرائيل عام ( .1978الوادي،
)76-69 :2012
ويمكن القول إن الِياِة الخارجية الصينية في هذه الفترة تبلورت في خطين :األول يهدف

إلى تحِين عالقات الصين الشعبية بدول الشرق األوِط ،والثاني يهدف الى إحالل الِالم في
منطقة الشرق األوِط دون أي تدخل خارجي ،والمقصود هنا هو التدخل األمريكي( .الِيد ِليم،
)41:1971
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يتضح من ذلك أن الصين التزمت َمحدد األيديولوجية وتطَعت َه خالل الفترة الواقعة بين

عامي  1948و ،1967ولم تبتعد عن الفكر الماوي الذي وضعه (ماو تِي تونغ) إزاء القضية

المركزية للشرق األوِط ،والتزاما منها بتلك الِياِة فإن إِرائيل تعرضت خالل تلك الفترة إلى

قطيعة صينية وتعامل صارم من القيادة الصينية ،تمثل في عدم اعتراف الصين بإِرائيل وعدم إقامة
عالقات دبلوماِية معها ،ومن خالل تحليل تلك الِياِة يظهر لدينا أن الصين لم ترغب في
التصادم المَاشر مع الواليات المتحدة أو االتحاد الِوفيتي ،ولكن وبنفس الوقت كانت تخشى من

انفرادهما َمنطقة الشرق األوِط مما يضر َمصالحها االِتراتيجية كدولة ناشئة تحاول أن تبلور
ِياِتها الخارجية َما يخدم مِيرة تطورها.
بناء على ما ِبق ،فإن انعكاِات ِياِة الصين تجاه إِرائيل على القضية الفلِطينية

خالل الفترة بين عامي  1948و 1967تظهر في النقاط التالية:

-1رفض الصين الشعبية َعد انتصار ثورتها االشتراكية تَادل االعتراف مع إِرائيل أعطى فرصة
للقيادة الصينية للتقرب من العرب َشكل عام ،والقضية الفلِطينية َشكل خاص ،حيث أن رؤيتها

إلِرائيل َأنها أداة لإلمبريالية في الشرق األوِط جعلها تقترب ِياِيا من الطرف اآلخر للصراع
أال وهو الفلِطينيين.

-2ترجمت الصين ِياِتها المناوئة إلِرائيل خالل تلك المرحلة َق اررات صبت في مصلحة القضية

الفلِطينية ،حيث أن اعت ارض مندوب الصين في مجلس األمن على تدخل األمم المتحدة عِكريا

لفرض قرار التقِيم على العرب َالقوة ،واعالنه أِفه العتراف الواليات المتحدة بإِرائيل ،أعطى
للقضية الفلِطينية زخما ِياِيا وشعبيا في األوِاط الدولية.
ِ-3ياِة الحياد التي اتَعتها الصين لم تمنعها من تأييد الق اررات العربية تجاه القضية الفلِطينية،

فعلى الرغم من نظرة الصين لألوضاع العالمية الجديدة والبيئة الدولية ،فإنها اقتربت من الدول
العربية وقدمت العديد من المواقف الدولية التي ُشكلت ِياِيا كخدمة للقضية الفلِطينية.

-4في الوقت الذي أغلقت الصين الَاب أمام محاوالت إِرائيل للتقرب منها ،اِتقبلت القيادات

الفلِطينية على أرضها ،ودعمتها ِياِيا وعِكريا ،مما كان له أثر إيجابي في دعم القضية

الفلِطينية.
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-5الِياِة الماوية التي رِمها (ماو تِي تونغ) جعلت الشعب الصيني يرِم تصوره للصراع العربي-

اإلِرائيلي َشكل داعم للقضية الفلِطينية ،وهو ما نِتطيع لمِه شعبيا في الصين حتى اآلن ،حيث
أن الشعب الصيني يرع في االحتالل اإلِرائيلي نِخة مشابهة لالحتالل الياَاني ألرضه.
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المبحث الثاني :السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل بين عامي 1982- 1968
اعتمدت الِياِة الخارجية الصينية وحتى وفاة (ماو تِي تونغ) على األيديولوجيا كمحدد

أِاِي لرِم تلك الِياِة ،إال أنه ومع وفاة (ماو تِي تونغ) ومن ثم االنفتاح على العالم
الخارجيِ ،عت الصين إلى رِم ِياِتها لتحقيق مصالحها وأهدافها الوطنية ،وكذلك مصالحها

اإلقليمية والدوليةَ ،التالي كانت فترة الَِعينات هي الفترة التي بدأ فيها التطور الفعلي للِياِة

الخارجية الصينية تجاه إِرائيل( .لحام)15:2007 ،

حيث الحت في األفق في بداية عقد الَِعينات تغيرات متِارعة في ِياِة الصين

الخارجية ،وبدأت َكين تَحث عن مصالحها الوطنية وتضعها ضمن أولوياتها ،واتخذت موقفا
معتدال وانتهجت ِياِة مرنة إزاء العديد من المشكالت َصفة عامة( .االتحاد اإلماراتية-28 ،

 :1992-10صحيفة)

التغيرات المتِارعة في ِياِة الصين الخارجية المشار إليها ظهرت بداية في تطوير

الصين عالقتها مع منظمة التحرير الفلِطينية ،واعالنها الصريح َضرورة انِحاب إِرائيل من
جميع األراضي العربية المحتلة ،ثم دخول الصين األمم المتحدة وما تَعه من مواقف اإلدانة

لِياِة كال من إِرائيل والواليات المتحدة الخارجية تجاه العالم العربي َشكل عام ،والقضية
الفلِطينية َشكل خاص.

أوالً :السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل بعد حرب عام 1967
كــان أهم مــا قــامــت َــه الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين في تلــك المرحلــة إقــامــة عالقــات مع منظمــة التحرير

الفلِ ـ ـ ـ ـ ــطينية والتي كانت –من وجهة النظر الص ـ ـ ـ ـ ــينية في ذلك الوقت -نموذجا لحركات الكفاح

المِ ــلح والحرب الش ــعبية (تش ــاركها في ذلك اليمن) ،وقد فتحت الص ــين مكتَا للمنظمة في َكين

في عام  ،1969كما اِ ـ ـ ــتقبل (ماو تِ ـ ـ ــي تونغ) وفدها في نفس العام ،ويومها رأت الص ـ ـ ــين أن
تأييدها للحركة الكفاحية من شـ ـ ـ ــأنه أن يخدم أهداف ِـ ـ ـ ــياِـ ـ ـ ــتها إلى حد كبير؛ فمن ناحية كانت

منظمة التحرير معادية للواليات المتحدة ،ومن ناحية أخرع لم تكن عالقتها ،أي منظمة التحرير،
طيَة َاالتحاد الِـ ـ ـ ـ ـ ــوفيتي في وقت نشـ ـ ـ ـ ـ ــأتها ،وأخي ار كانت المنظمة قد نشـ ـ ـ ـ ـ ــأت َموافقة واجماع
عربيين ،فكان معنى هذا أن يكون التأييد الص ـ ـ ـ ـ ــيني لحركة التحرير ِ ـ ـ ـ ـ ــبَا في مزيد من التوطيد

للعالقات الصينية العربية)Schichor, 1977:167( .
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ِ
ص ـ ـين من القضـ ــية الفلِـ ــطينية والص ـ ـراع العربي اإلِ ـ ـرائيلي في هذه
بينما كان موقف ال ّ
ِ
الصين (تشياو كوان هوا) في أول خطاب له في األمم المتحدة
المرحلة ،فقد عكِه وزير خارجية ّ
بتاريخ  10كانون األول/ديِ ــمبر  ،1971وذلك َقوله" :إن على إِـ ـرائيل أن تنِ ــحب من جميع

رد للشـ ــعب الفلِـ ــطيني وطنه ،وتُ َّ
األ ارضـ ــي العربية المحتّلة ،كما أنه يجب أن ُي َّ
رد إليه حقوقه في
الوجود الوطني"( .بهبهاني)104-103 :1984 ،

ومع حلول منتصـ ــف الِـ ــَعينات ،وتحديدا عام  ،1975ظهرت بوادر االنفتاح بين َكين

وتل أبيب ،وش ـ ـ ـ ــهدت العالقات الص ـ ـ ـ ــينية-اإلِـ ـ ـ ـ ـرائيلية نقلة نوعية ،ومن أِ ـ ـ ـ ــَاب ذلك (خالف،
:)163:2000
-1قيام الصـ ـ ــين بتأييد مَادرة الِـ ـ ــادات واتفاقية كامب ديفيد ومِـ ـ ــاندتها للحل الِـ ـ ــلمي للقضـ ـ ــية
الفلِطينية ،مما مهد الجو للتقارب وبدء حوار أفضل مع اإلِرائيليين.

-2تنامي التفاهم التدريجي بين الصـ ـ ـ ـ ـ ــين والواليات المتحدة انطالقا من األلعاب الرياضـ ـ ـ ـ ـ ــية َما

عرف َِ ـ ـ ـ ـياِـ ـ ـ ــية "البينج بونج" ،األمر الذي وجدت إِ ـ ـ ـ ـرائيل معه أن التقارب مع الصـ ـ ـ ــين أقل

"شائكية".
-3تبني الصــين في أواخر الِــَعينات ِــياِــة االنفتاح االقتصــادي التدريجي ،وِــعيها لتحِــين
مظهرها الدولي من خالل تحِين وتقارب عالقاتها مع الدول المختلفة.
()5

عن أِ ــَاب انفتاح الص ــين "المكتوم" تجاه إِـ ـرائيل خالل

عبر عبد القادر ياِ ــين
وقد ّ
تلك المرحلة تحت تأثير عوامل تضافرت مع َعضها الَعض ،في مقدمتها (ياِين:)1992 ،

-1وفاة رأس الحرس القديم على األيديولوجيا االش ـ ـ ـ ـ ــتراكية في الص ـ ـ ـ ـ ــين (ماو تِ ـ ـ ـ ـ ــي تونغ) عام

 1976لحِاب االتجاه البراغماتي الصيني.

-2تهيؤ الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين للعــب دور الــدولــة العظميَ ،مجرد دخولهــا األمم المتحــدة في خريف عــام

.1971

) )5كاتب ومؤرخ وِياِي فلِطيني ،عاصر النكَة الفلِطينية ونشأة منظمة التحرير الفلِطينية وانضم إليها مع
بداية انطالقتها.
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-3ابتعاد الفص ـ ـ ـ ــائل الفلِ ـ ـ ـ ــطينية ومنظمة التحرير المطرد عن الص ـ ـ ـ ــين منذ بداية الِ ـ ـ ـ ــَعينات،
لحِاب الخصم األلد للصين ،ونعني َه االتحاد الِوفيتي.

-4رغَة الصين في االِتفادة من الخبرة الزراعية والتكنولوجيا اإلِرائيليتين.
-4اقتحام "الواقعية" األداء الِياِي لدولة الصين ،على حِاب مبدئية "الثورة".
-5إقدام كثير من دول العالم الثالث على إقامة عالقات دبلوماِية مع إِرائيل.
وقد ظلت العالقات اإلِـ ـ ـ ـ ـرائيلية الص ـ ـ ـ ــينية غائَة حتى قرب أواخر الِ ـ ـ ـ ــَعينات ،بل إن

العداء كان هو الِمة المميزة لهذه العالقاتَ ،النظر إلى أن إِرائيل كانت طوال ِنوات الحرب
الَاردة جزءا من ش ــَكة الدفاع الغربي في مواجهة الش ــيوعية ،فض ــال عن أن الص ــين كانت تميل
تقليديا إلى تأييد العرب ِـياِـيا وعِـكريا خالل هذه الِـنوات ،أضـف إلى ذلك أن تحرر إِـرائيل

من إمكــانيــة إقــامــة عالقــات جيــدة مع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين إَــان الحرب الَــاردة ،جعلهــا تنفتح على الــدول
اآلِ ـ ـ ـ ــيوية التي تكن العداء للص ـ ـ ـ ــين مثل تايوان والهند ،فقد قدمت إِـ ـ ـ ـ ـرائيل خالل الحرب التي

نشـ ــبت بين الصـ ــين والهند عام  ،1962أِـ ــلحة بريطانية الصـ ــنع للهند ،كما تحدثت عدة تقارير

عن تنامي التعاون الهندي اإلِرائيلي في مجال األَحاث النووية.

أدركت الصـ ـ ــين أن العرب غير قادرين على مواجهة إِ ـ ـ ـرائيل عِـ ـ ــكريا ،مما دفعها الى

بداية ِ ــياِ ــة خارجية مغايرة تجاهها خالل تلك الفترة ،وهو ما ظهر في تقارب ص ــيني إِـ ـرائيلي

يمكن وص ـ ـ ـ ــفه َالخجول ،أض ـ ـ ـ ــف إلى ذلك متاَعة الص ـ ـ ـ ــين لتنامي قدرات إِـ ـ ـ ـ ـرائيل العِ ـ ـ ـ ــكرية
والتكنولوجيا ،األمر الذي كانت تفتقده آنذاك.

ثانياً :دخول الصين األمم المتحدة وانعكاسه على سياستها الخارجية
في الخامس والعشرين من تشرين األول/أكتوبر عام  1971تم قبول الصين الشعبية في

األمم المتحدة بوصـ ـ ــفها الممثل الشـ ـ ــرعي الوحيد للشـ ـ ــعب الصـ ـ ــيني ،ومن جهتها ِـ ـ ــاهمت الدول

العربية بإنجاح هذا القرار ،فقد صــ ـ ـ ـ ـ ــوتت  11دولة مع قبولها وامتنعت  4دول عن التصــ ـ ـ ـ ـ ــويت

وعارضت المملكة العربية الِعودية القرار( .الهليس)35:2015 ،

وأِ ـ ـ ــرعت الص ـ ـ ــين ،التي دخلت األمم المتحدة وأخذت مكانها في مجلس األمن الدولي،

إلى التنديد بإِ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل وَالواليات المتحدة  ،واصـ ـ ـ ـ ـ ــفة حرب تش ـ ـ ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر عام 1973
35

"َالعدوان اإلِـرائيلي المدعوم أميركيا" ،وقام كل من رئيس الوزراء (تشــو إن الي) ووزير خارجية

الص ـ ــين (تش ـ ــي بنغ فاي) َاإلعراب عن تض ـ ــامن الص ـ ــين مع الرئيس المص ـ ــري أنور الِ ـ ــادات،

والرئيس الِ ـ ــوري حافظ األِ ـ ــد ،ورئيس منظمة التحرير الفلِ ـ ــطينية الفلِ ـ ــطيني ياِ ـ ــر عرفات.

(مِـ ـ ـ ـ ــلم ،)97:2011 ،كما رفضــ ـ ـ ــت الصــ ـ ـ ــين مؤتمر جنيف الذي انعقد َعد حرب أكتوبر عام

 ،1973ألن الصـ ــين رفضـ ــت الدخول في مَاحثات من وراء الشـ ــعب الفلِـ ــطيني( .اللوح-10 ،
 :2012-12نت)
ورغم العداء الصــيني ممثل في حقَة الزعيم (ماو تِــي تونغ) إلِ ـرائيل خالل تلك الفترة

حتى عام (1976وفاة ماو) ،فإن إِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل َقيت على موقفها من تايوان الِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيما من الناحية
الدبلوماِ ـ ـ ـ ــية ،رغم إقامة عالقات تجارية معها ،ولعل طرد تايوان من األمم المتحدة عام 1971

(َعد مقايضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة طرد تايوان من األمم المتحدة َالتوقف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني عن دعم فيتنام في صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفقة

نيكِ ــون-ماو المعروفة) ش ـ َّـكل بداية الدليل على أن قراءة إِـ ـرائيل لمكانة الص ــين الش ــعبية على

المِتوع الدولي كان فيه قدر من الدقة( .عبد الحي)3:2011 ،

ولم تتراجع الصـ ــين عن موقفها الداعم للقضـ ــية الفلِـ ــطينية في األمم المتحدة ،حيث قال

(تشياو كوان هوا) مندوب الصين في األمم المتحدة في أول خطاب له" :إن جوهر مِألة الشرق
األوِط هو العدوان ضد الشعب الفلِطيني والشعب العربي من قبل الصهيونية اإلِرائيلية بدعم

وتشجيع من جانب الدول العظمي ،وان حكومة وشعب الصين يؤيدان َحزم الشعبين الفلِطيني
والعربي في نض ــالهما ض ــد العدوان .إن الحكومة الص ــينية تعتقد أنه على جميع الدول والش ــعوب

المحَة للِ ــالم والعدالة واجب تأييد نض ــال الش ــعب الفلِ ــطيني والش ــعوب العربية األخرع ،وليس

ألحد الحق في عقد صـ ـ ــفقات ِـ ـ ــياِـ ـ ــية خلف ظهورهم لمقايضـ ـ ــة حقهم في الوجود ومصـ ـ ــالحهم

الوطنية"( .اللوح :2012-12-10 ،نت)
في ذلك الخطاب ،تناول (تشــياو) معنى تعبير "الحدود اآلمنة" التي طرحتها إِــرائيل في

موقفها ،بدعم من حلفائها وأصدقائها في ذلك الوقت ،وقارن (تشياو) في كلمته بين المعنى الذي
تعطيه إِرائيل للحدود اآلمنة ،وبين المعنى الذي كانت تِتخدمه الياَان في حروبها ضد الصين

في الثالثينات واألربعينات من القرن الماضـ ـ ـ ــي ،وتاَع (تشـ ـ ـ ــياو) حديثه قائالَ" :ص ـ ـ ـ ـراحة ،يعنى

الصهاينة اإل ِرائيليون بتعبير الحدود اآلمنة أن أي مكان يغزونه ويحتلونه يصَح حدودهم .إنهم
قد يعتبرون مثل هذه الحدود آمنة اليوم ،ولكنهم ِ ــيقولون في الغد إن هذه الحدود أص ــَحت غير
آمنة ،وَالتالي يصَح من الضروري أن ينطلقوا في توِع آخر .إن للشعب الصيني تجربته المرة
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في هذا المجال .قبل الحرب العالمية الثانية ،غزت العِكرتارية الياَانية واحتلت أوال شمال شرق
الصـ ـ ـ ــين ،وأقاموا (مانتشـ ـ ـ ــو قوه) أي (َالد المانتشـ ـ ـ ــو) ،ولكن َعد ذلك ،زعم الياَانيون أنهم غير
آمنين َِ ــبب "التهديد الش ــيوعي" ،وبهذه الحجة غزوا واحتلوا ش ــمال الص ــين ،وش ــنوا حربا ش ــاملة
عدوانية ضد الَالد كلها" (مِلم)100:2011 ،

ورغم ذلك ،فإن إِـ ـرائيل لم تترك مناِ ــَة في ذلك الوقت إال ذكرت ،هي وأص ــدقاؤها في

الغرب ،أن الوقت قد حان إلقامة عالقات مع الصـ ــين ،وقد اِـ ــتغلت إِ ـ ـرائيل عمليا كل مناِـــَة
لمثل هذا الغرض ،خصــوصــا حين رأت أن العديد من الدول الغربيةَ ،من فيها الواليات المتحدة،
تِـ ــعى في محادثات ِ ـ ـرية وعلنية ،إلى تحِـ ــين عالقاتها مع الصـ ــين ،ألِـ ــَاب تجارية وأمنية.
وفيما يلي عدد من هذه المناَِات (مؤِِة الدراِات الفلِطينية:)1966 ،
-1مناقشـ ـ ــة موضـ ـ ــوع دخول الصـ ـ ــين الشـ ـ ــعبية إلى األمم المتحدة .كانت إِ ـ ـ ـرائيل تِـ ـ ــتغل هذه

المناِ ــَة لتذكر الص ــين بتص ــويت إِـ ـرائيل لص ــالح قبول عض ــويتها في األمم المتحدة عند طرح

الموضوع للنقاش والتصويت.

-2اِتغلت إِرائيل األزمات التي مرت بها الثورة الفلِــطينية مع عدد من الدول العربية لتصــب
الزيت على نار الفتنة ض ـ ـ ـ ـ ــد الثورة الفلِ ـ ـ ـ ـ ــطينية ،وحاولت على الدوام دق األِ ـ ـ ـ ـ ــافين بين الثورة

الفلِ ـ ــطينية وبين الدول الص ـ ــديقة ،وخص ـ ــوص ـ ــا الص ـ ــين ،معلنة َش ـ ــكل أو َأخر عن قرب إقامة
العالقات بين إِرائيل والصين.
-3حاولت إِرائيل اِتغالل تحِن األجواء في بداية الَِعينات من القرن الماضي بين الواليات

المتحدة والصــين الشــعبية ،وهي األجواء التي عبرت عنها زيارات وزير الخارجية هنري كيِــنجر
والرئيس األميركي األِ ــبق ريتش ــارد نيكِ ــون للص ــين في ش ــهر ش ــَاط/فبراير عام  ،1972وذلك

لتذكر المجتمعين َموضوع تَادل العالقات بينها وبين الصين.

وقد أعرب ياِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر عرفات رئيس اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير خالل زيارته األولى

للصـ ــين َعد أن أضـ ــحى رئيِـ ــا لمنظمة التحرير الفلِـ ــطينية في شـ ــهر آذار/مارس عام ،1970
عن تقديره العميق لهذه العالقة ،للقادة الصـ ـ ـ ــينيين ،وقال في حينها" :ليس ِ ـ ـ ـ ـ ار أن أقول إن فتح

مطلقة الثورة الفلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينية حصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــلت على الدعم أوال من َكين" ،وأكد هذا الموقف نائب وزير
الخارجية الصــ ــيني (هوينغ) في لقائه مع وفد فلِـ ـ ــطيني َقيادة خليل الوزير (أبو جهاد) في زيارة
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له إلى الص ــين في تموز/يوليو  .1975فقد ّنوه الوزير الص ــيني َالزيارة وقال إن وفد فتح وص ــل
الى الصين قادما "من الخطوط األمامية للنضال ضد االمبريالية في الشرق األوِط ،حامال معه
الصداقة الثورية العميقة من الشعب الفلِطيني للشعب الصيني"( .مِلم)90:2011 ،
تميزت تلك الحقَة التاريخية الهامة َميزتين أِـ ــاِـ ــيتين ،األولى أن دخول الصـ ــين األمم

المتحدة قد جعلها تراجع َعض من ِياِاتها الخارجية َشكل عام ،وتجاه إِرائيل َشكل خاص،

حيث أنها ورغم تص ـ ـ ـريحاتها َشـ ـ ــأن حرب تش ـ ـ ـرين األول/أكتوبر عام  ،1973ودعمها للقضـ ـ ــية

الفلِــطينية في األمم المتحدة ،إال أنها قد شــعرت َضــرورة اِــتغالل عالقاتها الثنائية مع منظمة
التحرير في خدمة مصـ ــالحها التي َاتت مرتَطة َالدول العظمى ،خاصـ ــة وأن ِـ ــياِـ ــة إِ ـ ـرائيل
ِ
مصاف
نفِها لم تكل أو تمل في محاولة إلثَات نظريتها التاريخية َصعود الصين الشعبية إلى

الدول الكبرع المؤثرة على الِاحة الدولية ،وهنا نِتطيع القول إن الِياِتين الخارجيتين الصينية
واإلِـ ـ ـرائيلية قد التقتا وللمرة األولى في الرؤع العامة ،وليس في المص ـ ــالح ،فالص ـ ــين قارنت بين

إِـ ـرائيل واحتاللها لأل ارض ــي العربية َاحتالل الياَان لأل ارض ــي الص ــينية ،أما إِـ ـرائيل فقد كانت
تركز مصالحها في االِتناد إلى قوع صاعدة عظمى مثل الصين َضرورة إقامة عالقات معها.

الميزة الثانية التي يمكن اِ ـ ـ ــتنَاطها من انعكاس ِ ـ ـ ــياِ ـ ـ ــة الص ـ ـ ــين تجاه إِـ ـ ـ ـرائيل على
القض ـ ــية الفلِ ـ ــطينية خالل تلك المرحلة أن قيادة منظمة التحرير الفلِ ـ ــطينية قد اِ ـ ــتَقوا بدايات

التغير في موقف الص ـ ـ ــين تجاه إِـ ـ ـ ـرائيل َاتجاههم نحو خص ـ ـ ــمها التاريخي االتحاد الِ ـ ـ ــوفيتي،
ومص ـ ــادفة أو َقراءة ِ ـ ــياِ ـ ــة معمقة من منظمة التحرير فإنها قد رأت أيض ـ ــا بداية تحول إقليمي

عربي تجاه إِ ـرائيل ممثل في مَادرات الِــالم التي قد قدمتها مصــر إلى إِ ـرائيل َعد حرب عام
.1973

من خالل ذلك ،وَقراءة ِــياِــة معمقة لتلك المرحلة ،فإن منظمة التحرير الفلِــطينية لم

تِ ــتغن عن الدعم الص ــيني أو ترفض ــه ،إال أنها كانت تش ــعر َأنه طالما إِـ ـرائيل تحاول التقرب

من الص ـ ـ ـ ــينين ،فإنها ال بد أن تص ـ ـ ـ ــل إلى مبتغاها في يوم من األيامَ ،معنى آخر أن القض ـ ـ ـ ــية

الفلِــطينية قد تخِــر –ولو معنويا-مِــاند قوي لها ،خاصــة في فترة وصــفت َاالندفاعية من قبل
االتحاد الِــوفيتي نحو المنطقة العربية تمثلت في مِــاعدات عِــكرية لمصــر وِــوريا ،وتصــاعد

الخالفات الصينية-الِوفيتية فيما يمكن وصفه ب "الحرب الَاردة" بين الطرفين.

َالتالي فإن انتقال الِ ـ ـ ــياِ ـ ـ ــة الخارجية الص ـ ـ ــينية من التصـ ـ ـ ـريحات اإلعالمية والمواقف

المعنوية إلى أروقة األمم المتحدة ووصفها إِرائيل ب "العدوانية" (بهبهاني )115:1984 ،شكل
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مرحلة مفصـ ــلية في تاريخ ِـ ــياِـ ــتها الخارجية تجاه الص ـ ـراع العربي-اإلِ ـ ـرائيلي ،األمر الذي لم

ار ِــياِــيا إِ ـرائيليا
يثني إِ ـرائيل عن آمالها في تغير الموقف الصــيني منها ،فيما قد يبدو إص ـر ا
على كِب أعدائها الدوليين إلى جانبها ،وتغيير ِياِاتهم لخدمة مصالحها.

ثالثاً :سياسة الصين الخارجية بعد تبني العرب التسوية السلمية
على الرغم من أن اتفاقية كامب ديفيد عام  1978هي اتفاقية بين دولتين هما مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر

واِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل ،إال أن آثار هذه االتفاقية ظهرت على العديد من دول العالم ،خاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة فيما يتعلق
َعالقات دول العالم مع هاتين الدولتين ،ولعل الص ـ ـ ــين هي إحدع الدول التي تأثرت ِ ـ ـ ــياِـ ـ ـ ـتها

الخارجية بهذه االتفاقية( .الهليس)64:2015 ،

كان الموقف الص ــيني من زيارة الِ ــادات إلِـ ـرائيل عام  1977ومن اتفاقية كامب ديفيد

عام  1978غير واض ــح ،وكانت تصـ ـريحات قادتها وكتاَات ص ــحافتها غامض ــة ومتض ــاربة في
كثير من األحيان ،نذكر منها أهم المواقف حِب التِلِل الزمني (مِلم:)15-8 :1982 ،

-1جاء الموقف الصـ ــيني على لِـ ــان (لي هِـ ــيان نيان) نائب رئيس مجلس الدولة ،حيث أشـ ــاد

َالِ ـ ــادات وتاريخه ومواقفه خاص ـ ــة المعارض ـ ــة لالتحاد الِ ـ ــوفيتي ،وبخص ـ ــوص قض ـ ــية الش ـ ــرق

األوِــط ،وصــف فكرة التِــوية الِــلمية للص ـراع َأنها تشــكل "حال معقوال" ،وكان هذا االصــطالح

جديدا في الِياِة الصينية ،وقد حدده َأربع نقاط:

أ .عدم تدخل الدول الكبرع في شؤون الشرق األوِط.
ب .على إِرائيل أن تنِحب من األراضي المحتلة.
ج .يجب إعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلِطيني.
د .تحقيق تِوية شاملة وعادلة لمشكلة الشرق األوِط.
-2خطاب وزير الخارجية الصيني (هوانغ هوا) في األمم المتحدة في  28أيلولِ/بتمبر ،1978

أي َعد توقيع االتفاقية َأحد عشر يوما ،الذي يعتبر أول موقف رِمي صيني من االتفاقية .فقد

انتقد (هوانغ) ِــياِــة كامب ديفيد والطريقة التي جرت بها التِــوية ،حيث انتقد إِ ـرائيل وموقفها

الرافض لالنِـ ـ ـ ـحاب من األ ارض ـ ـ ــي المحتلة وعدم اعترافها َحقوق الش ـ ـ ــعب الفلِ ـ ـ ــطيني ض ـ ـ ــحية
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العدوان اإلِـ ـ ـ ـ ـرائيلي والتنافس بين القوتين العظمتين ،وحدد المفهوم الص ـ ـ ـ ــيني للتِ ـ ـ ـ ــوية واحالل
الِــالم في الشــرق األوِــط َأنه ال يمكن أن يتحقق إال َعودة األ ارضــي العربية المحتلة والحقوق

الوطنية للش ــعب الفلِ ــطيني ،وفي نفس الخطاب نفى أن تكون الص ــين تتهيأ لالعتراف بإِـ ـرائيل

أو التعامل معها.

-3تركت وِــائل اإلعالم الصــينية وبخاصــة وكالة (شــينخوا) انطَاعا َأن الصــين تدعم الِــادات

وتؤيد اتفاقية كامب ديفيد بينه وبين إِ ـ ـ ـرائيل ،حيث ذكرت خطوات الِـ ـ ــادات ولم تذكر اعت ارض

الدول العربية عليها ،وبررت الوكالة مواقف الِــ ــادات َأنها جاءت َِ ـ ــبب الِ ـ ــياِ ـ ــة الِــ ــوفيتية

الِيئة.

وَشـ ـ ــكل عام ،فإن الصـ ـ ــين اتخذت موقفاُ رافضـ ـ ــا إلدانة اتفاقية كامب ديفيدَ ،حجة أنها

تتخذ "موقف التروي وعدم التدخل ،ولن تصــدر تعليقاتها َشــكل علني" ،بيد أنها ترفض مطلقا أن

تؤثر ِـــياِـ ــاتها الشـ ــرق أوِـ ــطية على تأييدها لقضـ ــية فلِـ ــطين ،أو أن يحرمها هذا التأييد إتَاع
ِياِتها الخاصة بدول الشرق األوِط ،مع اعتَارها أن "عقدة ومشكلة الشرق األوِط كامنة في

كيفية حل القضية الفلِطينية ،وهذه أعوص المشاكل"( .مِلم)23:1982 ،
إضافة إلى ذلك ،فقد تميزت الِياِة الصينية َاتخاذ مواقف دعم وتأييد لنضال الشعب

الفلِــطيني ضــد االحتالل اإلِ ـرائيلي من جهة ،وادانة شــديدة للِــياِــات والممارِــات اإلِ ـرائيلية
من جهة أخرع ،وانتقدت الص ـ ـ ـ ـ ـ ــين َش ـ ـ ـ ـ ـ ــدة العدوان والتوِ ـ ـ ـ ـ ـ ــع اإلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيليين ،كما أدانت إقامة

المِــتوطنات اإلِـرائيلية في الضــفة الغربية وقطاع غزة والجوالن ،ووصــفت َأشــد األوصــاف نقدا
ِ ـ ــياِ ـ ــة الحكومة اإلِـ ـ ـرائيلية الِ ـ ــادِ ـ ــة عام  1977قائلة أنها "وحش ـ ــية" و "بربرية" ،كما أدانت
"عنجهية" (مناحيم بيغين) الِـ ــيئ الصـ ــيت و"عناده" ،وحددت الصـ ــين في تعليقاتها التي نشـ ــرتها
وكالة شــ ـ ــينخوا األِــ ـ ــَاب الكامنة وراء التنديد َالِــ ـ ــياِــ ـ ــة اإلِ ـ ـ ـ ـرائيلية وادانتها َالتالي (مِـ ـ ـ ــلم،

:)25:1982
-1إن حكومة بيغن ،مثلها مثل الحكومات التي ِــَقتها ،ترفض االنِــحاب من األ ارضــي العربية

المحتلة.

-2إنها ترفض االعتراف َحقوق الش ـ ـ ــعب الفلِ ـ ـ ــطيني غير القابلة للتص ـ ـ ــرف ،وَمنظمة التحرير
الفلِطينية ممثله الشرعي والوحيد.
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-3لقد هزئت الص ــحافة الص ــينية من تِ ــمية الجيش اإلِـ ـرائيلي بجيش الدفاع ،واص ــفة إياه َأنه
جيش العدوان اإلِرائيلي.

-4قارنت الِـ ـ ــياِـ ـ ــة اإلِ ـ ـ ـرائيلية التوِـ ـ ــعية َِـ ـ ــياِـ ـ ــة ألمانيا الهتلرية قائلة" :نود أن نذكر بيغن
وزمالءه َحقيقة أن هتلر طبخ نظرية "المجال الحيوي" ليبرر توِ ـ ـ ـ ـ ــعه .لقد نجح في االِ ـ ـ ـ ـ ــتيالء
على أكثر من نصف أوروَا ،وعلى الرغم من ذلك القى حتفه.

ِ
صـ ـ ـ ـين بإِـ ـ ـ ـرائيل عادت على خلفية تعليق لص ـ ـ ــحيفة (الش ـ ـ ــعب
على أن نغمة اعتراف ال ّ
اليومية) الص ــينية نش ــر في الثامن من آذار/مارس عام  ،1978جاء فيه" :على بيغن وأمثاله أن
يفهموا أنه فقط َعد أن تغير إِـ ـ ـرائيل مجراها ،وتتخلى عن ِ ـ ــياِ ـ ــة العدوان والتوِ ـ ــع يمكنها أن

تعيش جنَا إلى جنب مع الدولة العربية ،وتُْق َبل كدولة مِؤولة في العالم"( .مِلم)29:1982 ،

ِ
صـ ـ ـ ـ ـ ـين مِ ـ ـ ـ ـ ــتعدة
وقد وجد فريق من المحللين في النص الِ ـ ـ ـ ـ ــابق ما يش ـ ـ ـ ـ ــير إلى أن ال ّ

لالعتراف ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ "إِـرائيل" إذا ما انِـحبت من األ ارضـي العربية المحتلة ،واعترفت َحقوق الشـعب
العربي الفلِطيني.

ومع نهاية الِ ـ ـ ــَعينات ،وتحديدا في عام  ،1979فتحت الِ ـ ـ ــياِ ـ ـ ــة الخارجية الص ـ ـ ــينية

الَاب قليال لدخول َعض من "الدبلوماِ ـ ـ ـ ـ ــية الِـ ـ ـ ـ ـ ـرية" مع إِـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل ،وحول ذلك تحدث (أمنون
َارزيالي)( )6في كتاَه (اختراق ِ ــور الص ــين :قص ــة العالقات العِ ــكرية إلِـ ـرائيل مع الص ــين)
والذي رصد من خالله أَعاد ومراحل تلك الدبلوماِية الِرية في عالقة البلدين ،حيث تبدأ قصة

الدبلوماِ ـ ــية الِـ ـ ـرية كما يقول َارزيالي قبل عشـ ـ ـرين عاما في  22ش ـ ــَاط/فبراير  ،1979وفي
الِاعة الثامنة صَاحا ِحبت طائرة بوينج  707غير محددة الهوية من مِار جانبي في مطار

بن جوريون ،وفي غض ـ ــون عدة دقائق حلقت في الِ ـ ــماء ،ولم يمر اإلِـ ـ ـرائيليون الثالثون الذين

حملتهم الطــائرة بــإجراءات التفتيش المعتــادة .لقــد كــان مطلوَــا أن تظــل هويتم ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـريــة ،إذ جرع

اِـ ــتَعاد كل ما يشـ ــير إلى إِ ـ ـرائيل ،كما منعوا من اإلفصـ ــاح للمقربين منهم وألِـ ــرهم عن هدف

رحلتهم .وطارت الطائرة َاتجاه الش ـ ـ ــرق كانت هي طائرة مدير رجل االعمال (ش ـ ـ ــاؤول آيزنبرج).

)(6

صحفي في جريدة هآرتس اإلِرائيلية.
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وكان المِ ـ ـ ــافرون على متنها أعض ـ ـ ــاء وفد و ازرة الدفاع وكانت وجهة الرحلة الص ـ ـ ــين الش ـ ـ ــعبية.

(َارزيالي)1999 ،

()7

ويض ــيف المؤلف "انطلقت طائرة َاتجاه َكين في رحلة ِـ ـرية جدا ،وكما خرج الوفد ِـ ـ ار

من إِرائيل ،دخل َكين ِ ار( .بيجن) و(وايزمان) و(ديان) قرروا أن تكون الرحلة إلى الصين في

إطار العالقات التصنيعية ،وليس بين الحكومات .ضم الوفد شخصيات إِرائيلية رفيعة المِتوع
وعلى قدر عال من المِـ ـ ــؤولية والمكانة المرموقة ،وِـ ـ ــاد إحِـ ـ ــاس أن العالقات الِـ ـ ــياِـ ـ ــية في

طريقها للتطور بين َكين وتل أبيب ،ودعم هذا اإلحِـ ـ ـ ـ ــاس ِـ ـ ـ ـ ــلِـ ـ ـ ـ ــلة األحداث التي وقعت في

الص ـ ـ ــين بداية من عام  .1979ففي األول من كانون الثاني/يناير أعلنت العالقات الدبلوماِـ ـ ـ ـية
بين الواليات المتحدة والص ـ ـ ـ ــين ،وفي  16كانون الثاني/يناير ترك الش ـ ـ ـ ــاه إيران فاِ ـ ـ ـ ــحا الطريق

لتغير ِـ ـ ــياِـ ـ ــي كبير في إيران تحت قيادة االمام آية هللا الخوميني ،وفي  29آذار/مارس وقعت

مصـ ـ ــر واِ ـ ـ ـرائيل على معاهدة الِـ ـ ــالم المص ـ ـ ـرية-اإلِ ـ ـ ـرائيلية ،إال أن التطور األهم كما يعتقد
َارزيالي ،نشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب الحرب بين الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين وفيتنام في العام  ،1978التي أثبتت تخلف القدرات

العِـ ـ ـ ــكرية الصـ ـ ـ ــينية .يومها وقفت موِـ ـ ـ ــكو َقوة خلف فيتنام ،وكانت موِـ ـ ـ ــكو قد ألغت اتفاقية
المِــاعدات الِــوفيتية للصــين عام  ،1968ناهيك عن الحصــار الغربي للصــين .كل ذلك جعل

األمور األمنية على رأس أولويات الزعامة الصـ ــينية الجديدة .وكانت أهم رِـ ــالة نقلها آيزنبرج ان
إِ ـ ـ ـرائيل هي الدولة الوحيدة في العالم التي يمكنها في ذلك الوقت أن تِ ـ ــاعد الص ـ ــين في إعادة
بناء جيش ــها والرد على التحدي الذي تجده في جيش فيتنام .عاد أعض ــاء الوفد ِـ ـ ار إلى إِــرائيل

ومع عودة الوفد وفي حوزته المعلومات من مص ـ ـ ـ ـ ــدرها األص ـ ـ ـ ـ ــلي حول االحتياجات العِ ـ ـ ـ ـ ــكرية

للصين ،رتبت و ازرة الدفاع إلرِال وفد ثان ،وخرجت َعده وفود أخرع تضم خبراء من صناعات

الِالح اإلِرائيلية وكَار الضَاط َالجيشَ( .ارزيالي)1999 ،

ومنه يمكن قراءة أن الِـــياِـ ــة الخارجية الصـــينية قد اتخذت في الِ ــَعينات منحى تأييد

التِــوية الِــلمية للص ـراع العربي اإلِ ـرائيلي ،فقد صــرح زير الخارجية الصــيني حينها (تشــي هوا

يوان) " أننا نؤيد المفاوضــات الِــلمية التي تخدم الحل العادل والشــامل لمشــكلة الشــرق األوِــط".

(مِلم)64:1982 ،

))7

يمكن الرجوع الى تلخيص وافي عن كتاب (أمنون َارزيالي) في االعداد  15و  1999/6/16من جريدة

القدس.
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حيث انعكِ ــت الِ ــياِ ــة الخارجية الص ــينية تجاه إِـ ـرائيل على القض ــية الفلِ ــطينية في

عقد الِ ـ ـ ـ ــَعينيات َحدوث تحول في موقف الص ـ ـ ـ ــين إزاء هذه القض ـ ـ ـ ــية ،فالص ـ ـ ـ ــين لم تعد تدعم
حركات التحرير أو تدعو إلى الكفاح المِــلح ،ولم تعد تنادي َمعاداة إِ ـرائيل ،وأصــَحت تِــعى
إلى إقامة عالقات دبلوماِ ـ ــية مع الحكومات التي تناهض االتحاد الِ ـ ــوفيتيَ ،غض النظر عن
األيديولوجية التي تعتنقها هذه الحكومات ،ويكمن الِبب وراء الِلوك الصيني في دخول الصين

إلى األمم المتحدة ،والتقارب الصــ ـ ـ ـ ـ ــيني األمريكي .إال أن الِ ـ ـ ـ ـ ـ ــبب األكثر أهمية هو الص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـراع

الِوفيتي-الصيني .والحقيقة أن الِبب الثاني هو نتيجة لِبب ثالث ،فقد ِعت إدارة (نيكِون)
ووزير خارجيته (كِـ ـ ـ ــينجر) لتوظيف الص ـ ـ ـ ـراع الِـ ـ ـ ــوفيتي-الصـ ـ ـ ــيني لصـ ـ ـ ــالح الواليات المتحدة

األمريكية( .األنَاري)9:2011 ،

النقطة المفصــلية الهامة هنا هي أن َكين شــعرت أنه مادام َعض العرب قرر االعتراف

بإِـ ـ ـ ـرائيل واقامة عالقات دبلوماِ ـ ـ ــية معها ،فلماذا ال تقتدي الص ـ ـ ــين َالعرب ،ثم إن أص ـ ـ ــحاب
القضية اختاروا المفاوضات والِالم مع إِرائيل( .الوادي)129:2005 ،
ويرع الَـاحـث أن موقف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين تجـاه إِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيـل المرتَط َقرار َعض الـدول العرب ية

االعتراف بها ،والذي تمثل في معاهدة الِـ ـ ـ ــالم المص ـ ـ ـ ـرية-اإلِ ـ ـ ـ ـرائيلية ،قد أظهر َشـ ـ ـ ــكل جلي
البراغماتية التي انتهجتها ِ ــياِ ــة الص ــين الخارجية تجاه الصـ ـراع العربي-اإلِـ ـرائيلي ،فالتغيرات

اإلقليمية والدولية التي دفعت مص ــر لعقد اتفاقية ِ ــالم مع إِـ ـرائيل ،هي نفِ ــها تلك التي دفعت

الصـ ــين إلى تبنى مواقف أقل تشـ ــددا تجاه إِ ـ ـرائيل ،وال نغفل في الوقت ذاته أهمية محدد داخلي
هام تمثل في وفاة الزعيم (ماو تِـ ــي تونغ) ،وانتهاج الصـ ــين ِـ ــياِـ ــة براغماتية وطنية ،فهي لن

تكون مدافعا أقوع عن القض ـ ــية الفلِ ـ ــطينية من أص ـ ــحابها ،ولن تض ـ ــر َمص ـ ــالحها الدولية التي
َاتت ذات ثقل أقوع عما ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبق في مقابل احتفاظها َأيديولوجية دعم حركات تحرر أو دول

مناوئة إلِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل في المنطقة ،وَمعنى آخر أن مجموعة التغيرات الداخلية التي تراكمت َعد
انتهاج التِـ ــوية الِـ ــلمية مع إِ ـ ـرائيل من ِقبل َعض الدول العربية أدت الى تغيرات في الِـ ــلوك
الِياِي الخارجي للصين.
َالتالي فإن الِـ ـ ـ ــياِـ ـ ـ ــة الخارجية الصـ ـ ـ ــينية وعلى الرغم من تطورها خالل المرحلة التي

أعقبت تبني أطرافا عربية التِــوية الِــلمية مع إِـرائيل ،فإنها ارتَطت َعالقات متَاينة مع الدول
العربية من جهة ،ومع إِ ـ ـرائيل من جهة أخرع ،فالعالقات التي ترددت صـ ــعودا وهبوطا حِـ ــب
المصــلحة المتَادلة ،فرضــت أجندة جديدة على الِــياِــة الخارجية الصــينية دفعتها إلى االقتراب
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أكثر من التوجه العربي المتمثل في التفاوض مع إِرائيل ،ولعل هذه النقطة تقودنا إلى المصلحة

الص ــينية الهامة في عالقتها مع العرب أال وهي النفط .فالنفط العربي يعتبر عامل مهم في رغَة
الصــين كِــب الرضــا العربي الِــتم اررية توريده لها لتطوير صــناعاتها ومِــيرة تحديثها الداخلية،
وهو ما ِاهم في تبني الِياِة الخارجية الصينية مواقف متقدمة من القضية الفلِطينية.

ويظهر من خالل قراءة تل ــك الفترة الت ــاريخي ــة الممت ــدة بين ع ــامي  1968و 1982أن

الضَابية التي شابت تغير الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل قد بدأت َالزوال شيئا فشيئا،

فالص ــين قرأت الموقف اإلقليمي والدولي َش ــكل جيد ،وقد تكون قراءتها الِ ــياِ ــية ِ ــَقت القراءة

الِ ـ ــياِ ـ ــية العربية للتغيرات الحاص ـ ــلة في الِ ـ ــاحة الدولية ،ومنه اتخذت ق ار ار َالتراجع عن دعم
حركات التحرر والدول التي تقاتل إِ ـرائيل ،بل وتِــتقبل أولئك الذين وصــفتهم من قبل ب"أدوات

اإلمبريالية" في الش ــرق األوِ ــط على أ ارض ــيها ،وتدعم اتفاقيات تعترف ض ــمنا بإِ ــرائيل ،إال أنه
وفي نفس الوقت لن توقف دعمها للقض ــية الفلِ ــطينية َطاَعها اإلنِ ــاني العام ،فرؤيتها للش ــعب

الفلِطيني َال دولة تدفعها إلى المطالَة دوما بإقامة دولة فلِطينية مِتقلة.
ولعل الَارز أيض ـ ــا خالل تلك المرحلة أن إِـ ـ ـرائيل قد قرأت تلك التغيرات في الِ ـ ــياِـ ـ ـة

الخارجية الص ــينية تجاهها ،بل وتلقتها َص ــدر رحب ،فقد اِ ــتغلت ذلك في توظيف دبلوماِ ــيتها

الِرية إلقناع الجانب الصيني بتَادل العالقات العِكرية بين الطرفين كخدمة مقدمة من إِرائيل

إلى الصين َعد حربها مع فيتنام عام .1978

خالصـ ـ ــة القول إنه يمكن اِـ ـ ــتنتاج أن الصـ ـ ــين تُراعي َشـ ـ ــكل كبير الق اررات العربية من
القض ــية الفلِ ــطينية والصـ ـراع الفلِ ــطيني-اإلِـ ـرائيلي في تحديد مِ ــار ِ ــياِ ــتها الخارجية تجاه

إِ ـ ـرائيل ،وقد ظهر ذلك من خالل قبولها َالخيار التفاوضـ ــي الِـ ــلمي بين العرب واِ ـ ـرائيل ،بل
وتشجيعه َمنأع عن العداء إلِرائيل أو المناداة َقتالها والكفاح المِلح ضدها.
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المبحث الثالث :السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل بين عامي 1992- 1983
تعتبر الِـ ــياِـ ــة الصـ ــينية في مرحلة الثمانينات امتدادا للِـ ــَعينات ،فقد اِـ ــتمر الموقف
الصـ ـ ــيني مؤيدا للتِـ ـ ــوية الِـ ـ ــلمية للقضـ ـ ــية الفلِـ ـ ــطينية ،وكأِـ ـ ــلوب مالئم لحل الص ـ ـ ـراع العربي

اإلِ ـرائيلي بديال عن الكفاح المِــلح ،وأن الوِــيلة إلتمام ذلك تتمثل في المؤتمر الدولي للِــالم،
ان عن إدانة الغزو اإلِـ ـ ـرائيلي للبنان عام  ،1982واإلصـ ـ ـرار ،كما
ومع ذلك فإن الص ـ ــين لم تتو َ
ورد على لِـ ــان أعلى المِـ ــؤولين فيها ،على ضـ ــرورة االنِـ ــحاب الكامل للقوات اإلِ ـ ـرائيلية من

لبنان وبدون شــروط ،مع تأييدها للشــعبين اللبناني والفلِــطيني في كفاحهما ضــد العدوان ،وأعرب
مندوب الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الدائم في األمم المتحدة حينها عن تأييد َالده لعقد مؤتمر دولي للِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالم في

الشرق األوِط تحت إشراف األمم المتحدة مع ضرورة حضور منظمة التحرير الفلِطينية ممثال
شرعيا للشعب الفلِطيني( .عبد المحِن)157:2004 ،
وفي نفس الوقت ،أعلنت الص ـ ــين مِ ـ ــاندتها لمش ـ ــروع الِ ـ ــالم الذي اعتمده مؤتمر القمة

العربية في مدينة فاس المغربية عام (1982الدِــ ـ ـ ـ ــوقي ،)130:1998 ،والذي يعترف ضـ ـ ـ ـ ـ ــمنا

بوجود إِ ـرائيل ،ويدعو إلى إقامة الدولة الفلِــطينية المِــتقلة ،وفي نهاية العام نفِــه أعلن رئيس

الوزراء الصـ ـ ــيني خالل زيارته للقاهرة تأييد الصـ ـ ــين لجميع دول الشـ ـ ــرق األوِـ ـ ــط َأن تعيش في
ِ ــالم ولها جميع الحقوق في االِ ــتقالل ،وقد تركت الص ــين بذلك المجال مفتوحا أمام ِ ــياِ ــتها

الخارجية في الشرق األوِط فيما يخص مِألة تواجد إِرائيل ككيان ِياِي.

ِ
صـ ـ ـين الش ـ ــعبية وحتى انتهاء الحرب الَاردة مطلع التِ ـ ــعينيات من القرن
وكذلك كانت ال ّ
العش ـرين ص ـريحة في إدانتها لِــياِــات إِ ـرائيل التوِــعية ولممارِــاتها اإلرهابية َحق المواطنين
العرب في فلِــطين والجوالن وجنوب لبنان ،وبلغت هذه الصـراحة درجة وصــف ِــياِــة الحكومة

اإلِرائيلية بـ ـ ـ ـ ـ ــ"الوحشية" ،ونعت مرتكبيها من القادة الصهاينة ب ـ ـ ـ ـ ـ ـ "العنجهية" ،حتى إن الصحافة

الصينية كانت تطلق على الجيش اإلِرائيلي تِمية "جيش العدوان اإلِرائيلي" ،وكانت ترع أن

ال فرق بين الِياِة التوِعة اإلِرائيلية وِياِة ألمانية الهتلرية ،فكال الِياِتين اعتمدت نظرية

"المجال الحيوي "؛ ليكون مِــوغا لالحتالل والتوِــع الذي ال ينتهي عند حدود( .مِــلم:1982 ،
)26-24
وعلى صـ ــعيد آخر ،كان واضـ ــحا أن الصـ ــين قد نفضـ ــت يديها من الص ـ ـراعات اإلقليمية

القديمة أو تلك التي اشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتعلت مجددا في العالم العربي ،فلم تبدر منها َادرة فعلية للتدخل َما
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يِـ ــاعد على حل أو تهدئة هذه الص ـ ـراعات ،فَالنِـ ــَة للص ـ ـراع العربي اإلِ ـ ـرائيلي ،والتزاما منها
َعدم التورط فيما قد يض ــر المص ــالح الص ــينية ،تبنت الص ــين مواقف ال ترفض وال تقبل بوضــوح

المَادرات األمريكية أو الِـ ـ ــوفيتية لحل الص ـ ـ ـراع ،وعلى الرغم من عَارات التأييد والتعاطف التي

أطلقتها الصــين هنا وهناك لصــالح الفلِــطينيين ،إال أنها لم تبد اِــتعدادا التخاذ ما هو أَعد من

ذلك ( ،(Harris, 1993:187وفي المقابل أعلنت الِ ـ ـ ـ ـ ــلطات اإلِـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلية عام  ،1984وَعد

عامين من االجتياح اإلِ ـ ـ ـ ـرائيلي للبنان ،عن عقد أول صـ ـ ـ ــفقة كبرع لتصـ ـ ـ ــدير الِـ ـ ـ ــالح وتَادل

الخبراء بين الص ـ ــين واِـ ـ ـرائيل ،وليص ـ ــَح مجال تكنولوجيا الِ ـ ــالح هو القاعدة الص ـ ــلبية لتوثيق
العالقات بين البلدين( .حمدي)135:1998 ،
أوالً :انعكاســــات الســــياســــة الخارجية الصــــينية تجاه إســــرائيل على القضــــية الفلســــطينية بعد
اإلعالن عن قيام الدولة الفلسطينية
َادرت الصين عام َ 1988عد إعالن ياِر عرفات عن قيام دولة فلِطين المِتقلة في

الخامس عشـ ـ ـ ــر من تش ـ ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر  1988في دولة الجزائرَ ،ادرت إلى االعتراف بهذه

الدولة ،وفي أوائل عام  1989رفعت الحكومة الصـ ـ ــينية مِـ ـ ــتوع التمثيل الفلِـ ـ ــطيني إلى مرتَة

ِــفارة دولة كاملة تتمتع َكافة الحصــانات واالمتيازات الممنوحة ألي ِــفارة دولة أخرع (الهليس،

 ،)72:2015وتم اعتماد أوراق أول ِ ــفير فلِ ــطيني لدع الص ــين (يوِ ــف رجب الرض ــيع) ،وتم
رفع العلم الفلِطيني في مراِم رفيعة المِتوع َحضور وزير خارجية الصين آنذاك(تشان تشي
تشـ ــن) ونائَه ومِـ ــؤولون من و ازرة الثقافة وجمعية الصـ ــداقة للشـ ــعب الصـ ــيني مع شـ ــعوب العالم

والشعوب العربية.

وعلى الرغم من أن الصـ ـ ـ ـ ــين اعترفت َالدولة الفلِـ ـ ـ ـ ــطينية في عام  1988أي قبل أربع

ِـ ـ ــنوات من إقامة عالقات دبلوماِـ ـ ــية مع إِ ـ ـ ـرائيل ،فقد لوحظ ،في ثمانينات وتِـ ـ ــعينيات القرن
العشـرين ،وجود اتجاه نزولي في الموقف الصــيني إزاء القضــية الفلِــطينية ،فعوضــا عن تمِــكها
برؤية مبدئية منِ ـ ـ ــجمة إزاء حل القضـ ـ ـ ـية الفلِ ـ ـ ــطينية ،فإنها أخذت تقترب تدريجيا من المواقف

المهادنة إلِ ـ ـرائيل والواليات المتحدة األمريكية ،وهو الموقف الذي انطوع على تنازالت صـ ــينية،

فَعد أن كانت الصـ ـ ــين تعلن أنها لن تقيم عالقات دبلوماِـ ـ ــية مع إِ ـ ـ ـرائيل ،ما دامت األخيرة ال

تزال تحتل األ ارضـ ــي الفلِـ ــطينية ،وَعد أن كانت ترع في إِ ـ ـرائيل "أداة اِـ ــتعمارية" ال بد العمل
على القضــاء عليها ،فإنها أقامت مع إِ ـرائيل عالقات دبلوماِــية في شــَاط/فبراير  ،1992وهو

ما انطوع على تبدل في الموقف الصـ ـ ــيني إزاء قضـ ـ ــية العرب األولى ،كما ظلت الصـ ـ ــين تعتبر
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التفاوض هو الحل الوحيد ،وتؤيد تِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوية تفاوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية تتفق عليها األطراف المعنية (.محمد،

)14:2013

ولم يتغير هذا الوضع إال منذ أوائل الثمانينات ،حيث نشرت وِائل اإلعالم الغربية

معلومات مفادها أن إِرائيل والصين تقيمان تعاونا معينا في المجالين االمني والتكنولوجي ،وفي

الوقت ذاته ،ط أر ايضا تحول تدريجي وحذر على موقف الصين الرِمي من إِرائيل ،وجد تعبي ار
له في تأييد الحكومة الصينية لمعاهدة الِالم المصرية اإلِرائيلية ،وفي تصريحات المِؤولين

الصينيين القاضية َاالعتراف َحق إِرائيل في الوجود ،ومع ذلك ظّلت الصين ترفض إقامة
عالقات دبلوماِية رِمية مع إِرائيل( .زوهار :2013-1-24 ،نت)

ولعل تلك المواقف التي تظهر من الِـــياِـ ــة الص ــينية تجاه الص ـ ـراع العربي-اإلِ ـ ـرائيلي

َش ــكل عام تثبت أنها تِ ــتمر في تبني المص ــلحة الص ــينية في عالقاتها مع طرفي الصـ ـراع ،فلم

يعد لمَادئها الداعمة لقتال إِرائيل مكان في تصريحاتها اإلعالمية أو مواقفها الِياِية.

لم ينته عقد الثمانينات من القرن العش ـ ـرين ّإال وقد أضـ ــحت إِ ـ ـرائيل أهم مصـ ــدر تعتمد

عليه الصين في مجال التكنولوجيا العِكرية ،وَحِب تقديرات أمريكية وغربية بلغ حجم مبيعات

الِـ ــالح اإلِ ـ ـرائيلي للصـ ــين في تلك الفترة نحو  7مليارات من الدوالرات(حيدر ،)7:2007 ،وال

يمكن أن ُيالم على الصين في هذا الجانب َالذات ،فالصين أرادات أن ت صل بتطورها الع ِكري
والتكنولوجي إلى ما وصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل أعداؤها التاريخيون األمريكان والروس ،حيث وجدت الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين في

إِ ـرائيل ضــالتها التي َحثت عنها طويال ،واألخيرة كذلك وجدت في الصــين مصــالح عديدة لعل
أهمها المجال الجيوبوليتيكي المحوري في المنطقة والذي من شأنه أن يِاعدها في تنفيذ أجندتها

الخاصة( .حيدر)7:2007 ،

وكانت أول صـ ــفقة للصـ ــين في التعامل مع إِ ـ ـرائيل عام  ،1985حينما َاعت إِ ـ ـرائيل

أِـ ـ ـ ــلحة ومعدات للصـ ـ ـ ــين ،شـ ـ ـ ــملت الصـ ـ ـ ــفقة أجهزة اتصـ ـ ـ ــاالت رادارية ونظما دفاعية خاصـ ـ ـ ــة
ـرئــق ،وأج ـه ـزة ال ـل ـيــزر واألش ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـع ـ ـ ــة فــوق
َ ـ ـ ــالص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـواريــخ (جــو-جــو) ،وأج ـه ـزة إط ـف ـ ـ ــاء ال ـحـ ا

الحمراء للرؤي ـ ـ ــة الليلي ـ ـ ــة ،واألنظم ـ ـ ــة الَ ـ ـ ــاليِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتي ـ ـ ــة التي تعم ـ ـ ــل َ ـ ـ ــالح ـ ـ ــاِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوب لتح ـ ـ ــدي ـ ـ ــد
الهــ ــدف بــ ــدقــ ــة ،والخبرات الفنيــ ــة الالزمــ ــة لتحِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين ق ـ ــذائف ال ـ ــدروع الق ـ ــادرة على اختراق
الواجه ـ ــة األم ـ ــامي ـ ــة لل ـ ــدَ ـ ــاَ ـ ــة ،وتَع ذل ـ ــك صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــفق ـ ــات َملي ـ ــارات ال ـ ــدوالرات تقوم إِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ارئي ـ ــل
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َمقتض ـ ـ ــاها بتزويد الص ـ ـ ــين َكميات كبيرة من العتاد الحربي ،وتقنية ص ـ ـ ــناعة الِ ـ ـ ــالح( .اللوح،

)2013

وعلى الص ـ ــعيد اآلخر ،كانت الص ـ ــين تعقد ص ـ ــفقات أِ ـ ــلحة مع الِ ـ ــعودية ،حيث تمت

ص ــفقة كبرع بين الطرفين عام  1985ولم تعلن إال عام  ،1988وكانت هذه الص ــفقة عَارة عن
عدد من الصـواريخ الَالِــتية (أرض-أرض) القادرة على حمل رؤوس نووية إلى مدع يصــل إلى

نحو  3600كيلو متر تقريَا .الشـ ـ ــاهد في ذلك أ َّن الصـ ـ ــين اِـ ـ ــتطاعت أن تدخل موردة ألخطر
األِ ـ ـ ـ ــلحة الى المنطقة العربية ،حيث يدور الصــ ـ ـ ـراع العربي-اإلِ ـ ـ ـ ـرائيلي ،و َّ
أن هذه الص ـ ـ ـ ــواريخ

الصينية كان َمقدورها أن تصل إلى إِرائيل( .زهران)18:1993 ،

يمكن تحليل ذلك في أن الصين قد أضحت تَحث عن مصالحها االقتصادية خالل تلك

المرحلة أكثر من دعم ِياِتها المبنية على أيدلوجية (ماو تِي تونغ) ،فإِرائيل لم تعد َالنَِة

لها تهديد لمنطقة الشـ ــرق األوِـ ــط ،بل تحولت الى ش ـ ـريك عِـ ــكري قوي وأِـ ــاِـ ــي في المنطقة،

وبنفس الوقت فإنها لم توقف صــفقاتها العِــكرية مع دول المنطقة مثل الِــعودية ،رغَة منها في
تدعيم صادراتها العِكرية.

ثانياً :مؤتمر مدريد للسالم وانعكاسه على سياسة الصين الخارجية تجاه إسرائيل
إن الموقف الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني في التِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعينيــات بــدأ يقترب تــدريجيــا من المواقف األمريكيــة-

اإلِ ـ ـرائيلية ،ولم تعد تتمِـ ــك َمواقف مبدئية حيال الص ـ ـراع العربي اإلِ ـ ـرائيلي ،فلم تعد الصـ ــين

تنظر إلى إِ ـرائيل على أنها جزء من شــَكة الدفاع الغربي المعادية للشــيوعية ،وانما على أِــاس

أن هناك مجاالت كثيرة للتعاون بينهما ،فقد عملت إِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل من أجل احتالل مكانة مهمة في
ِ ــياِ ــة الص ــين الخارجية من خالل ما يمكن أن تقدمه اللص ــين في مجال التكنولوجيا المتقدمة،

وخاصة العِكرية منها( .األنَاري)10:2011 ،
اِـ ـ ــتغلت إِ ـ ـ ـرائيل مؤتمر مدريد للِـ ـ ــالم منذ أن كان مجرد فكرة في تطوير عالقتها مع

الصــين وتغيير ِــياِــة األخيرة تجاهها ،فقد اعترضــت إِــرائيل على مشــاركة الصــين ضــمن هذا

المؤتمر َحجة أن الصين ال تعترف رِميا بدولة إِرائيل ،وَِبب أن القيادة الفلِطينية رأت أن
مشاركة الصين ِتكون فاعلة وتصب في مصلحة الشعب الفلِطيني ،طالب ياِر عرفات من
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القيادة الصــينية قبل انعقاد مؤتمر مدريد في تش ـرين األول/أكتوبر َ 1991االعتراف الدبلوماِــي
بإِرائيل ،لكي تتمكن الصين من االشتراك في المؤتمر( .عبد المحِن :2010-5-24 ،نت)

وهنا يرع الَاحث أن تلك الرواية التاريخية الخاص ـ ـ ــة َطلب ياِ ـ ـ ــر عرفات من الص ـ ـ ــين

االعتراف بإِرائيل قد يكون فيها من اللغط والمَالغة ما فيها ،وذلك لعدة أَِاب أهمها:

-1أن ياِــر عرفات لم يكن ليورط نفِــه أمام الشــعب الفلِــطيني َشــكل خاص ،والعربي َشــكل
عام ،وكذلك أمام القيادة الصـ ــينية َطلب قد يجعل أِـ ــهمه الِـ ــياِـ ــية تنحدر والتأييد الشـ ــعبي له

يتراجع.

-2كان من الممكن تحقيق المكاِ ــب الِ ــياِ ــية التي ِ ــتجنيها القض ــية الفلِ ــطينية من مش ــاركة

الص ـين في مؤتمر مدريد بدون اعترافها الدبلوماِــي بإِ ـرائيل ،وذلك عن طريق عالقات الصــين
الدولية ،وتأثيرها الِياِي واالقتصادي في العديد من المحافل والفعاليات الدولية.

-3إن افترض ــنا ان ياِ ــر عرفات كان يرغب في اعتراف الص ــين بإِـ ـرائيل رغَة منه في اشـ ـراك

الصين في عملية المفاوضات ،وهو افتراض مبني على المرجع ِابق الذكر ،فإنه كان َاإلمكان

أن يطلب عرفات ذلك من الصــين عبر وِــطاء او دول أخرع دون الظهور أمام القيادة الصــينية
َموقف تنازلي حتى قبل بداية مؤتمر مدريد.
الكتّ ـاب والَــاحثين في الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــأن المرتَط
ويرجع الَــاحــث ذلــك اللغط الى اختالف آراء ُ
ُ
َمحادثات الِالم مع إِرائيل ،وكذلك الى تناقل الروايات التاريخية واالقتَاِات دون تحري الدقة

في الدراِات ذات الصلة.

من جهة أخرع ،فقد تِ ــارعت خطى الص ــين في اتجاه إِـ ـرائيل َعد انعقاد مؤتمر مدريد

لتِ ــوية الصـ ـراع العربي-اإلِـ ـرائيلي في خريف عام  ،1991فلطالما دأبت الص ــين عن اإلعالن

عن اِتعدادها لالعتراف بإِرائيل في حال اعترفت األخيرة َحقوق الشعب الفلِطيني ،وانِحبت

من األ ارضـ ـ ـ ـ ــي العربية التي احتلتها في حرب  ،1967وودعت ِـ ـ ـ ـ ــياِـ ـ ـ ـ ــتها العدوانية ،لذا ظلت
الصين تنفي قيام أي اتصاالت ِرية لها مع إِرائيل إلى ما َعد اإلعالن عن قرب انعقاد مؤتمر

مدريد( .ياِين)1999 ،
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ومــا إن انتهــت الجلِــ ـ ـ ـ ـ ـ ــة االفتتــاحيــة لمؤتمر مــدريــد ،حتى هَطــت طــائرة وزير الــدفــاع

اإلِ ـ ـرائيلي (موشـ ــيه أرينز) في مطار َكين ِ ـ ـ ار مطلع تش ـ ـرين الثاني/نوفمبر عام  ،1991وفي
الثالث والعش ـ ـرين من كانون األول/ديِـ ــمبر من العام نفِـ ــه ،كان نائب وزير الخارجية الصـ ــيني

(يانغ فو ِانغ) يزور إِرائيل ،مما مهد لتوقيع بروتوكول ِياِي بين البلدين( .ياِين)1992 ،

من جهة أخرع ،بدأ (ديفيد ليفي) نائب رئيس الوزراء ووزير الخارجية اإلِ ـ ـ ـ ـرائيلي بزيارة

إلى الصــين وقع خاللها مع وزير الخارجية الصــيني آنذاك (تشــيان تشــي شــن) على نص البيان
التالي إلقامة العالقات الدبلوماِــ ــية بين الصــ ــين واِ ـ ـ ـرائيل ،وقد ص ـ ــدر البيان المش ـ ــترك إلقامة
العالقــات الــدبلومــاِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـيــة بين الــدولتين َــاللغــات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينيــة والعبريــة واالنجليزيــة في  24كــانون

الثاني/يناير عام  1992ونص على ":إن حكومة جمهورية الصــين الشــعبية ودولة إِ ـرائيل قررتا

إقامة عالقات دبلوماِية بينهم على مِتوع الِفراء في  24كانون الثاني/يناير عام  ،1992إن
حكومة دولة إِـ ـ ـرائيل تعترف َأن حكومة الص ـ ــين الش ـ ــعبية هي الحكومة الش ـ ــرعية الوحيدة التي
تمثل الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين كلها ،وأن تايوان جزء ال يتج أز من أ ارضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــي الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعبية"( .الوادي،

)130-129:2005

اعترفت الص ـ ـ ــين الش ـ ـ ــعبية بإِـ ـ ـ ـرائيل  24كانون الثاني/يناير عام  ،1992لتتَادل معها

العالقات الدبلوماِــية ،ويعتبر هذا التحول طفرة في العالقات الثنائية بين الصــين واِـرائيل ِـواء

على مِتوع التكنولوجيا العِكرية أو تكنولوجيا الزراعة ،وفي أعقاب تَادل العالقات الدبلوماِية

بين الص ــين الش ــعبية واِـ ـرائيل ،أكدت التصـ ـريحات الص ــينية أن الص ــين ما زالت تِ ــاند القضــية

الفلِطينية ،وتؤكد أن الشرق األوِط لن ينعم َالِالم الدائم والشامل إال بإقامة الدولة الفلِطينية
المِـ ـ ـ ــتقلة ذات الِـ ـ ـ ــيادة واِـ ـ ـ ــترداد الحقوق المشـ ـ ـ ــروعة للشـ ـ ـ ــعب الفلِـ ـ ـ ــطيني( .الِـ ـ ـ ــيد ِـ ـ ـ ــليم،
)149:1999
ويتحدث (بيريز) عن المكاِـب اإلِـرائيلية من تأِـيس العالقات الدبلوماِـية مع الصـين

الشـ ــعبية مشـ ــي ار بجالء إلى التحول الكبير في ِـ ــياِـ ــة األخيرة تجاه الشـ ــرق األوِـ ــط فيقول" :إن
الصــين التي انحازت إلى العرب في الماضــي تأخذ مصــالح كل األطراف في حِــابها اآلن ،وأن

الموقف الصـ ــيني قد تغير نحو مشـ ــكلة الشـ ــرق األوِـ ــط ،وان طريقة تصـ ــويت الصـ ــين في األمم
المتحدة ِتأخذ أِلوَا جديدا نحو هذه المشكلة"( .عبد العزيز )141:1988
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وهنا ال بد من وقفة تحليلية معمقة لحديث (بيريز) ،فقد أوجز األخير في كلمات قليلة

صلب الِلوك الِياِي الخارجي الصيني تجاه إِرائيل بتأكيده على انتهاج الصين أِلوَا جديدا
نحو الص ـ ـ ـراع الفلِـ ـ ــطيني-اإلِ ـ ـ ـرائيلي ،وهو ما أرادته إِ ـ ـ ـرائيل وما طَقته الص ـ ــين طواعية ،فقد

أرادت إِ ـ ـ ـ ـ ـرائيل أن تكِـ ـ ـ ـ ــب أص ـ ـ ـ ـ ـواتا حليفة لها في األمم المتحدة ،وذلك لتمرير ِـ ـ ـ ـ ــياِـ ـ ـ ـ ــاتها

االِــتعمارية في فلِــطين َموافقة دولية ،وان لم يتحقق ذلك فال يكون الصــوت الصــيني ضـد تلك

الِـياِـات ،أما الصـين فتَعا للتغير التكتيكي والتدريجي في مجمل ِـياِـتها الخارجية وَاألخص
تجاه إِرائيل ،فإنها أرادت أن تنأع بنفِها عن التصادم َالواليات المتحدة األمريكية عبر ِياِة

مناوئة لحليفتها في الشــرق األوِــط أال وهي إِ ـرائيل ،فال العرب ِــينزعجون من تغير الِــياِــة
الخارجية الص ـ ــينية تجاه إِـ ـ ـرائيل في المحافل الدولية وأهمها األمم المتحدة ،وال إِـ ـ ـرائيل ِ ـ ــتجد

لنفِها صوت إضافي أفضل من الصين لمِاندة مواقفها.

وحدث أن وزير خارجية الص ـ ـ ــين (كيان كيش ـ ـ ــين) زار إِـ ـ ـ ـرائيل في أيلول ِ/ـ ـ ــبتمبر عام

 1992في زيارة رِـ ـ ـ ــمية ،وقد اعتمد القلنِـ ـ ـ ــوة اليهودية ،وزار حائط البراق ،لكنه رفض وضـ ـ ـ ــع
رِ ـ ـ ـ ــالة نذر بين حجارة هذا الحائط ،كما زار كنيِ ـ ـ ـ ــة القيامة والحرم الشـ ـ ـ ـ ـريف ،والتقى فيص ـ ـ ـ ــل

الحِيني في محاولة للظهور َمظهر المتوازن في عالقاته َاألضداد( .ياِين)1992 ،

وقد أعلن رئيس وزراء إِ ـرائيل آنذاك (إِــحاق شــامير) َعد اإلعالن عن إقامة العالقات

بين الدولتين "إن عزلة إِرائيل الدولية قد انتهت اآلن" وذلك على اعتَار أن إِرائيل غدت تمتلك

عالقات دبلوماِ ـ ـ ــية كاملة مع األعض ـ ـ ــاء الخمِ ـ ـ ــة الدائمين في مجلس األمن ،وقد جاء اختيار
عدة ،منها (عبد المحِن :2010-5-24 ،نت):
"إِرائيل" هذا التوقيت ألَِاب ّ
-1انقِـ ـ ــام العرب تحت تأثير االجتياح العراقي للكويت إلى قِـ ـ ــمين :مما أضـ ـ ــعف فاعليتهم في

مواجهة أي موقف طارئ على الِاحة الدولية.

-2إن إِرائيل في تلك الفترة كانت تعيش حالة مفاوضات مع األطراف العربيةَ ،ما فيها منظمة

التحرير الفلِـ ــطينية ،لحل المشـ ــكالت العالقة ،إضـ ــافة إلى أن الرئيس الفلِـ ــطيني ياِـ ــر عرفات

كان قد طالب القيادة الفلِـ ـ ـ ــطينية عشــ ـ ــية انعقاد مؤتمر مدريد في تش ـ ـ ـ ـرين األول/أكتوبر 1991
ِ
صـين من االشــتراك في المؤتمر ،وَالتالي فإن أي
َاالعتراف الدبلوماِــي بإِـرائيل ،كي تتمكن ال ّ
ِ
للحجة المنطقية
ص ـ ـ ـ ـ ـين لمنعها من إقامة عالقات مع إِ ـ ـ ـ ـ ـرائيل ِـ ـ ـ ـ ــيفتقر ّ
ضـ ـ ـ ـ ــغط عربي على ال ّ
ولألَِاب الموضوعية.
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ويرع محمد حيدر

()8

أن أحد األَِاب الرئيِية في تغير الِياِة الخارجية الصينية تجاه

إِـ ـرائيل في تلك المرحلة وبداية مرحلة جديدة من ِ ــياِ ــة االنفتاح والتص ــالح العلني كان َِ ــبب
ِ ـ ـ ــعي الص ـ ـ ــين لرفع الحظر األمريكي والغربي الذي فرض عليها َِ ـ ـ ــبب أحداث (تيانانمين) أو

(الميدان الِــماوي) في صــيف ِــنة  ،1989ومنذ ذلك الحين أخذت الِــياِــة الخارجية الصــينية

َــاالنــدفــاع تجــاه إِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيــل كــأنهــا تحــاول تعويض العقود الطويلــة من القطيعــة المعلنــة( .حيــدر،
)1:2007
ِ
ص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـين ترع في إِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل أداة اإلمبريالية الغر ّبية وكيانا غريَا
وهكذا وَعد أن كانت ال ّ
صنعته الدوائر االِتعمارية الغربية ليكون امتدادا لها في المنطقة ومرتك از لتنفيذ خططها ومآربها
َ

تبدل في
العدائية ،يجد المتتَع كيف أنها اليوم تقيم معها عالقات دبلوماِ ـ ـ ـ ـ ــية ،مما ينطوي على ّ
الموقف الص ــيني تجاه قض ــية العرب األولى(مراد ،)11:1990 ،وقد انعكس هذا ُّ
التبدل بوضــوح
في التحِ ــن المتِ ــارع في ِ ــير العالقات بين الطرفين الذي تج ِّـ ـد في تَادل الوفود االقتص ــادية
ِ
صـين لتصــل إلى  %42عام
بين َكين وتل أبيب ،وفي ارتفاع نِــَة الصــادرات اإلِـرائيلية في ال ّ
مقداره  585مليون دوالر مقابل 410ماليين دوالر في عام ( .2002يديعوت،
 ،2003أي ما
ُ
)2004-3-20
َالتالي فإنه يمكن وص ـ ـ ــف عقد الثمانينات وبداية التِ ـ ـ ــعينيات في الِ ـ ـ ــياِ ـ ـ ــة الخارجية

الصــينية تجاه إِ ـرائيل َأنها مرحلة "التمهيد للتطبيع والتطبيع الكامل" ،حيث شــهدت تلك المرحلة
مجموعة من التغيرات المتِ ـ ـ ـ ــارعة التي عص ـ ـ ـ ــفت َاألوض ـ ـ ـ ــاع اإلقليمية والدولية فرض ـ ـ ـ ــت على

الصـ ـ ــين ،أو اختارت طواعية ،أن تِـ ـ ــير ِـ ـ ــياِـ ـ ــتها الخارجية تجاه إِ ـ ـ ـرائيل نحو إقامة عالقات
دبلوماِية كاملة ،ومن ضمن تلك األوضاع والمتغيرات تفكك منظومة االشتراكية وانهيار االتحاد

الِ ـ ــوفيتي ،ومؤتمر مدريد للِ ـ ــالم ،وتحول النظام الدولي من ثنائي القطبية الى أحادي القطبية،
لذا فقد امتثلت الص ـ ــين في ِ ـ ــياِ ـ ــتها الخارجية لمص ـ ــالحها وأهدافها ،وأِـ ـ ـِ ـ ــت لِ ـ ــياِ ـ ــة جديدة

منفتحة ،محدداتها وأهدافها وأدواتها وِماتها محور الفصل الثالث.

)(8

َاحث في برنامج الدراِات االِتراتيجية َمركز َِأ للدراِات االِتراتيجية َاليمن ،ومدير تحرير مجلة

مدا ارت اِتراتيجية.
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تمهيد
تميز النظام الِياِي الصيني بخصوصيته ومفاهيمه وثيقة الصلة َالتطور التاريخي لكل

من النظام والمجتمع على حد ِواء (لحام ،)43:2007 ،وبرزت تلك المفاهيم الِياِية جلية في
عالقة الصين مع إِرائيل.
القرارت الِياِية في الصين أِاِا من قبل اللجنة الدائمة للمكتب الِياِي
حيث تتخذ ا

للحزب الشيوعي الصيني وتصاغ مشاريع هذه الق اررات وتتبلور من قبل المؤِِات الحكومية

(مؤِِات الرئاِة والخارجية والدفاع وقوع األمن الداخلي) ،وَالذات في مجلس الدولة ،وهو الهيئة

التنفيذية الرئيِة وتتكون من رئيس المجلس (رئيس الوزراء) ونواَه والوزراء( .مردان :2015 ،نت)
ومن الضروري أن نلقي الضوء على َعض المنطلقات المرتَطة َالِياِة الصينية في

منطقة الشرق األوِط َشكل عام ،وتجاه إِرائيل َشكل خاص ،ويأتي على رأس هذه المنطلقات أن

الصين وهى دولة دائمة العضوية في مجلس األمن انتهجت منذ مطلع الخمِينيات ِياِة عدم
مَاشر ألمنها القومي،
ا
التدخل المَاشر في أية نزاعات دولية أو إقليمية مادامت ال تمثل تهديدا
واعتمدت على التعامل طَقا لِياِات حِن الجوار ،والدفع في اتجاه حل الصراعات عن طريق

الحوار والطرق الِلمية وتطبيق ق اررات الشرعية الدولية قناعة منها َأن هذه الِياِة ِوف تتيح لها
أن تمتلك القدرة على التواصل مع كافة األطراف َما يمكنها من القيام َالدور الذي تِتطيع القيام

َه لحل المشكالت َعيدا عن ِياِات االحتواء والهيمنة والتورط غير المجدي خاصة التدخل

العِكري في أية نزاعات إقليمية( .إبراهيم)85:2016 ،

من جهتها ،لم تهمل إِرائيل أي فرصة من شأنها أن تفتح لها أبواب الصين الشعبية التي

أغلقت أمامها منذ خمِينات القرن العشرين ،ولكنها لم تتمكن من الحصول على االعتراف الصيني،
وذلك ليس لعدم رغَة الطرفين في إقامة عالقات بينهما ،ولكن َِبب الموانع التي كانت تشكل عائقا
إلقامة هذه العالقات ،ومع بداية الَِعينات بدأت تتهيأ الظروف والعوامل التي ِاعدت على تمهيد

الطريق إلقامة العالقات وتغير الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل( .الوادي)69:2012 ،

إن عوامل عدة عملت على تعديل الموقف الصيني من إِرائيل َعد التحول الصيني المطرد

من ثورة إلى دولة ،مع ما يِتبد َاألخيرة من براغماتية ،تأخذ َالمنفعة وال تلتفت كثي ار إلى األيدلوجيا.
(ياِين)55:1999 ،
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واذا نظرنا إلى المناخ الِياِي الداخلي الذي يتم فيه رِم الِياِة الخارجية الصينية

وتنفيذهاِ ،نجده أيضا قد تغير تغي ار كبي ار ،ففي مطلع الثمانينات حين كان (دينغ شياو بنغ)

()9

في

أوج قوته ،حدثت َعض النزاعات بين كَار رجال الحزب ،ولكن النظام الِياِي الصيني عموما

كان مِتق ار ،حيث ِيطر دينغ على أمور الِياِة الخارجية الصينية( .ويلبورن)17:1997 ،

وقد كان للعزلة التي فرضتها الصين على نفِها منذ إعالن قيام الدولة الصينية في عام

 ، 1949وذلك بهدف تحقيق التنمية الذاتية والمِتقلة ،وتعويض الصين عن الوقت وعنصر الزمن

الذي أعطى الفرصة لدول أخرع أن تتجاوزها وتصَح من الدول العظمي ،وكان لهذه العزلة تأثير

كبير على إدارة العالقات الخارجية لها ،وممارِة دور عالمي يتفق ووزن هذه الدولة الكبيرة ،ومن
ثم فإن التحرك الصيني صوب المنطقة العربية خاصة ومنطقة الشرق األوِط ،ورغم أهميته َالنَِة

إلى الصين ،كان محكوما َمحدد العزلة ،ولكنه كان يتِم َاإليجابية التي تمثلت في التأييد الصيني
للقضية الفلِطينية ،ومِاندة العرب في صراعهم مع إِرائيل والواليات المتحدة ،وقد أتى هذا الفهم

الصيني للقضية العربية في ضوء األيديولوجية الصينية التي انطلقت من معاداة اإلمبريالية
واالِتعمار ومِاندة حركات التحرر ،عالوة على عدد من الظروف والمالَِات التي أثرت على

درجة التأييد الصيني للعرب( .زهران)29-28:1993 ،

من جهة أخرع ،فإن العالقات الصينية الفلِطينية لم تكن مثالية في جميع مراحلها ،فقد

تأثرت َعدة عوامل داخلية ،فالصين دولة ناشئة فكريا وأيدلوجيا واقتصاديا ،لذلك احتاجت المزيد من
الوقت إلحكام ِيطرتها على الَالد وحماية اِتقاللها ،وكذلك كان هناك عدد من العوامل الخارجية
المرتَطة َالتطورات على الِاحة الدولية ،خاصة في عالقتها مع االتحاد الِوفيتي من جهة والواليات

المتحدة من جهة أخرع( .الهليس)5 :2015 ،

)(9

ِياِي ومنظر وقائد صيني ،قاد جمهورية الصين في الفترة بين عامي  1978و ،1992نجح في قيادة الجيش

األحمر خالل الحرب األهلية التي أطاحت بـ "الكومينتانج" ،والتمهيد لتأِيس جمهورية الصين الشعبية وصف
ب"مهندس االنفتاح واإلصالحات الِياِية"( .مصر العربية :2015-8-25 ،نت)
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المبحـث األول :محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل
المقصود َالمحددات في هذا اإلطار العوامل التي تشكل حدود الدور الصيني في النظام

الدولي ومدع فعالية وتأثير هذه العوامل على العالقات الصينية الشرق أوِطية ،فهناك مجموعة

من العوامل شكلت فيما بينها ضواَط للِياِة الخارجية الصينية تجاه دول منطقة الشرق األوِط،
وأِهمت في محدودية هذه العالقات ،وتطورها الَطيء ،حيث يمكن متاَعة هذه الضواَط ،على
المِتويات الثالثة الداخلية واإلقليمية والدولية( .محمود :2015-5-20 ،نت)

أوالً :المحددات الداخلية للسياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل
تمثل محددات الِياِة الخارجية ألي وحدة دولية التوجهات الخارجية نحو القضايا الدولية،

وذلك بهدف تحقيق أهداف الوحدة الدولية ،وتؤثر في الِياِة الخارجية ألي دولة مجموعة من
المحددات واألَعاد التي تحدد من خاللها الدولة ِياِتها الخارجية .تلك المحددات منها الجغرافية

والتاريخية والِياِية واالقتصادية ،وغيرها من المحددات الداخلية والخارجية ،وجميع هذه المحددات
تلعب دو ار كبي ار في رِم الِياِة الخارجية للدولة( .القَط)2015 :37 ،
المحدد األيديولوجي
ِ
الصين الخارجية حيال الصراع العربي اإلِرائيلي َالَعد األيديولوجي للحزب
تأثرت ِياِة ّ
الشيوعي الصيني الحاكم ،وقد انعكس ذلك على تطورات الموقف الصيني من قضية الصراع هذه

في ثالث مراحل ،هي :مرحلة التشكل واالنطالق من  1949حتى 1965م ،مرحلة التحول الثقافي

من  1965حتى 1976م ومرحلة االنفتاح والتحديث الشامل من  1976حتى اآلن ،وفي هذه
ِ
الصين الداخلية والخارجية تحوالت جذرية ،ولم تعد األولوية فيها لأليديولوجية
المرحلة شهدت ِياِة ّ
ِ
الصين َمنظمة التحرير الفلِطينية ،وما يمكن
وانما للمصالح َالدرجة األولى ،مما أثر في عالقات ّ
ِ
الصين اتجهت إلى تأييد تِوية الصراع العربي ـ اإلِرائيلي على نحو
للمتتَع أن يلحظه هنا هو أن ّ
يِقط من حِاَه (الوجود) األمريكي في المنطقة ،وكان الهدف من ذلك تطويق االتحاد الِوفيتي،
ولجم تقدمه في جنوب شرق آِيا ،وقد اكتِبت إِرائيل في هذه المرحلة أهمية جديدة َالنَِة للصين

تُّوجت َاإلعالن عن العالقات الدبلوماِية بين الجانبين ،وألول مرة ،في كانون الثاني/يناير عام
1992مِ(.لمان)26:2006 ،
وقد احتل العامل األيديولوجي الموقع الرئيِي في تكييف الِياِة الخارجية الصينية تجاه

الصراع العربي-اإلِرائيلي ،فهذه الِياِة لم تتبلور إال منذ انعقاد مؤتمر َاندونغ عام  1955حتى
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قيام الثورة الثقافية عام 1965؛ فطَقا لأليديولوجية الصينية في هذه الفترة ،فإن آِيا وأفريقيا وأمريكا

الالتينية هي "ريف العالم" ،بينما الَالد المتقدمة في الغرب الرأِمالي هي "المدن"( .محمد،

)13:2013
وكما نجحت الثورة الصينية َحصار الريف الصيني الثائر لمدنه الواقعة في قَضة
االِتعمارية األجنبية والرجعية المحلية من طريق الحرب الثورية المِلحة ،فإن الطريق الوحيد لنجاح

ثورات شعوب العالم الثالث إنما يكون َحصار ريف العالم لمدنه ،أي حصار البلدان الرأِمالية في
الغرب بواِطة الثورات المِلحة في القارات الثالث ،لذلك أيدت الصين الكفاح الفلِطيني المِلح،

على أِاس أنه جزء من حركة الثورة العالمية الهادفة إلى إضعاف االِتعمار العالمي الذي تتزعمه
الواليات المتحدة ،وعلى أِاس أن الحرب الثورية في فلِطين هي نموذج للمفهوم الصيني عن

محاضرة "الريف الثوري الفلِطيني" لمدن العالم "إِرائيل"(.عبد المحِن)2010 ،

وِياِتها الخارجية تجاه الصراع العربي – اإلِرائيلي قد تأثرت َالَعد األيديولوجي للحزب
الشيوعي الصيني الحاكم منذ قيام الصين الشعبية عام  1949حتى عام  ،1978وانعكس ذلك على

تطورات الموقف الصيني من قضية الصراع ،إذ تغيير موقفها َعد ذلك ليتحول إلى المصالح القومية
الصينية في المنطقة العربية الذي يعد الركيزة األِاِية في مواقفها( .البدراني)4:2006 ،
ورغم أن كثير من هم يعتقدون َأن الصين َعيدة جدا جغرافيا عن منطقتنا العربية ،وال يوجد

لها اي مصالح ِياِية او اقتصادية فيها ،إال أن ذلك قد ال يبدو صحيحا ،بل على العكس قد تكون

المصالح الصينية في الشرق االوِط أوِع وأهم من مثيالتها للدول الكبرع االخرع في العالم ،إال

أن طبيعة هذه المصالح تختلف عن َعضها الَعض ،فالمصالح الصينية تتوافق مع مصالح شعوب

ودول المنطقة ،بينما مصالح الدول الكبرع االخرع هي مصالح اِتعمار واِتغالل ونهب .الصين

تعي َأن الِالم واالِتقرار العالميين لن يتحققا َعيدا عن الِالم واالِتقرار في الشرق االوِط،

وتعي جيدا أ َّن جوهر الصراع في الشرق األوِط هو القضية الفلِطينية ،من هنا تعي الصين أ َّن
ادامة الحروب والقالقل يؤثر على ديمومة وِرعة التنمية االقتصادية الصينية ،خاصة وان %60

وما يزيد من اجمالي حجم اِتيراداتها البترولية والغازية تأتي من الشرق األوِط ،لذا فإ َّن الحل

العادل والشامل والدائم الذي يقود إلى الِالم واالِتقرار والتنمية في الشرق االوِط لها عالقة مَاشرة
في ِالم واِتقرار العالم وتطوره االقتصادي ،وهذا َحد ذاته يشكل مصلحة للصين التي تِعى إلى

إيجاد بيئة إقليمية ودولية تضمن لها اِتدامة تطورها ومواصلة نهضتها( .المركز العربي للمعلومات،
نت)
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المحدد الجغرافي والسكاني
دور مهما في تشــكيل بيئة الق اررات الِــياِــية لدولة ما،
تلعب أوضــاع الجغرافيا الِــياِــية ا

فهي تتفاعل مع تأثيرات عناصـ ـ ـ ـ ــر قوة الدولة وثقافتها وقيادتها ،واليه صـ ـ ـ ـ ــنع ِـ ـ ـ ـ ــياِـ ـ ـ ـ ــتها وتحديد

اختياراتها وق ارراتها .فتعتبر جغرافية الدولة من العوامل المهمة في تحديد توجهات الِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة

الخـارجيـة ألي دولـة وأحـد العوامـل ذات الطـاَع المـادي واألكثر ثَـاتـا وديمومـة في عنـاصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر قوة

الدولة ،حيث تقع جمهورية الصين الشعبية في الجزء الشرقي من قارة آِيا ،وعلى الِاحل الغربي

من المحيط الهادي ،ولها ِاحل طويل على المحيط الهادي .وتتصف تضاريس الصين َارتفاعها
غربا وانخفاض ـ ــها شـ ـ ـرقا ،وتحتل مِ ـ ــاحة المناطق الجبلية ثلثي مجمل مِ ـ ــاحة الَالد .حيث تمثل

الجَال  ،%33.3الهض ـ ـ ــاب  ،%26األحواض  ،%18.8الِ ـ ـ ــهول  ،%12التالل  .%9.9وتبدو

تض ـ ـ ــاريس الص ـ ـ ــين كِ ـ ـ ــلم ينحدر من الغرب إلى الش ـ ـ ــرق َص ـ ـ ــورة رئيِ ـ ـ ــية( .دار النجم الجديد،
)3:2004

لقد أِِت الصين خياراتها االِتراتيجية حول إعادة إحياء ممـلكة الوِط الكبرع التي حكمت

قارة آِيا طيلة قرون ،ومن أجل هذا ِعت جاهدة لالِتفادة من جغرافيتها التي يمكن أن نقول أنها
صنعت تاريخها ،حيث تعد راَع أكبر دول العالم مِاحة َعد كل من روِيا و كندا والواليات المتحدة

َمِاحة تقدر َحوالي  9.572.678كم ،2وتحدها أربعة عشر دولة أهمها :روِيا ،الهندَ ،اكِتان،

كوريا الشمالية ،أفغانِتان ،كما تشرف على طرق هامة للمواصالت والتجارة في العالم ِواء البرية،

كطريق الحرير ،أو الَحرية بإطاللها على المحيط الهادي ،وَحر الصين الجنوبي ،وَحر الصين
الشرقي ،و الَحر األصفر ،ومضيق فرموزا( .الِالمي :2014-2-22 ،نت)

يلعب المحدد الَشري دو ار هاما ،حيث يفوق تعداد ِاكنة الصين مليار وثالثمائة مليون

نِمة ،ما يؤهلها ألن تكون ِوقا واِعة تِتوعب الِلع المحلية والعالمية .وقصد لعب دور هام في

األِواق العالمية كان لزاما الخروج من االقتصاد الموجه إلى اقتصاد الِوق االشتراكي أو ما أطلق
عليه "ِياِة المشي على ِاقين" ،التي كان من أهم نتائجها أن احتلت الرتَة الثانية ضمن أكبر

اقتصاديات العالم حيث قدر الناتج اإلجمالي المحلي للصين ِنة  2012بـ 10,6تريليون دوالر ،مع
إشارة معظم التقارير إلى تبوئها كرِي الزعامة االقتصادية ِنة  2028إذ يتوقع أن يصل إجمالي

الناتج المحلي الصيني إلى  33تريليون دوالر فيما ِيقدر َالنَِة للواليات المتحدة األمريكية بـ 31
تريليون دوالر.
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وتعد الصين دولة متعددة القوميات ،تضم عدد كبير من المجموعات اإلثنية واللغوية الدينية

المتَاينة ،والتي تقدر ب  56قومية ،على رأِهم "الهان" أكبر المجموعات العرقية والمِيطرة من
الشعب الصيني ،وتشكل نِبتهم  %93من مجموع الِكان ،ويتشاركوا في نفس الثقافة والتقاليد

واللغة المكتوَة ( ،)Britanica, 2005:49وتنفرد الصين بخصائص اجتماعية وحضارية وتاريخية
فريدة من نوعها ،إذ تمتاز َارتكاز البنى القيمية الِائدة على التقاليد الكونفوشيوِية ،والتي وضعها

(كونفوشيوس) المعلم الصيني القديم (عارف)75:2002 ،
وقد لعبت القيادات الصينية المتعاقَة منذ انتصار الشيوعية عام  1949دو ار َار از في رِم
ِياِات وتوجهات الصين الداخلية والخارجية ،ال ِيما وأن النظام الِياِي الصيني مصنف ضمن

"النظم الشمولية المغلقة" التي تلعب فيها الزعامات أداور محورية( .القَط)27:2015 ،
المحدد االقتصادي

َالنَِة للمحدد االقتصادي ،فإن أية ِياِة خارجية إذا لم تعتمد على أِاس اقتصادي
ِليم فال يمكن أن تنهض لتحقيق األهداف المرجوة منها؛ حيث تؤثر قوة أو ضعف اقتصاد الدولة

َشكل مَاشر أو غير مَاشر على ِياِتها الخارجية ،فلكي تنجح الدولة في تحقيق أهدافها الخارجية
ال بد من اعتمادها على هيكل اقتصادي ِليم يتضمن اِتقاللية وعدم تَعيه الدولة وتنويع لقاعدتها
اإلنتاجية ،وعدم االعتماد على قاعدة أحادية اإلنتاج ،وكذلك تحرر الدولة من كونها منتجه للمواد

الخام أو كونها ِوقا لتصريف المنتجات األجنبية( .التقرير االِتراتيجي العربي ،2007-2006
)64:2007
إن مرتكزات الِياِة الخارجية الصينية إنما تنهض على أِاس أولوية اإلصالحات
االقتصادية وتقوم على خدمتهاَ .عَارة أخرع ،فإن صياغة الِياِة الخارجية الصينية جاءت من
منطلق االهتمام َالتحوالت الداخلية واِتجاَة لما تفرضه من مطالب وضغوط ،ومحاولة لتحاشي

التهديدات التي يمكن أن تؤثر عليها واِتثمار الفرص التي يمكن أن تِاعد على إنجاحها ،لتطوير

عالقاتها مع الدول الكبرع والمتقدمةـ ولتتخذ موقفا متمي از عالميا واقليميا( .زرنوقة-55 :1998 ،

)56

فمنذ بدأت الصين مشوارها فيما أطلق عليها ِياِة اإلصالح واالنفتاح قبل أكثر من ثالثة
عقود ،دأبت قيادتها على التصريح في كل مناَِة َأن ما تتخذه من مواقف ِياِية تجاه مختلف

القضايا على المِتويين اإلقليمي والدولي ،ال بد أن يصب في مصلحة التنمية االقتصادية المحلية.
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وأدت هذه الِياِة إلى جعل انخراط هذا العمالق اآلِيوي في قضايا الشرق األوِط خالل العقود

الماضية؛ محدودا وال يتجاوز العالقات االقتصادية والتجارية مع دول المنطقة .وَعدما امتدت

مصالحها وانتشرت مشاريعها االقتصادية في عدة مناطق َالعالم ،يبدو أن الصين أيقنت أخي ار -

كما يرع متاَعون-أن التمترس خلف األِوار والتغني َعالقات الصداقة والتنمية الِلمية ،لن يكون
كافيا لحماية تلك المصالح( .مركز دراِات الصين وآِيا ،نت)

ويعد االقتصاد الصيني أكبر اقتصاد حقق نموا في التاريخ المنظور خالل الخمِة والعشرين

عاما الماضية ،حيث حقق َشكل ِنوي نموا  %9-8واِتطاعت الحكومة الصينية خالل هذه

الِنوات تخليص ثالثمائة مليون صيني من الفقر ،وتضاعفت دخول األفراد أربع مرات ،كما أن
الصين تحتفظ بثاني أكبر احتياطي عالمي من العمالت األجنبية ،وعلى رأِها الدوالر األمريكي،

وأما من الناحية التجارية ،فقد أصَحت الَضائع الصينية تشكل قلقا للدول الصناعية الكبرع َِبب

أِعارها المنافِة مع ِهولة وصولها إلى األِواق المِتوردة( .المشاقَة)378:2014 ،

وقد تطور االقتصاد الصيني على مرحلتين ،األولى وهي مرحلة ما قبل اإلصالح ،التي

بدأت مع ميالد جمهورية الصين الشعبية عام  ،1949حيث تبنت الصين النموذج الِتاليني ،ثم
تحول َعد ذلك إلى نظام التخطيط المركزي ،ومنه إلى نظام الخطط الخماِية ،مع التأكيد على

تنمية الصناعات الثقيلة ،ثم إلى نموذج التـعبئة الجمـاهيرية َاالِتخدام المكثف للقوع العاملة ،ومنه

إلى التركيز على الكفاية اإلنتاجية واالعتماد على الذات مع إدارة مركزية للصناعات( .الِيد ِليم

ومِعد)136:1997 ،
وانطالقا من أ َّن الصين دولة لها وزن اِتراتيجي إقليمي وعالمي ال يِتهان َه ،وفي ضوء

اثَات ذلك والِعي لتطويره ،وفي ضوء الِعي إلى التصاعد على المِتويين اإلقليمي في المرحلة

األولى ،والتأثير العالمي في المرحلة الثانية ،لتعمل من خالل ذلك إلى التدرج لتكون قوة عظمى،
فإنها تِعى من خالل ِياِتها الخارجية إلى تحقيق العديد من المصالح الوطنية في هذه المرحلة

من أجل ِعيها الِتكمال عملية التحديث الداخلية؛ ألن لديها قناعة أن األصل واألِاس في عملية

تثبيت أقدامها إقليميا وعالميا هو االنطالق من التحديث الداخلي واالنفتاح على العالم الخارجي،

فهناك مصلحة وطنية تِعى للحصول عليها من خالل تطوير عالقتها مع إِرائيل إلكمال عملية
التحديث أال وهي الحصول على التقنيات والتكنولوجيا الغربية( .لحام)55:2007 ،

فالعالقات التجارية واالقتصادية التي تنشئها الصين مع إِرائيل هي من المصالح الِياِية

التي تِعى الصين الى تحقيق مكاِب من خاللها ،كما أن الحصول على التقنية العِكرية يمثل
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أهم أحد أَِاب إقدام الصين على التعاون المكثف مع إِرائيل ،خاصة في ظل الحظر األمريكي-
األوروبي على تصدير الِالح إلى الصين ،والذي رافقه في الماضي حظر ِوفيتي مماثل عندما

كانت العالقات مع َكين وموِكو في أوج توترها في الَِعينات والثمانينات من القرن الماضي.

(لحام)57:2007 ،

َاإلضافة إلى ذلك ،فإن هناك أَِاَا أخرع تدعو إلى الحفاظ على عالقات ودية مع

إِرائيل ،من أهمها حرص الصين على اِتخدام عالقاتها مع إِرائيل أمال في اِتثمار المواقع
القوية للوبي الصهيوني في الواليات المتحدة ودفعه إلى التأثير على مواقف واشنطن ،أو الحد من
العداء األمريكي للصين .إضافة لذلك فإن َكين قد اِتثمرت عالقاتها الجيدة مع إِ ارئيل من أجل
جذب اِتثمارات غربية هائلة إلى االقتصاد الصيني ،مِتغلة بذلك نفوذ اليهود في المصارف

العالمية( .الوادي)133:2005 ،
وطبيعة التجارة الصينية -اإلِرائيلية متَادلة المنفعة ،حيث تِعى الشركات الصينية إلى
شراء التكنولوجيات اإلِرائيلية من أجل مواصلة تنميتها االقتصادية الِريعة ،فيما تحاول الشركات

اإلِرائيلية دخول الِوق المحلية الصينية الشاِعة .ويشير (إيالن ماور) المدير اإلداري لشركة

شنج -بي دي أو زيف هافت الرائدة في تنمية األعمال ،وهي شركة اِتثمارية ،وعضو المجلس

االِتشاري للمركز اإلِرائيلي -اآلِيوي ،إلى أن الشركات الصينية واإلِرائيلية تقوم َأنشطة في
مجموعة واِعة من المجاالت ،والشركات الصينية تأتي إلى إِرائيل من أجل أشياء قليلة ،لكن قبل
كل شيء ،للشراء" ،مضيفا "أن إِرائيل تملك منتجات مفيدة في تحِين اإلنتاج الزراعي والصناعي،
وتمتلك إِرائيل تكنولوجيا متقدمة للغاية في مختلف القطاعات ،فيما تحقق الصين نموا ِريعا"،

وقال" :ومن ثم تحتاج الصين إلى عديد من التكنولوجيات ،فيما تعد إِرائيل مصد ار مهما

للتكنولوجيات الحديثة"( .المحيِن :2011-9-2،نت)

وبناء على ذلك فإنه يمكن اِتنتاج أن الِياِة الخارجية الصينية ال تنطلق من فراغ ،ولكن

من خالل واقع يشهد صعودا لقوة اقتصادية وِياِية وعِكرية جديدة ،يؤهلها ألن تكون قوة عالمية
فاعلة ،وجميع تلك العوامل الداخلية كان لها دور في تحديد ِياِة الصين الخارجية تجاه منطقة

الشرق األوِط ولكن بدرجات متفاوتة .إال أن العامل الداخلي األكثر وضوحا في التأثير كان هو
العامل المرتَط "َالتنمية االقتصادية" التي تبنتها الصين في أواخر الَِعينيات( .محمود-5-20 ،

 :2015نت)
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قضية تايوان
تعتبر قضية تايوان إحدع أهم المحددات التي رِمت نهج الِياِة الخارجية الصينية

تجاه إِرائيل ،حيث شكلت نشأة إِرائيل ككيان في الشرق األوِط محددا مرتَطا َعالقتها مع تايوان

والصين على حد ِواء.

كانت جزيرة فرمو از (تايوان) منذ عام  1895تاَعة للياَان َموجب اتفاقية (ِيمونوِيكي)

التي عقدت إثر انتهاء الحرب الياَانية-الصينية عامي  1894و ،1895ولكن ِكان الجزيرة قاوموا
الياَانيين وأعلنوا االِتقالل وأِِوا عام  1895جمهورية تايوانِ( .رور)13:2006 ،

َّ
وق ّعت الصين مع الواليات المتحدة وبريطانيا ما ُعرف ب"تصريح القاهرة" في ديِمبر/كانون

نص على أن تعيد الياَان ما احتلته من أراضي الصينَ ،ما في ذلك
األول عام  ،1943والذي َّ

شرق الصين وتايوان وجزر بنغهو ،واِترجعت الحكومة الصينية مقاطعة تايوان وجزر بنغهو عقب
إعالن الياَان اِتِالمها َعد هزيمتها في الحرب العالمية الثانية عام ( .1945الدِوقي،

)188:1998
تعتبر تايوان من أكثر الدول اآلِيوية قربا إلِرائيل من حيث نموذجها االقتصادي وتطورها،

وكذلك طبيعة التحالفات الوطيدة مع الواليات المتحدة ،حيث تحتفظ إِرائيل َمكتب اقتصادي وثقافي

في تايبيه منذ بداية تِعينيات القرن الماضي ،وتعمل إِرائيل على الحفاظ أِاِا على عالقتها
االِتراتيجية مع الصين الشعبية ،ولكن في الوقت نفِه نجحت من خالل دبلوماِيتها في تعزيز

تعاونها التجاري مع تايوان ،وتعتبر تايوان خامس أكبر شريك تجاري إلِرائيل في آِيا( .أبو ِيف،
)387:2014
وقد كان إلقامة إِرائيل عالقات وثيقة مع تايوان ،ومع كل دول جنوب شرقي اِيا الموالية

للواليات المتحدة والمعارضة للصين ،االثر الكبير في تحديد الِياِة الخارجية الصينية المعارضة
إلِرائيل والداعمة للحق العربي( .المركز العربي للمعلومات :2008-5-15 ،نت)
حيث قامت إِرائيل وتايوان بتعزيز العالقات بينهما في مجالي التجارة والتكنولوجيا المتقدمة،

األمر الذي يحظى َمراقَة شديدة من جانب الصين التي تخشى من أن تايبيه وتل أبيب تقومان ِ ار
بتعزيز العالقات الِياِية والعِكرية بينهما( .جريدة الوِط :2006-2-20 ،نت)
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عرف َاِم الصين الوطنية) َأِلحة خفيفة خالل
أيضا قامت إِرائيل بتزويد تايوان (وتُ ّ
الِنوات الممتدة منذ عام  1949وحتى عام  ،1997وقد أثيرت قضية احتمال قيام إِرائيل ببيع
صفقة رادارات متطورة وصواريخ مضادة للصواريخ لتايوان ،وهو أمر ال يمكن أن تتِامح فيه

الصين ،التي الزالت تعتبر تايوان جزءا ال يتج أز من أراضيها ،وتقيس عمق عالقاتها الدولية

واإلقليمية مع أي طرف َموقفه من قضية تايوان( .صالح :2005-5-24 ،نت)

َالتالي فقد اتخذت الصين مواقف متشددة وعدائية تجاه إِرائيل نتيجة عالقة األخيرة مع

تايوان ،مما عزز الِياِة الخارجية الصينية القلقة تجاه إِرائيل ،ولعل الموقف العربي َشكل عام،

والذي جاء مؤيدا لما تراه الصين في قضية تايوان من أنها جزء من األراضي الصينية ،قد زاد من
تطور الِياِة الخارجية الصينية المتوجِة تجاه عالقة إِرائيل مع تايوان.
ثانياً :المحددات الخارجية للسياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل
أدركت الصين العديد من التحديات التي تطرحها البيئة الدولية ،ومن تلك التحديات الضغوط

التي يمكن أن تمارِها الواليات المتحدة على نفط الشرق األوِط وخاصة النفط العربيَ ،حيث شكل
هذا الواقع ضغوطا على الصين في مجال حصولها على النفط العربي َما يعكس تحكم الواليات

المتحدة َأهم محددات التنمية والتطور الصيني ،وهو ما ِوف يكون له أكبر األثر على توجهات

الصين َشأن ِياِاتها الخارجية في منطقة الشرق األوِط( .دياب)122:123،2008 ،

حيث يشير تحليل األداء الِلوكي الخاص َالِياِة الخارجية الصينية تجاه الشرق األوِط

إلى أن اإلدراك الِياِي لم يعد يكتفي َاِتراتيجية االنكفاء والعزلة ضمن الحدود الوطنية المصحوب
َالتعامل المحدود مع دول الجوار اإلقليمي ،وانما أصَح أكثر اهتماما إزاء التأِيس لجدول أعمال

ِياِتها الخارجية الجديدة العابرة للحدود( .البدراني)8:2006 ،
التعاون العسكري بين الصين واسرائيل

تعد المؤِِة العِكرية الصينية من أكبر المؤِِات العِكرية في العالمَ ،فضل ما تتميز

َه من تفوق عددي ومن حيث التِلح ِواء االِتراتيجي أو التقليدي ،وكذلك التقنية والكفاءة

التكنولوجية ،فمن ناحية القدرات النووية ،نجد أن الصين التي دخلت النادي النووي عام ،1964
تعد اليوم أكبر قوة عِكرية في آِيا ،وأنها الدولة الوحيدة التي قامت بنشر أِلحة نووية على
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أراضيها ،ولها قوة نووية بإمكانها أن تكون رادعة للواليات المتحدة األمريكية( .عبد العزيز،
)81:2001

إن تحديث أِلحة الصين وتطوير قواتها المِلحة من أهم األهداف التي تِعى الصين

لتحقيقها ضمن عملية التحديث لديها ،وَِبب الحظر الذي فرضته الدول الغربية على تصدير
التكنولوجيا المتقدمة إلى الصين خشية تطوير قدراتها العِكرية لكي ال تصَح الصين عنصر تهديد

لألمن في منطقة جنوب شرق آِيا .وكان ذلك من أهم األَِاب التي شرعت بها َكين لفتح الَاب
على مصراعيه أمام إِرائيل ،إذ أصَحت مِألة تحديث الجيش الصيني تِتحوذ على اهتمامات

القيادة الصينية من أجل أن تبرز الصين كقوة عظمى على المِرح العالمي َما يتناِب مع التفوق
االقتصادي الصيني .وهكذا ولما أغلقت الدول الغربية الَاب في وجه شراء الصين للِالح الغربي،

فإن إِرائيل عملت على تزويدها َحاجتها من التكنولوجيا العِكرية لتطوير ترِانتها الدفاعية.

(توفيق)214:2003 ،

لقد أصَح المجال العِكري والصفقات العِكرية هما القاعدة الصلَة التي ُشِّيد فوقها صرح

العالقات اإلِرائيلية -الصينية ،وهنا ال بد من إلقاء نظرة ِريعة على الخطوط العريضة لهذا

التعاون في ضوء التقارير التي نشرتها الصحف اإلِرائيلية والمجالت الغربية المختصة في الشؤون
العِكرية والدفاعية ،فقد قدمت إِرائيل -حِب تقرير لوكالة المخابرات األمريكية -معلومات متقدمة

للغاية إلى الصين عن أجهزة التوجيه َالصواريخ َصفة عامة وصاروخ "َاتريوت" َصفة خاصة.

(المحيِن :2011-9-2 ،نت)
ويهدف االنفتاح الصيني على إِرائيل إلى الحصول على التكنولوجيا المتطورة في مجال

الصناعة والزراعة ،وفي المجال العِكري على وجه الخصوص ،وقد أدع هذا االنفتاح وبيع إِرائيل
تكنولوجيا عِكرية أمريكية متطورة إلى اعتراضات من جانب الواليات المتحدة( .محمد)16:2013 ،
فقد شهدت عالقات إِرائيل العِكرية مع الصين انتعاشا كبي ار منذ الثمانينات ،خاصة مع

شعور الصين َحاجتها إلى التكنولوجيا العِكرية اإلِرائيلية ،والتي اِتفادت كثي ار من التعاون
االِتراتيجي مع واشنطن ،فضال عن تراجع مبيعات األِلحة اإلِرائيلية في تلك الفترة إلى جنوب

أفريقيا وأمريكا الالتينية ،إضافة إلى تشاَك المصالح األمنية والعِكرية بين الصين واِرائيل ،فإن

إِرائيل تنظر َاهتمام إلى الِوق الصيني الواِع والمتعطش للِلع والخدمات المتقدمة ،الذي يمكن
إلِرائيل أن تحتل موطئ قدم فيه.

64

ُيذكر هنا أن الدور اإلِرائيلي المؤيد لالِتعمار الذي تمارِه إِرائيل في آِيا ،وعالقاتها
َالدول المعادية للصين الشعبية في جنوب شرق آِيا مثل كوريا الجنوبية وفيتنام الجنوبية والوس
وتايالندَ ،اإلضافة الى عرضها مِاعدة الهند في حماية حدودها َعد الحرب الصينية الهندية عام

 ،1962إضافة إلى التعاون مع حكومة تايوان ،أحد األَِاب الرئيِية الكامنة وراء الشجب الصيني

للوجود اإلِرائيلي ككيان في الشرق األوِط( .الِيد ِليم)24:1971 ،

إن األهمية الِياِية الكبيرة التي تنطوي عليها مِألة توثيق التعاون العِكري في ِيرورة

العالقات الصينية-اإلِرائيلية ،وخصوصا أن تطور هذه العالقات وانتقالها من مرحلة الِرية إلى

مرحلة العلن ،وتعزيز االرتَاط الدبلوماِي ،اتكأت في األِاس على قاعدة التعاون العِكري بين
الدولتين ،تعد جميعها مفاصل هامة في رِم الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل ،وقد أكد

المدير العام لو ازرة الدفاع اإلِرائيلية الِابق (دافيد عفري) هذا األمر َقوله" :عن الصين هي

النموذج األمثل لعالقات أمنية ِرية أدت إلى إقامة عالقات دبلوماِية" ،فضال عن أ َّن عالقة

إِرائيل العِكرية الوثيقة َالصين ِاهمت َصورة واضحة في تليين مواقف َكين الِياِية تجاه
قضية الصراع العربي-اإلِرائيلي ،وانتقال الِياِة الصينية من تأييد الحقوق العربية إلى "تفهم"

المواقف اإلِرائيلية ،وهو أمر تِعى إِرائيل للمحافظة عليه ،إن لم يكن دفعه نحو "تبني" مواقفها
والدفاع عنها ،في كل الظروف ،وفي كل المحافل الدولية(.حيدر)13:2007 ،

وجدير َالذكر أن من األهداف األِاِية التي تِعى لها إِرائيل من خالل إقامة عالقات
عِكرية مع الصين هو تحييد إيران ،فتشير جميع الدالئل إلى رغَة إِرائيل في اِقاط النظام

اإليراني الحالي واِتبداله بنظام آخر يمكن أن يكون لها نفوذ عليه مماثل للنفوذ الذي كان لها على
نظام الشاه الراحل .فما أن توصلت القيادة العليا اإلِرائيلية إلى اِتنتاج أن إيران هي أخطر األعداء

إلِرائيل ،فإنها لم تدخر جهدا لنشر قناعتها في الخارج( .لحام)144:2007 ،
سياسة الصين الخارجية تجاه الواليات المتحدة األمريكية

تدير الصين عالقاتها مع الشرق األوِط َمهارة معقدة وعلى نحو فيه من التوافيق

والمغامرات والمخاطر الصعَة الكثير؛ فهي تبني شراكة اِتراتيجية مع إِرائيل وفي الوقت نفِه

أقامت شراكات كبرع مع الدول العربية ،وتواصل دعمها التقليدي للشعب الفلِطيني ،وفي عالقتها
مع الواليات المتحدة فإنها تقدم َعض الدعم لِياِتها الخارجية في المنطقة ،وفي المقابل فإن

الواليات المتحدة توفر األمن والحماية للنقل النفطي إلى الصين( .عليمات)7:2013 ،
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وحول وجهة النظر الصينية لِياِتها الخارجية تجاه الواليات المتحدة ،فقد أكد مِؤولون

صينيون أن العالقة غير المتوترة بين الصين والواليات المتحدة تمثل َعدا مركزيا في الِياِة
الخارجية الصينية ،كما أن التطور االقتصادي الصيني يحتاج الى بيئة دولية مِتقرة تشكل العالقات
الجيدة مع الواليات المتحدة إحدع أبرز ركائزها( .عبد الحي)148:2000 ،

حيث تعرب الواليات المتحدة بين الحين واآلخر عن امتعاضها من الِلوك اإلِرائيلي تجاه

الصين طالَة التوقف عن االتجار َالتقنية الحديثة المتطورة ،ومن مصلحة الواليات المتحدة أال

تتعاون إِرائيل مع الصين في مجاالت تعتبرها اِتراتيجية ،ومن مصلحة إِرائيل أن تضمن لنفِها

عالقة َالصين ،ومن مصلحة الصين أن تحصل على تقنية متطورة من إِرائيل .مصلحة إِرائيل

في النهاية هي التي تحِم الجدلية ،وال يمكن للضغط األمريكي أن يثمر إال َمقدار ما تراه إِرائيل

جزءا من مصالحهاِ .تمضي إِرائيل وربما َطريقة ِرية نحو إقامة عالقات مع الصين لتضمن

أن هذا العمالق لن يكون عقَة في المِتقبل أمام ِياِاتها في المنطقة العربية ،وانما إلى الدرجة
التي ال تهدد فيها مصالحها الحيوية مع الواليات المتحدة .أي أن إِرائيل ِتَحث دائما عن نقطة

التوازن التي تضمن لها الحياد أو الدعم الصيني واِتمرار الدعم األمريكي .مرت فترة كانت تشعر

فيها إِرائيل َالضيق َِبب صداقة الصين مع العرب ودفاعها عن وجهة النظر العربية فيما يخص
القضية الفلِطينية .وقفت الصين مع فصائل المقاومة الفلِطينية وقدمت دعما لها ِواء في مجاالت
التدريب أو النشاط الدبلوماِي ،األمر الذي رأت فيه إِرائيل نجاحا عربيا( .قاِم)2005 ،

وترع الواليات المتحدة أن تصدير إِرائيل للتكنولوجيا األمريكية يتعارض مع مصالحها،

خاصة أن الصين في حالة صراع مع تايوان حليفة الواليات المتحدة ،كما أن اِتمرار تزويد إِرائيل

للصين َالِالح ِوف يؤدي إلى تهديد تايوان ،وهو ما تعتبره الواليات المتحدة االمريكية تهديدا
ألمنها ،كما ترفض الواليات المتحدة أن تكون إِرائيل ،والتي هي حليفة الواليات المتحدة الرئيِية،
هي الِبب في تهديد المصالح األمريكية( .مركز زايد للتنِيق والمتاَعة)36:2000 ،

وكذلك فإن العامل األمريكي من أكثر العوامل الِياِية الضاغطة التي فرضت قيودا على
اعتراف إِرائيل َالصين الشعبية واقامة عالقات دبلوماِية معها .وفي الواقع أن اهتمام إِرائيل
َالعامل األمريكي له مبرراته وأَِاَه ،فإِرائيل تخشى الغضب األمريكي؛ نظ ار ألهمية الواليات

المتحدة األمريكية االِتراتيجية إلِرائيل ،كما أن األحداث عام  1953أثبتت صدق الرؤية
اإلِرائيلية ومخاوفها من الواليات المتحدة التي قطعت المعونة االقتصادية عن إِرائيل إلرغامها
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على إيقاف مشروع إصالح الحولة في المنطقة المنزوعة الِالح المتاخمة لِوريا( .عبد العزيز،

)128:1998

حيث يكاد يكون المحدد األمريكي كما يقول الصحافي (آمنون َارزيالي) هو األقل ثقال

في مردوده الِلبي على العالقات الصينية-اإلِرائيلية من مثيله الخاص َالِياِة الصينية الشرق

أوِطية ،مَعث ذلك التطورات غير المِبوقة التي تشهدها العالقات االمريكية-اإلِرائيلية خالل

واليتي الرئيس كلينتون الديمقراطية الحالية ،والتي ازيلت في طياتها كافة محددات الخالف والتوتر،
في تلك العالقات ،إذ لم تشهد تلك العالقات اختراقا إِرائيليا كامال لإلدارة األمريكية وِياِاتها

الخارجية كما هو حادث اآلنَ( .ارزيالي)1999 ،

ففي الِابق كان هناك ثقل محوري للمحدد االمريكي في عالقات البلدين (الصين واِرائيل)

لكون اإلدارات الِاَقة كانت رافضة تماما المِألة قيام إِرائيل ببيع أِلحة وتقنيات عِكرية أمريكية

إلى الصين أو أية جهة أخرع بدون إذن مِبق من الواليات المتحدة والتي وصلت قمتها حينما

قامت إِرائيل بين عامي  1992و  1993ببيع الصين تقنية متقدمة خاصة َالصواريخ األمريكية
َاتريوت ،وما تالها من تداعيات ِلبية في العالقات االمريكية-اإلِرائيلية ،كانت بداياتها نقل

(ريتشارد كالرك) مِاعد وزير الخارجية األمريكية للشؤون الِياِية-العِكرية آنذاك إلى وظيفة
أخرع في خطوة تأديبية هي األولى من نوعها ،لكونه لم يتجاوب مع تقارير أجهزة االِتخَارات عن

خرق إِرائيل للقوانين األمريكية التي تحظر على إِرائيل نقل تقنيات عِكرية أمريكية إلى طرف
ثالث بدون علم الواليات المتحدة ،ثم ما تال ذلك من إجراءات اتَعتها اإلدارة االمريكية إلجَار

إِرائيل ودفعها لالِتجاَة ألولويات االِتراتيجية الكونية األمريكيةَ ،ما فيها ِياِاتها تجاه الصين.
(َارزيالي)1999 ،

()10

ورغم أن َعض المِئولين في واشنطن ربما يشعرون بـالقلق بـشأن تمـدد الصين الجديد في

الشرق األوِط ،فإن المخاوف الصينية واألمريكية ما ازلـت مخاوف متوافقة َصورة الفتة ،فالواليات

المتحدة تِعى ألمن الطاقة ،وكذلك الصين ،وتعارض الواليات المتحدة اإلرهاب ،وتعارضه كذلك

الـصين .وتؤيد الواليات المتحدة الِالم العربي-اإلِرائيلي ،وكذلك تؤيده الصين ،وكانت إِرائيل،
وحتى عام  ،1956الدولة الوحيدة في الشرق األوِـط التي تعترف بجمهورية الصين الشعبية ،حتى
) ) 10يمكن مراجعة مقال الَاحث األكاديمي العراقي محمد نجيب الِعد َعنوان (الصين واِرائيل :كيف عبرت تل
أبيب ِور الصين العظيم؟)
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رغم أن الدولتين لم تتبـادال الـِفراء قبل عام  ،1992وعلى عكس عدد من الدول العربية ،لم تعترف

إِرائيل َحكومـة (تايبيه)

()11

رغم أن إِرائيل وتايوان ِعيا إلقامة عالقات عِكرية( .تِيانج،

)27 :2006
وكتبت جريدة يومية تصدر في هونغ كونغ (ون واي َاو) في افتتاحيتها عام  1992في

اليوم الذي تأِِت فيه العالقات الصينية-اإلِرائيلية الفتة نظر قرائها إلى أن إِرائيل تتمتع َعالقات

مميزة مع الواليات المتحدة ،وأن المجتمع اليهودي في الواليات المتحدة كان دائما يدعم إِرائيل نظ ار

لنفوذه الِياِي واالقتصادي واإلعالمي ،لذلك ال بد للعالقات بين إِرائيل والصين من أن تترك أث ار

على العالقات بين الصين والواليات المتحدة (.)Wen Wei Pao, 1992: 9-18

يذكر أن واشنطن تدخلت لدع الصين ِاَقا لصالح إِرائيل ( ،)Musharraf, 2005ولكن

منذ العام  1992أدع التدخل األمريكي المَاشر ثم المواجهة مع الصين إلى انعكاِات ِلبية على

إِرائيل ،فعلى المِتوع الثنائي جعل االهتمام والقلق األمريكي الرواَط التجارية اإلِرائيلية مع

الصين خاضعة للمطالب األمريكية .ومن ناحية أخرع ،فإن لوم الصين لطرف ثالث تدخل مؤث ار
إللغاء صفقة الطائرات اإلِرائيلية (فالكون) ِينعكس ِلَا على ِلوك الدول األخرع التي ِتِعى

لعقد صفقات مع إِرائيل( .كوما ار ِوامي)4:2006 ،

وقد ارتَط التشدد األمريكي تجاه تنامي العالقات اإلِرائيلية-الصينية َالعديد من المحددات

التي يمكن بلورتها في اثنين كما يقول (آمنون َارزيالي) :أولهما التوتر الذي اعترع العالقات

األمريكية-الصينية منذ بداية عقد التِعينات على خلفية أحداث العنف في الميدان الِماوي (تيان
المتزيد لكافة
ا
مين) وما بدا من خاللها من تزايد النزعة الِلطوية والديكتاتورية للنظام الصيني والقمع

مظاهر المعارضة وحركات اإلصالح الِياِي ،ثانيهما المردود الِلبي للتعاون الصيني-اإلِرائيلي
على جهود الواليات المتحدة ودول أخرع في إشراك الصين في قضية الحد من انتشار تقنية الصواريخ

المتقدمة ،وفق االلتزام َالخطوط العامة التي تقررها أنظمة الرقاَة على تقنية الصواريخ M.T.C.R

َاإلضافة إلى التحديات التي تضعها أمام جهود الواليات المتحدة في تطوير أنظمة مضادة للصواريخ
الَالِتيةَ( .ارزيالي)1999 ،
َعد قطيعة وعداوة ألكثر من عقدين من الزمان بين الصين الشعبية والواليات المتحدة

األمريكية ،تحِنت العالقات بينهما ،وزار الرئيس األمريكي (نيكِون) َكين في  21شَاط/فبراير
) ) 11تايبيه هي أكبر مدينة وعاصمة جزيرة تايوان.
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عام (،1972عبد الحي )123:2011 ،وبذلك زالت العقَة األولى من طريق تطبيع العالقات

الصينية اإلِرائيلية ،فالممانعة األمريكية لتطوير العالقات الثنائية بين الطرفين لم يعد لها مبرر َعد
اآلن ،بل وان الواليات المتحدة نفِها أصَحت تحث الصين على تغيير ِياِتها الخارجية تجاه

إِرائيل واالعتراف بها واقامة عالقات دبلوماِية معها ،كما أن تأثير إِرائيل على اللوبي الصهيوني

في الكونغرس األمريكي ودول أوروَا يعد عامال مرتَطا بتغير الِياِة الخارجية الصينية تجاه

إِرائيل ومؤث ار فيها ،وهو ما ِاعد في تخفيف اإلجراءات والقوانين التي ال تخدم مصلحة الصين
في هذه البلدان.

وَالرغم من العالقات اإليجابية التي تربط الطرفين إال أن الَعض ينظر إلى الصين رؤية

ِلبية يجب اإلشارة إليها وهي عدم وجود فروقات جوهرية كبيرة بين الرؤية الصينية والرؤية األمريكية

لقضايا المنطقة ،فالصين وقفت وال تزال إلى جانب واشنطن في حربها على ما يِمى اإلرهاب ،ولم

تعارض َشدة االحتالل األمريكي للعراق .واعترفت مَاشرة بنتائجه واف ارزاته ،وتعاملت معها وِاهمت
إلى حد كبير في مشاريع إعادة اإلعمار .وفي الصراع العربي – اإلِرائيلي ،فإنها تعتبر التفاوض
هو الحل الوحيد وتؤيد تِوية تفاوضية تتفق عليها األطراف المعنية( .المشاقَة)384:2014 ،

ومن منظور آخر ،فإن الصين هي إحدع الدول التي تربطها مصالح جوهرية مع إِ ارئيل،

كذلك فإنها إحدع القوع المرشحة ألن تكون قوة مِتقبلية عظمى ،فإِرائيل تَحث عن حليف

اِتراتيجي جديد في الصين للعقد القادم ،وذلك قبل أن يخبو نجم الواليات المتحدة األمريكية وعند
اشتداد قَضة الصين ،مع المحافظة على وضعية العالقات مع الواليات المتحدة ،حيث نجد أن

إِرائيل تضع قدما في الواليات المتحدة األمريكية وأخرع في الصين ،مع اِتمرار محور ارتكازها
مع الواليات المتحدة لحين وضوح الرؤية الخاصة َقوة المِتقبل وزعامة العالم ،وعندها ينتظر أن

يتحول محور االرتكاز نحو الصين( .العشري)77-72:2000 ،
مما ِبق ،يمكن القول أن الِياِة الخارجية الصينية تجاه الواليات المتحدة األمريكية كانت

إحدع أهم المحددات التي رِمت ِياِة صينية خارجية تجاه إِرائيل في عدة محاور ،حيث أضحت

التكنولوجيا العِكرية واحدة من أهم تلك المحاور التي تِعى الصين إلى اكتِابها من إِرائيل دون

االضرار َعالقتها مع الواليات المتحدة ،ورغم ذلك فإن الصين وتَعا لمنهجية ِياِية ثابتة في خدمة

مصالحها الوطنية قد تضطر إلى أن ترجح كفة المصلحة العِكرية مع إِرائيل على إرضاء أمريكا،

وقد ظهر ذلك في اِتمرار التعاون العِكري بين الصين واِرائيل على الرغم من عدم موافقة

الواليات المتحدة في الكثير من الصفقات التي عقدت بين الطرفين.
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األمر اآلخر الذي يمكن اِتنتاجه من ِياِة الصين الخارجية تجاه الواليات المتحدة هو

عدم رغَة الصين َالتنافس مع الواليات المتحدة في الشرق األوِط ،حيث ال ترغب الصين في

التصادم مع الواليات المتحدة في كثير من القضايا الِاخنة التي عصفت َالشرق األوِط مثل
احتالل العراق عام  ،2003واألزمة الِورية عام  ،2011وغيرها من القضايا التي كان للواليات

المتحدة تدخال مَاش ار فيها ،حيث ترع الصين أن خدمة مصالحها الوطنية أهم من فرض ِياِتها
الخارجية في المنطقة العربية .وربطا بذلك نِتطيع أن نرع أن الِياِة الخارجية الصينية تجاه
إِرائيل التزمت َاالبتعاد عن مِرح الِياِة الخارجية األمريكية َشكل عام.
العالقات بين الصين والدول العربية
إن الصين عادة ما تميل إلى اِتخدام مصطلح "غرب آِيا وشمال أفريقيا" كبديل عن

مصطلح "الشرق األوِط" (هاشم ،)17:2004 ،وقد ِارت العالقات الصينية مع كل من الجانبين

العربي واإلِرائيلي في اتجاهين منفصلين ،وِعت الِياِة الصينية على أن تتعامل معهما دون أن

يؤثر أحدهما على اآلخر ،مع العمل على تحقيق أقصى قدر من االِتفادة من هذه العالقة وهو ما

يعكس الِياِة البراغماتية التي انتهجتها القيادة الصينية فى التعامل مع الملفات المختلفة وخاصة

ملفات منطقة الشرق األوِط ،وهو األمر الذي ميز الِياِة الصينية والقى قبوال من كافة األطراف،
كما أن التوجه الصيني االقتصادي تجاه المنطقة ودعم اِتثماراتها فيها وتقديم َعض المِاعدات

والمنح للجانب الفلِطيني أدع إلى قدر كبير من التفهم العربي لمعطيات ومنطلقات الِياِة الصينية

في المنطقة ،واكتفى العرب َالتعامل معها طَقا لمحدداتها ومطلقاتها( .إبراهيم)86:2016 ،

كذلك فإن الصين تُدرك جيدا َأن مصالحها في المنطقة العربية مصالح واِعة وكبيرة،
خصوصا َالنَِة ألمن الطاقة ،وهي مصالح تتِع كل يوم عن اليوم الذي َِ َََق ُه ،لكنها ال تريد في
الوقت نفِه أن تبدو وكأنها في اصطفاف واضح َشأن األزمات الخالفية في المنطقة العربية ،لذلك

تُحاول أن توازن تلك المواقف َالهروب من الدخول في صميم تلك األزمات أو اتخاذ موقف ِياِي

دون تداعيات ِلبية( .بدوان :2015-10-28 ،نت)

تِعى الصين إلى دعم اقتصادها وحل مشكالتها اإلقليمية واالنفتاح في المجالين

الدبلوماِي واالقتصادي على العالم العربي؛ بهدف خدمة ِياِتها الجديدة ودعمها في مواجهة
التكتالت االقتصادية العمالقة ،غير أن هذا التوجه الصيني قد نالت منه إِرائيل حظا واف ار َِبب

تنامي العالقات الصينية – اإلِرائيلية في المجاالت االقتصادية والعِكرية والدبلوماِية؛ األمر
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الذي أضعف التحالفات العربية على الصعيد الدولي لصالح القضايا العربية ،وكشف عن اِتمرار

التجاوزات العدوانية اإلِرائيلية المتصاعدة( .المشاقَة)378:2014 ،

ومن ناحية أخرع ،فإن أيا من الدول العربية لم يعن في أي وقت من األوقات َالتطوير

المِتمر والدؤوب للعالقات مع الصين ،وَحيث لم تكن هناك اِتراتيجية لدعم وتنمية هذه العالقات

في الِياِات الخارجية العربية حتى وقت قريب للغاية ،وقد يكون مفيدا هنا أن نقارن هذا الموقف
َما فعلته إِرائيل مثال عندما ثابرت طيلة ثمانية وثالثين عاما على طرق األبواب الصينية ومحاولة

فتح مجاالت للتعاون معها ،وذلك على الرغم من مقاطعة الصين لها منذ العدوان الثالثي على

مصر عام  ،1956وَفضل هذه المثابرة ،أصَحت إِرائيل اليوم من أهم الدول التي تحرص الصين
على عالقاتها معها؛ فاإلِرائيليون قدموا لها خبرات هامة في مجال التنمية الزراعية ،وقاموا بدور
الوِيط بين منتجاتها الصناعية واألِواق العالمية ،كما عاونوها في الحصول على أِرار تكنولوجيا

الِالح ،حتى ولو أتى هذا َالتجِس على الواليات المتحدة لصالحها( .حمدي)25:1998 ،

ومن ثم يعد دعم الصين للقدرات العِكرية العربية عمال من أعمال تقوية احتماالت الِالم

في الشرق األوِط ،ألنه مع بناء توازن اِتراتيجي عربي-إِرائيلي ،فإن إِرائيل ِتكون في موقف
يتطلب منها التفاوض َشكل جاد وحقيقي مع الدول العربية ،ولهذا نجد أنه مع تصاعد الدعم

العِكري األمريكي إلِرائيل ،فإن األخيرة كانت دوما تطالب الصين َعدم بيع األِلحة والصواريخ
متوِطة المدع إلى الدول العربية ،كما تفعل الشيء ذاته مع جمهورية كوريا الديمقراطية الشعبية.

(كامل وصالح)1998 :264 ،

فالصين توازن َحذر ودقة متناهية بين كل ما يتعلق َالقضايا العربية ومصالحها مع العالم

الغربي ،وان كانت تأخذ َعين الحَِان ،وَمنتهى الجدية ،أنها اآلن أصَحت دولة مِتوردة للنفط
العربي َشكل متزايد ،فاألمر إذن ال يتعلق َمواقف ِياِية ،أو اعتَارات أخالقية ،أو مَادئ القانون

أو الشرعية الدولية ،بل َما ترتئيه الصين من ضرورة ملحة لمواجهته ،وأحيانا محاولة احتواء نفوذ
الواليات المتحدة إن أمكن ذلك( .زهران)7:1993 ،

في ضوء ما ِبق يتضح أن ِياِة الصين تجاه القضية الفلِطينية مرت َأكثر من مرحلة

بين مناصَة العداء إلِرائيل في حقَة وبين دعم العالقات معها في حقَة أخرع ،وفى كل األحوال

كانت الصين مؤيدة للعرب وللحقوق الفلِطينية ولم تتأثر مواقفها بتطوير عالقاتها مع إِرائيل ،إال

أن الواقع يؤكد أن الدور الصيني تحرك كثي ار من الناحية النظرية أما من الناحية العملية فلم يكن
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مؤثر يغير من طبيعة الواقع على األرض في ظل مجموعة من العوامل الخارجة عن
ا
دور
للصين ا
ِيطرتها أهمها امتالك الواليات المتحدة كافة أو معظم األدوات التي تمكنها من تحريك الموقف أو

تجميده في ضوء عالقاتها المميزة مع إِرائيل من ناحية وكافة أطراف الصراع (العربية والفلِطينية)

من ناحية أخرع ،حتى أن القوة العظمى األخرع وهى روِيا ال تملك هي كذلك أدوات لتحريك

القضية الفلِطينية في ظل االنفراد األمريكي بذلك( .إبراهيم)87:2016 ،

بناء عليه ،يرع الَاحث أن العالقة بين الصين والدول العربية كانت متَاينة على حِب

الدولة التي تتعامل معها الصين ،حيث ظهر اختالف بين عالقة الصين مع الِعودية على ِبيل

ويرد ذلك إلى أن الصين ترع في كل دولة عربية تتعامل
المثال وبين عالقتها مع مصر أو ِورياُ ،
معها مصلحة معينةِ ،ياِية كانت أو اقتصادية ،فعالقتها مع الِعودية ذات أولوية قصوع نظ ار
لحاجة الصين للنفط لتطوير صناعاتها ،ومصلحتها مع مصر يمكن اعتَارها اقتصادية لعدم رغَة

الصين في خِارة الِوق المصري واِع االِتهالك للمنتجات الصينية ،أما عالقتها مع ِوريا فتأتي

ضمن نهج ِياِتها الخارجية الرامية إلى إحداث توازن في الرؤع مع الشريك الروِي .في المقابل

فإن الموقف العربي لم يكن موحدا ِياِيا إزاء الِياِة الخارجية الصينية ،فلم يتم اِتثمار تلك
العالقات بين الصين والدول العربية الِتمالة الموقف الصيني الرِمي تجاه القضية الفلِطينية

َشكل مؤثر واَعاده عن التقارب مع إِرائيل.
العالقات الصينية السوفيتية

كبير على الِياِة الخارجية الصينية
أثر ا
لقد كان للتغير في العالقات الصينية الِوفيتية ا

وَالتالي على ِياِتها تجاه القضية الفلِطينية والصراع العربي اإلِرائيلي َشكل عام ،ويظهر هذا
التأثير في مراحل تطور ِياِة الصين الخارجية تجاه إِرائيل والقضية الفلِطينية( .الِيد ِليم،

)25:1971

ومع تغير األوضاع في داخل كل من االتحاد الِوفيتي والصين في الثمانينيات ،بدأت

العالقات بينهما تتحِِن ،خاصة أن الصين كانت تنظر إلى االتحاد الِوفيتي كمِتعمرَِ ،بب
اِتيالئه على مِاحات من أراضي الصين ،وتم تِوية الموقف بين الدولتين وتوقيع اتفاقية للحدود

في أيار/مايو عام ( .1991زهران)1993:30 ،
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حيث كان الموقف الصيني من إِرائيل مشابها لموقفها من االتحاد الِوفيتي من حيث

المبدأ ،أي ان الصين على الرغم من اعتَارها إِرائيل قاعدة لإلمبريالية في الشرق األوِط ،إال أن
هذا االعتَار كان ِبَه ِيطرة اإلمبرياليين على الحكم في إِرائيل ،ولكن يمكن لهذه النظرة أن

تختلف في حال ِيطرت األحزاب التقدمية اإلِرائيلية على الحكم فيها ،خاصة حزب (ماكي)

()12

الذي اعتبرته الصين أنه الوحيد القادر على تحرير إِرائيل من تحالفها الغربي وحل مشكلة الالجئين
الفلِطينيين( .بهبهاني)1984 :29 ،
ويمكن القول إن الِياِة الخارجية الصينية منذ نشأتها ولغاية عام  1960قد تأثرت

َالعالقات الصينية-الِوفيتية ،حيث كانت في بدايتها مطاَقة للِياِة الِوفييتية ،ويمكن االِتدالل
على ذلك من خالل عدة مواقف :أولها أن الصين لم تكن في البداية ترفض االعتراف بإِرائيل من

حيث المبدأ ،حيث جرع اِتقَال أكثر من وفد إِرائيلي في الصين الشعبية ،واجراء عدة مَاحثات
مَاشرة او غير مَاشرة ،ولكن الظروف الدولية والمواقف اإلِرائيلية من قضايا تخص الصين وقتها

مثل الحرب الكورية ،حالت دون اعتراف الصين بإِرائيل (الوادي.)68-59 :2012 ،

ثاني المواقف التي تدلل على نهج الِياِة الخارجية الصينية بتوافق مع الِياِة الِوفييتية

أن الصين كانت تؤيد وجهة نظر الِوفييت في التِوية الِلمية للقضية الفلِطينية (بهبهاني،

 ،)36:1984وثالثها موقف الوفد الصيني لمؤتمر الحقوقيين اآلِيوي االفريقي المنعقد في دمشق

في تشرين الثاني/نوفمبر عام  1957الذي عارض إصدار أي قرار يِتنكر نوايا إِرائيل العدوانية،
ولكنه وافق َعد كلمة رئيس الوفد الِوفييتي الذي أيد القرار( .الهليس)28:2015 ،

وبتحليل طبيعة الِلوك الصيني الممثل في ِياِتها الخارجية تجاه االتحاد الِوفيتي ِاَقا

ومقارنته مع موقفها من روِيا حاليا ،فإنه يمكن القول أن حدوث تحول في العالقة الصينية-الروِية
عبر عدة عقود قد انعكس على موقف الصين من إِرائيل والقضية الفلِطينية ،فالصين التي كانت

في حالة تصادم مع االتحاد الِوفيتي الِابق قد تبدلت مواقفها لتِير على نفس النهج الروِي

حاليا ،ويرع الَاحث أن ذلك يمكن تحليله في عدة نقاط أهمها ما يلي:

))12

الحزب الشيوعي اإلِرائيلي (ماكي) .ترد جذوره الى الحزب الشيوعي الفلِطيني الذي تأِس في ثالثينات

القرن العشرين ،تم تأِيِه في عام  1919من اتحاد من تَقى من أعضاء عصَة التحرر الوطني في إِرائيل مع
ما كان يِمى َالحزب الشيوعي األرض-إِرائيلي ،وهو حزب ِ
معاد للصهيونية وينادي َحل دولتين لشعبين( .كنوز
نت :2015-11-16 ،نت)
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-1االتفاق بين الصين واالتحاد الِوفيتي على ترِيم الحدود في عام  1991قد وضع حدا لحالة

التصادم بين البلدين ،وأنشأ تقاربا في المواقف بين الدولتين.

-2أن الصين قد تخوفت من نموذج تفكك الشيوعية في االتحاد الِوفيتي عام  ،1991ولم ترغب

في تكرار ذلك الِيناريو على نظامها الِياِيَ ،التالي فإنها تقاربت مع روِيا في نظرتها للكثير

من القضايا العالمية ال ِيما القضية الفلِطينية.

-3الدور الروِي المتنامي في المنطقة العربية جعل الصين ترع في الشريك الروِي الحالي وِيلة

لتحقيق مصالحها في الشرق األوِط ،فالعالقات الروِية مع الدول العربية التي ترع فيها الصين
أهمية اقتصادية وِياِية هي عالقات جيدة يمكن اِتثمارها عبر التقارب مع روِيا.
-4التقارب الروِي اإلِرائيلي في الكثير من المجاالت االقتصادية والعِكرية والِياِية جعل

الصين ترع في الِياِة الخارجية الروِية نموذج يمكن االحتذاء َه في التعامل مع إِرائيل،
وشريك ِياِي يمكنه توطيد العالقات بين الصين واِرائيل لخدمة المصالح الصينية العِكرية

والتكنولوجية.

ويتضح مما ِبق أن المحدد األيديولوجي كان من أهم العوامل التي أثرت على ِير

الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل عبر عقود ،وفي نفس الوقت كان هناك تأثير كبير للمحدد

االقتصادي ،ولعالقة الصين مع الواليات المتحدة األمريكية وتعاونها العِكري مع إِرائيل ،إضافة

إلى عالقتها مع الدول العربية واالتحاد الِوفيتي ،وليس انتهاء َالعامل الجغرافي والِكاني .بهذا

الترتيب التنازلي للتأثير كانت تلك العوامل والمحددات تؤثر على ِياِة الصين تجاه إِرائيل ،والتي
انعكِت على القضية الفلِطينية َشكل مَاشر ،وَأِلوب تحليلي يمكن أن نِتنتج وجود محددات

إ ضافية أثرت َشكل أو َآخر على الِياِة الخارجية الصينية ،نذكر منها المحدد اإلقليمي لدول
جوار الصين ،والمواقف العدائية اإلِرائيلية للصينَ ،اإلضافة إلى الوجود اليهودي في الصين.
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المبحـث الثـاني :أهداف وأدوات وسمات السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل
أوالً :أهداف السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل
إن الموقف الصيني المتوازن ربما ال يجعل من الدور الصيني في قضايا الصراع العربي-
اإلِرائيلي محل ترحيب داخل إِرائيل ،ووفقا ل(جيرالد ِتينبيرغ) أِتاذ العلوم الِياِية في جامعة
َار إيالن في إِرائيل" ،فإن الصينيين يحاولون أن يكونوا أوربيين ،إنهم يحاولون أن يكونوا فاعلين
عالميين ،والطريق نحو التحول إلى العبين عالميين يمر عبر االدعاء َأن لديهم ما يقدمونه .إن

للصين عالقات تجارية مع إِرائيل ،ولكن هناك فجوة ضخمة فيما يتعلق َفهم طبيعة المنطقة،

فالصين ليس لديها الصالت وال اآلليات وال ميراث من التدخل للعمل كراع للِالم ،وخصوصا َالنَِة

إلى إِرائيل التي ترع أنها يِاء فهمها في عالم ال يفهم الوضع اإلِرائيلي كما تفعل الواليات

المتحدة ،ولم تعترف الصين بإِرائيل إال عندما أدركت أن القوع الكبرع تعد لمؤتمر مدريد الِالم،

ففضلت أال تَقى وحيدة)World Time, 2013( .
يمكن تفِير أهداف الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل ،وصعود الدور الصيني في

منطقة الشرق األوِط ،والرغَة في القيام بدور أكبر في قضايا الصراع العربي-اإلِرائيلي َاألَِاب
التالية (محمد:)18:2013 ،

ِ-1يطرة اللوبي الموالي إلِرائيل على الِياِة الخارجية األمريكية تجاه منطقة الشرق األوِط،
وهو ما أفقد تلك الِياِة مصداقيتها ،وأوجد فجوة تريد الصين أن تمألها.

-2لم يحدث أي تغيير في الِياِة الخارجية األمريكية تجاه القضية الفلِطينية خالل فترتي رئاِة
أوَاما ،لعدم تحمس األخير إلجراء أي تعديل.

-3تقدم الصين نفِها كصديق لكل من فلِطين واِرائيل ،وتعتبر أن ذلك يمكنها من تأدية دور

إيجابي وحيادي وأكثر صدقية من الموقف األمريكي المتحيز دائما إلِرائيل في مِاعي حل القضية
الفلِطينية التي تعتبرها القضية المحورية ذات التأثير في الِالم واالِتقرار في الشرق األوِط.
ويرع وليد عبد الحي

()13

أن تغيرات البيئة الداخلية الصينية تتحكم إلى حد كبير في صنع

القرار الصيني ،ويعمل وفقا لجملة من األهداف وهي (عبد الحي وآخرون:)30:2002 ،
)َ (13احث أكاديمي وأِتاذ العالقات الدولية في جامعة اليرموك األردنية.
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الهدف األول :تدعيم التنمية االقتصادية والتحديث ،فمنذ تبني برنامج اإلصالح االقتصادي ،بدأت

الصين في التأكيد على أن التنمية هدف رئيس للِياِة الخارجية ،أعطت األولوية لهذا الهدف في
الوقت الحاضر.
الهدف الثاني :هو القدرة العِكرية ،للمحافظة على الِيادة واالِتقالل ،وقد جعلت القوة االقتصادية
من الممكن تحديث المؤِِة العِكرية ،وتم اإلِراع في هذه العملية نتيجة للنزاعات اإلقليمية.

الهدف الثالث :تدعيم وضعها القومي بتحِين عالقاتها الخارجية ،إذ حاولت إحداث تقارب مع
مختلف الدول ،وتجِد ذلك في عالقاتها مع الدول األوروبية والشرق األوِط.
ثانياً :أدوات السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل
يتضح من تطور دور الصين في القضية الفلِطينية في المراحل التي مرت بها أن ثمة

تغي ار قد حدث في ِياِتها ،وأن هناك فرقا كبي ار بين موقفها في المرحلة األولى ال ارفض لالعتارف

بـإِرائيل والداعي إلزالتها بوصفها كيانا "عدوانيا" ،وبين الموقف األخير المعترف بـإِرائيل وال ارمي

ارت األمم المتحدة ،ولكن الواضح أيضا أن هناك موقفا
إلى تِوية القضية َالطرق الِلمية وقر ا

صينيا ثابتا وهو التمِك َالدور الداعم للقضية الفلِطينية ،والمطالب َالحقوق المشروعة للشعب

الفلِطيني بإقامة دولته المِتقلة على أرضه( .البدراني)16:2006 ،

فالتغير الحاصل هو تغير في اآلليات ،ويضمن الوفاء َمتطلَات مصالحها مع إِرائيل

والواليات المتحدة األمريكية ،وثَات في الموقف مما يضمن اِتماررية عالقاتها الجيدة مع الدول

العربية ويفي َالتزاماتها وهي دولة كبرع تجاه الحقوق التاريخية للشعب الفلِطيني ،ويِاعد على

اِتمارر مصالحها ونفوذها في المنطقة( .عبد العزيز)127:1998 ،

حيث انتهجت الصين ِياِة الَاب المفتوح ،حتى تبرز على أنها العب مهم في األوِاط

العالمية ،وخاصة المجاالت التجارية واالقتصادية ،وهذا ما تجلى في زيادة المَادالت التجارية

الصينية ،وتدفق االِتثمارات الخارجية ،وقد بنيت اِتراتيجية الصين الجديدة تجاه إِ ارئيل على
أدوات مهمة ،أبرزها:
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األداة االقتصادية الصينية تجاه إسرائيل
أن صعود الصين في المرحلة الراهنة قام على تعظيم اإلنتاج االقتصادي (األداة االقتصادية

كواحدة من أدوات الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل) ،دون الِعي إلى نشر اإليديولوجيا

الِياِية الصينية أو اِتعمار شعوب أخرع .ويلعب الحزب الشيوعي الذي يزيد تعداده على ثمانين
مليون عضو ،الدور المركزي في حماية وحدة الصين الجغرافية والقومية ،وهو نموذج يصعب تصوره
خارج إطار دولة قوية مترامية األطراف ،تبلغ مِاحتها تِعة ماليين وِتمائة مليون كيلومتر مربع،
ولديها كثافة ِكانية َاتت تقارب المليار وثالثمائة وخمِين مليون صيني ،موزعين على ِت
وخمِين قومية( .ظاهر :2014-2-19 ،نت)
ويعتبر النشاط الصيني في إِرائيل أحد أهم األدوات المِتخدمة في الِياِة الخارجية

الصينية ،وهو جزء من ظاهرة عالمية على ضوء االندماج المتزايد للصين في االقتصاد العالمي

واتجاهات نمو الشركات والمنظمات العلمية والتكنولوجية الصينية ،مما يزيد من نشاطها في إِرائيل

َما في ذلك المجاالت الحِاِة والبنى التحتية والموارد الطبيعية( .عفرون :2014-4-14 ،نت)

من جهة أخرع ،فإن إِرائيل تِعى إلى االِتفادة من تصاعد قوة الصين الدولية ومكانتها

على المِتوع العالمي وتقدمها االقتصاديَ ،ما يخلق ِوقا لِلع التكنولوجيا العالية في إِرائيل،

وهو ما تحتاجه الصين أيضا ،إضافة إلى ضمان مِاندة القوع الصاعدة في القرن الـَ 21ما يتماشى

مع ِياِة إِرائيل التقليدية في االرتَاط َالقوع العظمى ،ولذا تِعى إلى تطوير عالقاتها مع

الصينَ ،اعتَار أنه من المتوقع أن تكون قوة رئيِية فاعلة في النظام الدولي في النصف األول

من القرن الحالي ،دون التخلي عن تمِكها َعالقتها االِتراتيجية مع الواليات المتحدة( .الوزيري،
 :2015-9-1نت)
األداة العسكرية الصينية
أعلنت الصين م ار ار رفضها للحلول العِكرية في زمن العولمة وتداخل المصالح بين الدول

على المِتوع الكوني ،وطمأنت العالم إلى أنها لن تِتخدم النمو االقتصادي لتحقيق أهداف عِكرية

توِعية والِيطرة على الدول األخرع ،بل لتعزيز عالقاتها الِياِية واالقتصادية والثقافية مع جميع

الدول والشعوب ،بهدف تحقيق المنفعة المتَادلة للجانبين .ونجحت فعال في فتح آفاق جديدة مع
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جميع دول العالم ،لضمان نموها االقتصادي في الداخل وَالتعاون مع جميع دول العالم( .ظاهر،

 :2014-2-19نت)

وحِب وجهة نظر دان بلومينثال( ،)14فإن دافع إِرائيل الرئيِي لبيع أِلحة إلى الصين

هو دافع مالي ،لكن الـَعض في إِرائيل أشار أن بيع األِلحة للصين يمكن أن يمثل ثقال في هذا

المجال حيـث يِمح إلِرائيل بإقناع الحكومة الصينية وقف نشر األِلحة إلى "أعداء" إِرائيل،
ومثل هذا االعتقاد هو َمثاَة خداع للنفس وعكس كل الدالئل ،فالقـدس

()15

لـيس لها تأثير على

َكين .ففي الوقت الذي تشتري فيه الصين نظم أِـلحة إِرائيلية ،لـم يحدث تقلص في مبيعات

األِلحة الصينية إليـران .وِـوف تـصَح األعبـاء االِتراتيجية على إِرائيل َاهظة َشكل متزايد.
(بلومينثال)46:2005 ،
لذا فاألداة العِكرية المشار إليها هنا كإحدع أدوات الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل

ال ُيقصد بها التدخل العِكري الصيني في الشرق األوِط ،حيث لم نشهد ذلك طوال العقود الماضية،

خاصة فيما يتعلق َالقضية الفلِطينية والصراع مع إِرائيل ،بل إن المقصود بها هي العالقات

العِكرية الصينية-اإلِرائيلية التي تطورت منذ ثمانينات القرن الماضي.
األداة الدبلوماسية الصينية تجاه إسرائيل

تكرر الصين في وثائقها الرِمية مفاهيم الحل الِلمي ،والِالم العالمي ،واالِتقرار

الداخلي ،والعيش المشترك ،والمنفعة المتَادلة ،والتنمية الَشرية واالقتصادية المِتدامة .وتخلت عن

اِتعمال المصطلحات الغربية التي تشير إلى الهيمنة ،والتِلط ،واالِتعمار الجديد ،واإلمبريالية،
وغيرها .وَشرت َمرحلة جديدة في تاريخ الصين والعالم ،تنبني على تحقيق االنِجام بين مكونات

الشعب الصيني الداخلية ،وضمان المصلحة المشتركة للشعب الصيني مع مصالح الشعوب األخرع،
ورفض كل أشكال االِتغالل والتَعية ،وترفض الحلول العِكرية ،وَِاق التِلح ،وتوازن الرعب

بين قوع عِكرية متناحرة تهدد الِالم العالمي .وتشدد على بناء الثقة بين قوع دولية مختلفة،

) (14مدير مركز الدراِات اآلِيوية في معهد أميركان إنتربرايز َالواليات المتحدة األمريكية ،والذي ُيعنى َالقضايا
األمنية في شرق آِيا والعالقات الصينية األمريكية .شغل منصب مِتشار أول للصين وتايوان ومنغوليا في و ازرة
الدفاع األمريكية ،ومفوض في لجنة مراجعة العالقات االقتصادية واألمنية بين الواليات المتحدة والصين.
)(15

يشير الكاتب ب "القدس" إلى إِرائيل َاعتَارها عاصمتها حِب وجهة نظره ،مع اعتراض الَاحث على ذلك.
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لتتعايش معا َِالم في عالم متعدد األقطاب يِعى إلقامة عولمة أكثر إنِانية( .ظاهر-2-19 ،

 :2014نت)

وتتركز مؤشرات التحول في الِياِة الخارجية الصينية في عاملين رئيِيين :أولهما

الخطاب الذي ألقاه الرئيس (جينبينج) خالل المؤتمر المركزي للعمل على الِياِة الخارجية ،وهو

أهم اجتماعات الحزب الشيوعي الصيني فيما يتعلق َمناقشة ملف الِياِة الخارجية ،والذي ُعقد

مطلع ديِمبر/كانون االول عام  ،2015ألول مرة منذ عام  ،2006وَحضور ِتة من أعضاء
المكتب الِياِي للجنة الدائمة َالحزب الحاكم ،وشكل الخطاب تحوال في عدة ثوابت تقليدية في

الِياِة الخارجية الصينية ،أهمها ما ُيعرف َالمبدأ الذي أطلقه الزعيم الصيني الِابق (دينج
َخ ِ
وتمه ْل في انتظار وقتك المناِب"( .الشرقاوي)2015 ،
ف َو ْج َه َكَّ ..
شياوبينج) قبل عشرين عاما" :أ ْ
القوة الناعمة واألداة اإلعالمية
تواصل الصين بناء عالقات ودية مع جميع دول العالم ،وتتمِك َِياِة الحلول الِلمية

للمشكالت الدولية المزمنة ِياِيا ،واالِتفادة القصوع من القوة الناعمة لنجاح الحلول االقتصادية،

وان صعود الصين في المرحلة الحالية قام على تعظيم اإلنتاج االقتصادي والعالقات االقتصادية
الِيما في ميدان المَادالت التجارية ،دون الِعي إلى نشر أيديولوجية الِياِية الصينية أو اِتعمار

شعوب أخرع ،حيث أعلنت الصين م ار ار رفضيا للحلول العِكرية في زمن العولمة ،وتداخل المصالح

بين الدول على المِتوع الكوني ،وطمأنت العالم إلى أنها لن تِتخدم النمو االقتصادي لتحقيق

أهداف عِكرية توِعية والِيطرة على الدول األخرع ،بل لتعزيز عالقاتها الِياِية واالقتصادية
والثقافية مع جميع الدول والشعوب ( .ظاهر :2014-2-19 ،نت)

خطاب الرئيس (جينبينج) خالل المؤتمر المركزي للعمل على الِياِة الخارجية
تضمن
ُ
وقد ّ

عدة مَادئ أِاِية للِياِة الخارجية الصينية يمكن
في مطلع كانون األول/ديِمبر عام َ ،2014
تلخيصها في المحاور التالية (الشرقاوي:)2015 ،
كحل للخالفات الدولية ،والتمِك في الوقت ذاته
-1التأكيد على حتمية التعاون والتفاوض ّ
َحماية الصين لِيادتها ووحدة أراضيها ،في إشارة إلى عدم التراجع عن مواقفها التقليدية من
الخالفات اإلقليمية والحدودية مع عدد من دول الجوار اآلِيوي .ويأتي هذا التوجه التصالحي الداعم

لفكرة الحوار ،كرد على المخاوف اإلقليمية والدولية من توظيف الصين تفوقها االقتصادي ومشروعها
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لتحديث قدراتها العِكرية ،في فرض الهيمنة واتَاع مقاربة عِكرية في تولي عالقتها الخارجية؛

حيث أكد (جينبينج) ضرورَة أن تعمل الصين على "الدفع َالحلول الِلمية للخالفات والنزاعات بين
الدول ،وذلك عبر الحوار والتشاور ،ومعارضة اللجوء للتهديد َاِتخدام القوة" .وأشار في الخطاب
نفِه ،إلى "التزامها القوي َِيادة أراضيها ،وحقوقها الَحرية ،وحماية مصالحها ووحدة أراضيها".

-2الدعوة إلى تفعيل منهج دبلوماِي قائم على أدوات "القوة الناعمة" ،والترويج للنموذج الثقافي

واالقتصادي الصيني ،فقد أكد (جينبينج) حتمية "زيادة الترويج لقوة الصين الناعمة ،والنجاح في

ويمكن تفِير اعتماد الصين
عرض التجربة الصينية ،وتقديم رِالتها َشكل أفضل إلى العالم"ُ ،
لمقاربة "القوة الناعمة" و"الدبلوماِية االقتصادية" ،بزيادة وتيرة المِاعدات والمنح المقدمة من

الِلطات الصينية عبر برامج وأطر مختلفة للتعاون مع عدة دول حول العالم ،وانشاء مشاريع
تنموية ،وتحفيز قطاع البنية التحتية على المِتويين اإلقليمي والدولي ،وهو ما ُيحقق للصين تحِين

صورتها خارجيًّا كمانح مرن ال يضع شروطا معقدة تتعلق َأنماط الحكم ،أو الِجالت الحقوقية.

 -3التحول عن مبدأ الزعيم دينج شياوبينج ،فيما يتعلق بتمهل الصين في تقديم ذاتها كقوة دولية؛

حيث أكد جينبيج ضرورَة التزام الصين "بدبلوماِية دولة كبرع ،على أن تتميز َالِمات الصينية،
فتتِم َالنمط الصيني ،والِلوك الصيني ،والتوجه الصيني" .وطالب الحضور خالل المؤتمر

المركزي َالعمل على الِياِة الخارجيةَ ،العمل َشكل خالق "على صياغة الدبلوماِية الصينية،
ِواء على الصعيد النظري أو العمليَ ،وَلْف ِت النظر العالمي إلى الحلم الصيني".
ثالثاً :سمات السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل
()16

يصف عالء محمد

الِياِة الخارجية الصينية تجاه منطقة الشرق األوِط َشكل عام

َأنها معقدة ومتداخلة ،بل تبدو متناقضة أيضا ،فالصين تقيم عالقات مع إِرائيل وتدعم الشعب
الفلِطيني ،وتقيم عالقات قوية مع إيران وفي الوقت نفِه عالقات قوية مع الِعودية ،وهذا يفتح

المجال لعدد من الِيناريوهات واالحتماالت لمِارات العالقات وتوازناتها( .محمد)7:2013 ،

))16

أِتاذ مشارك ورئيس قِم العلوم الِياِية واإلدارة العامة في كلية التجارة بجامعة أِيوط في مصـر .وهو

زميل مؤِِتي فورد وفولبرايت ،وعضو الشَكة العربية لتعليم النزاهة ،وعضو مجلس إدارة مركز دراِات المِتقبل
بجامعة أِيوط.
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تتمثل أهم ِـ ــمات الِـ ــياِـ ــة الخارجية الصـ ــينية تجاه إِ ـ ـرائيل حِـ ــب وجهة نظر عالء

محمد َما يلي (محمد:)8:2013 ،

ِ-1ـ ـ ــعي الصـ ـ ــين لحماية مصـ ـ ــالحها االقتصـ ـ ــادية مع بلدان المنطقة ،وخصـ ـ ــوصـ ـ ــا فيما يتعلق
بوارداتها من النفط ،فعلى الرغم من تعزيز الص ـ ــين إلنتاجها المحلي ،إال أن واردات النفط تمثل،

كما يش ـ ـ ــير َاحثون ص ـ ـ ــينيون َ 60المئة من حاجات الطاقة الص ـ ـ ــينية؛ وهكذا أص ـ ـ ــَحت حاجة
الص ـ ــين المتزايدة إلى النفط ،ومن ثم االهتمام َأمن الطاقة ،ركيزة أِ ـ ــاِ ـ ــية من ركائز الِ ـ ــياِ ـ ــة

الخارجية تجاه المنطقة َشكل عام.
-2عدم رغَة الص ـين في حدوث تصــادم بين ِــياِــاتها وِــياِــات الواليات المتحدة تجاه منطقة

الش ــرق األوِ ــط ،أخذا في االعتَار العالقات الوطيدة بين الواليات المتحدة واِـ ـرائيلَ ،اإلض ــافة
إلى عدم رغَة الص ـ ـ ـ ـ ــين في حدوث تأثيرات ِ ـ ـ ـ ـ ــلبية في العالقات التجارية المتنامية مع الواليات

المتحدة األمريكية.

-3تنامي العالقات الصـ ـ ــينية مع إِ ـ ـ ـرائيل بدرجة تمنعها من انتقادها أو التصـ ـ ــويت ضـ ـ ــدها في
األمم المتحدة.
-4النظرة الخاصة للصين إلى الشرق األوِط ،والتي تأتي في إطار ِياِتها العامة الداعية إلى
بناء بيئة اِ ـ ـ ــتقرار وِ ـ ـ ــالم دولية ،ألن قض ـ ـ ــايا الصـ ـ ـ ـراع العربي-اإلِـ ـ ـ ـرائيلي معقدة جدا ،والميل

الصيني إلى بناء تعاون اقتصادي مع البلدان العربية أكتر من ميلها إلى بناء تعاون ِياِي.

-5تبني الصـ ــين رؤية خاصـ ــة لحل مشـ ــاكل الشـ ــرق األوِـ ــط تقوم على ما يلي :اعتماد التعاون

اإلقليمي كأِاس للِياِة األمنية ،وعدم الرغَة في التورط عِكريا ،والقناعة َأن التعاون الثنائي
والمتعدد وبناء التنمية االقتص ــادية ِ ــوف يحد من األزمات في المنطقة ويعالج مش ــكلة اإلرهاب،

والتزام اعتماد القنوات الدبلوماِ ــية في تطبيق ِ ــياِ ــاتها في الش ــرق األوِ ــط ،وتش ــجيع اتجاهات

حوار الحضارات الثنائية والمتعددة.

ويبدو أن الجديد في الِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــياِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الخارجية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينية هو التركيز على مفهوم "الفوز
المشترك" ،والدعوة إلى إظهار الروح المتصفة بدفع المِاواة والثقة المتَادلة والشمولية واالِتفادة
المتَادلة والتعاون متَادل المنفعة ،وأن الص ـ ــين تؤيد عدم حص ـ ــر "الفوز المش ـ ــترك" على المجال

81

االقتص ــادي فحِ ــب ،وانما يكون مفهوما اِ ــتراتيجيا ينطبق على جميع الش ــؤون الدولية ،والَحث
عن المصالح االقتصادية المشتركة من أجل تحقيق التنمية والرخاء المشترك.

وعبر وزير الخارجية الصيني (يانغ جيتشي) خالل زيارته األولى إلى جنوب الِودان في

نص المقابلة الكتابية التي نشرت على موقع حكومة جنوب الِودان على شَكة اإلنترنت وصحيفة

المصير يوم  9آب/أغِطس عام  2011أن الصين تنتهج َكل ثَات ِياِة خارجية ِلمية
ومِتقلة ،وتعمل على بناء عالم متناغم يِوده الِالم الدائم والرخاء المشترك .وتِعى الدبلوماِية

الصينية إلى الِالم والتنمية والتعاون ،وِماتها الرئيِية كما يلي (صحيفة الشعب اليوم اون الين،

:)2011

أوال :تلتزم الصين دائما َمبدأ اِتقاللية الِياِة الخارجية .
ثانيا :تعارض الصين نزعة الهيمنة وتِعى إلى حفظ الِالم العالمي.
ثالثا :تعمل الصين بنشاط على إقامة نظام ِياِي واقتصادي دولي جديد عادل ومنصف .
راَعا :تحرص الصين على إقامة وتطوير عالقات الصداقة والتعاون مع جميع البلدان على أِاس
المَادئ الخمِة المتمثلة في االحترام المتَادل للِيادة ووحدة األراضي وعدم االعتداء وعدم التدخل

في الشؤون الداخلية والمِاواة والمنفعة المتَادلة والتعايش الِلمي.

خامِا :تنتهج الصين ِياِة االنفتاح الشامل األَعاد على الخارج ،وتِتعد إلجراء التَادل التجاري
والتعاون االقتصادي والفني والتواصل العلمي والثقافي على نطاق واِع مع بلدان ومناطق العالم
على أِاس المِاواة والمنفعة المتَادلة ،لتدعيم الرخاء المشترك.

ِادِا :تشارك الصين مشاركة فعالة في نشاطات دبلوماِية متعددة األطراف ،وتعد قوة ثابتة
لحفظ الِالم واالِتقرار على المِتويين الدولي واإلقليمي.

من هذا المنطلق أعطت االِتراتيجية الصينية عناية فائقة للعالم العربي واعتبرته بواَة

آِيا من الغرب ،وأدركت الصين أهمية القضية الفلِطينية َالنَِة لألمة العربية ومنطقة الشرق

األوِط ،وتأثرت ِياِة الصين تجاه القضية والحقوق الوطنية الفلِطينية المشروعة وال تزال

تتأثر إ لى حد َعيد ،ولكنها تتِم َالثَات رغم كل المتغيرات الدولية الكبيرة التي عصفت َمنطقة

الشرق األوِط والعالم( .اللوح)2010 ،

82

بناء على ما ِ ـ ـ ــبق ،فإنه يمكن وص ـ ـ ــف الِ ـ ـ ــياِ ـ ـ ــة الخارجية الص ـ ـ ــينية تجاه إِـ ـ ـ ـرائيل

ب"الِياِة المرنة" والتي تشكلت فيها األدوات واألهداف َشكل متَاين ،ومن خالل تحليل النظام
الِ ــياِ ــي الص ــيني يمكننا أن نِ ــتِ ــقي أهمية ثَات األهداف على األدوات والِ ــمات ،فِ ــياِ ــة

الصــين تجاه إِ ـرائيل كانت قد رِــمت لنفِــها هدف تحقيق مصــالحها القومية منذ البداية ،وحتى
وقت أ ْن كانت تتبنى األيديولوجية الماوية ،وذلك الهدف لم يتغير طوال المراحل التاريخية لتطور
العالقة بين الطرفين ،غير أن المتغيرات في هذه المعادلة كانت األدوات والوِ ـ ـ ـ ــائل التي اتَعتها

الصين في ِياِتها الخارجية ،وقد تنوعت وتبدلت تلك األدوات تَعا لظروف المرحلة المِتخدمة
فيها.
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تمهيد
تعتبر مرحلة التِوية الِلمية مرحلة تحول؛ فهي المرحلة التي أيدت فيها الصين التِوية
الِلمية لحل الصراع العربي اإلِرائيلي َما فيها القضية الفلِطينية ،وذلك َعد انعقاد اتفاق الِالم

بين إِرائيل ومصر ،وتبني العرب لِياِة التِوية الِلمية للنزاعات والصراعات ،وقد انعكس ذلك
على ِياِة الصين تجاه إِرائيل ،واذا تتَعنا المواقف نرع أنه بداية ونتيجة لالنقِام العربي حول

اتفاقية الِالم بين مصر واِرائيل عام  ،1979اكتفت الصين َمهاجمة إِرائيل ومطالبتها
َاالنِحاب الكامل من األراضي العربية المحتلة عام  .1967وقد اعتمدت الصين هذه الِياِة

رِميا واعالميا خالل هذه الفترة كأحد أعمدة ِياِتها الخارجية .ومن أمثلة ذلك بيان مندوب الصين

الدائم في األمم المتحدة في كانون األول/ديِمبر عام  ،1984حيث أكد أنه بدون االتفاق على حل
عادل للقضية الفلِطينية فلن يِتتب اِتقرار للِالم في المنطقة ،مؤكدا مِاندة َالده َال تحفظ

لكافة الحقوق العربية( .الدِوقي)191:1998 ،

في بداية مفاوضات الِالم بين العرب واِرائيل في تشرين األول/أكتوبر عام ،1991

أعلنت الصين رغبتها القيام بدور رئيس في عملية الِالم ،إال أن الرد اإلِرائيلي كان متعنتا إذ
رفضت دخول الصين ،طرفا في عملية الِالم ،إال َعد أن تعترف بها اعتارفا كامال ،وَعد أن تقيم
عالقات دبلوماِية كاملة معها ،وأعلنت مِاندتها لمشروع الِالم الذي اعتمده مؤتمر القمة العربية
في مدينة فاس المغربية عام  1982الذي يعترف ضمنا بوجود "إِرائيل" ويدعو إلقامة الدولة

الفلِطينية المِتقلة( .توفيق)212-211 :2003 ،

وأخذت الِياِة الصينية تركز على ضرورة تِوية مشكلة الصراع العربي  -اإلِرائيلي

َالطرق الِلمية ،ولم تعد َالحدة نفِها التي كانت عليها أثناء حكم الزعيم (ماو تِي تونغ) ،ولكنها

وان تخلت عن لغة التشددَ ،قيت محافظة على الثوابت الوطنية للشعب الفلِطيني التي تؤيد الشعب

الفلِطيني في قضيته العادلة ،وتدعو إلى تِوية مشكلة الصراع العربي  -اإلِرائيلي ِلميا ضرورة
البد منها لتحقيق األمن في المنطقة ،كما تؤدي لتعزيز دور األمم المتحدة َعيدا عن وصاية هذه

الدولة أو تلك ليكون أكثر فاعلية في حل قضايا الشعوب ومعالجة الن ازعات القائمة بينها ،والمِاهمة
في تثبيت دعائم األمن والِلم الدوليين ،وقد َع َرفت ِياِتها شيئا من المرونة في التعامل مع األمم
المتحدة الِيما َعد عام  ،1978وَعد أن كانت تنظر إليها على أنها أداة من أدوات اإلمبريالية

العالميةِ( .ليمان)32:2006 ،
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وقد تعاملت الصين مع تطورات هذه القضية المحورية العربية من منطلق اعتَاراتها

وأولوياتها عبر العقود الخمس الماضية .فعلى الرغم من قناعتها وايمانها َعدالة الحق العربي ،إالّ
أنها لم تتجاوز الخطوط الحمراء التي قد تقود إلى تهديد حقيقي لمصالحها مع الغرب ،فاالعتدال،

حد ما أيضا الحيادية كانتا الِمتين األِاِيتين لتعامل الدولة الصينية مع هذه القضية العربية
والى ّ

المحورية( .أبو جابر)167:1999 ،

حيث دعمت الصين ومازالت القضية الفلِطينية ِواء َاعترافها َمنظمة التحرير عند

تأِيِها ومنح مكتبها في َكين الحصانة الدبلوماِية الممنوحة للِفارات األجنبية ،وتقديم الدعم

المالي لها ،أم من خالل اِتقَالها قادتها وأعضائها على األراضي الصينية ،ومن الجدير َالذكر أن

الصين كانت أول دولة أجنبية توجه دعوة رِمية لرئيس منظمة التحرير أحمد الشقيري لزيارتها ،كما

أن الصين الزالت تؤكد على موقفها المؤيد إلنشاء دولة فلِطينية مِتقلة( .األنَاري)1:2011 ،

وَعد أقل من ثالث ِنوات على توقيع اتفاق أوِلو ،كان المشهد الِياِي الذي رِمه

(جاد يعقوبي) ِفير إِرائيل في األمم المتحدة يتضمن التركيز على حدوث تحول جوهري في
العالقات بين إِرائيل واألِرة الدولية ،وقال يعقوبي" :لقد حددنا ألنفِنا خالل هذه الِنوات أهدافا

لعملنا هي تطبيع عالقاتنا مع األمم المتحدة والتعاون مع كل دولة على اِتعداد لذلك ،واالشتراك
في كل نشاطات األمم المتحدة التي تتوافق مع مصالحنا" .وأوضح يعقوبي أنه تم خالل تلك الفترة

اِتئناف أو إقامة عالقات دبلوماِية مع  27دولة ،وصار إلِرائيل عالقات دبلوماِية مع 150

دولة من أصل  185دولة عضو في األمم المتحدة( .عبد الكريم)41:2004 ،

فعلى الرغ م من هذه التغيرات المهمة والمصالح الكبيرة التي ربطت بين الصين واِرائيل،

وعلى الرغم من التغير في الِياِة الخارجية الصينية بتقديم المصالح على األيديولوجيا ،إال أن

التغيير في الموقف الصيني من القضية الفلِطينية كان في أِلوب وأدوات الدعم وليس في جوهره.
(الهليس)7:2015 ،
ومن الجدير َالذكر أن الصــين قد َادرت إلى افتتاح ِــفارة لها لدي الِ ـلطة الفلِــطينية

في قطاع غزة في ش ــهر كانون األول/ديِ ــمبر عام َ ،1995عد إقامة الِ ــلطة الفلِ ــطينية ،ولقد

تولى رئاِـ ــة الَعثة الصـ ــينية كال من الِـ ــفراء (جينغ شـ ــياو لونغ ،ليو جي هاي ،وو جيو هونغ،

قونغ شياو شينغ ،يانغ وي قوه)( .اللوح :2012-12-10 ،نت)
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المبحــــــــــــــث األول :الســــياســــة الخارجية الصــــينية تجاه إســــرائيل بين عامي 1998-1993
وانعكاساتها على القضية الفلسطينية
َعد اإلعالن عن اتفاق المَادئ الفلِطيني-اإلِرائيلي والذي ُعرف َاتفاق أوِلو في 13
أيلولِ/بتمبر عام  ،1993أعلنت الصين تأييدها له ،وِرعان ما كشفت الِياِة الصينية عن
آلياتها لتحقيق الِالم في المنطقة ،وذلك من خالل مطالبتها بتنفيذ كامل لق اررات األمم المتحدة

ومبدأ األرض مقابل الِالم ،ودعوتها إلى جهود مشتركة بين الفلِطينيين واإلِرائيليين ،وأ َّن لديها

التزام َاإلعراب عن رأيها أما المجتمع الدولي رغم عدم امتالكها لمَادرة تجاه الِالم ،مع حفاظها

على ِياِة خارجية ثابتة خالل تلك الفترة تجاه إِرائيل رِميا واعالميا َمطالبتها بإعادة الحقوق
الفلِطينية( .الهليس)77:2015 ،
أوالً :مرحلة ما بعد أوسلو في السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل
يتضح من خالل القراءة لِياِة الصين الخارجية خالل تلك الفترة أنها اتَعت ِمة الحيادية

وِمة االعتدال ،وذلك َعد أن كانت مواقفها تتِم َالشدة والحزم تجاه إِرائيل خصوصا ،إال أننا

نِتطيع أن نصف مرحلة ما َعد أوِلو ب"التعقل الصيني" في ِياِتها الخارجية ،فمجريات األحداث

المتِارعة في الشرق األوِط خالل تلك الفترة من مؤتمر أوِلو إلى دخول الِلطة الفلِطينية إلى
غزة وأريحا ثم االنتفاضة الفلِطينية عام  1996جعل الصين تتروع في ميولها تجاه أي من الجانبين

اإلِرائيلي كان أو الفلِطيني ،بل إنها عبرت عن عدم رغبتها في التغول الشديد في العملية الِلمية
وتفاصيل المفاوضات ،وذلك َعد أن تم اِتَعادها من اللجنة الرباعية المكلفة َمتاَعة المفاوضات

بين الِلطة الفلِطينية واِرائيل.

إذ قام (رابين) رئيس الوزراء اإلِرائيلي الِابق في تشرين األول/أكتوبر  1993بزيارة

للصين دفعت َاتجاه تعزيز العالقات خاصة في المجاالت العلمية ،أما (نتنياهو) فقد قام بزيارتين

للصين ،األولى خاطفة اِتمرت لعدة ِاعات في  23من آب/أغِطس عام  ،1997والثانية في

 25من أيار/مايو عام  1998اِتمرت لمدة أربعة أيام ،وقد كان هدف الزيارتين األِاِي هو منع

وصول التكنولوجيا المتطورة لدول الشرق األوِط والتأثير على تصويت الصين في األمم المتحدة.

(هآرتس)2000 ،

87

ومن األَِاب التي أدت إلى التغير النِبي التدريجي في الِياِة الخارجية الصينية تجاه

إِرائيل َشكل خاص والصراع العربي-اإلِرائيلي َشكل عام (الدِوقي:)192:1998 ،

-1تغير الموقف العربي نفِه من آليات الصراع َعد عدة حروب متواصلة ،انتهت َاتفاقية ِالم

بين مصر واِرائيل ،وقبول العرب َالِالم كوِيلة لتِوية القضية الفلِطينية وفقا لق اررات قمة فاس

عام  ،1982ومشاركة العرب في مؤتمر مدريد للِالم.

-2االِتجاَة للتغيرات التي تشهدها االِتراتيجية األمنية الصينية التي أصَحت تعتمد على إقامة

عالقات صداقة وحِن جوار مع الدول المحيطة بها ،مما ألقى بتأثيره على االِتراتيجية العِكرية،

فأصَحت تعتمد على مبدأ الدفاع عن النفس بدال من مبدأ الِعي وراء العدو واللحاق َه وتدميره
كما كان متَعا في الماضي.

-3االنفتاح الصيني المحِوب على العالم َالمشاركة في عملية الِالم َالشرق األوِط ،في

المفاوضات متعددة األطراف ،كدولة كبرع تشارك في التغييرات الدولية ،وبوصفها عضوا دائما في
مجلس األمن ،وتِعى لتغيير الصورة التي انطَعت عن نظام حكم َكين كنظام ضد الديمقراطية

والحرية ،خاصة َعد أحداث ميدان الِالم الِماوي عام .1986

-4الِعي الصيني الِتمالة الجانب األمريكي الذي يعد قطَا من أقطاب النظام الدولي الجديد عن

طريق الجانب اإلِرائيلي ،فضال عن أ َّن الصين كانت تِعى إلى دعم عالقاتها بإِرائيل للحصول
على تكنولوجيا عِكرية متطورة رفضت الدول الغربية تزويدها بها.

من ناحية أخرع ،فإن الصين دعمت الِلطة الفلِطينية من خالل تقديم المِاعدات المادية

لبلورة الدولة الفلِطينية ،وبلغت مِاعداتها للِلطة القضية الفلِطينية بين عامي 1994و1998

حوالي ثمانية مليون دوالر أميركي ،كما أن هناك تمثيل ِياِي صيني لدع الِلطة الفلِطينية في
قطاع غزة .بيد أن هذا التمثيل يعد جزء من الِفارة الصينية لدع إِرائيل .فالصين تصوت في

الجمعية العامة لألمم المتحدة لصالح الق اررات المتعلقة َالقضية الفلِطينية .ففي الدورة الثالثة

والخمِين للجمعية العامة ِنة  ،1998صوتت لصالح القرار  42/53الصادر في  4كانون

األول/ديِمبر والذي يؤكد على التِوية الِلمية للقضية الفلِطينية وتحقيق الحقوق األِاِية للشعب
الفلِطيني َما فيها حق تقرير المصير وانِحاب إِرائيل من األراضي المحتلة ِنة  1967وحل
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مشكلة الالجئين الفلِطينيين َما يتفق وق اررات الجمعية العامة الصادرة في كانون األول/ديِمبر

ِنة ( .1948الِيد ِليم)150:1999 ،

يمكن القول أن تلك المرحلة كانت َمثاَة اِتمرار لِياِة الصين الحيادية تجاه الصراع

العربي-اإلِرائيلي ،ويتضح ذلك من وقوفها على مبدأ الحل الِلمي للقضية الفلِطينية ،في الوقت

الذي طورت فيه عالقتها مع إِرائيل ،ولم تِتخدم تلك العالقات في الضغط على إِرائيل لتغيير

طريقة تعاملها مع الفلِطينيينِ ،وع ما يصدر من تصريحات ِياِية ،ولكنها اِتخدمتها في
توِيع عالقاتها العِكرية والتجارية معها ،في الوقت الذي ال يمكن أن ننكر وجود دعم مالي صيني

للِلطة الفلِطينية ضمن إطار رؤيتها لبناء الدولة الفلِطينية المِتقلة.

ثانياً :انعكاس اتفاق أوسلو على سياسة الصين تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية
أكدت الصين م ار ار أنها توافق على ما توافق عليه األطراف العربية-اإلِرائيلية ،وأنها ليِت

فاعال في المفاوضات العربية-اإلِرائيلية .كذلك صرح (تِوع تيان كاع) المتحدث َاِم و ازرة
الخارجية الصينية في تموز/يوليه ِنة " ،1997نأمل أن تظهر األطراف المعنية (العربية
واإلِرائيلية) مزيدا من تحمل المِؤولية لتحقيق الهدف والتغلب على العقَات ودفع مِيرة الِالم

إلى األمام لمصلحة الدول العربية واِرائيل وجميع األطراف َما فيها القوع الكبرع" ،وفي أثناء زيارته

للقاهرة ِنة  1997صرح (كيان كياتشن) وزير خارجية الصين ،أن ِياِة الصين تجاه القضية
الفلِطينية تتحدد في خمِة عناصر هي:

-1أن محادثات الِالم ينَغي أن تِير على أِاس تنفيذ ق اررات األمم المتحدة المتعلقة َالشرق
األوِط وصيغة األرض مقابل الِالم المتفق عليها في مؤتمر مدريد للِالم.

-2تنفيذ كل االتفاقات الموقع عليها َشكل جاد وتفادي أي تعطيل لعملية الِالم.
-3القضاء على اإلرهاب والعنف في كل أشكاله حتى يتِنى إرِاء أمن الدول الشرق أوِطية.

فالصين تعترض على كل أشكال اإلرهاب والعنف مهما كان مصدرها.

-4مع تقدم عملية الِالم فإن التعاون االقتصادي اإلقليمي يجب أن يزداد حتى يِاعد على تَادل

الثقة ونبذ العداء تدريجيا بين الدول العربية واِرائيل في طريقها للتنمية المتَادلة.
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-5يلتزم المجتمع الدولي َالعمل ِويا مع األطراف المعنية في الشرق األوِط لتحقيق ِالم شامل
وعادل ودائم في اإلقليم ،والصين مِتعدة لبذل جهودها في هذا الصدد.

وأضاف وزير الخارجية أن "الصين ليِت في مركز الوِيط في عملية الِالم ولكنها

توضح وجهات نظرها في عملية الِالم في الشرق األوِط لألطراف المختلفة ،كما أنها تتعرف على
وجهات نظرهم .وتؤيد الصين القضية العادلة للشعب الفلِطيني( .الِيد ِليم)149:1999 ،

وقد َقيت الصين ،رغم عالقاتها الدبلوماِية مع إِرائيل ،على مواقفها المنددة َاإلجراءات

واالعتداءات اإلِرائيلية ،فقد وصفت مجزرة الحرم اإلبراهيمي عام َ 1994أنها "عمل إرهابي
وخطير" ،وأنه "يثبت ضرورة التوصل إلى تِوية عادلة للقضية الفلِطينية" ،وقال ناطق َاِم و ازرة

الخارجية الصينية إن حكومته "صدمت وتدين َشدة العمل العنف اإلرهابي" ،ودعا إِ ارئيل إلى اتخاذ
كافة اإلجراءات الالزمة لوقف أعمال العنف ،مشددا على أهمية تِريع المفاوضات لتحقيق ِالم

شامل( .الحياة اللندنية)1994 ،

وقد كان االِتقَال الحافل الذي لقيه الرئيس الفلِطيني ياِر عرفات في زيارته للعاصمة
الصينية َكين يوم  13حزيران/يونيو عام  ،1998وَحضور الرئيس الصيني (جيانغ زيمين) في

ِاحة (تيان أتمين) الكبرع ،حيث يِتقبل رؤِاء الدول والشخصيات الدولية المرموقة ،دور في لفت

االنتَاه مجددا للدور الصيني من القضية الفلِطينية ،وهو دور تاريخي َِاق ومميز في مِاندة

الحقوق المشروعة للشعب الفلِطيني وقضيته العادلة منذ بدايتها األولى( .الدِوقي)190:1998 ،
وفي تقدير الَاحث فإن التغير في الِ ـ ــياِ ـ ــة الخارجية الص ـ ــينية تجاه إِـ ـ ـرائيل خالل تلك

المرحلة يمكن تفِــ ـ ــير دوافعه من خالل جملة التغيرات والتحوالت العالمية ،واألحداث المختلفة التي

مرت على الشـ ـ ـ ـ ــرق األوِـ ـ ـ ـ ــط خالل تلك المرحلة ،كما أن هناك هدف هام ال يمكن إغفاله ِـ ـ ـ ـ ــعت
الصــ ـ ـ ـ ـ ــين جاهدة إلى تحقيقه ،أال وهو تحِــ ـ ـ ـ ـ ــين عالقتها مع الواليات المتحدة ،وبناء جِــ ـ ـ ـ ـ ــور من

العالقات الجيدة واإليجابية معها ،وهذا الهدف يتصل َال شك مع عالقة الصين بإِرائيل وِياِتها
الخارجية تجاهها .وكذلك فإن رغَة الصين َاالِتفادة من التكنولوجيا المتطورة التي َحوزة إ ِرائيل،

وِــعيها للوصــول إلى تِــليح يتِــاوع مع نظرائها األمريكان والروس ،تلك الرغَة وذلك الِــعي كانوا

أيض ـ ــا من أهم دوافع التحول الذي ش ـ ــهدته فترة التِ ـ ــعينات على الِ ـ ــياِ ـ ــة الخارجية الص ـ ــينية تجاه

إِـ ـرائيل ،يض ــاف إلى ذلك العالقات الثنائية ،التجارية منها والِ ــياِ ــية ،العلنية منها والِـ ـرية ،التي
بدأت تنشأ بين إِرائيل وأطرافا عربية.
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ومن المالحظ خالل تلك الفترة ،والتي تلت اعتراف الص ــين بإِـ ـرائيل والتَادل الدبلوماِ ــي

الرفيع بين البلدين ،أن الصــين قد قللت من مشــاركتها في عملية التِــوية الِــلمية ،ولم تقدم تص ـور
لحل القضــية الفلِــطينية ،على األقل خالل الحقَة الزمنية التي تلت اتفاق أوِــلو ،وذلك على الرغم

من تأكيد الصــين َااللتزام َالق اررات الدولية الخاصــة َالقضــية الفلِــطينية لحل القض ـية الفلِــطينية،

كما أنها لم تِ ــتغل عالقاتها التي بدأت َالص ــعود مع إِـ ـرائيل لدفع عملية المفاوض ــات الثنائية بين
الطرف الفلِطيني واإلِرائيلي.
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المبحــــــــــــث الثــــــــــــاني :الســياســة الخارجية الصــينية تجاه إس ـرائيل بين عامي 2004-1999
وانعكاساتها على القضية الفلسطينية

تؤكد الصين دوما وَشكل رِمي أن تعاونها مع تل أبيب ال يغير من مواقفها تجاه القضية

الفلِطينية ،وقد أكد الِفير الفلِطيني في الصين مصطفى الِفاريني على أن تنامي العالقات
اإلِرائيلية الصينية لن يؤثر على موقف الصين من القضية الفلِطينية ،وذلك العتَارات الِياِة

الخارجية الصينية التي تقوم على مَادئ التعايش الِلمي العادل ،وهو ما عكِته زيارة الرئيس

(جيانغ زيمين) للقدس الشرقية في  15نيِان/أبريل عام  ،2000كما عكِته مواقف الصين الداعمة
لمصالح العالم الثالث( .مركز زايد للتنِيق والمتاَعة)2000:39 ،

حيث عكِت زيارة الرئيس الصيني (جيانغ زيمين) إلِرائيل من  11وحتى  17نيِان/أبريل

من عام  2000مدع تطور العالقات بين الدولتين ،علما َأنه قد رافق الرئيس الصيني ضمن زيارته
إلِرائيل عشر وزراء( .هآرتس)2000 ،

وزار (جيانغ) فلِطين في أهم زيارة قام بها رئيس صيني في نيِان/إبريل من عام ،2000

وكذلك الزيارة الرِمية التي قام بها (لي بنغ) رئيس اللجنة الدائمة للمجلس الوطني لنواب الشعب

الصيني في  22تشرين الثاني/نوفمبر  1999قابل خاللها الرئيس ياِر عرفات ورئيس المجلس

التشريعي الفلِطيني أحمد قريع( .اللوح)2010 ،

وحرصت الصين كذلك على تأكيد اهتمامها َالقيام بدور نشط في المنطقة ،فقامت عام

2002بتعيين مَعوث لها لعملية الِالم في الشرق األوِط لتِهيل عملية التواصل مع مختلف

األطراف (ال تزال مهامه قائمة حتى اآلن) ثم اتجهت لمزيد من تنشيط هذا الدور من خالل طرح

مَادرة ِالم تتضمن إقامة دولة فلِطينية مِتقلة على حدود  ،1967وعاصمتها القدس مع مراعاة

االعتَارات اإلِرائيلية األمنية ،وتطبيق مبدأ األرض مقابل الِالم على أن يتم تنفيذ ذلك عن طريق
المفاوضات وضرورة أن يقدم المجتمع الدولي الضمانات الالزمة إلنجاح عملية الِالم ،وَالرغم من

هذا الطرح الصيني إال أنها أيدت أيضا وَشدة خريطة الطريق التي طرحتها الرباعية الدولية عام

 ،2003والتي تضمنت إقامة دولة فلِطينية مِتقلة إلى جانب دولة إِرائيل أو ما يعرف َاِم حل
الدولتين ،وال يزال هذا هو الموقف الصيني الرِمي حتى اآلن( .إبراهيم)86:2016 ،
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أوالً :مرحلة النشاط السياسي الصيني في قضية الصراع الفلسطيني-اإلسرائيلي
إن المتاَعة الدقيقة للِياِة الصينية تجاه القضية الفلِطينية البد وأن تقودنا إلى تِاؤل

جوهري مفاده كيف يمكن لمثل هذه الدولة الكبرع التي تمتلك العديد من مقومات القوة الش ـ ـ ـ ـ ـ ــاملة

للدول أال يكون لديها دور مميز ومؤثر في هذه القضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــية المحورية والمركزية والتي تمثل جوهر
الصـ ـراع العربي اإلِـ ـرائيلي ،وماهي األِ ــَاب والعوامل التي أثرت وفرض ــت نفِ ــها على الِ ــياِ ــة

الص ـ ـ ـ ــينية لتكون على هذا النحو ،ومن ثم يتطلب األمر أهمية التعرض لهذا الموض ـ ـ ـ ــوع َقدر من
التفص ـ ـ ـ ـ ــيل َما يوض ـ ـ ـ ـ ــح طبيعة الدور الص ـ ـ ـ ـ ــيني ومراحله ومدع إمكانية أن يتطور إلى دور أكثر

إيجابية في ظل تزايد تصـ ــاعد حدة المشـ ــكالت الدولية ومدع الحاجة إلى االِـ ــتفادة من قوة الدور

الصــيني في حل هذه المشــكالت والِــيما القضــية الفلِــطينية  ،ومدع إمكانية أن يتم ذلك في ظل
مــا يراه الَعض من تراجع نِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــبى للــدور األمريكي في منطقــة الشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــرق األوِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــط ( .إبراهيم،

)85:2016

كان موقف الصــين من محادثات الِــالم الفلِــطينية – اإلِ ـرائيلية مِــؤول وجدي ،ومنذ

عام  ،2002قام مَعوث الصـ ـ ـ ــين الخاص لعملية الِـ ـ ـ ــالم في الشـ ـ ـ ــرق األوِـ ـ ـ ــط المعين من قبل
الحكومة الص ـ ـ ــينية بزيارات عدة بين فلِ ـ ـ ــطين واِـ ـ ـ ـرائيل والدول العربية ،وقدمت االقتراحات التي

قدمت الصين لتعزيز محادثات الِالم بين الفلِطينيين واإل ِرائيليين مِاهمات ايجابية( .صحيفة

الشعب اليومية أون الين :2013-5-6 ،نت)

إن خير ما يكش ــف عن الحيوية الص ــينية الجديدة في الش ــرق األوِ ــط مش ــاركتها األخيرة

في الدبلوماِية العربية-اإلِرائيلية .ففي مؤتمر صحفي عقد في ال ـ ـ ـ ــِاَع عشر من أيلولِ/بتمبر
عام  ،2002أعلن متحدث َاِم و ازرة الخارجية ال ـ ـ ـ ــصينية أن َك ـ ـ ـ ــين قررت ،بناء على طلب عدد

من الدول العربية ،تعي ـــين مَع ـــوث خاص لل ـ ــشرق األوِط .وأرِلت و ازرة الخارجية الصينية (وانج

شيجي) الدبلوماِ ــي المخ ــضرم ،الذي عمل في الِابق كِفير في الَحرين ،واألردن ،وايران ،إل ــي
المنطقـة .وعندما عاد (وانج) إلى المنطقة َصفته الجديدة َعد شهرين ،أعاد من جديـد التأكيـد على

المواقف الصينية َأن الصين تؤيد فكرة "األرض مقابل الِالم" كأِـاس للـِالم العربي-اإلِرائيلي،
واالعتراف َالحاجة إلى قيام دولة فلِطينية مِتقلة .لكن (وانـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــج) أكد على ضرورة ضمان أمن

ُعل ــ ـ ـ ـ ـ ـ ــن ألول مرة عام  ،1991وزار وانج في وقت الحق
إِ ـرائيل ،وهو موقف للحكومة الصــينيةُ أ ْ

إِرائيل وجميع جيرانها وتـشاور أيـضا مع المَعوثين للجنة الرباعية التي تـضم :الواليـات المتحـدة،
وروِـيا ،واالتحـاد األوروبي ،واألمم المتحدة( .تِيانج)28 :2006 ،
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وعبر وزير الخارجية الصيني (يانغ جيه تشي) في تصريح صحفي بتاريخ  7أيلولِ/بتمبر
َّ

عام  2011عن تأييد الصين للتوجه الفلِطيني لألمم المتحدة لنيل العضوية ،وقال" :إن الصين
تؤيد على الدوام القضية العادلة للشعب الفلِطيني ونضاله من أجل اِتعادة حقوقه الوطنية

المشروعة" ،وأضاف" :إننا نرع أن إقامة الدولة الفلِطينية المِتقلة حق غير قابل للتصرف للشعب
الفلِطيني ،وشرط للتعايش الِلمي المشترك بين فلِطين واِرائيل ،ونرع أيضا َضرورة إقامة
الدولة الفلِطينية المِتقلة كاملة الِيادة على حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية على

أِاس المفاوضات .وأردف" :نحترم ونؤيد ونتفهم التوجه الفلِطيني إلى األمم المتحدة ،ونؤيد كذلك

ِياِة الموازنة التي يتَعها الفلِطينيون فيما يتعلق َالعمل والدفع َاتجاه إقامة الدولة المِتقلة
واالنخراط في المفاوضات الِلمية مع الجانب اإلِرائيلي"( .الحياة الجديدة)2011 ،

وتقدم حكومة جمهورية الصين الشعبية الدعم المالي واالقتصادي للشعب الفلِطيني

وِلطته الفلِطينية ،فهي تخصص منحة مالية ِنوية لتنفيذ مشاريع حيوية وخدماتية لتطوير البنية
التحتية الفلِطينية في األراضي الفلِطينية َالضفة الغربية وقطاع غزة ،ففي  21أذار/مارس عام

 1999اِتكملت الصين تعبيد الطريق الِاحلي لمدينة غزة َطول أربعة كيلو مترات ،وهناك العديد
من المشاريع َانتظار التنفيذ ،تشمل إنشاء عيادات صحية ،وأقِام في الجامعات ،وبناء مقر و ازرة

الشؤون الخارجية الفلِطينية َمدينة رام هللا َالضفة الغربية ،وبناء وحدات ِكنية ،و تقديم مِاعدات

للشرطة الفلِطينية( .اللوح :2010-6-23 ،نت)

ثانياً :توسيع العالقات الثنائية بين الصين واسرائيل
على اثر ِياِة االصالح واالنفتاح ،ظلت مشكلة الشرق األوِط تحتل مكانة هامة في
الِياِة الخارجية الصينية ،وعلى الرغم من اِقاطها لخيار الكفاح المِلح ،وتأييدها للتِوية الِلمية
تماشيا مع المتغيرات االقليمية والدولية ،إال أن الموقف الصيني المؤيد والداعم للقضية الفلِطينية

لم يتغير ،وظلت الصين تدعو إلى حل ِلمي لمشكلة الشرق األوِط يقوم على أِاس الق اررات
الدولية التي تضمن اِتعادة الحقوق الوطنية المشروعة للشعب الفلِطينيَ ،ما فيها حقة في العودة

وتقرير المصير واقامة دولته الفلِطينية المِتقلة ،مؤكدة على ضرورة العدالة في الشرق األوِط،
واإلعراب عن دعوتها وتأييدها لعقد مؤتمر دولي للِالم في الشرق األوِط تحضره جميع األطراف
المعنية ،واألعضاء الخمِة دائمة العضوية في مجلس االمن الدولي وتحت رعاية األمم المتحدة،

َاعتَاره الطريق األمثل لحل مشكلة الشرق األوِط( .المركز العربي للمعلومات ،نت)
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وقد دافعت الصين عن عالقاتها بإِرائيل ،قائلة إ َّن عالقاتها التعاونية مع إِرائيل لن تضر

َمصالح أي طرف ثالث ،وقال المتحدث َاِم و ازرة الخارجية الصينية (ليو جيان تشاو) في مؤتمر

صحفي دوري إن خوف الواليات المتحدة َشأن مبيعات األِلحة اإلِرائيلية للصين ليس لها ما

يبررها ،وقد قام وزير الخارجية الصيني (لى تشاو شينغ) بزيارة إِرائيل في إطار جولته في الشرق
االوِط .وضغطت الواليات المتحدة على إِرائيل َشأن مِألة مبيعات األِلحة ،واوضح ليو "أن

الصين تولى أهمية كبرع لعالقاتها التعاونية متَادلة المنفعة بإِرائيل" ،وأضاف" :إن نمو العالقات

الصينية-اإلِرائيلية ِوف يخدم مصالح شعبي البلدين ،ويِهم في الِالم واالِتقرار اإلقليمي ،واكد
انه في تطوير العالقات الثنائية ،ويجب مراعاة مبدأ االِتقالل ،والتخلص من عوامل التدخل
الخارجي( .وكالة األنَاء الصينية شينخوا :2005-6-22 ،نت)

وكانت نائَة رئيس مجلس الدولة الصينية الِيدة (وو يى) قد صرحت بتاريخ 22

حزيران/يونيو عام َ 2004أن الصين واِرائيل لديهما قدرات كبيرة في التعاون االقتصادي والتجاري،
وأن الصين ترحب َقيام إِرائيل بدور أكثر نشاطا في التنمية االقتصادية في الصين ،وفى اجتماع
مع نائب رئيس الوزراء اإلِرائيلي الزائر (ايهود أولمرت) قالت وو إن الصين واِرائيل متكاملتان

بدرجة كبيرة في التعاون االقتصادي والتجاري ،وان الصين تشجع إِرائيل على المشاركة في
اِتراتيجيتها لتنمية المنطقة الغربية والقاعدة الصناعية الشمالية الشرقية ،وقالت وو إن الجانبين وقعا
الكثير من االتفاقيات خالصة َالتجارة واالِتثمار والتكنولوجيا خالل الِنوات الماضية ،وحقق

التعاون الثنائي في هذه المجاالت نتائج كبيرة ،من جانَه قال أولمرت وهو وزير الصناعة والتجارة

اإلِرائيلي إن َالده والصين بينهما الكثير من المصالح المشتركة ،وأعرب عن أمله في أن تؤدع
زيارته للصين إلى تِريع التعاون َشكل أكبر ،وقد جاء أولمرت إلى الصين تلبية لدعوة من وزير

الصناعة والتجارة الصيني ،وقد قام نائب رئيس الوزراء اإلِرائيلي والوفد المرافق له بزيارة شانغهاي
المركز االقتصادي للصين وهاربين عاصمة مقاطعة هيلونغجيانغ في شمال شرقي الصين( .صحيفة

الشعب اليومية أون الين :2004-6-22 ،نت)

وتأكيدا لذلك قال حوالي  200من المندوبين المشاركين في مؤتمر األعمال الصيني –

اإلِرائيلي ،إن الصين واِرائيل ِتعمالن على زيادة التعاون في االقتصاد والتكنولوجيا ،وقال (شو
قوان هوا) وزير العلوم والتكنولوجيا الصيني إن العالقات االقتصادية الثنائية تطورت َشكل ِريع

منذ اقامة العالقات الدبلوماِية بينهما قبل  12عاما ،وأصَحت إِرائيل ثالث أكبر ِوق للصين

في غرب آِيا وشمال أفريقيا بينما أصَحت الصين أكبر ِوق إلِرائيل في اِيا وِاَع أكبر ِوق
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لها في العالم ،ويتكامل اقتصاد كلتا الدولتين َشكل كبير ،وأكد شو أن الحكومة الصينية تعمل
جاهدة من أجل تنفيذ اِتراتيجياتها لتنمية المناطق الغربية ومنطقة الشمال الشرقي وقال إن الصين

في حاجة ماِة إلدخال رؤوس األموال والتكنولوجيا المتقدمة والعلوم من الخارج ،ورأع أن أولمبياد
َكين  2008ومعرض شانغهاي العالمي  2010قد أدت إلى دعم االِتغالل الواِع للتكنولوجيا
والمواد الجديدة في الصين ،حَِما ذكر الوزير الصيني مشي ار إلى أن ِياِة االنفتاح واإلصالح

في الصين أتاحت المزيد من الفرص للعالم َما في ذلك إِرائيل ،وأكد اِتعداد الصين لتطوير
عالقات مفيدة طويلة األمد بين حكومتي الدولتين وشركاتهما ،ومن جانَه قال نائب رئيس الوزراء

وزير الصناعة والتجارة والعمل واالتصاالت اإلِرائيلي الزائر (ايهود أولمرت) إن حجم التجارة البينية

بلغ  1.6مليار دوالر أمريكي عام  2003بنَِة زيادة قدرها  40في المائة عن العام الِابق وان

الحكومة اإلِرائيلية تعتبر الصين احد االِواق االِاِية المحتملة التي يمكن ان تواصل نموها
الِريع ،وقال ِفير إِرائيل لدع الصين (يهودا حاييم) إن الدولتين حافظتا على عالقات ِليمة

ومتنامية َشكل ِريع منذ عام َ 1992فضل النمو االقتصادي الصيني الِريع واِتقرار العالقات

الثنائية بين الدولتين .وأكد أن التعاون الحالي بين الدولتين في مجالي الزراعة والتكنولوجيا الفائقة
ِيزداد في الِنوات القليلة القادمة وِيؤدع إلى دعم التعاون في المجاالت األخرع( .صحيفة الشعب

اليومية أونالين :2004-6-23 ،نت)

خالصة القول أن الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل خالل المرحلة التي تلت التوقيع

على اتفاق أوِلو قد أظهرت مجموعة من النتائج الهامة التي يمكن قراءتها وتحليلها ،ويمكن ِرد
هذه النتائج كالتالي:

-1ترتكز رؤية الِياِة الخارجية الصينية تجاه الصراع الفلِطيني-اإلِرائيلي على المفاوضات

بين الطرفين ،وتدعم الصين ذلك التوجه خاصة َعد تبني منظمة التحرير الفلِطينية الخيار الِلمي.
-2دفعت مجموعة من التغيرات الدولية واألحداث التي مرت على الشرق األوِط خالل تلك المرحلة

توجه الِياِة الخارجية الصينية نحو تأييد اتفاق أوِلو بين الطرفين الفلِطيني واإلِرائيلي.

ِ-3عت الصين من خالل مطالبتها بتنفيذ ق اررات األمم المتحدة الخاصة َعملية الِالم في الشرق

األوِط إلى تأكيد مبدأ الحيادية والوقوف على مِافة واحدة من األطراف المتصارعة.
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-4اِتمرت الصين بدعم القضية الفلِطينية والمناداة َحل ِلمي يضمن إعادة الحقوق الفلِطينية

من خالل اِتمرار دعمها االقتصادي للِلطة الوطنية الفلِطينية.
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تمهيد
زار الصـ ــين وزير الشـ ــؤون الخارجية في الِ ـ ـلطة الفلِـ ــطينية زياد أبو عمرو ،في شـ ــهر

حزيران/يونيو من عـام  ،2007والتقى خاللهـا مع رئيس مجلس الـدولـة الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني (ون جيـاَـاو)،
ووزير الخارجية الصـ ـ ــيني (يانغ جيه تشـ ـ ــي) ،وهو راَع وزير للشـ ـ ــؤون الخارجية الفلِـ ـ ــطينية يزور

الص ـ ــين ،فلقد زارها من قبل الوزير نبيل ش ـ ــعث في تموز/يوليو  ،2003والوزير ناص ـ ــر القدوة في

أيار /مايو عام  ،2005والوزير محمود الزهار في أيار /مايو في عام  2006في إطار االجتماع
الوزاري العربي – الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيني الثاني لمنتدع التعاون العربي – الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيني والتقى مع وزير خارجية
الصــين ( لي تشــاو تشــينغ ) ،وزارها الوزير رياض المالكي مرتين كانت األولى مع الرئيس محمود

عَاس في زيارته الرِ ـ ــمية للص ـ ــين عام  ،2010والزيارة الثانية في نفس العام لحض ـ ــور االجتماع

الوزاري الثالث لوزراء الخارجية العرب والصين ،وكذلك َِام الصالحي األمين العام لحزب الشعب

الفلِــطيني بهدف شــرح الموقف الرِــمي الفلِــطيني من الذهاب لألمم المتحدة لنيل عضــوية دولة
مراقب غير عضـ ـ ــو وذلك في نوفمبر من عام  ،2012ومن قبله وفي نفس المهمة عضـ ـ ــو اللجنة

المركزية لحركة فتح عزام األحمد في عام ( .2011اللوح :2012-12-10 ،نت)
تجرب حظها في ملفات الصــراع الفلِ ــطيني -اإلِــرائيلي ،وبدا ذلك
حيث بدأت الص ــين ّ
عَاس) و(بنيامين نتنياهو) إلى الص ـ ـ ــين في ربيع ،2013
في الزيارات المتعاقَة لكل من (محمود ّ
وربما هي إشــارة لما ِــيأتي الحقا .فقد يتقلص نفوذ الواليات المتحدة حليفة "إِ ـرائيل" في المنطقة،

لكنه لن ينتهي َالتأكيد .فهي ِ ـ ـ ـ ــتَقى القوة العِ ـ ـ ـ ــكرية األولى المهيمنة في المنطقة .وربما تكون
الصـ ــين ارضـ ــية تماما عن قيام الواليات المتحدة بهذا الدور لمص ـ ـلحة االِـ ــتقرار اإلقليمي ،إال أن
النفوذ الِـ ــياِـ ــي للواليات المتحدة ،وتَعا لِـ ــياِـ ــاتها القاص ـ ـرة ،هو الذي يتآكل .ولن يطول الوقت

الذي ِ ـ ــتكون فيه الص ـ ــين وقوع آِ ـ ــيوية أخرع ش ـ ــركاء فاعلين في دبلوماِ ـ ــية الش ـ ــرق األوِ ـ ــط،
وِيكون ذلك أم ار حِنا( .هدِون)104:2013 ،

وصــرح (كونغ تشـوان) المتحدث َاِــم الخارجية الصــينية حول موقف الصــين من التغير

في النظام الِ ــياِ ــي الفلِ ــطيني " :إن تغير الوض ــع الِ ــياِ ــي الفلِ ــطيني يعتبر أم ار داخليا لدع

فلِ ـ ــطين .وان توتر الوض ـ ــع فيما بين إِـ ـ ـرائيل وفلِ ـ ــطين يقلق الناس ،فنرجو من جميع األطراف

المعنية أن تحرص على نتائج المفاوض ـ ـ ـ ــات الِ ـ ـ ـ ــلمية التي تم تحقيقها في المرحلة الِ ـ ـ ـ ــاَقة ،وأن

تواصــل دعم عملية الِــالم بين إِ ـرائيل وفلِــطين إلى األمام"( .و ازرة الخارجية لجمهورية الص ـين

الشعبية :2003-9-7 ،نت)
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المبحــــــــــث األول :انعكاسات السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل على القضية الفلسطينية
بعد تولي الرئيس محمود عباس رئاسة السلطة الفلسطينية
أوالً :تعزيز العالقات الصينية اإلسرائيلية
طورت الصــين عالقاتها مع إِـ ارئيل َشــكل غير مِــبوق خالل هذه الفترة ،ويتحدث وليد

عبد الحي عن أِـــَاب تقدم الِـــياِـ ــة الخارجية الصـــينية تجاه إِ ـ ـرائيل َاتجاه تطور كبير لتعميق

التعاون الثنائي بين الطرفين (عبد الحي:)4:2011 ،

-1إدراك الصين أن تطوير عالقاتها مع إِرائيل لن يكون له أية نتائج ِلبية لعالقات الصين مع

نظر لتزايد االعتراف العربي َش ــكل مَاش ــر أو غير مَاش ــر بإِـ ـرائيل ،وانتهاء فكرة
الدول العربية ،ا

مكاتب المقاطعة العربية تقريَا .وقد تبين أن هذه النظرة الص ـ ــينية كانت ص ـ ــحيحة؛ إذ أن عالقات

الصــين مع الدول العربية تتطور َشــكل متِــارع من ناحية ،كما أنها تتطور مع إِـرائيل من ناحية

ثانية؛ فقد ارتفع حجم التجارة الصـ ــينية العربية من حوالي  51مليار دوالر عام  ،2005إلى 109
مليار دوالر عام  ،2009وحوالي  70مليا ار في النصـ ـ ـ ــف األول من عام  ،2010كما ارتفع حجم

التجارة اإلِرائيلية-الصينية إلى  6.7مليار دوالر مرتفعا عن الفترة ذاتها َحوالي الضعف.

-2الرغَة الصـ ـ ـ ــينية في اِـ ـ ـ ــتثمار اللوبي اليهودي في الكونجرس األميركي َشـ ـ ـ ــكل خاص والنفوذ
اليهودي في العالم َشـ ـ ـ ـ ـ ــكل عام؛ فمن المعروف أن المنافس التجاري واألكثر أهمية للصـ ـ ـ ـ ـ ــين هو
وكثير ما عمل الكونجرس األميركي على اِـ ـ ـ ـ ـ ــتصـ ـ ـ ـ ـ ــدار ق اررات تعوق العالقات
ا
الواليات المتحدة،

الصينية-األميركية في قطاعات مختلفة.
كبير في صـ ـ ـ ــنع الق اررات األميركية ،فإن
ونظ ار إلدراك الصـ ـ ـ ــين َأن للوبي اليهودي ثقال ا
تطوير العالقة مع إِرائيل ِّ
يشكل عامال لدفع إِرائيل لتوظيف عالقتها مع اللوبي اليهودي التخاذ

ق اررات لصـ ـ ــالح الصـ ـ ــين ،أي كلما كانت العالقات الصـ ـ ــينية-اإلِ ـ ـ ـرائيلية أكثر تطورا ،كان اللوبي
اليهودي في المؤِِات األميركية أو حتى َعض الدول األوربية أقل عداء للصين.
-3إن تطوير العالقات بين المؤِـ ـِ ــات التجارية والتكنولوجية ومراكز الَحث العلمي الص ــينية مع

نظيرتها اإلِـ ـ ـ ـرائيلية ،يتيح لها الوص ـ ـ ــول إلى التكنولوجيا الغربية التي يِ ـ ـ ــهل على المؤِـ ـ ـ ـِ ـ ـ ــات
كثير ما أُو ِ
صـ ـدت
اإلِـ ـرائيلية الوص ــول لها عبر فروع هذه المؤِـ ـِ ــات الغربية في إِـ ـرائيل ،بينما ا
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أبواب هذه المؤِـ ـ ـ ـِ ـ ـ ــات في وجه الص ـ ـ ــينيين ،أي أن هذه العالقة تؤدي َالص ـ ـ ــينيين َطريقة غير

مَاشرة للوصول للتكنولوجيا الغربية الِيما العِكرية منها.

لعل نظرة على العالقات بين الطرفين خالل الفترات الِ ـ ـ ـ ــاَقة تعزز ما أش ـ ـ ـ ـرنا إليه ،فقد

َاعت إِ ـرائيل أِــلحة للصــين خالل الفترة من َ 1994-1984مبلغ  7.5مليار دوالر ،وشــاركت

 164شــركة إِ ـرائيلية في عالقات تقنية في ميادين مختلفة مع الصــين ،وكانت هي المزود الثاني

للص ــين َعد روِ ــيا ،كما كش ــفت االتفاقية الص ــينية-اإلِـ ـرائيلية عام  2000عن تعاون في مجال
الدفاع بخاصــة في إنتاج طائرات بدون طيار ،وهي االتفاقية التي َّ
عطلتها واشــنطن َعد اكتشــافها،

كما دفعت إِرائيل غرامة للصين َمقدار  350مليون دوالر كتعويض عن الضرر الذي لحق بها
جراء إلغاء مشروع إنتاج طائرات الفالكون.
من َّ

-4الرغَة الصـ ــينية في اِـ ــتثمار رؤوس األموال اليهودية في العالم ،من خالل جذبها إلى الِـ ــوق

الص ــيني ،الِ ــيما أن إلِـ ـرائيل دورها في تش ــجيع المش ــروعات المش ــتركة بين رأس المال اليهودي
والصيني.

ويرع مروان ِوداح

()17

أن المخطط اإلِرائيلي كان يهدف وما يزال يهدف الى تلطيخ

ِمعة الصين َالطين والِخام ،وفصل الصين عن التحالف والتعاضد مع الفلِطينيين والعرب
والمِلمين ،واِتعداء كل حليف دولي وأممي على الصين ،ألن للصين مِتقبل واعد في الَشرية

تريده إِرائيل لها وحدها على قاعدة الِيكولوجية الصهيونية االِتحواذية المعروفة ،وجعل قضية

فلِطين عارية من دعم َكين ،بل ووقف الدعم الكبير صينيا لقضية العرب المركزية ،إال أن ذلك
لم يحصل ولن يحدث ،وِتَقى الصهيونية الماكرة تَحث عن ِبب كبير لكِب المعركة الِياِية

الخيرة والنابهة متنبهين لهذه العملية
ضد الصين وفلِطين في أن ،لكن الصين والقوع العربية ّ
التآمرية ،وأن مشروع نتنياهو ِيَقى هو مناهض للصين ،وِيحاول قبل خروجه من رئاِة الوزراء
النيل من مشروع األربع نقاط الصيني الذي طرحه ِاَقا الرئيس الصيني واألمين العام للحزب

وقدمه للرئيس محمود عَاس ولنتنياهو ،واألخير قبل َه  ،لكنه
الشيوعي الصيني (شي جين بينغ)ّ ،
حرر فلِطين من قَضة الصهيونية ويدفع َعجلة الِالم
عمل فو ار لتفشيله ووأده ،لكون المشروع ُي ّ
َالشرق االوِط إلى األمام ،فكان أن توقفت الدعوة للمشروع الِلمي الصيني َالمنطقة ،لكن الصين

)(17

صحفي وكاتب متخصص َالشأنين الصيني والروِي ورئيس االتحاد الدولي للصحفيين واإلعالميين والكتّاب

العرب أصدقاء الصين.
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لم توقف رغم ذلك مِاعيها الِلمية تجاه شعب فلِطين ،ولم َيجف دورها الِياِي الفاعل في
فلِطين والدول العربية ،وَقيت الوفود الصينية الحزبية والحكومية تزور فلِطين والعواصم العربية
وتنِق مع العرب والفلِطينيين المحاصرين َاالحتالل واحالل الم ِ
طلع على آرائهم
ِتوطنين ،وت ّ
ُ
َ
وتق أر مقترحاتهم التي هي نافعة للصين التي تبني مشروع العدالة والِالم العالمي من خالل
االقتصادي والتجارة والِياِة الصينية الشفافة والِلمية الناعمة الم ِ
ناصرة لألممِ( .وداح)2015 ،
ُ
وقد اكدت الصين خالل تلك الفترة م ار ار وتك ار ار على دعمها القضايا العادلة للشعوب

العربية في الحفاظ على حقوقها الوطنية ومصالحها المشروعة ،واِتعادة أراضيها المحتلة كافة،

والتوصل إلى حل عادل للقضايا العربية العادية ،وفقا لق اررات الشرعية الدولية ،وفي مقدمتها قضية
فلِطين .جاء ذلك في البيان الختامي لندوة العالقات العربية الصينية الذي انعقد في َكين عام

( .2006ندوة العالقات العربية الصينية)172:2006 ،

وما يلفت النظر خالل تلك الفترة هو مشاركة الصين بناء على دعوة أمريكية في مؤتمر

انابوليس الذي عقد في تشرين الثاني/نوفمبر َ ،2007غرض إحياء عملية تفاوض فلِطينية-
إِرائيلية تنتهي بإعالن الدولة الفلِطينية ،أو على األقل تحدد مالمحها النهائية ،وفي هذا المؤتمر

طرح وزير خارجية الصين رؤية شاملة لما اعتبره أِس الِالم في الشرق األوِط ،وقد تضمنت

خمِة مَادئ على النحو التالي (أبو طالب:)144:2008 ،
-1احترام التاريخ ،ونظ ار إلى ما يشهده الشرق األوِط من تغيرات عميقة ،يجب على األطراف
المعنية أن تواجه الواقع ،وأن تتخذ خطوات جريئة تتماشى مع تيار العصر ،ومن ثم ،فمن المهم

الشروع في عقد مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي.
-2نبذ العنف وازالة العقَات ومواصلة االلتزام الصارم َمحادثات الِالم ،فالقوة ال يمكنها أن تحقق

ِالما دائما.

-3دفع محادثات الِالم َطريقة كلية ومتوازنة ،وتوفير البيئة المؤدية لنجاحها .وَما أن هناك

ارتَاطا بين القضية الفلِطينية وقضايا الصراع العربي-اإلِرائيلي األخرع ،لذلك ينَغي اِتئناف
محادثات الِالم بين إِرائيل وكل من ِوريا ولبنان ،حتى يمكن لهذه المحادثات ولمثيلتها

الفلِطينية-اإلِرائيلية أن تِاندا وضع َعضها الَعض.
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-4إعطاء أولوية للتنمية وتعزيز التعاون من أجل تدعيم أِاس محادثات الِالم ،ومن هنا تأتي

أهمية قيام المجتمع الدولي بزيادة المِاعدات اإلنِانية ومِاعدات التنمية إلى فلِطين ،وايجاد
تعاون اقتصادي إقليمي كمدخل لضمان األمن اإلقليمي.

-5بناء توافق وزيادة اإلِهامات وتعزيز مِاندة عملية الِالم ،إذ ينَغي على المجتمع الدولي أن
ينفذ تعاونا وثيقا ،ويقيم آلية متعددة األطراف لتِهيل ومِاندة مَاحثات الِالم.

وعلى صعيد انعكاِات الِياِة الخارجية الصينية على القضية الفلِطينية ،وضمن

عضويتها في مجموعة دول البريكس ،فإنه عند رصد بيانات وزراء خارجية هذه المجموعة (والتي
تضم كال من الصين وروِيا والب ارزيل والهند وجنوب افريقيا) ،يمكن تحديد مواقفها من الموضوع

الفلِطيني على النحو التالي (عبد الحي:)11:2014 ،

األرضي التي احتلت
-1تأييد إقامة دولة فلِطينية قابلة للحياة ومتصلة جغرافيا وَِيادة تامة على ا

عام  ،1967وعاصمتها شرقي القدس ،مع قبول مبدأ مقايضة األراضي بين الطرفين اإلِرائيلي
والفلِطيني بتوافقهما على ذلك.

-2تأييد التِوية الِياِية للصراع العربي اإلِرائيلي على أِاس ق اررات األمم المتحدة ذات الصلة،
ومَادئ مؤتمر مدريد ،وبنود المَادرة العربية للِالم.

-3دعم الِعي الفلِطيني للحصول على العضوية الكاملة في األمم المتحدة.
-4رفض االِتيطان في األراضي الفلِطينية المحتلة واعتَاره عمال غير شرعيا ومخالف للقانون

الدولي.

-5دعم الجهود المبذولة لتوحيد الصف الفلِطيني ،والعمل على عدم التذرع َالتطورات الداخلية

(الربيع العربي) في المنطقة العربية لتأخير التِوية الِياِية للصراع العربي اإلِرائيلي ،بل يجب

أن تحفز هذه التطورات كافة األطراف على تِريع التِوية الِياِية للصراع.
ثانياً :الرؤية الصينية لتسوية القضية الفلسطينية

دعمت الص ـ ــين طلب فلِ ـ ــطين لالنض ـ ــمام لألمم المتحدة كدولة غير عض ـ ــو ،حيث قال

المتحدث َاِ ـ ـ ـ ـ ــم و ازرة الخارجية الص ـ ـ ـ ـ ــينية (هونغ لي) في إفادة ص ـ ـ ـ ـ ــحفية يومية" :إن َكين تتفهم
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وتحترم وتدعم طلب الفلِـ ـ ــطينيين لالنضـ ـ ــمام إلى األمم المتحدة" ،وشـ ـ ــدد المتحدث على َّ
أن َالده

تدعم دائما قضـية الشـعب الفلِـطيني العادلة الِـترداد حقوقه الوطنية والشـرعية ،وِـتؤكد دائما أن
إقامة دولة مِ ــتقلة حق مش ــروع للش ــعب الفلِ ــطيني على أِ ــاس حل الدولتين ،وص ــوتت الص ــين

لصـ ـ ـ ـ ـ ــالخ قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة  ، 67/19وهو القرار الذي صـ ـ ـ ـ ـ ــوتت عليه الجمعية

العامة لألمم المتحدة في اجتماعها الِ ـ ـ ــاَع والِ ـ ـ ــتين في  29تش ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر عام .2012

(الجزيرة نت :2012-11-13 ،نت)
كما حددت الص ـ ــين من خالل التفاعالت الالحقة لتوقيع اتفاق أوِ ـ ــلو موقفها من الدولة

الفلِــطينية َأنها دولة على حدود عام  ،1967وَما يتفق مع الق اررات الدولية ذات الصــلة ،وأكدت

ذلك في عدة مناِ ـ ــَات ،لعل آخرها كان خالل زيارة الرئيس محمود عَاس لَكين في  6أيار/مايو
عام  ،2013حيث طرح الرئيس الصــيني رؤية من أربع نقاط حول تِــوية القضــية الفلِــطينية من

خالل المَاحثات( .الهليس)87:2015 ،

حيث أكد الرئيس الصيني (شى جين بينج) تأييد َالده إلقامة الدولة الفلِطينية المِتقلة

ذات الِيادة الكاملة على أِاس حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية ،وحق الَقاء إلِرائيل
وأمنها يجب أن يكون موضع احترام ،وقال خالل اجتماعه مع الرئيس محمود عَاس في َكين

اليوم اإلثنين ،إن القضية الفلِطينية يجب أن توضع على ِّلم األولويات ،وان دعم الشعب
الصيني للشعب الفلِطيني صادق ومن أعماق القلب ،وِتؤيد الصين بثَات قضية الشعب

الفلِطيني العادلة ،كما تضمنت الرؤية الصينية التمِك َالمفاوضات َاعتَارها الطريق الوحيد

الذي يؤدي إلى الِالم ،وأنه يجب على الجانبين الفلِطيني واإلِرائيلي التكيف مع التيار العصري
والمثابرة على المضي في طريق مفاوضات الِالم من خالل التفهم المتَادل وتَادل التنازالت

لتقريب المِافة بينهما( .مفوضية التعبئة والتنظيم في حركة فتح :2013-5-6 ،نت)
يظهر لنا خالل الفترة التي تلت تولي الرئيس محمود عَاس رئاِة الِلطة الفلِطينية أن

الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل قد عززت عالقتها مع إِرائيل َالشكل الذي يضمن َقاءها
على اتصال َالقضية العربية المركزية وهي القضية الفلِطينية ،وفي نفس الوقت اِتمرت في

تأييدها للحل الِياِي الِلمي للقضية الفلِطينية عبر المفاوضات ،ومنه يمكن أن نِتنتج أن

الصين لم ترع في تطوير عالقتها مع إِرائيل آثار ِلبية على عالقتها َالعرب َشكل عام
والفلِطينيين َشكل خاص ،وهو ما دعاها إلى الَحث عن مصالحها الوطنية وتحقيق أهدافها.
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المبحــــث الثــــاني :انعكاسات السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل على القضية الفلسطينية
بعد وصول حركة المقاومة اإلسالمية حماس إلى الحكومة الفلسطينية

ال يمكن فهم الِ ـ ــياِ ـ ــة الص ـ ــينية تجاه الحكومة الفلِ ـ ــطينية الجديدة وفوز حركة حماس

َمعزل عن االتجاه العام الذي اتخذته الِ ـ ــياِ ـ ــة الص ـ ــينية منذ التحول الكبير الذي أص ـ ــاب بنيتها

الِياِية واالقتصادية في أعقاب اإلعالن عن برنامج التحديثات األربعة عام  1978والذي صَغ
الِياِة الخارجية الصينية َصَغة براغماتية إلى حد كبير( .القَط)98:2015 ،

أما مجموعة دول البريكس التي تضــم الصــين إلى جانب روِــيا والهند والب ارزيل وجنوب

أفريقيا ،والتي تمثل قوة عالمية صــاعدة(حيث تمتلك نحو  %23من الناتج العالمي ،وتضــم %42
من ِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـكــان العــالم ،ومِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــؤولــة عن  %33من النمو في النــاتج العــالمي ،وتختزن  %42من
االحتياطي النقدي العالمي) ،فإنها تؤكد تأييدها لتِ ــوية الصـ ـراع على أِ ــاس ق اررات األمم المتحدة

ومَادئ مدريد والمَادرة العربية ،وتحث المجموعة "اللجنة الرباعية" على تكثيف جهودها ،وتدعو

لــدور أكبر لمجلس األمن ،وموقفهــا من الق ـدس أكثر وضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــوحــا ،وتخلو بيــانــاتهــا من فكرة تَــادل

األ ارض ــي ،كما تخلو من عَارة "ما يتفق عليه الطرفان" التي يلص ــقها األمريكان واألوربيون بَعض
القضايا كالالجئين والحدود والقدس ،وتبدو بيانات البريكس أيضا أكثر تجنَا إلدانة حركة حماس.

(صالح)23:2014 ،

وقد أكد أِ ـ ـ ـ ـ ــامة حمدان العض ـ ـ ـ ـ ــو القيادي الَارز في حركة حماس خالل مقابلة مكتوَة

أجراها مع الدكتور محِـــن صـ ــالح من مركز الزيتونة للد ارِـــات أنه وفي إطار حرصـ ــها على بناء
عالقات إيجابية مع المنطقة ،فإن هناك بدايات لالتصـ ــال بين الحركة والصـ ــين ولقاءات ِـ ــياِـ ــية

مشجعة تهدف لتطوير العالقة مع الصين ،خاصة أن الذاكرة العربية نظرت للصين على أنها وما

تزال تشــكل دعما للقضــية الفلِــطينية في محطاتها المختلفة ،وفي ظل االعتقاد الِــائد أن الصــين

ِ ـ ــتكون العَا أِ ـ ــاِ ـ ــيا على المِ ـ ــتوع الدولي خالل العقد القادم ،في ِ ـ ــياق ما تفرض ـ ــه الواليات

المتحدة من تحديات على المِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــتوع الدولي ما يدفع َأكثر من طرف إلعادة النظر في شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكل
عالقاته مع المنطقة وطبيعتها ،فإن من المتوقع أن يتصـ ــاعد دور الص ــين كقطب ِ ــياِـــي دولي،

األمر الذي يفتح اآلفاق لعالقات إيجابية مع الصــين ،بوادرها قائمة ،وتِــعى الحركة إلى تطويرها.

(حمدان)2014 :19 ،
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وفي نفس اإلطــار ،فقــد أشـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـار حمــدان إلى أن حركــة حمــاس ومنــذ بــدايــات عالقــاتهــا

الخارجية قد اعتمدت جملة من المَادئ والِياِات التي شكلت ركيزة أِاِية إلقامة هذه العالقات

ابتداء ،ثم لتطويرها وتوِعتها (حمدان ،)1:2014 ،وَالتالي فإن الِياِة الخارجية الصينية تجاه

إِ ـرائيل َعد فوز حركة حماس في االنتخاَات الفلِــطينية قد انعكِــت َصــورة واضــحة على تبني
الحركة للرؤية المتوازنة في العالقات الدولية ،ال ِــيما على صــعيد دول شــرق آِــيا وأهمها الصــين
وما تمثله من ثقل ِياِي في مختلف المحافل الدولية.
وكانت الصـ ــين قد أدانت َشـ ــدة اغتيال عبد العزيز الرنتيِـ ــي في  17نيِـ ــان/ابريل عام

 ،2004وصرح (كونغ تشوان) المتحدث َاِم الخارجية الصينية أنه " يدين الجانب الصيني َشدة

أن أعادت إِ ـ ـرائيل اتخاذ " التصـ ــفية المحددة األهداف" لقتل الِـ ــيد الرنتيِـ ــي مِـ ــؤول حماس في
قطاع غزة ،ويعرب عن قلقه الش ـ ـ ـ ـ ـ ــديد إزاء احتمال زيادة تدهور الوض ـ ـ ـ ـ ـ ــع المتوتر بين إِـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل
وفلِطين نتيجة ذلك"( .و ازرة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية :2004-4-18 ،نت)

وفيما يخص تعاملها مع حركة حماس ،فإن الصـ ـ ـ ـ ــين لم توجه دعوة ص ـ ـ ـ ـ ـريحة للحكومة

الفلِطينية أو أي من أعضائها َشكل مَاشر ،واكتفت َالتعامل مع الحكومة الفلِطينية آنذاك في

الح ــدود ال ــدني ــا من خالل اتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـاالت تتم في النط ــاق األوِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــع من الط ــاَع الثن ــائي( .القَط،
 ،)100:2015بل إن قد ار من االرتَاك رافق زيارة وزير الخارجية الفلِ ــطيني لَكين حينها محمود

الزهار ،فقد نفت الخارجية الصــينية في  16نيِــان/ابريل عام  2006دعوته في البداية ،لتعود في

 18أيار/مايو من نفس العام لتعلن أنه ِ ـ ـ ـ ـ ـ ــيحض ـ ـ ـ ـ ـ ــر في نطاق دعوة لحض ـ ـ ـ ـ ـ ــور المنتدع العربي
الصــيني ،وتأكد هذا الموقف من خالل التص ـريحات الصــينية ذات الصــلة َالزيارة؛ حيث قال بيان

للخارجية الصينية في ذلك الوقت إن الصين قد ال تتفق َالضرورة مع ِياِة حماس ،ولكن يجب
احترام خيار الشعب الفلِطيني( .صالح)221:2007 ،

وكان الزهار قد أوضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــح خالل كلمته في االجتماع الوزاري لمنتدع التعاون الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني

العربي الذي انعقد في َكين في  31أيار/مايو عام  2006أن للعالقات الفلِطينية الصينية تاريخ
طويل يعود إلى حقَة الِ ـ ــتينات ،حيث وقفت الص ـ ــين إلى جانب الش ـ ــعب الفلِ ـ ــطيني في نض ـ ــاله

وتأكيدها المبدئي والدائم على حقوقه ،كما شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــاركت منذ العام َ 1994فاعلية في جهود المجتمع

الدولي في تنمية االقتصـ ـ ـ ــاد الفلِـ ـ ـ ــطيني ،ولعبت دو ار هاما في دعم طموحات شـ ـ ـ ــعبنا في التطور
والبناء ،وتقديمها الدعم الِــياِــي في المحافل الدولية ،وقال الزهار" :إن االحتالل اإلِــرائيلي يش ّـن
حربا شــعواء على شــعبنا الفلِــطيني األعزل ويقوم بتدمير يومي لمختلف مناحي الحياة لدينا .يقتل
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ويجرف المزارع واألشـ ـ ـ ـ ـ ـ ــجار المثمرة ويعتقل اآلالف من أبنائنا
ويدمر البيوت والمنازل ّ
اإلنِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــان ّ
البناء لم
ويقصـ ــف مناطقنا َشـ ــكل عنيف" ،وأضـ ــاف "على الرغم من التعاون االقتصـ ــادي والثقافي ّ
تغفل الصــين عن تقديم الدعم الِــياِــي لنا في المحافل الدولية في مواجهة االنتهاكات اإلِ ـرائيلية
لحقوق اإلنِ ـ ـ ـ ـ ــان الفلِ ـ ـ ـ ـ ــطيني والقانون الدولي والقانون الدولي اإلنِ ـ ـ ـ ـ ــاني واالِ ـ ـ ـ ـ ــتمرار في بناء

المِتعمرات وبناء جدار الفصل العنصري ما ُي َعّد جرائم حرب حقيقية"( .وكالة األنَاء والمعلومات
الفلِطينية وفا :2006-5-31 ،نت)

اتِـ ــاقا مع هذه المعطيات ،عملت الصـ ــين على انتهاج ِـ ــياِـ ــة متوازنة تجاه فوز حركة

حماس ،فقد رحبت بنتائج االنتخاَات الفلِــطينية ،ودعت و ازرة الخارجية الصــينية في شــَاط/فبراير
عام  2006المجتمع الدولي إلى عدم اتخاذ إجراءات قد تزيد أوضاع الشعب الفلِطيني ِوءا َعد
فوز حركة حماس .وَالرغم من إعالن الصين في آذار/مارس َأنها ِتِتمر في تقديم المِاعدات

غير المشـ ــروطة للشـ ــعب الفلِـ ــطيني ،وال تحبذ العزل الِـــياِـــي أو الحصـ ــار االقتصـــادي ،إال أن
موقفها حاول َطريقة دبلوماِ ـية عدم إظهار التعارض مع موقف القوع الدولية الكبرع األخرع من
حيث الجوهر ،وهو ما يتضح في المؤشرات التالية (صالح:)221:2006 ،

-1إعالن رئيس الوزراء الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني (وين جيــاو بو) في القــاهرة في حزيران/يونيو تــأييــد خــارطــة

الطريق.

-2توقيع الص ـ ـ ـ ـ ــين اتفاقا و ازريا عربيا ص ـ ـ ـ ـ ــينيا في حزيران/يونيو عام  2006على التعاون الثنائي
لمقاومة اإلرهاب ،وذلك من خالل االجتماع الوزاري الثاني لمنتدع التعاون العربي الصـ ـ ـ ــيني الذي
تم إنشاؤه في َكين عام .2004
-3إعراب الصــين عن أملها أال تؤدي مشــاركة وزير الخارجية الفلِــطيني حينها محمود الزهار في

االجتماع الوزاري العربي الص ـ ـ ـ ـ ـ ــيني في أوائل حزيران/يونيو إلى التأثير على العالقات الص ـ ـ ـ ـ ـ ــينية

اإلِرائيلية.

-4التأكيد على الطاَع اإلنِـ ـ ــاني للمِـ ـ ــاعدات للفلِـ ـ ــطينيين ،وهو ما أكده المندوب الصـ ـ ــيني في

المؤتمر الدولي الذي عقد في ِتوكهولم في أوائل أيلولِ/بتمبر لدعم الشعب الفلِطيني.

وكانت حماس قد رحبت َمَادرة الصــين الداعية إلى رفع الحصــار اإلِ ـرائيلي عن قطاع

غزة ،ض ـ ـ ــمن اتفاق دائم لوقف إطالق النار مع إِــ ـ ـرائيل ،وقال الناطق َاِ ـ ـ ــم الحركة ِ ـ ـ ــامي أبو
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زهري لوكالة أنَاء شـ ــينخوا الصـ ــينية ،إن حركته تثمن الموقف الصـ ــيني وغيره من المواقف الدولية

الداعمة لحق الشــعب الفلِــطيني في حياة كريمة دون حصــار واغالق للمعابر .وأضــاف أبو زهري
أن حماس تدعو إلى تطور الموقف الصيني وغيره من المواقف الدولية تجاه الضغط على إِرائيل

لالِ ــتجاَة لمطالب الفلِ ــطينيين اإلنِ ــانية والعادلة (فراس برس :2014-8-4 ،نت) ،وجاء ذلك

عقب دعوة وزير خارجية الصـ ـ ـ ـ ــين في  3آب/أغِـ ـ ـ ـ ــطس عام  2014إِ ـ ـ ـ ـ ـرائيل إلى وقف العملية
العِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرية في غزة ورفع الحص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــار المفروض على القطاع منذ  .2006وقال وزير الخارجية

الصــيني في مؤتمر صــحفي مشــترك مع نظيره المصــري ِــامح شــكري" :يجب على إِ ـرائيل وقف
عملياتها العِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــكرية ،البرية والجوية ،في قطاع غزة لتفادي ِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــقوط المزيد من المدنيين ،ورفع

الحصـ ـار أيض ــا عن القطاع واإلفراج عن األِ ــرع الفلِ ــطينيين" ،وأض ــاف أن "االِ ــتخدام المفرط

للقوة في غزة أمر غير مقبول ،ونأِ ـ ـ ــف النهيار الهدنة بين الجانبين ،وندعم جهود الوِ ـ ـ ــاطة بين
الجانبين الفلِطيني واإلِرائيلي لِرعة وقف إطالق النار"( .فراس برس :2014-8-3 ،نت)
وَالرغم من أن الصين لم تقطع اتصاالتها مع حركة حماس ،إال أن دوافع هذه العالقات

ليِت َعيدة كثي ار عن مواقف الدول الغربية ال ِيما االتحاد األوروبي ،من ناحية الرغَة في جذب
حماس للص ـ ــعود في قطار التِ ـ ــوية ،وقد بدا ذلك واض ـ ــحا في أقوال الموفد الص ـ ــيني الخاص إلى

الشرق األوِط (ِون بيجان) الذي قال إن حماس أمر واقع ال يمكن تجاهله ،لكنه أكد على وجود
خالفات ِ ـ ــياِ ـ ــية معها ،وطالبها َالتعامل ب"واقعية" لص ـ ــالح الش ـ ــعب الفلِ ـ ــطيني ،واالنخراط في

العملية الِلمية( .صالح)255:2009 ،
يمكننا عبر تحليل الِ ـ ـ ـ ـ ــياِ ـ ـ ـ ـ ــة الخارجية الص ـ ـ ـ ـ ــينية خالل الفترة الزمنية التي فوز حركة

المقاومة اإلِالمية حماس في االنتخاَات التشريعية الفلِطينية أن نتوصل للنتائج التالية:

-1التزمت الص ـ ـ ـ ـ ـ ــين َالحد األدنى من العالقات مع حركة حماس ،داعية في الوقت ذاته إلى عدم
إقص ـ ـ ــاء حماس من المش ـ ـ ــهد الِ ـ ـ ــياِ ـ ـ ــي الفلِ ـ ـ ــطيني ،وهو ما يؤكد على واقعية الرؤية الص ـ ـ ــينية

وانتهاجها النهج المتوازن في عالقتها مع األطراف الفلِطينية.

-2رأت الصـ ـ ـ ـ ـ ــين أن االلتزام َالتعامل مع القيادة الفلِـ ـ ـ ـ ـ ــطينية المتوافق عليها دوليا هو األنِـ ـ ـ ـ ـ ــب
لِياِتها الخارجية تجاه الصراع الفلِطيني-اإلِرائيلي ،األمر الذي دفعها إلى عدم توجيه دعوات

رِمية لقيادة حركة حماس لزيارة أراضيها.
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المبحــــــــث الثالث :انعكاسات السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل على القضية الفلسطينية
خالل االنقسام الفلسطيني

وفقا لمركز دراِات الصين وآِيا ،فقد منحت حالة النزاع بين حركة فتح وحركة المقاومة

اإلِالمية حماس والذي أدي إلى تقِيم الوطن المقِم إلى قِمين :دويلة في غزة ودويلة في الضفة

الغربية ورام هللا ،منحت المراقبين للشأن الصيني فرصة جيدة لقراءة مدي التنِيق والتعاون الجديد
بين َكين وواشنطن تجاه مزيد من القضايا الِاخنة في العالم .فالصين حتى وقت قريب كانت

تحتفظ َمِاحة كافية بينها وبين الواليات المتحدة تجاه كثير من قضايا الِاحة الفلِطينية،

خصوصا حول حماس ففي الوقت الذي رفضت فيه الواليات المتحدة نتائج االنتخاَات الفلِطينية
ولم تعترف َشرعية قيادات حماس وطالبت المجتمع الدولي َمقاطعة وزير الخارجية الفلِطيني،

تحدت الصين المنطق األمريكي واِتقبلت وزير الخارجية الفلِطيني محمود الزهار ،كما ذكرنا
ِاَقا ،في َكين ،إال أن الصين وفي ظل التعديالت الجديدة في ِياِتها الخارجية ِارعت
َاالنضمام إلي الواليات المتحدة واالتحاد األوربي في إدانتها المَطنة لحركة حماس وتأييدها الرِمي

"لشرعية الرئيس محمود عَاس والِلطة الفلِطينية " وأوقفت كافة اتصاالتها الرِمية َالحكومة

الموجودة في قطاع غزة .وبذلك تكون الصين قد تبنت إلى حد ما موقفا متِقا مع المواقف الغربية
تجاه األزمة في فلِطين ( .مركز دراِات الصين وآِيا ،نت)

كانت الصين قد رفضت َعد تشكيل حكومة الوحدة الوطنية الفلِطينية التي تشكلت عام

 2007التمييز بين أعضاء الحكومة على أِاس انتماءاتهم الِياِية ،وقال بيان رِمي صيني إن

الصين ِتتعامل مع حكومة الوحدة الوطنية التي شكلتها حركتا فتح وحماس دون تمييز بين أعضاء
هذه الحكومة( .القَط)101:2015 ،

وقد صرح المَعوث الصيني للشرق األوِط (وو ِي كا) خالل لقاء صحفي مع صحيفة

الصين اليوم بتاريخ  15حزيران/يونيو عام َ 2010أنه من الضروري اشراك حركة حماس في
جهود تحقيق األمن والِالم ،وقال وو ردا على ِؤال حول مدع اِتعداد الصين للتعامل مع حماس:

" َالنَِة لقضية الشرق األوِط ،غيرت الدول الغربية مواقفها حول حماس ،فقد صرح مِؤول

فرنِي َأنه ال يمكن حل مشكلة الشرق األوِط بدون حماس .من الضروري إشراك حماس في
جهود تحقيق األمن والِالم في الشرق األوِط ،ألن األمن والِالم في الشرق األوِط لن يتحقق

إال َعد تحقيق المصالحة الوطنية الفلِطينية من أجل تهيئة الظروف المناَِة لمحادثات الِالم

بين فلِطين واِرائيل .وقد بدأت اتصاالت مَاشرة بين قادة حركة حماس والدول األوروبية .الصين
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تؤيد المصالحة الوطنية الفلِطينية وتدعو حماس إلى االِتجاَة لطلَات ودعوات المجتمع الدولي،

وتدعو حماس إلي االعتراف َاتفاقيات الِالم التي تم توقيعها ألن الحرب والعنف لن يحال المشكلة،
وبرغم عدم وجود قنوات مفتوحة للصين مع حماس ،نحن نِتخدم قنوات مختلفة لتدرك حركة حماس

أن محادثات الِالم يمكن أن تحقق آمال ومصالح الشعب الفلِطيني .الصين تؤيد أي قوة تِاعد

في تحقيق أمن وِالم الشرق األوِط وتبذل الصين أقصى جهودها لتهيئة الظروف المناَِة
لمحادثات الِالم" ،وتاَع وو قوله " :كل شيء يتغير في العالم .كانت إِرائيل تعارض تعامل
المَعوث الصيني الخاص مع حركة حماس رِميا .لقد أجريت مقاَالت مع ممثلي الجانبين العربي

واإلِرائيلي في َكين ،واقترحت على الطرفين الفلِطيني واإلِرائيلي أن يشكال معا هيئة جديدة

دائمة للحفاظ على نتائج المحادثات ودفع تقدم محادثات الِالم خطوة َعد خطوةِ .أتشاور مع
الطرفين ألضع برنامج أعمالي في المِتقبل" ،وفيما يتعلق َموضوع المصالحة الوطنية الفلِطينية،
أكد وو أن المصالحة والوحدة الفلِطينية هي " عامل حاِم في إيجاد تِوية لقضية الشرق األوِط

" ،مشددا على أن الخالفات بين حركتي المقاومة اإلِالمية (حماس) وبين حركة التحرير الوطني
الفلِطيني (فتح) قائمة ،معربا عن أِفه لوجود مثل هذه الخالفات ،واصفا إياها َأنها "مؤلمة".

(ِي كا :2010-6-15 ،نت)

وفي ذات اإلطار ،اعتبرت الصين أن المصالحة الوطنية متطلب ضروري للفلِطينيين

وحتى لدول العالم الراغَة في إحالل الِالم في الشرق األوِط ،وجاء مجددا موقفها من المصالحة

الوطنية وحركة حماس على لِان مَعوثها للشرق األوِط (وو ِي كا) في مقابلة مع جريدة

األهرام المصرية حيث قال" :تمثل إعادة وحدة الصف الفلِطيني ليس فقط طموحا للشعب

الفلِطيني ،بل تطلعا طال انتظاره للمجتمع الدولي ،وتعرب الصين عن ترحيبها ودعمها لذلك،
وتثمن مِاهمة مصر في إنجاح المصالحة بين الفصائل الفلِطينية ،ويمكن القول من َاب

الموضوعية إن حركة حماس تمثل قوة هامة على الِاحة الِياِية الفلِطينية ال يمكن التغاضي
عن وجودهاِ ،واء في أثناء دفع المفاوضات بين فلِطين واِرائيل ،أو إقامة دولة فلِطين

المِتقلة على أِاس حل الدولتين ،ويجب على المجتمع الدولي أن ينظر إلى حماس بنظرة هادئة
وموضوعية ويدعم المصالحة الفلِطينية التي لم ِ
تأت َِهولة ويقدم إِهاما إيجابيا ومفيدا في
عملية الِالم ،ويدفعها َصورة جدية وفعالة(.موقع و ازرة الخارجية لجمهورية الصين الشعبية-27 ،

 )2011-7وأكد وو ،في مؤتمر صحفي مشترك مع أمين عام الرئاِة الفلِطينية الطيب عبد

الرحيم ،أن الصين تقدر الجهود الفلِطينية إلحالل الِالم في المنطقة ،ودعم َالده لتبني الِلطة
الفلِطينية خيار المفاوضات للوصول إلى حل عادل وشامل للقضية الفلِطينية حتى يحصل
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الفلِطينيون على دولة مِتقلة َِيادة كاملة ،وجدد دعم الصين للجهود التي تبذلها الِلطة
الفلِطينية إلنجاز اتفاق مصالحة وطنية مع َاقي الفصائل الفلِطينية ،مبديا في ذات الوقت

اهتمام الصين َشأن قضية حصار غزة ،مطالَا إِرائيل برفع الحصار في الحال حتى يتمكن

الفلِطينيون في القطاع من مواصلة حياتهم َشكل طبيعي.

وقد أشادت الصين َاتفاق المصالحة الفلِطينية ،وقالت إنه ِيبني التضامن الفلِطيني

الداخلي ،وقال المتحدث َاِم و ازرة الخارجية الصينية (تشين قانغ)" :إن الصين ترحب َالتقدم
اإليجابي فيما يتعلق َالمصالحة الفلِطينية ،ونهنئهم على ذلك" ،وتأتي تصريحات تشين َعدما

أعلنت حركة فتح ،التي يرأِها الرئيس الفلِطيني محمود عَاس ،وحركة حماس عن توصلهما إلى
اتفاق مصالحة في نيِان/أبريل عام َ 2014موجَه ِتبدأ حركتا فتح وحماس مناقشات لتشكيل

حكومة وحدة في غضون خمِة أِابيع واجراء انتخاَات برلمانية ورئاِية في غضون ِتة أشهر،
ويعد االتفاق الجديد نتيجة يومين من المناقشات المكثفة بين مِئولي حماس ووفد َارز يمثل منظمة

التحرير الفلِطينية ،وقال تشين إننا "مقتنعون َأن االتفاق ِيِاعد في بناء التضامن الداخلي
لفلِطين ،كما ِيِاعد َشكل أِاِي في تحقيق حلم بناء دولة فلِطينية والتعايش الِلمي بين

إِرائيل وفلِطين ،وان الصين كانت تري دائما أن المحادثات هي الحل الوحيد لتحقيق الِالم بين

الجانبين الفلِطيني واإلِرائيلي" ،وحث المتحدث الصيني الجانبين اإلِرائيلي والفلِطيني على
التمِك بهدف تحقيق الِالم والتخلي عن األحكام المَِقة وعدم وضع العراقيل وبذل جهود مشتركة
والِعي نحو تحقيق إنجازات عبر المفاوضات ،ودعا المجتمع الدولي إلى توجيه إشارة تشجيع

واضحة وتقديم المِاعدة المِتمرة للجانبين الفلِطيني واإلِرائيلي (.موقع الصين َعيون عربية:
: 2014-4-25نت)
خالصة النتائج التي يمكن قراءتها من خالل تحليل انعكاِات الِياِة الخارجية الصينية

تجاه إِرائيل على القضية الفلِطينية َعد االنقِام الذي أصاب المشهد الِياِي الفلِطيني:

-1جاء الموقف الصيني من االنقِام الفلِطيني متِقا إلى حد ما مع المواقف الغربية َاعتَار
حماس خارجة عن الشرعية الِياِية الفلِطينية المتمثلة في الرئيس الفلِطيني محمود عَاس.
-2رحبت الصين جهود المصالحة الفلِطينية بين حماس وفتح ،ودعت إلى بناء جِد ِياِي

فلِطيني موحد يِاعد في تحقيق مشروع الدولة الفلِطينية المِتقلة.
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تمهيد
أدت الحرب األمريكيــة على العراق وأفغــانِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـتــان في بــدايــة هــذا القرن ،والتغيرات التي
طرأت على الدول العربية إلى تحويل انتَاه العالم ونِ ـ ـ ـ ـ ــيان القض ـ ـ ـ ـ ــية الفلِ ـ ـ ـ ـ ــطينية ،لكن اندالع

الحروب في غزة وانضمام فلِطين إلى منظمة األمم المتحدة َصفة مراقب جعل المجتمع الدولي

يعرف َأن الص ـراع العربي – اإلِ ـرائيلي قضــية ال يمكن تجاهلها ،وقامت إدارة الرئيس األمريكي
َاراك أوَاما خالل فترة رئاِـ ـ ــته الثانية بتنشـ ـ ــيط آلية الوِـ ـ ــاطة بين الفلِـ ـ ــطينيين واإلِ ـ ـ ـرائيليين،

وأعربت فلِطين وا ِرائيل عن اِتعدادهما الِتئناف االتصاالت والمفاوضات ،ويشعر المجتمع
الدولي عموما َأهمية وضــرورة حل القضــية الفلِــطينية ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـ اإلِ ـرائيلية َشــكل عاجل( .صــحيفة

الشعب اليومية أون الين :2013-5-6 ،نت)

وقد تاَعت الص ـ ـ ــين تطورات األحداث في األ ارض ـ ـ ــي الفلِ ـ ـ ــطينية ،خاص ـ ـ ــة خالل الفترة

الممتدة بين عامي  2008و ،2015حيث شـ ـ ـ ـ ـ ــهدت تلك الفترة العديد من المحطات الهامة التي

أثرت على المنطقة َش ــكل عام ،بدءا من الحرب اإلِـ ـرائيلية على قطاع غزة عام  ،2008مرو ار
َعدوانها على القطاع عام  2012وعام  ،2014وليس نهاية َالحصـ ـ ــار المطبق المِـ ـ ــتمر على

الشعب الفلِطيني في قطاع غزة.
وفي ذات الِــ ـ ـ ــياق ،شـ ـ ـ ـ ــاركت الصــ ـ ـ ــين في مؤتمر َاريس االقتص ـ ـ ـ ــادي الذي انعقد في

العاص ـ ــمة الفرنِ ـ ــية بتاريخ  17كانون الثاني/يناير عام  ،2008وِ ـ ــاهمت مع الدول المش ـ ــاركة
والمانحة لدعم االقتصـ ـ ـ ــاد الفلِـ ـ ـ ــطيني َمبلغ إجمالي يقدم من كافة الدول المِـ ـ ـ ــاهمة على مدار

ثالث ِنوات بلغ  7.4مليار دوالر أمريكي( .اللوح :2010-6-23 ،نت)

في الوقت نفِه ،جاء الموقف الصيني لصالح قرار الجمعية العامة لألمم المتحدة المرقم

 19/67في  29تش ـ ـ ـرين الثاني/نوفمبر عام  2012في اجتماعها الِ ـ ــاَع والِ ـ ــتين ،والذي جاء

فيه التص ـ ـ ــويت على تغير ص ـ ـ ــفة فلِ ـ ـ ــطين من ص ـ ـ ــفة مراقب إلى دولة مراقب غير عض ـ ـ ــو في
المنظمة الدولية ،وصـ ـ ـ ـ ـ ــوت لصـ ـ ـ ـ ـ ــالح القرار  138دولة( .مركز أنَاء األمم المتحدة-11-29 ،
)2012
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المبحـث األول :الموقف الصيني من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة عام 2008
حضت الصين إِرائيل بلهجة حازمة على الوقف الفوري لعملياتها العِكرية على قطاع
غزة فيما عرف َعملية الرصاص المصبوب من قبل الجيش اإلِرائيلي ،ومعركة الفرقان حِب

تِمية الفصائل الفلِطينية ،وقال نائب رئيس الوزراء (لي كيك يانغ) في بيان إن الصين "صدمت
وتشعر َالقلق العميق جراء العمليات العِكرية الحالية في غزة التي أِفرت عن ِقوط عدد كبير

من القتلى والجرحى" ،وأضاف أن "العالم حريص على عملية الِالم في الشرق اإلوِط ،واللجوء

إلى القوة المِلحة لحل الخالفات وخصوصا قتل وجرح مواطنين عاديين يتناقض مع هذه الجهود".
(أخَار الخليج)2008-12-30 ،
وصرح (ِون بي قان) المَعوث الصيني الخاص للشرق األوِط بتاريخ  20كانون

الثاني/يناير َ 2009أن لب قضية الشرق األوِط هي األزمة الفلِطينية ،وأن على المجتمع
الدولي أن يعمل ِويا على الحيلولة دون العودة إلى الصراعات ،وأدلى (ِون بي قان) بتلك
التصريحات خالل مؤتمر عقده َشأن نتائج زيارته للشرق األوِط ،وذكر (ِون بي قان) الذي

زار مصر واِرائيل وفلِطين في الفترة من  12الى  15كانون الثاني/يناير أن الزيارة أثرت فيه
َقوة .وقال إنه َغض النظر عن عدد األَِاب التي وقفت وراء الصراع ،فقد تحول المدنيون إلى

ضحايا ،وأشار إلى أن األزمة الفلِطينية تعد أشد قضايا الشرق األوِط خطورة ،واذا لم يتم حلها

فِيكون لها أثر ِلبي على " المنطقة َأِرها" ،كما لفت (ِون بي قان) إلى أن الصراعات تتكرر
َشكل متوالي في الشرق األوِط ،وأن حل هذه الصراعات يتطلب بذل جهود مشتركة من قبل

المجتمع الدولي أكثر من االطراف المعنية ذاتها ،وقال كذلك إن الصين تمِكت دوما َأن قضية

الشرق االوِط ينَغي أن تخضع لمفاوضات ِياِية تقوم بها االطراف المعنية على أِاس ق اررات
األمم المتحدة و مبدأ "األرض مقابل الِالم" ،من أجل إدراك اِتقالل فلِطين والتعايش الِلمي

للجانبين والشعبين ،وأردف قائال إنه من أجل تحقيق هذا الحل ثمة حاجة ضرورية إلى أن يبذل
المجتمع الدولي جهودا مضنية ،وأضاف إن وقف إطالق النار الحالي في قطاع غزة يعكس

الجهود التي بذلها المجتمع الدولي في هذا الصدد ،وخلص ِون بي قان إلى أن حل الص ارع
المعقد بين إِرائيل وفلِطين يوجب على األطراف المعنية ليس فقط معالجة الوضع الحالي ،بل

أيضا الِعي للتوصل إلى حل جذري من المنظور طويل األمد( .موقع شَكة الصين-1-20 ،
 :2009نت)
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ويتحدد الموقف الصيني في النقاط التي عرضها المندوب الصيني في األمم المتحدة

(تشانغ يِوي) في خطاَه أمام الجمعية العامة في دورتها ال  64في األول من كانون
األول/ديِمبر عام  ،2009إذ أشار إلى ما يلي (صالح:)254:2009 ،
-1القلق الصيني من تعثر جهود التِوية الِياِية في الشرق األوِط ،وتعتبر الصين أن

المفاوضات هي الطريق األنجع للتِوية.

-2القلق الصيني من األوضاع اإلنِانية الصعَة التي يعيشها ِكان الضفة الغربية وقطاع غزة
والقدس الشرقية ،والتأكيد على دعم الشعب الفلِطيني في اِتعادة حقوقه واقامة دولته المِتقلة.

-3القلق الصيني من اِتمرار إِرائيل في بناء المِتعمرات وفرض القيود على حركة الفلِطينيين
من خالل الحواجز األمنية.

-4تأكيد الصين على خطورة ما ورد في تقرير جولدِتون الخاص َالحرب على قطاع غزة أواخر

ِنة  2008وبداية ِنة  ،2009وهو أمر منِجم مع تأييد الصين لقرار لجنة حقوق اإلنِان
الدولية بإرِال لجنة تقصي حقائق إلى غزة.
-5تأييد الصين لحل الدولتين على أِاس ق اررات األمم المتحدة ومبدأ األرض مقابل الِالم
والمَادرة العربية.

وقد أشــار (موشــيه آرنس)

()18

للعالقات الصــينية اإلِ ـرائيلية خالل تلك الفترة في مقال

له في صحيفة هآرتس َأن الذي يتاَع الزيارات المتعددة التي يقوم بها كَار المِؤولين الِياِيين

يتكون لديه انطَاع َأن الحكومة اإلِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلية تتجاهل
اإلِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيليين إلى َاريس ولندن وبرلينّ ،
العمالق الصــيني في الشــرق األقصــى ،فمن المعروف أنه قبل فترة ليِــت طويلة كانت العالقات
حب ،وقد بلغت ذروتها عندما
القائمة بين إِ ـرائيل والصــين عالقات خاصــة للغاية ،أشــَه َقصــة ّ
قام الرئيس الصــيني الِــابق (جيانغ زيمين) ،في نيِــان /أبريل  ،2000بزيارة غير مِــبوقة إلى

إِ ـ ـ ـ ـ ـرائيل اِــ ـ ـ ــتمرت ِــ ـ ـ ــَعة أيام ،لكن ما حدث ،في ذلك الوقت ،هو أن اإلدارة األميركية بدأت
تمارس ضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــغوطا كبيرة على إِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل كي ال تبيع الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين طائرات إنذار ومراقَة من طراز

"فالكون" ،قامت الصـ ـ ــناعات األمنية اإلِ ـ ـ ـرائيلية بإنتاجها خصـ ـ ــيصـ ـ ــا من أجلها .وقد خضـ ـ ــعت
)ِ (18ياِي إِرائيلي ،كان عضوا في حزب الليكود ودخل الكنيِت نائَا عن ذلك الحزب عدة
مرات.
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إِ ـ ـ ـ ـرائيل لهذه الضـ ـ ـ ــغوط ،على الرغم من التزامها ،تجاه الصـ ـ ـ ــين تطوير هذه الطائرات ،وكانت
النتيجة المَاش ـ ـ ـ ـ ـرة لذلك هي تدهور عالقات إِ ـ ـ ـ ـ ـرائيل مع إحدع أكبر الدول العظمى في العالم،

أما النتيجة العملية فكانت خض ـ ــوع
وخِـ ـ ــارة الصــ ــناعات األمنية اإلِ ـ ـ ـرائيلية الِـ ـ ــو َق الصـ ـ ــينيةّ .
إِ ـرائيل ،مِــَقا ،ألي فيتو تفرضــه الواليات المتحدة على صــادراتها األمنية في وقت الحق .في

تحرك إِـ ـرائيل ِ ــاكنا من أجل العمل على حدوث تقارب بين الص ــين والواليات
الوقت نفِ ــه ،لم ّ
المتحدة ،مع ذلك ،فإن الوقت لم يفت َعد من أجل إعادة بناء العالقات الحِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــنة ،التي كانت

ِائدة في الماضي القريب بين إِرائيل والصين .إن أول خطوة على هذه الطريق يجب أن تكون
جل
تعيين شــخصــية إِ ـرائيلية رفيعة المِــتوع في منصــب الِــفير اإلِ ـرائيلي في الصــين ،يكون ّ
عملها مترك از على إص ـ ـ ـ ــالح األضـ ـ ـ ـ ـرار التي لحقت َالعالقات بين الدولتين خالل األعوام القليلة

الفائتة( .صراص)2009 ،

وفيما يخص الصـ ـراع الدائر بين الفلِ ــطينيين واإلِـ ـرائيليين ،فإن رؤية الص ــين بنيت في

األحداث الحالية على أن التفاوض هو الحل الوحيد ،وتؤيد تِوية تفاوضية تتفق عليها األطراف

المعنية ،ورفضــت التوقيع على وثيقة تعتبر القدس عاصــمة للدولة الفلِــطينية في مؤتمر التعاون

العربي-الص ـ ــيني في مدينة تيانجين عام  ،2010ما اعتبره مراقبون تنص ـ ــال من مواقف ِ ـ ــاَقة،
كما رفضت االعتراف َحكومة حماس َعد فوزها َاالنتخاَات( .شحرور)4:2012 ،

وكانت الصين قد دعت يوم  4تشرين الثاني/نوفمبر عام  2009جميع األطراف المعنية

إلى إجراء تحقيقات مِتقلة وموثوق بها في جميع األعمال التي تخالف القانون اإلنِاني الدولي

ومعاهدات حقوق االنِان ،ومِاءلة مرتكبي ذلك ،وذلك في إشارة للعمليات العِكرية التي دارت

في قطاع غزة ،ووجه (تشانغ يي ِوي) الممثل الصيني الدائم لدع األمم المتحدة هذه الدعوة في
كلمته أمام الجلِة العامة للجمعية العامة ال ،64التي افتتحت صَاح ذات اليوم للنظر في تقرير
غولدِتون ،الذي يتهم إِرائيل وحماس َارتكاب جرائم حرب خالل حرب غزة التي اِتمرت على

مدار  22يوما( .صحيفة الشعب اليومية أون الين)2009-11-4 ،

وفي إشارة للتحركات الشعبية في العالم العربي ،فقد أعلنت الصين أن التوتر الذي ِاد

الشرق األوِط مؤخ ار ال يجب أن يشد انتَاه المجتمع الدولي عن القضية الفلِطينية ،وقالت

متحدثة و ازرة الخارجية (جيانغ يوع) خالل مؤتمر صحفي دوري عقد في َكين بتاريخ 22

اذار/مارس عام " :2011البد أن نراقب عن كثب التغيرات العميقة التي تحدث في منطقة الشرق
األوِط ،ولكن المجتمع الدولي ال يجب أن يغفل القضايا الهامة األخرع ،وخاصة القضية
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الفلِطينية” ،وأشارت جيانغ إلى أن الصين ملتزمة َالعمل مع المجتمع الدولي من أجل مواصلة

لعب دور بناء في المِاعدة في حل تلك القضية .وقالت جيانغ إن المَعوث الصيني للشرق

األوِط (وو ِي خه) ِيزور إِرائيل وفلِطين وِوريا ولبنان وقطر خالل الفترة من 23

اذار/مارس حتى  2نيِان/أبريل( .موقع الصين َعيون عربية :2011-3-23 ،نت)

واِتمرت الِياِة الصينية على نفس المنوال ،حيث شاركت في المؤتم ارت الخاصة

بإعادة إعمار قطاع غزة ( شرم الشيخ عام  ،2009والقاهرة  )2014وكانت حريصة على أن يتم

وضع مقررات هذه المؤتمرات موضع التنفيذ إال أن المشكالت التي حدثت في القطاع حالت دون
تنفيذ هذه المقررات ،ومن المهم أن نشير في هذا الشأن إلى أن المِؤولين الصينيين لم يعارضوا

فتح قنوات اتصال مع حركة حماس في ظل قناعتهم َأهمية دورها على الِاحة الفلِطينية ،كما

ركزت تحركات المِؤولين الصينيين في المنطقة على أهم القضايا المثارة وتحديدا قضية اإلرهاب
وتبنت كل الق اررات التي من شأنها مواجهة هذه الظاهرة ( .إبراهيم)87:2016 ،

وتجدر اإلشارة إلى التوصيات التي خلص إليها الَاحثون اإلِرائيليون ورجاالت الفكر

االِتراتيجي في مؤتمر هرتِيليا التاِع الذي انعقد في  4-2شَاط/فبراير عام  2009فيما يتعلق

َالِبل للدفع َالعالقات مع الصين وتجهيزها كحليف اِتراتيجي جديد ،حيث أكدوا على اآلتي

(صبري :2016-2-2 ،نت):
-1إقامة زيارات رِمية رفيعة المِتوع َشكل أكثر كثافة ،والتأكيد على مدع أهمية إِرائيل في

اِتقرار وأمن المنطقة.

-2ضرورة تعيين شخصيات ِياِية مرموقة في الِفارة اإلِرائيلية َالصين (على مِتوع الِفراء
َالواليات المتحدة) ،وليس مجرد شخصيات دبلوماِية ،نظ ار ألهمية الصين في المرحلة القادمة.

-3اِتغالل األشخاص الذين كانت تربطهم عالقات َالصين َِبب خبرتهم في التعامل مع تلك
المنطقة من العالم ،فضال عن الصينيين الذين يولون أهمية كبيرة للعالقات الشخصية.

-4تعزيز التعاون التكنولوجي مع الصين وجذب االِتثمارات ،من خالل تدخل عناصر دبلوماِية
وِياِية إِرائيلية ،األمر الذي من شأنه أن يِفر عن عقد صفقات ويتيح اِتغالل المجال
االقتصادي لتحقيق أهداف ِياِية .وأهم المجاالت في هذا الصدد هي تكنولوجيا االتصاالت،
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واِتغالل مصادر الطاقة ،وتحلية مياه الَحر ،ومكافحة التصحر ،والزراعة .كما يؤكد الخبراء

ضرورة المشاركة في مشروعات البنى التحتية والمناقصات العامة في الصين.

-5إيجاد ِبل لتعزيز التعاون االِتخَاراتي بين إِرائيل والصين ،مع دفع الصين لزيادة مشاركتها

في الجهد الدولي لمكافحة "اإلرهاب اإلِالمي".

-6الحذر في التعاون األمني مع دول أخرع في شرق آِيا للحيلولة دون اإلضرار َمصالح

الصين ،حيث يجب عدم إقامة عالقات عِكرية مع تايوان ،ودراِة وضع العالقات بين الصين

والهند قبل عقد اتفاقات أمنية كبيرة مع الهند ،حتى تِتغل إِرائيل ذلك كورقة مِاومة في

اتصاالتها مع الصين حول انتشار الِالح الصيني في دول الشرق األوِط.

-7إقامة عالقات مِتمرة بين الجامعات والهيئات الِياِية ومراكز األَحاث اإلِرائيلية ونظيرتها

في الصين.

ويظهر في الموقف الص ـ ـ ــيني تجاه الحرب اإلِـ ـ ـ ـرائيلية على قطاع غزة عام  2008من

خالل تحليل ِلوك النظام أن الصين قد تبنت موقفا يمكن اعتَاره قويا في مواضع وحياديا متزنا

في مواض ــع أخرع ،األمر الذي يؤكد على اِ ــتمرار انتهاجها ِ ــياِ ــة عقالنية ثابتة تجاه قض ــية
الص ـراع العربي اإلِ ـرائيلي ،خاصــة في مرحلة زمنية كانت عالقاتها مع إِ ـرائيل أشــَه ما يطلق
عليها ب"الفاترة" نوعا ما ،ويظهر ذلك من انخفاض مِ ــتوع الزيارات الثنائية بين الطرفين (راجع

المحلق في نهاية الَحث) ،ناهيك عن التجاهل اإلِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلي للصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين خالل تلك المرحلة على

حِاب عالقاتها مع الواليات المتحدة وروِيا.
أما مواض ـ ـ ـ ـ ــع القوة التي تظهر في الموقف الص ـ ـ ـ ـ ــيني تجاه حرب  2008في قطاع غزة

فيمكن مالحظتها في دعوتها إلِـ ـ ـ ـرائيل لوقف العمليات العِ ـ ـ ــكرية ،وقد كانت الدعوة الصـ ـ ـ ـينية
شـ ــديدة اللهجة مصـ ــحوَة بتعبيرات الصـ ــدمة والقلق ،ونِـ ــتطيع من خالل تحليل ذلك الموقف أن

نص ـ ـ ــفه َالص ـ ـ ــارم ،خاص ـ ـ ــة لو أض ـ ـ ــفنا إليه دعوة الص ـ ـ ــين إلجراء تحقيقات نزيهة وجدية متعلقة

َالحرب اإلِ ـ ـرائيلية على غزة ،ورفضـ ــها الحصـ ــار على غزة ،ومشـ ــاركتها في مؤتمرات اإلعمار،
األمر الذي يقودنا إلى إمكانية اِـ ــتغالل الموقف الصـ ــيني الرِـ ــمي في المحافل الدولية لصـ ــالح

القضية الفلِطينية وردع اآللة العِكرية اإلِرائيلية.
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َالنِ ــَة لمواض ــع الحيادية واالتزان ،فَاإلمكان اِ ــتش ــفافها من قص ــور الموقف الص ــيني

على الدعوات لض ـ ــَط النفس والرجوع للمفاوض ـ ــات ،حيث لم ترع الِ ـ ــياِ ـ ــة الخارجية الص ـ ــينية

وِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــائل أخرع تجعلها تبتعد عن نهج االتزان تجاه الدمار المتواص ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــل في غزة من العمليات

العِكرية اإلِرائيلية ،فلم تِحب ِفيرها من إِرائيل أو تِتدعي الِفير اإلِرائيلي لديها ،والذي
فيما يبدو قد أراح الجانب اإلِ ـرائيلي من هاجس اإلذعان للمواقف الدولية الرافضــة لما حدث في

قطاع غزة خالل حرب عام .2008

119

المبحـث الثاني :الموقف الصيني من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة عام 2012
أعربت الصين عن "قلقها الَالغ" إزاء العملية العِكرية الموِعة التي تشنها إِرائيل في
قطاع غزة ،وتحث إِرائيل على االلتزام "َأقصى درجات ضَط النفس" ،وقال المتحدث َاِم
الخارجية الصينية (هونغ لي) بتاريخ  15تشرين الثاني/نوفمبر عام  2012خالل تعليقه على

الغارات الكبيرة التي شنتها إِرائيل على قطاع غزة بتاريخ  14تشرين الثاني/نوفمبر عام 2012

وأِقطت شهداء وجرحىَ ،ما في ذلك أحمد الجعبري ،أحد قيادات كتائب عز الدين القِام الجناح

العِكري لحركة حماس "نحن قلقون للغاية َشأن العملية وندين َشدة أي عمل من شأنه أن يِقط
ضحايا مدنيين" ،وحث هونغ كافة األطراف المعنية ،ال ِيما إِرائيل ،على التحلي َضَط النفس

لتجنب تصعيد حدة التوترات ،ومضى هونغ يقول "الوضع اإلقليمي الراهن يِلط الضوء على أهمية
وضرورة حل القضية الفلِطينية .ويجب على المجتمع الدولي أن يولي أهمية كبيرة ويبذل جهود

أكبر لتحقيق تلك الغاية"( .موقع شَكة الصين :2012-11-15 ،نت)

ودعا المَعوث الصيني الخاص إلى الشرق األوِط (وو تِى كه) فلِطين واِرائيل إلى

بذل الجهود من أجل اِتئناف مَكر لمحادثات الِالم ،وذلك خالل زيارته للمنطقة ،حَِما ذكر
المتحدث َاِم و ازرة الخارجية (هونغ لي) خالل مؤتمر صحفي بتاريخ  24تشرين األول/أكتوبر
عام  .2012والتقى وو ،الذي زار إِرائيل وفلِطين في الفترة بين  19و 22تشرين األول أكتوبر
 ،2012بنائب رئيس الوزراء اإلِرائيلي ووزير المخابرات (دان ميريدور) ونائب وزير الخارجية

اإلِرائيلي (دانيل ايالون) في القدس .كما أجرع وو محادثات مع الِلطة الوطنية الفلِطينية
والرئيس محمود عَاس وكبير المفاوضين صائب عريقات ،حَِما ذكر هونغ .وخالل المحادثات،

قال وو ان الصين ترع أن القضية الفلِطينية هي جوهر قضية الشرق األوِط .وأن مواصلة الدفع

من أجل الحل الِلمي للقضية ِيؤدع إلى تحقيق الِالم واإلِتقرار في المنطقة والعالم .وقال وو

إن الصين تدعم أي جهود للمِاعدة في تعزيز محادثات الِالم والحل الِياِي ،وحث فلِطين
واِرائيل على أن يكونا َعيدا النظر وأن يعيدا بناء الثقة المشتركة ،كما عبر المَعوث عن أمله في

أن تقوم كل األطراف المعنية بجهود عملية وأن تتخذ إِرائيل على وجه الخصوص ،خطوات
ايجابية لوقف بناء المِتعمرات وتحِين الوضع االنِاني في قطاع غزة لتهيئة بيئة جيدة لالِتئناف

المَكر للمحادثات .وَاعتَارها عضو دائم في مجلس االمن ،فإن الصين مِتعدة للعمل مع المجتمع

الدولي للمِاهمة َشكل بناء في عملية الِالم في الشرق االوِط ،حَِما قال وو .وقال هونغ إن

كال من فلِطين واِرائيل قاال إنهما يقدران دور الصين الهام في عملية الِالم وأنهما يرغَان في
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حل القضايا العالقة من خالل الحوار والتفاوض .وِيزور وو أيضا مقر األمم المتحدة والواليات

المتحدة ،حيث يناقش مع مِؤولي األمم المتحدة والمِؤولين األمريكيين الوضع في الشرق األوِط.
(شَكة الصين :2012 ،نت)
من جهته صرح نائب رئيس الوزراء اإلِرائيلي (دان ميريدور) بتاريخ  23كانون

الثاني/يناير عام  ،2012أي قبل الحرب التي أطلق عليها الجيش اإلِرائيلي اِم عامود الِحاب،
وأطلقت عليها فصائل المقاومة الفلِطينية اِم حجارة الِجيلَ ،أنه يرحب َِياِة الصين إزاء

عملية الِالم اإلِرائيلية-الفلِطينية ،قائال" :إن َكين تِهم في اِتقرار الشرق األوِط والنظام

العالمي" ،وقال إن "التحول الواضح للصين إلى قوة عالمية من ناحية ،والقدرات العلمية ،

والتكنولوجية  ،واالقتصادية المتقدمة إلِرائيل من ناحية أخرع  ،تشكالن أِاِا جيدا يمكن أن تقام

عليه عالقة جيدة" ،وأضاف ميريدور أن "العالقات ليِت فقط جيدة  ،وانما يمكن أن تكون أكثر

جودة  ،فيما يتعلق َالعالقات الِياِية  ،واالقتصادية  ،والثقافية" ،مؤكدا على أن إِرائيل والصين
تجمعهما اهتمامات مشتركة  ،وتشتركان في مصالح مشتركة في العديد من القضايا العالمية( .وكالة
األنَاء الصينية شينخوا :2012-1-24 ،نت)

وأعادت المتحدثة َاِم و ازرة الخارجية الصينية بتاريخ  19تشرين الثاني/نوفمبر عام

 2012حث إِرائيل واألطراف المعنية في الصراع الجاري َقطاع غزة على ممارِة أقصى درجات

ضَط النفس ،وقالت المتحدثة َاِم و ازرة الخارجية (هوا تشون ينغ) في مؤتمر صحفي يومي "نحث
َقوة جميع األطراف ،ال ِيما إِرائيل ،على إظهار أقصى درجات ضَط النفس والتوصل إلى وقف

إطالق النار فو ار وتجنب اتخاذ أي إجراءات لتصعيد الموقف ،".وقالت "إن الصين تعبر عن قلقها

العميق َشأن العمل العِكري واِع النطاق الذي تقوم َه إِرائيل في قطاع غزة" .وأضافت "إن
الصين تدين العنف الذي تِبب في قتل المدنيين" ،وقالت هوا "إن الصين تؤيد الموقف العادل

للدول العربية َشأن القضايا الفلِطينية وتقدر وتدعم جهود مصر والدول اإلقليمية األخرع وكذلك
جامعة الدول العربية لتخفيف التوترات الحالية"( .موقع شَكة الصين :2012-11-19 ،نت)

وقد أعربت المتحدثة َاِم و ازرة الخارجية الصينية (هوا تشون يينغ) بتاريخ  21تشرين

الثاني/نوفمبر عام  2012عن دعم َالدها لجهود الوِاطة التي تبذلها مصر ودول عربية أخرع

فضال عن جامعة الدول العربية لتخفيف حدة الوضع الراهن في غزة ،وجاءت تصريحات هوا خالل

مؤتمر صحفي دوري ردا على ِؤال حول ما إذا كانت الصين تعتزم إرِال مَعوثين إلى الشرق
األوِط للمشاركة في جهود الوِاطة في الصراع الدائر .وقالت هوا للصحفيين إن "الصين تولي
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أهمية كبيرة للوضع في قطاع غزة" .ومن جانَه أجرع وزير الخارجية الصيني (يانغ جيه تشي)

اتصاال هاتفيا مع نظيره المصري محمد كامل عمرو َشأن الوضع هناك ،معربا عن دعم الصين
لمصر وغيرها من الدول العربية وكذا جامعة الدول العربية ،وأضافت المتحدثة "ِنواصل بذل جهود

متواصلة لتخفيف حدة الوضع بين فلِطين واِرائيل وِنحافظ على الِالم واالِتقرار في المنطقة

َطريقتنا الخاصة" .وأضافت إن الصين تواصل اتصالها الوثيق بإِرائيل وفلِطين وغيرهما من
األطراف المعنية" ،ونحث األطراف المعنية ،وَاألخص إِرائيل على التحلي َأقصى درجات ضَط
النفس ،والتوصل إلى اتفاق لوقف إطالق النار في أقرب وقت ممكن وتجنب اتخاذ أي ردود فعل

من شأنها أن تصعد الوضع" .وقالت المتحدث إن الصين تدعم اإلجراءات الضرورية التي اتخذها

المجتمع الدوليَ ،ما في ذلك مجلس األمن الدولي( .موقع شَكة الصين)2012-11-21 ،

وقد أظهرت مجموعة من اإلحصاءات أن الدبلوماِية الصينية في عام  2013أكثر

نشاطا وايجابية من أي وقت مضى .وقد زار الرئيس الصيني (شي جين بينغ) ورئيس مجلس
الدولة الصيني (لى كه تشيانغ) َعد شهور فقط من اِتالم القيادة الصينية الجديدة الحكم 22

دولة في آِيا وافريقيا وأوروَا والواليات المتحدة ،واِتقَال  64رئيِا ورئيس وزراء دول أجنبية،

وأكثر من  300شخصية ِياِية أجنبية شاركت في االجتماعات الثنائية ،ووقع على ما يقرب

 800اتفاقية تعاون بين الصين ومختلف الدول األخرع .والجدير َالذكر أيضا ما حققته الصين

من تَادالت رفيعة المِتوع مع  21دولة ومنطقة محيطة( .المركز العربي للمعلومات-26 ،
 :2013-12نت)
ومع ذلك فإن عالقات الص ــين التجارية مع إِـ ـرائيل لم تتوقف أو حتى تتراجع ،بل على

العكس ،فقد احتلت الص ـ ــين عام  2013موقع ثاني أكبر شـ ـ ـريك تجاري إلِـ ـ ـرائيل ،حيث أكدت
اإلحصــائيات أن حجم الصــادرات اإلِـرائيلية إلى الصــين في ذلك العام بلغت  2مليار و863.2

مليون دوالر ،وأن حجم الواردات اإلِـ ـ ـ ـرائيلية من الص ـ ـ ــين في نفس العام بلغ  5مليار و610.9
مليون دوالر َحجم تَادل تجاري إجمالي  8مليار و 474.5مليون دوالر( .صالح)11:2014 ،

وتجدر اإلشارة هنا أن الِياِة الخارجية اإلِرائيلية أحدثت اختراقات مهمة في العالقات

مع الص ـ ـ ـ ــين التي كانت في جوهرها تجارية وفي مجاالت بيع الِ ـ ـ ـ ــالح .لقد نجحت إِ ـ ـ ـ ـرائيل في

تِـ ــويق ِـ ــالحها للصـ ــين التي تتطلع لش ـ ـراء الِـ ــالح اإلِ ـ ـرائيلي المتطور والذي تعتقد أنه مشـ ــاَه
لدرجة متقاربه للِالح األمريكي والِالح الغربي عموما ،فإِرائيل ثاني مورد للِالح إلى الصين،

والصــين ثاني مصــدر إلِ ـرائيل وثالث ش ـريك تجاري لها ،حيث ارتفع التَادل التجاري بين البلدين
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من  59مليون عام  1992حين بدأت العالقات الدبلوماِ ـ ـ ـ ـ ــية بينهما ،إلى قراَة  11مليار َحلول

العام ( .2013أبو ِيف)16:2014 ،

حيث أكد رئيس الحكومة اإلِرائيلية (بنيامين نتنياهو) أن العالقات مع الصين تعتبر

مصلحة وطنية لدولة إِرائيل ،وجاء ذلك خالل المحادثة الهاتفية التي َادر نتنياهو إلى إجرائها

بتاريخ  18تشرين األول/أكتوبر عام  2012مع الِفيرة الصينية المعتمدة لدع إِرائيل (غاو يان

بينغ) في مناَِة حلول العيد الوطني الصيني ،وقال بيان صادر عن ديوان رئيس الحكومة في هذا

الشأن إن نتنياهو أشاد في المحادثة الهاتفية نفِها َالتقدم الذي تم تحقيقه خالل األعوام األخيرة

على صعيد العالقات الثنائية بين البلدين ،وتطرق أيضا إلى إمكان توِيع التجارة المتَادلة ،وأكد
أن تعيين الوزير الِابق (متان فيلنائي) ِفي ار إلِرائيل لدع الصين يعكس األهمية التي توليها

حكومته لموضوع تعزيز هذه العالقات في المجاالت كافة ،واشترك رئيس الدولة اإلِرائيلية (شمعون
بيرس) في احتفال خاص أقيم بدعوة من الِفارة الصينية في إِرائيل في مناَِة العيد الوطني

الصيني ،وقال بيرس في االحتفال إن إِرائيل تكن مشاعر الود الكبيرة للصين التي تجمع بين

عراقة الثقافة القديمة والتطلع إلى الرقي العلمي الحديث( .مؤِِة الدراِات الفلِطينية-10-18 ،

 :2012نت)
وقد تقدمت الص ـ ـ ـ ــين َمَادرة جديدة لحل القض ـ ـ ـ ــية الفلِ ـ ـ ـ ــطينية أثناء اِ ـ ـ ـ ــتقَالها الرئيس

الفلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني (محمود عَاس) ورئيس الوزراء اإلِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلي (بنيامين نتنياهو) في أيار/مايو عام
 ،2013وتقوم المَادرة على تأِـ ـ ــيس دولة فلِـ ـ ــطينية عاصـ ـ ــمتها القدس الش ـ ـ ـرقية بناء على حدود
 ،1967مع احترام حق إِ ـ ـ ـرائيل في الَقاء ومخاوفها األمنية المشـ ـ ــروعة ،وقد أخبر رئيس الوزراء
الصـ ــيني (لي كيج يانغ) رئيس الوزراء اإلِ ـ ـرائيلي (بنيامين نتنياهو) أن "القضـ ــية الفلِـ ــطينية هي

القض ــية المحورية التي تؤثر على الِ ــالم واالِ ــتقرار في الش ــرق األوِ ــط ،وَاعتَاري ص ــديقا لكل

من إِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل والفلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيين ،فإن الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــين حافظت دائما على موقف إيجابي وغير متحيز".

((Pillar, 2013

وكان الرئيس الصيني قد تقدم َالرؤية الصينية ذات النقاط األربع حول تِوية القضية

الفلِطينية َعد االِتماع إلى تقرير حول حصيلة جولة المَعوث الصيني الخاص لعملية الِالم

للمنطقة في أواخر نيِان/ابريل عام  ،2013وَعد االِتماع إلى وجهتي النظر الفلِطينية
واإلِرائيلية ،وَعد التشاور الِياِي العميق مع الرئيس الفلِطيني محمود عَاس ،تجاه إنهاء

الصراع الفلِطيني -اإلِرائيلي ،وقد اكتِبت الرؤية الصينية أهمية ِياِية خاصة ألنه تم اإلعالن
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عنها َعد محادثات الرئيس الصيني (شي جينغ بينغ) مع الرئيس أبو مازن في الِادس من ايار/مايو

عام  ،2013وتزامن اإلعالن عنها مع وجود رئيس الوزراء اإلِرائيلي على أرض الصين َمدينة

شنغهاي ،والتي عبَّرت عن اِتعداد القيادة الصينية الجديدة للعب دور حيوي وبناء أكثر في حل
القضية الفلِطينية َاعتَارها قضية مركزية في منطقة الشرق األوِط ،وأن حلها ِيِاهم في إشاعة
الِالم في المنطقة برمتها ،وكما أنه ِيوفر البيئة الِلمية والصحيحة لتطوير عالقات الصين مع

دول المنطقة( .اللوح :2013-7-17 ،نت)
وحِب المركز العربي للمعلومات ،وهي شَكة إلكترونية تعنى َأخَار العالم العربي وتتخذ

من َكين مرك از لها ،فإن أولى هذه النقاط هو التمِك َاالتجاه الصحيح المتمثل في إقامة دولة
فلِطين المِتقلة والتعايش الِلمي بين دولتي فلِطين واِرائيل ،وان إقامة دولة مِتقلة ذات

الِيادة الكاملة على أِاس حدود عام  1967وعاصمتها القدس الشرقية تعتبر حقا غير قابل
للتصرف للشعب الفلِطيني ،ومفتاحا لتِوية القضية الفلِطينية .وفي نفس الوقت ،إن حق الَقاء

إلِرائيل وهمومها األمنية المعقولة يجب أن تكون موضع االحترام الكافي( .المركز العربي

للمعلومات :2013-6-20 ،نت)

ثانيا :يجب التمِك َالمفاوضات َاعتَارها الطريق الوحيد الذي يؤدي إلى الِالم الفلِطيني

اإلِرائيلي .يجب على الجانبين الفلِطيني واإلِرائيلي التكيف مع التيار العصري والمثابرة على
المضي في طريق مفاوضات الِالم من خالل الفهم المتَادل وتَادل التنازالت لتقريب المِافة

بينهما .وان األمر األهم في الوقت الحاضر هو اتخاذ إجراءات ملموِة لوقف بناء المِتوطنات
ومنع أعمال العنف ضد المدنيين األبرياء ورفع الحصار عن قطاع غزة ومعالجة قضية األِرع

الفلِطينيين َشكل مالئم ،وَما يهيئ ظروفا الزمة الِتئناف مفاوضات الِالم .وان تحقيق
المصالحة الوطنية الشاملة بين جميع الفصائل الفلِطينية أمر يِاهم في اِتئناف وتدعيم

مفاوضات الِالم بين الجانبين الفلِطيني واإلِرائيلي.

ثالثا :يجب التمِك بثَات َمبدأ " األرض مقابل الِالم " وغيره من المَادئ .ويجب على األطراف

المعنية أن تعمل على دفع عجلة عملية الِالم للشرق األوِط إلى األمام على نحو شامل اِتنادا

إلى المرجعيات القائمة المتمثلة في مبدأ "األرض مقابل الِالم " وق اررات األمم المتحدة ذات الصلة

و"مَادرة الِالم العربية".
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راَعا :يجب على المجتمع الدولي أن يقدم دعما قويا لدفع عملية الِالم .يتعين على األطراف

المعنية في المجتمع الدولي أن تشدد على الشعور َالمِؤولية والحاح القضية ،وتتخذ موقفا
موضوعيا ومنصفا وتعمل بنشاط على النصح َالتصالح والحث على التفاوض كما تِعى إلى زيادة

المِاعدات إلى الجانب الفلِطيني في مجاالت تدريب الموارد الَشرية والبناء االقتصادي والخ.

(شاشة نيوز :2013-5-6 ،نت)

ومما زاد من أهمية الرؤية الصينية ،ترحيب الرئيس أبو مازن بها ،األمر الذي أرادت

القيادة الصينية أن تِتمع إليه منه مَاشرة ،وجاء ترحيب الرئيس أبو مازن َالرؤية الصينية إدراكا
منه ومن القيادة الفلِطينية لدور الصين الهام والمؤثر في الحلَة الِياِية الدولية َاعتَارها عضو

دائم في مجلس األمن الدولي ،وصديق تاريخي حميم للشعب الفلِطيني ،والقيادة الفلِطينية حريصة

على أن تقوم القيادة الصينية بدور فعال في عملية الِالم َما لها من ثقل كبير ودور وازن في

الِاحة الدولية وعالقات جيدة مع كل األطراف في المنطقة.

من جهته ثمن وزير الخارجية الفلِطيني رياض المالكي مَادرة األربع نقاط التي طرحها

الرئيس الصيني (شي جين بينغ) في مايو عام  2013والتي عبر عنها بوضوح خالل زيارة الدولة

التي قام بها الرئيس الفلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطيني محمود عَاس عقب لقائهما في َكين ،ثم مَادرة وزير الخارجية

الصيني (وانغ يي) المؤلفة من خمس نقاط ،قائال "هذا يعطي إشارة واضحة على أن الصين لديها
الرغَة في أن تعمل على تعزيز موقفها الِياِي على المِتوع الدولي"( .المالكي)2015 ،

وكانت الصين قد أعلنت على لِان المتحدث َاِم الخارجية الصينية هونغ لي بتاريخ 5
حزيران/يونيو عام  2013أنها ِتِتضيف مؤتم ار أمميا لدعم الِالم الفلِطيني اإلِرائيلي خالل
اليومين ال  18وال  19من شهر حزيران/يونيو من العام نفِه في َكين ،وذلك تلبية لطلب من

لجنة األمم المتحدة لدعم الحقوق غير المحرومة للشعب الفلِطيني ،وعبرت الصين ،خالل البيان

الصادر في هذا الشأن ،عن أملها في إيالء المجتمع الدولي وشعوب العالم المزيد من االهتمام

للقضية الفلِطينية وتحقيق الِالم ،موضحة على لِان المتحدث أن الصين ظلت تِعى إلى دفع
عملية الِالم في الشرق األوِط ودعم القضية العادلة للشعب الفلِطيني من أجل اِتعادة الحقوق

الوطنية المشروعة ،متعهدا َمواصلة أداء الصين دورها اإليجابي والبناء إليجاد حل شامل وعادل

للقضية الفلِطينية ،وذكرت مصادر صحفية أنه وخالل زيارة الرئيس الفلِطيني محمود عَاس

لَكين منتصف أيار/مايو عام  ،2013عن تحضيرات صينية عالية المِتوي برعاية الرئيس الصيني

(شي جين بينغ) ،واتصاالت تقوم بها حاليا الخارجية الصينية مع كافة األطراف المعنية حول
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العالم ،تمهيدا الِتضافة العاصمة الصينية َكين مؤتم ار دوليا للِالم بين الفلِطينيين واإلِرائيليين

منتصف شهر يونيو الجاري ،وقال المصدر ،إن التحضيرات واالتصاالت الدولية َاألطراف الدولية
والمعنية َعملية الِالم في منطقة الشرق األوِط ،وعلى رأِها الواليات المتحدة األمريكية وروِيا
ومنظمة األمم المتحدة ،جاءت َعد النتائج اإليجابية التي تحققت من الزيارتين المتزامنتين للصين

لكل من الرئيس الفلِطيني محمود عَاس ،ورئيس الوزراء اإلِرائيلي (بنيامين نتنياهو) والتي تمت

مؤخ ار ولقائهما ومَاحثاتهما مع القادة الصينيين( .موقع الصين َعيون عربية :2013-6-5 ،نت)
وقال وزير الخارجية الصيني (يانغ جيه تشي) يوم  27أيلولِ /بتمبر عام  2012إن

مِتقبل منطقة الشرق األوِط ومصيرها ينَغي أن يكون في أيدي شعوبها ،حيث صرح بذلك يانغ

بينما كان يلقى خطاَا أمام اجتماع رفيع المِتوع لمجلس األمن الدولي حول الوضع في الشرق
األوِط حيث القى األمين العام لألمم المتحدة َان كي مون واألمين العام لجامعة الدول العربية

نبيل العربي خطابيهما ،وفيما يتعلق َالقضية الفلِطينية ،قال يانغ إن هذه المِألة مازالت تشكل
جوهر قضية الشرق األوِط .وفي ظل التغييرات الِريعة التي تط أر على المشهد اإلقليمي ،يتحتم
على المجتمع الدولي إدراك مدع أهمية اِتئناف محادثات الِالم بين فلِطين واِرائيل ،وقال يانغ
إنه "يتعين على المجتمع الدولي تبنى موقف نشط وبناء على نحو أكبر لدفع محادثات الِالم ،

وحث كل من الفلِطينيين واإلِرائيليين على اتخاذ خطوات ملموِة إلزالة العقَات التي تعترض

محادثات الِالم واعادة بناء الثقة المتَادلة واِتئناف المحادثات واحراز تقدم جوهري في أقرب
وقت" وأضاف إن الصينَ ،اعتَارها نعم الصديق ونعم الشريك للبلدان والشعوب العربية ،تؤيد تماما

قضيتهم العادلة وتِاعد في دفعها"( .صحيفة الشعب اليومية أون الين :2012-9-27 ،نت)

يمكن القول أن موقف الصين وتصريحها الصحفي جاء عقالني ومتزن ،بل وانه يدل

على متاَعة صينية حثيثة لمِتجدات األمور وحقائقها على األرض ،تكرر في عدة تصريحات

صحفية متتاَعة من و ازرة الخارجية الصينية ،فقد جاء االِتنكار الصيني على لِان المتحدث َاِم
وزير خارجيتها َعد يوم واحد من بدء العدوان اإلِرائيلي على غزة ،وجاء في البيان مصطلح

"العمليات العِكرية اإلِرائيلية" في غزة ،ولم توصف األحداث الدائرة َأنها "عمليات عِكرية" في

غزة ،دراي َة منها الختالف موازين القوع بين المقاومة الفلِطينية واِرائيل ،وأن االعتداء اِتمر من

الطيران اإلِرائيلي وبدأ َاِتهداف الجعبري ،لذا فإن المتاَع للموقف الصيني لعدوان عام 2012
على غزة يرع فيه قد ار من الدبلوماِية.
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وتعقيَا على ما ِبق ،فإنه يمكن تحليل الموقف الصيني تجاه حرب عام  2012على

قطاع غزة من خالل مالحظة تغير في موقفها إَان حرب عام  ،2008حيث لم يعتري الموقف
الصيني الرتاَة َعد ما يقارب من ثالث ِنوات على الحرب اإلِرائيلية األولى عام  2008على

قطاع غزة ،بل شهد تطو ار في التصريحات والمواقف ،وفي عدد تلك التصريحات أيضاَ ،اإلضافة

الى اِتضافتها لمؤتمر أممي للِالم في الشرق األوِط ،وطرح الرئيس الصيني رؤية لتِوية
القضية الفلِطينية ،مما يظهر أن الدبلوماِية الصينية خالل تلك الفترة كانت بجانب نشاطها

الملحوظ ،فإنها تحولت من مِار الحيادية إلى مِار المشاركة الفعالة في محاوالت حل الصراع،
األمر الذي يظهر صناعة جديدة للقرار في الِياِة الخارجية الصينية تُبنى على أِس االنخراط
في القضايا الدولية الِاخنة بدال من الحياد.
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المبحـث الثالث :الموقف الصيني من الحرب اإلسرائيلية على قطاع غزة عام 2014
تدرك الصين أن القيام َمهام القوع العظمى يتطلب التدخل في مناطق النزاعات الِاخنة

في العالم ،لذا فهي تولي الصراع العربي اإلِرائيلي أهمية كبرع في ِياِتها الخارجية ،فمع تفجر

المفــاوض ـ ـ ـ ـ ـ ـ ــات التي رعــاهــا (جون كيري) وظهور بوادر أزمــة ميــدانيــة وتــدهور على األرض ،قــام

المَعوث الصـ ــيني لعملية الِـ ــالم في الشـ ــرق األوِـ ــط (وو ِـ ــيكه) بزيارة المنطقة وَحث مِـ ــتقبل
العملية التفاوض ـ ـ ـ ــية ،وربما كان الموقف الص ـ ـ ـ ــيني مقارنة َمواقف أعض ـ ـ ـ ــاء مجلس األمن األربعة

اآلخرين –َما في ذلك روِــيا-هو األقل قربا من إِـرائيل ،وليس أكثر قربا من الفلِــطينيين .فرغم
كل شـ ــيء ،فإن َكين وعلى خالف موِـ ــكو حافظت على َعض الض ـ ـواَط في تطوير موقفها من

العدوان على غزة عام  ،2014فهي ذكرت في مواقفها االعتَارات األمنية اإلِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل ية ،وذكرت

الرشــقات الصــاروخية أيضــا ،لكن جوهر المقاربات الصــينية كانت على ضــرورة أ ْن توقف إِ ـرائيل
العدوان ،ومع هذا فإن موقف َكين كان أقرب للحياد منه لتبني موقف يدين إِــرائيل( .أبو ِ ــيف،
)16:2014

تأكيدا لذلك ،أكد (جون يينغ) نائب وزير الخارجية الص ــيني لغرب أِ ــيا وش ــمال إفريقيا،

خالل لقائه ِـ ـ ـ ــفير فلِـ ـ ـ ــطين في َكين أحمد رمضـ ـ ـ ــان ،بتاريخ  16تموز/يوليو عام  2014إدانة

جمهورية الصـ ـ ــين الشـ ـ ــعبية للعدوان اإلِ ـ ـ ـرائيلي ،وقتل المدنيين والتِـ ـ ــبب َالدمار الكارثي ،وثَات
الموقف الصــيني من دعم الشــعب الفلِــطيني لتحقيق أهدافه وطموحاته المشــروعة ،وتأييد القضــية
الفلِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــطينيــة في منظمــات األمم المتحــدة ،وكــافــة المنظمــات الــدوليــة ،وتقــديم الــدعم المــادي كلمــا

ِـ ــنحت الفرصـ ــة ،وقال إن المطلوب من إِ ـ ـرائيل اآلن رفع الحصـ ــار عن غزة َشـ ــكل شـ ــامل َعد
التهدئة ،مشــددا على أن الصــين حريصــة على تقديم المِــاعدة لحل القضــية الفلِــطينية ،ما يؤكد

اإللحاح على ض ـ ـ ــرورة اِ ـ ـ ــتئناف المفاوض ـ ـ ــات .وأض ـ ـ ــاف أن الجانب الص ـ ـ ــيني يرع "أن الجانب
اإلِرائيلي هو المِؤول عن تجميد المفاوضات ،وتشدد الموقف اإلِرائيلي هو العامل الذي أوقف
المفاوضات"( .الحياة برس :2014-7-16 ،نت)

وقد صــرح المتحدث َاِــم و ازرة الخارجية الصــينية (تشــين قانغ) َشــعور الجانب الصــيني
َقلق عميق من االشــ ـ ـ ــتَاكات األخيرة بين فلِـ ـ ـ ـ ــطين واِ ـ ـ ـ ـ ـرائيل منذ اندالعها ،وقال" :بذلنا جهودا

للنصـ ـ ـ ــح َالتصـ ـ ـ ــالح والحث على التفاوض عبر قنوات مختلفة وبوِـ ـ ـ ــائل متنوعة ،حيث قام وزير

الخارجية (وانغ يي) بزيارة إلى مص ـ ـ ـ ـ ــر ومقر الجامعة العربية في  2آب/أغِ ـ ـ ـ ـ ــطس عام ،2014
وطرح مَادرة الِـالم الصـينية ذات النقاط الخمس حول تِـوية الصـراع الفلِـطيني اإلِـرائيلي .وقد
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قام المَعوث الخاص قونغ شـ ـ ـ ـ ــياوشـ ـ ـ ـ ــنغ خالل جولته هذه َالتواصـ ـ ـ ـ ــل الواِـ ـ ـ ـ ــع النطاق مع الدول

واألطراف المعنية ويواص ـ ــل بذل الجهود الِ ـ ــلمية" ،وحول اتفاقات التهدئة تاَع (تش ـ ــين) تصـ ـ ـريحه

قائال" :يرحب الجانب الصــيني َاتفاق التهدئة الذي تم التوصــل إليه بين فلِــطين واِ ـرائيل مؤخرا.

كما نقدر جهود الوِـ ــاطة التي تبذلها مصـ ــر واألط ارف المعنية األخرع في هذا الصـ ــدد ،ونرع أن
إبرام االتفاق خطوة مهمة لتهدئة الوض ــع ،ونأمل في أن ينفذ الجانَان الفلِ ــطيني واإلِـ ـرائيلي هذا

االتفاق ويعمال على تثبيت الهدنة وِـ ـ ـ ــرعة اِـ ـ ـ ــتئناف مفاوضـ ـ ـ ــات الِـ ـ ـ ــالمَ ،ما يحقق حال عادال

ومنصفا ومَك ار للقضية الفلِطينية( ".قانغ)2014 ،

وقال (وانغ يي) في بيان نقلته وكالة أنَاء "شينخوا" الصينية إن المَادرة تنص على (أمد

لإلعالم :2014-8-3 ،نت):

أوال :الوقف الفوري إلطالق النار من الجانبين اإلِرائيلي والفلِطيني خاصة القصف الجوي
والصواريخ والعمليات البرية.

ثانيا :تدعم الصين مَادرة مصر لوقف إطالق النار في غزة ،ودعوة الجانبين اإلِرائيلي والفلِطيني
إلى العمل إليجاد حل يحقق األمل المشترك من خالل المفاوضات ،إضافة إلى رفع إِرائيل

الحصار عن قطاع غزة .

ثالثا :تكمن جذور الصراع بين إِرائيل والفلِطينيين في َقاء القضية الفلِطينية عالقة دون حل،
وفي هذا الصدد تدعم الصين حق فلِطين في إقامة دولة مِتقلة ،وندعو الطرفين إلى ِرعة

اِتئناف مفاوضات الِالم .
راَعا :على المجتمع الدولي التوصل إلى توافق والتعاون حتى يتم تشكيل قوة مشتركة تدفع
الِتئناف التفاوض.

خامِا :ضرورة االهتمام الَالغ َاألوضاع اإلنِانية في فلِطين وخاصة غزة ،حيث ِيقدم

الجانب الصيني مليون ونصف مليون دوالر مِاعدات لغزة.

وقد اِتدعت القيادة الصينية الِفير اإلِرائيلي َشكل عاجل صَاح يوم  10تموز/يوليو

عام  ،2014أي َعد يومين على بدء الحرب التي أطلق عليها الجيش اإلِرائيلي اِم الجرف
الصامد وِمتها الفصائل الفلِطينية َالعصف المأكول والبنيان المرصوص ،وِمعت منه األَِاب
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والمبررات ومنها خطف وقتل المِتوطنين الثالثة واطالق الصواريخ الفلِطينية على حد زعمه،

وأبلغته إدانة الصين الشديدة إلِرائيل في عدوانها على المدنيين في غزة مهما كانت المبررات
وطلبت وقف القصف وقتل المدنيين العزل فو ار والمطلوب اآلن االلتزام َضَط النفس وعدم توِيع
القتال وأن المشهد ينذر َمزيد من التصعيد ،وعلى إِرائيل أن تَادر بوقف التصعيد كونها الطرف

األقوع ،وكانت القيادة الصينية قد أبلغت الِفير اإلِرائيلي أن الصراع الحالي يدل على أن العالقة
اإلِرائيلية مع الفلِطينيين ما زالت هشة واِرائيل مِؤولة عن وقف المفاوضات ،وأن اإلجراءات

اإلِرائيلية في آذار الماضي في نهاية التِعة أشهر من المفاوضات لم تحل شيئا بل زادت الوضع
تعقيدا ،وموقف الصين لتفادي هذا الوضع هو العودة للمفاوضات وعلى إِرائيل االِتجاَة لمتطلَات

ذلك( .دنيا الوطن :2014-7-11 ،نت)

من جهته قال رئيس الحكومة اإلِ ـ ـ ـ ـ ـرائيلية (بنيامين نتنياهو) إن الصـ ـ ـ ـ ــين تشـ ـ ـ ـ ــكل أكبر

شـ ـ ـريكة تجارية إلِـ ـ ـرائيل في القارة اآلِ ـ ــيوية ،ويبدو أنها ِ ـ ــتتحول قريَا إلى أكبر شـ ـ ـريكة تجارية
إلِـرائيل على الصــعيد العالمي ،وأضــاف (نتنياهو) في تصـريحات أدلى بها إلى وِــائل إعالم في
مِ ـ ــتهل االجتماع الذي عقده مع نائَة رئيس الحكومة الص ـ ــينية (ليو يان دونغ) في ديوان رئاِ ـ ــة

الحكومة اإلِ ـ ـ ـ ـ ـ ـ ـرائيل ية في القدس يوم  19من أيار/مايو عام  ،2014أن العالقات والتعاون بين
إِرائيل والصين حققا تقدما هائال منذ الزيارة التي قام بها لَكين قبل ِنة ،وعقد خاللها اجتماعات
مع رئيس ال ــدول ــة ورئيس الحكوم ــة اتفق فيه ــا على توثيق التع ــاون بين ال ــدولتين على أكثر من

صعيد( .حيدر)2014 ،
وفي إطار ذلك تعالت أص ـ ـوات من داخل إِ ـ ـرائيل مطالَة "بإلحاح" بتقييم "وطني" شـ ــامل

للعالقات الصـ ـ ـ ـ ــينية اإلِ ـ ـ ـ ـ ـرائيلية ،حيث إن حشـ ـ ـ ـ ــد الصـ ـ ـ ـ ــين موارد مالية ضـ ـ ـ ـ ــخمة مع طموحاتها
واِــتراتيجياتها الحازمة على صــعيد الِــياِــة الخارجية ،أرِــل إشــارات تحذيرية إلى عواصــم عدة،

وأثار في إِـ ـ ـرائيل نقاش ـ ــا عاما ِ ـ ــاخنا حول احتمال وجود مخاطر اِ ـ ــتراتيجية كامنة في تعريض

االقتصاد اإلِرائيلي لمزاحمة شركات عمالقة من الصين .لكن األمر ِوف يتطلب قريَا أكثر من
مجرد نقاش عام( .حيدر)15:2016 ،
ورغم ذلك فإن عالقات الص ـ ــين التجارية مع إِـ ـ ـرائيل لم تتوقف ،بل على العكس تطورت

وتقدمت َشـ ــكل ملحوظ ،وصـ ــل إلى ش ـ ـراء شـ ــركة صـ ــينية فيما وصـ ــف ب "صـ ــفقة العمر" لشـ ــركة
(تنوفا) اإلِ ـرائيلية عام  2014مقابل مبلغ  8.6مليار شــيكل ،إال أن الموِــاد اإلِ ـرائيلي قد حذر
من إتمام هذه الص ــفقة ،حيث دعا رئيس الموِ ــاد اإلِـ ـرائيلي الِ ــابق (إفرايم هليفي) خالل جلِ ــة
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طارئة للجنة االقتصاد في الكنيِت اإلِرائيلي لعدم إتمام صفقة بيع الشركة اإلِرائيلية إلى شركة

ص ـ ـ ــينية ،األمر الذي من ش ـ ـ ــأنه أن يعرض األمن الغذائي اإلِـ ـ ـ ـرائيلي الى خطر (ش ـ ـ ــَكة الحرية
اإلعالمية :2014-5-23 ،نت).
وفي نفس العام ص ــادقت اللجنة الو ازرية المكلفة بتعزيز التعاون االقتص ــادي مع الص ــين

برئاِ ـ ـ ـ ـ ــة رئيس الحكومة اإلِـ ـ ـ ـ ـ ـرائيلية (بنيامين نتنياهو) على خطة ش ـ ـ ـ ـ ــاملة لتوطيد العالقات بين

البلدين ،وتشــمل هذه الخطة فتح ممثلية تجارية إِـرائيلية جديدة في الصــين ،والنظر في إقامة خط

طيران مَاشر آخر بين البلدين ،ومصادقة حكومية على مشاريع تجارية كبيرة الحجم ِيتم تنفيذها

َاالشـ ـ ــتراك مع شـ ـ ــركات صـ ـ ــينية في مجاالت الصـ ـ ــناعات المتقدمة والزراعة وجودة البيئة والطاقة
وتكنولوجيا المياه والصـ ــحة وغيرها ،كما أنها تشـ ــمل خطوات من شـ ــأنها مضـ ــاعفة حجم التصـ ــدير

اإل ِرائيلي إلى الصين خالل األعوام الخمِة المقبلة إلى  5مليارات دوالر ِنويا .وتنص على أن

تخص ــص الدولة ميزانية َحجم  49مليون ش ــيكل ِ ــنويا من أجل تنفيذ هذه الخطة ،وعينت اللجنة

البروفِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــور (يوجين كانديل) رئيس المجلس االقتصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــادي القومي في ديوان رئاِـ ـ ـ ـ ـ ـ ــة الحكومة
اإلِ ـرائيلية ،رئيِــا للطاقم الذي تم تشــكيله َعد الزيارة التي قام بها رئيس الحكومة إلى الصــين في
أيار /مايو ( .2013حيدر)2014 ،
وخالل مقابلة صـ ـ ـ ـ ـ ـ ــحفية أجراها وزير الخارجية الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــيني (وانغ يي) مع جريدة األهرام

المص ـرية في الثاني عشــر من كانون الثاني/يناير عام  ،2015أكد أن إن الصــين كأخ وصــديق
وش ـريك طيب للدول العربية وشــعوبها كانت وال تزال تهتم َاألمن واالِــتقرار والتنمية في المنطقة

وتهتم َمصالح شعوب المنطقة ورفاهيتها ،وتاَع" :أود أن أؤكد على النقاط التالية:
أوال :تدعم الص ـ ـ ـ ــين َقوة جهود دول المنطقة لتحقيق التغير بإرادتها المِ ـ ـ ـ ــتقلة وَش ـ ـ ـ ــكل

منتظم .ويجب علينا أن نترك شـ ــعوب المنطقة تختار بنفِـ ــها طرق تنموية .وتقدر الصـ ــين تقدي ار
عاليا جهود دول المنطقة َما فيه مصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــر من أجل تحقيق التغير والتنمية ،واثقة َأن شـ ـ ـ ـ ـ ـ ــعوب

المنطقة لديها الحكمة والقدرة على إيجاد نظم ِياِية وطرق تنموية تتناِب مع ظروفها الوطنية
بإرادتها المِتقلة.
ثانيا :تِعى الصين إلى الحفاظ على الِالم واالِتقرار في المنطقة .قد برهنت الحقائق

الواقعية والتاريخية أكثر من مرة أن القوة العِ ـ ـ ـ ـ ــكرية عاجزة عن حل المش ـ ـ ـ ـ ــكلة ،بل َالعكس ،ال

تجلب إال الكوارث .على الرغم من أن الحوار الِــياِــي قد ال يؤدي إلى نتائج فورا ،ولكن الوقت
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ِ ـ ـ ـ ــيثبت أنه طريقة أقل ثمنا وأكثر إفادة للِ ـ ـ ـ ــالم واالِ ـ ـ ـ ــتقرار في المنطقة تجنبها من التداعيات

الِــلبية .فتدعو الصــين األطراف المعنية إلى دفع الحل الِــياِــي للقضــايا الِــاخنة في المنطقة

َالصبر ،وتفويت القوع اإلرهابية والمتطرفة أي فرصة الِتغاللها وتوِيع نفوذها.

ثالثا :تدعم الصـ ــين َكل الحزم مقاصـ ــد ومَادئ ميثاق األمم المتحدة والقواعد األِـ ــاِـــية

للعالقات الدولية .إن مبدأ الِــيادة هو حجر الزاوية للنظام الحديث للعالقات الدولية ،وهو يشــكل

أيضـ ـ ـ ـ ـ ـ ــا أقوع حاجز للدول النامية للدفاع عن كرامتها ومصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــالحها الوطنية .وال يجوز اعتماد
"ازدواجية أو تعددية المعايير" في مِ ــألة الِ ــيادة الوطنية وترفض الص ــين َش ــدة محاولة أي قوة

خارجية لفرض إرادتها على دول المنطقة وشعوبها.

راَعا :تدعو الصـ ــين إلى تحقيق حل شـ ــامل .وتزامنا مع الجهود الدبلوماِـ ــية والِـ ــياِ ـ ـية،

يجب تعزيز المِــاعدة لدول المنطقة في التنمية االقتصــادية واالجتماعية .وفي الوقت الذي يِــعى

المجتمع الدولي فيه لحل القض ـ ـ ـ ــايا المطروحة في المنطقة ،يجب عدم تهميش عملية الِ ـ ـ ـ ــالم في

الشرق األوِط.

وأضـ ــاف (وانغ يي)" :إن القضـ ــية الفلِـ ــطينية هي لب قضـ ــية الشـ ــرق األوِـ ــط .قد مرت

ِـ ــتون ِـ ــنة على إقامة دولة إِ ـ ـرائيل ،بينما مطلب الشـ ــعب الفلِـ ــطيني المشـ ــروع في إقامة دولته

المِتقلة لم يتحقق َعد حتى اآلن .ال ِالم حقيقي بين العرب واِرائيل وال اِتقرار دائم في الشرق

األوِ ــط من دون حل القض ــية الفلِ ــطينية ،كانت وال تزال الص ــين تدعم َقوة القض ــايا الفلِ ــطينية
والعربية العادلة ،وتدعم إقامة دولة فلِـ ـ ــطينية مِـ ـ ــتقلة ذات ِـ ـ ــيادة كاملة على أِـ ـ ــاس حدود عام

 1967وعاص ـ ــمتها القدس الشـ ـ ـرقية ،وتدعم اندماج فلِ ـ ــطين كدولة مِ ـ ــتقلة في المجتمع الدولي.
ولعبت وتلعب الص ـ ــين دو ار إيجابيا وبناء في هذا الص ـ ــدد .وقد طرح الرئيس الص ـ ــيني (ش ـ ــي جين

بينغ) العام الماضــي مَادرة َأربع نقاط لحل القضــية الفلِــطينية .ولقيت المَادرة تجاوَا واِــعا من
الجانبين الفلِ ـ ــطيني واإلِـ ـ ـرائيلي والمجتمع الدولي .خالل الصـ ـ ـراع في غزة هذا العام ،طرحت أنا
نياَة عن حكومة الصـ ـ ـ ــين مَادرة النقاط الخمس لحل الص ـ ـ ـ ـراع ،كما قدمت الصـ ـ ـ ــين المِـ ـ ـ ــاعدات

اإلنِانية العاجلة للشعب في غزة ،إن الصين كونها عضوا دائما فى مجلس األمن ،وكونها صديقا
وأخا للدول العربيةِ ،تدعم كالمعتاد القضايا الفلِطينية والعربية العادلة وتعمل َاِتمرار على دفع

مفاوضات الِالم لتحقيق حل عادل ومعقول للقضية الفلِطينية"( .يي )2015:
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وضــمن االهتمام الشــعبي الصــيني َالقضــية الفلِــطينية ،أصــدرت وكالة األنَاء الص ـينية

شينخوا تقويما خاصا للعامين  2016-2015تضمن مراحل تطور العالقة التاريخية التي ربطت
الصين وفلِطين .ويعرض التقويم ألرشيف صور التقطها مصورو الوكالة للرئيس الراحل ياِر

عرفات والرئيس أبو مازن خالل لقاءاتهم مع الرئيس والقيادات الصـ ـ ـ ـ ـ ـ ــينية ،وعدد من المحطات
التاريخية التي مرت بها القضية الفلِطينية( .موقع دنيا الوطن :2015-11-1 ،نت)

وقد ثمن وزير الخارجية الفلِ ـ ــطيني رياض المالكي موقف الص ـ ــين "الثابت والجلي" إزاء

القضـ ـ ـ ـ ـ ــية الفلِـ ـ ـ ـ ـ ــطينية ،آمال أن تترجم مَادرات القيادة الصـ ـ ـ ـ ـ ــينية إلى خطوات فاعلة تِـ ـ ـ ـ ـ ــاعد

الفلِ ـ ـ ـ ـ ــطينيين على إنهاء االحتالل واقامة دولتهم المِ ـ ـ ـ ـ ــتقلة التي طال انتظاره ،ومؤكدا أن إدارة
أوَاما لديها رغَة حقيقية في حل هذه القضـ ـ ــية ولكن الواقع يعرقلها عن ذلك ،كما أعرب المالكي

عن تقديره لموقف الصـ ــين َشـ ــكل عام إزاء القضـ ــية الفلِـ ــطينية ،قائال " إن العالقة مع الصـ ــين
متينة والموقف الص ـ ـ ــيني واض ـ ـ ــح وجلي منذ فترة طويلة .وكانت الص ـ ـ ــين هي الدولة األولى التي

اعترفت َفلِـ ــطين وِـ ــمحت َفتح ِـ ــفارة أو ممثلية لفلِـ ــطين فيها خارج اإلطار العربي منذ عام

 .1964وتمترِـ ــت العالقة في الِـ ــنوات التي مرت َشـ ــكل أفضـ ــل وتعززت وشـ ــاهدنا خالل هذه

الفترة كيف تطورت العالقات الصــينية -الفلِــطينية َشــكل مميز ،وكذا تطور موقف الصــين إزاء

القضية الفلِطينية على المِتوع الدولي ومِاهمتها على هذا المِتوع( ".المالكي)2015 ،

في ذات اإلطار تفقد ِفير جمهورية الصين الشعبية لدع الِلطة الفلِطينية (تشن شينغز

هونغ) ،على مدار يومي  16-15تموز/يوليو عام  2015قطاع غزة وأشرف على توزيع

مِاعدات غذائية لمتضرري الهجوم اإلِرائيلي األخير عليه ،وكان الِفير الصيني تشن قد دخل

إلى القطاع عبر حاجز (بيت حانون/إيرز) الخاضع للِيطرة اإلِرائيلية قادما من الضفة الغربية

كأرفع مِؤول صيني يصل إلى غزة منذ انتهاء الهجوم اإلِرائيلي صيف العام الماضي ،وشدد

تشن على أن "العالقة الصينية الفلِطينية تاريخية وأخوية وتمتد جذورها إلى القدم" ،وأضاف

"نتمنى أن نِاهم في تخفيف معاناة أبناء شعب فلِطين خاصة في غزة وأن يكون هناك مجال

كبير وآفاق كبيرة للتعاون في المِتقبل" ،وأكد الِفير تشن لوكالة األنَاء الصينية (شينخوا) على
مِاندة الصين لفلِطين "في كل الظروف" ،وأضاف "قدمنا نحن في الصين كافة المِاعدات

للفلِطينيين ليس فقط في المشاريع التنموية بل هناك فرص تدريب وكل هذا لصالح بناء الوطن

وتحِين بناء القدرة لدولة فلِطين( ".أمد لإلعالم :2015-7-16 ،نت)
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ارتَاطا بذلك ،ذكر وزير الِياحة اإلِرائيلي لوكالة األنَاء الصينية (شينخوا) أن عدد

الِياح الصينيين الذين يزورون إِرائيل ارتفع بنَِة  30في المائة العام الماضي ويتجاوز متوِط

اإلنفاق اليومي الَالغ  286دوال ار أمريكيا ما ينفقه مِافرون من دول أخرع ،وقال المدير العام

لو ازرة الِياحة اإلِرائيلية (امير هاليفي) إن التطور المطرد للتَادالت التجارية والتكنولوجية
والزراعية الثنائية ِاعد في القيام ب  30ألف رحلة من الصين إلى إِرائيل عام  .2013وقال

الوزير" :مع الوضع في االعتَار أن الِياح الصينيين يقومون َأكثر من  100مليون رحلة خارجية
كل عام نرع إمكانيات هائلة في التَادالت الِياحية الثنائية" ،مضيفا" :نِتعد اآلن الِتقَال مزيد
من الِياح الصينيين ونوفر خدمات ِياحية خاصة ونوظف مزيد من المرشدين الِياحيين

الصينيين" ،وأضاف أن هدف إِرائيل هو جذب  40ألف ِائح من الصين في  2017و100

ألف في " ،2020ونأمل أيضا في أن تبدأ الخطوط الجوية الصينية تشغيل رحالت جوية مَاشرة
إلى إِرائيل"( .وكالة األنَاء الصينية شينخوا :2014-4-13 ،نت)
في ذات الِياق تحدث رئيس الوزراء اإلِرائيلي (بنيامين نتنياهو) في تشرين

الثاني/نوفمبر عام  2015إن إِرائيل على اِتعداد لبذل جهود مشتركة مع الصين لتعزيز التعاون
الثنائي في االقتصاد والتجارة والعلوم والتكنولوجيا واالبتكار والزراعة وكذا الثقافة ،وخالل اجتماع
مع نائب رئيس مجلس الدولة الصيني الزائر (وانغ يانغ) قال نتنياهو "إن إِرائيل تولي أهمية

للعالقات مع الصين وأنها على إِتعداد للعمل مع الصين للتحِين المِتمر لآللية الحالية للتعاون

الحكومي بين البلدين وتنفيذ مشروعات متَادلة ووضع برامج تعاون أشمل على المدع الَعيد"،
وأضاف "إن إِرائيل على إِتعداد للِعي إلى حل ِياِي للصراع مع الفلِطينيين ،وتأمل في

أن تلعب الصين دو ار أكبر في تدعيم الِالم واالِتقرار في الشرق األوِط ،وأوضح وانغ أن
الشعبين الصيني واليهودي وقفا بجانب َعضهما الَعض وقت الحاجة خالل الحرب ضد الفاشية

وشكال صداقة عميقة ووضعا أِاِا صلَا لتنمية العالقات بين الصين واِرائيل" ،وذكر أن زيارته
تهدف إلى تنفيذ اتفاقيات ِاَقة توصل إليها رئيِا الدولتين وكذا الحكومتين ،وتعزيز التَادالت

رفيعة المِتوع ودفع التعاون البراغماتي ،كما تهدف الزيارة إلى فهم أفضل للوضع اإلِرائيلي-
الفلِطيني واحياء محادثات الِالم المتوقفة ،وأشار وانغ إلى أن الصين قلقة جدا َشأن التوترات
األخيرة بين إِرائيل والفلِطينيين وتؤمن َأنه من الضروري أن يمتنع الطرفان عن تصعيد حدة

التوتر ،وحث اإلِرائيليين والفلِطينيين على ممارِة ضَط النفس وناشد إِرائيل َااللتزام بخيار
محادثات الِالم االِتراتيجي ،وأوضح أن الصين ِتعزز التنِيق مع األطراف المعنية وِتقوم
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بدور بناء في تحقيق الِالم اإلِرائيلي-الفلِطيني والحفاظ على الِالم واالِتقرار االقليميين.

(صحيفة الشعب اليومية أون الين)2015-11-13 ،

ويرع الَاحث ومن خالل مقاربة االِتم اررية في الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل

وانعكاِاتها على القضية الفلِطينية خالل مختلف المحطات الِاَقة أنه وحِب قاعدة شارلز

هيرمان()19هناك تغي ار ضمن البرنامج الِياِي ،فقد قِم هيرمان التغيرات في الِياِة الخارجية

إلى أربع مِتويات (الِيد ِليم:)100:2001 ،

-1التغير التكيفي :ويقصد َه التغير في مِتوع االهتمام َقضية معينة ،مع اِتمرار األهداف
والوِائل.
-2التغير البرنامجي :يتميز بتغير في األدوات ،ومن ذلك تحقيق األهداف عن طريق التفاوض،
وليس عن طريق القوة العِكرية ،مع اِتمرار نفس األهداف.

-3التغير في األهداف :ويشير إلى تغير األهداف ذاتها ،وليس مجرد التغير في األدوات.
-4التغير في توجهات الِياِة الخارجية :أي تغير التوجه العام ،وهو أكثر أشكال التغير تطرفا.
واذا قمنا بتطبيق هذه التغيرات واِقاطها على الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل،

فإنه يمكن مالحظة أن التغير التكيفي برز في الفرق بين موقف الصين تجاه حرب عام 2008
على غزة ،وبين موقفها تجاه حرب عام  2012على غزة ،حيث يمكن مالحظة أن الموقف الصيني

ظل ثابتا في أهدافه ووِائله ،وَقيت الصين تصر على عدم التدخل واالبتعاد عن األزمات الدولية
في الوقت الحاضر ،والتأكيد على هدف ِياِي واضح لدع الصين وهو حل القضية الفلِطينية

َالطرق الِلمية ووفقا للشرعية الدولية ،إال أن مِتوع االهتمام الصيني َالمقارنة بين الحربين قد
ازداد عام  ،2012حيث ازدادت المؤتمرات الصحفية لو ازرة الخارجية الصينية التي عّلقت على
الحرب اإلِرائيلية على غزة عام  ،2012وقدرت َأربع مؤتمرات صحفية مقارنة بثالث تصريحات

إعالمية صينية عام  2008اثنتان منها كانت في األمم المتحدة ،إضافة إلى المَادرة الصينية التي
تقدم بها الرئيس الصيني (شي جينغ بينغ) والمكونة من أربع نقاط ِالفة الذكر.
) (19خبير في الشؤون الخارجية للواليات المتحدة األمريكية ،والمدير المؤِس لمدرِة بوش بجامعة تكِاس،

وواضع نموذج التغير في الِياِة الخارجية المكون من أربع مِتويات.
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أما التغير البرنامجي فيمكن قياِه على الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل ،إَان

حروب األخيرة على غزة في الموقف المتقدم الذي قامت َه الحكومة الصينية من اِتدعاء الِفير
اإلِرائيلي َشكل عاجل َعد يومين من بدء الحرب على غزة عام  ،2014وكذلك وصف وزير

الخارجية الصيني الموقف اإلِرائيلي َالمتشدد والمتِبب في إيقاف المفاوضات ،إضافة إلى المَادرة

الصينية المكونة من خمس نقاط لوقف العمليات العِكرية على قطاع غزة ،ومنه نِتطيع أن نقول

أن الهدف من الِياِة الخارجية الصينية ما زال ثابتا ،إال أن األدوات المِتخدمة قد تطورت
وتغيرت الوِائل.

ّإال أن التغير في األهداف والتوجهات في ِياِة الصين الخارجية تجاه إِرائيل خالل

الحروب على غزة في األعوام  2008و 2012و 2014قد ال يمكن إِقاطهما على مواقف الصين

الِياِية ،حيث التزمت الِياِة الخارجية الصينية بثَات الموقف وتوازنه.

لذلك يمكن تصنيف هذا التغير الِياِي ضمن التغير البرنامجي ،والذي حققت فيه الصين

أهداف ِياِتها عبر التفاوض والمحادثات َعيدا عن الحل العِكري ،ومحتفظة في الوقت ذاته
َاألهداف نفِها التي رِمتها لِياِتها الخارجية تجاه إِرائيل والصراع العربي-اإلِرائيلي ،مع

تغير في األدوات والوِائل التي اتَعتها لتحقيق تلك األهداف.

ونِتطيع القول أن ِلوك الصين تجاه محطات العدوان اإلِرائيلي على قطاع غزة منذ

عام  2008وحتى عام  ،2014إضافة إلى الحصار اإلِرائيلي المِتمر على القطاع ،هو ِلوك
ينشأ من رؤية الصين األِاِية لمجمل الصراع في المنطقة ،فهي تؤمن َالحل الِلمي والمفاوضات

كأِلوب لنهاية الصراع ،وذلك وفق ِياِتها الجديدة ،ووفقا لذلك لم تتعدع مواقفها حد المواقف

الرِمية َاإلدانة والشحب حينا ،والدعوة الى وقف القتال حينا آخر ،موظفة لذلك دبلوماِيتها الناعمة
ومَعوثها الخاص للشرق األوِط ،في الوقت الذي كان بإمكانها اِتغالل عالقتها بإِرائيل للضغط

عليها لوقف عدوانها على الشعب الفلِطيني ،أو فتح المجال للدبلوماِية الشعبية لبيان أِلوب

لكنها اِتمرت في ِياِة الحياد واالعتدال
إِرائيل الهمجي في التعامل مع الشعب الفلِطينيّ ،
تجاه قضية تربطها َأطرافها عالقات متوازنة ال ترغب َالمِاس بها او التأثير عليها .
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تمهيد
يمكن القول إن الصين كانت ومنذ وقت مَكر حريصة على إقامة عالقات متوازنة مع كل
دول العالم الخارجي ومنذ بدايات تأِيِها (أمين ،)38:1972 ،لذا وثقت عالقاتها َشكل متِارع

مع كل من الدول العربية ومع إِرائيل في نفس الوقت.

حيث تنتهج الصين بدأب وثَات ِياِة خارجية ِلمية مِتقلة ،ومن المِتحيل أن تتمتع

الصين َمكانتها الدولية اليوم بدون اِتقالليتها ،وتقرر الصين مواقفها وِياِاتها في كافة الشؤون

الدولية ،انطالقا من المصالح األِاِية للشعب الصيني والشعوب العالمية وحِب حقيقة كل أمر

من األمور .لن تخضع الصين ألي ضغط خارجي ،ولن تتحالف مع أية دولة كبرع أو أي تكتل

دولي ،وِتِتمر الصين في التمِك بهذه المَادئ ،وقد اِتغلت الصين َمهارة امتيازاتها المتواضعة
في بناء عالقات قوية في منطقة الخليج ،ويشار إلى أنها قوة غير مِتعمرة وال تِعى إلى إحداث

تغيير جذري في المنطقة كما تفعل القوع األخرعِ( .عيد)59:2016 ،

وتأِيِا على ما تقدم ،فإن الصين هدفت من وراء تحِين عالقاتها َالدول العربية إلى

ضمان وصولها إلى أهم األِواق العالمية والزاخرة َالبترول الذي بدت الصين في الِنوات األخيرة
َأمس الحاجة إليه على الرغم مما تملكه منهَِ ،بب تصاعد وتائر ثورتها االقتصادية والصناعية

والتقنية (قونغ ،)13:2000 ،ومن المرجح ان تتزايد حاجة الصين للبترول في الِنوات القادمة

لتصَح من أكبر الدول المِتوردة للنفط في العالم (علوي )1998 :273 ،في ضوء برامجها

الصناعية ومِيرتها اإلصالحية االقتصادية التي يقدر الَعض أنها ِتنتهي مع منتصف القرن
الحالي ،مما أكد أن قضية التقارب الصيني اإلِرائيلي لم توثر في موقف الصين اإليجابي من
العرب ومن قضيتهم المركزية فلِطين ،حيث َقيت الصين تؤيد حق الشعب الفلِطيني في تأِيس

دولة مِتقلة ذات ِيادة ،ولم تنتهج في يوم من األيام ِياِة معادية للعرب ،وكانت دائما وما تزال
تدين االحتالل اإلِرائيلي لألراضي العربية ،وكانت أيضا في مقدمة الدول التي أيدت عقد مؤتمر

دولي للِالم في الشرق األوِط بإشراف هيئة األمم المتحدة ،على أن تكون منظمة التحرير

الفلِطينية في هذا المؤتمر ممثال شرعيا للشعب العربي الفلِطيني( .مطلك)15:2008 ،

إن معارك الِالم على الصعيد الدولي ،في مرحلة ما َعد الِالم العربي اإلِرائيلي ،تتطلب

التخطيط المِتقبلي لمواجهة تحديات المِتقبل في مجاالته الِياِية واالقتصادية والعِكريةَ ،اعتَار
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أن التحرك اإلِرائيل ي نحو الصين هو تهديد للمصالح العربية والعالقات العربية الصينية ،والذي
يعتبر أحد التحديات المِتقبلية( .العشري)77:2000 ،

وجدير َالذكر أن الصين قد بدأت تتخذ خطوات توصف َأنها أقل مواجهة وأكثر تحض ار

وثقة َالنفس ،ولكنها في َعض األحيان تبدو أكثر بنائية إزاء الشئون اإلقليمية والعالمية .وعلى

العكس مما كان معروفا خالل العقد الماضي فإن الصين َاعتَارها أكبر دول العالم ِكانا تقوم اآلن
بتطبيق نظام دولي جديد حيث تبنت كوكَة كبيرة من المؤِِات والمَادئ والمعايير الدولية الراهنة
من أجل تعزيز مصالحها الدولية حتى إنها ِعت من أجل إضافة َعض المالمح التطويرية لهذا

النظام ولكن َصورة محدودة ،ومن أكثر شواهد التغير وضوحا منذ منتصف التِعينيات هو ما قامت
َه الصين من زيادة حجم وعمق عالقاتها الثنائية إلى جانب انضمامها إلى العديد من االتفاقيات

التجارية واألمنية وتعميق إِهاماتها في المنظمات القيادية متعددة الجوانبَ ،اإلضافة إلى تقديمها

يد العون في توجيه القضايا األمنية الدولية حتى أصَحت ِياِاتها الخارجية في صنع القرار أقل

من الناحية الفردية وأكثر من الناحية المؤِِية عن ذي قبل ،كما أصَح الدبلوماِيون الصينيون

أكثر تحض ار في التعبير عن أهدافهم .وَصورة أشمل فقد اختلفت التصورات الخاصة َقوانين الِياِة
الخارجية .فبدال من اعتَار الصين ضمن الدول النامية المقهورة في ظل والية كل من (ماوزيدونج)
و (دينج كزيا اوبينج) فقد أصَحت الصين إحدع القوع العظمى الصاعدة ذات المصالح المتعددة.

(ميديروس)3:2005 ،

حيث مرت الصين َمرحلة طويلة من العزلة ،العتَارات عناصر القوة والضعف ،لم تكن

تتخذ فيها مواقف واضحة إزاء الصراع العربي-اإلِرائيلي وغيره من قضايا الشرق األوِط ،وذلك

لرغبتها في عدم إغضاب الواليات المتحدة ذات العالقات األقوع مع بلدان المنطقةَ ،اإلضافة إلى
إعطائها األولوية لعالقاتها االقتصادية مع بلدان المنطقة على غيرها من العالقات ،وقد بدأ الخروج

من هذه المرحلة قبل نحو عقدين في إطار دور خارجي نشط اعتبره الَعض مشروع قوة عالمية،

وليس مجرد صعود لقوة آِيوية كبرع ذات نطاق إقليمي محدد ،وقد آثار الدور الصيني المتصاعد
تِاؤالت وأفكا ار متعارضة َشأن تأثيراته المحتملة( .ميديروس)55:2005 ،
إن من ينظر إلى واقع العالقات الصينية مع دول العالم ،وبخاصة َعد دخول األلفية الثالثة،
ِ
الصين تعطي األولوية في عالقاتها للدول العظمى ،وعلى رأِها الواليات المتحدة
يالحظ أن ّ
األمريكية ،وأنها إذ تؤِس لمثل هذه العالقات ،فإنها تضع على رأس ِلم اهتماماتها المصالح

الوطنية العلياَ ،معنى الذهاب إلى أقصى حدود الواقعية في رِم ِياِاتها الخارجية ،وأن ما تواجهه
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في عالقاتها مع دول المنطقة هو أنها تتعامل مع ثالث أنماط من الحكم ،هي :الوراثي والعِكري

كل نمط من هذه األنماط يدورَ ،شكل أو َآخر ،في فلك الدول المهيمنة
وحكم الحزب الواحد ،وأن َّ

على العالمِ :ياِيا واقتصاديا وثقافيا ،وَالتالي فإن الِياِة الخارجية للصين في المنطقة محكومة

َأنماط الحكم في الدول العربية ،ويمكن تحديد أَعادها في النقاط الرئيِة التالية(مجموعة َاحثين،

:)54-52 :1987

أ ـ إنها كثي ار ما تتجاهل االنقِامات في الِياِة العربية لدع اتخاذ أي موقف من قضية الصراع

العربي-اإلِرائيلي ،وهي دائما تدعو العرب إلى األخذ َِياِة االعتماد على الذات ،وعدم االنحياز
في المواقف الدولية ،ألن في ذلك ما يقلل من شأنهم ،ويضعف تأثيرهم في القرار الدولي.

ب ـ إنها ال تعير اهتماما في عالقاتها مع الدول العربية لطبيعة نظام الحكم ،وال يعنيها ما إذا كان

النظام االقتصادي في تلك الدول اشتراكيا أو رأِماليا ،وانما يعنيها في عالقتها مع هذا النظام أو
ذاك هو حجم المنفعة المتَادلة أو المردود االقتصادي الذي يمكن أن تجنيه من تلك العالقة ،ومدع

مِاهمته في تعزيز الدخل القومي للصين.

ج ـ التعاطي مع القضية الفلِطينية كما يريد أصحاب الشأن من العرب ،وال ِيما منظمة التحرير

الفلِطينية.

د ـ تفضيل التعامل مع النظام العربي الرِمي َعد أن كان هذا التعامل مع حركات التحررَ ،معنى

الدخول إلى المنطقة من األبواب ال من النوافذ.
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المبحث األول :مستقبل دور الصين في المجتمع الدولي وانعكاسه على القضية الفلسطينية
ِتظل الصين بؤرة اهتمام دارِي العالقات الدولية لفتـرة طويلـة مقبلـة ،وحتى تتضح معالم

نهائية أو شَه نهائية لدورها الدولي ،وحتى هذه النهاية غيـر محددة المدة ،فإن تحليل التحوالت

الصينية ِيظل بـد وره خاضـعا لتفـِيرات واجتهادات شتى ،منها ما يحاول أن يرع الجانب المضيء

للصين نفِها ولجيرانهـا اإلقليميين وللعالم َأِره ،ومنها ما يحاول أن يرع فيها الجانب المظلم القـائم

علـى افتراض ضمني َأن الصين ِوف تتحدع الجميع وتتحول إلى قوة مهيمنة وِـوف تضر حتما

َالمصالح والمؤِِات المِتقرة للعالم المعاصر ،وما بين هذين الحـدين تظهر التحليالت والدراِات

المتنوعة(.أبو طالب)52:2005 ،
ِ
تركز على ضرورة تِوية مشكلة
الصين اليوم وفي المِتقبل المنظور على األقل ّ
إن ِياِة ّ

َالحدة نفِها التي كانت عليها أيام (ماو تِي تونغ)،
الشرق األوِط َالطرق الِلمية ،ولم تعد
ّ
التشددَ ،قيت محافظة على الثوابت الوطنية للشعب الصيني التي تؤيد
ولكنها ،وان تخّلت عن لغة
ّ

الشعب الفلِطيني في قضيته العادلة ،وتدعو إلى تِوية مشكلة الشرق األوِط كضرورة ال ّبد منها

لتحقيق األمن اإلقليمي ،كما تؤيد تعزيز دور مجلس األمن َعيدا عن وصاية هذه الدولة أو تلك؛

حل قضايا الشعوب ومعالجة النزاعات القائمة فيما بينها ،وفي المِاهمة في
ليكون أكثر فاعلية في ّ
الدوليين ،وهي وان عرفت نوعا من التغيُّر في ِياِتها تجاه األمم المتحدة
تثبيت دعائم األمن والِلم ّ
َعد عام  ،1978حيث لم تكن تنظر إلى المؤِِة الدولية المذكورة كأداة من بين األدوات ذات

الدولي( .عبد الحي)186:2000 ،
األهمية التي عملت على توظيفها؛ لتعزيز مركزها ّ

حيث يعتقد العلماء الصينيون َشكل عام أن األراضي العربية المحتلة ال يمكن اِتعادتها
بوِيلة عِكرية إالّ َاللجوء إلى الطريقة الِياِية نتيجة لتقابل القوة العِكرية بين الطرف العربي

والطرف اإلِرائيلي ،وحصول إِرائيل على تأييد الواليات المتحدة الَالغ لها .ولكن عملية الِالم

في الشرق األوِط لن ترجع إلى الوراء ،والطريق إلى األمام ِيكون متعرجا .وينظر معظم العلماء
نظرة المتشائم في إيجاد حل شامل عادل للقضية العربية اإلِرائيلية ،فيعتقدون أن هذه القضية

تحل خالل عدة ِنوات ،ويقف َعض العلماء موقف المتفائل من ذلك .ويرع
ِتَقى لمدة طويلة وال ّ
معظم العلماء الصينيين أن إِرائيل يجب أن تنِحب من جميع األراضي العربية المحتلة َما فيها

ويحق لفلِطين أن تؤِس دولتها المِتقلة التي عاصمتها القدس( .تشونغ)119:1999 ،
القدس،
ّ
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ويتحدث وليد عبد الحي أنه يمكن اعتَار التوجهات العربية العامل الحاِم في تحديد مِتقبل

العالقات الصينية-اإلِرائيلية ،ويبدو أن الثورات العربية المعاصرة ِتجعل الصين أكثر اهتماما
بتطور هذه الثورات؛ إذ إن التحول نحو نظم ديمقراطية في الدول العربية قد يقود لتغير في مناهج

إدارة الدول العربية للصراع العربي-الصهيوني َاتجاه إدارة أكثر عقالنية ،وربط ِلوك القوع الدولية

في الصراع العربي-الصهيوني بتطور العالقات العربية-الصينية ،أما العوامل األخرع ،فتتمثل َشكل
أِاِي في العالقات الصينية -األميركية؛ إذ إن تطور هذه العالقات أو توترها ِينعكس ِلَا

وايجاَا على العالقات الصينية-اإلِرائيلية ،وقد تكون مشكلة إعادة دمج تايوان في الصين األم
موضع توتر قادم بين َكين وواشنطن ،وقد تجد إِرائيل نفِها في موضع حرج في التعامل مع أزمة

من هذا النوع(.عبد الحي)7:2011 ،

وانطالقا من ركائز الِياِة الخارجية الصينية الجديدة َمحورها الخارجي وتفاعلها مع الواقع

العربي والمتغيرات اإلقليمية في الشرق األوِط والعالم ،فإنه يمكن توقع الِلوك الِياِي الخارجي
الصيني على النحو التالي (الرمضاني:)6:2015 ،
-1اِتمرار الصين في حرصها على تطوير عالقاتها مع الدول العربية عموما ،والمحورية خصوصا،
ومنها دول الخليج العربي ،إدراكا منها ألهمية هذه الدول َالنَِة لها ،ال ِيما على صعيد إشَاع
حاجاتها النفطية واالقتصادية واالِتثمارية .ويتَع هذا الحرص ثالث أمور أِاِية :أولها ،االِتمرار

في تعاملها مع العرب كإرادات ِياِية متنافرة ،مِتفيدة من واقع إيالء الدول العربية األولوية
لمصالحها القطرية ،وَالتالي محدودية الِياِات العربية المشتركة .واألِاس الثاني ،فهو مقايضة

دعمهاَ ،أنواعه المتعددة ،للعرب َالمحافظة على مصالحها وتطويرها ،وأما عن األمر الثالث ،فيكمن

في تجنب تدخلها في الشؤون الداخلية العربية ،الذي كان إحدع ِمات الِياِة الصينية حيال
العرب في عهد (ماو تِي تونغ) ،خشية من تأثيرها الِلبي.
-2اِتمرار الصين في تبني ِياِة الحياد حيال األزمات والصراعات العربية اإلقليمية ،بيد أن تبني
مثل هذه الِياِة ال يلغي احتمال تدخلها.

-3من المرجح أن الصين ِتتعامل أيضا مع الدول العربية وفق مخرجات نوعية عالقاتها هي مع
الواليات المتحدة ،ونوعية عالقات العرب َاألخيرة.
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-4اتجاه الصين إلى أن تكون قوة عظمى ِيجعلها تتصرف حيال العرب كقوة عظمى .ومما يِهل

ذلك أمران :أولهما ،أن المصالح الصينية في الوطن العربي ِتكون ،في المِتقبل ،قد تطورت على
نحو أعمق وأشمل ،ومن ثم صارت حاجتها للعرب أوطد .وهذا يفضي بها إلى األخذ ،وتَعا لطبيعة

الموقف الِائدَِ ،ياِة الترغيب و/أو الترهيب لحماية هذه المصالح .وثانيهما ،أن التراجع التدريجي

المحتمل للدور األميركيِ ،يفضي َالمقابل إلى تِريع اقتران الهيكلية الدولية بخاصية تعدد األقطاب.

وَالتالي فإن أنماط الِلوك الِياِي الخارجي الصيني تؤكد أن مشهد ديمومة التردي العربي

يلغي حاجة الدول األخرع ،إقليميا وعالميا ،إلى إعادة هيكلة ِياِاتها الخارجية حيال الوطن العربي

وعلى ذلك النحو الذي يأخذ المصالح العربية َعين االعتَار .بيد أن مثل هذه الحاجة ِتصَح أكثر

إلحاحا عندما يقترن المِتقبل العربي َمشهد يعكس قدرة العرب الكامنة على االرتقاء الحضاري
والتأثير الدولي لصالحهم ،كدول وأمة( .الرمضاني)6:2015 ،

ومن ناحية أخرع ،وفي قراءة لموقف الصين من دولة فلِطينية مِتقلة ،فإنه يمكن توقع أن

تتعاطف الصين إلى حد َعيد مع الدولة الفلِطينية الوليدة ،إتكاء على األيديولوجية االشتراكية التي

ال تزال الصين تأخذ بها ،والتي ترع في الحركات الوطنية رديفا للحركة االشتراكيةَ ،فعل مواجهة

األولى لإلمبريالية ،العدو الرئيِي لالشتراكية .بيد أن الصين ،الدولة المتكئة على البراغماتية ،لن

تجد نفعا يذكر في التعامل مع الدولة الفلِطينية ،مقابل منافع تكنولوجية وزراعية وصناعية شتى

جراء العالقة مع إِرائيل ،مع مالحظة أن الصين ابتعدت كثي ار عن خط مجابهة اإلمبريالية ،وَالتالي
لم تعد إِرائيل "مخلَا لإلمبريالية األمريكية" ،كما ودعت الصين مقولة "اإلمبريالية زمن من ورق".

إلى ذلك ِتغدق الصين على الدولة الفلِطينية َضائع ومحاصيلَ ،اعتَار تلك الدولة مجرد ِوق،
وان كان ضيقا ،لكنه ِوق على أي حال ،والعتَارات أيديولوجية أيضاِ ،تعمد الصين إلى منح

تِهيالت للدولة الفلِطينية في االِتيراد والتصدير ،وان كان ليس ثمة ما يمكن للصين أن تِتورده
من الدولة الوليدة من مواد خام أو محاصيل زراعية أو َضائع .أما في المدع االِتراتيجي الَعيد،

حين تقوع شوكة الدولة الفلِطينية ،وتتخفف من القيود والكواَح ،تكون الصين قد دخلت في مواجهة
مع الواليات المتحدة في ميادين اقتصادية أو ِياِية أو ثقافية ،مبتعدة عن ميادين الحرب ،عندها

يمكن لفلِطين أن تكون مرشحة ضمن حلفاء الصين ،مقابل إِرائيل الحليفة المزمنة للواليات المتحدة.
(ياِين)61:1999 ،
ويرع الَاحث أنه على الرغم من أن الرؤية الِاَقة قد تكون قديمة َعض الشيء ،حيث أن

المرجع من عام ّ ،1999إال أنه يمكن اِتشراف َعض النقاط الهامة من تلك النظرة المِتقبلية التي
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قدمها عبد القادر ياِين في عدة مواضع ،أهمها أنه َعد مرور ما يقارب ِ 17نة على رؤية ياِين

للموقف الصيني من الدولة الفلِطينية ،ال تزال الصين تتعامل مع إِرائيل من مبدأ المنفعة والمصلحة

المتمثلة في العالقات العِكرية والتكنولوجية بين البلدين ،وأنها ال تنوي في المِتقبل القريب أن تحيد
عن ذلك النهج ،وفيما يتعلق َالدولة الفلِطينية ،فإن الصين أيدت َالفعل منح فلِطين صفة دولة

غير عضو في األمم المتحدة وفقا للقرار رقم  67/19عام  ،2012وأنها ال زالت تقيم عالقات تجارية

جيدة مع قطاع غزة والضفة الغربية ،األمر الذي يمكن أن نتوقع اِتم ارره في المِتقبل ،دون أن

تتخلى الصين عن دعم الشعب الفلِطيني.

ورأي محمد الِاكت( )20أن الصين ِتظل على موقفها من تأييد الحقوق الفلِطينية وانِحاب

إِرائيل من األراضي المحتلة َما فيها القدس ،وتأِيس الفلِطينيين دولتهم المِتقلة وعاصمتها
القدس ،وفي نفس الوقت فقد أكد المِؤولون الصينيون على أن تطوير العالقات العربية الصينية

ليس مرتَطا أو متعارضا مع تطور العالقات اإلِرائيلية الصينية ،حيث أن الظروف التي تجتازها
الصين قد تِتلزم هذا التعاون مع إِرائيل ،بينما التعاون العربي الصيني هو مِألة دائمة وتاريخية.

(الِاكت)129:2005 ،

ويظهر مما ِبق أنه يمكن َشكل رئيِي اعتَار التوجهات العربية العامل الحاِم في تحديد

مِتقبل الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل وانعكاِات هذه الِياِة على قضية الشرق األوِط

والعرب المركزية أال وهي القضية الفلِطينية ،وكذلك فإن الحراك الشعبي العربي المعاصر ِيجعل

الصين أكثر اهتماما بتطور هذه الثورات؛ إذ إن التحول نحو نظم ديمقراطية في الدول العربية قد
يقود لتغير في مناهج إدارة الدول العربية للصراع العربي-اإلِرائيلي َاتجاه إدارة أكثر عقالنية.
إضافة إلى ذلك ،فإنه يمكن اِتشراف دور الِياِة الصينية الخارجية تجاه القضية الفلِطينية

المرتَطة َِياِتها تجاه إِرائيل في النقاط التالية:

َ-1قاء الِياِة الخارجية الصينية تجاه الصراع العربي-اإلِ ارئيلي على ِمة الحياد واالعتدال،

فالصين ترع في كال الطرفين مصالح ال تِتعد لالِتغناء عنها ،فمن جهة تحتاج إلى النفط العربي

) (20مدير االدارة االقتصادية بجامعة الدول العربية ِاَقا ،ورئيس َعثة الجامعة العربية في الصين ،وشغل منصب
ِكرتير عام في الجامعة العربية.
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لتطوير مِيرة التحديث الداخلية لديها ،ومن جهة أخرع تحتل عالقاتها العِكرية واالقتصادية
والتجارية مع إِرائيل مكانة َالغة األهمية في ِلم أولوياتها.

-2عدم اتخاذ أي ق اررات من شأنها االصطدام َاإلرادة االمريكية في المنطقة ،فالصين لن تقدم على
مِاندة حركات تصفها اإلدارة األمريكية َاإلرهابية ،ولن تقترب َِياِتها الخارجية من أطراف تربطها

عالقة عداوة مع النظام الدولي ،مثالنا في ذلك حركتي حماس والجهاد اإلِالمي اللتين تتبنيان

أيديولوجية قائمة على زوال إِرائيل من الوجود.

-3اِتمرار الصين في دعوتها لقيام دولة فلِطينية مِتقلة ،ألنها ترع في ذلك اِتقرار للوضع في

الشرق األوِط ،وحل لقضيته المركزية ،حيث أن من مصلحتها ان تِود حالة من الِلم في منطقة
تعتبر ِوقا متمي از لمنتجاتها.

-4تغير الِياِة الخارجية الصينية تجاه َعض األنظمة العربية مرهون َمدع قابلية األخيرة للَقاء
والِيطرة على دولها ،وحتى وان نجح الحراك الشعبي العربي في َعض الدول العربية ،فإن الصين

ِتكون مؤيدة للطرف الفائز في معادلة الصراع الدائرةِ ،واء كانت تلك األنظمة الجديدة مِاندة
للقضية الفلِطينية أو َمنأع عنها.
من جهة أخرع ،فإن العالقات الصينية اإلِرائيلية ورغم أنها مرشحة لمزيد من النمو خالل

الفترة المقبلة ألَِاب اقتصادية وأمنية تخص البلدين ،فإن هذه العالقات أيضا معرضة للتراجع

واالنتكاسَِ ،بب تشاَكها وتأثرها َالعالقات الوثيقة بين واشنطن وتل أبيب ،فإذا كانت إِرائيل
َحاجة إلى الصين ،فإنها أكثر احتياجا إلى الواليات المتحدة( .صالح :2005-5-24 ،نت)
ويمكن القول إن أي تصور لمِتقبل الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل كطرف أِاِي

للصراع في الشرق األوِط ،أو للقضية الفلِطينية بوصفها القضية المركزية للدول العربية ،رغم ما
تتعرض له المنطقة العربية من تغيرات إقليمية ،هو رهن َما ِتؤول إليه تلك التطورات الدائرة حاليا،
وقد ال تكون القضية الفلِطينية حاضرة في العديد من التغيرات الحالية في الوطن العربي كالحراك

الشعبي في تونس ومصر وليبيا وِوريا واليمن َشكل أو َآخر ،إال أن تأثيرها ِيتضح حال اِتقرار

األوضاع في تلك الدول ،ومن المالحظ أن التأثير الِياِي للصين لم يظهر َشكل قوي ِوع في
األزمة الِورية َاتفاقها مع الرؤية الروِية للحل هناك ،حيث كانت القضية الفلِطينية حاضرة َحدها

األدنى.
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أخي ار فإن مِتقبل العالقات بين إِرائيل والصين يشكل تحديا اِتراتيجيا وتطو ار مهما،

خصوصا في ظل تراجع الدور األمريكي في الشرق األوِط ،وان العالقات الصينية -اإلِرائيلية رغم

أنها مرشحة لمزيد من النمو خالل الفترة المقبلة ألَِاب اقتصادية وأمنية تخص البلدين ،فإن هذه

العالقات أيضا معرضة للتراجع واالنتكاسَِ ،بب تشاَكها وتأثرها َالعالقات الوثيقة بين واشنطن

وتل أبيب ،فإذا كانت إِرائيل َحاجة إلى الصين ،فإنها أكثر احتياجا إلى الواليات المتحدة ،التي
تعتمد هي عليها َشدة"( .المحيِن :2011-9-2 ،نت)
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المبحـث الثاني :اآلليات الفلسطينية الممكن اتباعها لتعزيز العالقات مع الصين
إن أغلب التقديرات تنحو للقول َأن مشاركة الصين في المِائل الدولية ،ومنها ما يجري في

الشرق األوِط َشكل أعمق أم ار ال مندوحة عنه في نهاية المطاف ،فمنطقة الشرق األوِط تموج
َالتحوالت اليومية التي تعطي انعكاِاتها على مجمل النشاط الدبلوماِي الدولي وعلى مصالح

مختلف األطراف الدولية ( .بدوان :2015-10-28 ،نت)
وقد تبنت الصين المواقف الفلِطينية تجاه حل القضية خالل عرضها ومناقشتها في المحافل

الدولية وتبلورت رؤيتها في أن جوهر أزمة الشرق األوِط يتمثل في احتالل إِرائيل لألراضي العربية،
وأن أي حل عادل يجب أن يِتند على انِحاب إِرائيل من هذه األراضي وتطبيق ق اررات الشرعية

الدولية وحق تقرير المصير واقامة الدولة الفلِطينية المِتقلة وعاصمتها القدس ،كما أبدت الصين
تأييدها لكافة األفكار المتعلقة َعقد مؤتمر دولي للِالم في الشرق األوِط لحل المشكالت بين

ار في المنطقة( .إبراهيم،
إِرائيل وفلِطين وِوريا ولبنان حتى يكون هناك ِالما شامال واِتقر ا
)85:2016

وبناء عليه فإنه يمكن اتَاع اآلليات التالية لتعزيز العالقة مع الصين (هونغ:)129:1999 ،
- 1زيادة المعرفة عن الصين:
إن زيادة المعرفة عن الصين تعتبر أِاِا للتفاهم بين الصين والدول العربية ولزيادة اهتمام

أصحاب القرار وعنايتهم َالعالقات العربية الصينية ،ومن ثم زيادة الزيارات المتَادلة بين مختلف
القطاعات وخاصة بين القيادات العليا وتقوية الدعاية حول التَادالت واالتصاالت بين الطرفين

وت وثيق الدراِات والَحوث عن الصين َما في ذلك تقوية تعليم اللغة والثقافة والحضارة الصينية
وارِال عدد من الطالب الموفدين إلى الصين لدراِة اللغة والهندِة والعلوم واجراء دراِات حول

الوضع الِياِي واالقتصادي والثقافي في الصين ،وعلى هذا األِاس يتم تغيير المفهوم العربي

القديم عن الصين والذي تأثر كثي ار َالدعاية الغربية.
- 2زيادة الثقة َالصين من ثمة زيادة الثقة المتَادلة:
إن الثقة المتَادلة بين الصين والعالم العربي مهمة للغاية َالنَِة لتطوير العالقات العربية

الصينية ،فالثقة هي األِاس للتَادل والتعاون ،والثقة هي العامل المهم لتعزيز العالقات بين الطرفين.
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وقد أثبت تاريخ العالقات العربية الصينية وجود الثقة المتَادلة بين الطرفين ،وخاصة في القضايا

العادلة التي تهم الطرفين ،ولكنني أرع أن هذه الثقة لم تصل إلى المِتوع المطلوب ،ال في المجال

الِياِي فحِب بل في التعاون االقتصادي والمجاالت األخرع أيضا .فزيادة الثقة في حاجة إلى

زيادة المعرفة.

- 3إقامة عالقات تعاونية شاملة حتى شراكة اِتراتيجية مع الصين
إن عالم الغد ،عالم القرن القادم إنما تتشكل مالمح صورته اليوم ،وهي مالمح تؤكد كما

يقول كثير من الناس أن القرن القادم قرن آِيا ،وأن الصين ِتكون إحدع قواه المقررة التي لن يمكن
تجاهل دورها وحجم تأثيرها المنتظر ،والشعب العربي والشعب الصيني من الشعوب الشرقية واآلِيوية

ينطلقان من مهاد تاريخي ونفِي متقارب إلى حدود َعيدة ،فيجب على الدول العربية صياغة وبلورة
اِتراتيجية واضحة في التعاطي مع الصين القوة الصاعدة ،وهذه الخطوة لن تكتِب كامل أهميتها

إال إذا ترافقت مع مِعى جاد لتوطيد التعاون بين العالم العربي والصين في حقول االقتصاد والتَادل
التجاري والتنِيق الِياِي ،ال بل تنويع مصادر التِلح للتحرر من أِر الشروط المجحفة التي
تترتب على وحدانية ابتياع الِالح من جهة واحدة وفي هذا المجال لدع الصين الكثير مما تقدمه

دون شروط ِياِية.

- 4دعم التأييد المتَادل في القضايا العادلة التي تهم الطرفين:
إن الصين كدولة صديقة حقيقية للدول العربية كانت وما زالت تؤيد القضايا العربية العادلة

وأهمها القضية الفلِطينية-اإلِرائيلية ،وكذلك قضايا الخليج والمغرب العربي وغيرها .وتقف الصين
إلى الجانب العربي في مواقفه من القضايا الدولية التي تهم الجانب العربي ،وعمل ويعمل الجانب

العربي َالمثل ،ولكن هذا ال يكفي لدعم العالقات العربية الصينية ،فعلى الجانب العربي زيادة القوة

في تدعيم التأييد المتَادل ،وخاصة تأييد الصين في مواقفها من قضية حقوق اإلنِان وقضية تايوان
وقضية انضمامها إلى المنظمة العالمية للتجارة وَالتأييد المتَادل يتم إقامة نظام دولي جديد قائم

على تعددية األقطاب.
- 5دعم التعاون االقتصادي والتجاري:
لقد شهد التعاون االقتصادي والتجاري بين الصين والدول العربية تقدما كبي ار منذ الِنوات

األخيرة ،لكن هذا التَادل التجاري غير متواز فالثقل في الجانب الصيني ،ومن أجل تغيير هذه
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الحالة فإنه من الممكن زيادة تصدير النفط العربي ومشتقاته والغاز الطبيعي والمعادن العربية إلى
الصين ،والبد من إيجاد طريقة ِليمة في ذلك ،واألفضل من ذلك فإن المشاركة العربية في المشاريع

الصينية ِترجع إلى الدول العربية َفوائد أكثر ،وربما كثير من العرب وخاصة من القطاع الخاص

ال يثقون بذلك ويخشون اِتثماراتهم في الصين ال ترجع إليهم َفائدة حتى وقد تذهب رؤوس أموالهم

أدراج الرياح ،وفي الحقيقة أنه ال داعي لهذه الخشية فمصداقية الصين واحتياطي العمالت األجنبية

لديها معروفة ،واذا كانت هذه الخشية موجودة يمكن بدء التعاون بين الحكومة الصينية والحكومات
العربية ثم االنتقال إلى القطاع الخاص.

- 6دعم دور الِفارات العربية وَعثة جامعة الدول العربية لدع الصين:
إن جميع الدول العربية مرتَطة َالعالقات الدبلوماِية مع الصين وقد أنشأت ِفاراتها في

َكين ،واضافة إلى ذلك فإن جامعة الدول العربية قد أنشأت مكتبها في َكين عام  ،1993كل ذلك
دليل على اهتمام وعناية الدول العربية َالعالقات مع الصين .وَاعتَار أن الِفراء العرب ورئيس

َعثة الجامعة ممثلون للعالم العربي في الصين حيث يعيشون ويعملون ،ويتعاملون مع الجهات

الصينية المختلفة وخاصة يتصلون َالقيادة الصينية وكَار المِؤولين الصينيين ،فيعرفون عن الصين
أكثر من غيرهم ،فأقوالهم وأفعالهم وخاصة تقاريرهم عن الصين لها دور مهم للغاية في العالقات

مع الصين ،وخاصة في حالة عدم كفاية المعرفة والثقة فيما بين الدول العربية والصين ،فيجب أن

تهتم الجهات المعنية بهذا الدور وتدعمه َقوة.

ويرع عاهد المشاقَة( )21أنه يمكن تطوير ِبل العالقات مع الصين َالوِائل التالية (المشاقَة،
:)387:2014
-1تَادل المعلومات والوثائق واألفكار بين المؤِِات واألفراد بين الطرفين.
-2تطوير التَادل الثقافي وتعلم اللغات لدع الطرفين.
-3عقد الندوات والمؤتمرات المشتركة بين المؤِِات المتشابهة.

) (21عضو هيئة التدريس ومدير مركز االِتشارات والخدمات الفنية وتنمية المجتمع في معهد بيت الحكمة في
جامعة ال البيت َاألردن.
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-4إيجاد قاعدة بيانية واِعة للَاحثين والخبراء وبناء مجموعات العمل من المفكرين والَاحثين
والخبراء في مختلف المجاالت.

 -5زيادة وتطوير التَادل االقتصادي وفتح مصانع صينية في الوطن العربي ،ونقل صناعة

التكنولوجيا إليه.

وفي ذات الِياق ،فمن المالحظ أنه ال يكاد يخلو بيان صحفي أو تصريح للقيادة الصينية

ممثلة في و ازرة خارجيتها أو موفدها للشرق األوِط من ذكر القضية الفلِطينية والتأكيد على دعمها
ومِاندة قيام الدولة الفلِطينية المِتقلة ،ومن ذلك يمكننا اِتنتاج الوِائل التالية لتعزيز العالقات

مع جمهورية الصين الشعبية:
-1توِيع دائرة المعرفة حول الصين من كافة النواحي ،كالِياِية والجغرافية واالجتماعية والثقافية،

وذلك عبر دعم الحوار المشترك والمَاحثات الثنائية.

-2التأكيد على أهمية العالقات مع جمهورية الصين َاعتَارها قوع عظمى ذات تأثير محوري في

النظام الدولي.

 -3تعريف القيادة الصينية والشعب الصيني َحقيقة القضية الفلِطينية والصراع الفلِطيني-

اإلِرائيلي ،من خالل المشاركة في اللقاءات والندوات واالجتماعات المنعقدة في الصين ،واصدار
منشورات وكتب َاللغة الصينية لبيان طبيعة القضية الفلِطينية ،ودعم ترجمة الكتب الفلِطينية

ذات الصلة للغة الصينية.

-4تشجيع الَاحثين والمفكرين على تعلم اللغة الصينية ،ودعم المنح الدراِية للطلَة الفلِطينيين
الراغبين َالدراِة في الجامعات الصينيةَ ،اعتَارهم ِفراء لقضيتهم العادلة.
-5مِاندة المِتثمرين وتشجيعهم على التجارة مع الصين ،مع طرح قوانين ميِرة لالِتثمار مع

الصين ورفع التكلفة الجمركية للَضائع الصينية.

-6وضع خطط لبناء شراكة اِتراتيجية َعيدة المدع مع الصين في كافة المجاالت االقتصادية

والتجارية والثقافية.
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النتائج
-1تعتبر الِياِة الخارجية للدول هي أيقونة الِياِة العامة لتلك الدول ،وتتأثر الِياِة الخارجية

للدول َمجموعة من المحددات والعوامل الداخلية والخارجية ،متمثلة َمجموعة من الق اررات والمواقف

واآلراء التي تختلف َاختالف تأثير تلك المحددات والعوامل ،وذلك َما يخدم مصالحها القومية

والدولية.

 -2تحاول الصين من خالل تطوير قدراتها االقتصادية والعِكرية وتكييف ِياِاتها الخارجية َما
يتوافق مع الِياِات الدول ية إلى تبوأ مركز قوة عالمية مؤثرة ،حيث أنها تَحث لنفِها عن موطأ

قدم في العديد من مواقع ومراكز التأثير العالمي ،أبرزها الشرق األوِط وقضيته المركزية أال وهي
القضية الفلِطينية ،مِتكملة في الوقت ذاته عمليات التهيئة والتطوير الداخلية التي تجعلها تتصدر

الدول العظمى.
-3تولي الصين أهمية َالغة لمنطقة الشرق األوِط ،كونها من المناطق االِتراتيجية التي تِتطيع

الصين أن تحصل فيها على العديد من المكاِب الِياِية واالقتصادية والتجارية ،حيث ترع الصين

في الشرق األوِط َشكل عام وقضية الصراع العربي-اإلِرائيلي َشكل خاص َعدا ِياِيا هاما
يمكنها من االضطالع بدور الدول الكبرع ،كما أنها تحافظ على عالقات اقتصادية متَادلة مع

مركز النفط والطاقة ،وال ترغب في المِاس بتلك العالقات تحقيقا لرغبتها في نمو اقتصادي يحتاج
الى الطاقة الِتم ارره.
-4تِعى الصين كغيرها من الدول لتحقيق مصالحها العليا ،مما يفرض عليها اتَاع التوافق الدولي
والعالقات المتزنة مع كافة األطراف والدول ،وهو األمر الذي جعلها تطور من ِياِتها الخارجية
تجاه إِرائيل ،وتبلور عالقتها معها وتطورهاَ ،التالي فإن الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل
ترتكز على المصالح المتَادلة.

-5تنتهج الصين ِياِة خارجية تجاه إِرائيل تتِم َالمرونة والتوازن ،وتتخذ هذه الِياِة الخارجية

أوجه عدة من الدعم التجاري والعِكري والثقافي متمثال َعالقات قوية بين الطرفين َما يخدم مصالح
الصين َشكل أِاِي.

152

-6يعد التعاون الثنائي بين الصين الشعبية واِرائيل في المجال العِكري والتكنولوجيا المتقدمة

إحدع أهم محركات الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل وحلقة من أهم حلقات الوصل بين

الجانبين ،حيث ترع الصين في إِرائيل مورد هام ومركزي للِالح والتكنولوجيا العِكرية المتطورة.
-7يعتبر التحول في ِياِة الصين الخارجية تجاه إِرائيل منذ الِياِة الماوية من المنظور

األيديولوجي لقضية الصراع العربي-اإلِرائيلي الى البراغماتية في التعامل مع هذه القضية أم ار
اقتضته التحوالت اإلقليمية والدولية ،والتي كان من أهمها عملية الِالم التي تبناها العرب مع

إِرائيل ،فلم تعد الصين في موضع لتحمل أعَاء ِياِية أو عِكرية او اقتصادية تبنى أصحابها
رؤية مغايرة عن الكفاح المِلح ،حيث تحولت القضية المركزية في الشرق األوِط من مؤثر ِلبي
على عالقات الصين مع الواليات المتحدة األمريكية واِرائيل الى مؤثر إيجابي دفعها الى توطيد

عالقاتها وتغيير تصريحاتها تجاه إِرائيل.

-8تأثرت الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل َعدة عوامل ومحددات اختلف تأثيرها وفقا
للتغييرات الزمنية ومقتضيات المصالح المتَادلة بين الطرفين ،حيث تأثرت ِياِة الصين تجاه

إِرائيل َشكل كبير َالَعد األيديولوجي للحزب الشيوعي الصيني الحاكم ،وقد انعكس ذلك على
تطورات الموقف الصيني من قضية الصراع هذه في ثالث مراحل ،هي :مرحلة التشكل واالنطالق

من  1949حتى 1965م ،مرحلة التحول الثقافي من  1965حتى 1976م ومرحلة االنفتاح
والتحديث الشامل من  1976حتى اآلن.

-9هدفت الِياِة الخارجية الصينية من انفتاحها على إِرائيل إلى الحصول على التكنولوجيا
المتطورة في المجاالت العِكرية والصناعية والزراعية ،مما زاد من وتيرة تطور العالقة بين الصين

واِرائيل ،وشكل في ذات الوقت نقاط اعتراض ومحطات توتر في عالقة إِرائيل مع الواليات

المتحدة األمريكية التي عارضت ذلك النمط من التعاون الثنائي بين الصين واِرائيل.

-10تعتبر المصالح االقتصادية للصين إحدع أهم العوامل التي لعبت دو ار كبي ار في تشكيل وبلورة
ِياِتها الخارجية تجاه إِرائيل ،ارتَاطا َالمصلحة الِياِية التي يمكن ان تحققها الصين من
عالقاتها التجارية واالقتصادية مع إِرائيل.
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-11ارتَطت المصلحة اإلِرائيلية َالتعاون العِكري مع الصين َمحدد عالقة األولى مع إيران،
حيث أن إِرائيل قد هدفت من خالل عالقاتها العِكرية مع الصين إلى تحييد إيران من المشهد

الدولي ،والحد قدر اإلمكان من التعاون الصيني اإليراني الذي يقلق إِرائيل.

-12شكلت عالقة إِرائيل مع الواليات المتحدة األمريكية عامال مؤث ار في تحديد ِياِة الصين
الخارجية تجاه إِرائيل ،حيث فرضت الواليات المتحدة العديد من القيود خالل فترة العالقات الثنائية
بين الصين واِرائيل تمثلت في الحد من العالقات العِكرية بين الطرفينَ ،اإلضافة إلى أن الصين
لم ترغب في حدوث تصادم بين ِياِاتها وِياِات الواليات المتحدة تجاه منطقة الشرق األوِط

-13تنظر الصين بَالغ األهمية والحذر إلى عالقاتها مع الدول العربية خالل ممارِة ِياِتها
الخارجية تجاه إِرائيل ،حيث تعتبر عالقاتها االقتصادية والتجارية والِياِية مع الدول العربية
إحدع أهم المحددات الهامة المؤثرة في رِم ِياِتها الخارجية تجاه الصراع العربي-اإلِرائيلي،
خاصة فيما يتعلق َاِتيراد النفط العربي واحتواء النفوذ األمريكي في المنطقة العربية.

-14تهدف الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل إلى تحقيق عدة أهداف ،حيث يعتبر تدعيم
التنمية االقتصادية والتحديث من أهمها ،وكذلك تطوير القدرات العِكرية للجيش الصيني ،وتدعيم
وضعها اإلقليمي بتحِين عالقاتها الخارجية َالتقارب مع مختلف الدول واألطراف.

-15تنتهج الصين ِياِة الَاب المفتوح في رِم عالقاتها الخارجية ،وتِتخدم في ذلك مختلف
األدوات المتاحة لديها لتدعيم ِياِتها الخارجية ومنها قوتها االقتصادية عبر تعظيم انتاجها ،والعمل

الدولي المشترك عبر الجهود المبذولة في مناطق الصراع خاصة الشرق األوِط ،مع رفضها للحلول
العِكرية وتبني الخيارات الِلمية ،وكذلك بناء شَكة من العالقات الودية مع مختلف دول العالم.

-16تتميز الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل عبر تحليلها خالل مراحل تطورها التاريخية
َالتغير النِبي المتناِب طردا مع مصالحها وأهدافها القوميةَ ،اإلضافة إلى المرونة والحياد

واالعتدال والتي جعلت الصين تناور ِياِيا في موقفها من الصراع العربي-اإلِرائيلي.

-17دعمت الصين القضية الفلِطينية في م ارحل عديدة وَمختلف الوِائلِ ،واء َاعترافها َمنظمة

التحرير الفلِطينية ودعمها المالي والعِكري في بدايات تشكيلها ،أو َالدعم الِياِي لها عبر

مشاركتها في المؤتمرات والمحادثات الدولية المشتركة والتي شاركت فيها منظمة التحرير الفلِطينية
كممثل عن الشعب الفلِطيني ،وكذلك َالدعم االقتصادي المِتمر حتى اآلن ،مما يشير إلى أنه
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رغم عالقات الصين مع إِرائيلّ ،إال أنه ِياِتها تجاه األخيرة لم تنعكس َشكل ِلبي على القضية
الفلِطينية َشكل عام.

-18تتركز رؤية الصين الِياِية في حل القضية الفلِطينية َالمفاوضات مع إِرائيل ،وتركز
الصين دوما على أهمية مِاندة الطرفين الفلِطيني واإلِرائيلي بهدف دفع عملية الِالم المتَادلة
بينهما نحو النجاح.

-19التزمت الِياِة الخارجية الصينية َالحد األدنى من العالقات مع حركة حماس ،وانتهجت
ِياِة متوازنة تجاه فوزها في االنتخاَات التشريعية عام  ،2006حيث رأت ان التعامل مع القيادة

الفلِطينية المتوافق عليها دوليا هو األنِب لِياِتها تجاه الصراع العربي-اإلِرائيلي.
-20انحِر الموقف الرِمي الصيني من االعتداءات اإلِرائيلية على الشعب الفلِطيني في قطاع
غزة خالل الحروب عام  2008و 2012وَ 2014اإلدانة والشجب والدعوة إلى التفاوض كحل
لتِوية حالة الصراع القائمة ،حيث لم يتعد موقف الصيني تجاه تلك األحداث حد الجهود الدبلوماِية

الحتواء األزمة الدائرة خالل العدوان اإلِرائيلي.

مِار أقل مواجهة وأكثر تحض ار وثقة
ا
-21رِمت الِياِة الخارجية الصينية تجاه إِرائيل لنفِها
َالنفس ،خاصة في المرحلة التي تلت بداية الحراك الشعبي العربي فيما عرف ب "الربيع العربي"،

وذلك في اِتم اررية لنهج الحيادية والوقوف على مِافات متِاوية من كافة أطراف المنطقة العربية.

-22يمكن تصنيف التغير في الِياِة الخارجية الصينية ضمن التغير البرنامجي ،وذلك وفق قاعدة

شارلز هيرمان ،والذي حققت فيه الصين أهداف ِياِتها عبر التفاوض والمحادثات َعيدا عن الحل
العِكري ،ومحتفظة في الوقت ذاته َاألهداف نفِها التي رِمتها لِياِتها الخارجية تجاه إِرائيل
والصراع العربي-اإلِرائيلي ،مع تغير في األدوات والوِائل التي اتَعتها لتحقيق تلك األهداف.

-23اِتمرت الصين َالمحافظة على الثوابت الوطنية للشعب الصيني التي تؤيد الشعب الفلِطيني

في قضيته العادلة ،وتدعو إلى تِوية مشكلة الشرق األوِط كضرورة ال ّبد منها لتحقيق األمن
اإلقليمي ،اتِاقا مع توجه ِياِتها الخارجية تجاه الصراع العربي-اإلِرائيلي َالتأكيد على الحل

الِلمي َعيدا عن الحلول العِكرية.

155

-24لم تهتم الِياِة الخارجية الصينية َطبيعة نظام الحكم في الدول العربية في تحديد ِياِتها

الخارجية تجاه إِرائيل من جهة ،وتجاه القضية الفلِطينية من جهة أخرع ،حيث أنه ال يعنيها ما

إذا كان النظام االقتصادي في تلك الدول اشتراكيا أو رأِماليا ،وانما يعنيها في عالقتها مع هذا
النظام أو ذاك هو حجم المنفعة المتَادلة أو المردود االقتصادي الذي يمكن أن تجنيه من تلك

العالقة ،ومدع مِاهمته في تعزيز الدخل القومي للصين.

-25تتجاهل الِياِة الخارجية الصينية في المنطقة العربية َشكل عام تلك االنقِامات في الِياِة
العربية لدع اتخاذ أي موقف من قضية الصراع العربي-اإلِرائيلي ،داعية في الوقت نفِه العرب
إلى األخذ َِياِة االعتماد على الذات ،وعدم االنحياز في المواقف الدولية ،ألن في ذلك ما يقلل

من شأنهم ،ويضعف تأثيرهم في القرار الدولي.
-26التصور العام القائم لدع الِياِة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلِطينية أنه يمكن تشكيلها
وفق ما يرتضيه أصحاب القضية أنفِهم ،ال ِيما األطراف الرئيِية المؤثرة فيها وأهمهم منظمة

التحرير الفلِطينية والدول العربية.

-27ال يتناِب الدور المركزي للِياِة الخارجية الصينية تجاه الصراع العربي-اإلِرائيلي مع حجم
الصين كقوة عظمى مؤثرة في النظام الدولي ،كونها أحد األعضاء الدائمين في مجلس األمن،

واحدع القوع االقتصادية الكبرع في العالم ،ويتضح ذلك من تراجع الموقف الصيني من أقصى ما
طالبت َه الصين عبر تاريخها تجاه إِرائيل وهو المطالَة بإزالتها ،إلى التعامل معها كأمر واقع،

بل وتوطيد العالقات معها.
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التـوصـيات
-1يوص ــي الَاحث بتدعيم العالقات العربية َش ــكل عام والفلِ ــطينية َش ــكل خاص مع جمهورية

الصــين الشــعبية ،وذلك في مختلف أشــكال المجاالت والميادين كالِــياِــية واالقتصــادية والتجارية

والثقافية وحتى العِــكرية منها ،وذلك عبر إنشــاء مناطق تجارية حرة بين الصــين والَالد العربية،

وتوِــيع التَادل الثقافي مع الصــين ،واالتجاه للِــوق العِــكري الصــيني كبديل للتجارة العِــكرية

مع الواليات المتحدة االمريكية.
-2يوصي الَاحث بتوِيع نطاق الَحث في الشؤون الصينية عبر الدراِات واألَحاث المختصة
َالش ــأن الص ــيني ،والتش ــجيع على تعلم اللغة الص ــينية ،وذلك من خالل مراكز ومعاهد تعلم اللغة
الص ــينية وتش ــجيع الطالب على الد ارِ ــة في الجامعات الص ــينية ،ودعم المنح الد ارِ ــية للطالب

الفلِطينيين في الصين.

-3ينص ــح الَاحث بنش ــر الدعاية الص ــحيحة والثقافة العامة حول العالقات الفلِ ــطينية الصـ ـينية
وتاريخ الدعم الصــيني للقضــية الفلِــطينية ،ليصــب ذلك في مصــلحة القضــية الفلِــطينية ،وذلك

من خالل األَحاث والد ارِــات المختصــة َالشــأن الصــيني ،وتخصــيص محطات تلفزيونية عربية

ناطقة َاللغة الصينية.

-4وجوب الحد من التوغل اإلِـ ـرائيلي في عالقاتها مع الص ــين ،وذلك عبر التَادل الدبلوماِ ــي

رفيع المِتوع مع الصين ،وقطع الطريق على إِرائيل بتوطيد عالقاتها مع الصين.

-5ضـ ـ ــرورة إيجاد مصـ ـ ــالح في فلِـ ـ ــطين ترع الصـ ـ ــين أهمية فيها لتعزيز عالقتها وتوطيدها مع
القضـ ــية الفلِـ ــطينية ،وذلك من خالل الدبلوماِـ ــية الشـ ــعبية واألكاديميين والصـ ــحفيين والَاحثين

القادرين على التأثير على الرأي الرِــمي الصــيني ،وتوضــيح ِــياِــات إِ ـرائيل العنص ـرية تجاه

الشعب الفلِطيني وتهديدها لألمن والِلم في الشرق األوِط.

-6يجب النظر َكثير من الواقعية الِياِية لِياِة الصين تجاه القضية الفلِطينية ،واعادة النظر

في العالقات المتَادلة مع الصينَ ،حيث تدرس مواطن القوة والضعف في تلك العالقات ،واِتغالل

التأثير اإليجابي للقوة الِياِية التي تتمتع بها الِياِة الخارجية الصينية توظيفا لها في خدمة

القضية الفلِطينية.
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-7اِتغالل الوجود العربي واإلِالمي في الصين لتعميق العالقات الثنائية معهاَ ،ما يخدم المصالح

العربية َشكل عام ،والفلِطينية َشكل خاص ،وذلك بتوظيف عالقات التجار ورجال األعمال ورجال

الدين المقيمين في الصين.
-8اِتمرار الَحث في الِياِة الخارجية الصينية وتحديده تجاه حركات المقاومة الفلِطينية والدول

ذات التأثير على القضية الفلِطينية.

الدراسات المقترحة
الكتَّاب أن يتاَعوا الَحث والدراِة والكتاَة في المواضيع ذات الصلة
يمكن للَاحثين و ُ
َالِياِة الخارجية الصينية ،ويرع الَاحث أنه يمكن اقتراح عدد من الدراِات التي يمكن اِتمرار
الَحث العلمي فيها ومنها:
-1الِياِة الخارجية الصينية تجاه الشرق األوِط وانعكاِاتها على القضية الفلِطينية -1949

2016

حيث يمكن تِليط الَحث والدراِة على ِياِة الصين الخارجية تجاه الشرق األوِط َشكل

عام منذ تأِيِها عام  ،1949وحتى عام  ،2016حيث ِتِاعد هذه الدراِة في فهم نهج ِياِة

الصين تجاه دول الشرق األوِط وقضاياه َشكل أوِع.

-2الِياِة الخارجية الصينية تجاه قضايا الحراك الشعبي العربي 2016-2011
يرع الَاحث إمكانية دراِة ِياِة الصين الخارجية تجاه العالم العربي َعد احداث الحراك

العربي ،وذلك الِتيعاب تطور الِياِة الخارجية الصينية تجاه التغيرات اإلقليمية في الوطن
العربي.
-3الِياِة الخارجية الصينية تجاه حركات التحرر العربي 2016-1949
يمكن الَحث في ِياِة الصين الخارجية تجاه حركات التحرر العربي منذ تأِيس الصين

عام  ،1949وتفيد هذه الدراِة في فهم ِياِة الصين تجاه حركات التحرر العربي المختلفة َما
يخدم حركات المقاومة الفلِطينية في اِتمالة الموقف الِياِي الصيني لدعم القضية الفلِطينية.
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