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 الفصل األول
 اإلطار العام لمدراسة

 
 المقدمة:

  
مفّّالصيفّـّبانسحاب9191مفّعاـّّ(أكتوبر)ّتشريفّاوؿّفيإعالفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّّؿّ مثّ 

ّليسّلمشعبّالصينيّ ّكبير, ّسياسي ّتحوؿ ّبداية ّاالشتراكي, ّالمعسكر ّودخوليا ّالرأسمالي المعسكر
 .وحكومتوّفقط,ّبؿّلمنظاـّالدوليّبأكممو

ّخالؿ ّبشكؿّخاص, ّالفمسطينية ّوالقضية ّالعربيةّعامة ّالصينيّبالقضايا ّاالىتماـ ّمؤتمرّّبدأ انعقاد
ّ.والدعـّالصينيّلمقضيةّالفمسطينية,ّالذيّأرسىّقواعدّالتعاوفّالصينيّالعربي,ّـ9111عاـّّباندونج

ّداعماّاتخذتّالصّفقدّ,الماديّوالعسكريّلمثورةّالفمسطينيةّوالذيّتمثؿّفيّالدعـّالسياسيّ يفّموقفا
ّوالي ّالمؤسسات ّفي ّالفمسطيني ّلمشعب ّالوطنية ّّولمحقوؽ ّالدولية, ّالقضيةّيئات ّدعـ ّالى صوال

ّ.ّـ9191بعدّقبوؿّعضويةّالصيفّالشعبيةّفيياّعاـّّاألمـّالمتحدةّالفمسطينيةّفي
ّمرّ  ّحتىّّ–تّالعالقاتّالصينية ّبدايتيا ّمنذ ّمراحؿ ّبعدة ّآلاالفمسطينية ّتقسيـ ّبحيثّيمكف ىذهّف,

ّ–ـ9199ّالمراحؿّإلىّثالثّفتراتّكانتّلكؿّمرحمةّميزاتياّالخاصة,ّفكانتّالمرحمةّاألولىّمفّعاـّ
ّالثانيةّمفّعاـ9199ّ ّوالمرحمة ّالثالثةّفكانتّمفّعاـ9113ّّ–ـ9199ّـ, ّالمرحمة ّأما 9113ّـ,
ّ.ـ1193حتىّ

ّ ّحيثّالتقىّّر9111كافّعاـ ّالشعبية, ّالفمسطينيّإلىّالصيف ّالتوجو ّبداية ّالصينيّـ ئيسّالوزراء
كأحدّأعضاءّّباندونجحمدّالشقيريّالذيّحضرّمؤتمرّأبالراحؿّّ(Zhōu Ēnláiشوّافّالي)ّالراحؿّ

ّالسوري ّلمدّ ّ.الوفد ّالخطواتّالعممية ّذلؾّكانتّبداية ّالعّوبعد ّبي9199القاتّفيّجسور ّبمقاء ّفـ
زيارةّكؿّّنفسوّالعاـّفيفيّالجزائرّوبعدىاّ(Zhōu Ēnláiشوّافّالي)ّّوّ)ابوّعمار(ّياسرّعرفات

مفّأبوّعمارّوأبوّجيادّلمصيفّولقاءّالقياداتّالصينيةّوالحديثّعفّاألفكارّالصينيةّلدعـّالقضيةّ
ّتّـ  ّفتح,ّومفّثـ ّعّ ّالفمسطينيةّوخاصةّحركة ّفيّبكيف, بالتنسيؽّمعّالحزبّّؿّ مّ فتحّمكتبّلمحركة

ّالشيوعيّالصينيّعمىّتنظيـّبعثاتّأكاديميةّودوراتّعسكريةّمتعددةّألفرادّالثورةّالفمسطينية.ّ
وعمىّّ.لمشعبّالفمسطينيّاشرعيّمثالمـّاعترفتّالصيفّبمنظمةّالتحريرّالفمسطينية9191ّفيّعاـّ

اّالموقؼّمفّقيادةّالحزبّالشيوعيّوجاءّىذّ.بعثةّدبموماسيةّلممنظمةّفيّبكيفّثرّذلؾّتـّافتتاحّمقرّ إ
ّواأل ّوالمبادئ ّاألفكار ّمع ّمنسجما ّالعالقاتييدالصيني ّحكمتّىذه ّالتي ّالفمسطينيةّّ.ولوجيا فالثورة

فيّالدفاعّعفّحريةّّامتقدمّابالنسبةّلمصيفّتعتبرّمفّأىـّحركاتّالتحررّالعالميةّالتيّتمثؿّخط
ّليةّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسطّوالمتمثمةّبإسرائيؿ.مبرياالشعوبّالمستعمرةّضدّأدواتّاالستعمارّواإل
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ّّو ّتكفّالعالقاتّالصينية ّعوامؿّداخمية,ّّ-لـ ّتأثرتّبعدة ّفقد ّمثاليةّفيّجميعّمراحميا, الفمسطينية
ّّو ّعمىّأفالصيفّدولةّناشئةّفكريا ّتحتاجّإلىّالمزيدّمفّالوقتّإلحكاـّسيطرتيا ّواقتصاديا يديولوجيا

ّإضا ّاستقالليا, ّوحماية ّالدولية,ّالبالد ّالساحة ّعمى ّبالتطورات ّالمرتبطة ّالخارجية ّالعوامؿ ّإلى فة
فالتقاربّالفمسطينيّّ.اتّالمتحدةّمفّجيةّأخرىخاصةّالعالقةّمعّاالتحادّالسوفييتيّمفّجيةّوالوالي

ّالسوفييتي,ّكافّلوّاألثرّاألكبرّعمىّتوجياتّالعالقةّمعّالصيفّفيّالمرحمةّاألولى.
ّ ّالتيأما ّالثانية ّّالمرحمة ّداخؿّالصيفّّثوريةارتبطتّبنيايةّمرحمةّفـ9199ّابتدأتّعاـ مفّالحكـ

ّفينغ.ّ,(Mao Zedongماوّتسيّدونغ)بزعامةّ ّقوه ّىوا ّمفّبعدىّوّخمفو ّالحكـ ّتسمـ ّدينغّماوقد
الذيّأدارّالبالدّبطريقةّمختمفةّعفّسابؽّعيده,ّفالسياسةّالخارجيةّّ(Deng Xiaoping)تشاوّبينغ

الصينيةّفيّتمؾّالمرحمةّالتيّأطمؽّعميياّمرحمةّاإلصالحّواالنفتاحّكانتّأكثرّبراغماتيةّمفّالمرحمةّ
ّالتقاربّالصينيّاألمريكيّالذيّ ّالمرحمةّبزيادة عمىّالعالقةّالفمسطينيةّّرث ّأاألولى,ّوقدّتميزتّىذه

فّدعـّالقضيةّالفمسطينية,ّولـّيكفّىذاّالتطورّفيّسياسةّالصيفّالخارجيةّيشكؿّتراجعاّعّ.ينيةالص
ضمفّأولوياتّالقيادةّالصينيةّلتحقيؽّأىدافياّالداخميةّوالخارجية,ّوماّارتبطّبوّمفّتطورّفيّّبؿّكاف

فعمميةّالسالـّاإلسرائيميةّالمصريةّّ.ياووسائمنظرةّالصيفّنحوّقضيةّفمسطيفّمفّحيثّطرؽّحمياّ
ّ ّلبنافّعاـ ّاالنتفاضة9191ّوغزو ّوانطالقة ّإلىّتونس, ّلبناف ّالتحريرّمف ّوخروجّقواتّمنظمة ـ,
وّمفّبعدىاّّ,ّوغزوّالعراؽّلمكويتّوّمشاركةّالتحالؼّالدوليّضدّالعراؽ,ـ9199الفمسطينيةّعاـّ

راطّمعّالمجتمعّالدوليّفيّالبحثّعفّالسالـّفيّمؤتمرّمدريدّلمسالـ,ّدفعّالقيادةّالصينيةّإلىّاالنخ
ّالشرؽّاألوسط.ّ

ّالثالثةّبدّوّ التغييرّالرسميّلمموقؼّالصينيّمفّدولةّإسرائيؿّحيثّاالعتراؼّالرسميّّأفيّالمرحمة
ففيّالوقتّالذيّاعترفتّإسرائيؿّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّعاـّّ.عالقاتّدبموماسيةّكاممةّمعياّةقاما ّّو

جاءّىذاّالموقؼّالجديدّمفّالقيادةّالصينيةّمتوافقاّمعّّوّ.تعترؼّبياّأيّدولةّعربيةلـّتكفّّـ,9111
ّوأم ّإسرائيؿ ّمع ّالصينية ّالمصالح ّعمى ّوالحفاظ ّجية ّمف ّالفمسطيني ّالشعب ريكاّمتطمباتّمساندة

ّأخرى ّجية ّمف ّالعربية ّّ.والدوؿ ّاإلسرائيمية ّالمفاوضات ّالصينية ّالخارجية ّالسياسة ّدعمت ّ–فقد
جؿّالتوصؿّأدتّمساعيّالرباعيةّالدوليةّالراعيةّلعمميةّالسالـّفيّالشرؽّاألوسطّمفّنية,ّوأيّ الفمسطي

ّنياءّالصراعّفيّالمنطقة,ّخاصةّماّبيفّإسرائيؿّوّفمسطيف.إإلىّ
دافعاّفيياّزيارةّالباحثّإلىّجميوريةّالصيفّالشعبيةّواطالعوّعمىّالحياةّاالقتصاديةّوالحزبيةّّشك مت

ّراسةّحوؿّالعالقةّالصينيةّالفمسطينية.ّقوياّلمبحثّوالد
سواءّّ,موّجميوريةّالصيفّالشعبيةّمفّمثاؿّحيّلمتطورّالمستمرقاـّالباحثّبعمؿّىذهّالدراسةّلماّتمثّ 

كافّىذاّالتطورّعمىّالمستوىّالداخميّالذيّابتدأّبدولةّناميةّفقيرةّومتخمفةّإلىّماّأصبحتّعميوّمفّ
نجازهّإماّتمكنتّمفّّوالدوؿّالمتقدمةّعسكرياّواقتصادياّعمىّالمستوىّالعالميّّمصاؼّتقعّفيدولةّ

ولوجياّلخدمةّمصالحّشعبيا,ّأوّعمىّالمستوىّالخارجيّلتصبحّمفّأىـّالدوؿّفيّييدفيّتطويرّاأل
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ّالدراسةّّ.لصينيةّالفمسطينيةّبيذهّالتطوراترتّالعالقاتّاالنظاـّالدولي,ّوكيؼّتأثّ  وتكمفّأىميةّىذا
ّ ّالعالقاتفي ّىذه ّفي ّالضعؼّوالقوة ّنقاط ّالماضيّّ,بياف ّأخطاء ّتفادي ّلمفمسطينييف وكيؼّيمكف

فيدفتّّ.ثرّتأثيراّلحؿّالقضيةّالفمسطينيةوالتأثيرّفيّالموقؼّالصينيّليصبحّأكّ,لتحسيفّىذهّالعالقة
ّإلىّالتعريؼّبالعالقاتّالصينيةّ ّالدراسة ّالمختمفةّ–ىذه ّفيّمراحميا رتّىذهّأثّ وكيؼّتّ,الفمسطينية

ّالمستوىّالصينيّوالفمس ّرصدّّ.طينيّوالدوليالعالقاتّبالتطوراتّعمى ّتـ ّفقد ّسبؽ ّما ومفّخالؿ
المشكمةّالبحثيةّالمتمثمةّفيّتغييرّالموقؼّالصينيّمفّالقضيةّالفمسطينيةّمفّدعـّكامؿّفيّالبدايةّ

ّجعؿّالباحثّيقدـّعد ّاألياـ,ّمما ّفيّىذه ّومساندةّخجولةّأحيانا ّتساؤالتّلعؿّأىميإلىّمساندة ّاّة
وماّىوّالدورّالصينيّّ؟وبماذاّتأثرتّ؟وكيؼّتطورتّ؟ةّالفمسطينيّ–العالقاتّالصينيةّّكيؼّبدأت

ينيةّفّالعالقاتّالصأوقدّافترضّالباحثّّ؟مكفّتطويرهّليصبحّأكثرّفاعميةيىؿّّوّ؟فيّعمميةّالسالـ
ولكفّالدورّالذيّّ.الشعبّالفمسطينيصينيّداعـّلحقوؽّفّالموقؼّالأّوّقويةالفمسطينيةّىيّعالقاتّ

تمعبوّالصيفّفيّحؿّالقضيةّالفمسطينيةّالّيتناسبّمعّحجـّجميوريةّالصيفّالشعبيةّوأىميتياّفيّ
ّالنظاـّالدولي.

اعتمدّالباحثّفيّىذهّالدراسةّعمىّالمنيجّالتاريخيّوالمنيجّالوصفيّلمالئمةّأدواتّىذيفّالمنيجيفّّ
ّا ّمثؿ ّالدراسات, ّمف ّالنوع ّالتسمسؿّليذا ّوالمواقؼّوالتصريحاتّحسب ّالرسمية ّالوثائؽ ّإلى لرجوع

ّ.وفّلموصوؿّإلىّنتائجّىذهّالدراسةحداثّفيّكؿّمرحمة,ّومحاولةّتحميؿّالمضمارتباطياّباألالزمنيّّو
ّالموضوع,ّوقمةّالوثائؽّّ,كافّىناؾّبعضّالمعوقاتومعّذلؾّفقدّ ّقمةّالدراساتّفيّىذا لعؿّأىميا

ّببعضّالمواق ّتمكّ المرتبطة ّوعدـ ّالصينية, ّالباحثّبالمغة ّمعرفة ّإلىّعدـ ّإضافة ّمفّترجمةّؼ, نو
ّماّحيثّّ.اساتّوالوثائؽّالمرتبطةّبالموضوعالعديدّمفّالدّر وقدّحددّالباحثّفترةّزمنيةّطويمةّنوعا

ـ,ّوذلؾّلخدمةّىدؼّالدراسةّالمتمثؿّفيّرصدّالتطورات1193ّامتدتّمفّبدايةّالعالقاتّإلىّعاـّ
ّ ّالفترات ّاإلعبر ّالمؤثرات ّتحميؿ ّلمحاولة ّالمراحؿ, ّمف ّمرحمة ّكؿ ّمزايا ّأىـ ّوبياف يجابيةّالزمنية

ّوالسمبيةّلالستفادةّمنياّفيّالتخطيطّالمستقبميّلتطويرّىذهّالعالقاتّبماّيخدـّالقضيةّالفمسطينية.
ّالباحثّإلىّخمسةّفصوؿ ّقسميا ّفقد ّبأفضؿّصورىا ّالدراسة ّوإلخراجّىذه اإلطارّّ–الفصؿّاألوؿ:

ّلمدراسة ّالدراسةّ,العاـ ّمقدمة ّعمى والمنيجيةّّ,وفرضيتياّ,ومشكمتياّ,وأىدافياّ,ومبرراتياّ,احتوى
ّّ–أماّالفصؿّالثانيّ.المتبعةّفييا أماّالفصؿّّوّ.لمفاىيميّوالدراساتّالسابقةااإلطارّالنظريّّوفقدّضـ 

ّّ–الثالث ّالفمسطينية ّالصينية 9199ّّ–ـ9199العالقات ّالّفقدـ, ّالفمسطينيةّناقشّالعالقات صينية
العالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّّ–أماّالفصؿّالرابعّّ.(Mao Zedongماوّتسيّدونغ)خالؿّفترةّحكـّ

 Dengدينغّتشياوّبينغ)ناقشّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّخالؿّفترةّحكـّّقدـ,9113ّّ–ـ9199ّ
Xiaoping)ّّالفمسطينيةإ ّالوطنية ّالسمطة ّقياـ ّوأّ.لى ّالخامس ّالفصؿ ّالصينيةّّ–ما العالقات
اّوأخيرًّّ.العالقاتّالصينيةّمعّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةناقشّّفقدـ,1193ّّ–ـ9113ّالفمسطينيةّ
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ّوالنتائج ّبالخاتمة ّالدراسة ّىذه ّقائمةّّوالتوصياتّاختتمت ّالنياية ّوفي ّالباحث, ّإلييا ّتوصؿ التي
ّالمراجعّالمعتمدةّفيّالدراسة.ّّ

ّّّّّّ
 3192-9191الفمسطينية  –ت الصينية موضوع الدراسة:  العالقا

ّ ّحيثّكافّلكؿّطرؼّأىداؼّّ–العالقاتّالصينية ّلمطرفيف, ّبالنسبة الفمسطينيةّعالقاتّميمةّجدا
لواّبحاجةّافبالنسبةّلمفمسطينييفّكانواّوماّّزّ.قاتّىيّالطريقةّاألمثؿّلتحقيقياكانتّىذهّالعالّوّ,ميمة

نيةّمنذّبدايتيا,ّسياسياّالصيفّأىـّداعـّلمثورةّالفمسطيإلىّالدعـّالماديّوالعسكريّوالسياسي,ّفكانتّ
ّدعـّّ.وعسكريا ّالعربّاألولىّوكاف ّىيّقضية ّالفمسطينية ّكانتّالقضية ّفقد ّلمصينييف ّبالنسبة أما

ّ ّلمصيف ّمدخؿ ّأىـ ّىي ّحقوقيـ ّالستعادة ّوالفمسطينية ّكافةّإالمواقؼّالعربية ّعمى ّالعربية ّاألمة لى
باإلضافةّإلىّرغبةّالصيفّفيّإبرازّدورىاّفيّدعـّحركاتّالتحررّفيّّ.لرسميةّوالشعبيةالمستوياتّا
ّالثالث ّذلؾّفيت ّّ.العالـ ّّومنلّدعمياّمثؿ ّالفمسطينية ّالتحرير ّالفمسطينيّظمة ّالوطني ّالتحرير حركة

ّواإل ّاالستعمار ّضد ّوالمظمومة ّالمستعمرة ّالشعوب ّجانب ّإلى ّووقوفيا ّ)فتح(, ّالتيّمبريالية الغربية
سوؼّيبيفّالباحثّكيؼّّوّ.إلىّدوؿّالعالـّالثالثّوشعوبياّاميمّوّكافّىذاّمدخالّ.ائيؿتمثمتّفيّإسّر

ّالتحريرّالفمسطينيةب ّمعّمنظمة ّالفمسطينية,ّومراحؿّتطورىا وّحركةّفتحّوّّدأتّالعالقاتّالصينية
وصوالّإلىّالعالقاتّمعّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينية,ّّ,الفصائؿّالفمسطينيةّالمختمفةّالحقاّمعّعددّمف

ّإضافةّ ّالدولي, ّالعالقاتّبالتطوراتّفيّالنظاـ لىّالمواقؼّالصينيةّمفّالقضيةّإوكيؼّتأثرتّىذه
ّفيّ ّالصيف ّدور ّوأخيرا ّوعسكريا, ّواقتصاديا ّسياسيا ّلمفمسطينييف ّالصيف ّدعـ ّوأساليب الفمسطينية,

ّعمميةّالسالـ.ّ
 :تياوأىميمبررات الدراسة 
ّالمبررات الذاتية:

ّفيّنفس1119ّلقدّزارّالباحثّجميوريةّالصيفّالشعبيةّعاـّّ ّجيدا ّانطباعا ّالزيارة ـ,ّوتركتّىذه
ّدفعوّ و,ّمماّزادّاالىتماـّلقراءةّعفّالصيفّوعالقاتياّمعّالشعبّالفمسطينيّوقيادتإلىّاالباحثّمما

ّالدولة ّحسبّّ.بيذه ّالبحث ّىذا ّإلجراء ّشخصيا ّحافزا ّالقراءة ّىذه ّعف ّالناتجة ّالمعمومات وكانت
ّاألصوؿّوالقواعدّالعممية.

ّّ
ّالمبررات الموضوعية:

ويرىّالكثيرّمفّّ.نموّوالتطورّبشكؿّتصاعديّومتسارعإفّالصيفّدولةّعظمى,ّتسيرّفيّمراحؿّالّ
ّأالكتابّوالمحمميفّالسياسييفّ ّلمصعود ّالمرشحة ّالدولة ّالعالميّفيّالمستقبإفّىذه ّالنظاـ ؿّّلىّقمة

ّالخارجية ّسياستيا ّبغموض ّواألمةّ.تتميز ّالصيف ّبيف ّمشتركة ّمصالح ّعامةّّوىناؾ العربية
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ّّ.والفمسطينييفّخاصة ّوبحاجة ّإونحفّكفمسطينييفّأصحابّقضية ّالصيف ّمثؿ لىّإلىّوقوؼّدولة
ّجانبناّالستعادةّحقوقناّالعادلة.

 أىمية الدراسة:
تنبعّأىميةّىذهّالدراسةّمفّاألىميةّالكبيرةّلجميوريةّالصيفّالشعبيةّبالنسبةّلمفمسطينييف,ّباعتبارىاّّ

وتحديدّاألسموبّوالطريقةّالمناسبةّلمتعامؿّمعّّ.ذىاّوتأثيرىاّعمىّالساحةّالدوليةدولةّعظمىّلياّنفّو
ّإلىّنيةّعمىّكافةّالصعدّوالمستويات,ّإضافةدولةّعظمىّلممحافظةّعمىّبقاءّتأييدىاّلمقضيةّالفمسطي

حيثّاعترفتّجميوريةّالصيفّالشعبيةّّ,اإلسرائيميةّ–التطورّالميـّالذيّطرأّعمىّالعالقاتّالصينيةّ
تراؼّتطورتّالعالقاتّوبعدّىذاّاالعّ.يعةّاستمرتّأكثرّمفّأربعيفّعامابعدّقط9111ّبإسرائيؿّعاـّ
وعمىّّ.لمسالحّبالنسبةّلمصيفّبعدّروسياّالمصدرّالثانيممحوظّحتىّأصبحتّإسرائيؿّبشكؿّسريعّّو

سرائيؿّوعمىّالرغـّمفّ ّالتيّربطتّبيفّالصيفّوا  ّوالمصالحّالكبيرة ّالتغيراتّالميمة ّمفّىذه الرغـ
ّالمصالحّعمىّ ّالخارجيةّالصينيةّبتقديـ ّإالّأفااأليديولوجيالتغيرّفيّالسياسة الموقؼّّالتغييرّفيّ,

,ّإضافةّإلىّقمةّكافّفيّاسموبّوّادواتّالدعـّوّليسّفيّجوىرهينيةّمفّالقضيةّالفمسطالصينيّ
ّأىميةّعمميةّكبيرة.ّّاالدراساتّالتيّعنيتّبيذاّالموضوع,ّمماّجعؿّالبحثّفيوّذ

ّّأىداف الدراسة:
ّ ّالدراسة ّالمستّوليذه ّعمى ّكبيرة ّبمستوىّّييفأىمية ّالدراسة ّىذه ّتكوف ّولكي ّواألكاديمي, السياسي

لصانعّالقرارّالسياسيّالفمسطينيّوالباحثّالعمميّواألكاديميّفيّمجاؿّّيقدـّامرجعتكوفّلأىميتيا,ّّو
ّة:ّتيراسةّاألىداؼّاآلالفمسطينية,ّفالّبدّأفّتحقؽّالدّ-العالقاتّالصينيةّ

9- ّّ ّالصينية ّبالعالقات ّالمختمفةّ-التعريؼ ّمراحميا ّفي ّالسياسةّالفمسطينية ّمحددات ّوشرح ,
ّ.الفمسطينيةّفيّكؿّمرحمةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّالقضية

العالقاتّبيفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّومنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّوالفصائؿّّبدايةّيةبيافّكيف -1
 .الفمسطينيةّالمختمفة

ّتأثّ ّيةتوضيحّكيف -3 ّالعالقاتّالصينية ّّوّ-ر ّبالتغيراتّالداخمية ّلجميوريةّالفمسطينية الخارجية
 .الصيفّالشعبية

 قياـّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينية.ّينيةّالفمسطينيةّبعدالتعريؼّبالعالقاتّالص -9
 .يحّالدورّالصينيّفيّعمميةّالسالـتوضّ -1

ّ:مشكمة الدراسة
لىّمستوىّإالفمسطينيةّبحيثّتحولتّمفّمستوىّالدعـّالكامؿّفيّبدايتياّّ–تطورتّالعالقاتّالصينيةّ

,ّوقدّت ّاليـو ّالتطورّفيّالعالقاتّّ.كوفّمساندةّخجولةّفيّبعضّاألحيافالمساندة وقدّصاحبّىذا
ّالخارجيةّالصينيةالفمسطينيةّتغيرّفيّمحدداتّوأىداؼّّ–الصينيةّ ّتبيفّىذاّ.وأدواتّالسياسة ّوقد

ّفي ّعمىّالتطور ّحدث ّالذي ّّالتقدـ ّالصينية ّعداءّّ–العالقات ّعالقات ّكانت ّبحيث اإلسرائيمية,
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ّ ّوالقطيعة ّالعداء ّوتطورتّلتنيي ّبدايتيا ّفي ّكاممة,ّوقطيعة ّالبمديفّعالقاتّدبموماسية ّبيف وأصبح
ّالعالقات ّإلى ّالميمةّإضافة ّوالتكنولوجية ّخالؿّّ.االقتصادية ّمف ّالبحثية ّالمشكمة ّتبرز ّىنا ومف

ّتأثّ تياآلالتساؤؿّ ّىؿ :ّ ّالصيفّّ–رتّالعالقاتّالصينية ّفيّجميورية ّبالتغيراتّالداخمية الفمسطينية
ّ؟اإلسرائيميةّ–قاتّالصينيةّالعالوىؿّتأثرتّأيضاّبتحسفّّ؟الشعبية

 أسئمة الدراسة:
ّ:تيةراسةّاإلجابةّعفّالتساؤالتّاآلسوؼّيحاوؿّالباحثّفيّىذهّالد

ّ؟ياومحدداتالفمسطينيةّّ-ماّىيّطبيعةّالعالقاتّالصينيةّ -9
 الفمسطينية؟ّ-دأتّالعالقاتّالصينيةّكيؼّب -1
فيّجميوريةّالصيفّالشعبية؟ّالفمسطينيةّبالتغيراتّالداخميةّّ-كيؼّتأثرتّالعالقاتّالصينيةّ -3

 راتّالخارجيةّفيّالنظاـّالدولي؟والتغي
 ّ؟الفمسطينيةّبعدّقياـّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّ–ىـّمالمحّالعالقاتّالصينيةّأماّ -9
ّماّىوّدورّالصيفّفيّعمميةّالسالـ؟ -1

 : منيجية الدراسة
ّ:ّماوىّمنيجيفسيعتمدّالباحثّفيّىذهّالدراسةّ

ّالباحثّعمىّالتسمسؿّالتاريخيّلألحداثّمفّخالؿّالوثائؽّّ؛المنيجّالتاريخي -9 ّاعتماد لضرورة
ّّ.والدراساتّالتاريخيةّفيّموضوعّالدراسة

لضرورةّاعتمادّالباحثّعمىّأداةّالتحميؿّفيّىذهّالدراسةّبعدّتحديدّالظواىرّّ؛المنيجّالوصفي -1
ّّ.والعوامؿّالمحيطةّبياّوتحميؿّىذهّالمعموماتّوربطياّبالنتائج

 :ءات الدراسةإجرا
ّالمسس ّمف ّوالتصريحات ّالسياسية ّوالوثائؽ ّالتحميؿ ّأدوات ّعمى ّالباحث ّالسياسييفّّؤيعتمد وليف

 .وليفّالمختصيفّفيّالعالقاتّبيفّالبمديفّؤلمقابالتّمعّالمسإلىّاإضافةّّ,الصينييفّوالفمسطينييف
 معوقات الدراسة:

ّىميا:ّأّ,ىناؾّعدةّنقاطّتعيؽّالباحثّفيّىذهّالدراسة
ّّ.فيّىذاّالموضوعّالدراساتقمةّ -9
 ّ.وجودّوثائؽّميمةّفيّىذاّالموضوعّبالمغةّالصينيةّوعدـّالمقدرةّعمىّترجمةّىذهّالوثائؽ -1
ّّ.غموضّالسياسةّالخارجيةّالصينية -3

 لمفاىيمي والدراسات السابقة: ااإلطار النظري و 
 لمفاىيمي: ااإلطار النظري و 

خالؿّنظريةّتشارلزّىيرمافّحوؿّاالستمرارّوالتغيرّفيّسوؼّيعتمدّالباحثّعمىّمقاربةّالدراسةّمفّ
حيثّّ.السياسةّالخارجيةّوتوضيحّأشكاؿّالتغييرّفيّالسياسةّالخارجيةّومقاربتياّمعّموضوعّالدراسة
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االستمرارّوالتغييرّفيّالسياسةّالخارجيةّمفّأىـّالسماتّالتيّتميزىاّعفّغيرىاّمفّالسياساتّوقدّّاف
 :9بعةّأشكاؿّمفّالتغيرّفيّالسياسةّالخارجيةميزّشارلزّىيرمافّبيفّأّر

التغيرّالتكيفي:ّوىوّتغيرّفيّمستوىّاالىتماـّالموجوّلقضيةّمعينة,ّمعّبقاءّأىداؼّوأدواتّ -9
 السياسةّكماّىي.

 التغيرّالبرنامجي:ّتغيرّفيّأدواتّالسياسةّالخارجيةّمعّبقاءّاألىداؼّكماّىي. -1
 التغيرّفيّأىداؼّالسياسةّالخارجية. -3
فيّتوجياتّالسياسةّالخارجية:ّأيّالتغيرّفيّالتوجوّالعاـّلمسياسةّالخارجيةّمعّتغيرّالتغيرّ -9

ّاألىداؼّواألدوات,ّوىوّأكثرّأشكاؿّالتغيرّتطرفا.
معّالعمـّأفّالتغيرّيحدثّبشكؿّتدريجي؛ّألفّلكؿّوحدةّدوليةّارتباطاتّومعاىداتّمعّالوحداتّّّ

ّالدوليةّاألخرىّليسّمفّالسيؿّالتنصؿّمنيا.
ّ

ّحدود الدراسة:
ّىذهّ ّبإجراء ّالباحث ّسوؼّيقوـ ّو ّفمسطيف, ّودولة ّالشعبية ّالصيف ّجميورية ّىي ّالمكانية: الحدود

ّ.ةّفيّجامعةّالقدسّفيّدولةّفمسطيفالدراس
ّالفترةّالزمنيةّبسببّالتغيراتّالمتعددة1193ّّ–ـ9191ّالحدودّالزمنية:ّمفّ ـ,ّواعتمدّالباحثّىذه

ّالفترة ّىذه ّّ,في ّالشعبية ّالصيف ّجميورية ّمف ّلكؿ ّداخمية ّكانت ّبمؤسساتيـّأسواء ّلمفمسطينييف و
وصوالّّومروراّبمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّوالدولةّالفمسطينيةّفيّالمنفىّّوابتداءّمفّالفصائؿّّ,المختمفة

ساتّغمبّالدراأفّوألّ.طيفّعمىّالترابّالفمسطينيّالمحتؿإلىّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّودولةّفمس
فيّىذاّالموضوعّكانتّتغطيّفترةّمحددةّدوفّمقارنةّالتغيراتّوالتطوراتّضمفّالمراحؿّالمختمفة,ّ

ّممةّعفّىذهّالعالقاتّوتطوراتيا.ّإلىّغيابّالصورةّالكاّذلؾّىأدّ ّفقد
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

                                                           
 

1
   111: ص,  2(, ط 1991محمد السٌد سلٌم, تحلٌل السٌاسة الخارجٌة, )القاهرة: مكتبة النهضة المصرٌة, 
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 الفصل الثاني
 طار النظري والمفاىيمي والدراسات السابقةاإل

الفمسطينية,ّوفيّسياسةّالصيفّالخارجيةّّ–فّىذهّالدراسةّتبحثّبشكؿّخاصّفيّالعالقاتّالصينيةّإ
ّالشرؽّاأل ّلذلؾّستجاه ّبشكؿّخاص, ّالفمسطينية ّالقضية ّتجاه ّو ّعاـ ّيوسطّبشكؿ فيّالباحثّقدـ

ذاّإلمعرفةّفيماّّ؛البدايةّفكرةّعامةّعفّالعالقاتّالدوليةّبشكؿّعاـ,ّوعفّالسياسةّالخارجيةّومحدداتيا
ـّأكانتّالصيفّترتكزّفيّعالقتياّمعّالفمسطينييفّعمىّنظرياتّالعالقاتّالدوليةّوالسياسةّالخارجية,ّ

وىؿّمحدداتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّالقضيةّالفمسطينيّبقيتّثابتةّّانياّذاتّطبيعةّخاصة.
ّ ّ؟نوّطرأّعميياّتغيراتأـّأمنذّالبدايةّلغايةّاليـو

 طار النظري والمفاىيمي:ول: اإلاأل المبحث 
 ول: العالقات الدوليةالمطمب األ 

بدأتّماّبيفّاألفرادّثـّتطورتّلتصبحّبيفّالمجموعات,ّوّمفّّو,ّدتّالعالقاتّبيفّالبشرّمنذّالقدـوج
وّأفرادّاعتماداّعمىّقاعدةّليياّمجموعةّمفّاألإبعدىاّوجدتّكياناتّذاتّطابعّسياسيّمعيفّينتميّ

التيّّفكانتّالقبائؿّوالمدفّواالمبراطورياتّياّوغيرىا.وّالجغرافأوّالديفّأالعرؽّّ:مثؿقواعدّخاصة,ّ
ولكفّىؿّيمكفّاعتبارّىذهّالعالقاتّعالقاتّدولية؟ّّوّصراع.أارتبطتّّمعّبعضياّبعالقاتّتعاوفّ

فييّوّكعمـّأمـّموجودةّمنذّالقدـّولكفّالعالقاتّالدوليةّكاصطالحّفّالعالقاتّبيفّاألإفيّالواقعّ
ّالدولة ّبظيور ّومرتبطة ّفّالقومية.ّحديثة ّالسادسّإلذلؾ ّالقرف ّفي ّبالظيور ّبدأ ّاالصطالح ّىذا ف

منياّماّكافّمحدوداّّوفمنياّماّكافّشامالّوعاما,ّّالعمماءّفيّتعريفيـّّليذاّالمصمح.واختمؼ9ّّ.عشر
ّالموضوع.ّجدا,ّوّكافّلكؿّعالـّماّيبررّتعريفو,ّحسبّالقاعدةّالتيّاعتمدىاّلمقياسّفيّىذا

ّ الغرب في الشائع المصطمح معنى بيف فجوة ىناؾ ّ(International Relationsوىو  وترجمتو(
 فيّوّ.الدولية العالقات وىي المصطمح ليذا الشائعة العربية الترجمة وبيف" األممية العالقات"ّالحرفية
 مف بينيا ما رغـ نفسوّالموضوع عمى لمداللة كمترادفات تستخدـ أخرى مصطمحات توجد نفسوّالوقت

 ,International Politics ,International Affairs, Foreign Affairs)ّ:ؿمث اختالفات,
World Politics.)1ّ

عمىّقدرّمفّّىيّبؿ,ّالبعضّيتصورىاّكماّسيمةّمسألةّليسّوماىيتياّالدوليةّبالعالقاتّالتعريؼإفّ
ّالقوميةّالدوؿّنظاـّانبثؽّعندما9999ّّعاـّمنذّالمبذولةّالكبيرةّالجيودّمفّالرغـّوعمىّ.الصعوبة
ّعمىّيصعبّىذا,ّيومناّوحتىّالشييرةّوستفالياّمعاىدةّعمىّالتوقيعّثرإّالواقعّحيزّإلىّالحديث
ّ.الدوليةّلمعالقاتّوشامؿّجامعّتعريؼّإعطاءّوالباحثيفّالدارسيف
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ّنياإ"ّ:قاؿّ(James Bryce)برايسّفجيمسّ.شامالّتعريفاّفياعرّ ّمفّفيناؾّسابقاّذكرّكماّولكف
9ّ.عمميةّلمنيجيةّيخضعّالّالتعريؼّوىذا"ّبينياّفيماّوالشعوبّالدوؿّعالقاتّتتناوؿّالتيّالعالقات

ّعمىّ ّالتحميؿّّطراؼّالعالقة.أوىناؾّمفّعرؼّالعالقاتّالدوليةّمرتكزا فمنيـّمفّاعتبرّالفردّوحدة
ّسبيكماف ّنيكوالس ّ(N. Spykman)مثؿ ّبأني الدولية العالقات عرؼ الذي, ّأفراد بيف العالقات"ا

 أو تستيدؼ مجموعات وأالسموؾّاالجتماعيّألشخاصّّىو الدولي والسموؾ مختمفة, لدوؿ فينتمّو
1ّ".ىأخّر دوؿ إلى ينتموف جماعات أو أفراد سموؾ بوجود تتأثر

عفّىذاّّالمدافعيفىـّأومفّّلطرؼّالوحيدّفيّالعالقاتّالدولية.فّالدولةّىيّاأخرّاعتبرّوالبعضّاآل
(ّ ّّوّ(Hans Morgenthau ىانز مورجانثوالرأي ّستانمي)ّوّ(Raymond Aronّاروف)ريموف
 جوىر أف يؤكد وّحيثكثرىـّتشدداّىوّمورجانثأوغيرىـ,ّولكفّّ(Stanley Hoffmannىوفمافّ
ّذات الدوؿ بيف القوة أجؿ مف الصراع األساسية مادتيا التي الدوليةّالسياسة ىي الدولية العالقات
 ,المختمفة القومية المصالحّسويةت فييا يتـ عممية ىي الدولية السياسة فإف نظره وجية ومفّ.السيادة
 وسياسة القوة, عمى لمحفاظ تسعى سياسة"ّ:ثالث إحدىّإال ليست والمحمية الدولية السياسات بأف ويرى
3ّ".ةبالقّو تتظاىر وسياسة القوة, لزيادة تسعى

ّّو ّالبعضّاآلاعتبر ّالنسؽ ّالتحميؿ.الدولخر ّوحدة ّىو  إلى تنظر التي التعريفات بعض ينالؾفّي
ّّأو كنظاـ الدولية العالقات ّنسؽأمنظومة  شاممة رؤية بمورة عمى تساعد برأييـ النظرة وىذهّ.و
 عمـو مف أساسا ستعيرا المفيـو ىذاّوّا.بيني والربط واألحداث الوقائع بتنظيـ وذلؾ الدولية, لمعالقات
ّ الذيف أوائؿ ومف .الطبيعة ّالنظاـ ّتعريؼ ّاعتمدوا ّفوف  Ludwig Von)برتاالنفيلودفيغ

Bertalanffy)ّالمرتبطة أي المتبادلة التبعية ذات العناصر مف مجموعة" ىو النظاـ إف يقوؿ الذي 
9ّ".المجموع يتبدؿ وبالتالي األخرى, تغيير إلى أحدىا رتغيي يؤدي بشكؿ بينيا فيما

وؿّطبيعةّطراؼّالعالقةّفقط,ّبؿّكافّىناؾّخالفاتّحأولـّتكفّالخالفاتّفيّالتعريؼّمنحصرةّفيّ
ّتشمؿّكافةّأـّأّ؟ىؿّىيّالعالقاتّالسياسيةّفقطّالعالقاتّالدوليةّنفسيا: نواعّالعالقاتّالعابرةّأنيا

ّلمحدود ّوغيرىا.مثؿّالعالقاتّاالقتصاد؟ ّوالثقافية ّرأيافّيةّواالجتماعية ّبرزّىنا ّالذيّاألّ:و وؿّىو
 أساسيا اجزءًّ تشكؿ السياسية العالقات أف في شؾ اليركزّعمىّالطبيعةّالسياسيةّلمعالقاتّالدوليةّّو

ّحيثّعرفواعمييا تقتصر نياأ عمى يركزوف االتجاه ىذا أصحاب ولكف .الدوليةّالعالقات مف , 
اسيةّسي ثارآوّأحداثّانعكاساتّإوّمفّشأنياّأطبيعةّسياسيةّّذات عالقة كؿ"ّبأنيا الدولية العالقات
ّ ّاإلإتمتد ّالحدود ّوراء ّما ّواحدة."لى ّلدولة 1ّّقميمية ّأومف ّاالتجاهأىـ ّىذا ّباتيستّنصار ّجاف
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ّّأىـّمنظريوىوّمفّّ(Jean Baptest Derusail)ديروزيؿ ّاالتجاه ّالفرنسية,ّوىذا  يركزالمدرسة
ّ.جغرافي والثاني سياسي, األوؿ :أساسييف عنصريف عمى
ّالذيّيعتبرّوأ ّالرأيّالثانيّفيو ّومفّأما ّفيّالجانبّالسياسي, نوّالّيجوزّحصرّالعالقاتّالدولية
نياّكؿّأعرفوىاّبوبطرسّغاليّوكانتماف,ّحيثّّ(Antonio trull)ذاّاالتجاه,ّانطونيوّتريوؿنصارّىأ

فّأالّإفّالجانبّالسياسيّىوّالغالبّفيياّأوعمىّالرغـّمفّّنسانيةّذاتّالطبيعةّالدولية.العالقاتّاإل
وىوّمفّمنظريّالمدرسةّّ؛كانتماف الروسي الباحث يذىبىمية,ّبحيثّأثارّالّتقؿّآباقيّالجوانبّلياّ

 األيديولوجية,ّو االقتصادية,ّو السياسية, العالقاتّمف جممة"ّالدولية العالقات أف إلى ,االشتراكية
 القوىّبيف االقتصاديةّوّاالجتماعية العالقات وكذلؾ ,الدوؿ بيف فيما والعسكريةّالقانونيةّو الدبموماسية,ّو

9ّ".يالدول المجتمع في تتفاعؿ التي والحركات والمنظمات السياسية والقوى المجتمع, في السياسية
نوّيمكفّتعريؼّالعالقاتّالدوليةّتعريفاّشامالّودقيقاّألىّإمفّخالؿّماّسبؽّفقدّلجأّبعضّالباحثيفّّو

ّنفسّ ّعمىفي ّاالعتماد ّواقعية.ّالوقتّمع ّبشواىد ّمدعمة ّتكوف ّجماؿّّنظرية ّالدكتور ّىؤالء ومف
ىيّتفاعالتّتتميزّبأفّأطرافياّأوّوحداتياّالسموكيةّ"ّنياأبّالعالقاتّالدوليةسالمةّعميّحيثّلخصّ

ّدوليةّفأاعتبرّّوّ."ىيّوحداتّدولية ّاقتصارّالفاعميفّالدولييفّعمىّالدوؿّالّتعنيّكممة ّفبجانب,
ّ:1ّالدوؿّىناؾّنوعافّمفّاألطراؼّالدوليةّاألخرىّالتيّتتشابؾّوتتفاعؿّفيّمحيطّالعالقاتّالدولية

 فّدوفّمستوىّالدوؿّفيّبعضّاألحيافّوالنوعّاألوؿّمفّالفاعميفّالدولييفّىـّأطراؼّأوّفاعم,ّ
مثؿّالجماعاتّذاتّالسماتّالسياسيةّأوّالعرقيةّالتيّقدّتخرجّعفّإطارّالدولةّلتقيـّعالقاتّ

أوّعدـّياّئالدوؿّالتيّينضموفّتحتّلوامعّوحداتّدوليةّخارجيةّبغضّالنظرّعفّموافقةّ
ّالعالقاتّّ:مثؿّتيا,موافق ّعف ّفضاًل ّالمسمحة, ّالمعارضة ّوجماعات ّاالنفصالية الجماعات

 .ياأوّتمثيمّإلىّمرتبةّتكويفّدولةّبعدّ ّتّالتحررّالتيّلـّترؽّ الدوليةّلحركا
 ّفأ ّالفاعميف ّمف ّالثاني ّالنوع ّفيّما ّلتضـ ّالدولة ّإطار ّتخطت ّالتي ّالتنظيمات ّفي يتمثؿ

منظماتّدوليةّأوّإقميمية,ّوسواءّكانتّتمؾّّدةّدوؿ,ّسواءّكانتّىذهّالمنظماتعضويتياّع
ّ.وّاقتصاديةّأوّثقافيةّأوّاجتماعيةّأوّدينيةالمنظماتّىيّمنظماتّسياسيةّأوّعسكريةّأ

النمطّاألوؿّىوّنمطّتعاونيّّ:والعالقاتّالدوليةّىيّتفاعالتّثنائيةّاألوجوّأوّتفاعالتّذاتّنمطيف
الصراعيّىوّالذيّيغمبّعمىّالتفاعالتّالدوليةّبرغـّمحاولةّّالنمطّوّ.والنمطّالثانيّىوّنمطّصراعي
فّالنمطّالتعاونيّالذيّقدّتبدوّفيوّبعضّالدوؿّىوّإنناّيمكنناّالقوؿّإالدوؿّإخفاءّتمؾّالحقيقة,ّبؿّ

ؿّنمطّموجوّلخدمةّصراعّأوّنمطّصراعيّآخرّقدّتديرهّالدولةّأوّتمؾّالدوؿّمعّدولةّأوّمجموعةّدّو
فعمىّسبيؿّالمثاؿّنجدّأفّاألحالؼّوالروابطّالسياسيةّبيفّمجموعةّمفّالدوؿّىيّفيّصورتياّّ.أخرى
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خذّالنمطّالتعاونيّبيفّتمؾّالدوؿّبرغـّحقيقةّقيامياّلخدمةّصراعّتمؾّالمجموعةّمفّالظاىريةّقدّتأ
 الدوؿّضدّمجموعةّأخرى.

ّالعوفّوالمساعداتّ؛أكثرّمفّذلؾ االقتصاديةّّفإفّالنمطّالتعاونيّلمعالقاتّبيفّدولتيفّ)مثؿّتقديـ
ّالتأثيرّعمىّقرارّاأل ّيحمؿّفيّطياتوّمحاولةّمفّإحداىما ّقد ّبماّخرىّوتّووالعسكرية( جيوّسياستيا

ّأو لذلؾّنجدّأفّمعظـّ.تكبيمياّبمجموعةّمفّالقيودّالتيّتتراكـّكنتاجّلمتأثيرّوالنفوذّيخدـّمصالحيا
ّمفّدوافعّّ,التحميالتّوالنظرياتّفيّالعالقاتّالدوليةّتركزّكمياّعمىّالنمطّالصراعيّمنيا انطالقًا

ويعدّالصراعّبمثابةّنمطّتحميميّّ.وافعّالشخصيةالقوةّوالنفوذّوالمصمحةّفضاًلّعفّالدّ:ومحدداتّمثؿ
ّبؿّ ّاألبعاد, ّفيوّمميءّبالتفاعالتّمتعددة نوّيجمعّفيّطياتوّإخصبّمفّأنماطّالعالقاتّالدولية,

النمطّالتعاونيّنفسوّالذيّيعادّتوظيفوّفيّمعظـّاألحيافّلخدمةّالنمطّأوّالبعدّالصراعيّلمتفاعالتّ
واىرّالتيّوييتـّبدراسةّكؿّالظ عّالعموـّالسياسيةييّفرعّمفّفرّوف مـكعّالعالقاتّالدوليةماّأّالدولية.

سيةّفقطّبعادّالسياأوّاألّياأوّتحميم,ّعمماّبأنوّالّيقتصرّعمىّدراسةّالجوانبّتتجاوزّالحدودّالدولية
ّّو ّالدوؿ ّبيف ّالعالقات ّيتعدّ اّ في ّاألنما ّمختمؼ ّإلى ّوالثقافيةّاىا ّوالعقائدية ّاالقتصادية بعاد

ّ.لخإواالجتماعية...
شكاؿّمفّاألّانماّيتعدىّذلؾّليشمؿّكثيرًّاّ نوّالّيقتصرّعمىّتحميؿّالعالقاتّبيفّالدوؿّوحدىاّّوأّكما

9ّ.تتمتعّبذلؾّكانتّتتمتعّبالشخصيةّالقانونيةّالدوليةّأوّالأّ,التنظيمية
 

 المطمب الثاني: السياسة الخارجية: 
 :السياسة الخارجية مفيومأواًل: 

ّالعمـوّفيّمفيوـّأيّحاؿّحالوّالمفيوـّىذاّفإّإذ,ّالخارجيةّالسياسةّلمفيـوّمحددّتعريؼّيوجدّال
نوّإعمىّشيءّفّفّدؿّ إوىذاّّ.عميوّاالتفاؽّغيابّمفّيعانيّعامةّاالجتماعيةّوالعمـوّخاصةّالسياسية
ّتناولتوّالتيّالتعاريؼّفيّالخوضّمفّيمنعّالّذلؾّأفّإالّمىّتعقيدّظاىرةّالسياسةّالخارجية.يدؿّع

ّ.ّالخارجيةّالسياسةّمعنىّفيـّإلىّلمحاولةّالوصوؿ

ّالتعريؼّالتعريفاتّىذهّأمثمةّومفّ.العموميةّشديدّتعريفاًّّالخارجيةّالسياسةّالدارسيفّبعضّؼيعرّ 
ّلـّولوّحتى,ّالخارجيّالنشاطّصورّ"جميعّبأنياّالخارجيةّالسياسةّيعرؼّالذيّربيعّحامدّيقدموّالذي

ّنظاميةّكحقيقةّالدولةّعفّتصدر ّكصورّالذاتيةّالتعبيراتّأوّحضاريّكوجودّالجماعةّنشاطّإف,
ّالسياسةّاسـّعميوّنطمؽّالذيّالواسعّالبابّىذاّتحتّوتندرجّتنطويّالخارجيةّلمحركةّفردية

1ّ".الخارجية

                                                           
1

 .31المصدر نفسه, ص: 
1
 .7, مصدر سابق, ص: 1991سلٌم,  
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ّفيرنس ّّوّ(Ferenc Deákدياؾ)ّأما ّالسياسةّّ(Richard C. Snyder)سنايدرريتشارد ّعرفوا فقد
ّ ّ"ّبأنياالخارجية ّتـ ّالقواعد ّمف ّتحدثّامجموعة ّأو ّتحدثّفعاًل, ّمعينة ّمشكمة ّمع ّلمتعامؿ ختيارىا

9ّ".حاليًا,ّأوّمفّالمتوقعّحدوثياّفيّالمستقبؿ

ّّماأ ّعرؼّ(James Rosenau)روزيناوجيمس ّّفقد ّالخارجية ّيتبعوّّبأنياالسياسة ّلمعمؿ "منيج
وّتغييرّموقؼّفيّالنسؽّالدوليّبشكؿّيتفؽّأقرارّإجؿّأالممثموفّالرسميوفّلممجتمعّالقوميّبوعيّمفّ

ّ.1ىداؼّالمحددةّسمفا"واأل

نشطةّالذيّنياّ"نظاـّاألأفقدّعرؼّالسياسةّالخارجيةّبّ(George Modelski)مودلسكيجورجّماّأ
طارّوفيّىذاّاإلّنشطتياّطبقاّلمبيئةّالدولية,أّةخرىّوألقممتطورهّالمجتمعاتّلتغييرّسموكياتّالدوؿّاأل

ّ.3نشطة:ّالمدخالتّوالمخرجات"فّمفّاألاساسيأفّىناؾّنمطا

ّىيرمافأ ّشارلز ّالخارجيةّ(Charles Hermann)ما ّعرؼّالسياسة ّّفقد ّمرادؼّأساسّأعمى نيا
"تتألؼّالسياسةّالخارجيةّمفّتمؾّالسموكياتّالرسميةّالمتميزةّّ:قاؿّإذّ,لسموكياتّالسياسةّالخارجية

مونيـ,ّوالتيّيقصدوفّبياّالتأثيرّفيّسموؾّفّيمثّ وّمّ أالتيّيتبعياّصانعوّالقرارّالرسميوفّفيّالحكومةّ
ّ.9الوحداتّالدوليةّالخارجية"

وّتتمقاىاّوّتردّعميياّأبياّ)فعاؿ(ّالرسميةّالتيّتبادرّفعاؿّ)ردودّاألولكفّولكنفيمدّعرفياّبأنياّ"تمؾّاأل
ّ ّتغيير ّبيدؼ ّالسيادة, ّذات ّالدوؿ ّ)أالحقا( ّظروؼ ّخمؽ ّحدودىاّأو ّخارج ّفي ّجديدة ّمشكمة( و

1ّ".السيادية
ّ

ذلؾّالجزءّمفّالدولةّالموجوّّبأنيافقدّعرؼّالسياسةّالخارجيةّّ(Marcel Merle)أماّمارسيؿّميرؿ
عبارةّعفّّبأنياّ(Norman Hill)وعرفياّنورمافّىيؿّ.إلىّخارجيا,ّأيّالذيّييتـّبماّوراءّالحدود
ّأوّ ّسياسيًا ّأوّعسكريًا,ّويقوـّعمىّأساسّاأليديولوجيةّالتيّانشاطّالدولةّالذيّيتخذّمظيرًا قتصاديًا

9ّ.يتمسؾّبياّالقادة

ّالسياسةّالخارجية.شرناّسابقاّعأمفّخالؿّالتعريفاتّالسابقةّيتضحّعدـّاالتفاؽّكماّ ّمىّتعريؼّمفيـو
لـّيميزىاّعفّغيرىاّّوّمفأدواتياّأوّأوّمفّعرفياّكمرادؼّألىدافياّأفيناؾّمفّعرفياّتعريفاّشامال,ّ

                                                           
2

 .7المصدر نفسه, ص: 
3

James Rosenau, comparing foreign policies, (New york: Hassled press, 1974), p: 6   
4

 .1مصدر سابق, ص: , 1991سلٌم, 
5

 .9المصدر نفسه, ص: 
6 

 . 11المصدر نفسه, ص: 
1
 .22(, ص: 2111احمد نوري النعٌمً, السٌاسة الخارجٌة, )عمان: دار زهران للنشر,  
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ولكفّد.ّمحمدّالسيدّسميـّحاوؿّتعريفياّبشكؿّشامؿّومفصؿّلتالشيّنقاطّالضعؼّّمفّالسياسات.
ّالسابقة ّالتعريفات ّقاؿّ,في ّالذإ"ّ:حيث ّالعمني ّالعمؿ ّبرنامج ّىي ّالخارجية ّالسياسة ّيختارهّف ي

ىداؼّأجؿّتحقيؽّأالممثموفّالرسميوفّلموحدةّالدوليةّمفّبيفّمجموعةّالبدائؿّالبرنامجيةّالمتاحةّمفّ
ّالتعريؼّف ّليذا ّوطبقا ّالخارجي, ّالمحيط ّفي ّالسياسةإمحددة ّإتنصرؼّّف ّمفّألىّمجموعة ساسية

ّاألاأل ّوالعمنية,بعاد ّوالرسمية ّالواحدية, ّىي: ّواليدفيةّساسية ّوالبرنامجيةّ,واالختيارية, 9ّ".والخارجية,
ّالسياسةّالخارجيةّّ,كثرّشموالّودقةفّىذاّالتعريؼّىوّاألأويرىّالباحثّ وىوّالتعريؼّالمعتمدّلمفيـو

ّفيّىذهّالدراسة.

 ثالثًا: أدوات السياسة الخارجية

ّب ّتقوـ ّأف ّليا ّالبد ّأىدافيا, ّتحقيؽ ّمف ّلمدولة ّالخارجية ّالسياسة ّمفّاحتىّتتمكف ّمجموعة ستخداـ
قتصادية,ّوالمياراتّالبشرية,ّالتيّتستخدـّفيّصياغةّوتنفيذّبأنياّتمؾّالمواردّاالّتّالتيّتعرؼاألدوا

ّّ:1يمويقسـّىيرمافّأدواتّالسياسةّالخارجيةّإلىّماّيّ.السياسةّالخارجيةّلمدولة

 ّوتّ:األدواتّالدبموماسية ّالمياراتّوالموارد ّأماـّضـ ّذاتيا ّفيّتمثيؿ ّالدولة التيّتستخدميا
ّفيّا ّمواطنييا ّوحماية ّالدولية, ّمفّالقضايا ّوشرحّسياستيا ّالدولي, لخارجّوتنظيـّالمجتمع

ويتـّذلؾّمفّخالؿّشبكةّمفّالسفاراتّوالقنصمياتّالمنتشرةّفيّدوؿّّ.تعامميـّمعّاألجانب
 العالـ.

 يةّدارةّوتوزيعّالثروةّاالقتصادإنشطةّالتيّتستعمؿّلمتأثيرّفيّتشمؿّاألّو:ّاألدواتّاالقتصادية
 .ّخرىأيّوحداتّدوليةّوّألألمدولةّ

 ستخداـّالقوةّاوّالتيديدّبأستخداـّاؼّبأنياّمجموعةّالمقدراتّالمتعمقةّبوتعرّ ّ:القوةّالعسكرية
 والعنؼّالمسمحّتجاهّالدوؿّاألخرى.

 يمكفّأفّيتـّتوظيفياّكأداةّمفّأدواتّالسياسةّالخارجية,ّمفّخالؿّكسبّّ:السياسةّالداخمية
 تأييدّالقوىّالسياسيةّالداخمية.ّ

 ّاال ّوتفسيرّّ:ستخباريةاألدوات ّجمع ّفي ّالدولة ّتستخدميا ّالتي ّاألدوات ّتمؾ ّبيا ويقصد
 المعموماتّمفّالدوؿّاألخرىّبشكؿّسريّدوفّعمميا.

 ّاألّ:األدواتّالدعائية ّتمؾ ّبيا ّمفاىيـّويقصد ّفي ّبيدؼّالتأثير ّالدولة ّالتيّتوجييا نشطة
 األفرادّالعادييفّوالنخبّغيرّالرسميةّفيّالوحداتّالدوليةّاألخرى.ّ

 وىيّاألدواتّالتيّتيدؼّإلىّنشرّتصورّمثاليّشامؿّلماّينبغيّأفّّ:األدواتّاأليديولوجية
 وّالرأسمالي.كالترويجّلفكرةّالمجتمعّالشيوعيّأّ,يكوفّعميوّالمجتمعّفيّالمستقبؿ
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 وتركزّعمىّتوظيؼّاإلنتاجّالثقافيّفيّالتأثيرّعمىّالوحداتّالدولية.ّّّ:األدواتّالثقافية 
 )ويقصدّبياّالمواردّوالمياراتّالتيّتستخدمياّالدولةّفيّحؿّّ:األدواتّالتكنولوجيةّ)العممية

ّ ّخالؿ ّمف ّالصناعيةامشكالتيا, ّاألقمار ّوتشمؿ ّالنظرية, ّالعممية ّالمعرفة ,ّستعماؿ
 ستكشاؼّالفضاءّالخارجيّوبرامجّالمساعدةّالفنية.اّو
ّمواطنيياّحمايةّعمىّيساعدىاّصحيح,ّبشكؿّالخارجيةّسياستياّألدواتّالدولةّستخداـاّفإفّوبالتالي,
ّالدولية,ّالمنظومةّفيّأساسياًّّالعباًّّيجعمياّكماّومواردىا,ّممتمكاتياّعمىّوالحفاظّأراضييا,ّوسالمة
 .بياّاألخرىّالدوؿّوأطماعّالخارجيةّلألخطارّتعرضياّنسبةّمفّويقمؿ

 نماط السياسة الخارجية أخامسا: 

ّالتغيرّفيّ ّأمفّخالؿّدراسة ّالعمماء ّاعتقد ّالخارجية ّنمطيةوالّالسياسة ّسياسة ّأنيا ّتتسـّأيّأ, نيا
أّتنبّ ربعةّالتيّنماطّتمؾّاألىـّاألأّوّالتنبؤّبيا.بخصائصّمتميزةّوتحدثّبطريقةّتكراريةّيمكفّرصدىاّّو

ّىول ّعمىّمجموعةّمفّالمعاييرّمثؿّمستوىّمشاركةّالدولةّفيّّ(Rudolf Holsti)ّيتسبيا اعتمادا
ّ ّوّتنويعيا ّلمتدخؿّاألّوّتركيزىا,أالعالقاتّالدولية, ّالعسكريةّوالدبموماسية,ّوقبوليا جنبيّوارتباطاتيا

ّ:9نماطّىيوىذهّاأل

ّالعزلةّنمط -9 ّالعالقاتّفيّبالتنويعّاالىتماـّوعدـّالخارجيةّالمشاركةّبمحدوديةّيتسـّو:
ّ.والدبموماسيةّالعسكريةّاالرتباطاتّوقمةّالخارجيّالتدخؿّورفض

ّبالتنويعّاالىتماـّيزدادّولكفّالخارجيةّالمشاركةّبمحدوديةّيتسـّ:الذاتّعمىّاالعتمادّنمط -1
ّتالعالقاّفي ّالتدخؿّمفّتزيدّالتيّاالرتباطاتّوتقميؿّالخارجيّلمتدخؿّرفضّمع,

ّّ.الخارجي
ّاالعتما -3 ّمعّّ:دنمط ّرئيسية, ّقوة ّمع ّتركيزىا ّمع ّالخارجية ّالمشاركة ّمستوى ّبارتفاع يتسـ

ّ ّمع ّالدولة, ّسياسة ّفي ّبتدخميا ّيسمح ّمما ّالقوة ّتمؾ ّعمى ّالتحالؼّإاالعتماد مكانية
 العسكري.

ّالتركيزّعمىّ -9 ّمع ّالخارجية ّبارتفاعّمستوىّالمشاركة ّيتسـ :)ّ ّاالنحيازّ)التنويع نمطّعدـ
 عالقات,ّوتفاديّالتحالفاتّمعّالقوىّالكبرى.ّتنويعّال

ّّ:ّتحديدّنمطياّمفّخالؿّدراسةّماّيأتيوّبشكؿّعمميّيمكفّدراسةّالسياسةّالخارجيةّلموحدةّالدوليةّّو
 .ةّبالنسبةّلمسياسةّالعامةّلمدولةىميةّالسياسةّالخارجيأ -9
 .مضموفّاألبعادّاألساسيةّلمسياسةّالخارجية -1
 ساسيةّلمسياسةّالخارجية.بعادّاألالتوافؽّوالتفاوتّبيفّاأل -3
 التوافؽّوالتفاوتّبيفّالسياسةّالخارجيةّتجاهّالوحداتّالدوليةّالمختمفة. -9
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 استقالليةّالسياسةّالخارجية. -1
 توزيعّالسياسةّالخارجية. -9
 دواتّالسياسةّالخارجية.أ -9
 قضاياّالسياسةّالخارجية. -9
 العوامؿّالمؤثرةّفيّرسـّالسياسةّالخارجية. -1

ّغييرّفيّالسياسةّالخارجية.االستمرارّوالت -91
 :و متغيراتياأسادسا: محددات السياسة الخارجية 

 في يطرأ تغير أي فإ إذّة,الخارجيّالسياسة في خرآب أو بشكؿ تؤثر التي البيئية العوامؿ ويقصدّبيا
 طريقة في الباحثوف ويختمؼ ة.الخارجيّالسياسة مجرى في تغير حدوث إلى يؤدي قد العوامؿ هىذ حدأ

 وىناؾ,ّإنسانية ومتغيرات مادية متغيرات إلىّيصنفيا مف فمنيـة.ّالخارجي السياسة لمتغيرات تصنيفيـ
 متغيرات إلى يصنفيا خراآل البعض نجد حيف فيّ,نفسية وأخرى موضوعية متغيرات إلى يصنفيا مف

ّ:9ةخارجي وأخرى داخمية
 ذهى وتضـّ,الداخمية البيئة مف تأثيرىا ينبع التي المتغيرات بيا ويقصدّ:الداخمية المتغيرات -ّأ

ّّووالمجتمعية الموضوعية المتغيرات مفّمجموعة المتغيرات ة,ّالجغرافي المتغيرات ىميا:أ,
 ية.المجتمع اتالمتغيّرة,ّّوالعسكري اتالمتغيّرة,ّّواالقتصادي اتالمتغيّرّو

 تنبع التي الخارجية والظروؼ العوامؿ مجمؿ الخارجية المتغيرات تمثؿّ:الخارجية المتغيرات  -ّب
ّوالدولي السياسيّالنظاـ مف  الخارجي السياسي القرار صانع عمى تؤثر المتغيرات هوىذ,

 المنظمات ,ّوأىميا:القرار صانع عمى هتأثيّر ومدى,ّمتغير كؿ طبيعة حسبّمتباينة بصورة
 .الدولي العاـ الرأيّو الجنسية المتعددة الشركاتّو الدولية

ّالنظر ّوجيات ّمف ّفّوانطالقا ّإالسابقة ّيمكف ّالدراسة ّموضوع ّفيّأف ّنظريات ّعدة ّعميو ّتنطبؽ ف
ّالخارجيةالع ّوالسياسة ّّ.القاتّالدولية ّنتعرضّلمعالقاتّالصينية ّزمنيةّّ-فنحف ّفيّمدة الفمسطينية

ّنسبيا ّّ,طويمة ّالسنوات ّعدد ّحيث ّمف ّالبحثّوطويمة ّاألّ,موضوع ّعدد ّحيث ّمف حداثّوطويمة
ّ ّنفسيا ّالصيف ّمستوى ّعمى ّومنظمةّأوالتغيراتّسواء ّ)كحركاتّتحرر ّالفمسطينييف ّمستوى ّعمى و

ّالوطنيةّالفمسطينيةّالتحرير ّالفمسطينيةّوالسمطة ّالدوليّأ( ّالنظاـ ّفي ّالتطورات ّمستوى ّعمى و
ّقميمي.ّواإل
ّالدراسةّيمكفّو ّالتشتتّ,فيّىذه ّعف ّفيأّ,ابتعادا ّالواقعية ّعمىّنظرية ّنعتمد ّّ,العالقاتّالدوليةّف

وبالنسبةّلمحدداتّالعالقةّوتداخؿّّ.لقدرتياّعمىّتفسيرّالعديدّمفّالظواىرّالتيّبرزتّفيّىذهّالعالقة
فّأولكفّنحفّالّنريدّّعمييا.ّتنطبؽّنظريةّالمعبةّفأطراؼّفيّالتأثيرّعمىّىذهّالعالقة,ّيمكفّأعدةّ

                                                           
1

(  39-31, ع  جامعة بغداد –مجلة العلوم السٌاسٌة سٌاسة الخارجٌة فً كلٌة العلوم السٌاسٌة", )بغداد: مثنى علً المهداوي, "واقع تدرٌس ال
 .113 – 119ص: 
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االستمرارّوالتغييرّفيّالسياسةّالخارجيةّنخوضّفيّجميعّىذهّالنظرياتّولكفّسوؼّنعتمدّعمىّمبدأّ
كثرّالنظرياتّانطباقاّعمىّأ,ّحيثّتعتبرّىذهّالمقاربةّ(9صّ)ذكرّسابقاّوفقاّلتقسيـّشارلزّىيرماف

ّالدراسة ّمفّ؛موضوع ّاألّلتمكنيا ّتفسير ّالصينية ّالعالقات ّعمى ّطرأت ّالتي ّوالتغيرات ّ–حداث
 .الفمسطينيةّخالؿّمدةّالبحث

ّ ّالعالقاتّالصينية ّاعتبار ّ ّيمكف ّفيّّ–و ّالصينية ّالخارجية ّالسياسة ّتأثرتّبتغير ّقد ّ الفمسطينية
ّ ّالباحث ّيحاوؿ ّوسوؼ ّالعالقات, ّليذه ّالمختمفة ّالخارجيةّإالمراحؿ ّالسياسة ّفي ّالتغير ّىذا ثبات

ّال ّالعالقات ّعمى ّتأثيره ّومدى ّالتغير ّىذا ّشكؿ ّوتحديد ّالفمسطينية ّالقضية ّتجاه ّالصينية ّ-صينية
ّ.الفمسطينية

ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 المبحث الثاني: الدراسات السابقة 
وّغيرّمباشر,ّوسوؼّأماّبشكؿّمباشرّإّ,ىناؾّالعديدّمفّالدراساتّالتيّتعرضتّلموضوعّالدراسة

ّنذكرّبعضّىذهّالدراسات:ّ
ترجمة د. سامي  ,9191-9111عالم العربي سياسة الصين الخارجية في ال ,بيبياني ىاشم  -9

 . ولىالطبعة األ  ,(9199) ,بحاث العربيةمؤسسة األ :بيروت ,مسمم
ّحوؿ ّّتحدثّالدكتورّىاشـ ّالخارجية ّالصيف ّّنحوسياسة ّفيّمرحمة ّالعربية ّالالبمداف جذريّالتحوؿ

,ّبحيثّعكستّتمؾّالتحوالتّنفسياّعمىّالسياسةّالخارجيةّالصينية,ّوركزّالباحثّمفّالداخؿّمصيفل
مجمؿّنظرةّالصيفّلمعالـّالعربيّومواقفياّمفّقضاياهّالمصيرية,ّواعتمدّفيّكتابوّعمىّعددّمفّعمىّ

ّالوثائؽّوالمراجعّالتيّلـّيسبؽّنشرىا.
ّالكتابّّوي عدّ ّ ّفيّالعالـّأىذا ّالتيّتبرز ّالشعبية ّلمصيف ّالخارجية ّتناقضاتّالسياسة ّلمناقشة ساسا

ّالثالثّبشكؿّعاـّوّفيّالبمدافّالعربيةّبشكؿّخاص.ّ
يديولوجيةّأوّقدّكافّالتساؤؿّالرئيسيّحوؿّحوافزّالسياسةّالخارجيةّلجميوريةّالصيفّالشعبية,ّأىيّ

ّـّبراغماتيةّخالصة؟ّأنظريةّ
تحوالتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّحركاتّالتحررّالوطنيّالعربيةّلالتفصيؿّالكاتبّبّشارألذلؾّ

ّ ّإضافة ّخاص, ّبشكؿ ّالفمسطينية ّالمقاومة ّحركة ّالصيفّإوتجاه ّجميورية ّبيف ّالمنافسة ّدراسة لى
ّوسط.ّالشعبيةّواالتحادّالسوفييتيّفيّالشرؽّاأل

ّّوّ ّمفادىا ّبنتيجة ّالباحث ّأخرج ّالمناىضة ّالصيف ّسياسة ّبحركف ّالتيلمسوفييتّتضر ّالتحرر ّات
ّحميؼ ّأي ّمف ّالعوف ّّوتطمب ّسياستوّ, ّعناصر ّمف ّعنصرا ّالتحرر ّلحركات ّالعوف ّتقديـ يعتبر

ّطالبةلىّالصيفّإحركاتّالتحررّوخاصةّحركةّالمقاومةّالفمسطينية,ّّتوجيتقدّّوساسية,ّالخارجيةّاأل
صبحّأالصيفّتغيرتّوتطورت,ّّوّفأالّإمنموذجّالذيّقدمتوّالصيف,ّ,ّنظراّلتأييدىاّالسياسيّوالمادي

نفسيـ,ّفيّالوقتّأتطبيؽّتجربتياّالعسكريةّوالسياسيةّموضعّتساؤؿّمتزايدّحتىّفيّنظرّالصينييفّ
 كبرّفيّالسياسةّالخارجيةّالصينية.ّأىميةّأالسوفييتيّواتسعّواحتؿّّ–الذيّاستمرّفيوّالنزاعّالصينيّ

مؤسسة الدراسات  :بيروت) ,9199 -9191ن والقضية الفمسطينية الصي ,مسمم سامي  -3
 ولى.الطبعة األ   ,(9193 ,الفمسطينية

ّالرئيسّ ّالتيّتولىّفييا ّالدراسةّالفترة ّفينغ)ّغطتّىذه ّقوه مقاليدّالحكـّفيّّ(Hua Guofengىوا
ّليذهّّ,الصيف ّمبررا ّذلؾ ّوكاف ّالصيني, ّالشيوعي ّلمحزب ّالمركزية ّلمجنة ّورئيس ّلموزراء كرئيس
ّمفّّ,الدراسة ّالفترة ّليذه ّخاصةألما ّبيفّعيديفّ؛ىمية ّانتقالية ّتعتبرّفترة وؿّوّىوّعيدّاألّ:ألنيا

ّدرجاعّالقادةّالسياسييفّالصينييفّوتسميميـّمقاليدّالحكـّبعإ,ّوالثانيّىوّعيد9199ّ-9199التحريرّ
ّأ ّإفّتـ ّالثقافيةأبعادىـ ّفينغ)ّوقدّحاوؿّّ.ثناءّالثورة ّقوه ّالفترةّّيميزفّأّ(Hua Guofengىوا ىذه
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اسّأسعمىّ,ّّو(Mao Zedongماوّتسيّدونغ)نياّاستمرارّلعيدّأساسّأبطابعّداخميّوخارجي,ّعمىّ
ّؽّبركبّالتقدـّالتكنولوجي.ّانوّيريدّبمدهّمنفتحاّعمىّالعالـّالخارجيّلمحأ

ّالفترةّبتغيراتّميمةّفيّالعالـّبشكؿّعاـّوالشرؽّاأل ؽّااتفّ:مثؿّ,سطّبشكؿّخاصوقدّتميزتّىذه
ّ.سرائيؿإسرائيؿ,ّواستالـّتجمعّالميكودّلمسمطةّفيّاّ كامبّديفيدّبيفّمصرّّو

ّحوؿوأ ّتساؤال ّالدراسة ّاألّظيرت ّالشرؽ ّمنطقة ّفي ّالصيف ّالدورّّ,وسطدور ّىذا ّفعالية ّقمة وعف
ّمريكيّوالدورّالسوفييتي.ّبالمقارنةّمعّالدورّاأل

ىّالخالؼّالصينيّالسوفييتي,ّوعمىّ,ّوعمدركزتّالدراسةّعمىّالموقؼّالصينيّمفّاتفاؽّكامبّديفيّو
ّ.سرائيؿإوقؼّالصينيّمفّمالموقؼّالصينيّمفّحقوؽّالشعبّالفمسطيني,ّوعمىّال

وقدّانعكسّىذاّالموقؼّفيّعدـّّ,فّالموقؼّالصينيّمؤيدّلحقوؽّالشعبّالفمسطينيأاستنتجّالباحثّّو
ّالصينية.ّّ–يضاّالقصورّالعربيّفيّمجاؿّالعالقاتّالعربيةّأاعتراؼّالصيفّبإسرائيؿ,ّواستنتجّ

ظيارّاالىتماـّالفمسطينيّوالعربيّالجادّبسياسةّالصيفّتجاهّالمشرؽّالعربيّإوصىّالباحثّبوجوبّوأ
ّوالعالـّالثالثّعامة,ّوتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّخاصة.ّّ

 
العدد  ,الفكر السياسي الصينية",العربية "سياسة عربية تجاه الصين والعالقات  ,ىونغ تشانغ -3
 ّّ.921-939 ص: (,91-9-9111, )9
دّ  ّّوّع  ّعالقاتّطيبة ّالعربية ّّوأالباحثّالعالقاتّالصينية ّقديمة, ّيمثؿّأفّجذورىا ّالوقتّالحاضر ف

ّالعالقاتّلتعزيزّ ّالعالقات,ّوفيّنفسّالوقتّىناؾّفرصّلتطويرّىذه ّليذه ّكبيرا فؽّالتعاوفّأتحديا
ّالشوالص ّبيف ّوالصيني.داقة ّالعربي ّعمىّأوافترضّالباحثّّعبيف ّتقـو ّالعربية ّالخارجية ّالسياسة ف

ّالدوؿّاإلأّ:االنفتاحّفيّثالثّمجاالت ّوالمحيطةّ,سالميةوليا ّالدوؿّالمجاورة ّالدوؿّّ,وثانييا وثالثيا
ّلممجاؿّالثالثّفّخرى.األ ّالعربيّينصبّ إوبالنسبة ّاألّفّاالىتماـ معّولىّعمىّالعالقاتّفيّالدرجة

وروبيةّوبعدىاّاتحادّروسياّوالصيفّواليابافّوغيرىا,ّأيّمريكيةّومفّثـّالدوؿّاألالوالياتّالمتحدةّاأل
ّالمستوىّفيّالعالقاتّالعربيةّّوّالرابعة.أفّالعالقاتّالعربيةّالصينيةّتأتيّفيّالمرتبةّالثالثةّأ وىذا

ساؤلوّلماذاّحدثتّىذهّالحالة؟ّوماّبرزّالباحثّذلؾّمفّخالؿّتوأّ.الصينيةّكافّبمثابةّمشكمةّالدراسة
ّأفضؿ.لىّمستوىّإلىّبيافّكيفيةّاالرتقاءّبالعالقاتّالعربيةّالصينيةّإالسببّفيّذلؾ؟ّوىدفتّالدراسةّ

ّّاعتمدّالباحثّفيّدراستوّعمىّالمنيجّالتاريخيّو تاريخيةّميمةّفيّّاحداثأوالمنيجّالوصفي,ّمعتمدا
المواقؼّمفّكالّالطرفيفّلموقوؼّعفّكثبّعمىّمرتكزاتّّذّقاـّبتحميؿإالعالقاتّالعربيةّالصينية,ّ

ّانتقؿّ ّالصيفّوعمىّالنقاطّالسمبيةّفيّالعالقاتّالعربيةّالصينية,ّومفّثـ ّالعربيةّتجاه لىّإالسياسة
ّفاؽّتطويرّالعالقاتّالعربيةّالصينية.آظروؼّّو

ّّو ّالدراسة ّىذه ّنتائج ّاالقتأمف ّوالتكامؿ ّوالظروؼّالموضوعية ّالدولي ّالوضع ّالصيفّف ّبيف صادي
فّأاتّالصداقةّوالتعاوفّبيفّالطرفيف.ّوقاؿّايضاّفاقاّواسعةّلتطويرّعالقآوالدوؿّالعربيةّقدّفتحتّ
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ّالعالقاتّفيّحاجةّ ّلىّالجيودّالمشتركةّبيفّالجانبيف.اّ لىّتوافؽّاآلراءّواالستراتيجيةّّوإتطويرّىذه
قامةّاّ عفّالصيفّوّبناءّالثقةّالمتبادلةّّوفّسبؿّتطويرّىذهّالعالقاتّتكوفّفيّزيادةّالمعرفةّأاستنتجّّو

ّودعـّ ّاالقتصادي ّالتعاوف ّودعـ ّالطرفيف ّتيـ ّالتي ّلمقضايا ّالمتبادؿ ّالتأييد ّودعـ ّتعاونية عالقات
 السفاراتّالعربيةّوبعثةّجامعةّالدوؿّالعربيةّفيّالصيف.ّ

الفكر  بية",عر  وجية نظر –" السياسة الصينية إزاء القضايا العربية  ,سميم محمد السيد -9ّ
 . 919-999 ص: (,9111) ,9, العدد السياسي

ّ ّعاـ ّفي ّالجذرية ّالعالمية ّالتحوالت ّبداية ّكانت9119ّمع ّالسوفييتي, ّاالتحاد ّبنياية ّالمتمثمة ـ
العالقاتّالعربيةّالصينيةّتمرّبمرحمةّجديدة,ّتميزتّبظيورّقضاياّجديدةّفيّتمؾّالعالقات,ّواختالؼّ

ّكافياّإلجراءّىذهّالدراسة.ّكافّىذامستوىّاالىتماـّالمتبادؿ,ّ فّالقضاياّأوقدّافترضّالباحثّّمبررا
ّجندةّالعالقاتّالعربيةّالصينية.أاالقتصاديةّوالثقافيةّبدأتّباحتالؿّمراكزّمتقدمةّفيّ

ّالعربيةّفيّتمؾّالحقبة,ّمعّتقديـّإلىّرصدّوّتفسيرّالسياسةّالصينيةّإىدفتّالدراسةّّو زاءّالقضايا
ّذلؾ,ّمفّمنطمؽّالسعيّ الرؤىّالعربيةّلتمؾّالسياسةّلتعريؼّالصينييفّبوجياتّالنظرّالعربيةّتجاه

وىذاّيتطمبّاالعتراؼّبالتغيرّالصينيّتجاهّالقضاياّالعربيةّمعّّالصينية.ّ–لتطويرّالعالقاتّالعربيةّ
ّالتغييرّّو ّىذا ّتجاهّّوّدالالتو.دراؾّاّ وجوبّتفيـ ّلمسياساتّالصينية ّالباحثّعمىّالرؤىّالعربية ركز

مفّأوسط,ّّوسرائيمي,ّوالتوازفّاالستراتيجيّفيّالشرؽّاألالقضاياّالعربيةّالمتمثمةّفيّالصراعّالعربيّاإل
ّالخميجّالعربي,ّوقضيةّالتنميةّالعربية.

ّمفادىاّو ّبخالصة ّالباحثّدراستو ّأّ:اختتـ ّالعالقاتّالعربية ّتتطمبّالّ–ف ّدقيقة ّبمرحمة ّتمر صينية
ّاإل ّالمراجعة ّوزف ّمع ّيتماشى ّبما ّوالعقبات ّالدولي.نجازات ّالمجتمع ّفي ّوالصينييف واعتبرّّعرب

نسّوالمصالحّفّالصوتّالعربيّغيرّمتجاأحدّمصادرّالخمؿّيعودّلمطرؼّالعربي,ّذلؾّأفّأالباحثّ
الصينيةّالمشتركةّتدفعّالجانبيفّّ–يةّفّالمصالحّالعربإوحسبّتقديرّالباحثّفّالعربيةّغيرّمتماثمة.

ّلىّوجوبّتطويرّعالقاتيما.ّإ
ىالي لمطباعة دمشق: األ ات عمى السياسة الصينية الخارجية,ضاءإ ,الوادي محمد خير  -1

 .ولىالطبعة األ  (,3111) والنشر والتوزيع,
قوىّالعالميةّالّىـأفّالصيفّستصبحّأوساطّالسياسيةّوالبحثيةّعمىّجماعّفيّالرأيّبيفّاألإىناؾّشبوّ

ّالقادمة. ّالمرحمة ّباتتّالحاّفي ّالخارجيةلذلؾ ّسياستيا ّعمى ّالضوء ّإللقاء ّماسة ّوعمىّبعضّجة ,
ّ ّالتيّتستند ّوالفمسفية ّوالفكرية ّىذهّإالمرتكزاتّالتاريخية ّالتيّتقصدىا ّالمستقبمية ّوعمىّالوجية لييا,

اعتمدّالباحثّالمنيجّالتاريخيّّو.ّالدراسةسبابّمبرراتّمنطقيةّليذهّالسياسة,ّوّيمكفّاعتبارّىذهّاأل
ّ ّلمالئمة ّالوصفي ّوتحميمياّأوالمنيج ّالتاريخية ّاستعراضّلألحداث ّمف ّالبحثية ّالمناىج ّىذه دوات

ّلىّالنتائجّالمطموبة,ّلمثؿّىذاّالنوعّمفّالدراسات.إلموصوؿّ



21 
 

سياسةّالخارجيةّحاطةّببعضّخصائصّالتفكيرّالصينيّوانعكاساتوّعمىّاللىّاإلإىدفتّىذهّالدراسةّّو
يديولوجيّفيّافترضّالباحثّتراجعّتأثيرّالعامؿّاألّ,ّتمييداّلفيـّىذهّالسياسة.ّوقداالصينيةّوممارستي

اتجاىاتّوّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّلصالحّعامؿّالمصمحة,ّفأصبحتّالمشكمةّالبحثيةّفيّمعرفةّ
يفّتسيرّالسياسةّألىّإدراسةّالقائؿّبرزّذلؾّمفّخالؿّالتساؤؿّالرئيسيّلمأّوّنتائجّالسياسةّالصينية.

ّيؼّستكوفّممارساتّىذهّالسياسةّفيّالمستقبؿ؟وكّالصينية؟
ّالدراسةّّبتقسيـّالباحثّوقاـ ّتناوؿّفيّالفصؿّاألألىّإىذه وؿّبعضّخصائصّالفكرّربعةّفصوؿ,

المتحدةّالسياسيّالصيني,ّوتناوؿّفيّالثانيّالصيفّوعالقتياّمعّكؿّمفّاالتحادّالسوفييتيّوالوالياتّ
ماّالفصؿّالثالثّفقدّتناوؿّالصيفّبعدّسياسةّأ,ّ(Mao Zedongماوّتسيّدونغ)مريكيةّفترةّحكـّاأل
صالحّواالنفتاحّوعالقتياّمعّكؿّمفّالوالياتّالمتحدةّوروسياّاالتحاديةّوالعالقاتّالصينيةّالعربيةّاإل

ّتناوؿّفيّالفصؿّأوسط,ّّوسرائيميةّوالمواقؼّالصينيةّمفّقضيةّالشرؽّاألوالعالقاتّالصينيةّاإل خيرا
ّالرابعّالسياسةّالصينيةّوخياراتياّوتحدياتيا.

نياءّاّ لىّتحقيؽّالحريةّواالستقالؿّالكامؿّّوإفّسياسةّالصيفّالسابقةّكانتّتيدؼّأاستنتجّالباحثّّو
فّالسياسةّالصينيةّفيّالمرحمةّالقادمةّأّوّ,نجازّىذهّالميمةّبنجاحإفترةّمفّالذؿّوالميانةّحيثّتـّ

عادةّتوحيدّالصيفّمعّىوّإّ-رارّتوفيرّأسبابّالقوةّوّالمنعةلىّاستمإإضافةّ-وفّىدفياّالرئيسيّسيك
ّاستنتجّأيتايواف,ّّو ّلفّتكوفّقوةّأالّإفّالصيفّرغـّقوتياّأضا ىمياّأسبابّأمبرياليةّوذلؾّلعدةّإنيا

ّالتفكيرّاالستراتيجيّالصيني ّالتيّينطمؽّمنيا ّالكونفوشية ّسيؤدّ.القيـ ّكمو ّىذا فّتصبحّألىّإيّو
ّتحفظّالسالـّواالستقرارّفيّالعالـ,ّّو فّالصيفّتتعامؿّمعّدوؿّالعالـّمفّخالؿّمبادئّأالصيفّقوة

ّبوابّالتعاوفّمعّجميعّدوؿّالعالـ.لتعايشّالسمميّوىذاّيفتحّلياّأا
ة ياسر عرفات الكتاب مؤسس الصينية", –" تأسيس العالقات الفمسطينية  ,مسمم سامي -1

 . 911-91ص:  (,3199) ,9السنوي, ع
ّالصينية,ّفيّطورّتكويفّالكيافّالفمسطيني,ّ–تحدثتّىذهّالدراسةّعفّتأسيسّالعالقاتّالفمسطينيةّ

فكارّوالمعتقداتّبيفّقياداتّجميوريةّالصيفّالشعبيةّوّالقياداتّالفمسطينية,ّمعّحيثّالتوافؽّفيّاأل
ّ ّمشتركة ّقواسـ ّعدة ّأوجود ّاعتبار ّعدوّ إىميا ّاألّ.امشتركّاسرائيؿ ّتحتؿ ّالتي ّالعربيةّفيي راضي

ّاإل ّالمخططات ّتنفذ ّالتي ّالذراع ّالصيف ّتعتبرىا ّالتي ّوىي ّالشرؽّوالفمسطينية, ّفي ّالغربية مبريالية
ّوسط.األ
ّّو ّالشعبية ّالصيف ّممثالأكانتّجميورية ّالفمسطينية ّالتحرير ّاعترؼّبمنظمة ّمف ّاووحيدّاشرعيّوؿ

ّمسطينيّفيّنضالوّضدّاالحتالؿّبشتىّالطرؽّوالوسائؿ.لمشعبّالفمسطيني,ّودعمتّالشعبّالف
وقدّافترضّالباحثّّدواتوّمعّمثؿّىذهّالدراسات.أاعتمدّالباحثّالمنيجّالتاريخيّفيّدراستوّلمالئمةّّو

ومفّثـّابتدأّالباحثّبذكرّّقضيتوّفيّوقتّمبكر.دعـّجميوريةّالصيفّالشعبيةّلمشعبّالفمسطينيّّو
ررّالوطنيّلىّفكرةّدعـّالصيفّلحركاتّالتحإالعربية,ّثـّانتقؿّّ–نيةّلمحةّعفّبدايةّالعالقاتّالصي
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ثـّكافّالحديثّعفّّطار.فيّىذاّاإلّجاءفّالدعـّالصينيّلمقضيةّالفمسطينيةّأفّفيّالعالـّالثالث,ّوبي
ّفتحّومف ّالتحريرّالفمسطينية.ّبداياتّالعالقاتّالصينيةّمعّحركة ّمعّمنظمة ّـ9199ثـّحربّّثـ

ّعمىّالعالقاتّالفمسطينيةّ ّفيّاألّ–وتداعياتيا ّوالمواقؼّالصينية ّالقضيةّالصينية, ّتجاه ّالمتحدة مـ
ّسرائيميةّإلقامةّعالقاتّدبموماسيةّمعّجميوريةّالصيفّالشعبية.خيراّالمحاوالتّاإلأالفمسطينية,ّّو

ّفّو ّالمتمثؿ ّالفمسطينية ّالقضية ّمف ّالموقؼّالصيني ّبإيجاز ّدراستو ّالباحث ّالصينيّاختتـ ّالدعـ ي
ّواعتبارّ ّالفمسطينية, ّأالكامؿّلمقضية ّالعالقاتّأفّالشييديفّياسرّعرفاتّو ّمفّابتدأ ّىما بوّجياد

ّاأل ّلو ّكاف ّمما ّفيّرعايتيا, ّواستمرا ّالشعبية ّالصيف ّمعّجميورية ّاإلالفمسطينية يجابيّليسّفيّثر
ّ ّالعالقاتّالصينية ّفحسّ–تطوير ّالعالقاتّ,بالفمسطينية ّّبؿّفيّتطوير ّّ–الصينية ّ.يضاأالعربية

ساسّالفمسطينيةّستبقىّىيّاألّ–بوّجيادّفيّتنميةّالعالقاتّالصينيةّأبوّعمارّّوأنجازاتّإفّأواعتبرّ
ّالصمبّالتيّستبنيّعميياّالقياداتّالفمسطينيةّالمستقبميةّعالقاتياّمعّالصيف.ّ

سرائيمية, المركز الفمسطيني إقضايا  ."سرائيمية" تطور العالقات الصينية اإل ,مسمم سامي  -9
 .12-21ص:  (,3193) ,99العدد  سرائيمية )مدار(,لمدراسات اإل

فّالموقؼّالصينيّأالّإلىّوقتّقريب,ّإكانتّالنظرةّالعربيةّلمصيفّنظرةّالشريؾّوالداعـّوالمساندّّ
ظيرّذلؾّاالستيجافّالعربيّمفّالموقؼّّسمبيّعندّالشعوبّالعربية.ّرثأمفّالثورةّالسوريةّكافّلوّ

راءّومقاالت,ّوتجاوزتّىذهّاالنتقاداتّالموقؼّالصينيّمفّالقضيةّالسوريةّلتصؿّآالصينيّفيّعدةّ
ّمقالةّومفّىذهّالمقاالتّسرائيمي.لىّالموقؼّالصينيّمفّالقضيةّالفمسطينيةّوالصراعّالفمسطينيّاإلإ

ّالحروب ّخالد ّقاؿّ,لمدكتور ّشيدناّ:حيث ّّ"لقد ّالصينية ّلمعالقات ّومؤلما ّومدىشا ّكبيرا ّ–تطورا
ّفمسطيفاإل ّقضية ّعدالة ّحساب ّعمى ّسرائيمية ّّو." ّالصينية ّالعالقات ّتطور ّالدراسة ّىذه ّ–عالجت
ّسرائيؿّوجميوريةّالصيفّالشعبية(.إسرائيميةّبتسمسؿّزمنيّمنذّوالدةّالدولتيفّ)اإل
ّاأافترضّالباحثّّوّ ّفيّالبمداف ّالشعبية ّالصيف ّفّصورة ّكانتّصورة ّتحمؿّمعانيّإلعربية يجابية,

ّّاإلّمبريالية.الكفاحّومناىضةّاالستعمارّواإل ّالصورة ّالسوريةّألىّإيجابيةّوبقيتّىذه فّبدأتّالثورة
ّلمتدخؿّومؤيداّإليجادّحؿّسمميّعبرّالتفاوضّبيفّّسد.ضدّبشارّاأل فاتخذتّالصيفّموقفاّرافضا

ّالموقؼّوأّ.النظاـّوّالثوار ّالشعوبّالعربيةلىّإدىّىذا ّالصيفّعند ّّ,تدىورّصورة ثارّموجةّأمما
فّصورةّالصيفّلدىّإولكفّعمىّالرغـّمفّىذهّاالنتقاداتّفّاتّواسعةّلدىّالرأيّالعاـّالعربي.انتقاد

استراتيجيتياّفيّالعقودّالسابقةّّتّ نّ فّالصيفّبّ أيضاّأيجابية,ّوافترضّالباحثّإالشعوبّالعربيةّبقيتّ
ّاإل يرافّوالمحافظةّاّ ميفّالنفطّمفّالدوؿّالعربيةّّوأولىّتاألّ:حيثّاىتمتّبركيزتيفيجابية,ّعمىّىذه

ّلمنتجاتيا ّوالتكنولوجياّأوالثانيةّتّ,عمىّبقاءّالسوؽّالعربيّمفتوحا ّالمتطورة ميفّالمشترياتّالعسكرية
ّسرائيؿ.إلبيعياّلمصيفّبماّفيّذلؾّّالعاليةّمفّأيّمصدرّمستعدّ 

ّقسّ  ّالدراسة ّالباحثّىذه ّألىّإـ ّاإلاألّأقساـ:ربعة ّفيّوؿّتحدثّعفّالعالقاتّالصينية 91ّسرائيمية
ّالتبادّعاما. ّتحدثّعف ّالدولتيف.والثاني ّبيف ّالتجاري ّبيفّوالثالثّتحدثّّؿ ّالعسكري ّالتعاوف عف
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وفيّالنيايةّتوصؿّّوسط.سرائيؿّوعمميةّالسالـّفيّالشرؽّاألاّ والرابعّعالجّموضوعّالصيفّّوّالدولتيف.
سرائيميةّتطورتّبشكؿّكبيرّفيّمدةّقصيرةّرغـّالعقباتّالمتعددةّالعالقاتّالصينيةّاإلفّألىّإالباحثّ

فّىذهّالعالقاتّمستمرةّأيا,ّّوآسكبرّشريؾّتجاريّإلسرائيؿّفيّأصبحتّالصيفّأالتيّواجيتيا,ّبحيثّ
ّالتطور ّاالقتصاديوبّ,في ّالمجاؿ ّفي ّالّرّ,خاصة ّالسياسي.عمى ّالمجاؿ ّالتناقضّفي ّمف ماّأّغـ

ّالعال ّفيي ّالبمديف ّبيف ّالعسكرية ّأقات ّخاصة ّمستمرة ّأيضا ّلتطويرّإف ّميما ّمصدرا ّتعتبر سرائيؿ
ّالتيّتطمحّ ّالصينية ّوالوالياتّإالقدراتّالعسكرية لىّتحقيؽّالتوازفّاالستراتيجيّمعّكؿّمفّروسيا

الّّتّتطويرايةّكبيرةّفيّتطويرّىذهّالعالقاتدؿّىذهّالعالقاتّبيفّالبمديفّعمىّجدّ ّوّمريكية.المتحدةّاأل
ّرّالفرصّلتطويرىا.توفّ ّم فّرغـعمىّالّالصينيةّ–تكادّتممسّمثموّفيّتطويرّالعالقاتّالعربيةّ

ّجميوريةّوأ ّمع ّخاصة ّوالفمسطينية ّعامة ّالعالقاتّالعربية ّبتطوير ّاالىتماـ ّالباحثّبضرورة وصى
ّألىميةّىذهّالعالقات.ّّ؛الصيفّالشعبية

, بيروت: دار سرائيمية: الحسابات الباردةالعالقات الصينية اإل ,الوادي مد خيرمح  -9
 .ولىالطبعة األ  (,3193) الفارابي,

ّّو ّالصيف ّبيف ّجغرافي ّقرب ّّواّ ليسّىناؾ ّوزمنية ّحضارية ّفوارؽ ّوىناؾ ّتفصؿّاّ سرائيؿ, ّىائمة ثنية
ّاألا ّّوّبينيما. ّالحميؼّاالستراتيجيّلمخصـ ّتعتبر ّالوالياتّسرائيؿ ّلمصيفّوىو ّاألوؿ مريكية,ّالمتحدة

ّاإل ّتطورتّالعالقاتّالصينية ّذلؾّفقد ّبشكؿّغيرّعادي.ومع ّمقنعاّّسرائيمية ّيعتبرّمبررا ّكمو وىذا
ّالدراسة. ّالدراسةّمفّأتأتيّفّإلجراءّىذه كانتّالصديؽّفقدّّ.ىميةّالصيفّبالنسبةّلمعربأىميةّىذه

مىّعدـّتأثيرّالتحسفّفيّالعالقاتّىـّوالداعـّالرئيسيّلمقضاياّالعربية,ّومفّالضروريّالحرصّعاأل
ّسرائيميةّعمىّالعالقاتّالصينيةّالعربية.الصينيةّاإل

ّ ّالباحثّدراستو ّسابعإقسـ ّوفصؿ ّفصوؿ ّستة ّنفسّالموضوع.ّلى ّفي حيثّّيحتويّعمىّمالحؽ
ّخيراّتوقعّمستقبؿّىذهّالعالقات.أىداؼّالعالقاتّّوأناقشتّالدراسةّبدايةّالعالقات,ّوكوابحّالعالقة,ّّو

نيةّآفّىذهّالعالقاتّلـّتبدأّنتيجةّإلرادةّشعبيةّولكنياّجاءتّلتوفيرّحاجاتّمرحميةّأستنتجّالباحثّاّو
ألنياّّ؛نياّتتعرضّلممدّوالجزرأمريكيةّوعربية,ّّوأفّىذهّالعالقاتّمحكومةّبعوامؿّدولية,ّألمطرفيف,ّّو

ّلبيعّالخدمات ّالّتستندّأحيثّالصيفّىيّالمشتري,ّّوّ,عالقةّتعاقد قاتّتاريخيةّراسخةّلىّعالإنيا
ّسرائيؿّإثباتّوجودّعالقاتّتاريخية.إرغـّمحاوالتّ

لمصمحةّوفيّحاؿّانتياءّىذهّاّ.ساسّالمصمحةأسرائيميةّقائمةّعمىّفّالعالقاتّالصينيةّاإلإخيراّفأّو
ّالعالقاتّميددة. ّلمصيفّمعياإلذلؾّتسعىّّستصبحّىذه إلطالةّمدةّّسرائيؿّإليجادّمصالحّمستمرة

ّالعالقات. ّاألّوّىذه ّىيّالنقطة ّىنا ّأىـ ّيتعززّوضع ّبقدرّما وسطّوتزدادّسرائيؿّفيّالشرؽّاألإنو
ّلييا,ّوالعكسّصحيح.إقوتيا,ّتتضاعؼّحاجةّالصيفّ

-93 القدس:صحيفة  الصينية", –"موجز عن تاريخ العالقات الفمسطينية  ,الموح ذياب  -1
93-3193 .403726\id\view\article\news\www.alquds.com 

http://www.alquds.com/news/article/view/id/403726
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ّّو ّحقوقو ّلمشعبّالفمسطينيّفيّاستعادة ّدائما ّوّمساندا ّكافّالموقؼّالصينيّداعما ّدولتوّاّ لقد قامة
 وفّجياّباو  الصيني الدولة مجمس رئيس مجدداًّ الصيني الموقؼ ىذا وأكدّ.وعاصمتياّالقدسّالشرقية

 عقد الذي الفمسطيني الشعب مع لمتضامف العالمي اليـو بمناسبة المتحدة األمـ تينئةّلمؤتمر برقية في
 وشدد األوسط. الشرؽ قضية ل ب ىي الفمسطينية القضية أف وأكدّـ. 2012/11/29في نيويورؾ في
 الوطنية حقوقو استعادة في العادلة الفمسطيني الشعب قضية بثبات تدعـ الصينية الحكومة بأف

ّإقامة المشروعة,  (1967) حدود أساس عمى الكاممة السيادة ذات المستقمة فمسطيف دولة وتدعـ
الدولية.ّ المنظمات مف وغيرىا المتحدة األمـ إلى فمسطيف انضماـ وتدعـ الشرقية, القدس وعاصمتيا

 في المتحدة األمـ في عضو غير مراقب دولة بفمسطيف االعتراؼ قرار إلىّجانب الصيف صوتتفقدّ
ّالقضيةّّنفسو.ّاليوـ ّتجاه ّالصينية ّالمواقؼ ّومراجعة ّالدراسة ّىذه ّإلجراء ّكافيا ّمبررا ّذلؾ كاف

ماّزالتّتدعـّالشعبّّوفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّدعمتّإساسّالفرضيةّالقائمةّأالفمسطينية,ّعمىّ
ّالفمسطينيّفيّاستعادةّحقوقو.

ّّو ّاألاعتمد ّسرد ّفي ّالتاريخي ّالمنيج ّالفمسطينيةّالباحث ّالعالقات ّعمى ّمرت ّالتي ّوالوقائع حداث
سطينيةّوتحدثّالباحثّعفّبدايةّالعالقاتّالفمّسياّحتىّتاريخّكتابةّىذهّالدراسة.الصينيةّمنذّتأسي
ّنية.الفمسطينيةّوحركةّفتح,ّثـّمفّخالؿّالسمطةّالوطنيةّالفمسطيّمنظمةّالتحريرّالصينيةّمفّخالؿ

ّالفمسطينيةّالدراسةّيرتأظّو ّالقضية ّتجاه ّالصينية ّوتطرؽالمواقؼ ّالّ. ّلمشعبّسبؿ ّالصيني لدعـ
ّعفّالفمسطيني. ّتحدث ّالفمسطّثـ ّالوطنية ّالسمطة ّبيف ّالمبرمة ّالصيفّاالتفاقيات ّوجميورية ينية

 زة.ّّفّالعالقاتّالفمسطينيةّالصينيةّعالقاتّتاريخيةّومتميأخيراّاعتبرّالباحثّأّوّ.الشعبية
سرائيمي: السياسة الصينية تجاه الصراع العربي اإل" ,محمد عالء عبد الحفيظ  -91

 (,3192) ,المستقبل العربي ",الثوابت والمتغيرات
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_418_

alaaabadalhafiz.pdf 
واعتبرّّ.اتّوعدـّتدخمياّفيّمشاكؿّالمنطقةبمرحمةّاالنكفاءّعمىّالذّمرتّالصيفّافبينتّالدراسةّ

مريكيةّمفّجيةّغضابّالوالياتّالمتحدةّاألإلعدـّرغبةّالصيفّفيّّدفّالسببّفيّذلؾّيعّوأالكاتبّ
لكفّىذاّالنيجّلـّّ.فّالمنطقةّعمىّغيرىاّمفّالعالقاتولويةّلعالقاتياّاالقتصاديةّمعّبمداوإلعطائياّاأل

ّّفقدّ.يستمر ّبدور ّالقياـ ّالعشريفأبدأتّالصيف ّتسعيناتّالقرف ّفي ّنشاطا ّالبعضّّ,كثر ّاعتبره ما
ّعالميةمشّر ّقوة ّّ.وع ّأوقد ّو ّتساؤالت ّالمتصاعد ّالصيني ّالدور ّتأثيراتوّمتعاّرّافكارًّأثار ّبشأف ضة

ّالصينية.ّ–مريكيةّالمحتممةّفيّالعالقاتّاأل
وسطّمعقدةّومتداخمة,ّفّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّمنطقةّالشرؽّاألأشكاليةّالبحثيةّبتتمثؿّاإل

سرائيؿّوتدعـّالفمسطينييف,ّوتقيـّعالقاتّقويةّمعّإفالصيفّتقيـّعالقاتّمعّّ.يضاأبؿّتبدوّمتناقضةّ

http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_418_alaaabadalhafiz.pdf
http://www.caus.org.lb/PDF/EmagazineArticles/mustaqbal_418_alaaabadalhafiz.pdf
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ّنفإ ّوفي ّالسعوديةيراف ّمع ّقوية ّعالقات ّالوقت ّالسيناريوىاتّّ.س ّمف ّلعدد ّالمجاؿ ّيفتح وىذا
ّّواالحتماالتّلمساراتّالعالقاتّوّتوازناتيا.

وسط,ّفّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّمنطقةّالشرؽّاألإانطمؽّالباحثّمفّخالؿّالفرضيةّالقائمةّّو
لكبرىّووضعّقواعدّجديدةّفيّتعاممياّمعّّالقوىّاّ.التحوؿّالجيوسياسيّواالستراتيجيّتمرّبمرحمةّمف

ماّيعدّتطوراّمفصمياّومتغيراّرئيساّفيّتحديدّمستقبؿّالمنطقةّوتوازناتّّ.التيّلياّمصالحّفيّالمنطقة
ّثنائيّ ّعالميّجديد ّنظاـ ّلقياـ ّفيّالتمييد ّوربما ّالقطبية.أالقوىّفييا, ّمتعدد الدراسةّّاستخدمتّوّو

ميفّمصالحياّفيّمنطقةّالشرؽّأتوضيحّاالستراتيجيةّالتيّاتبعتياّالصيفّلتمقاربةّالمصمحةّالوطنيةّل
ّعقابّالتطوراتّالسياسيةّالتيّشيدتياّالمنطقة.ّأوسطّوخاصةّفيّاأل
ووجودّبعضّالمشاكؿّفيّالعالقاتّالصينيةّّ.سرائيميةّقويةإّ–استنتجّالباحثّوجودّعالقاتّصينيةّّو
مغويةّواعتمادّكؿّمفّالعربّوالصينييفّعمىّالمصادرّالغربيةّالصعوباتّالثقافيةّوالّ:العربية,ّمثؿّ–

ّالدوليةّعامةّوّأوالحظّّ.خرفيّمعموماتّكؿّمنيماّعفّاآل ّتطورّالدورّالصينيّفيّالقضايا يضا
فيّالمنطقةّّةكبرّمفّالدوؿّالعربيةّلمسياسةّالصينيأّوىذاّيتطمبّانتباهًّّ.وسطّخاصةمشكمةّالشرؽّاأل

ّ.فضؿأالصينيةّبشكؿّّ–ووجوبّتطويرّالعالقاتّالعربيةّ
ّالتعاوفّالحضاريّوّّ–وصىّالباحثّبوجوبّالعمؿّعمىّقياـّعالقاتّعربيةّوأ صينيةّعمىّقاعدة

ّتبادؿّالمصالح,ّوتوسيعّالتبادؿّالثقافي,ّوزيادةّالتعاوفّاالقتصاديّبيفّالصيفّوالدوؿّالعربية.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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 ب عمى الدراسات السابقة:التعقي
وّدكتوراهّأفّالدراساتّالعمميةّحوؿّىذاّالموضوعّقميمةّجدا,ّوّغيرّكافية,ّوالّيوجدّرسائؿّماجستيرّإ

ّبعضّاأل ّعمى ّالباحث ّاعتمد ّلذلؾ ّالموضوع, ّىذا ّفي ّالباحث( ّعمـ ّحد ّوالمقاالتّ)عمى بحاث
ّمةّفيّىذاّالموضوع.المنشورةّوالقيّ 

ّي:ّأتالدراساتّيتبيفّماّيالعّعمىّىذهّمفّخالؿّاالط
 ّ.الدراساتبعضّعدـّوضوحّالمنيجيةّالمتبعةّفيّ -9
وّتحدثتّعفّموضوعّأفّكؿّدراسةّقدّغطتّفترةّمحددةّمفّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينية,ّإ -1

ّ ّالعالقاتّكاممة, ّلـّتجمؿّفترة ّالمواضيعّفيّىذهّأالدراسةّمفّجانبّمعيف,ّولكنيا وّكافة
 العالقة.

 ّ.خفاقاتعمىّالحسناتّفيّىذهّالعالقاتّدوفّالتركيزّعمىّاإليالحظّالتركيزّ -3
 

ّمدةّّو ّمف ّمتقطعة ّفترات ّغطت ّالتي ّالمعمومات ّمف ّكثير ّفي ّالدراسات ّىذه ّعمى ّالباحث اعتمد
ّالدراسة,ّ ّالتيّتحدثتّعفّموضوع ّالمصادر ّمف ّعدد ّالدراساتّفيّمعرفة ّوساعدتّىذه الدراسة,

ّاأل ّالمراجع ّالصحؼّوالّ,جنبيةخاصة ّالمقاالتّوّمثؿ ّمف ّالكثير ّفييا ّنشر ّالتي مجالتّالصينية
 وليفّالصينييف.ّؤالتصريحاتّلممس

 :ماّيأتيّميزّىذهّالدراسةّعفّالدراساتّالسابقةتّفّاألمورمّو
ةّالكاممةّمنذّبدايةّىذهّالعالقاتّلتحديدّالتغيرّفيّنمطّالسياسةّالخارجيةّيتغطيةّالفترةّالزمن -9

 ّ.الصينيةّتجاهّالقضيةّالفمسطينية
ّاألّمحاولة -1 ّاألرصد ّىذه ّانعكاسات ّبياف ّمع ّالتاريخي ّالتسمسؿ ّضمف ّعمىّحداث حداث

 .الفمسطينيةّ–العالقاتّالصينيةّ
الفمسطينيةّبتطورّالعالقاتّالصينيةّمعّكؿّمفّالدوؿّالعربيةّّ–تأثرّالعالقاتّالصينيةّّتبييف -3

 .سرائيؿإومعّ
ّّ.خفاقاتذهّاإلسبابّىأخفاؽّفيّىذهّالعالقاتّّورصدّمواقعّاإلّمحاولة -9

ّ
ّ
ّ
ّ

ّ
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 الفصل الثالث

 (9191 - 9191الفمسطينية ) –الصينية العالقات 

 مقدمة 

ؿّالفترةّالفمسطينيةّخالّ–لىّالعالقاتّالصينيةّإالتطرؽّّالفصؿّلعدةّمراحؿ,ّسيتـّطارّتقسيـّىذاإفيّ
ّاألّالماوية. ّالمبحث ّسيناقش ّالقضية ّتجاه ّالصينية ّالسياسة ّعمى ّالمؤثرة ّالعوامؿ ّ,الفمسطينيةوؿ

قاتّوالتوجياتّالسياسيةّالصينيةّلمقضيةّالفمسطينيةّمفّخالؿّالدوؿّالعربيةّبداية,ّثـّمفّخالؿّالعال
ّالمبحثّ ّوسيناقشّىذا ّالمباشرة. ّالفمسطينية ّالفمسطينيةّالصينية ّالعالقاتّالصينية ّتطور كيؼّتأثر

العالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّعمىّّثـّسيناقشّالمبحثّالثانيّانعكاساتّ.ةحداثّفيّىذهّالفتّربأىـّاأل
ّقميمية.طراؼّالدوليةّواإلعالقةّكؿّمنيماّمعّاأل
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 ول: التوجو السياسي الصيني لمقضية الفمسطينية المبحث األ 

 ول: التفاعالت الصينية مع القضية الفمسطينية من خالل الحكومات العربية المطمب األ 

ّالفمسطينيةّمفّ ّيعنىّبالعالقاتّالصينية ـ,ّحيثّاختارّالباحث1193ّّ–ـ9191ّموضوعّالدراسة
كفّىناؾّعالقاتّصينيةّأنوّلـّتّوالّي قصد ّمفّذلؾّ.ـّليكوفّنقطةّالبدايةّفيّىذهّالدراسة9191عاـّ

ّفّ– ّالعكسّتماما, ّعمى ّبؿ ّالتاريخ, ّىذا ّقبؿ ّإفمسطينية ّالشعبّالصيني ّالعالقاتّبيف والشعبّف
عاـ,ّوقدّمرت1111ّّكثرّمفّأكانتّموجودةّمنذّّ)وّمفّضمنوّالشعبّالفمسطيني(ّالعربيّعامة

ولكفّاختيارّىذاّالتاريخّمرتبطّبتغيرّّ,ّوقدّكانتّعالقاتّوديةّوتعاونية.وتطورتّعبرّعدةّمراحؿ
ّالعاـ عمفّقياـّأسيطرّالحزبّالشيوعيّالصينيّعمىّالحكـّّوّفقدّ.النظاـّالسياسيّالصينيّفيّىذا
ّ ّأكتوبر ّفي ّالشعبية ّالصيف ّالصيف9ّّ.ـ9191جميورية ّجميورية ّعالقات ّفي ّالدخوؿ ّقبؿ ولكف

معّالقضيةّالفمسطينيةّفيّّياتفاعمّوّالصينيةّالجميوريةّلىإالشعبيةّمعّالفمسطينييفّالّبدّمفّالتطرؽّ
ّ.9191مـّالمتحدةّّقبؿّعاـّمؤسساتّاأل

ّّـّبعد9199الجميوريةّالصينيةّعاـّّتتأسس  Sunوتـّتعييفّصفّياتّسيف)انياءّحكـّاالباطرة
Yixianّمؤقتا ّرئيسا ّتـّ,( ّلمبالد,ّثـ ّكرئيس ّرسميا ّشيكاي ّيواف ّمجمسّ انتخاب ّبحؿ ّقاـ ّأنو إال
وعطؿّالعمؿّبالدستورّبموجبّسمطاتوّكرئيسّلمبالدّوأعمفّنفسوّإمبراطوراّعمىّالصيفّّغتاننالكومي

ّعاـ ّيناير ّمف ّاألوؿ ّّوّـ,9199في ّسي وفاةبعد ّيات ّصف ّّفيف ّكايّ أصبح9111ّعاـ شيانغ
بحممةّعسكريةّناجحةّّغ.ّوبعدّتزعموّلمحزبّقاـّشيانغتاننيزعيماّلمكوم (Chiang Kai-shek)شيؾ

ّبمعاونة ّالبالد ّشماؿ ّفي ّالحرب ّأباطرة ّالسوفيتي عمى ّ االتحاد ّعامي ّبيف 9119ّّفيما 9119ّو
.ّوخالؿّتمؾّالحممةّومنذّالمحظاتّاألولىّغتاننالكومياستطاعّخاللياّتوحيدّالصيفّمجدداّتحتّرايةّ

تّبتدريبّالعناصرّالعسكريةّالصينيةّوتوفيرّالدعايةّوالتعبئةّالعامةّيلإلعدادّليا,ّقاـّالخبراءّالسوفي
ّيحفظّالجميؿّلمسوفي ّلـ ّإالّأفّشيانغ ّفورّإحكاـّيوالسالحّمفّأجؿّنجاحيا, ّالخبراء ّبطرد تّوقاـ

 Chinese)غّتاننمفّالكومي واليسارية الشيوعيةّوأقدـّعمىّطردّالعناصرّقبضتوّعمىّزماـّاألمور
Kuomintang partyّ)وّلكفّبعدّالغزوّاليابانيّلمصيفّّ.الحربّاألىمية مماّألقىّالبالدّفيّأتوف

شكؿّالحزبّالشيوعيّالصينيّمعّحزبّالكومينتانغّالجبيةّالوطنيةّالمتحدةّلمقاومةّالغزوّالياباني,ّوّ
ّا ّلكيّيحافظّالكوملكفّبعد ّو ّالثانية, ّالحربّالعالمية ّعمىّالحكـّينتياء ّمنفردا نتانغّعمىّسيطرتو

ـّمعمنتاّبدايةّالحربّاالىميةّالتي9199ّيونيو19ّّىاجمتّقواتوّقواتّالحزبّالشيوعيّالصينيّفيّ
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ّالحزبّالشيوعيّالصينيّعمىّالحكـّوّقياـّجميوريةّالصيفّالشعبيةّوّىروبّ اسفرتّعفّسيطرة
ّ 9ّّّّـ.9191عاـّّمينتانغّالىّتايوافالكّو

,9199ّّسنةّبريؿإّفيّالفمسطينيةّالقضيةّفيّلمنظرّالمتحدةّاألمـّعقدتياّالتيّالخاصةّالدورةّفيّو
عالفّالييوديةّاليجرةّووقؼّاالنتدابّإنياءّيطمبّالذىّالعربيّالقرارّمشروعّعمىّالصيفّاعترضت ّوا 
ّالييوديةّالوكالةّبحضورّيطالبّالذيّالتشيكيّالبولنديّالقرارّمشروعّوعمىّفمسطيف,ّاستقالؿ

ّحؿّأفّالصيف,ّممثؿّلبوتشيّأوضحّفقدّالمشروعيف.ّسقوطّإلىّأدىّماّالعامة,ّالجمعيةّاجتماعات
ّالتعاوفّلتحقيؽّتوجوّأفّيجبّالجيودّكؿّوأفّمباشرة,ّالمعنيةّاألطراؼّرضاءّعمىّيتأسسّالموقؼ
ّلجنةّفيّالتصويتّعفّالصيفّامتنعتّلذلؾّتسوية.ّإلىّيصمواّلكيّوالييودّالعربّبيفّوالتوفيؽ
ّجعؿّبشأفّالعربيّالقرارّمشروعّعمى9199ّّسنةّنوفمبر19ّّفيّالمتحدةّلألمـّالتابعةّفمسطيف
(ّاألصواتّبأغمبيةّفازّيالذّالمشروعّوىو)ّفمسطيفّتقسيـّمشروعّوعمىّواحدة,ّدولةّفمسطيف
ّوىو9199ّّسنةّنوفمبر11ّّفيّالعامةّالجمعيةّفيّالمشروعّنفسّعمىّالتصويتّعفّوامتنعت
1ّ.صوتا93ّّضد33ّّبأغمبيةّفازّيالذّالمشروع

ّعمى9199ّّسنةّمارس91ّّفيّاألمفّمجمسّداخؿّتسيانجّتنجفوّالصيفّمندوبّكذلؾّاعترضّو
ّحؽّالدوؿّبعضّعطىتّأفّأوّبالقوة,ّالعربّعمىّالتقسيـّقرارّلفرضّعسكرياّالمتحدةّاألمـّتدخؿ
ّالمتحدةّالوالياتّالعتراؼّسفوأّالمندوبّأعمف9199ّّسنةّمايو91ّّوفىّالتدخؿ.ّىذاّبمثؿّالقياـ

ّفيّالقائـّالنزاعّإيقاؼّاألمفّمجمسّعمىّمعياّيتعذرّالتيّالمصاعبّمفّزادّقدّذلؾّفألّبإسرائيؿ
ّالوسيمةّلجنةّفقدأّقدّاألمريكيّاالعتراؼّأفّكماّفمسطيف. ّالذيّكافّيعتبر ّحيادىا ّالوحيدةّاليدنة
ّ.النزاعّعمىّلمسيطرة

,ّلذلؾّـقميإوّأمـّالمتحدةّماّيخولياّحؽّتقسيـّأيّدولةّنوّالّيوجدّفيّميثاؽّاألأاعتبرتّالصيفّّو
سرائيؿ,ّلذلؾّاعترضتّإفّالوالياتّالمتحدةّمنحازةّلجانبّأوكانتّترىّّاعترضتّعمىّقرارّالتقسيـ.

أعمفّّثـّتوقؼّالقواتّالمتحاربةّعفّالقتاؿ.تّذاّلـإمريكيّالذيّطمبّفرضّعقوباتّعمىّاالقتراحّاأل
ّالصيني ّعدـّمشروعيةّفيّالدوليةّالعدؿّمحكمةّاستشارةّبشأفّالسوريّالقرارّلمشروعّتحبيذهّالوفد

ـّطالبّمندوبّالصيف9119ّغسطسّسنةّأ11ّفيّّوّ.األخرىّالنقاطّوبعضّالييوديةّالدولةّإعالف
ّّساسّالسالـّالعاـّوالنيائي.أمفّبتسويةّشاممةّونيائيةّلمقضيةّالفمسطينيةّعمىّالوطنيةّفيّمجمسّاأل

ّقياـّعمىّالسابقةّالثالثّالسنواتّخالؿّاتخذتّقدّالصينيةّالجميوريةّحكومةّأفّيتضحّىناّومف
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ّيتـّشاممةّتسويةّأساسّعمىّبحقوقو,ّالطرفيفّمفّلكؿّاالعتراؼّقواموّوسطا,ّموقفاّالشيوعيةّالصيف
ّ.9ّالطرفيفّطريؽّعفّإليياّالتوصؿ

تأثيرّداخميّفقط,ّّيرّفيّالنظاـّالسياسيّالصينيّذايتغعالفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّلـّيكفّالإبعدّ
ّاإل ّليذا ّكاف ّبؿ ّتجاهّأعالف ّالصينية ّالتوجيات ّوعمى ّالصينية, ّالخارجية ّالعالقات ّعمى ّكبير ثر

فقدّكانتّتبمورّكيافّسياسيّفمسطينيّمستقؿ.ّفيّىذاّالوقتّلـّيكفّقدّّوّالقضاياّالدوليةّالمختمفة.
فكافّالتفاعؿّالضفةّالغربيةّتحتّحكـّالمممكةّاالردنيةّالياشميةّوّكافّقطاعّغزةّتحتّحكـّمصر,ّ

نظمةّالعربيةّالقائمةّفيّىذهّالفترة,ّواستمرّىذاّالتفاعؿّالصينيّمعّالقضيةّالفمسطينيةّمفّخالؿّاأل
ّإ ّابألى ّالصينيةف ّالعالقات ّّ-تدأت ّعاـ ّمباشر ّبشكؿ 9199ّالفمسطينية ّسوؼ ّالتي ّتمؾ تتـّـ,
ّرتّعمىّالسياسةّالصينيةّفيّىذهّالمرحمة.ث ّأياّبعدّتوضيحّالعوامؿّالتيّتناقشم

 : الفمسطينية في ىذه الفترة القضية تجاه الصينية السياسة عمى المؤثرة العوامل

ّاالعتباراتّمختمؼّتوضيحّفمسطيف,ّقضيةّإزاءّالصينيةّالسياسةّتطورّتحميؿّفيّالبدءّقبؿّالميـّمف
ّلحركاتّالصينيّبالمفيـوّتتعمؽّعقائديةّاعتباراتّأكانتّسواءّالسياسة,ّىذهّفيّالمؤثرةّالعامة
ّالمتحدة,ّواألمـّاألمريكيةّالمتحدةّالوالياتّإزاءّالصينيّالموقؼّذلؾّومفّسياسية,ّأـّالوطني,ّالتحرر

ّّاآلسيوي.ّاألفريقيّوالتضامفّالصينية,ّالعربيةّوالعالقات

 العوامل األيديولوجية: -والأ

ّالخارجيةّالسياسةّتكييؼّفيّرئيساّدوراّساسّالصراعّالطبقيأاأليديولوجيّالقائـّعمىّّالعامؿّيمعب
ّالعالـّفيّاألساسيةّلمتناقضاتّالطبقيّوالتحميؿّالواقعي,ّالعالميّالوضعّأفّترىّفالصيفّالصينية.
ّالمعاديةّالعالميةّاالستراتيجيةّضدّايموجّ ّالعالميةّالشيوعيةّلمحركةّمعيناّخطاّيفرضافّالمعاصر,

ّسادتّالتيّالظروؼّالصيفّنظرّوجيةّمفّالتحميؿّىذاّوأساسّاألمريكي.ّاالستعمارّبقيادةّلمثورة
ّاألمريكيّاالستعمارّوحموؿّاالشتراكي,ّالمعسكرّقوىّتعاظـّوأىمياّالثانية,ّالعالميةّالحربّمنذّالعالـ
ّآسياّمناطؽّإلىّالحقيقيّالثوريّالمركزّوانتقاؿّعالمية,ّإمبراطوريةّإقامةّومحاولتوّالفاشيةّالقوىّمحؿ

ّالبالد.ّىذهّفيّالمعاصرةّالتناقضاتّأنواعّمختمؼّلتجمعّنظراّالالتينية,ّوأمريكاّوأفريقيا

ّذلؾ ّأجؿ ّاالشتراكيّالنظاميفّبيفّلمصراعّنتيجةّفقطّيتحددّالّالعالميةّالقوىّميزافّفإفّومف
ّالالتينية.ّوأمريكاّوأفريقياّآسياّفيّاالستعمارّضدّالثوريّالصراعّنتيجةّأيضاّيتحددّولكفّوالرأسمالي,

ّوأمريكاّوأفريقياّآسياّفإوحسبّالمفيوـّالصينيّفّدعـّوتأييدّالثورةّفيّىذهّالبالد.وبناءّعميوّيجبّ
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ّّبينماّالعالـّريؼّىيّالالتينية ّالرأسمالية ّالغربية ّالصينيةّالثورةّنجحتّوكماّالمدف.ّىيّالبالد
ّعفّالمحميةّوالرجعيةّاألجنبيةّاالستعماريةّالقوةّقبضةّفيّالواقعةّلمدنوّالثائرّالصينيّالريؼّبحصار
ّإنماّالثالثّالعالـّشعوبّثوراتّلنجاحّالوحيدّالطريؽّفإفّوالعنيفة,ّالمسمحةّالثوريةّالحربّطريؽ
ّفيّالمسمحةّالثوراتّبواسطةّالغربّفيّالرأسماليةّالبالدّحصارّأيّ,ولمدنّالعالـّريؼّبحصارّيكوف

ّعفّفقطّيتـّالثالثّالعالـّدوؿّتقدـّوتحقيؽّاإلمبرياليةّعمىّالقضاءّأفّذلؾّمعنىّالثالث.ّالقارات
ّاالستعماريةّالحروبّإيقاؼّأفّالصيفّترىّليذا9ّ.المسمحّالعنؼّأساسياّعالميةّثوراتّشفّطريؽ
ّمكافّكؿّفيّالجماىيرّوتحريؾّالثوريةّلمحركاتّالتاـّبالتأييدّإالّيكوفّالّالوطنيّالتحررّحركاتّضد
ّأىميةّعمىّتركزّالتيّاأليديولوجيةّىذهّعمىّيترتبّاإلمبريالية.ّضدّاألمدّطويؿّنضاؿّفيّالعالـّمف

ّوأىميا:ّالفمسطينية,ّالقضيةّبخصوصّىامةّنتائجّعدةّالوطني,ّالتحررّحركات

ّالعالميةّالثورةّحركةّمفّجزءّأنوّأساسّعمىّالمسمح,ّالفمسطينيّلمكفاحّالشعبيةّالصيفّتأييدّ -1
ّذلؾّعفّعبرّوقدّالمتحدة.ّالوالياتّتتزعموّالذىّالعالميّاالستعمارّإضعاؼّإلىّاليادفة
ّاالستعمارّضدّاألخرىّالعربيةّوالشعوبّالفمسطينيّالشعبّكفاحّفإّبقولوّصينيّمصدر

سرائيؿ,ّاألمريكي  1ّ.العالميّالثوريّالكفاحّمفّيتجزأّالّجزءّىوّوا 

ّالفمسطينيّالثوريّالريؼّمحاصرةّعفّالصينيّلممفيوـّنموذجّفمسطيفّفيّالثوريةّالحربّ -2
ّالثورةّتأثرّمدىّتوضحّبكيفّفيّنشرتّدراساتّىناؾّفإّبؿّ)إسرائيؿ(.ّالعالـّلمدف

ّأيديولوجياّالربطّومحاولةّالعنيفة,ّالثوريةّالشعبّحربّبصددّوبالذاتّماو,ّبتعاليـّالفمسطينية
 3ّ.ماوّوأفكارّالفمسطينيةّالثورةّبيف

 العوامل السياسية:  –ثانيا

ّالصينيةّ ّالخارجية ّلمسياسة ّالعامة ّباألسس ّالفمسطينية ّالقضية ّتجاه ّالصينية ّالسياسة تأثرت
ّ ّتأثير ّتفاوت ّمع ّالعالـ, ّدوؿ ّبعض ّمع ّالشعبية ّالصيف ّالقضيةّوبعالقة ّعمى ّاألسس ىذه

ّ:ىيّالتاليّسسىـّىذهّاألأولكفّّالفمسطينية.

ّ:ّمريكيةمناىضةّالوالياتّالمتحدةّاأل -9

ّالفترة,ّفيّالعالميةّلإلمبرياليةّالفقريّالعمودّالمتحدةّالوالياتّتعتبرّالشعبيةّكانتّالصيف ّوأنياّىذه
ّالصيفّمفّالعدائيةّاألمريكيةّالمواقؼّإلىّذلؾّويرجعّالدولي.ّالمجاؿّفيّلمصيفّالرئيسيّالعدو
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ّالعالـّعفّالشعبيةّالصيفّعزؿّسياسةّواتباعياّتايواف,ّفيّشيؾّكايّشيانجّنظاـّكدعمياّالشعبية
ّالوالياتّضدّالنضاؿّجعؿّذلؾّكؿّ.وفيتناـّكورياّفيّالعسكريّوتدخمياّبنظاميا,ّوالتنديدّالخارجي,
ّّالخارجيةّالسياسةّفيّالمطمقةّاألولويةّيمثؿّمكافّكؿّفيّالمتحدة ّحيثّقاؿ ّتسيّالصينية, ماو
ّاتحدّ:(Mao Zedongدونغ) ّ ّالعالـ ّشعوب ّاألّواواىزمّوا"يا ّالمعتديف ّكالبيـّمريكييف وجميع
9ّّ".التابعة

ّإسرائيؿّأفّالرئيسيّمبعثياّتجاهّإسرائيؿ.ّوكافّالصينيةّالسياسةّمبرياليةّعمىمناىضةّاإلوانعكستّ
ّليذهّأداةّوىيّالعربية,ّالوطنيّالتحررّحركاتّاألوسطّتيددّالشرؽّفيّاألمريكيةّاإلمبرياليةّقاعدة

ّتسيّدونغ)ّفيقوؿّاإلمبريالية. ّالصددّ(Mao Zedongماو ّىيّاألمريكيةّاإلمبرياليةّفإ"ّ:فيّىذا
ّىيّإسرائيؿّفإ"ّ:رئيسّوزراءّالصيفّاليّشوّافّوقاؿّالعرب",ّتخشىّألنياّ؛إسرائيؿّخمقتّالتي
ّتيديدّالمتحدةّالوالياتّلمحاولةّنموذجيّمثاؿّىيّإسرائيؿّأف"ّويضيؼّ"الغربيةّلإلمبرياليةّقاعدة
شعوبوّوّخاصةّالشعبّّواستعبادّاألوسطّالشرؽّفيّالجديدّاالستعمارّودعـّالعالـّفيّواألمفّالسالـ

ّالمتحدةّالوالياتّأفّباستمرارّتؤكدّالصينيةّوالتصريحاتّالبياناتّكؿّفإفّوىكذا1ّ".العربيّالفمسطيني
ّفأّوّأداتيا,ّإالّليستّإسرائيؿّفألّ؛محاربتوّالفمسطينيّالشعبّعمىّينبغيّيالذّاألوؿّالعدوّىي

ّ.أوالّاألصؿّإضعاؼّيتطمبّاألداةّعمىّالقضاء

 :المتحدةّاألمـّشجبّ -1
ّ,مـّالمتحدةّومؤسساتياعّالصيفّالشعبيةّالحصوؿّعمىّمقعدّجميوريةّالصيفّفيّاأللـّتستطّ 

ّاأل ّفي ّالقرار ّعمى ّوسيطرتيا ّالشعبية ّلمصيف ّالمعادية ّالمتحدة ّالواليات ّسياسة ّمـبسبب
ّكانتّالصيف9199.3ّ-9191ّةّالدوليةّمفمنعّانضماـّالصيفّالشعبيةّلممؤسسّماّالمتحدة,
ّأغراضيا,ّلتحقيؽّاألمريكيةّالمتحدةّالوالياتّتسيرىاّأداةّىيّالمتحدةّاألمـّأفّترىّالشعبية
ّولممارسةّلوّالمناىضةّلمدوؿّالداخميةّوفّؤالشّفيّلمتدخؿّالجديدّلالستعمارّىامةّأداةّوأنيا

ّعمييا.ّالعدواف

ّالفترة,ّالمتعمقةّالمتحدةّاألمـّلقراراتّالشعبيةّالصيفّشجبّينبثؽّالنقطةّىذهّمف ّبفمسطيفّفيّىذه
دانتيا ّلإلمبرياليةّمحاباةّبمثابةّستكوفّألنياّ؛المتحدةّاألمـّنطاؽّفيّتتـّلمقضيةّتسويةّيألّوا 

ّعالفإّدّمفّخالؿكّ أ9191ّّسنةّمارسّفيّبكيفّمفّالصادرّالفمسطينيّالصينيّفالبيافّاألمريكية.
ّالستّخالؿّالفمسطينيةّالمسألةّتجاهّالمتحدةّاألمـّمنظمةّانتيجتياّالتيّالخاطئةّالسياسةّ"أفّالطرفيف
ّبالمسألةّالمتعمقةّالحقائؽّوتبرىفّوطنو,ّإلىّواحدّعربيّالجئّإعادةّفيّفشمتّالماضيةّسنةّعشرة
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ّتنفيذّفيّلوّوحميفةّاألمريكيّلالستعمارّأداةّأصبحتّقدّاألمـّمنظمةّأفّعمىّجديدّمفّالفمسطينية
9ّ".الحربيةّالعدوانيةّسياستو

ّ:ّاآلسيويّاألفريقيّالتضامفّأواصرّتوثيؽّ -3

مريكاّالالتينيةّىيّالتيّتريدّألىّإضافةّإفريقياّأسياّّوآالتيّتتمركزّفيّإفّمعظـّدوؿّالعالـّالثالثّ
ّأىميةّلذلؾّفييّتركزّعمى1ّ.مفّالعالـّالثالثّامبرياليةّوالييمنة,ّوالصيفّتعتبرّنفسياّجزءًّمقاومةّاإل

ّاألفريقيّالتضامفّحركةّعمىّكبيرةّأىميةّؽتعمّ ّوىيّالثالث,ّالعالـّبالدّفيّالوطنيّالتحررّحركات
ّالحركة.ّىذهّخالؿّمفّالدوليّالمحيطّفيّدورّمفّالشعبيةّالصيفّبوّتقوـّأفّيمكفّلماّنظراّاآلسيوي

ّتجاهّالصينيةّالسياسةّعمىّانعكسّىذاّالموقؼّوقدّوتدعيمو.ّتنميةّىذّالدورّعمىّجاىدةّتعمؿّكما
ّاعتبارّقضية ّخالؿ ّمف ّضدّاألخرىّالعربيةّوالشعوبّالفمسطينيّالعربيّالشعبّنضاؿّفمسطيف

ّذلؾّلىإضافةّإّعمار.االستّضدّاألكبرّاألفريقيةّاآلسيويةّالشعوبّنضاؿّمفّيتجزأّالّاجزءًّّإسرائيؿ
ّالدوؿفا ّالصيفّتسعىّالتيّاآلسيويّاألفريقيّالتضامفّحركةّفيّمؤثرةّىامةّقوةّتشكؿّالعربيةّف

ّالتضامفّحركةّأفّذلؾّإلىّأضؼّالعربية.ّالقضاياّإزاءّالصيفّسياسةّعمىّبالتاليّريؤثّ ّماّلدعميا,
ّإسرائيؿّعزؿّخالؿّمفّاألقؿّعمىّالفمسطينية,ّالقضيةّفيّىاماّدوراّتمعبّذاتياّاآلسيويّاألفريقي

دانتياّالدوليةّاآلسيويةّاألفريقيةّالمجموعةّحركةّعف 3ّّ.مؤتمراتياّمفّالعديدّفيّإلسرائيؿّالمستمرةّوا 

ّ:ّالعربيةّوالدوؿّالشعبيةّالصيفّبيفّالعالقاتّتوثيؽّ -9

ولكفّالصيفّلـّتبادؿّّـّبشيورّقميمة.9191فّقيامياّعاـّعالإسرائيؿّبالصيفّالشعبيةّبعدّإاعترفتّ
ّاعتراؼّالدوؿّالعربيةّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّإ ّاالعتراؼّعمىّالرغـّمفّعدـ الّبعدّإسرائيؿّىذا

ّ ّّـ.9119عاـ ّدونغ)قاؿ ّتسي ّاإلإ"ّ:(Mao Zedongماو ّاالعتراؼ ّرفضت ّالصيف سرائيميّف
كفّسرائيؿ,ّونحفّمفّجانبناّالّيمإمةّالعربيةّكمياّضدّفّاألأألنناّعممناّّ؛ورفضتّاالعتراؼّبإسرائيؿ

وىذا9ّّ".لمانيةّالغربيةمريكيةّوالبريطانيةّوالفرنسيةّواألألنياّقاعدةّلإلمبرياليةّاألّ؛فّنعترؼّبإسرائيؿأ
قضيتيـّمةّالعربيةّيكوفّمفّخالؿّىـّلألفّالمدخؿّاألأفّالقضيةّالفمسطينيةّىيّقضيةّالعربّّوأيدؿّ

ّمفّابتداءّتتوطدّوالدوؿّالعربيةّالعالقاتّبيفّالصيفّالشعبيةّبدأتّوقدّالمركزيةّوىيّقضيةّفمسطيف.
ّالعربية,ّوالبالدّالشعبيةّالصيفّبيفّالحقيقيّالمقاءّبمثابةّيعدّالذى9111ّّسنةّباندونجّمؤتمر
ّّلقاءّبعدّوبالذات ّالي) ّاف ّكافّيالذّالمقاءّوىوّالناصر,ّعبدّجماؿّبالرئيس(Zhōu Ēnláiشو
ّإذّافّشوّذلؾّيؤكدّ.العربيةّالصينيةّالعالقاتّتطورّفيّحاسما ّانتياءّبعدّتقريراّكتبّنوإّالي,
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ّالعربيةّالتحررّحركةّلطبيعةّتحميالّفيوّأوردّالناصرّعبدّجماؿّمعّمقابمةّبعنوافّباندونجّمؤتمر
ّمصمحةّفيّىوّاألوسطّالشرؽّفيّالوطنيةّالقوىّانتصارّأفّ:ىماّلسببيفّمساندتياّبضرورةّوأوصى
ّبالقواعدّاالشتراكيّالمعسكرّتطويؽّالغربيّاالستعمارّمحاولةّيعرقؿّسوؼّألنوّ؛االشتراكيّالمعسكر
9ّ.الفورّعمىّمعياّنتقاربّأفّويجبّاألوسطّالشرؽّفيّالمقبمةّالقوةّىوّالوطنيّالتيارّأفّكماّالذرية,

بعدّذلؾّتطورتّالعالقاتّالصينيةّالعربيةّعمىّجميعّالمستوياتّالسياسيةّوالدبموماسيةّواالقتصادية,ّ
االعترافاتّالعربيةّبجميوريةّالصيفّالشعبية,ّوتـّعقدّعدةّاتفاقياتّاقتصاديةّوتجارية,ّحيثّتوالتّ

ّوقدمتّالصيفّعدةّمنحّوقروضّلبعضّالدوؿّالعربية.

فّلممنطقةّعتبرّالصيفّأكافّىذاّاالىتماـّبسببّمعرفةّالصيفّلألىميةّالكبيرةّلمدوؿّالعربية,ّحيثّتّ 
ّّعدةّعوامؿ:ىميةّاستراتيجيةّمبنيةّعمىّأالعربيةّ

 Zhōuشوّافّالي)ّّصرحّفقدّ.ألمفّالمعسكرّاالشتراكيّاالموقعّالجغرافيّالذيّيعتبرّميمّ:ولياأ
Ēnlái)ّوتأييدىاّمؤازرتياّفيّالوحيدّالشعبيةّالصيفّمطمحّفأبّعراقيّلوفد9119ّّسنةّأكتوبرّفي

ّلممستعمريفّعسكريةّقواعدّأخرىّمرةّالعربيةّالبالدّرضأّمفّتتخذّأالّىوّالعربيةّلألمةّومساعدتيا
ّالصيفّاجتيادّأفّفولسكيّديمتريّالسوفيتيّيؤكدّبينماّاالشتراكي.ّالمعسكرّدوؿّبياّلييددواّالغربييف
نشاءّاألحمر,ّالبحرّفيّلمتوغؿّوسيمةّإيجادّفيّوالرغبةّاألوسط,ّالشرؽّفيّلياّمنفذّإليجاد ّشبكةّوا 

ّبالشرؽّلالىتماـّالصيفّيدعوّالذيّىوّالسويس,ّقناةّفتحّيعادّعندماّأىميتياّلياّتكوفّاتصاالت
ّاألوسطّالشرؽّأف9191ّّسنةّالعربيةّالوفودّألحدّماوّتسيّدونغّبتصريحّذلؾّعمىّويدلؿّاألوسط.

ّاألميفّسنيةّويؤيدّموشىّ.القارةّمؤخرةّىيّالصيفّبينماّاآلسيويةّالقارةّعمىّيفتحّيالذّالبابّىو
ّلمعربّالصينيّفّالتأييدأاإلسرائيميّالتحميؿّالسوفييتيّفيّىذهّالنقطة,ّويعتقدّّالشيوعيّلمحزبّالعاـ
ّليسّالتي(ّاألوسطّالشرؽ)ّالمنطقةّفيّجذورىاّلمدّ ّالصيفّيسعّإلىّيرجعّالفمسطينيةّالقضيةّبصدد

ّ.1فيياّنافذّموقعّليا

ّمفّفعالّعميياّحصمتّوقدّاليامةّالخاـّوالموادّالبتروؿّعمىّالحصوؿّفيّالصيفّرغبةّىوّ:ثانيياّو
3ّّ.والتأييدّاالىتماـّيفسرّىذاّماّوّاألوسطّالشرؽّدوؿ

دخالياّفيّصراعاتّمتعددةّفيّمناطؽّمتعددةّإتشتيتّقوىّالوالياتّالمتحدةّعفّطريؽّّوىّ:ثالثياّو
9ّّ.منياّالمنطقةّالعربية

ّ:ّسرائيميةّالمعاديةّلمصيفالمواقؼّاإلّثرأ -1
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ّالمعاديةّبالدوؿّوعالقاتياّآسيا,ّفيّإسرائيؿّتمارسوّيالذّلالستعمارّالمؤيدّاإلسرائيميّالدورّيعتبر
باإلضافةّّيالند,اكورياّالجنوبيةّوفيتناـّالجنوبيةّوالوسّوتّ:آسياّمثؿّشرقيّجنوبّفيّالشعبيةّلمصيف

لىّإضافةّإ,ّـ9191بعدّالحربّالصينيةّالينديةّعاـّّلىّعرضياّمساعدةّاليندّفيّحمايةّحدودىاإ
9ّّّ.اإلسرائيميّلموجودّالصينيّالشجبّوراءّالكامنةّالرئيسةّاألسبابّأحدّحكومةّتايواف,التعاوفّمعّ

 :ّالسوفيتيةّالصينيةّالعالقاتّثرأ -9

ّ ّالسوفييتية ّكافّلمتغيرّفيّالعالقاتّالصينية ّوبالتاليّألقد ّالصينية ّالخارجية ثرّكبيرّعمىّالسياسة
ىذاّالتأثيرّفيّمراحؿّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينية,ّّتجاهّالقضيةّالفمسطينية.ّوسيظيرّعمىّسياستيا

1ّ.تبعاّلتطورّالعالقاتّالصينيةّالسوفييتية

ّ: 2األخرى االعتبارات بعض -ثالثا

ّالصينية,ّالييوديةّواألقميةّالصينية,ّاإلسالميةّلألقميةّتأثيرّىناؾّكافّإذاّماّنتبيفّأفّالمفيدّمف
ّ.ّفمسطيفّقضيةّإزاءّالصينيةّالسياسةّعمىّالعربيةّالشيوعيةّواألحزاب

لياّمناطؽّّـ(,ّواصبح9191مميوفّنسمةّ)تقدير91ّّيقدرّعددىاّبنحوّالصينيةّّاإلسالميةّألقميةاّ
ّ ّعاـ ّذاتيّبعد ّنحو9191ّحكـ ّليا ّوكاف ّاألّاعضو99ًّّـ, ّالدورة ّلنوابّفي ّلممجمسّالوطني ولى

ّذكّرّ.الشعب ّالجدير ّّأفّهومف ّمنذّالصينيةّالجميوريةّحكـّيدعّفيّازدىرّقدّاألقميةّىذهتأثير
ّّو9199 ّّبالقضيةّاىتماماتياّلياّكانت. ّالمؤتمرّحضرّصينياّإسالمياّوفداّفإّذإالفمسطينية,

ّسنةّأكتوبرّفيّالقاىرةّفيّعقدّيالذّفمسطيفّعفّلمدفاعّواإلسالميةّالعربيةّلمبالدّالعالميّالبرلماني
عالفّفمسطيفّعمىّالبريطانيّاالنتدابّبإلغاءّالمؤتمرّفيّالوفدّ,ّوطالب9139 ّولكفّيا.استقاللّوا 
ّيكفّّأفمسطيفّّقضيةّإزاءّالشعبيةّالصيفّسياسةّعمىّالصينيةّاإلسالميةّاألقميةّتأثير ّلـ وّغيرىا

ّ.ّتأثيراّممموسا

ّّالييوديةّاألقميةّأما ّخاصة ّجدا ّمحدود ّعددىا ّفإف ّأالصينية, ّىاجر ّقد ّمعظميـ ّالوالياتّإف لى
ّتمعبّأفّيمكنياّحالياّالّتوجدّفيّالصيفّجاليةّييوديةّمنظمةّوّ.9199عاـّّسرائيؿّبعداّ المتحدةّّو

ّلمصيفّالخارجيةّالسياسةّعمىّداخميّييوديّتأثيرّأيّيوجدّالّنوإّالقوؿّيمكفّوبذلؾّواضحا.ّدورا
ّكديف,ّولمييوديةّلمييودّّعداءّأيّمفّتنبعّالّفمسطيفّقضيةّإزاءّالصينيةّالسياسةّالشعبية,ّعمماّأف

ّاضطيادىاّـّبسبب9139عاـّّالقائمةّالبولنديةّالحكومةّ(Mao Zedongماوّتسيّدونغ)فقدّشجبّ
ّالبولندية.ّالييوديةّلألقمية

                                                           
1
 المصدر نفسه. 
2
 المصدر نفسه. 
3
 المصدر نفسه. 
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ّالفمسطينيةّالقضيةّإزاءّسياستياّبيفّتفصؿّماّالشعبيةّكانتّحزابّالشيوعيةّالعربيةّفالصيفماّاألأ
ّأفّفالمالحظّإسرائيؿ.ّفيّأوّالعربيّالعالـّفيّسواءّأكافّذلؾّ,الشيوعيةّباألحزابّعالقاتياّوبيف

ّالحزبّومنيا)ّلىّجانبّاالتحادّالسوفييتي,إغمبياّأسيئةّلوقوؼّّاألحزابّكانتّبيذهّالصيفّعالقات
ّيسمىّلبنافّكافّفيّصغيرّحزبّباستثناءّ,(إسرائيؿّفيّالشيوعيّراكاحّوحزبّاإلسرائيميّالشيوعي

ّوتصريحاتّبياناتّاألحزابّىذهّإصدارّالسيئةّالعالقاتّىذهّمظاىرّوآخرّاالجتماعية.ّالثورةّحزب
ّّّ.الشعبيةّالصيفّفيّالثقافيةّالثورةّفيياّتشجب

ّ:لىّمرحمتيفإّتقسـّفسوؼـ,9199ّّ–ـ9191ّلحديثّعفّالفترةّّالتيّامتدتّمفّإلىّاعودةّوبالّ
ـ,ّوالثانيةّتمؾّالتيّتمت9111ّمنحازةّعاـّالولىّتمؾّالتيّسبقتّانعقادّمؤتمرّباندونجّلمدوؿّغيرّاأل

ّـ.9199ّالفمسطينيةّالمباشرةّعاـّّ-مؤتمرّباندونجّواستمرتّحتىّبدايةّالعالقاتّالصينية

ّ(:9111-9191ولى: القضية الفمسطينية خارج االىتمامات الصينية )المرحمة األ 

ّ ّسابقا ّأذكرنا ّفيّىذه ّسياسيّفمسطينيّمستقؿ ّكياف ّيتبمور ّلـ ّعالقاتّنو ّتوجد ّوبالتاليّال الفترة,
ّالعربيةّبشكؿ عاـّبماّّصينيةّمعّالفمسطينييفّبشكؿّمنفصؿ,ّبؿّكافّالتفاعؿّالصينيّمعّالقضايا

ّالفمسطينية. ّالقضية ّّفييا ّعاـ ّحكومة9191ّّوقبؿ ّخالؿ ّمف ّالعربية ّالصينية ّالعالقات كانت
لحزبّالشيوعيّالصينيّوانتقاؿّنظاـّوبعدّانتصارّاّغّكايّتشيؾ(.الجميوريةّالصينيةّ)حكومةّشيان

مةّالصيفّالشعبية,ّوبقيتّمتمسكةّلىّتايواف,ّلـّتعترؼّالحكوماتّالعربيةّبحكّوإكايّتشيؾّّغشيان
ّ ّتايوافّمعتبرة ّحكومة ّمع ّالحكومإبعالقاتيا ّياىا ّلمشعبّالصيني. ّالممثمة ّالشرعية ّبعضّة باستثناء

ّاأل ّالعربية ّالشيوعية ّجحزاب ّبحكومة ّاعترفت ّالتي ّالشعبية, ّالصيف ّميورية ّالمجنةّرسمتأحيث
ّّالشيوعيّلمحزبّالمركزية ّفي ّأ1ّالجزائري ّدونغ)ّالرئيسّلىإ9191ّكتوبر ّتسي  Maoماو

Zedong)ّّلمحزبّالمركزيةّالمجنةّمفّكؿّرسؿأّالشعبية,ّكماّالصيفّجميوريةّبتأسيسّتينئةّبرقية
ّتينئةّرسالةّـ9191ّأكتوبر91ّّيوـّالمغربيّالشيوعيّلمحزبّالمركزيةّوالمجنةّالتونسيّالشيوعي
ّبادرتّّولكفّ 9ّ.الشعبيةّالصيفّجميوريةّبتأسيس ّإبالمقابؿ ّفي 1ّّسرائيؿ ّباالعتراؼ9111ّيناير ـ

ّ ّوقد ّالشعبية, ّالصيف ّأبجميورية ّليا ّدونغ)رسؿ ّتسي ّىذاّّ(Mao Zedongماو ّعمى كتابّشكر
معنيةّبإقامةّعالقاتّدبموماسيةّمعّجميوريةّالصيفّسرائيؿّفيّىذهّالمرحمةّلـّتكفّإّولكفّ ّاالعتراؼ.

ّاأل ّالغضب ّمف ّخوفا ّّ,مريكيالشعبية ّالعالقاتّأمع ّلتبادؿ ّجدية ّصينية ّممانعة ّىناؾ ّيكف ّلـ نو
1ّّ.سرائيؿّلـّتعدّمتاحةّبعدّىذهّالفترةإضاعتياّأفّىذهّالفرصةّالتيّأالّإّ.سرائيؿإالدبموماسيةّمعّ

                                                           
.1191ّ-,ّمارسّصحيفةّالشعبّاليوميةالعربيةّبيفّالماضيّوالحاضر",ّبكيف:ّّ–فايزةّكاب,ّ"العالقاتّالصينية1ّّ

http://arabic.people.com.cn/99002/99408/6913614.html 
2
 . 54:ص (, 2112, 1, ) بٌروت: دار الفارابً, طاالسرائٌلٌة: الحسابات الباردةالعالقات الصٌنٌة محمد خٌر الوادي,  

http://arabic.people.com.cn/99002/99408/6913614.html
http://arabic.people.com.cn/99002/99408/6913614.html
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ّالصيفّالشعبية,ّفقديالموقؼّالعربيّمفّاإلّلـّيخؿّ ّ ّالمممكةّوّمصر,ّمفّكؿّامتنعتّجابياتّتجاه
ّالوالياتّقرارّعمىفيّالجمعيةّالعامةّلالمـّالمتحدةّّالتصويتّعفّواليمفّ,سورياّوّالسعودية,ّالعربية
عمىّكورياّالجنوبيةّوّقواتّاالمـّالمتحدةّ)اثناءّّمعتديةّنياأبّالصيفّعمىّباالفتراءّمريكيةاألّالمتحدة

9111ّّيناير9ّّالمتحدة,ّوفيّمـاألّمقرّفي9119ّفبراير9ّّيوـّأعمفّالذيّ,ّالقرارالحربّالكورية(
9ّ.ليبياّاستقالؿّبمناسبةّالميبيّنظيرهّلىإّتينئةّبرقيةّآنذاؾّالصينيّالخارجيةّوزيرّالفّشوافّرسؿأ

ّالعماؿّلنقاباتّالسابعّالمؤتمرّففيّالقضيةّالفمسطينيةّفيّىذهّالفترة.ميتمةّبلـّتكفّالقياداتّالصينيةّ
ّذلؾّفيّالرئيسيةّالدوليةّالقضاياّكافةّفيوّأثيرتّيالذّو9113ّّسنةّبكيفّفيّعقدّيالذّالصيفّلكؿ

شوّافّّأفّلىإضافةّإّإلىّإسرائيؿ.ّأوّالفمسطينيةّالقضيةّإلىّبعيدّأوّقريبّمفّفيوّرّ شّ ي ّّلـّالحيف
ّقراراتّيدرسّلـّنوأ9111ّّسنةّباندونجّمؤتمرّفيّصرحّالصيفّوزراءّرئيس(Zhōu Ēnláiالي)ّ
1ّّ.فمسطيفّبصددّالمتحدةّاألمـ

 (:9119 - 9111) الفمسطينية بالقضية األولى الصيني االحتكاك مرحمة: الثانية المرحمة

وجاءّمؤتمرّّالعالـّبيا.ّمحصوؿّعمىّاعتراؼّدوؿكانتّالصيفّالشعبيةّفيّىذهّالفترةّتسعىّجاىدةّل
ماّبالنسبةّلمعربّفقدّكافّىذاّأّوثيؽّعالقاتياّمعّبعضّدوؿّالعالـ.بمثابةّفرصةّالّتعوضّلتّباندونج

رضّفمسطيفّأيضاّفرصةّميمةّلشرحّتفاصيؿّالقضيةّالفمسطينيةّوبيافّالحقوؽّالعربيةّفيّأالمؤتمرّ
ّالعربيةّلمقياـّبيذاّالدور.بناءّعمىّتفويضّالجامعةّالعربيةّلألنظمةّّىذاّالمؤتمر.لمدوؿّالمشاركةّفيّ

ّبخصوصّأ ّالسوفييتيّمفّحيثّإما ّلموقؼّاالتحاد ّمشابيا ّمنيا ّالموقؼّالصيني ّكاف ّفقد سرائيؿ
فّىذاّأالّإوسطّسرائيؿّقاعدةّلإلمبرياليةّفيّالشرؽّاألإفّالصيفّعمىّالرغـّمفّاعتبارىاّأالمبدأ,ّأيّ
فّتختمؼّفيّحاؿّأمكفّليذهّالنظرةّيفّسببوّسيطرةّاإلمبريالييفّعمىّالحكـّفييا,ّولكفّاالعتبارّكا
نوّأالذيّاعتبرتوّالصيفّّ*سرائيميةّعمىّالحكـّفيياّخاصةّحزبّماكيحزابّالتقدميةّاإلسيطرتّاأل

3ّّ.سرائيؿّمفّتحالفياّالغربيّوحؿّمشكمةّالالجئيفّالفمسطينييفإالوحيدّالقادرّعمىّتحريرّ

ّفإّإذّ,الفمسطينيةّوالقضيةّالشعبيةّالصيفّبيفّالحقيقيةّااللتقاءّنقطةّبمثابةّباندونجّمؤتمرّبريعتّو
ّيالذ(Zhōu Ēnláiشوّافّالي)ّلّالفمسطينيةّالقضيةّلطبيعةّتحميالّـقدّ ّالمؤتمرّفيّالمصريّالوفد
صبحّالحقاّأالذيّّ*حمدّالشقيريأماّالوفدّالسوريّومفّخالؿّأّالعربية.ّالمطالبّبعدالةّاقتناعوّأبدى

                                                           
1
 .29بهبهانً, مصدر سابق, ص:  
2
 .21المصدر نفسه, ص:  
3
 .29المصدر نفسه, ص:  

 .)ًتم  القرن العشرٌن الذي تأسس فً ثالثٌنٌات الحزب الشٌوعً الفلسطٌنً ُترد جذوره إلى الحزب الشٌوعً االسرائٌلً )ماك

فً إسرائٌل مع ما كان ٌسمى بالحزب الشٌوعً  عصبة التحرر الوطنً اتحاد من تبقى من أعضاءمن    1919امتأسٌسه فً ع

 .إسرائٌلً, وهو حزب معاٍد للصهٌونٌة وٌنادي بحل دولتٌن لشعبٌن-األرض

  و المدٌر االسبق لمكتب ابو عمار( فً نقاش 1911-1971حسب ما افاد د سامً مسلم)قائم بأعمال سفٌر م ت ف فً الصٌن ,
ان احمد الشقٌري كان نائبا لرئٌس الوفد السوري فً مؤتمر باندونج وان امٌن الحسٌنً كان عضوا فً  2114-12-21بتارٌخ 

 وفد المملكة الٌمنٌة وكان غٌاب فلسطٌن عن الخارطة السٌاسٌة هو الذي ادى بالوضع الى التشرذم.
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ّأ ّلقاء ّاستطاع ّالفمسطينية, ّالتحرير ّرئيسّلمنظمة ّوؿ ّالي) ّاف ّتفاصيؿّّو(Zhōu Ēnláiشو شرح
ّلو. ّالفمسطينية ّّالقضية ّبعضّاألأعمما ّىناؾّتخطيطّمف ّكاف ّالقضيةّنو ّطرح ّلعدـ ّالعربية نظمة

9ّ.الفمسطينيةّفيّالمؤتمرّبناءّعمىّماّوردّفيّمذكراتّالشقيري

لةّالمطالبّالعربيةّابعد(Zhōu Ēnláiشوّافّالي)ّقناعّإوكانتّنتيجةّالجيودّالمصريةّوالسوريةّفيّ
ّ ّ ّبمناقشةّّيالمناقشاتّالتّيفواضحة ّوالمختصة ّالسياسية ّالمجنة ّعف ّالمتفرعة ّالمجنة دارتّداخؿ

ّفمسطيف ّاألي ّأّفقدّ.قضية ّالقرار ّمشروع ّالصيف ّالعربدت ّحقوؽ ّبتأييد ّيطالب ّالذي فيّّفغاني
ّالمتحفمسطيف ّقراراتّاألمـ ّويطمبّتنفيذ ّبفمسطيفّمفّحيثّالمبدأ, ّالخاصة ّيألحّفّشوّولكفّ.دة

ّ ادّعمىّبحثّبشأفّالالجئيفّالعربّبدالّمفّاالعتمّيواقترحّتوجيوّنداءّعالمّ,قوىأاتخاذّصياغة
بشرطّاستبعادّّيوىّيكماّاقترحّإضافةّالجممةّالتاليةّإلىّمشروعّالقرارّاألفغانّ.قراراتّاألمـّالمتحدة
وكانتّوجيةّّي.مشيراّبذلؾّإلىّأفّمشكمةّفمسطيفّناجمةّعفّالتدخؿّاألجنب,ّكؿّتدخؿّمفّالخارج

الكوارثّّيتسببّفّيبعضّالدوؿّالكبرىّىوّالذتّبأفّتدخؿّدامتّالوفودّقدّأقرّ ّنوّماأّينظرهّى
ويةّالسمميةّلمشكمةّفمسطيفّالتسّيلحقتّبالفمسطينييف,ّفمفّالمعقوؿّأفّينصّالقرارّعمىّأفّتأتّيالت

1ّ.دوفّتدخؿّمفّالخارج

نساف,ّوليستّمسألةّإنياّقضيةّحقوؽّأساسّأكافّالموقؼّالمؤيدّلحقوؽّالالجئيفّالفمسطينييفّعمىّّو
ّمصير. ّإّتقرير ّأال ّمف ّالقوي ّالموقؼ ّف ّالي) ّاف ّالالجئيفّ(Zhōu Ēnláiشو ّلحقوؽ المؤيد

3ّ.الشكرّبشكؿّرسميّلمصيفّعمىّذلؾلىّتقديـّإالفمسطينييفّدفعّالوفدّالسوريّ

نجازاتّالتيّكانواّاستطاعّكؿّمفّالعربّوالصينييفّتحقيؽّعددّمفّاإلّباندونجمفّخالؿّمؤتمرّّو
ّايطمحوفّلتحقيقي ّفقدّكافّالمؤتمرّبمثابةّنجاحّدبموماسيّكبيرّلمصيف, ّالطريؽّالعتراؼّإ, ذّميد

الحصوؿّعمىّتأييدّّوبالنسبةّلمعربّفقدّنجحواّفيّطرحّالقضيةّالفمسطينيةّّوّبعضّالدوؿّالعربيةّبيا.
ّلمحقوؽّالعربية.

كثرّمفّخالؿّالمؤتمرّالذيّعقدتوّأزتّمعرفةّالصيفّبالقضيةّالفمسطينيةّ,ّتعزّ باندونجبعدّمؤتمرّّو
ّـ,ّحيثّطرحتّالوفودّالعربيةّتحت9119سيويةّفيّالقاىرةّعاـّآّ-منظمةّتضامفّالشعوبّاألفرو
ّالفمسطينية ّالقضية ّمصر ّمبيّ ّ,قيادة ّاالأنة ّواإلبعادىا ّوالتاريخية ّوأكدتّمصرستعمارية فّأّنسانية.
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ّ ّسالـإوجود ّييدد ّاألّوأمفّسرائيؿ ّالشرؽ ّالعالمي.شعوب ّوالسالـ ّتدرؾّّوسط ّالصيف ّبدأت لذلؾ
9ّ.تعقيداتّالقضيةّالفمسطينية

تّالصيفّدعوةّـ,ّحيثّلبّ 9191واخرّأفّفيّبدأتّالمساعداتّالصينيةّالمباشرةّلالجئيفّالفمسطينييّو
ّ ّالحكيـ ّعبد ّالفمسطينية.المشير ّالمخيمات ّلزيارة ّّعامر ّأوفي ّصداقة9191ّكتوبر ّبعثة ّتبرعت ـ

1ّّ.لؼّليرةّسوريةّلمخيـّالالجئيفّالفمسطينييفّفيّدمشؽأعسكريةّصينيةّبمبمغّثالثيفّ

ّة.ثرهّعمىّالسياسةّالصينيأفكافّلذلؾّّالعمف.لىّإالسوفييتيّّ-ـّخرجّالنزاعّالصيني9191ّبعدّعاـّّو
شوّافّوخالؿّجولةّلّ.افريقيأسياّّوآفقدّحاولتّالصيفّتأكيدّوجودىاّعمىّالساحةّالدولية,ّخاصةّفيّ

استمرتّّعمىّرأسّوفدّرفيعّالمستوىّفيّعشرّدوؿّافريقية,ّخمسةّمنياّعربية,(Zhōu Ēnláiالي)ّ
عمفّأولىّالقاىرةّالتيّـ(,ّكانتّمحطتوّاأل9199ّ–فبرايرّّ–99ّلىّإـ9193ّ-ديسمبرّ-99مفّ)

عمفّتأييدهّالكامؿّلشعبّفمسطيفّفيّاستعادةّأفّالجانبّالصينيّإفيياّالبيافّالمشترؾّالذيّجاءّفيوّ"
وكانتّالمحطةّالثانيةّفيّالجزائر,ّحيثّكانتّتربطّالدولتيف3ّّ".لىّوطنوإحقوقوّالمشروعةّوبالعودةّ

فّالحكومتيفّالصينيةّوالجزائريةّتؤكدافّتأييدىماّإافّمشترؾّجاءّفيوّ"عالقاتّمميزة,ّوصدرّفيياّبي
9ّ".دوفّتحفظّلمشعبّالفمسطينيّوالستعادةّحقوقوّالمشروعة

ّ–فّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّفيّىذهّالمرحمةّقدّتأثرتّبالعالقاتّالصينيةّإيمكفّالقوؿّوبعدّىذاّ
مكفّاالستدالؿّيّوّسوفييتية.لمسياسةّالّـّمطابقة9191دايتياّولغايةّعاـّالسوفييتية,ّحيتّكانتّفيّب

فّالصيفّلـّتكفّفيّالبدايةّترفضّاالعتراؼّبإسرائيؿّمفّألياّوّ أّ:عمىّذلؾّمفّخالؿّعدةّمواقؼ
ّحيثّجرىّاستقباؿّ ّأحيثّالمبدأ, ّّوإكثرّمفّوفد ّمباحثاتّاّ سرائيميّفيّالصيفّالشعبية, ّعدة جراء

سرائيميةّمفّقضاياّتخصّالصيفّوقتياّالدولية,ّوالمواقؼّاإلوّغيرّمباشرة,ّولكفّالظروؼّأمباشرةّ
فّالصيفّكانتّتؤيدّوجيةّنظرّأثانيياّّو1ّ.مثؿّالحربّالكورية,ّحالتّدوفّاعتراؼّالصيفّبإسرائيؿ

ّالفمسطينية ّلمقضية ّالسممية ّالتسوية ّالحقوقييف9ّّ.السوفييتّفي ّلمؤتمر ّالصيني ّموقؼّالوفد وثالثيا
صدارّأيّقرارّيستنكرّنواياّإـّالذيّعارض9119ّقدّفيّدمشؽّفيّنوفمبرّفريقيّالمنعاألّسيوياآل
ّالعدوانية.إ ّرئيسّّسرائيؿ ّكممة ّبعد ّوافؽ ّالقرار.ولكنو ّأيد ّالذي ّالسوفييتي ّّالوفد ّالقوؿ فّإويمكف

لىّتحسيفّعالقاتّالصيفّالشعبيةّإوؿّييدؼّاألّ:السياسةّالصينيةّفيّىذهّالفترةّتبمورتّفيّخطيف
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ّا ّالشرؽ ّييدؼّألبدوؿ ّوالثاني ّإوسط, ّاألإلى ّالشرؽ ّمنطقة ّفي ّالسالـ ّأيّتدخؿّحالؿ ّدوف وسط
9ّ.مريكي(خارجيّ)والمقصودّىناّىوّالتدخؿّاأل

السوفييتي,ّبدأتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتتغيرّّ-ـّومعّظيورّالخالؼّالصيني9191ّبعدّعاـّّو
بحيثّتثبتّوجودىاّكدولةّمستقمةّوغيرّتابعةّلالتحادّالسوفييتي,ّوظيرّذلؾّجمياّمفّخالؿّالبياناتّ

ّ.فريقيةاألّ(Zhōu Ēnláiشوّافّالي)ّثناءّجولةّأالمشتركةّمعّالدوؿّالعربيةّالتيّصدرتّ

ّ ّىنا ّمكتبّأّتوضيحيبقى ّخالؿ ّكانتّمف ّوالصينييف, ّالفمسطينييف ّبيف ّالعالقاتّالمباشرة ّبداية ف
ّحمدّالشقيريّوأوؿّبيفّلىّالمقاءّاألإإضافة1ّّ.حركةّالتحريرّالوطنيّالفمسطينيّ)فتح(ّفيّالجزائر

ّ.باندونجفيّمؤتمرّّ(Zhōu Ēnláiشوّافّالي)ّ

ّ

 م( 9119الفمسطينية المباشرة ) -المطمب الثاني: بداية العالقات الصينية 

ّ ّالتيّلحقتّبالشعبّالفمسطينيّعاـ ثارّسمبيةّغايةّفيّالصعوبةّعمىّالعربّآـ9199ّكافّلمنكبة
ّّوّ,عامة ّكانت ّالفمسطينييف ّعمى ّسمبياتيا ّّوألكف ّالسياسية ّالنواحي ّجميع ّمف االقتصاديةّصعب

ّوالنفسي ّمفّأفّة.واالجتماعية ّيمكنيـ ّما ّكؿ ّالطرؽّوالوسائؿّعف ّبشتى ّالناسّيبحثوف ّىؤالء صبح
ّ ّووطنيـ.أتحرير ّّرضيـ ّأفظيرتّعند ّيرى ّكاف ّبعضيا ّتوجيات, ّعدة ّالشعبّالفمسطيني فّأبناء

سرائيؿّوتحريرّفمسطيف,ّإسرعّلتحقيؽّالنصرّعمىّنسبّواألتكاثؼّالعربّوتوحدىـّىيّالطريقةّاأل
فّانتظارّأمةّالعربيةّتعانيّمفّالفرقةّنتيجةّالخالفاتّالكثيرةّبينيا,ّّوفّاألأّخرّاعتبرولكفّالبعضّاآل

فّتشكيؿّأوّطويؿّجدا,ّفكانتّوجيةّنظرىـّألىّزمفّطويؿّإالوحدةّالعربيةّلتحريرّفمسطيفّقدّيحتاجّ
فّىذهّالطريقةّقدّأفضؿ,ّّومجموعاتّمفّالفدائييفّالفمسطينييفّوالبدءّبالكفاحّالمسمحّىوّالطريقةّاأل

ّقدّتقودّ ّالفكرةّكانتّأّوّلىّالوحدةّالعربية.إتقودّليسّفقطّلتحريرّفمسطيفّولكنيا وؿّمفّنادىّبيذه
3ّّّ.حركةّالتحريرّالوطنيّالفمسطينيّ)فتح(

وؿّمفّأبناءّالشعبّالفمسطينيّفيّالشتاتّوالقطاع,ّوىيّأتأسستّحركةّفتحّعمىّيدّمجموعةّمفّ
ّّوّالرغـّمفّالمعيقاتّالمتعددةنادتّبالكفاحّالمسمح,ّوب ّالخاصةّلجماؿّأالتيّواجيتيا ّالكاريزما ىميا

الذيّكافّمنجذباّاكثرّالىّّلعربيةّبماّفيياّالشعبّالفمسطينيعبدّالناصرّالذيّالتفتّحولوّالجماىيرّا
نظمةّالعربيةّمحاربةّاألبّاضافةّالىّالمعيؽّالثانيّالذيّتمثؿّ.افكارّعبدّالناصرّمفّأيّاتجاهّاخر

ّمستقؿ ّفمسطيني ّتنظيـ ّذلؾومّ.ألي ّ)العاصفة(,ّإفّ,ع ّالعسكري ّوأسستّجناحيا ّاستمرت, ّفتح ف
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فيّالجزائر,ّوابتدأتّاتصاالتياّالدبموماسيةّمفّخالؿّىذاّالمكتبّالذيّكافّيترأسوّّاافتتحتّلياّمكتبّو
عطتيـّأفّصداقةّالجزائرّلمفمسطينييفّأبوّجيادّأوقدّاعتبرّّبوّجياد(.أخّالشييدّخميؿّالوزيرّ)األ

9ّ.مصداقيةّثورية

وؿّكافّمفّخالؿّاألّ:يفماّبدايةّاالتصاالتّالفمسطينيةّمعّالصيفّالشعبيةّفقدّكانتّمفّخالؿّخطّ أ
ماّالخطّالثانيّأـ,9199ّذارّآ99ّلىّبكيفّفيّإوؿّوفدّفمسطينيّفتحاويّأحركةّفتح,ّحيثّوصؿّ

ولكفّبيفّّـ.9191مارس99ّّحمدّالشقيريّفيّألفمسطينيةّبرئاسةّفقدّكافّمفّخالؿّمنظمةّالتحريرّا
,ّكانتّىناؾّزيارةّلوفدّمفّاالتحادّالعاـّلطمبةّفمسطيفّبرئاسةّتيسيرّقبعةّ(ـّتّؼ)وفدّفتحّووفدّ

1ّّ.ـ9199غسطسّأفيّ

 بداية فتح والصين الشعبية:   –والأ

ّاالتصاالتّمفّخالؿّخميؿّالوزيرّ) ّأكانتّبداية ّعضو ّفيّبوّجياد( ّفتح, ّلحركة ّالمركزية المجنة
ستقباؿّوفدّمفّحركةّفتحّفيّطمبّاّ,ّحيثالجزائرّمعّالبعثةّالدبموماسيةّلجميوريةّالصيفّالشعبية

ّّوأفقدّوصؿّّالصيف. ّّبوّعمارأبوّجياد ـ,ّوكاف9199ّذارّآ99ّلىّبكيفّفيّإ)بأسماءّمستعارة(
ّفكرةّقياـّحركةّفتحّّالشعبية.ّلسياسيّوالماديّمفّالصيفلىّالدعـّالمعنويّواإالوفدّييدؼّ فطرحوا

 Maoماوّتسيّدونغ)كماّوردتّفيّكتاباتّسرائيؿّعمىّغرارّالحربّالصينيةّإبحربّشعبيةّضدّ
Zedong).ّّ,مكانيتياّإوّحتىّأولكفّالصينييفّلـّيكونواّمقتنعيفّبإمكانيةّفتحّلمقياـّبمثؿّىذهّالحرب

ّ ّبيا ّفيّمنطقة ّمتناقضةأفيّاالستمرارّوالحفاظّعمىّبقائيا ّعربية ّمفّذلؾّحققت3ّّ.نظمة وبالرغـ
ّىميا:أّ,نجازاتإالزيارةّعدةّ

ّاالتصاالتّمفّخالؿّّ-9 رساؿّضابطّاتصاؿّفيّبكيفّولكفّتحتّإاالتفاؽّعمىّاستمرار
 9ّ.نباءّالصيفّالجديدةأغطاءّمترجـّلمغةّالعربيةّومدقؽّلمنشراتّالعربيةّفيّوكالةّ

خّعباسّوّكماّقاؿّاألأفّفتحّقدّبدأتّالعمؿّالمسمح,ّفّتكّوأسمحةّبعدّالوعدّبإرساؿّاأل-1
1ّّ".لىّجانبكـإليناّوسنقؼّإوؿّرصاصةّثـّعودواّأطمقواّأ"اذىبواّّوّ:بوّعمارأزكيّنقالّعفّ

ثناءّعودتوّمفّكورياّالشمالية,ّحيثّطمبّمفّأّفيّكانتّزيارةّالوفدّالثانيّمفّفتحّلبكيفّبالصدفةّو
البقاءّفيّالصيفّبعضّالوقت,ّوقدّتـّاالستفسارّمنوّعفّتوجياتّميف(ّبوّاألأخّعميّالحسفّ)األ

عفّّ(Mao Zedongماوّتسيّدونغ)فّفتحّمقتنعةّبماّوردّفيّكتاباتّأيديولوجية,ّفكافّردهّفتحّاأل
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بالتاليّّوّلىّتجنبّالتناقضاتّالثانويةّفيّسبيؿّالنجاحّفيّالتناقضّالرئيسي,إالذيّيدعوّّالتناقض
ّبالتفاؼإف ّمعنية ّفتح ّّف ّدوف ّالفمسطينييفّحوليا ّالخاصةّأجميع ّالتناقضاتّالثانوية ّتخوضّفي ف

9ّ.لىّضرورةّتأسيسّحزبّشيوعيإلمحواّألكنيـّّوفّعمىّذلؾّّوفوافؽّالصينيّ.اباأليديولوجياّوغيرى

 بداية العالقة ما بين منظمة التحرير الفمسطينية والصين الشعبية: -ثانيا

ردف,ّمفّخالؿّسرائيؿّتحويؿّمياهّنيرّاألإجاءتّفكرةّتأسيسّمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّبعدّقرارّ
ّ ّعاـ ّالقاىرة ّفي ّالمنعقد ّالعربية ّالقمة ّاإل9199مؤتمر ّالخطة ّعمى ّلمرد ّ ّقرّ ـ ّحيث رّسرائيمية,

حمدّأيؼّوقدّتـّتكمّمكنوّمفّلعبّدورهّفيّتحريرّبالده.فّتنظيـّالشعبّالفمسطينيّسيأفّّوالمجتمع
ّـ.9199المنظمةّفيّمايوّّجراءاتّالالزمةّلذلؾ,ّوتـّانشاءالشقيريّبعمؿّاإل

حمدّالشقيريّفيّأوؿّوفدّبرئاسةّألزيارةّبكيف,ّفكانتّزيارةّّ(ـّتّؼػ)وجيتّالصيفّالشعبيةّدعوةّلّو
ّمباحثاتّمعأـ,ّّو9191مارس99ّّ ّجدا.ّجرىّالوفدّعدة ّالصينييفّكانتّمثمرة وحققتّعدةّّالقادة
1ّّ:ىمياأّ,ازاتنجإ

ممثالّشرعياّوحيداّلمشعبّالفمسطيني,ّوتـّفتحّمكتبّبػ)ـّتّؼ(ّاعترفتّالصيفّالشعبيةّ-9
ّّ.فيّبكيفّيتمتعّبحصانةّالتمثيؿّالدبموماسيّلمدوؿّلػ)ـّتّؼ(

ّتمّ -1 ّمساعداتّمالية ّتقديـ ّعمى ّالموافقة ّفيّّوت ّالفمسطينييف ّالعسكرييف ّوتدريب عسكرية
ّّ.الصيف

ّلمتضامفّمعّالشعبّالفمسطينيّفيّالصيف91ّّقرارّيوـإتـّ-3 ّالنكبة(ّكيـو ّّ.مايوّ)يـو

فّالميوؿّإ,ّيمكفّالقوؿّ)ـّتّؼ(مفّخالؿّالمقارنةّالبسيطةّبيفّالتفاعؿّالصينيّمعّبدايةّفتحّوّ
,ّوّيظيرّذلؾّمفّخالؿّحفاوةّاالستقباؿ,ّواالستجابةّالسريعةّلطمباتّ)ـّتّؼ(الصينيّكافّلصالحّ

فّالطمباتّالتيّقدمتياّفتحّأةّالمقاءاتّوالجوالتّالتيّنظمتّلموفدّفيّالصيف,ّعمماّالشقيري,ّوطبيع
ّكانتّأكانتّ ّوطروحاتيا ّالمنظمة, ّذلؾّفضؿّلىّاألإقربّأقؿّمفّطمباتّوفد ّومع فكارّالصينية,
3ّّسباب:لمعديدّمفّاألّ)ـّتّؼ(فّالتعامؿّمفّخالؿّّوالصيني

فّقرارّتأسيسياّنتجّعفّمؤتمرّقمةّعربيةّإالعربية,ّفنظمةّتتمتعّبقبوؿّعندّاألّ)ـّتّؼ(فّإ -9
 .نظمةّالعربيةنجازاّلمصيفّعندّاألإفّيحقؽّأفّدعمياّيمكفّا ّّو

فّااللتفاؼّالجماىيريّالفمسطينيّفيّالبدايةّكافّحوؿّالمنظمة,ّفييّعمنيةّونشاطياّعمني,ّإ -1
 ّ.كافّعممياّيسيرّبشكؿّسريلـّتكفّقدّبدأتّبنشاطياّالعسكريّّوّولكفّفتح
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 ّ.ذاّماّقورفّمعّفتحإّفّلمنظمةّالتحريرّكيافّسياسيكا -3

ّبعدّتوالتّاأل وبدأتّّيةّلفتحّتعطيّتأثيراّشعبياّواسعا.حداثّوالتطوراتّوبدأتّالعممياتّالفدائوفيما
ّالشقيريّأتتغيرّوجياتّالنظرّالشعبيةّوالعربيةّالرسميةّمفّ ّالمنظمة.إسموبوّفيّوأحمد وبدأتّّدارة

لىّإفّأدتّألىّإوعمىّرأسياّحركةّفتحّبالتغمغؿّداخؿّمؤسساتّمنظمةّالتحريرّالفصائؿّالفمسطينيةّ
انتخابّياسرّعرفاتّرئيساّلمجنتياّالتنفيذيةّفيّالمؤتمرّّواستقالةّالشقيريّوسيطرةّفتحّعمىّالمنظمة,ّ

9ّ.ـ9191الخامسّشيرّفبرايرّعاـّ

ّبشكؿّرئيسيّمفّخالؿّمنظوأ ّالفمسطينية التحريرّالتيّتسيطرّعميياّمةّصبحتّالعالقاتّالصينية
ّولكفّلـّيمنعّّفتح. هّالعالقاتّولكفّىذّقاتّالصينيةّمعّحركةّفتحّوتطورىا.مفّاستمرارّالعالىذا

طراؼّالدوليةّفيّىذهّالفترةّفيّفتراتّمعينةّوتأثرتّبمواقؼّفتحّوتقاربياّمعّبعضّاألّتعرضتّلمفتور
ّالعالق ّلتطور ّالمجاؿ ّفتح ّما ّالسوفييتي, ّاالتحاد ّالفمسطينيةّخاصة ّبعضّالفصائؿ ّمع اتّالصينية

1ّّريرّفمسطيف,ّوالصاعقة.الجبيةّالشعبيةّلتحريرّفمسطيف,ّوالجبيةّالديمقراطيةّلتحّ:خرى,ّمثؿاأل

ّ

 المطمب الثالث: تطور العالقات الصينية الفمسطينية وتأثرىا بأىم أحداث ىذه المرحمة:

ّالصينية ّالعالقات ّالفترةّ-تطورت ّىذه ّفي ّالسياسيةّّالفمسطينية ّوالمستويات ّاألصعدة ّكافة عمى
تطرؽّالتيّسيتـّالقميميةّوالدوليةّتأثيرّعمىّىذهّالعالقاتّكافّلألطراؼّاإلّوّالعسكريةّواالقتصادية.ّو
حداثّالداخميةّفيّىذهّالفترةّالتيّمفّاألّاىناؾّعددًّّيياّفيّالمبحثّالثانيّمفّىذاّالفصؿ,ّولكفّ إل
ّىميا:ّأالفمسطينية,ّّ–رتّعمىّالعالقاتّالصينيةّث ّأ

 الثورة الثقافية في الصين –والأ

ّاعتقاد ّّساد ّبيف ّما ّالفترة 9199ّ-9199في ّبأف التخلف الفكري للمثقفٌن هو المعٌق للبناء ـ,

زالةّالفوارؽّبيفّطبقاتّالمجتمعّا ّّو, هذا العائق إلزالةال بد من ثورة ثقافٌة كبرى ذ كان إاالشتراكً, 
لىّشؿّاالقتصادّإىّدّ أالّبمشاركةّالمثقفيفّوالعمماءّمعّالعماؿّوالفالحيف,ّماّإالصيني,ّوىذاّالّيتـّ

طاحةّبعددّمفّلىّاإلإىّدّ أمرّالذيّالصيني,ّوازديادّالفجوةّالتقنيةّبيفّالصيفّوالدوؿّالمتطورة,ّاأل
ّبعضيا ّوسجف ّمناصبيا ّمف ّوتجريدىا ّالحزبية ّقمصتّأ3ّ.القيادات ّفقد ّالخارجي, ّالصعيد ّعمى ما
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مفّنشاطياّالخارجي,ّومفّبعثاتياّالدبموماسية,ّفسحبتّمعظـّالبعثاتّالدبموماسيةّفيّالشرؽّّالصيف
9ّّ.الّالبعثةّالدبموماسيةّفيّالقاىرةإمنياّّوّلـّيبؽّ ّ,وسطاأل

ّاخرىأّالفمسطينيةّ-العالقاتّالصينيةّكانت ّالشعاراتّّ.قوىّمفّأيّفترة ّحدة حيثّتصاعدتّفييا
الفمسطينيةّيسيرّفيّّوكافّدعـّحركةّالتحررّمريكيةّوالتحريفيةّالسوفييتية,مبرياليةّاألالصينيةّضدّاإل

سرائيؿّوالرجعييفّإلىّجانبيـّضدّإوتواصؿّالدعـّالسياسيّلمقضيةّالفمسطينيةّوالوقوؼّّنفسّاالتجاه.
ّّالعرب. ّالفمسطينية.دانإمع ّأيّحؿّسياسيّلمقضية ّإّة ّالعسكريّوتدريبّإضافة ّالدعـ لىّاستمرار

1ّ.فيّالصيفّخالؿّىذهّالفترةّافمسطينيّ ّااستقباؿّنحوّتسعةّعشرّوفدًّّوكةّفتح,ّكوادرّحّر

فالحقوؽّالمشروعةّلمشعبّالعربيّحسبّالتعبيرّّ.سياسي اّتطورّالمفيوـّالصينيّلمقضيةّالفمسطينيةّو
ّ ّالفمسطينييف ّعودة ّتعني ّكانت ّالكيافّإالصيني ّعمى ّالقضاء ّلتعني ّتطورت ّولكنيا ّوطنيـ, لى

سرائيؿّقاعدةّلالستعمارّيجبّالعمؿّعمىّتصفيتياّولوّإ"بأفّّ:ي,ّحيثّصرحّشوّافّاليسرائيماإل
3ّ".بالقوة

 :9119حرب حزيران  –ثانيا

ّلمحاربةّ ّبعدّؿسرائيإدعتّالصيفّسوريا ّثـّأ, ّالغربية, فّقامتّبقصؼّقريةّالسموعّجنوبّالضفة
ّ ّتمكنت ّحيث ّحزيراف, ّحرب ّإجاءت ّمف ّإسرائيؿ ّبالجيوش ّاليزيمة ّوسورياّلحاؽ ّ)مصر العربية

ّاألّ.(ردفواأل ّمف ّواسعة ّمناطؽ ّاحتالؿ ّومع ّالعربية, ّاإلأراضي ّاالعتداءات ّالصيف سرائيميةّدانت
استغمتّىذهّالحربّلتوضحّموقؼّاالتحادّالسوفييتيّّنفسوّالوقتمريكا.ّوفيّأواعتبرتياّمدعومةّمفّ

ّوحاولتّ ّليـ, ّالعربّالذيفّيعتبرونوّحميفا ّىيّالرفيؽّالذيّالّألمعربّفّتوضحّأالمتخاذؿّمع نيا
ّيخوف.ّ

سمحةّنوويةّأوقدّصرحتّبعضّالمصادرّالدبموماسيةّأفّالصيفّعرضتّعمىّمصرّوسورياّتقديـّ
ماّفمسطينياّفقدّساعدتّنتائجّالحربّعمىّبروزّالفصائؿّأ9ّ.راضيّالمحتمةلمساعدتياّفيّاستعادةّاأل

فّالطريقةّأصبحتّىذهّاليزيمةّدليالّعمىّأّوّفتح.كةّخاصةّحّربقميميةّّوالفدائيةّبقوةّعمىّالساحةّاإل
سموبّبعتّفتحّاألت ّاّوّالشعبية,ّعمىّغرارّالحربّالصينية.سرائيؿّىيّالحربّالغوارّإمثؿّلمحاربةّاأل

,ّواستمرتّفيّتنظيـّؿسرائيإفتّىجماتياّالفدائيةّعمىّحيثّكثّ ّ,الذيّلقيّدعماّوّتأييداّمفّالصينييف
ّالشعبّالفمسطينيّفيّالشتات.
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ماّسياسياّأ9ّ.ىـّقواعدّالتدريبّلكوادرّفتحأحدىّاّ كانتّالصيفّالمصدرّالرئيسّلسالحّالفدائييف,ّّو
ىوّنتاج191ّّتوافقتّوجياتّالنظرّالصينيةّوالفمسطينيةّبخصوصّاعتبارّالحؿّالسمميّحسبّقرارّف

 سوفييتيةّجديدةّتـّرفضيا.ّ–مريكيةّأصفقةّ

 م 9191يمول أحرب  –ثالثا

حيثّّةّوقمعّقواتّالمقاومةّالفمسطينية.عبارةّعفّحمقةّفيّسمسمةّحمقاتّمحاربيموؿّأكانتّحربّ
فّألىّإّردني.ردفّمعّالجيشّاألوفيّاألّ)بيفّالمقاومةّوالجيشّالمبناني(.ّحداثّفيّلبنافأسبقياّعدةّ
ردنيةّراضيّاألنياءّوجودّالمقاومةّالفمسطينيةّعمىّاألاّ لىّقمتياّبالمعركةّالفاصمةّّوإحداثّوصمتّاأل

ّ ّاألأفي ّحزبّّسود.يموؿ ّمع ّالمواجية ّوتبعيا ّالسوري, ّالجيش ّمع ّالمواجية ّمف ّحمقات ّتبعيا ثـ
مرّفيّالنيايةّفّاستقرّاألألىّإّحربّالمخيماتّالتيّاستمرتّسنوات.ّالكتائبّفيّلبناف,ّومفّثـ

ّال ّتونسّحتىّعودةبالمقاومة ّفي ّّفمسطينية ّعرفاتّوبعضّالقياداتّالفمسطينية ّبعدّلىّغإياسر زة
ّوسمو.أاتفاقيةّ

ّالصينيةّو ّيخصّالعالقات ّّ-فيما ّأالفمسطينية, ّاألفقد ّاليجمة ّبشدة ّالصيف ّقواتّدانت ّعمى ردنية
ّتنفّ  ّرجعية ّقوات ّواعتبرتيا ّالفمسطينية, ّاألالمقاومة ّالمخططات ّالفمسطينيةّذ ّالمقاومة ّإلنياء مريكية

ّالفمسا ّّو ّالسياسي.جبار ّبالحؿ ّالقبوؿ ّعمى ّحّطينييف ّبعد ّاألأربّلكف ّمفّيموؿ ّغيرتّالصيف سود,
فّاالعتمادّعمىّفصيؿّواحدّميماّكافّأاستراتيجيتياّفيّالتعامؿّمعّالمقاومةّالفمسطينية,ّفقدّاعتبرتّ

ّ ّاالنتباه ّمع ّخاصة ّالسميـ ّباألمر ّليس ّالفمسطينية ّالمقاومة ّفصائؿ ّمف ّمعّإقويا ّفتح ّتقارب لى
سبوعّقيـّفيّاألأسبوعّالتضامفّمعّفمسطيفّالذيّألحضورّّػ)ـّتّؼ(لذلؾّوجيتّدعوةّلّالسوفييت.

وخالؿّّبيةّالشعبيةّوالجبيةّالديمقراطية.وؿّمفّشيرّمايو,ّوكافّالوفدّيضـّممثميفّعفّفتحّوالجاأل
1ّىي:ّفّرسالتيـّالتيّاحتوتّعمىّثالثّنقاطّرئيسةّووصؿّالصينيأىذهّالزيارةّ

ّالفمسطين -9 ّالفصائؿ ّالصينيّليشمؿّجميع ّالدعـ ّتوسيع ّوليسّفتحّفقط,ّقرار ّالمقاومة ية
ىّ,ّويتولّ ػ)ـّتّؼ(رساؿّالسالحّباسـّعرفاتّبصفتوّرئيسّالمجنةّالتنفيذيةّلإبحيثّيتـّ

 ّ.توزيعوّعمىّالفصائؿ
 ّ.مىّضرورةّوحدةّحركةّالمقاومةّالفمسطينيةّوعدـّتشتتياعالتنبيوّ -1
3- ّ ّاألأبعد ّيموؿ ّالفمسطينية ّالمقاومة ّعمى ّيجب ّالمأسود ّمف ّالمزيد ّتتوقع ّمعّف شاكؿ

ّفّتأخذّذلؾّبعيفّاالعتبارّفيّمخططاتياّالمستقبمية.أظمةّالعربية,ّّوناأل
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 م 9199كتوبر أدخول الصين الشعبية األمم المتحدة في  –ارابع

مـّالمتحدةّـّتـّقبوؿّجميوريةّالصيفّالشعبيةّفيّاأل9199كتوبرّعاـّأفيّالخامسّوالعشريفّمفّ
ومفّجيتياّساىمتّالدوؿّالعربيةّبإنجاحّىذاّالقرار,ّّالصيني.بوصفياّالممثؿّالشرعيّالوحيدّلمشعبّ

ّالمممكةّالعربيةّالسعوديةّالقرار.عفّالتصويتّوعارضت9ّّدولةّمعّقبولياّوامتنعت99ّّّتتفقدّصوّ 
ّفيّاأل ّالفمسطينية ّلمقضية ّالداعـ ّتتراجعّالصيفّعفّموقفيا ّولـ ّحيثّقاؿّمـ كوافّّتشياوالمتحدة,

فّجوىرّمسألةّإ"ّ:وؿّخطابّلوأمـّالمتحدةّفيّمندوبّالصيفّفيّاألّ(QIAO GUAN HUA)ىوا
ّاأل ّالشرؽ ّالشعبّالفمسطيني ّالعدوافّضد ّاإلّووسطّىو ّالصييونية ّقبؿ ّمف سرائيميةّالشعبّالعربي

ّالشعبيفّالفمسطينيّا ّّوّدعـّوتشجيعّمفّجانبّالدوؿّالعظمى.ب فّحكومةّوشعبّالصيفّيؤيدافّبحـز
ّالعاد ّنضاليما ّفي ّوالعربي ّالعدواف... ّضد ّإؿ ّتعتقد ّالصينية ّالحكومة ّالدوؿّأف ّجميع ّعمى نو

خرى,ّوليسّالشعوبّالمحبةّلمسالـّوالعدالةّواجبّتأييدّنضاؿّالشعبّالفمسطينيّوالشعوبّالعربيةّاألّو
9ّ".حدّالحؽّفيّعقدّصفقاتّسياسيةّخمؼّظيورىـّلمقايضةّحقيـّفيّالوجودّومصالحيـّالوطنيةأل

مفّوالجمعيةّالعامةّبانقساـّالموقؼّالعربيّحوؿّصويتّالصيفّفيّمجمسّاألولكفّتأثرّفيماّبعدّت
1ّ:الموضوعّالمقترحّلمتصويت,ّولكفّحددّالمبعوثّالصينيّموقؼّحكومتوّمفّثالثّقضايا

ولىّلمفمسطينييفّفيّنضاليـّالطويؿّلكسبّحقوقيـّالمشروعةّواستعادةّىميةّاألنعطيّاأل -9
 أراضييا.بالدىـّبحربّالتحرير,ّثـّيأتيّدعـّالبمدافّالعربيةّلتحريرّ

 ّ.وأيّمشروعّقرارّمبنيّعميو191ّنعارضّقرارّ -1
ّاألاأل -3 ّىمية ّولكف ّقرار ّأيّمشرع ّفي ّالتقدمية ّالعربية ّالدوؿ ّلرأي ّاتفقتّالدوؿّإولى ذا

ّ.ةّفسوؼّنؤيدّدوفّتحفظالعربي

 م  9192كتوبر أحرب  –خامسا

ّ ّعاـ ّمف ّالثاني ّالنصؼ ّفي ّالسوفييتية ّالمصرية ّالعالقات ّمف9191ّتدىورت ّالسوفييت ّفغير ـ,
ّ ّالفمسطيني ّلمشعب ّالشرعي ّالممثؿ ّمع ّالتعامؿ ّوقرروا ّؼ(سياستيـ ّت ّّو)ـ ّالمدخؿّأ, صبحت

لزيارةّموسكو,ّّ)ـّتّؼ(تّدعوةّعرفاتّعمىّرأسّوفدّمفّتمّ ّوّالسوفييتيّالبديؿّعفّمصرّلممنطقة.
ومفّفتحّّ)ـّتّؼ(وبدايةّاالنزعاجّالصينيّمفّّ)ـّتّؼ(وكانتّىذهّبدايةّالتقاربّالسوفييتيّمعّ

ثـّجاءتّحربّاكتوبرّالتيّحقؽّفيياّالجيشّالمصريّانتصاراّعمىّالجيشّّعمىّوجوّالخصوص.
قبؿّورك زّالصينيوفّالعسكريّفيّالمنطقةّخالؿّىذهّالفترة.ّاالسرائيمي,ّمماّادىّالىّنوعّمفّالتوازفّ
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سرائيؿّبالسالحّواالتحادّالسوفييتيّيدعـّإمريكاّتدعـّأفّأعمىّانتقادّالسوفييتّواعتبرواّّىاوبعدالحربّ
ّسرائيؿّبالرجاؿّمفّخالؿّسماحوّليجرةّالييودّالسوفييتّإلسرائيؿ.إ

لىّزيادةّالتقاربّالسوفييتيّمعّـّإىّبدورهّدّ أكيّالذيّمريكتوبرّازدادّالتقاربّالمصريّاألأبعدّحربّ
وظيرّذلؾّبشكؿّّرّفيّالعالقاتّالصينيةّالفتحاوية.لىّزيادةّالفتّوإىّدّ أتّؼّ)تحتّقيادةّفتح(ّماّ

9ّ:فيّنقطتيفّرئيستيفّجميّ 

خرىّ)الجبيةّالشعبيةّلتحريرّفمسطيفّازديادّالدعواتّالصينيةّلوفودّالفصائؿّالفمسطينيةّاأل -9
 والجبيةّالديمقراطيةّلتحريرّفمسطيفّوالصاعقة(ّلزيارةّالصيف.

يّمستوىّالترحيبّواالستقباؿّلوفودّفتحّوعدـّاالستجابةّلطمباتياّبالمستوىّالذيّكافّفيّتدنّ  -1
 السابؽ.

ّ

 : عمى األطراف الدوليةالفمسطينية  -المبحث الثاني: انعكاس العالقات الصينية

ّ ّث ّألقد ّمباشرّّ–رتّالعالقاتّالصينية ّبشكؿ ّمعّأالفمسطينية ّمنيما ّكؿ ّمباشرّعمىّعالقة ّغير و
ّقميمية,ّواعتمدّىذاّالتأثيرّعمىّوضعّالعالقاتّالدوليةّبشكؿّعاـ.ّطراؼّالدوليةّواإلاأل

 المطمب األول: االنعكاس عمى الصين الشعبية

 :العربية -العالقات الصينية –والأ

ّاأل ّقضية ّفمسطيف ّقضية ّواإلكانت ّالعربية ّيخصّالفمسطينييفّمتيف ّفييا ّالقرار ّيكف ّولـ سالمية,
نشاءّمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّالذيّإوحدىـ,ّبؿّالبدّمفّمشاركةّالدوؿّالعربيةّفيو,ّولكفّبعدّقرارّ

ـّالتيّنتجّعنياّاحتالؿّالمزيد9199ّوبعدّحربّحزيرافّّالعربيةّفيّالقاىرة.قمةّالصدرّعفّمؤتمرّ
ظيرتّخالفاتّجديدة,ّفمـّيكفّمفّالسيؿّالقبوؿّبمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّّراضيّالعربية.مفّاأل
,ّوكانتّػ)ّـّتّؼ(,ّتمؾّالصيغةّالتيّاعترفتّالصيفّبياّلاّلمشعبّالفمسطينيووحيدّاشرعيّممثال

ّ,دّمفّالدوؿّالعربيةفكافّلذلؾّتأثيرّعكسيّعمىّالصيفّمفّقبؿّعدّساس.تدعمياّبقوةّعمىّىذاّاأل
أفّالدوؿّّمفّوعمىّالرغـّالفاتّوتطورّتأثيراتياّعمىّالصيف.حداثّوتطورّالخطورّاأللىّتإضافةّإ

بياّالحقاّفّجميعياّاعترفتّأالّإاعترافياّبجميوريةّالصيفّالشعبية,ّالعربيةّبشكؿّعاـّتأخرتّفيّ
ّالعاـ. ّنفس ّفي ّليس ّّولكف ّعاـ ّمصر ّبيا ّاعترفت ّعاـ9119ّفقد ّالسعودية ّالعربية ّوالمممكة ـ,

ّّوباقيّالدوؿّتوزعتّبينيما.ّـ,9111 الفمسطينيةّىيّسببّّ–فّالعالقاتّالصينيةّأوالّيمكفّالجـز
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ّكانتّ ّاألأتأخيرّاعتراؼّبعضّالدوؿّالعربيةّبالصيفّالشعبية,ّولكنيا سبابّالمانعةّعندّبعضّحد
 الدوؿ.

ليّبيا,ّـّميتمةّبالبحثّعفّشرعيتياّوتوسيعّدائرةّاالعتراؼّالدّو9191وكانتّالصيفّالشعبيةّبعدّ
خاصةّفيّمنطقةّكانتّمعظـّدولياّتعترؼّبتايواف,ّفحاولتّالدخوؿّلممنطقةّمفّبوابةّدعـّحركاتّوب

,ّحيثّكافّباندونجوتحقؽّذلؾّنسبياّبعدّمؤتمرّ 9.ىمياّحركةّالتحررّالفمسطينيةأالتحررّالوطني,ّّو
ّاعتراؼّالدوؿّالعربيةّبيا,لىّبدايةّإسبابّالتيّقادتّىـّاألأحدّأالتأييدّالصينيّلمقضيةّالفمسطينيةّ

ـ,9119ّـ,ّومفّثـّالعراؽّوالمغربّوالسودافّعاـ9119ّحيثّاعترفتّبياّمصرّوسورياّواليمفّعاـّ
1ّّ.ـ9199تونسّعاـّّو,9191ّوالجزائرّعاـّ

لىّبكيف,ّحصؿّعمىّالدعـّالسياسيّوالعسكريّمفّالصينييف,ّإوزيارةّالشقيريّّ(ـّتّؼ)بعدّانشاءّ
ّ ّفي ّالتطور ّىذا ّالناصر,ّولكف ّعبد ّمف ّترحيب ّموضع ّيكف ّلـ ّالصيف ّمع ّالفمسطينية العالقات

معّالصيفّسيكوفّلوّتطورّسمبيّفيّعالقةّمصرّواالتحادّّ(ـّتّؼ)يجابيّفيّعالقةّفالتطورّاإل
ردني,ّفقدّأيدتّالصيفّالدوؿّالعربيةّالتيّشاركتّفيّحربّماّعمىّالجانبّاألأ3ّ.السوفييتيّوقتيا

9199ّحزيرافّ ّبما ّاألـ, ّبعد.ردفييا ّاعترفتّبيا ّقد ّتكف ّالتيّلـ ّاألّف ّتطور حداثّبيفّولكفّمع
ّالجانبّالفمسطيني,ّالفمسطينييفّواأل ّوقفتّالصيفّبشكؿّكامؿّمع ّفقد ّالسبعينات, ردنييفّفيّبداية

9ّ.ردنيّنظاـّرجعيّّيجبّمحاربتوفّالنظاـّاألأتوّبالدعـّالسياسيّوالعسكري,ّواعتبرتّمدّ أّو

ّتعترؼّاأل ّّردفلـ ّإبالصيفّالشعبية ّعاـ ّالفمسطينيةّّ,ـ9199الّبعد حيثّكانتّالعالقاتّالصينية
ّ ّوقتيا, ّأفاترة ّعاـ ّبالصيف ّاعترفت ّفقد ّلبناف ّّو9199ما ّاألأـ, ّالحرب ّوافقتثناء ّلبناف, ّفي ّىمية

ّ ّالشعبية ّالصيف ّعمى ّسياسيا ّالفمسطينية ّالمقاومة ّحركة ّدعـ ّبعدـ ّلبناف ّعسكرياأطمب ولكف1ّ.و
ّسا ّالمساعداتّالدكتور ّتقديـ ّتتوقؼّعف ّلـ ّو ّلبناف ّلطمب ّتستجيب ّلـ ّالصيف ّاف ّقاؿ ّمسمـ مي
فّأالّإّالعربيةّاالعتراؼّبالصيفّالشعبية.مفّالدوؿّّ(ـّتّؼ)عمىّالرغـّمفّطمبّّو9ّلمفمسطينييف.

مماّّ.)ـّتّؼ(بّلوّالدوؿّالتيّلـّتكفّقدّاعترفتّبالصيفّالشعبيةّقبؿّتأسيسّىذاّالطمبّلـّتستجّ 
9ّ.مالءّالقراراتّعمىّالدوؿّالعربيةإيثبتّضعؼّقدرتياّعمىّ
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 سرائيمية اإل –العالقات الصينية  –ثانيا

ّالشرؽّفيّدولةّكانتّأوؿّـ,ّوبذلؾ9111يناير1ّّسرائيؿّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّفيّإاعترفتّ
ّّتعترؼّالعالـّفيّشيوعيةّغيرّدولةّوثامفّالشعبيةّبالصيفّتعترؼّاألوسط ّالصيفّبيا, فكافأتيا

ّاالعتراؼ ّتبادليا ّبخطابّشكرّولكفّلـ ّحينيا ّرفضّمبدئي9ّّ.الشعبية ّالصيفّحينيا ّيكفّعند ولـ
سرائيمية,ّفاألحزابّاليساريةّشجعتّوساطّاإلوىذاّاالعتراؼّكافّموقعّجدؿّفيّاألّلالعتراؼّبإسرائيؿ,

ّ ّاالعتراؼّخاصةّحزبّماكي. ّتبولكفّىذا ّفيّإّدّ لـ ّكاممةّقامإسرائيؿّالرغبة ّعالقاتّدبموماسية ة
لىّجانبّالوالياتّإسرائيؿّالمعاديّلمصيفّوالمنحازّبالكامؿّإوقتيا,ّثـّجاءتّالحربّالكوريةّوموقؼّ

ّـ.9111سرائيميةّبعيدّاالستقالؿّعاـّمعّذلؾّبعثتّالصيفّبرسالةّتينئةّلمحكومةّاإلّالمتحدة.

ّّو ّتجاري ّوفد ّوزار ّالجانبيف, ّحدثتّلقاءاتّبيفّشخصياتّمف ّالحربّالكورية ّانتياء سرائيميّإبعد
ديفيدّىاكوىيفّسرائيميّفيّبورماّـّالتقىّالسفيرّاإل9119يناير11ّـ,ّوفي9113ّالصيفّالشعبيةّفيّ

(David Hacohen)ّّنتائجّزيارةّالوفدّالتجاريّّو ّشوّافّالي)عربّأمعّشوّافّالي,ّحيثّناقشا
Zhōu Ēnlái).مـّالمتحدةّسرائيؿّفيّاألإولكفّتدىورتّالعالقاتّبعدّتصويتّّعفّارتياحوّمفّالزيارة
فيّ(Zhōu Ēnláiشوّافّالي)ّومعّذلؾّقاؿّّـ.9119سبتمبر19ّّلصيفّالشعبيةّفيّضدّانضماـّا

ّ ّأخطابو ّالوطني ّالشعبي ّالمؤتمر ّإماـ ّبغية ّاتصاالت ّىناؾ ّتجري ّمعّإنو ّطبيعية ّعالقات قامة
1ّّسرائيؿ.اّ فغانستافّّوأ ّدبموماسييف( ّاقتصاديّ)ضـ ّوفد ّذلؾّزيارة ـ9111ّسرائيميّفيّفبرايرّإوتبع

سرائيؿّحينياّإّدّ د ّرّ سرائيؿ,ّولكفّتّ إفّالصيفّمستعدةّإلقامةّعالقاتّمعّألبكيف,ّوكافّانطباعّالوفدّ
ّ.ضاعّىذهّالفرصةأ

,ّو9111ّّوّعاـ9111ّّاسرائيؿّعاـّّكافّىناؾّفرصتافّلتبادؿّالعالقاتّالدبموماسيةّبيفّالصيفّو
لصيفّلكفّاالولىّضاعتّبسببّالضغطّاالمريكيّعمىّاسرائيؿّ,ّوّالثانيةّضاعتّبعدّافّغيرتّا

عدوافّالثالثيّعمىّثرّمشاركتياّفيّالإسرائيؿّإّالصيفّدانتأبعدّذلؾّّو3ّتوجياتياّبعدّمؤتمرّباندونج.
لىّإسرائيؿّإتأييدّالقضاياّالعربيةّضدّواستمرتّالصيفّعمىّىذاّالنحوّفيّّـ.9119عمىّمصرّعاـّ

ـّتّػ)اعترفتّالصيفّالشعبيةّبّوـ,ّحيثّتطورتّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّالمباشرة,9191ّعاـّ
ّمكتب(ؼ ّوفتحتّليا ّالفمسطينيةّّاذّا, ّالعالقاتّالصينية ّوبدأتّتتوطد حصانةّدبموماسيةّفيّبكيف,

9ّ:اتسرائيؿّفيّعدةّاتجاىإبشكؿّقوي,ّماّانعكسّعمىّ

                                                           
1
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9- ّ ّلأسياسيا: ّؼػ)صبح ّت ّالصيفّّ(ـ ّفمؾ ّفي ّتدور ّالتي ّالدوؿ ّتأييد ّواكتسبت ّدولي, بعد
لىّدرجةّإلىّوطنوّإالشعبية,ّوتطورّمفيوـّالحقوؽّالمشروعةّلمشعبّالفمسطينيّمفّالعودةّ

)ـّتّلىّاعتمادّالصيفّلمتعريؼّالذيّطرحتوّإضافةّإسرائيؿ,ّإزالةّدولةّإلىّإالدعوةّالصينيةّ
ّوالذيّؼ( ّتوسعيةّعدوانيةّوىويتيا,ّبطبيعتياّاستعماريةّحركةّأنياّعمىّنصّلمصييونية

لىّتصويتّالصيفّفيّإباإلضافةّّأساليبيا.ّىذاّفيّوفاشيةّتركيبيا,ّفيّعنصريةّبأىدافيا,
ّ.ّلىّجانبّالفمسطينييفّفيّالقراراتّذاتّالخصوصإمـّالمتحدةّاأل

ّا -1 ّالصيني ّالمبدئي ّالموقؼ ّبسبب ّاقتصاديا: ّمف ّحركةّألمنطمؽ ّدعـ ّفي ّالصيف يديولوجية
وسطّلـّتكفّمبرياليةّفيّالشرؽّاألالتحررّالفمسطينيّوالمناىضّإلسرائيؿّواعتبارىاّذراعّاإل

 .قؿّبشكؿّعمني(سرائيؿّوالصيفّالشعبيةّ)عمىّاألإىناؾّأيّعالقاتّاقتصاديةّبيفّ
ّشكّ  -3 ّّؿّ عسكريا: ّالصيني ّالعسكري ّتّؼ(الدعـ ّوالمعداتّّلػ)ـ ّلألفراد ّالتدريب ّشمؿ الذي

ّّ.سرائيؿإساسياّفيّالعممياتّالعسكريةّالفمسطينيةّضدّأالعسكرية,ّعنصراّ
 ـّمع9191ّسرائيؿّضدّانضماـّالصيفّالشعبيةّلألمـّالمتحدةّعاـّإلىّتصويتّإشارةّتجدرّاإلّو

ّصوّ أ ّنيا ّعاـ ّلصالحيا ّّو9111تت ّاألأـ, ّالصينية ّالعالقات ّفي ّالتحسف ّبدايةّف ّفي مريكية
سرائيؿّإسرائيمية,ّحيثّصوتتّيجابيّعمىّتحسفّالعالقاتّالصينيةّاإلإثرّأالسبعيناتّكافّلوّ

دتّالصيفّعمميةّي ّأـ,ّّو9199لىّصالحّقرارّانضماـّالصيفّالشعبيةّعاـّإمـّالمتحدةّفيّاأل
9ّ.ـّلتبدأّمرحمةّجديدة9199سرائيؿّعاـّاّ السالـّبيفّمصرّّو

 عمى الفمسطينيين الفمسطينية  -العالقات الصينيةنعكاسات المطمب الثاني: ا

 السوفييتية  –العالقات الفمسطينية –والأ

ّ ّتوافؽ ّبمرحمة ّتمر ّالخمسينات ّعقد ّفي ّالسوفييتية ّالصينية ّالعالقات ّاعتبرتّّوتحالؼ.كانت فقد
ّقائ ّالسوفييتي ّاالتحاد ّالعالـ.الصيف ّفي ّاالشتراكية ّالمجموعة ّكانتّتّؤّد ّما ّفيّوغالبا ّمقترحاتو يد

فّأفاعتبرتّالصيفّّلىّحدّالعداء.إالقضاياّالدولية,ّولكفّمعّبدايةّالستيناتّتدىورتّالعالقاتّلتصؿّ
نتجّعفّذلؾّتأثيرّمباشرّعمىّعالقةّالصيفّبدوؿّّوّؿّيأتيّمفّقبؿّاالتحادّالسوفييتي.ّوالخطرّاأل

ّاألـالعال ّمف ّفيّكثير ّحيثّحددتّعالقاتيا ّالسوفييتي.ّحيافّبشكؿ, ماّأّيعاكسّعالقاتّاالتحاد
ّركّ ّ,فمسطينيا ّفقد ّز ّالي) ّاف ّاأل(Zhōu Ēnláiشو ّلقائو ّالتوجوّفي ّبياف ّعمى ّالشقيري ّمع وؿ

ّّو ّالفمسطينية, ّالفمسطينييفّلمسوفييتّأظيرّأالسوفييتيّمفّالقضية ّالصيفّمفّلجوء نوّالّمانعّعند
ّوالعسكري ّالسياسي ّالدعـ ّعمى ّأّوّ,لمحصوؿ ّلكنو ّشيئاأتبع ّيعطوكـ ّلف ّاستمرت1ّّ.نيـ ّذلؾ وبعد

ّ ّالدعـ ّبتقديـ ّؼ(الصيف ّت ّّوّ.لػ)ـ ّالميمة ّالدولية ّالتطورات ّألىميةّاّ وبسبب ّالفمسطينييف دراؾ
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ّيّوالعسكريّمفّاالتحادّالسوفييتي.فّالحصوؿّعمىّالدعـّالسياسّوالسوفييتّالدولية,ّحاوؿّالفمسطيني
خفاءّإعّالصيفّالتقاربّالسوفييتيّالفتحاوي,ّلـّتستطّ ّوطرأّالتحسفّبعدّالوساطةّالمصرية,ّومعّبداية
9ّ:انزعاجياّمفّىذاّالتقارب,ّوظيرّذلؾّبعدةّصور

 ّ.خرىّلزيارةّبكيفدعوةّالصيفّلمفصائؿّالفمسطينيةّاأل -9
 ّ.تخفيضّمظاىرّاالحتفاؿّفيّالمناسباتّالفمسطينية -1
 ّ.تخفيضّمستوىّاالستقباؿّوالترحيبّبوفودّفتح -3
 ّ.عوّعمىّكافةّالفصائؿّوليسّلفتحّفقطلتوزّ ّ)ـّتّؼ(لىّإرساؿّالدعـّإقرارّ -9
 عدـّاالستجابةّلطمباتّالدعـّلمفمسطينييفّكماّكانتّقبؿّالتقاربّالفمسطينيّالسوفييتيّّ -1

ّّ.ىميةّالمبنانيةكماّظيرّذلؾّفيّالحربّاأل

 العربية  –العالقات الفمسطينية –ثانيا

ّفيّ ّميما ّدورا ّالفمسطينية ّعمىّالمستوىّإلعبتّالعالقاتّالصينية ّفتح( برازّمكانةّـّتّؼّ)بقيادة
ّموقؼّاإل ّتقوية ّفي ّمباشر ّدور ّليا ّوكاف ّتّؼ(قميميّوالدولي, ّالعربي.ّ)ـ ّالنظاـ فكانتّّداخؿ

ّمفّاالعتراؼّالصينيّ ّتّؼ(البداية ّوشامالّ)ممثالبػ)ـ ّواضحا ّحيثّكافّاعترافا ّايدوحّاشرعيّ,
الّبعدّمؤتمرّإبيذهّالصيغةّّبػ)ـّتّؼ(لـّتكفّالدوؿّالعربيةّقدّقبمتّاالعتراؼّّلمشعبّالفمسطيني(.

ّالع ّالقمة ّنوفمبر ّفي ّالجزائر ّفي ّحينياـ9193ربية ّبفّطالؿ ّحسيف ّالممؾ ّمعارضة ّرغـ ماّأ1ّ.,
يّطمبّالترحيبّمفّمصر,ّفالشقيّرّ,ّفمـّتمؽّ لػ)ـّتّؼ(وؿّبخصوصّالدعـّالعسكريّالصينيّاأل

ذفّعبدّالناصرّالمسبؽ,ّفاعتبرتّمصرّإسكندريةّدوفّسمحةّلميناءّاإلألولىّمفّارساؿّالشحنةّاألإ
ّالسوفييتي.أ ّاالتحاد ّمع ّعالقاتيا ّعمى ّسمبا ّيؤثر ّقد ّالفمسطينية ّالصينية ّالعالقات ّتطور ماّأّف

ردفّفيّنقاطّردف,ّفالموقؼّالصينيّجاءّمنحازاّبشكؿّكامؿّلصالحّالفمسطينييفّضدّاألبخصوصّاأل
ّ.ّّّاعسكريّوالخالؼ,ّودعمتيـّسياسياّ

ّاألوأّّ ّالدور ّليا ّكاف ّفقد ّالجزائر ّوالقادةّما ّفتح ّقادة ّبيف ّوالتعارؼ ّااللتقاء ّنقطة ّتوفير ّفي وؿ
ّىميةّالمبنانيةّلـّتكفّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّفيفيّبدايةّالحربّاألّأماّلبنافّفانوّوالصينييف,ّ

وّلكفّد.3ّّ.أدخميـّفيّوضعّسي ئفّالشعبيةّتقديـّالدعـّلمفمسطينييفّماّفرفضتّالصيّ,حسفّحاؿأ
ّساميّمسمـّنفىّذلؾّوّقاؿّافّالصيفّاستمرتّفيّدعـّالفمسطينييف.
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 الفصل الرابع

 م(9112 –م 9191الفمسطينية ) -العالقات الصينية 

 المقدمة 

ّتحدّ  ّالعالقاتّالصينية ّالسابؽّعف ّالفصؿ ّّ–ثّالباحثّفي ّحكـ ّفترة ّخالؿ ّتسيّالفمسطينية ماو
صّفّالباحثّخصّ أالّإحداثّفيّىذهّالعالقات,ّوعمىّالرغـّمفّترابطّاألّ.(Mao Zedongدونغ)

كؿّّولكفّألفشخاصّالقياداتّالصينيةّفحسب,ّأرّفيّفيّىذهّالدراسة,ّليسّلمتغيّ ّلكؿّمرحمةّفصال
مفّحيثّطبيعةّالعالقاتّالدوليةّلجميوريةّالصيفّّ,مرحمةّمفّىذهّالمراحؿّكافّلياّطابعياّالخاص

الشعبيةّ,ّوالتغييرّفيّمحدداتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّفيّكؿّمرحمةّمفّ
ّىذهّالمراحؿ.

يةّوتطوراتياّفيّالفترةّالواقعةّبيفّالفمسطينّ–فيّىذاّالفصؿّعفّالعالقاتّالصينيةّّوسيتحد ثّالباحث
ّ.9113ّمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّعاـّوقياـّالس9199ّعاـّّ(Mao Zedongماوّتسيّدونغ)وفاةّ

ّقسّ ّو ّالفصؿ ّالباحثّىذا ّـ ّمباحثإلى ّّ-وؿالمبحثّاالّ:ثالثة ّالصينية ّالخارجية ّالسياسة وّتطور
ّ ّمحدداتيا ّفيّىذه ّالفمسطينية ّعمىّالقضية العالقاتّالصينيةّّ-ثانيالمبحثّالّالمرحمة.وانعكاساتيا

ّ ّبيف ّاالنتقالية ّالفترة ّخالؿ ّتسيّدونغ)الفمسطينية ّبينغ)ّوّ(Mao Zedongماو ّتشياو  Dengدينغ
Xiaoping)حداثّالمرحمة,ّأالفمسطينيةّوتأثرىاّبأىـّّ-تطورّالعالقاتّالصينيةّ-لث,ّوالمبحثّالثا 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



52 
 

وانعكاساتيا عمى القضية            ومحدداتيا الخارجية الصينية: تطور السياسة ولالمبحث اال 
 الفمسطينية في ىذه المرحمة

يتضحّبشكؿّجميّأفّىناؾّتطوراّكبيراّفيّالسياسةّالخارجيةّّفيّىذهّالفترةمفّخالؿّدراسةّاألحداثّ
ىذاّالمبحثّّوفيّ.ييراّبمستوىّمعيفّفيّىذهّالسياسةالصينيةّّتجاهّالقضيةّالفمسطينية,ّوأفّىناؾّتغ

ّالباحثّبتحميؿ ّالخارجيةّالصينيةّّاألحداثّوالمواقؼّلتحديدّسوؼّيقوـ مستوىّالتغييرّفيّالسياسة
ّتجاهّالقضيةّالفمسطينية.

 نظرة عمى التغيرات الداخمية في الصين: 

الصيفّبمدّعظيـّبشعبو,ّوحضارتو,ّولعموّليسّمناسباّأفّنسميّمرحمةّأوّفترةّزمنيةّمفّعمرّىذاّ
البمدّالعظيـّباسـّشخصّمعيف,ّولكفّعندماّيكوفّلشخصّمحددّبالغّاألثرّفيّاالنتقاؿّبالصيفّمفّ

اىدّمرحمةّإلىّأخرى,ّويستطيعّىذاّالشخصّأفّيحفرّاسموّفيّعقوؿّالناسّقبؿّأفّيتركوّعمىّالشّو
الدالةّعمىّإبداعاتوّليذهّاألمة,ّفالّيكوفّىناؾّخطأّإذاّسميتّمرحمتوّباسمو,ّفقدّتـّالحديثّسابقاّ

دينغّواآلفّسيتـّالحديثّعفّحقبةّّ.((Mao Zedongماوّتسيّدونغ)عفّالحقبةّالماويةّ)فترةّحكـّ
مرحمةّجديدةّمفّّ,ّلماّليذاّالرجؿّمفّأثرّكبيرّفيّانتقاؿّالصيفّإلى(Deng Xiaopingتشياوّبينغ)

ّالبناءّوّالتطور.ّّ

ّوالسمبّ ّوالنيب ّوالغزو ّوالخارجية ّالداخمية ّالحروب ّمف ّومعقدة ّصعبة ّبفترة ّالصيف ّمر ت ّأف بعد
ّالذيّىيأّ ّاألمر ّالسبعينات, ّنياية ّفي ّباتتّاألوضاعّمستقرة ّالمدمرة, ّالسياساتّوعواقبيا وفوضى

ّ ّمنيا ّالقمب ّوفي ّلمبالد, ّالسياسية ّتشلمقيادة ّبينغ)دينغ ّلتحريرّ(Deng Xiaopingياو ّتتطمع ّأف ,
طالؽّالم ّلبناءّصيفّجديدة.العقوؿّوا  ّالصيفّعموما,ّفّبادراتّالمبدعة كانتّالتحدياتّجسيمةّأماـ

أيقفّبأفّمفتاحّالحؿّيكمفّفيّتركيزّكؿّالجيودّعمىّإصالحّالداخؿّّدينغشعباّوحزباّوحكومة,ّلكفّ
بادّمفّالفقرّواالنغالؽ,ّوجمبّالتكنولوجياّ واالنفتاحّعمىّالخارجّوتنميةّاالقتصادّوتخميصّالبالدّوالع 

وىوّشابّّالمفيدةّمفّكؿّمكافّمتقدـ,ّخاصةّمفّالغرب,ّومنوّفرنساّالتيّأمضىّفيياّخمسّسنوات
ّ.مرفيّمقتبؿّالع

حريصاّفيّالحفاظّعمىّاالشتراكيةّفيّالصيف,ّلكنوّنادىّبصوتّقويّومسموعّبفكرةّأفّّدينغوكافّ
االشتراكيةّىيّاإلسراعّبتطويرّوتنميةّقوىّاإلنتاج,ّوبحثّواكتسابّوتعمـّالتكنولوجياّواالطالعّعمىّ

ّّو ّبالشجاعة ّوالتحمي ّمنيا, ّواالستفادة ّاألجنبية ّلمدوؿ ّالمتقدمة ّاإلدارة ّنظاـّتجارب ّإلصالح الجرأة
ّاإلدارةّاالقتصادية,ّوخمؽّاقتصادّالسوؽّاالشتراكي.ّ
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ّ ّّدينغوطرح ّفترة ّووضع ّثالثّخطوات, ّمف ّالصيف, ّلواقع ّالمالئمة ّالتنموية سنة91ّّاالستراتيجية
91ّلتحقيؽّأىدافيا,ّوركزّعمىّأفّيتـّخالؿّالخطوةّاألولىّتوفيرّالغذاءّوالكساءّلممواطنيفّخالؿّ

والخطوةّالثانيةّىيّزيادةّإجماليّّ.موعدّالمحددّفيّنيايةّالثمانيناتّتحقؽّاليدؼّقبؿّالسنوات,ّوفعال
ؼّفيّعاـّأضعاؼّفيّنيايةّالقرفّالعشريف,ّوفعالّتحقؽّاليد9ّبواقع9191ّّالناتجّالمحميّلعاـّ

ّالمحدد9111ّ ّالموعد ّالّ.قبؿ ّإلجماليّالناتج ّبالنسبة ّالفرد ّمعدؿّدخؿ ّزيادة ّالثالثة محميّوالخطوة
ّ ّعاـ 1111ّّليصؿ ّأيّعاـ ّحينو, ّفي ّالنمو, ّالمتوسطة ّالدوؿ ّمعدؿ ّالمواطف1111ّإلى ّيكوف ,

ّبمستوى ولتحقيؽّكؿّذلؾّالّبدّمفّإجراءّأربعّتحديثاتّفيّاالقتصادّّ.حياةّرغيدةّالصينيّمتمت ًعا
ّوالع ّالوطنيوالزراعة ّوالدفاع ّوالتكنولوجيا ّّ.موـ ّعاـ ّفي 9199ّفقاـ ّمسيرة ّانطالؽ ّعاـ اإلصالحّ,

ّجيميف ّوىي ّالصيف, ّشرؽ ّبشماؿ ّالثالث ّلممقاطعات ّالتفقدية ّبجولتو ّبالصيف,  Jílín)واالنفتاح
Shěng)ّلياونينغّو( Liáoníng Shěng)ّوىيمونغجيانغ( Hēilóngjiāng Shěng)ّّليمتقي ,

ّمفّأجؿّتنفيذّ ّالجيود ّإلىّتعزيز ّيحؿّبو ّأو ّإليو ّفيّكؿّمكافّيصؿ ّداعيا ّومواطنييا, بمسؤولييا
ّلذلؾّمفّخالؿّ ّالظروؼّمييأة ّإلىّأف ّمشيرا ّلمصيف, ّفيّالتحديثاتّاألربعة ّالحزبّوالدولة ميمة

9ّ.المضيّقدماّباإلصالحّوالتطويرّودعـّذلؾّباالنفتاحّعمىّكؿّماّىوّمفيدّمفّالخارج

ّواّ  ّداخمية ّبيئة ّتوفر ّمف ّبد ّفال ّالذكر, ّاألىداؼّالسابقة ّتحقيؽ ّفي ّالنجاح ّأجؿ ودوليةّّقميميةمف
وىذاّيتطمبّسياسةّخارجيةّحكيمةّونشطةّّ.,ّوبالنسبةّلكؿّاحتياجاتّالمرحمةمستقرة,ّبالنسبةّلمصيف

لتوفيرّمتطمباتّالنجاح,ّوالشرؽّاألوسطّبطبيعةّالحاؿّجزءّمفّالبيئةّالدوليةّالتيّتكمفّفيياّعناصرّ
ّالمرحمةميمةّم ّالشرؽّّ.فّمتطمباتّالنجاحّفيّىذه ّالخارجيةّتجاه ّاختمفتّمحدداتّالسياسة لذلؾ,

تّاألوسطّوتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّفيّىذهّالمرحمةّجزئياّعفّالمرحمةّالماوية,ّويمكفّاعتبارّالمحددا
وسوؼّيتحدثّالباحثّعفّأىـّالمحدداتّالتيّلياّارتباطّمباشرّأوّّالجديدةّمستمرةّإلىّيومناّىذا.

ّسطينية.غيرّمباشرّمعّالقضيةّالفم

ّمحددات السياسة الخارجية الصينية في ىذه المرحمة وانعكاساتيا عمى القضية الفمسطينية:

ّالسياسةّّالمحدد األيديولوجي: –أوال ّتحديد ّفي ّالماوية ّالفترة ّخالؿ ّميما ّدورا ّاأليديولوجيا لعبت
ركةّالتحررّحّالخارجيةّلجميوريةّالصيفّالشعبية,ّوبخاصةّمسألةّدعـّحركاتّالتحررّالوطنيّومنيا

ّلمبالدّالفمسطينية ّوّحاكما ّفكافّالحفاظّعمىّالحزبّالشيوعيّالصينيّقائدا ّالمرحمة, ّفيّىذه ّأما ,
حمةّعفّسابقتياّىوّالبعدّّرولكفّماّيميزّىذهّالمّ.الشتراكيةّىدفاّمفّأىداؼّالمرحمةوعمىّالصيفّا

ّ ّأدرؾ ّحيث ّالدولية, ّالعالقات ّفي ّخاصة ّاأليديولوجي ّالتشنج ّالشيوعيةّأّدينغعف ّاأليديولوجية ف

                                                           
1
 كدٌمً, مصدر سابق.  
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المتطرفةّتتعارضّمعّالسياسةّالخارجيةّالواقعيةّوالمرنة,ّفكافّعنوافّالمرحمةّتقديـّالمصمحةّالوطنيةّ
9ّ.عمىّاأليديولوجيا

ّانعكسّىذاّالتطورّعمىّالقضيةّالفمسطينية,ّفمـّيعدّالدعـّالعسكريّلػ)ـّتّؼ(ّكماّكافّفيّالسابؽ.

تّالميجةّالصينيةّفيّخطاباتياّالسياسيةّواإلعالمية,ّحيثّتـّإسقاطّتغيّرّالمحدد السياسي: –ثانيا
ّالدوؿ ّعف ّالعداء ّالمتحدةّصفة ّالواليات ّوخاصة ّّ.الغربية ّالجديد, ّالصيف ّزعيـ ّتشياوّوقاـ دينغ

ّإلىّالوالياتّالمتحدة,ّ(Deng Xiaopingبينغ) ّشييرة ّ.فركبّالحنطورّوارتدىّقبعةّتكساسّبزيارة
تجاهّالوالياتّالمتحدةّلـّتأخذّشكؿّالتحالؼ,ّبؿّحافظّعمىّمسافةّثابتةّّدينغومعّذلؾّفإفّسياسةّ

ّمصالحّالصيف ّتمميو ّأوّحسبّما ّالموضوعية ّوفؽّوقائعيا ّعمىّكؿّحالةّعمىّحدة ّيحكـ 1ّ.وبدأ
مريكاّوبريطانياّمفّالطالبّلمدراسةّفيّأّالؼوأرسمتّالصيفّاالّ.يفوازدادّالتبادؿّالتجاريّبيفّالدولت

ّيؤثرّعمىّعالقتياّمعمكافّأيّموقؼّمفّشأنوّأفّوأصبحتّالصيفّتتجنبّقدرّاإلّ.واليابافوفرنساّ
3ّّ.واشنطف ّتحسنت ّالعربي ّالمستوى ّالعربيةوعمى ّالدوؿ ّبأغمب ّالصيف ّمفّّ.عالقة ّالرغـ وعمى

سرائيؿ,ّإالّأفّالموقؼّالصينيّالذيّظيرّ الموقؼّالصينيّالغامضّمفّاتفاقيةّالسالـّبيفّمصرّوا 
فيّاستقباؿّمستشارّالساداتّحسفّالتياميّفيّبكيف,ّوموقؼّاإلعالـّالصينيّفيّتغطيةّاألحداثّ

وفيماّبعدّتطورت9ّّ.داتوالمواقؼّالتيّتمتّتوقيعّاتفاقيةّكامبّديفيد,ّأظيرتّأفّالصيفّداعمةّلمسا
ّالشرؽّاألوسطّتخضعّ ّتجاه ّالصيفّإلىّالشرؽّاألوسطّحيثّأصبحتّتقوـّعمىّأفّسياستيا نظرة
لسياستياّالعامةّالداعيةّإلىّبناءّبيئةّاستقرارّوسالـّدولية,ّوأفّمسألةّالشرؽّاألوسطّمسالةّمعقدةّ

بّدوراّميما,ّوىيّتسعىّلبناءّومعّذلؾّفييّتعتقدّأفّلمعّرّجدا,ّولدىّالعربّوجياتّنظرّمختمفة,
تعاوفّاقتصاديّمعيـّأكثرّمفّميمياّلتعاوفّسياسي,ّحيثّإفّتطويرّوتنميةّاالقتصادّالصينيّىوّ

لحؿّّ وبناءّعمىّىذهّالنظرةّفقدّكافّلمصيفّأفكارّخاصةّ.السبيؿّإلرغاـّالعالـّعمىّاالستماعّإليؾ
ّعمى ّتقوـ ّاألوسط ّالشرؽ ّاإلقميميّمشاكؿ ّالتعاوف ّاألمنيةّاعتماد ّلمسياسة ّكأساس ّالرغبةّّوّ عدـ

بالتورطّعسكرياّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسط,ّوقناعةّالصيفّبأفّالتعاوفّالثنائيّوالالمتعددّوبناءّالتنميةّ
ّمفّاألزماتّفيّالمنطقةّويعالجّمشكمةّاإلرىاب,ّإضافةّإلىّالتزامياّباعتمادّ االقتصاديةّسوؼّيحد 

ّفيّتطبيؽّسياس ّالتجاىاتّحوارّالحضاراتّالقنواتّالدبموماسية ّفيّالشرؽّاألوسط,ّوتشجيعيا اتيا
1ّ.الثنائيةّوالمتعددة
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ّالسمم ّالحؿ ّفأصبح ّالفمسطينية, ّالقضية ّعمى ّالتطور ّىذا ّانعكس ّفكرةّوقد ّالفمسطينية ّلمقضية ي
ّاإلمبرياليةّ.معقولة ّذراع ّتعد ّفمـ ّالصيفّإلسرائيؿ, ّبالقوةّوتغيرتّنظرة زالتيا ّوا  ّ.التيّيجبّقطعيا

ر جتّفكرةّالتعامؿّمعياّمفّالتمميحّإلمكانيةّاالعتراؼّبيا,ّحيثّنشرّتعميؽّفيّصحيفةّالشعبّوتد
ـ,ّجاءّفيو:ّ"...ّعمىّبيغفّوأمثالوّأفّيفيمواّأنوّفقط9199ّاليوميةّالصينيةّفيّالثامفّمفّآذارّعاـّ

جنبًاّإلىّجنبّمعّبعدّأفّتغيرّإسرائيؿّمجراىا,ّوتتخم ىّعفّسياسةّالعدوافّوالتوسعّيمكنياّأفّتعيشّ
ّمسؤولةّفيّالعالـ.. إلىّأفّوصؿّإلقامةّعالقاتّدبموماسيةّكاممة9ّّ".ّالدولةّالعربية,ّوت ق ب ؿّكدولٍة

ّ ّلألىداؼ9111ّعاـ ّ)إضافة ّمتعددة ّأىدافا ّلمصينييف ّيحقؽ ّإسرائيؿ ّالعالقاتّمع ّتوثيؽ ّإف ّإذ ـ,
ّ ّالحقا( ّليا ّسنتطرؽ ّالتي ّوالتكنولوجية ّوالعسكرية ّاالقتصادية ّالتأثير ّوالسياساتّمنيا ّالقرارات في

ّلموبيّالييوديّفيّالكونغرسّاألمريكي,ّّ.األمريكية ّكبيًرا فإنوّمفّالمعروؼّلمجميعّبأفّىناؾّنفوًذا
ويمكفّإلسرائيؿّالتأثيرّفيّالسياساتّاألمريكيةّمفّخالؿّىذاّالموبي,ّوىذهّالسياساتّيمكفّأفّيكوفّ

ّالصيف ّسمبيّعمى ّإيجابيّأو ّتأثير ّالشعب1ّّ.ليا ّلحقوؽ ّالموقؼّالصينيّداعما ّذلؾّاستمر ومع
ّ ّعاـ ّاحتالليا ّتـ ّالتي ّاألراضي ّفي ّدولتو ّإقامة ّفي ّأيّحؿ9199ّالفمسطيني ّالالجئيف ّوعودة ـ,

ّالسابؽّ ّالقراراتّفي ّرفضتّىذه ّالصيف ّأف ّ)مع ّذاتّالصمة ّالمتحدة ّحسبّقراراتّاألمـ القضية
ّ(.339و191ّوبخاصةّالقرارّ

كافّتحديثّاالقتصادّالصينيّأحدّالتحديثاتّاألربعةّالتيّحددتياّسياسةّّقتصادي:المحدد اال –ثالثا
اإلصالحّوّاالنفتاح,ّوتـّإنجازّالكثيرّفيّىذاّالمجاؿ,ّسواءّفيّالسياسةّاالقتصاديةّالعامةّوّطرؽّ
ّفكانتّالصناعةّوالتجا ّلمدولة, ّأوّفيّالتركيزّعمىّالمجاالتّذاتّالدخؿّاألعمىّبالنسبة رةّإدارتيا,

فعّنسبةّاليدؼّاألكثرّأىميةّبالنسبةّلتحديثّاالقتصادّالصيني,ّوىذاّيتطمبّتقميصّنسبةّالفالحيفّوّر
وقدّاستطاعتّالصيفّتحقيؽّنجاحّباىرّفيّىذاّالمجاؿ,ّحيثّتقم صّّ.الحضرّفيّالمجتمعّالصيني
اتّـ,ّوانخفضّحجـّالمنتج1111%ّعاـ11ّـّإلى9199ّ%ّعاـ91ّعددّالعامميفّفيّالزراعةّمفّ

ّ ّمف ّالصينية ّالصادرات ّفي ّالخاـ ّالمنتجات ّمف ّوغيرىا 11ّالزراعية ّإلى ّحجـ%91ّ ّوارتفع ,%
فقدّغزتّالصيفّمعظـّأسواؽّالعالـ,ّ أماّتجاريا3ّ.%11%ّإلى11ّالمنتجاتّالصناعيةّالجاىزةّمفّ

وأصبحتّجممةّ"صنعّفيّالصيف"ّواسعةّاالنتشارّحتىّفيّالدوؿّالكبرى,ّلدرجةّأنوّأصبحّيطمؽّ
ـّإلىّالعاـ9199ّوىذاّليسّغريباّحيثّإنوّمفّعاـّّ.)مصنعّالعالـ(ّأوّ)ورشةّالعالـ(ّىّالصيفعم

ولكيّتحقؽّىذهّاإلنجازاتّفال9ّّ.ضعفا31ّـّازدادّإجماليّالقيمةّاإلنتاجيةّلمصناعةّالصينية1113ّ
التجارةّ)األسواؽّ(ّّوبدّمفّتوفرّالعناصرّاألساسيةّلكؿّمفّالصناعةّ)الطاقةّوالموادّالخاـّوالتكنولوجيا

                                                           
1
 .31, ص: 2116, شتاء 24, العدد مجلة الفكر السٌاسًاالسرائٌلً", دمشق: -جابر ابراهٌم سلمان, "الصٌن و الصراع العربً 
2
 .117-97, مصدر سابق, ص: 2112الوادي,  
3
وانغ منغ كوي و اخرون , سلسلة اساسٌات الصٌن : االقتصاد الصٌنً, ترجمة تشنغ بوه رونغ و اخرون, )بكٌن : دار النشر الصٌنٌة عبر  

 .1(, ص: 2115القارات , 
4
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وىذاّيقودناّإلىّمعرفةّاألىميةّالكبرىّلمنطقةّالشرؽّاألوسط,ّفييّعنصرّأساسيّفيّّ.وطرؽّالنقؿ(
ّكالّالمجاليف,ّوسوؼّنتحدثّعفّذلؾّبشيءّمفّالتفصيؿ.

ـّوالتي9199ّالطاقة:ّخالؿّالخطوةّاألولىّمفّاستراتيجيةّالتنميةّالصينيةّالتيّأقرتّعاـّ -9
اّفيّتوفيرّرّالكساءّالدافئّوالغذاءّالكافي,ّاعتمدتّالصيفّعمىّنفسيكانتّتيدؼّإلىّتوفي
ولكفّبعدّأفّأصبحتّالصناعاتّالتصديريةّأحدّأىداؼّالتحديثّفيّّ.احتياجاتّىذهّالمرحمة

االقتصادّالصيني,ّأصبحتّالمواردّالصينيةّغيرّكافيةّوبخاصةّمواردّالطاقة,ّبحيثّانتقمتّ
ـ,ّوبخاصةّأف9113ّيّإنتاجّالطاقةّإلىّبمدّمستوردّلياّعاـّالصيفّمفّبمدّمكتفيةّبقدراتياّف

ّ.%99,1ّ-%9,9ّتراوحّبيف1199ّّ-1119معدؿّالنموّاالقتصاديّالصينيّفيّالفترةّبيفّ
ّتست ّالبمد ّأف ّاالقتصادية ّالمؤشرات ّوتدؿ ّنحو ّالطاقوية11ورد ّحاجاتيا ّمف فحسبّّ.%

%ّمنياّمف99ّالنفطّيوميا,ّمميوفّبرميؿّمف9,11ّّتستوردّالصيفّنحو1199ّّإحصاءاتّ
ّو ّاألوسط, ّأكبر91ّالشرؽ ّالسعودية ّتعتبر ّأساسي ّوبشكؿ ّالوسطى, ّوآسيا ّروسيا %ّمف

ّالنفطية91اّنحوّمصدرّلمنفطّبالنسبةّلمصيف,ّحيثّتستوردّمني وتميياّّ.%ّمفّاحتياجاتيا
ّ ّنحو ّمنيا ّفإف1ّإيرافّحيثّتستورد ّوحسبّالدراساتّالصينية ّالنفطية, ّاحتياجاتيا %ّمف

الوالياتّالمتحدةّتحاوؿّالسيطرةّعمىّمنابعّالنفطّوطرؽّتصديرهّفيّالشرؽّاألوسط,ّوبيذاّ
ّ.تراتيجيةّالّيمكفّاالستغناءّعنياتتمكفّمفّالضغطّعمىّالصيفّوتيديدىاّمفّخالؿّسمعةّاس

ّالسببّالرئيسّوراولعؿّى ّالسوريذا ّالنظاـ يرافّّ,ءّتمسؾّالصيفّبدعـ ّوا  ألفّسقوطّسوريا
ّولكيّتتفادىّأيّخطرّعمىّ ّعمىّالشرؽّاألوسط, ّالوالياتّالمتحدة سيكوفّلصالحّسيطرة
ّباإلضافةّإلىّمدّ ّىذا ّتحاوؿّبناءّقواعدّعسكريةّفيّباكستافّوفيّعدف, طرؽّالنقؿّفإنيا

9ّ.ازخستافأنابيبّبريةّعبرّميانمارّوك

%ّمفّاحتياجاتيا11ّويتوقعّالبعضّأفّالصيفّسيرتفعّاعتمادىاّعمىّالنفطّالخميجيّليصؿّإلىّنحوّ
ّ ّالمستوى1111ّعاـ ّوبسببّتحسف ّاالقتصاديّالصيني, ّالنمو ّفي ّالمستمر ّوذلؾّبسببّالتزايد ـ,

راجعّالمخزوفّاالقتصاديّلمشعبّالصينيّمماّيزيدّنسبةّمالكيّالسياراتّفيّالصيف,ّباإلضافةّإلىّت
ّوالجودةّ ّالكبير ّحيثّالمخزوف ّالنفطية ّالخميج ّيضاؼّإلىّميزاتّمنطقة ّكمو النفطيّالصينيّوىذا

1ّ...العاليةّوسيولةّالمواصالتّوغيرىا

األسواؽ:ّمنذّبدايةّسياسةّاإلصالحّواالنفتاحّوالصيفّتتقدـّفيّخطىّمتزنةّنحوّالتحديثّ -1
ّخاصال ّبشكؿ ّاالقتصادي ّوالتحديث ّدّ.عاـ ّوفي ّعاـ ّإلى1119ّّيسمبر ّالصيف انضمت

                                                           
1
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ّالص ّاالقتصاد ّدخؿ ّالوقت ّذلؾ ّومنذ ّالعالمية, ّالتجارة ّلالنفتاحّمنظمة ّجديدة ّمرحمة يني
ومفّأىـّسماتّىذهّالمرحمةّالتحوؿّمفّاالقتصادّالموجوّلمداخؿّإلىّاقتصادّموجوّّ.الشامؿ

ّالمجاؿ,ّحيث9ّ.لمتصدير إفّحجـّالتجارةّّواستطاعتّالصيفّتحقيؽّإنجازاتّكبيرةّفيّىذا
وىذاّالتطورّيحتاجّإلىّاألسواؽ1113.1ّّو9199ّضعفاّبيفّعامي99ّّالخارجيةّتضاعؼّ

ّحيثّتتمتعّأسواؽّالشرؽّاألوسطّوفؽّ ّالشرؽّاألوسط, ّمنطقة ّأىمية ّوتأتيّىنا الخارجية,
ّالقدرة ّوالثانية ّاألسواؽ, ّىذه ّقرب ّاألولى ّرئيستيف: ّبميزتيف ّالصينية ّالشرائيةّاالستراتيجية

والستثمارّميزةّقربّاألسواؽّتحاوؿّالصيفّإحياءّطريؽّالحريرّّ.خاصةّفيّالدوؿّالنفطية
ّوالع ّسوريا ّإلى ّليصؿ يراف ّوا  ّطاجيكستاف ّمف ّليمر  ّالخميجالقديمة ّإلى ّثـ ّوتركيا أماّّ.راؽ

39ّبخصوصّالقدرةّالشرائية,ّفقدّارتفعّحجـّالتبادؿّالتجاريّبيفّالصيفّودوؿّالمنطقةّمفّ
 1193.3مميارّدوالرّعاـ191ّّليصؿّإلى1119ّّرّعاـّمميارّدوال

ّاالستثماراتّ -3 ّبحجـ ّمقارنة ّفيّالصيفّتعتبرّمتواضعة ّإفّاالستثماراتّالعربية االستثمارات:
ّأحداثّ ّوحتىّبعد ّاألمريكية, ّوالوالياتّالمتحدة ّفيّأوروبا ّحجـ99ّّالعربية ّتراجع سبتمبر

ّولكنو ّوأوروبا ّأمريكا ّفي ّالعربية ّالداخميّاالستثمارات ّاالستثمار ّإلى ّحجـ9ّّ.تحوؿ أما
ّ ّتشكؿ ّحيث ّمتواضعة, ّتزاؿ ّما ّاألخرى ّفيي ّالمنطقة, ّفي ّالصينية %ّفي9ّاالستثمارات

ّ ّبينما ّاألوسط, ّو39الشرؽ ّآسيا ّغرب ّو99%ّفي ّأوروبا ّالجميوريات91ّ%ّفي %ّفي
 1.%ّفيّافريقيا91وّ%ّفيّجنوبّآسيا99السوفييتيةّالسابقةّو

ؿّالباحثّالحديثّعفّمبيعاتّاألسمحةّضمفّالمحددّاالقتصاديّوليسّتجارةّاألسمحة:ّ -9 فض 
ّألن ّاألمني, ّالمحدد ّوليسّالعكس.ّّوضمف ّالمنطقة ّلدوؿ ّالصينية ّاألسمحة ّمبيعات يقصد

ّتستحؽّ ّالصفقاتّالتي ّحيثّكانتّبداية ّاإليرانية, ّالحربّالعراقية ّمف ّالباحثّأوال وسيبدأ
3,1ّنماّإليرافّبنحوّممياراتّدوالر,ّبي1ّةّلمعراؽّبنحوّالذكر,ّفتقدرّمبيعاتّاألسمحةّالصيني

ـ,ّأماّاآلفّفإف9199ّثـّننتقؿّإلىّصفقةّالصواريخّالتيّبيعتّلمسعوديةّعاـّّ.مميارّدوالر
الصيفّتأتيّفيّالمركزّالرابعّمفّمصد ريّالسالحّلدوؿّالمنطقة,ّحيثّبمغتّمبيعاتّالصيفّ

 9.نطقة%ّمفّمجموعّمشترياتّالم1,9لممنطقةّبنحوّ

مفّخالؿّماّسبؽّتظيرّاألىميةّالكبيرةّلمنطقةّالشرؽّاألوسطّبالنسبةّلالقتصادّالصيني,ّبكؿّماّ
يرافّأىـّمصدريفّلمنفطّبالنسبةّلمصيف,ّوتعتبرّدوؿّ فيياّمفّتناقضات,ّبحيثّتعتبرّالسعوديةّوا 
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تيّتسيرّفيّالالخميجّالعربيّمفّأىـّاألسواؽّبالنسبةّلمسمعّالصينية,ّولكنياّتصنؼّضمفّالدوؿّ
مميوفّدوالر11ّّأماّإسرائيؿّفقدّكافّحجـّتجارتياّمعّالصيفّيقدرّبنحوّّ.ركبّالوالياتّالمتحدة

1191.9ّمميارّدوالرّعاـ9,9ّّولكنياّوصمتّلنحو9111ّّفيّعاـّ

ّإيجابياّ ّيكوف ّيفترضّأف ّحيث ّالفمسطينية, ّالقضية ّعمى ّالمحدد ّانعكاسّىذا ّاستنتاج ويمكف
ّالفمسطينييف, ّالتيّتشكمياّّلصالح ّالكبيرة ّاألىمية ّإالّأفّىذه ّذكر ّما ّكؿ ّرغـ ّأنو ولكفّالواقع

ّالصينيّ ّالدعـ ّعمى ّاألىمية ّمف ّبنفسّالدرجة ّتنعكس ّال ّالصيني, ّلالقتصاد ّالعربية المنطقة
وىذاّنابعّمفّالفيـّالصينيّالدقيؽّلواقعّالدوؿّالعربية,ّحيثّالخالفاتّالبينيةّّ.قضيةّالفمسطينيةلم

األىداؼّالمنفصمةّلكؿّدولةّعفّأىداؼّالمنطقةّأوّاألمةّالعربيةّبشكؿّعاـ,ّإضافةّإلىّالكثيرة,ّّو
ّلموالياتّالمتحدةتبعيةّأغ لذلؾّتعاممتّالصيفّبذكاءّوحنكةّسياسيةّمعّىذهّّ.مبّدوؿّالمنطقة

المعطيات,ّفأخرجتّنفسياّمفّتناقضاتّالمنطقة,ّوفضمتّالعالقاتّاالقتصاديةّعمىّالعالقاتّ
ولكفّلوّّ.كؿّاألطراؼّالمختمفةّفيّالمنطقةّوحاولتّأفّتقؼّعمىّنفسّالمسافةّمفّالسياسية,

ّالعربيةّعامةّومفّ ّالموقؼّالصينيّمفّالقضايا ّلتغير ّومستقؿ, كافّىناؾّموقؼّعربيّموحد
ّالقضيةّالفمسطينيةّخاصةّليكوفّأكثرّإيجابيةّلصالحّالعرب.

عامةّلمسياسةّالخارجيةّىاماّفيّتحديدّالتوجياتّالّيمعبّالعامؿّالجغرافيّدوراّالمحدد األمني: –رابعا
ّدولة ّدراساتّّ.ألية ّأكدتّعميو ّالذي ّاألمر ّوىو ّدولة, ّألي ّاألمني ّالمحدد ّمف ّأساسي ّجزء ألنو

ّ"ماكيندر"ّو"مارشاؿّماكموىاف",ّولذلؾّفمفّالميـّتبييفّأىـّمعالـّالمجاؿّالجغرافيّالصيني.

وتعدّثالثّأكبرّدوؿّالعالـّمساحةّبعدّكؿّمفّروسياّ,²ّكـ1.191.999ّتتربعّالصيفّعمىّمساحةّ
دولةّمنيا:ّروسيا,99ّّوتتميزّبموقعّذيّأىميةّاستراتيجيةّفيّمنطقةّشرؽّآسيا,ّإذّتجاورّّ.وكندا

ولمصيفّعمؽّاستراتيجيّكػبير,ّوىوّعامؿّميـّفيّّ.وفيتناـ,ّوكورياّالشمالية...إلخواليند,ّوباكستاف,ّ
يجيّالدفاعيّخصوصا,ّوبخاصةّفيّحالةّالتعرضّليجوـّنووي,ّإذّيبمغّتدعيـّوزفّالدولةّاالسترات

وتشرؼّّكـ.9999ّـ,ّومفّالشرؽّإلىّالغربّك9113ّأقصىّاتساعّلياّمفّالشماؿّإلىّالجنوبّ
ّالبحريةّ ّأو ّالحرير, ّكطريؽ ّالبرية, ّسواء ّالعالـ ّفي ّوالتجارة ّلممواصالت ّىامة ّطرؽ ّعمى الصيف

ّّو ّاليادي, ّالمحيط ّعمى ّاألصفر,ّبإطالليا ّوالبحر ّالشرقي, ّالصيف ّوبحر ّالجنوبي, ّالصيف بحر
ّيفوؽ1ّ.تايوافومضيؽّ ّبتعداد ّسكانا, ّالصيفّأكثرّبمدافّالعالـ مميار9,3ّّومفّالجانبّالبشريّتعد

ّترتبّعميوّالتزاماتّكبيرةّأيضا.ّوىذاّالعددّلوّأىميةّكبيرةّفيّالبعدّاألمني,ّويّ,نسمة
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بفضؿّماّتتميزّّكبرّالمؤسساتّالعسكريةّفيّالعالـريةّالصينيةّمفّأأماّعسكرياّفتعد ّالمؤسسةّالعسك
ّوالكفاءةّ ّالتقنية ّوكذلؾ ّالتقميدي( ّأو ّاالستراتيجي ّ)سواء ّالتسمح ّحيث ّومف ّعددي, ّتفوؽ ّمف بو

,ّتعد9199ّفمفّناحيةّالقدراتّالنووية,ّنجدّأفّالصيفّالتيّدخمتّالناديّالنوويّعاـّّ.نولوجيةالتك
اليوـّأكبرّقوةّعسكريةّفيّآسيا,ّوأنياّالدولةّالوحيدةّالتيّقامتّبنشرّأسمحةّنووية,ّولياّقوةّنوويةّ

ّاألمريكية ّالمتحدة ّلمواليات ّرادعة ّتكوف ّأف ّانعكا9.بإمكانيا ّالصيني ّالنووي ّالخيار ّالعتزازّويعد سا
الصينييفّبأنفسيـ,ّوبأمجادّالمممكةّالوسطىّ)مركزّالعالـ(,ّوبفضؿّاألسمحةّالنوويةّتحاوؿّالصيفّ
عمىّحدّتعبيرّ"بيارّبيرنيو",ّاالنتقاـّمفّاإلىانةّالتيّلحقتّبياّعندماّالتقتّبالغرب,ّوكسرّاحتكارّ

1ّّّ.القوتيفّالعظمييفّآنذاؾّلمقوةّالنووية

ّ ّبرنامجا ّالصيف ّوتتبع ّكم فيا ّبيف19ّّلتحديثّقوتيا ّالممتدة ّفيّالفترة ,9111ّّ-9199مميارّدوالر
مفّالترسانة91ّّ\9ورغـّأفّالتقديراتّالغربيةّترىّأفّالترسانةّالنوويةّالصينيةّالّتزيدّنسبتياّعفّ

ّفييّتمتمؾّثالثّأكبرّمركبّنوويّفيّالعالـ,ّ.,ّإالّأفّذلؾّالّيقمؿّمفّأىميتيااألمريكيةّأوّالروسية
ّالصيفّ"نظـّّقنبمةّنووية.1911ّرأسّنوويّو311ّوتمتمؾّحسبّتقديراتّاحتماليةّحواليّ وبحوزة

(ّ ّلمقاراتDelivery systemsّإطالؽ" ّالعابرة ّالباليستية ّالصواريخ ّخاصة ّالدقة, ّوعالية ّمتطورة ,)
(ّالقادرّعمىّحمؿّرؤوسّنوويةDF-5ّآالؼّكـ,ّوصاروخّ)9ّ(ّالذيّيصؿّمداهّإلىDF-4ّمثؿّ)

عددة,ّوىيّصواريخّمتحركةّيمكفّتحريكياّحوؿّالصيف,ّوبالتاليّإصابةّأىداؼّفيّدوؿّكاليابافّمت
ّفانجّ ّ)دونج ّمػثؿ: ّالػمدى, ّمتػوسطة ّإلىّالصواريخ ّباإلضافة ّواليند, ّوصواريخ19ّو91ّوروسيا ,)

(Julang 1(ّو )Julang 2(ّ ّاالستراتيجية ّالقاذفات ّوكذلؾ ,)H-6ّالحاممة ّالنووية ّوالغواصات ,)ّ
3ّّّّّّّّّّّّّّ.لمصواريخّالنووية

ّقدراتياّ ّفي ّالتخمؼ ّمدى ّأدركت ّولكنيا ّالمستوى, ّىذا ّعمى ّالصينية ّالعسكرية ّالقدرات ّتكف ولـ
ّالقواتّ ّمع ّالعسكرية ّالمواجية ّبعد ّالعسكرية, ّعاـ ّتحديثّّ.ـ9191الفيتنامية ّبدأتّعممية ومفّثـ

اّلـّتصؿّإلىّواسعةّلجيشياّوقدراتياّالعسكرية,ّومعّأنياّحققتّإنجازاتّكبيرةّفيّىذاّالمجاؿ,ّإالّأني
ّالعظمى ّالدوؿ األميركيةّ القوات انتصار عقب أساسية بصورة ذلؾ الصيف أدركت وقدّ.مستوى

 تحديثاتيا تنظيـ إعادة قررت وليذا .ـ9119 سنة الثانية الخميج حرب في الحديثة التكنولوجيا باستخداـ
 عمى عممت ثـ والدفاع,ّومف والصناعة الزراعة قبؿ عميا أولوية والتكنولوجيا العمـ األربعة,ّوجعؿ

ّوالتحوؿ عقيدتيا تغيير ّ الماوية النظرية مف العسكرية ّ".الضخمة الدفاعية االستراتيجية"المعروفة
 التحرير جيش د عي وتالياًّ ."الجديدة الدفاعية االستراتيجية" نظريةّ إلى ".الشعبية الحرب ةاستراتيجي"أو
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ّالماوية مع تتعارض جديدة ميمة تبني إلى الشعبي  إلنجاز محدودة حربّ:الطويؿ لمصراع العقيدة
 وكي.ّقميمة أياـ غضوف في عاليةّالتكنولوجيا مسمحة قوات باستخداـ وسريع حاسـ عسكري انتصار
ّوأسمحتيا تحديث في الصينية الدفاع وزارة شرعت ىذا, يتحقؽ  المتقدمة, واألنظمة باألجيزة جيشيا

 لكف عدداًّ أقؿ قوي إيجادّجيش فكرة عمى واعتمدت الكـ, خالؿ مف جيشيا تعزيز فكرة عف وابتعدت
 انتياء مع الصراعّوتكتيكاتو قوانيف تغير بعد أنو والحاؿّ.العسكرية التقنيات بأحدث ومسمح ذكاء, أكثر

 مكانتياّالجديدة مع يتالءـ بما العسكرية استراتيجيتيا بناء إعادة عمى الصيف عممت الباردة, الحرب
 متعددة عميا استراتيجيا عمى معتمدة واإلقميمية, الكونية أىدافيا يخدـ وبما االقتصادية, وقوتيا

ّمثؿ:  واالنتفاضات التمردات خطر مواجية في الداخمي واالستقرار األمف عمى الحفاظ الميمات,
قميـ التبتّىضبة في المتوقعة ّ وا  ّيانغ,  مواجية في الخارجية الحدود ىدوء عمى الحفاظّوشينغ

 والياباف(,ّوالدفاع وكوريا, وباكستاف, واليند آسياّالوسطى,(الجوارّ دوؿ في والصراعات االضطرابات
ّالحيوي وحماية ,)تايواف ( الوطنية السيادة واستكماؿ الصيني القومي األمف عف اإلقميمي,ّ المجاؿ

ّ العسكرية القوى مواجية في والقارية اإلقميمية الصيف مصالح وحماية واليند(,ّ روسيا,(المنافسة
 في الدولية ومكانتيا لمصيف العالمية المصالح عمى لمحفاظ االستراتيجي ,ّوالدفاع)الياباف(والمحتممةّ

9ّ.الييمنةّاألميركية مواجية

العالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّمفّخالؿّالدورّالذيّلعبتوّإسرائيؿّفيّتطويرّانعكسّىذاّالمحددّعمىّ
سرائيؿّعاـّ ّالتعاوفّالعسكريّبيفّالصيفّوا  ,ّوتزايدّىذا9191ّالقدراتّالعسكريةّالصينية,ّحيثّبدأ

ّالصناعية,ّ ّاألقمار ّعبر ّواالتصاالت ّالمتطورة ّالرادارات ّوأنظمة ّالعالية ّالتكنولوجيا ّليشمؿ التعاوف
وىذا1ّّ.بّتقديراتّبعضّالخبراءّأصبحتّإسرائيؿّثانيّأكبرّمصدرّلمسالحّلمصيفّبعدّروسياوحس

التطورّفيّالعالقاتّالذيّيحسبّلصالحّإسرائيؿ,ّيجعؿّمفّالصيفّالبمدّاألقؿّقوة,ّوالذيّالّيفضؿّ
يةّالسمميةّ)إفّلـّيكفّيستطيع(ّممارسةّالضغوطّعمىّإسرائيؿّل تقد ـّتنازالتّلمفمسطينييفّإلتماـّالعمم

ّالمتعثرة.ّ

ّالمتعمقةّّ:المحدد المجتمعي والثقافي –خامسا ّالعناصر ّوالثقافية, ّالمجتمعية ّبالمحددات يقصد
أماّالجانبّّ.االجتماعيّوقيـّالمجتمعّالسائدةّبالجانبّاالجتماعيّمفّتركيبةّعرقية,ّودرجةّالتماسؾ

ّومعتقداتوّ ّالقيمي ّىيكمو ّتشكؿ ّالتي ّالمجتمع ّفي ّالمنتشرة ّالثقافية ّاألنماط ّعف ّتعبير ّفيو الثقافي
3ّالمحددةّلتوجياتوّالحضاريةّوالقيمية.
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أيّاألغمبيةّّ%13قوميةّمختمفة,ّأكبرىاّقوميةّ"الياف"ّالتيّتمثؿ19ّّيتشػكؿّالمجتػمعّالصينيّمفّ
ّ ّالػ ّتتوزع ّو"اليوغروس",ّالمػتبقّ%9بينما ّو"المانشوس" ّ"كالتبتيػيف" ّمختمفة ّإثنية ّجماعػات ّعمػى ية

نزاعاتّإقميميةّّوّبتناقضاتّثقافيةّو"الويغور",ّإضافةّإلىّجماعةّ"زونغ",ّوىذاّماّجعؿّالصيفّتتميز
ّاقميةّمعينةّوّتحاددّدوؿّاخرىّمثؿّاقميـّالتبتّواقميـّشينغّيانغ. عتبرّوت9ّفيّاالقاليـّالتيّتسكنيا

لياف"ّالمجموعةّاإلثنيةّاألكثرّأىميةّويرتبطّتاريخياّبشكؿّكبيرّبتاريخّالصيف؛ّألنيـّظيرواّفيماّ"ا
ّ ّمف ّأكثر ّمنذ ّالصيف ّبشماؿ ّاليوـ ّمشتركة,9111ّّيعرؼ ّوحضارة ّبثقافة ّ"الياف" ّويتميز سنة,

إقميميّّمقاطعةّالموجودةّفيّالصيفّباستثناء31ّمقاطعةّمفّبيفّالػ19ّويشكموفّحالياّاألغمبيةّفيّ
ىذاّفيّالوقتّالذيّبمغّفيوّتعدادّأعضاءّجماعةّ"زوانغ"ّّ".(Tebit)"ّو"التبت(Xīnjiāng )"شينغّيانغ

ممػيوفّنػسمة,ّلػيذا9ّّمميوفّنسمػة,ّوالتبتػييفّحوالي9.1ّمميوفّنسمة,ّوتعدادّ"الويغور"91.9ّّمثالّ
1ّّ".تدعىّالصػيفّبػ"الجميوريةّاالشتراكيةّالموحدةّومتعددةّالقوميات

لكفّتمؾّالنزاعاتّوالتناقضاتّلـّتظيرّبالحدةّالمسجمةّفيّدوؿّأخرىّكاليندّأوّاالتحادّالسوفييتي,ّ
ويوغسالفياّسابقا,ّوىماّالدولتافّالمتافّتفك كتاّنتيجةّاالختالفاتّالعرقيةّأسػاسا,ّويرجعّالسببّفيّذلؾّ

ّبيويت ّالػمعتز ّالصيني, ّالمجتمع ّيمػيز ّالذي ّالتاريخي ّالتماسؾ ّمطالبّإلى ّظيور ّرغـ ّوقوميتو, ػو
قميـّ"ّشينغّيانغ"ّذيّاأل ّ.غمبيةّالمسممةّالواقعّغربّلبالدانفصاليةّفيّمناطؽّمحدودةّمثؿ:ّ"التبت"ّوا 

ّمعّ ّالّتصنؼّكديف(, وعمىّذكرّالعامؿّالدينيّفأغمبيةّالصينييفّيدينوفّبالكونفوشيوسيةّ)معّأنيا
ّوجودّأقمياتّمسممةّومسيحيةّوىندوسية.

األعراؽّالمختمفةّالمشكمةّلمصيفّعبرّالتاريخّفيّكيافّحضاريّواحد,ّتمثموّممػمكةّالوسطّتمازجتّ
الكبرىّالتيّحكمتّقارةّآسياّقروناّطويمةّحيفّكافّالصينيوفّيعتبروفّحضػارتيـّ"مركزّالعالـ"ّوأنيـّ

قيةّإلىّالّتزاؿّآثارىاّباّوقدمتّلمعالـّخدماتّجميمةّواختراعات3ّ.صحابّأعرؽّحضارةّفيّالتاريخ
ّوطموحاتياّّ.اليوـ ّالمواقؼّالصينية, ّالتيّتقؼّوراءّطبيعة ّالحضاريّمفّالعوامؿ ّالزخـ ولعؿّىذا

ّلمعبّدورّعالميّيتماشىّمعّموروثياّالثقافيّوالحضاريّالعريؽ.ّّ

وانعكسّىذاّالمحددّعمىّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينية,ّمفّخالؿّتأثيرهّعمىّالعامؿّالنفسيّلمحكاـّ
ّف ّتنشرّوالقادة ّأف ّتحاوؿ ّاألمـ ّأو ّالدوؿ ّأغمب ّحيثّإف ّجدا, ّميـ ّالعامؿ ّوىذا ّالطرفيف, ّكال ي

ّ ّوحضارتيا, ّتاريخيا ّفي ّالمشرقة ّوالبشريةالصفحات ّالعالـ ّلخدمة ّقدمتو ّعفّّ.وما ّالحديث وعند
ّإالّأفّأغمبّالبشرّيحاولوفّتوثيؽّ ّفعمىّالرغـّمفّأىميةّعوامؿّالمصالحّوالقوة العالقاتّالدولية,

                                                           
1
سلسلة عالم ترجمة: شوقً جالل,)الكوٌت:  القرن لحادي و العشرٌن". التنٌن ألكبر: الصٌن فً"دانٌٌل بورشتاٌن وأرنٌه دي كٌزا,  - 

 . 264(, ص: 2111, ى, الطبعة األول271, المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و اآلداب, رقم المعرفة
2
- Encarta 2005.  

3
 .47(, ص: 1997قتصادٌة, الطبعة األولى, أكادٌمٌة الدراسات العلٌا و البحوث اال سٌاسة الكتل فً آسٌا, )طرابلس: ,كاظم هاشم نعمة - 
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ّذاتّعال ّالعوامؿ ّذلؾّمف ّالتاريخيّوالثقافيّوالدينيّوغير ّعمىّاالنسجاـ ّاالستناد ّمفّخالؿ قاتيـ
ّالتأثيرّالنفسيّ)إفّجازّالتعبير(.

عاـ1111ّّالوديةّمعّالصيفّضاربةّجذورىاّمنذّقديـّالزماف,ّوقبؿّأكثرّمفّّأماّالعربّفإفّعالقاتيـ
ّ ّالعربية ّبالمنطقة ّالصيف ّالقديـ ّالحرير ّطريؽ ّّوربط ّمجد ّيجسد ّنفيسا ّتراثا ّوترؾ ّوثيقا روعةّربطا

ّلمبعدّواّ.الحضارتيفّالصينيةّوالعربية الستحالةّوالمشقة,ّولبعدّالمسافةّبينيماّاستعممتّالصيفّمجازًا
وّىذاّدليؿّعمىّعمىّطمبّالعمـّولوّفيّالصيف,ّصحابتوّّ(صمىّاهللّعميوّوسمـ)إذّحثّالرسوؿّ

ّالعرب ّو ّالصيف ّبيف ّعالقة ّالقدـّوجود ّالسابعّّ.منذ ّالقرف ّأواسط ّمنذ ّالصيف ّإلى ّاإلسالـ ودخؿ
وقدّعرؼّّ,غربّآسياّوالصيف سنة,ّعفّطريؽّالقوافؿّالتجاريةّبيف9311ّلمميالدّأيّقبؿّأكثرّمفّ

-ووفقاّلممصادرّالتاريخيةّأرسؿّثالثّالخمفاءّالراشديفّعثمافّبفّعفافّّ.لحريرىذاّالطريؽّبطريؽّا
,ّعاصمةّالصيفّيومذاؾّفيّفترةّحكـXianّإلىّمدينةّشيآفّ)تشانغّآف(ّّمبعوثاًّّ-رضيّاهللّعنو

اإلمبراطورّتانغّتشاوّتسونغ,ّمفّساللةّتانغّالممكية,ّفيّحينوّالتقىّالمبعوث,ّوىوّالصحابيّسعدّ
ـّوشرحّلوّعفّاإلسالـ,ّوأطمعو911ّىػ/11ّاإلمبراطورّالصينيّعاـّّ(رضيّاهللّعنو)قاصّبفّأبيّّو

ّدولة ّإلىّّعمىّأحواؿ ّوصوؿّاإلسالـ ّبداية ّالمؤرخوفّذلؾّالعاـ ّفاعتبر ّوعاداتّالمسمميف الخالفة
مميوفّمسمـّيعيشوفّفيّأرجاءّمختمفةّمف11ّّالصيف,ّويبمغّعددّالمسمميفّالصينييفّاليوـّأكثرّمفّ

الصيف,ّوقدّجاءّدمجّاإلسالـّفيّالثقافةّالصينيةّمفّحيثّالمعمارّواالحتفاالتّوالعاداتّوالتقاليدّ
ّالدمجّالعميؽّفيّمجاا ّأدىّإلىّتشكؿّاإلسالـلدينيةّوخاصة ّما ذيّّؿّاألصوؿّالدينيةّواألخالؽ,

ّالصينية ّتأثراّّ.الخصائصّالقومية ّالتقميدية ّالصيف ّبثقافة ّالصيف ّفي ّاإلسالـ ّتأثر ّأف ّمف وبالرغـ
9ّ.ةّلـّتتغيروالقواعدّاإلسالميةّاألساسي«ّالعباداتّالخمس»و«ّأركافّاإليمافّالستة»عميقا,ّإالّأفّ

ّ, أماّبخصوصّإسرائيؿ,ّفقدّحاولتّجاىدةّإقناعّالصينييفّأفّعالقاتيـّمعّالييودّليستّوليدةّاليـو
ّ ّفقط, ّقديمةوليستّعالقاتّمصالح ّتاريخية ّعمىّجذور ّتستند ّاإلسرائيميّّ.بؿ ّاإلعالـ ّحاوؿ وقد

,ّأولئؾّالييودّ((Kaifeng)ييودّكايفينغ)الترويجّلمعديدّمفّالقصصّإلثباتّذلؾ,ّومفّاألمثمةّقصةّ
ّالقرنيف ّفي ّالصينية ّكايفينغ ّمدينة ّإلى ّواليند ّإيراف ّمف ّىاجروا ّطريؽّّالذيف ّعبر ّوالعاشر التاسع

ّعّ.الحرير ّإثباتّوجود ّالييودّوىناؾّقصصّأخرىّحاولتّإسرائيؿّمفّخالليا ّبيف القاتّتاريخية
ثباتّصحةّتمؾّالقصصّأوّعدمياّليسّموضوعّالبحثّمعّأفّمحمدّخيرّالواديّيشكؾّّ.والصيف وا 

ّاالدعاءاتّاإلسرائيمية ّفجاءتّفي1ّّ.فيّصحة ّالصيف ّإلى ّالييودية ّاليجرة ّمف ّالثانية ّالموجة أما
ألؼّنسمة,ّإالّأف39ّّأعقابّالحربّالعالميةّالثانيةّوبالذاتّمفّوسطّأوروبا,ّوبمغّعددىـّحوالىّ

                                                           
1
 كاب , مصدر سابق. 
2
 .51-26, مصدر سابق, ص: 2112الوادي,  
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ـّىاجرّإلىّإسرائيؿّوالوالياتّالمتحدةّعقبّقياـّإسرائيؿّوالثورةّالشيوعية,ّولذلؾّفإنوّالّتوجدّمعظمي
 9.حالياّفيّالصيفّالشعبيةّجاليةّييوديةّمنظمة

ّالع ّىذه ّوآثار ّفعالقاتيـ ّالعرب, ّلصالح ّيميؿ ّالمحدد ّىذا ّأف ّيتبيف ّسبؽّذكره ّما القاتّمفّخالؿ
الصيفّأيّلعالقاتّبيفّالجانبيفّكانتّودية,ّولـّتستعمرّوأغمبّاّ.موجودةّبشكؿّواضحّفيّالصيف

ّالعربية ّالمنطقة ّمف ّالموقؼّالصينيّتجاهّّ.جزء ّفي ّدور ّالجيد ّالموروثّالتاريخي ّليذا ّيكوف وقد
القضيةّالفمسطينية,ّولكفّكماّذكرناّسابقاّفإفّأىميةّىذاّالمحددّفيّصنعّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّ

ّ,ّوقدّتحظىّالمحدداتّاألخرىّبأىميةّأكبر.ّّّالّتأتيّفيّالدرجةّاألولى

 Maoماو تسي دونغ): العالقات الصينية الفمسطينية خالل الفترة االنتقالية بين ثانيالمبحث ال
Zedong)  بينغ تشياو دينغو(Deng Xiaoping) 

الرجؿ1ّّ.(Mao Zedongماوّتسيّدونغ)عمنتّالصيفّوفاةّالزعيـّأـ9199ّفيّالتاسعّمفّسبتمبرّ 
وبعدّذلؾّاستطاعّّ.سسّالصيفّاالشتراكيةّالحديثةألىّالسمطة,ّّوإالذيّقادّالحزبّالشيوعيّالصينيّ

جيانغّ-)مجموعةّمفّالقادةّكانتّتتزعميـّزوجةّماوّ*ربعةفّالقضاءّعمىّعصابةّاألّوالقادةّالمعتدل
ّّوّ.((Jiang Qing )تشينغ ّتـ ّإبذلؾ ّليا ّكاف ّالحديث ّالصيف ّتاريخ ّمف ّصفحة يجابياتياّإغالؽ

قؿّماّيقاؿّعنياّأومعّنيايةّىذهّالفترةّكافّوضعّالصيفّفيّحالةّّ.عّالصينيوسمبياتياّعمىّالمجتم
ّغيرّجيدةإ ّأّوقبؿّ.نيا ّالمرحمةّاالنتقاليةّالّبد ّتميزتّبوّأضّاستعّرمفّافّندخؿّفيّدراسة ّما ىـ

3ّّ:الفترةّالماوية

فّأخاصةّدوؿّالجوار,ّأيّوبكانتّعالقاتّالصيفّالشعبيةّمتوترةّمعّكثيرّمفّدوؿّالعالـّ -9
 ّ.وّغيرّصديقةأماّمغمقةّإلىّالعالـّالخارجيّإمنافذّالصيفّ

ّالصيفّفيّ -1 ّتنجح ّالقطبيفّإلـ ّلتواجو ّالثالثّتحتّقيادتيا ّالعالـ ّحمؼّدوليّمفّدوؿ قامة
 .القائميفّفيّحينيا

يديولوجي,ّجياّعزلتّالصيفّعفّباقيّدوؿّالعالـّالتيّتخالفياّاالتجاهّاأليديولّوالمغاالةّفيّاأل -3
 ّ.نياّلـّتكفّتعاديياأمعّ

                                                           
1
 , مصدر سابق.1971سلٌم,  
2
 .51, مصدر سابق, ص:2115الوادي,  
3
 . 51-56المصدر نفسه, ص:  

 األربعة عصابة Gang of Four الشٌوعً الحزب فً مسؤولٌن أربعة من مؤلفة ٌسارٌة سٌاسٌة مجموعة على أطلق اسم هو 

 .الخٌانة جرائم من سلسلة بارتكاب واتهموا( 1976 - 1966) الثقافٌة الثورة أثناء األضواء إلى برزوا. الصٌنً

 الحزب, فً قٌادٌا عضوا وكانت األخٌرة تونغ تسً ماو زوجة وهً (Jiang Qing تشٌنغ) جٌانغ هم األربعة واألعضاء

 Wangون) هونغ ووانغ (Yao Wenyuanٌوان) ون وٌاو (Zhang Chunqiaoتشٌاو) تشون تشانغ لها والمقربٌن
Hongwen) .من األخٌرة المراحل خالل الصٌنً الشٌوعً الحزب فً السلطة أجهزة على فعال بشكل األربعة عصابة وسٌطرت 

 من كان وأٌها وتنفٌذهم, تونغ تسً ماو من بأمر كانت الثورة أثناء المتخذة القرارات من أي ٌتضح لم أنه رغم الثقافٌة, الثورة
 .مباشرة هم تنفٌذهم

http://en.wikipedia.org/wiki/Zhang_Chunqiao
http://en.wikipedia.org/wiki/Yao_Wenyuan
http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Hongwen
http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Hongwen
http://en.wikipedia.org/wiki/Wang_Hongwen
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جزاءّخارجةّأنوّبقيّعدةّأالّإراضيّالصينيةّعظـّمفّاألفّماوّاستطاعّتوحيدّالجزءّاألأمعّ -9
ّ)تايواف ّالمركزية ّالسيطرة ّاالمريكيةّعف ّتحتّالحماية ّكونغّو, ّبريطانياّىونغ ,ّتحتّسيطرة

 ّ.جزاءّلياّارتباطاتّخارجيةأل(ّوىذهّاتحتّسيطرةّالبرتغاؿّماكاوّو
 ّ.جداّمقارنةّمعّالدوؿّالغربيةّالمتطورةّاكافّالوضعّاالقتصاديّوالتقنيّفيّالصيفّمتدني -1

ّالجددّخاصةّالمؤيديفّلّ وجعمتّ ّالنقاطّالقادة دوفّيحدّ ّ(Deng Xiaopingدينغّتشياوّبينغ)ىذه
وىذاّىوّّ.ثرواتّالمالية,ّوالتقنيةّالعاليةالمستقبميةّتجاهّالغرب,ّحيثّالالوجيةّالجديدةّلسياستيـّ

لذلؾّكافّالبدّمفّتعديؿّالنيجّالسياسي,ّمفّنيجّّ.جوّالصيفّلبناءّدولةّعصريةّوقويةماّتحتا
كثرّمفّأيّلغةّأكثرّتفيماّلمغةّالمصالحّأفّدوؿّالغربّستكوفّألّ؛لىّنيجّبراغماتيإيديولوجيّأ
ّخرى.ّّأ

ّّو ّبيف ّدونغ)لكف ّتسي ّ(Mao Zedongماو ّبينغ)ّوّ ّتشياو ّفترةّّ(Deng Xiaopingدينغ وجدت
ّالرئيس ّكانتّشخصيتيا ّانتقالية, ّالسيد ّة ّفينغ) ّقوه ّلمجمسّّ,(Hua Guofengىوا الذيّكافّرئيسا

ّ ّ)فبراير ّالصيني ّّ–9199الدولة ّلم9191سبتمبر ّالمركزية ّلمجنة ّورئيسا ّالصينيّ( ّالشيوعي حزب
نياّاستمرارّلعيدّأساسّأفّيظيرّىذهّالفترةّعمىّأفقدّحاوؿّىواّّ.(9199يونيوّّ–9199)سبتمبرّ

9ّ.ماو,ّوفيّنفسّالوقتّيريدّبمدهّمنفتحاّعمىّالعالـّالخارجيّلمحاؽّبركبّالتقدـّالعمميّوالتكنولوجي

وبخصوصّالقضيةّالفمسطينيةّكافّىناؾّالعديدّمفّّ.قميميةاّ شيدتّىذهّالفترةّعدةّتطوراتّعالميةّّوّو
ّاتفاقيةّكامبّديفيدّألعؿّّأوّغيرّمباشر,التطوراتّالتيّارتبطتّبأطراؼّالنزاعّبشكؿّمباشرّ ىميا

ّاواقعبإسرائيؿّفكرةّاالعتراؼّّدخؿّ أسرائيؿ(,ّوبدايةّظيورّنيجّجديدّعندّبعضّالعربّاّ )بيفّمصرّّو
ّأسموباموجود ّبالمفاوضات ّونادى ّاألّا, ّقرارات ّوفؽ ّالنزاع ّالخصوص.لحؿ ّذات ّالمتحدة ماّأّمـ

بخصوصّالقضيةّالفمسطينية,ّفقدّاستمرّالدعـّالصينيّلحقوؽّالشعبّالفمسطيني,ّواستمرتّالزياراتّ
ّالمت ّوالصينييفوالوفود ّالفمسطينييف ّبيف ّاألّ.بادلة ّالتعديؿ ّجاء ّتجاهّولكف ّالصينية ّالسياسة ّفي وؿ

ّ ّعندما ّالفمسطينية ّالقضية ّإرفضتّالصيف ّبحجة ّكامبّديفيد ّاتفاقية ّموقؼّ"الترويّأدانة ّتتخذ نيا
وفّّؤوعدـّالتدخؿّولفّتصدرّتعميقاتناّعمنية"ّعمىّحدّتعبيرّخوّيينغّنائبّوزيرّالخارجيةّالصينيّلش

ّاأل ّالشرؽ ّفي ّالنيار ّلصحيفة ّأّو9191.1ّ-9-19وسط ّترفض ّمتبادؿّأنيا ّتأثير ّىناؾ ّيكوف ف
ّشرؽّ ّّوسطيةاأللسياساتيا ّالفمسطينية, ّلمقضية ّالعكسأعمىّتأييدىا ّّ.و ّالموقؼّجعؿّأومع فّىذا

ّ ّمتأرجحة, ّالصيف ّإصورة ّالعالقاأال ّقوة,ف ّازدادت ّالفمسطينية ّالصينية ّوفودّّت ّعدة ّزارت حيث
ّالصيفّالشعبية ّاألألعؿّّوّ.فمسطينية ّزيارة ّلحركةّىميا ّالمركزية ّالمجنة ّ)عضو ّالحميد خّىايؿّعبد
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ّفيّ ّفيّنوفمبر9199ّكتوبرّأفتح( ّالفاىوـ ّخالد ّرئيسو ّالمجمسّالوطنيّالفمسطينيّبرئاسة ّووفد ـ,
ّخرى.ألىّزياراتّإضافةّإـ,9191ّغسطسّأوّجيادّفيّأبخّـ,ّوزيارةّاأل9191

ّ)بيفّمصرّركّ ّو ّكامبّديفيد ّعمىّبيافّالموقؼّالفمسطينيّمفّاتفاقية ّفيّمحادثاتيا ّالوفود زتّىذه
ّاألإّ.سرائيؿ(ا ّّو ّزيارة ّاالحتياجاتّّبوأّخما ّودراسة ّالصيني ّالعسكري ّالدعـ ّعمى ّركزت ّفقد جياد

9ّ.سرائيميالعسكريةّلقواتّالثورةّالفمسطينيةّفيّمواجيةّالعدوّاإل

ّّو ّإفي ّكاف ّزياراتّالجانبّالصيني, ّالصينيّأطار ّالخارجية ّنائبّوزير ّيينغ ّخو ّالسيد ّزيارة ىميا
ّالشرؽّاألّؤلش ّوف ّياسرّعرفاتّفيّإوسط, ّبرئاسة ّالفمسطينية ّالقيادة ّمع كتوبرّألىّلبنافّواجتماعو

فيّ,ّ(Hua Guofengىواّقوهّفينغ)ّلىّاجتماعّياسرّعرفاتّمعّالرئيسّالصينيّإضافةّإـ,9191ّ
1ّـ.9191مايو9ّّناءّتشييعّجثمافّالرئيسّاليوغسالفيّتيتوّفيّأث

ىمياّأذكرّيتـّومواقؼّخالؿّىذهّالفترة,ّسّباتظيرّتأييدّالصيفّلمقضيةّالفمسطينيةّفيّعدةّمناسّو
وّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّإلظيارّالتطورّالذيّطرأّعمىّتوجّ ّ,تحميمياّفيّالمبحثّالثالثفّثـّوم

ّتجاهّالقضيةّالفمسطينية.

شدّاالنتقاداتّأاستمرتّكذلؾّفيّتوجيوّّودعـّحقوؽّالشعبّالفمسطيني,ّفيّاستمرتّالسياسةّالصينيةّ
ّا ّغيابّإللمحكومة ّبعد ّمؤخرا ّالميكود ّتجمع ّعمييا ّسيطر ّالتي ّتمؾ ّمفّأسرائيمية, ّعقديف ّمف كثر
دانتّسياسةّأسرائيميّضدّمنظمةّالتحريرّوضدّالشعبّالفمسطيني,ّّودانتّتوسيعّالعدوافّاإلأالزماف,ّّو

ّاأل ّفي ّاالستيطاف ّعاـ ّالمحتمة ّجزء9199ًّراضي ّواعتبرتو ّليذهّـ, ّاحتالليا ّإلدامة ّمخطط ّمف ا
ّاألأّوّراضي,األ ّالمبررات ّف ّواعتبرت ّمقبولة, ّغير ّاالستيطاف ّليذا ّالتوسعيةّأمنية ّالسياسة ّىذه ف

ّوالعدوانيةّاإل ّاالنسحابّمفّاألّ,لىّطريؽّمسدودإرائيؿّإسسرائيميةّستقود راضيّالتيّبسببّرفضيا
بحقوؽّّولمشعبّالفمسطيني,ّّاووحيدّاشرعيّممثالّ(ـّتّؼػ)ـ,ّورفضياّاالعتراؼّب9199احتمتياّعاـّ

ّيسمىّّسرائيميّجيش ّواعتبرتّالجيشّاإلّ.قابمةّلمتصرؼالغيرّالشعبّالفمسطينيّ عدوافّوليسّكما
لىّعزلتياّعالمياّوسياسةّىتمرّالتيّانتيتّإتّدّ أسرائيؿّالتيّإدفاع,ّوقارنتّبيفّسياسةّقادةّّجيش ّ

3ّ.بيزيمتو

ىواّقوهّفقدّجاءّفيّخطابّالرئيسّّ,ازدادتّمواقؼّالصيفّالمؤيدةّلمقضيةّالفمسطينيةّفيّىذهّالفترة
فّالصيفّ"الّأـ,9191ّيونيو99ّّماـّمجمسّالشعبّالوطنيّالصينيّفيّأّ(Hua Guofengفينغ)ّ

ّ ّالتيّتعتديّعمىّإتقيـّعالقاتّبحكومة ّوالّتعترؼّبالحقوؽّالوطنيةّأسرائيؿ راضيّالدوؿّالعربية,
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ّمفّ ّوعمىّالرغـ ّالمقدسة", ّنفيّأالفمسطينية ّعالقاتإف ّّقامة ّإمع ّعمىّلساف كثرّمفّأسرائيؿّورد
عطائوّصفةّالتقديسّإلىّإضافةّإّ.رةّيصدرّعمىّلسافّرئيسّالجميوريةوؿّمأنوّأالّإوؿّصينيّّؤمس

"الّبدّمفّتحقيؽّالحقوؽّالوطنيةّلمفمسطينييف,ّبماّفيياّّ:ليذهّالحقوؽ,ّبحيثّفسرىاّالحقاّعندماّقاؿ
ّ ّالعودة ّّوإحؽ ّديارىـ ّاّ لى ّالخاصة, ّدولتيـ ّاألنشاء ّالشرؽ ّمسألة ّحؿ ّيمكف ّفقط ّحالّوبيذا وسط

9ّ".حقيقيا

ّالتضامفّمعّالشعبّالفمسطينيّالتيّابتدأتّمفّإعادتّالصيفّأ ـّوتوقفتّفي9191ّحياءّمناسبةّيـو
9199ّ ليصبحّّسرائيؿ(,إمايوّمفّكؿّعاـّ)تاريخّقياـّدولة91ّّـ,ّولكنياّغيرتّالتاريخّالذيّكافّيـو
ّ 11ّّيوـ ّعاـ ّكؿ ّمف ّاألنوفمبر ّاتفقتّعميو ّالذي ّ)التاريخ ّمع ّالمتحدة ّتّؼ)مـ ّّ(ـ ّيـو ليكوف

حياءّليذهّالمناسبةّعاـّإوؿّأوكافّّ(.التضامفّالعالميّمعّالشعبّالفمسطيني,ّوىوّتاريخّقرارّالتقسيـ
فّمفّالحزبّالشيوعيّالصينيّوالحكومةّالصينية,ّدةّبارزّوقيـّاحتفاؿّكبيرّحضرهّقاأ ّّإذـ,9191ّ

سفيرّـّتّؼّّد,ّوخطيبّالحفؿّالسيدّالطيبّعبدّالرحيـّمحمّو)ـّتّؼ(فّعفّلىّممثميإضافةّإ
ّفيّالصيف ّوقتئذ ّباإلضافة ّالشخصياتّإ, ّوحضور ّالمناسبة, ّبيذه ّالحكومة ّالكبيرّمف لىّاالىتماـ
برقيةّليذاّاالحتفاؿّّ(Zhao Ziyang )رسؿّرئيسّالوزراءّالصينيّجاوّتسوّيانغّأالصينيةّالبارزة,ّ

1ّّ:واقؼّسياسيةكدّفيياّعدةّمأ

ّإ -9 ّتدعو ّالصيف ّإف ّإلى ّتّؼ)شراؾ ّفيّّ(ـ ّرئيسا ّطرفا ّباعتبارىا ّالتسوية ّمفاوضات في
 ّ.المسألة

 ّ.بماّفيياّالقدس9199ّعاـّّمةراضيّالمحتلىّاالنسحابّمفّاألإسرائيؿّإدعوةّ -1
 ّ.خرىعالفّتأييدّالصيفّلنضاؿّالشعبّالفمسطينيّوشعوبّالدوؿّاألإ -3
مـّالمتحدةّالمتواليةّفيّىذاّالصددّاىتماماّدوؿّالعالـّوقراراتّاألفّالصيفّ"تعيرّمقترحاتّإ -9

ّ ّقبميا ّمف ّوترجو ّالشرؽّأكبيرا, ّسمـ ّلتحقيؽ ّالصالحة ّواالقتراحات ّالقرارات ّىذه ّتطبؽ ف
 ".نياءّمصائبّالشعبّالفمسطينياّ سرعّوقتّممكف,ّّوأوسطّتطبيقاّواقعياّفيّاأل

ّلمحقوؽّالمشروعةّلمشعبّالفمس -1 لىّديارهّوتقريرّمصيرهّإطيني,ّ"بماّفيياّالعودةّتأييدىاّالحاـز
 ".بنفسوّوتأسيسّدولتوّالمستقمة

خبارّوالتقاريرّالتيّتحدثتّومعّكؿّىذاّالدعـّواالىتماـّبالقضيةّالفمسطينية,ّكافّىناؾّالكثيرّمفّاأل
فيّليياّبشيءّمفّالتفصيؿّإتطرؽّالّيتـسرائيمية,ّالتيّسعفّتحسفّنوعيّفيّالعالقاتّالصينيةّاإل

ّالمبحثّالقادـ.
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 حداث المرحمة أالفمسطينية وتأثرىا بأىم  -: تطور العالقات الصينيةلثالمبحث الثا

ّّ–تطورتّالعالقاتّالصينيةّ ّبشكؿّممحوظ, ّالفترة ّفيّىذه ّمفّاألالفمسطينية ّحداثوتأثرتّبالعديد
وّالقضيةّأطارّالمنطقةّإحداثّكانتّخارجّفّبعضّىذهّاألأومعّّ.الميمةّالتيّحدثتّفيّىذهّالحقبة

وسوؼّّ.ةّلكثيرّمفّدوؿّالمنطقةرّنمطّوتوجياتّالسياسةّالخارجييثرّالكبيرّفيّتغيفقدّكافّلياّاأل
ّالتفصيؿ, ّمف ّبشيء ّبشكؿّعاـّّنتحدثّعنيا ّالفمسطينية ّالقضية ّعمى ّتأثيرىا ّلبياف ّتحميميا وسيتـ

ّّ.الفمسطينيةّبشكؿّخاصّ–وعمىّالعالقاتّالصينيةّ

 سرائيل(:  ا  ية كامب ديفيد )بين مصر و اتفاق –والأ

ثارّىذهّآفّأالّإسرائيؿ,ّاّ مصرّّوّامبّديفيدّىيّاتفاقيةّبيفّدولتيفّىمافّاتفاقيةّكمفّأعمىّالرغـّ
ّىاتيفّ ّمع ّالعالـ ّدوؿ ّبعالقات ّيتعمؽ ّفيما ّخاصة ّالعالـ, ّدوؿ ّمف ّالعديد ّعمى ّظيرت االتفاقية

ّتأثرتّسياستياّالخارجيةّبيذهّاالتفاقية.دىّالدوؿّالتيّإحالدولتيف,ّولعؿّالصيفّىيّ

ّ ّالرئيسّالمصريّفقد ّالساداتّفيّأتوجو 9199ّنوفمبر91ّّنور ّلزيارة ولىّمفّىيّاألّوّسرائيؿ,إـ
ّعمىّرئيسّعربيّ)بشكؿّعمنيّعمىّاأل ّفيّالوجود ّوبحقيا ّالدولة ّبيذه ّمعترفا رضّفمسطيفّأقؿ(,

مريكية,ّودوفّأسرائيؿّفيّكامبّديفيدّبرعايةّا ّّووتـّبعدّذلؾّتوقيعّاتفاقيةّسالـّبيفّمصرّّ.العربية
ماّالصيفّأّ.السوفييتيمشاركةّاالتحادّالسوفييتي,ّفأثارتّىذهّاالتفاقيةّحفيظةّالدوؿّالعربيةّواالتحادّ

,ّوكانتّتصريحاتّقادتيا,ّمفّاالتفاقيةّغيرّواضحالشعبيةّفكافّموقفياّمفّزيارةّالساداتّإلسرائيؿّّو
ىـّالمواقؼّحسبّتسمسمياّأحياف,ّنذكرّمنياّمتضاربةّفيّكثيرّمفّاألوكتاباتّصحافتياّغامضةّّو

9ّّ:الزمني

ّأ -9 ّالتيامي ّحسف ّمستشاره ّالسادات ّفبرايرّإرسؿ ّفي ّالمصري ّالموقؼ ّليشرح ّالصيف لى
ّالزيارة9199ّ ّىذه ّوحظيت ّالصينية, ّالشخصيات ّبأىـ ّوالتقى ّحار, ّاستقباؿ ّلو ّفكاف ـ,
 عالميةّكبيرة.إبتغطيةّ

,ّنائبّرئيسّمجمسّالدولةّ(Li Xiannian)الصينيّعمىّلسافّليّىسيافّنيافّجاءّالموقؼ -1
وبخصوصّقضيةّّ.خاصةّالمعارضةّلالتحادّالسوفييتيشادّبالساداتّوتاريخوّومواقفوّأحيثّ

ّاأل ّالسمميةالشرؽ ّالتسوية ّفكرة ّوصؼ ّمعقوالّوسط, ّ"حال ّتشكؿ ّبأنيا ّىذاّّ".لمنزاع وكاف
 دهّليّبأربعّنقاط:نية,ّوقدّحدّ االصطالحّجديداّفيّالسياسةّالصي

ّوسط.فّالشرؽّاألؤّوعدـّتدخؿّالدوؿّالكبرىّفيّشّ-ا
ّّ.راضيّالمحتمةفّتنسحبّمفّاألأسرائيؿّإعمىّّ-ب
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ّّ.عادةّالحقوؽّالوطنيةّالمشروعةّلمشعبّالفمسطينيإيجبّّ-ج
ّّ.وسطتحقيؽّتسويةّشاممةّعادلةّلمشكمةّالشرؽّاألّ-د

3- ّ ّالصيني ّالخارجية ّوزير ّىواخطاب ّاأل(Huang Hua )ىوانغ ّفي ,ّ ّفي ّالمتحدة, 19ّمـ
وؿّموقؼّرسميّصينيّأيوما,ّالذيّيعتبرّّ(99ػ)ـ,ّأيّبعدّتوقيعّاالتفاقيةّب9199سبتمبرّ

فقدّانتقدّىوانغّسياسةّكامبّديفيدّوالطريقةّالتيّجرتّبياّالتسوية,ّحيثّانتقدّّ.مفّاالتفاقية
ّاألإ ّمف ّلالنسحاب ّالرافض ّوموقفيا ّبحسرائيؿ ّاعترافيا ّوعدـ ّالمحتمة ّالشعبّراضي قوؽ

وحددّالمفيوـّالصينيّّ.يّوالتنافسّبيفّالقوتيفّالعظمييفسرائيمضحيةّالعدوافّاإلّ.الفمسطيني
راضيّالعربيةّالّبعودةّاألإفّيتحقؽّأنوّالّيمكفّأوسط,ّبحالؿّالسالـّفيّالشرؽّاألاّ لمتسويةّّو
فّتكوفّالصيفّتتييأّأنفسّالخطابّنفىّّوفيّ.والحقوؽّالوطنيةّلمشعبّالفمسطينيالمحتمةّ

 وّالتعامؿّمعيا.ألالعتراؼّبإسرائيؿّ
ّاإل -9 ّتركتّوسائؿ ّالصينية ّبوبعالـ ّانطباعا ّشينخوا ّوكالة ّالساداتّأخاصة ّتدعـ ّالصيف ف

ّكامبّديفي ّاتفاقية ّدوتؤيد ّحيثّذكرتّخطواتّالساداتّولـ ّالعربيةّ, ّاعتراضّالدوؿ تذكر
 نياّجاءتّبسببّالسياسةّالسوفييتيةّالسيئة.ألساداتّبمواقؼّاّالوكالةّبررتّوّ.عمييا

ّاعتبرتّوسائؿّاإل -1 ّالصينية ّالشرؽّاألأعالـ وسطّىيّالسياسةّفّالسببّالرئيسّفيّمشكمة
فّسياسةّالوالياتّألىّتخريبّالتضامفّالعربي,ّبينماّاعتبرّإالسوفييتيةّالتوسعيةّالتيّستؤديّ

ّالمتحدةّىيّضمفّنطاؽّالدفاعّعفّمصالحيا.

فّالصيفّالّترفضّاتفاقيةّكامبّديفيدّمفّحيثّالمبدأ,ّبؿّعمىّالعكس,ّأمفّخالؿّماّسبؽ,ّيتبيفّ
ّ ّمرة ّاعتبرتّوألوؿ ّأفقد ّمع ّمعقوال, ّحال ّتشكؿ ّالسممية ّبالطرؽ ّالنزاع ّحؿ ّفكرة ّتصريحاتياّأف ف

ّعمىّ ّتفسيرىا ّيمكف ّأساسّأاتسمتّبعباراتّعامة ّتعترؼّبحؽ ّإنيا ّوتعتبر ّالوجود ّفي فّأسرائيؿ
ّفّتنسحبّمفّاألأسرائيؿّيجبّإ ّعاـ ّّو9199راضيّالمحتمة ّأـ, ّمع ّلمشعبّنيا الحقوؽّالمشروعة

ّواضحاّّ.الفمسطيني ّالذيّكاف ّالفمسطينية, ّالقضية ّمف ّالموقؼّالصيني ّفي ّالتراجع ّيؤكد ّذلؾ كؿ
ّ.بالقوةّالتياإّزداةّلإلمبرياليةّيجبّأسرائيؿ,ّواعتبرىاّإوصريحاّوقويا,ّحيثّنادىّبالكفاحّالمسمحّضدّ

ّاليوـّفالصيفّمعّالحؿّالسممي,ّومعّاالنسحابّمفّاألأ راضيّالمحتمةّوعمىّالرغـّمفّغموضّما
ّـ.9199راضيّالمحتمةّعاـّفّالذيّيفيـّمنياّىوّاالنسحابّمفّاألأالّإالعبارةّ

 سرائيل ا  االتصاالت السرية بين الصين و  –ثانيا

ّ ّتيمؿ ّإلـ ّمفّشأنيا ّأسرائيؿّأيّفرصة ّليا ّتفتح ّالتيّأف ّالشعبية ّمنذّأغمقتّأبوابّالصيف ماميا
وذلؾّليسّلعدـّرغبةّّ,لـّتتمكفّمفّالحصوؿّعمىّاالعتراؼّصينيّ,ّولكنياناتّالقرفّالعشريفخمسي

قامةّعالقاتّبينيماّولكفّبسببّالموانعّالتيّكانتّتشكؿّعائقاّإلقامةّىذهّالعالقات,ّإالطرفيفّفيّ
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ؼّوالعوامؿّالتيّساعدتّعمىّتمييدّالطريؽّإلقامةّالعالقاتّمعّبدايةّالسبعينات,ّبدأتّتتييأّالظرّوّو
9ّ:ىـّىذهّالعوامؿأسرائيؿ,ّّواّ بيفّالصيفّالشعبيةّّو

ّاأل -9 ّالشعبيةّالعامؿ ّالصيف ّبيف ّالزماف ّمف ّعقديف ّمف ّألكثر ّوعداوة ّقطيعة ّفبعد مريكي:
ّاأل ّتحسنتّالعالقاتّبينيما,ّوزارّالرئيسّاألوالوالياتّالمتحدة نيكسوفّبكيفّّمريكيمريكية,

ّاألّ.ـ9191فبراير19ّّفيّ ّوبذلؾّزالتّالعقبة ّالعالقاتّالصينية ّ–ولىّمفّطريؽّتطبيع
ّ.فالصينية,ّلـّيعدّلياّمبررّاآلّ–سرائيميةمريكيةّلتطويرّالعالقاتّاإلفالممانعةّاألّ.رائيميةساإل

ّب ّبدأت ّنفسيا ّالمتحدة ّالشعبيةفالواليات ّالصيف ّمع ّعالقاتيا ّأّوّ.تطبيع ّمف ّكثر فّأذلؾ,
ّ ّبعد ّفيما ّالمتحدة ّّوأصالواليات ّبإسرائيؿ ّاالعتراؼ ّعمى ّالصيف ّتحث ّعالقاتّاّ بحت قامة

وىناؾّعامؿّآخرّالّيمكفّإغفالو,ّوىوّتأثيرّإسرائيؿّعمىّالموبيّالصييونيّّدبموماسيةّمعيا.
فيّالكونغرسّاألمريكيّوّفيّدوؿّأوروبا,ّماّيساعدّفيّتخفيؼّاإلجراءاتّوالقوانيفّالتيّالّ

خدـّمصمحةّالصيفّفيّىذهّالبمداف,ّإضافةّإلىّالشركاتّالتيّيمكفّأفّيوجيياّىذاّالموبيّت
 ّ.1لالستثمارّفيّالصيف

ّالموقؼّ -1 ّالخمسيناتّوراء ّفي ّالسوفييتي ّلالتحاد ّ ّالصينية ّالتبعية ّكانت ّالسوفييتي: العامؿ
ّ ّغير ّالالصيني ّمع ّعالقات ّإلقامة ّلالتحادّأّوّ.سرائيؿإممانع ّالصينية ّالعداوة ّتكوف ف

ّ ّالسبعينات ّفي ّىالسوفييتي ّأي ّبيفّأحد ّالعالقات ّتحسيف ّعمى ّساعدت ّالتي ّالعوامؿ ىـ
سرائيؿّإّالتحادّالسوفييتي,ّكانتافمعّاحتداـّالصراعّبيفّالصيفّّوّ.سرائيؿاّ الصيفّالشعبيةّّو

وسط,ّوفيّذلؾّتحقيؽّمفّالنفوذّالسوفييتيّفيّالشرؽّاألّفّتحدّ أدواتّالتيّيمكفّحدىّاألإ
 سرائيؿّعمىّحدّسواء.اّ لمصمحةّمشتركةّلكؿّمفّالصيفّالشعبيةّّو

3- ّ ّدولة ّتناديّبإزالة ّالعربية ّالوقتّالذيّكانتّاألنظمة ّفي ّالعربي: ّوتحريرّإالعامؿ سرائيؿ,
لمدوؿّالعربيةّوّالفمسطينييفّّارئيسيّالىّالبحر,ّكانتّالصيفّالشعبيةّداعمإفمسطيفّمفّالنيرّ

ّ ّالمّ.سرائيؿإضد ّالشعبيةوىذا ّلمصيف ّبالنسبة ّّ.وقؼّمبدئي ّبعد ّالمواقؼّأولكف ّتغيرت ف
ّ ّوبالعربية, ّضد ّحروب ّعدة ّخاضت ّالتي ّموقؼّمصر ّّوإخاصة ّتناديّأسرائيؿ, صبحت

سرائيميّوالقضيةّالفمسطينية,ّونتجّعفّذلؾّتوقيعّاتفاقيةّسالـّبالحؿّالسمميّلمنزاعّالعربيّاإل
ّاّ بيفّمصرّّو ّالصينييفّلمبحثّفيّأـ,9199ّسرائيؿّعاـ قامةّإصبحّىناؾّمبررّقويّعند
 ّ.سرائيؿإعالقاتّمعّ

ّاشترطتّ -9 ّالفمسطيني: ّإالعامؿ ّالشعبية ّالصيف ّعمى ّلياّأسرائيؿ ّيتسنى ّحتى ّتعترؼّبيا ف
كماّأفّياسرّعرفاتّكافّقدّطمبّإلىّّ.ـ9119كتوبرّأالمشاركةّفيّمؤتمرّمدريدّلمسالـّفيّ

                                                           
1
 .76-69, مصدر سابق, ص: 2112الوادي,  
2
 .2111-11-12, مركز الجزٌرة للدراساتاالسرائٌلٌة: االسواق و السالح", الدوحة:  –ولٌد عبد الحً, "العالقات الصٌنٌة  

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/09/201191381125140607.htm  

http://studies.aljazeera.net/reports/2011/09/201191381125140607.htm
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(,ّسرعةّاالعتراؼّالدبموماسي9119ّانعقادّ"مؤتمرّمدريد",ّ)أكتوبرّالقيادةّالصينية,ّعشيةّ
ّمفّتأييدّّ؛بإسرائيؿ ّعرؼّعنيا ّما ّمع ّالمذكور, حتىّيتسنىّلمصيفّاالشتراؾّفيّالمؤتمر

 9.لمشعبّالفمسطينيّوقضيتوّالوطنية
1- ّ ّموت ّبعد ّالصيني: ّدونغ)العامؿ ّتسي ّّ(Mao Zedongماو ّوالقبضّعمى9199ّعاـ ,

فيّتمؾّّلىّصفوؼّالحزب,إّ(Deng Xiaopingدينغّتشياوّبينغ),ّوعودةّربعةعصابةّاأل
زيارةّثالثّدوؿّبّ(Deng Xiaopingدينغّتشياوّبينغ)قاـّتحديدا,9199ّّوفيّنوفمبرّّالفترة,

آسيويةّمجاورةّىيّتايالندّوماليزياّوسنغافورة,ّحيثّتعززّإيمانوّىناؾ,ّخاصةّفيّسنغافورة,ّ
واالنفتاحّمفّأجؿّإنياضّالصيفّمفّكبوتياّميماّكمؼّاألمر,ّبضرورةّالتطويرّواإلصالحّ

ورأىّأفّاإلصالحّواالنفتاحّىماّالسبيؿّالوحيدّلضخّالحيويةّفيّالصيفّسياسياّواجتماعيا,ّ
نياضياّاقتصاديا  1.وا 

ّاإلّو ّمرحمة ّالدولةّبدأت ّاستراتيجية ّفأصبحت ّالسابقة, ّالمعادلة ّوانعكست ّواالنفتاح, صالح
ّ ّمصالحيا, ّّولتحقيؽ ّالثورة, ّأيديولوجية ّقبؿ ّاألولويات, ّسمـ ّرأس ّعمى ّالمثؿّأتأتي صبح

"لوفّالقطّالّييـ,ّسواءّّ:(Deng Xiaopingدينغّتشياوّبينغ)الصينيّالقديـّالذيّكافّيرددهّ
نوّالّييـّلوفّالشريؾّأىوّشعارّالمرحمة,ّأيّّأكافّأبيضّأـّأسود,ّطالماّأنوّيصطادّالفئراف"

وعمىّالرغـّّ.سرائيؿإلمصيف,ّوبالتاليّتـّنزعّصفةّالعدوّعفّالغربّوعفّّئافّيقدـّشيأالميـّ
ىميةّّاالكتشاؼّالصعبّالذيّظيرّأفّاألكثرّأالّإىميةّىذاّالتطورّالسياسيّوالنفسي,ّأمفّ

فّالخمؿّالذيّبيّ 9191ّّ-9199خالؿّالمواجيةّالعسكريةّبيفّفيتناـّوالصيفّالشعبيةّعاـّ
ّبتخمؼّ ّلمجيشّالصيني, ّأالكبير ّاألأسمحتو ّالمتطماـ ّالسوفييتية ّالتيّكانتّبحوزةّسمحة ورة

وعندماّلجأتّالصيفّلموالياتّّ.ضرورةّممحةّيعادةّتأىيؿّالجيشّالصينإفأصبحّّ.الفيتنامييف
سرائيمييف,ّحيثّيصنعوفّنوّيمكنكـّاالعتمادّعمىّاإلإ"ّ:المتحدة,ّكافّالردّبنصيحةّكيسنجر

ّالنصيحةّبمثابةّالضوءّاأل3ّ".يكيةمّرسمحةّالّتقؿّجودةّعفّاألسمحةّاألأ خضرّفكانتّىذه
ّّو ّالشعبية ّالصيف ّبيف ّالعسكري ّالتعاوف ّبالفعؿّ.سرائيؿاّ لبداية ّتـ ّما ّحرصّّ.وىذا ولكف

ّّافالجانب ّإعمى ّمعنية ّغير ّفالصيف ّسريا, ّالتعاوف ّىذا ّأبقاء ّتخسر ّالعرب,ّءصدقاأف ىا
مريكيةّفّالموافقةّاألأألنياّتعمـّّ؛ظيارّتفاصيؿّصفقاتياّمعّالصيفإسرائيؿّغيرّراغبةّفيّا ّّو

9ّ.لياّحدود

                                                           
1
. 2111-5-24, المركز العربً للمعلوماترباب عبد المحسن, "الصٌن الشعبٌة و منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة", بكٌن:  

24/2482.htm-05-p://www.arabsino.com/articles/10htt  
 
2
. 2112-2-25, رابطة ادباء الشام( مهندس نهضة الصٌن الحدٌثة", لندن: Deng Xiaopingعباس جواد كدٌمً, "دٌنغ تشٌاو بٌنغ) 

p?sid=53809http://www.odabasham.net/show.ph  
3
 .23, مصدر سابق, ص:2112الوادي,  
4
 .25-13المصدر نفسه, ص:  

http://www.arabsino.com/articles/10-05-24/2482.htm
http://www.arabsino.com/articles/10-05-24/2482.htm
http://www.odabasham.net/show.php?sid=53809
http://www.odabasham.net/show.php?sid=53809
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فّالمواقؼّالصينيةّكانتّداعمةّلمدوؿّالعربيةّولحقوؽّأّمفّالعامؿّاالسرائيمي:ّعمىّالرغـ -9
ظيرّبشكؿّواضحّالنيجّأفّالموقؼّالصينيّمفّاتفاقيةّكامبّديفيدّأالّإالشعبّالفمسطيني,ّ

وكانتّعمميةّالتحديثّلمجيشّالصينيّّ.سمميةة,ّالداعـّلمبدأّالتسويةّالالجديدّلمسياسةّالصيني
سمحةّالسوفييتيةّالتيّحصمتّعميياّسرائيميّمفّاألمعتمدةّفيّالبدايةّعمىّغنائـّالجيشّاإل

مفّخالؿّحروبياّالسابقةّمعّالجيوشّالعربية,ّوفيّالوقتّنفسوّكافّسقوطّنظاـّالشاهّفيّ
ّعميميفكبرّأسرائيميةّالعسكريةّاإلفقدّالصناعاتّأفريقيا,ّأيرافّوالنظاـّالعنصريّفيّجنوبّإ

ّتعوض ّال ّفرصة ّالصينية ّفالسوؽ ّالطريؽ9ّّ.عندىا, ّبداية ّىي ّالخطوة وبالتاليّكانتّىذه
 لىّتبادؿّالعالقاتّالدبموماسيةّبيفّالدولتيفّفيماّبعد.ّّّّّإالذيّقادّ

مكافّعدّقدرّاإلبرزتّالحاجةّالصينيةّالماسةّلمغربّوّإلسرائيؿ,ّجعمتياّتبتأكؿّىذهّالتطوراتّالتيّ
سرائيؿّوالوالياتّالمتحدة,ّفأصبحتّالميجةّالصينيةّإّيؤثرّعمىّمصالحياّمعفّأعفّكؿّماّمفّشأنوّ

ّ ّانتقاد ّسبؽّفي ّمما ّحدة ّإأقؿ ّمع ّاإلأسرائيؿ, ّحافظتّقدر ّلمحقوؽّنيا ّالمؤيدة ّعمىّمواقفيا مكاف
ّالعربيةّوالفمسطينية.

 م9193سرائيمي عمى لبنان عام العدوان اإل –ثالثا

ّلمتسويةّّاتعتبرّالسياسةّالصينيةّفيّالثمانينياتّامتداد لمسبعينيات,ّفقدّاستمرّالموقؼّالصينيّمؤيدًا
ّ,السمميةّلمقضيةّالفمسطينية,ّوكأسموبّمالئـّلحؿّالصراعّالعربيّاإلسرائيميّبدياًلّعفّالكفاحّالمسمح

 .وأفّالوسيمةّإلتماـّذلؾّتتمثؿّفيّعقدّالمؤتمرّالدوليّلمسالـ

,ّوتأييدّمعّذلؾّفإفّالصيف,ّرغـّالتغييرّفيّوسائؿّالتعبيرّعفّسياساتياّبيفّتحييدّالكفاحّالمسمح
ّ ّالسممية, ّالتسوية ّاإليجابي ّموقفيا ّتغير ّالفمسطينيةلـ ّلمعربّولمقضية ّاألمرّّ.المؤيد ّىذا ّيزيد وما

ّ(ومنياّمصر)لعربيةّبيفّبعضّالدوؿّاّ(فيّبعضّاألحياف)تأكيدًا,ّأنوّعمىّالرغـّمفّتوترّالعالقاتّ
وبيفّالصيف,ّوكذلؾّبيفّالصيفّومنظمةّالتحريرّالفمسطينية,ّفإفّالصيفّلـّتنتيجّقطّسياسةّمعاديةّ

الصيفّعفّإدانةّالغزوّاإلسرائيميّلمبناف,ّّفمـّتتوافّ ّ.يتيـّإلسرائيؿّوالوالياتّالمتحدةلمعربّفيّمواج
ّ ّاالنسحابّالكامؿ9191ّعاـ ّعمىّلسافّأعمىّالمسؤوليفّفييا,ّعمىّضرورة ّورد ّكما ّواإلصرار, ,

لمقواتّاإلسرائيميةّمفّلبناف,ّوبدوفّشروط,ّمعّتأييدىاّلمشعبيفّالمبنانيّوالفمسطينيّفيّكفاحيماّضدّ
ّوعمىّلسافّمندوبّالصيفّالدائـ ّّالعدواف, ّالمتحدة, ّفيّالشرؽّأفيّاألمـ ّالعدالة ّإلىّضرورة شارة

ّفيّالشرؽّاألوسطّتحتّإشراؼّىيئةّ ّمؤتمرّدوليّلمسالـ ّلعقد ّبالده ّواإلعرابّعفّتأييد األوسط,
1ّ.لمشعبّالفمسطينيّاشرعيّاألمـّالمتحدةّمعّضرورةّحضورّمنظمةّالتحريرّالفمسطينية,ّممثال

                                                           
1
 .22, مصدر سابق, ص: 2112الوادي,  
2
 , مصدر سابق.2111عبد المحسن,  
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دينةّفاسّالمغربيةّعاـّالذىّاعتمدهّمؤتمرّالقمةّالعربيّفيّمّأعمنتّالصيفّمساندتياّمشروعّالسالـّو
ّالذي9191 ّإلّ, ّويدعو ّإسرائيؿ, ّبوجود ّالمستقمةيعترؼّػضمناػ ّالفمسطينية ّالدولة ّنيايةّّ.قامة وفى

العاـّنفسوّأعمفّرئيسّالوزراءّالصينيّخالؿّزيارتوّلمقاىرةّتأييدّالصيفّلجميعّدوؿّالشرؽّاألوسطّ
ّأماـّبأفّتعيشّفيّسالـّ ولياّجميعّالحقوؽّفيّاالستقالؿ,ّوقدّتركتّالصيفّبذلؾّالمجاؿّمفتوحا

9ّ.فيماّيخصّمسألةّتواجدّإسرائيؿّككيافّسياسيّ,سياستياّالخارجيةّفيّالشرؽّاألوسط

ّ ّيخصّاألأوبما ّنستعرضّالدورّالصينيّفيما ّمفّاإلننا ّفالّبد ّحداثّفيّلبناف, ّكافّألىّإشارة نو
ّ ّدورّميـ ّإفيّلمصيفّالشعبية ّقوات9193ّنياءّحصارّطرابمسّعاـ ّومعيا ّفالقواتّالسورية بوّأ,

حمدّجبريؿ,ّقامتّبقصؼّأالقيادةّالعامةّبقيادةّّ–موسىّالمنشقةّعفّحركةّفتحّوقواتّالجبيةّالشعبية
ّقواتّحركةّفتحّبقيادةّ ّالقصؼّّ.بوّجيادّفيّمدينةّطرابمسأبوّعمارّوّأومحاصرة ونتجّعفّىذا

الّبعدّخروجّياسرّإنسافّمفّالمدنييفّوالعسكريف,ّولـّتتوقؼّىذهّالمعركةّإ9111ّكثرّمفّأاستشيادّ
مقاتؿّمفّطرابمسّعمىّبواخرّيونانيةّبعدّوساطةّعدةّدوؿّمنياّالصيف9111ّّعرفاتّومعوّنحوّ

1ّ.الشعبية

 م 9199ولى واالعتراف بالدولة الفمسطينية عام االنتفاضة الفمسطينية األ  –رابعا

ّ ّالخصوصّعاـ ّطرابمسّعمىّوجو ّومف ّلبناف ّمف ّالفمسطينية ّالمقاومة ّقوات ّخروج ـ,9193ّبعد
,ّّوأ فّنشاطوّضدّإجدّففّوّ اّ صبحّالوجودّالعسكريّالفمسطينيّفيّماّيسمىّبدوؿّالطوؽّشبوّمعدـو
اّمّوكانتّالدوؿّالعربيةّقدّتبنتّفيّقمةّفاسّالثانيةّمشروعّالممؾّفيدّلمسالـ,ّ.سرائيؿّغيرّمسموحإ

ّشكّ  ّالتي ّالفمسطينية, ّلممقاومة ّجديدة ّمرحمة ّبداية ّلمقضيةّأؿ ّالسممية ّالتسوية ّلمبدأ ّمؤيدة صبحت
ّالفمسطينية,ّفيّظؿّتشتيتّقواتّالمقاومة.

خاصةّفيّالمخيمات,ّوكافّالقمعّاليوميّمفّوبّئاوفيّالداخؿّالفمسطينيّكافّالوضعّاالقتصاديّسي
ينماّأيزّالعنصريّصفةّمرتبطةّمعّوجودّقواتّاالحتالؿّىانةّوالتميقبؿّجيشّاالحتالؿ,ّوكانتّاإل

سرائيميةّبدىسّسيارةّعماؿّفمسطينييفّبشكؿّإ,ّقامتّشاحنةّعسكرية9199ّديسمبر9ّّوفيّّ.اكانّو
وكافّىذاّالسببّالمباشرّالندالعّانتفاضةّّ.سرائيؿإيريزّالفاصؿّبيفّقطاعّغزةّوّإمتعمدّعمىّحاجزّ

لسبؿ,ّفحاولتّقواتّاالحتالؿّقمعّىذهّاالنتفاضةّبكؿّاّ.وقطاعّغزةارمةّفيّالضفةّالغربيةّشعبيةّع
قتّىذهّاالنتفاضةّ,ّوحقّ )ـّتّؼ(دارةّىذهّاالنتفاضةّمفّقبؿّالقيادةّالموحدةّوإتّوتمّ ّياّلـّتفمح.ولكن

ّ ّلعؿ ّالفمسطيني, ّالشعب ّلصالح ّميمة ّالفمسطينيّأنتائج ّالشعب ّمع ّالعاـ ّالدولي ّالتعاطؼ برزىا
صدارّمجمسّاألمفّقرارهّرقـّوقضيتوّالعادلة الذيّشجبّالسياساتّوالممارساتّالتيّتنتيؾ911ّّ,ّوا 

                                                           
1
 .1991-11-1, مجلة السٌاسة الدولٌة", القاهرة: الصٌن والقضٌة الفلسطٌنٌة: الدور والفرص والقٌودابو بكر فتحً الدسوقً, " 

http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=219294&eid=8811  
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  http://www.yaf.ps/ya/life_details.php?start=28الرئٌس القائد, بٌروت: مؤسسة ٌاسر عرفات,  
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حقوؽّاإلنسافّلمشعبّالفمسطينيّفيّاألراضيّالمحتمة,ّوبصفةّخاصةّقياـّالجيشّاإلسرائيميّبإطالؽّ
ّالعزّ  ّالفمسطينييف ّالمدنييف ّوجرح ّأد ىّإلىّمقتؿ ّما ّإسرائيؿ ,ؿالنار ّالسمطةّّ,وطمبّمف ّتمثؿ التي

وقدّكانتّّالمتعمقةّبحمايةّالمدنييفّوقتّالحرب, باتفاقيةّجنيؼ أفّتتقيدّفورًاّوبدق ةّ,قائمةّباالحتالؿال
9ّ.الصيفّمفّالدوؿّالمؤيدةّوالداعمةّلمموقؼّالفمسطيني

وكافّتفاعؿّالقيادةّّ.مكانتياّوىيبتياّ(ـّتّؼػ)عادتّاالنتفاضةّلمشعبّالفمسطينيّثقتوّبنفسو,ّولوأ
فّيخدـّمصمحةّالشعبّأعمىّمستوىّالحدث,ّحيثّاستغمتّالتعاطؼّالدوليّوتعاممتّمعوّبماّيمكفّ

فقاـّالشييدّياسرّعرفاتّّبإعالفّقياـّدولةّفمسطيفّّ.ويتماشىّمعّالظروؼّالدوليةّوقتياالفمسطينيّ
الوطنيّالفمسطينيّالتاسعةّّـ(,ّفيّدورةّالمجمس9199نوفمبرّعاـّ) المستقمة,ّفيّالخامسّعشرّمف

ّالمنعقدة ّال عشرة ّالرئيسّياسرّعرفاتّباسـّالشعبّفّ م ّعّ يّأّ تفيّدولةّالجزائرّالشقيقة,  مفّخالليا
األمـّالمتحدةّوأىدافياّ العربيّالفمسطينيّ"عفّقياـّدولةّفمسطيفّالمستقمة,ّدولةّتؤمفّبمبادئّىيئة

ّقراراتيا ّتنفيذ ّاّ".وتحتـر ّالحكومة ّبادرت ّالدولة لصينيةآنذاؾ ّبيذه ّعاـّّ.باالعتراؼ ّأوائؿ وفي
ـ(ّرفعتّالحكومةّالصينيةّمستوىّالتمثيؿّالفمسطينيّإلىّمرتبةّسفارةّدولةّكاممةّتتمتعّبكافة9191ّ)

الصينيةّأوراؽّ ؿّرئيسّالجميوريةواالمتيازاتّالممنوحةّأليةّسفارةّدولةّأخرى,ّوعندىاّتقبّ  الحصانات
ّ.أوؿّسفيرّلدولةّفمسطيفّلديّالصيفلسفيرّ)يوسؼّرجبّالرضيع(ّكاعتمادّسفيرّدولةّفمسطيف,ّا

بحضورّّ(Qian Qichen)تشافّتشيّتشف د(ّقاـّوزيرّالخارجيةّالصينيّالسيـ19/9/9191وفيّ)
ّلدى ّفمسطيف ّدولة ّمقر ّعمى ّالفمسطيني ّالعمـ ّرفع ّالم مراسـ ّحضر ّكما ّنائبّوزيرّالصيف, راسـ

فّمفّوزارةّالثقافةّالصينيةّوجمعيةّّوومسؤولّ,(che huan yuanف)الخارجيةّالصينيّتشيّخوافّيوا
ّلمشعبّالصينيّمعّشعوب ّالمس الصداقة ّآخرّمف ّوعدد ّوالشعوبّالعربية, ّالصينييفّؤالعالـ ّ.وليف

فمسطيفّ المفوضّفيّسفارةّدولةّفمسطيفّببكيفّ)سعديّجابر(ّكممةّنيابةّعفّسفيرّدولة وألقىّالوزير
ّع ّأعربّفييا ّ)يوسؼّرجب( ّالدائببكيف ّالدعـ ّعمى ّوحزبًا ّوحكومة ّلمصيفّشعبًا ّلقضيةّفّشكره ـ

ّالخارجيةّ.الشعبّالفمسطينيّالعادلة ّوزير ّأشاد ّفمسطيفّتعتبرّ وبدوره ّدولة ّبأفّنشأة الصينيّقائاًل
ّفي ّالفمسطيني ّالشعب ّنجاح ّثمار ّالثورةّ إحدى ّقضية ّلدخوؿ ّرمزًا ّوتعد ّالطويؿ, ّالباسؿ نضالو

 دة,ّوأكدّأفّالصيفّحكومةّوشعبًاّتيتـّوتتعاطؼّوتدعـّعمىّالدواـّالشعبجدي الفمسطينيةّإلىّمرحمة
ّوستبذؿّالصيفّجيودىا ّالعادؿ, ّفيّنضاليا اإليجابيةّمفّأجؿّ العربيّالفمسطينيّوالشعوبّالعربية

1ّ.حؿّسمميّمبكرّلقضيةّالشرؽّاألوسط

ّ
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 انييار االتحاد السوفييتي  –خامسا

ثرّالمنطقةّعمىّكافةّاألصعدةّالسياسيةّواالقتصاديةّوالعسكرية,ّاألكافّالنتياءّالدورّالسوفيتيّفيّ
الفراغّالناجـّعفّغيابّاالتحادّالسوفيتيّالسابؽ,ّّتمألتاحةّالفرصةّلمصيفّألفّتقوـّبدورّىاـّإفيّ
اّأكبرّلبكيفّيمكفّأفّتمعبوّأكبرّمماّخاصةّأفّالقيادةّالصينيةّأصبحتّأكثرّاقتناعاّبأفّثمةّدورًّوب

ّتطمعتّاعتادتّع ّما ّالقيادإميوّفيّالشرؽّاألوسط,ّوىذا ّالفمسطينيةليو ّوالقيادة فوجودّّ.اتّالعربية,
ّلمجانبّ ّقوية ّدعامة ّويشكؿ ّالفمسطينية, ّالقضية ّحؿ ّفي ّسيساعد ّالدولية ّالمنظومة ّضمف الصيف

9ّّ.خاصةّبماّعرؼّعنياّمفّالمواقؼّالثابتةّوالنزييةّّتجاهّحقوؽّالشعبّالفمسطينيوبالفمسطيني,ّ

ّاالعتراف الصيني بإسرائيل وبداية العالقات الدبموماسية  –سادسا

سيويةّآوؿّدولةّأـ,ّكانتّجميوريةّالصيفّفيّعيدّشافّكايّتشيؾ9199ّسرائيؿّعاـّإبعدّقياـّدولةّ
قامةّاّ ىميةّّوتعترؼّبيا,ّبعدّقيامياّبفترةّوجيزة,ّوبعدّانتصارّالحزبّالشيوعيّالصينيّفيّالحربّاأل

الجميؿّلمصيف,ّّفّتردّ أسرائيؿّإرادتّأـ,9191ّكتوبرّعاـّأوؿّمفّالشعبيةّفيّاألجميوريةّالصيفّ
وؿّدولةّفيّالشرؽّأـ,ّوبذلؾّكانت9111ّيناير1ّّفقامتّباالعتراؼّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّفيّ

خرىّأّاسبابًّأفّىناؾّإوحسبّتحميؿّمحمدّخيرّالواديّفّ.سطّتعترؼّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّواأل
1ّ:ىمياأّ,لصيفّالشعبيةاسرائيميّالمبكرّبالجميؿّكانتّوراءّاالعتراؼّاإلّردّ ّغيرّموضوع

 ّ.حزابّاشتراكيةأنياّأساسّأسرائيميةّوقتياّكانتّتقدـّنفسياّعمىّحزابّاإلغمبّاألأفّأ -9
فّالصيفّستكوفّقوةّعالميةّكبرى,ّوباعترافياّبياّستكوفّقدّنوعتّعالقاتياّأسرائيؿّإدراؾّإ -1

 .محددّولـّتحصرىاّمعّطرؼ
 ّ.فّىذاّاالعتراؼّالّيعنيّالموافقةّعمىّالنظاـّالشيوعيإ -3

19ّيّفيّأفّعاما,ّيربعوأفّيالّبعدّاثنإسرائيؿّىذاّاالعتراؼّإفّالصيفّالشعبيةّلـّتبادؿّإومعّذلؾّف
يتـّسّىناّوّ.ابّعدـّاالعتراؼّالصينيّبإسرائيؿسبأثّالباحثّسابقاّعفّوقدّتحدّ ّ.ـ9111ينايرّعاـّ

ّال ّإتطرؽ ّبيف ّالعالقات ّبداية ّإلى ّّوسرائيؿ ّقبؿ ّالشعبية ّّوأالصيف ّالعمني ّباالعتراؼ ّتتوج قامةّاّ ف
ّالعالقاتّالدبموماسيةّرسميا.

ّاإل ّالمحاوالت ّمف ّالرغـ ّعمىّعمى ّلمحصوؿ ّالعشريف ّالقرف ّخمسينات ّمنذ ّاستمرت ّالتي سرائيمية
الّفيّنيايةّالسبعيناتّلعظيـّإعّاختراؽّصورّالصيفّانياّلـّتستطّ أالّإاعتراؼّالصيفّالشعبيةّبيا,ّ

ّ)ّعف ّالعسكرية ّالجيشّالصينيطريؽّالثغرة ّحيثّكانتّتحديثّاسمحة ّمفّوزارةّأ(, ّلوفد وؿّزيارة

                                                           
1
 , مصدر سابق. 1991الدسوقً,  
2
 .56-52, ص:2112الوادي,  



75 
 

ّاإل ّالدفاع ّبوجود ّاألّوسرائيمية ّرجؿ ّاإلتنسيؽ ّاعماؿ ّشاؤوؿ ّسرائيمي ّفي ّلبكيف فبراير11ّّيزنبرج
طعّغيارّألسمحةّسوفييتيةّ)مفّغنائـّسرائيميةّوقإسمحةّأسفرّذلؾّعفّعدةّصفقاتّلشراءّأّوّ.ـ9191

ّالتصنيعيةّالتيّكانتّاليدؼّالرئيسّإضافةّإسرائيميةّمعّالدوؿّالعربية(,ّالحروبّاإل لىّالتكنولوجيا
9ّ.لرغبتيـّفيّبناءّجيشيـّدوفّاالعتمادّالكميّعمىّالخارجّ؛بالنسبةّلمصينييف

ّ ّحقؽّعدة ّوقد ّالبداية, ّالعسكريّىو ّالتعاوف ّأكاف ّلمطرفيفىداؼّعسكرية ّعمىّّ.واقتصادية ولكف
ّالتعاوفّيعطيّثمارهّفيّبدايةّالثمانينات,ّحيثّوافقتّالصيفّعمىّطمبّ الصعيدّالسياسي,ّبدأّىذا

ّاإلإ ّفتحّالقنصمية ّفيّىونغّكونغّعاـّسسرائيؿّبإعادة ّالجوازاتّّ.ـ9193رائيمية ّالسماحّلحممة وتـ
كماّرفضتّالصيفّالمشروعّالعربيّّ.العمميةّبادؿّالدعواتّبيفّالوفودسرائيميةّبدخوؿّالصيف,ّوتاإل

ّ ّاألإلطرد ّمف ّالمتحدةسرائيؿ ّاألّ.مـ ّوكالة ّبيف ّلمتعاوف ّاتفاؽ ّاإلوعقد ّاألنباء ّووكالة نباءّسرائيمية
وجرىّلقاءّغيرّرسميّّ.اديةّلتنميةّالتجارةّبيفّالبمديفنشاءّجمعيةّاقتصإتـّـ,ّّو9199الصينيةّعاـّ

كاديميةّفيّسرائيميّلمدراساتّاألإـ,ّبحيثّاتفقاّعمىّفتحّمكتب9199ّبيفّوزراءّخارجيةّالبمديفّعاـّ
ّكمكتبّاتصاالأبكيف,ّومكتبّسياحيّصينيّفيّتؿّ تّغيرّرسميّبيفّبيب,ّبحيثّيعمؿّكالىما

فّتبقىّأنيماّحاوالّأعمىّالدرجاتّمعّألىّإفقدّوصؿّّ,وازدادّالتعاوفّالعسكريّبيفّالبمديفّ.الدولتيف
سرائيؿّعمىّعالقتياّإلكيّتحافظّالصيفّعمىّعالقتياّمعّالعربّوتحافظّّ,اتفاصيؿّىذاّالتعاوفّسرّ 

1ّ.معّالوالياتّالمتحدة

ّ ّاعترضت ّلمسالـ, ّمدريد ّمؤتمر ّعقد ّفكرة ّطرحت ّىذاّإعندما ّفي ّالصيف ّمشاركة ّعمى سرائيؿ
ّأفوكانتّالقيادةّالفمسطينيةّتدرؾّّ.سرائيؿإفّالصيفّالشعبيةّالّتعترؼّرسمياّبدولةّأالمؤتمر,ّبحجةّ

إالّمشاركةّالصيفّفيّىذاّالمؤتمرّستكوفّفيّمصمحةّالشعبّالفمسطيني,ّفماّكافّمفّياسرّعرفاتّ
ّأ ّ)أكتوبر ّمدريد", ّ"مؤتمر ّانعقاد ّعشية ّالصينية, ّالقيادة ّمف ّطمب ّاالعتراؼ9119ّف ّسرعة ,)

الدوؿّالعربيةّّأفخاصةّوبؤتمرّالمذكور,ّىّلمصيفّاالشتراؾّفيّالمحتىّيتسنّ ّ؛الدبموماسيّبإسرائيؿ
ّاالعتراؼّإوالفمسطينييفّيجمسوفّمعّ ّالصيفّبعدـ ّمطالبة ّتدعـ ّفميسّىناؾّحجة سرائيؿّلمتفاوض,

3ّ.بإسرائيؿ

نوّرافؽّياسرّعرفاتّفيّزيارةّإ"ّ:الدكتورّمصطفىّسفارينيّالقصةّبشكؿّمخالؼّحيثّقاؿّويذكر
فيّرئيسّمجمسّالدولةّالصينيّقدّتحدثّلياسرّعرفاتّّبينغفّالسيدّليّاّ ,ّّو9119لمصيفّفيّشتاءّ

وضاعّالدوليةّوالوطنية,ّخيرةّالتيّطرأتّعمىّاألثناءّاجتماعّمصغرّبيفّالقيادتيفّعفّالتغيراتّاألأ
ّالصيفّعمىّ مؤكداّعمىّّ.لخإّ.سرائيؿ..اّ قامةّعالقاتّمعّبعضّالدوؿّبماّفيياّكورياّالجنوبيةّّوإوعـز
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لىّإلىّجانبّالشعبّالفمسطينيّفيّنضالوّالعادؿّوالحؽّإثباتّالموقؼّالصينيّفيّمواصمةّالوقوؼّ
ّأ ّفييا ّبما ّالمشروعة ّالوطنية ّحقوقو ّكامؿ ّيسترجع ّترابوّإف ّعمى ّالمستقمة ّالفمسطينية ّدولتو قامة

ّالوطني,ّومشيرًّ يةّلكيّتمعبّوضاعّالدولسرائيؿّتفرضوّاألإقامةّالعالقاتّالدبموماسيةّمعّإفّألىّإا
ّ ّدورا ّّوأالصيف ّفيّأكبر ّالنامية ّالدوؿ ّحقوؽ ّعف ّوالدفاع ّالفمسطيني ّالشعب ّنضاؿ ّدعـ ّفي عظـ

وسطّيتحتـّعميياّكثرّتأثيراّفيّقضيةّالشرؽّاألأرادتّالصيفّلعبّدورّأذاّماّإ..ّف.المحافؿّالدولية
ّ.التعامؿّمعّجميعّدوؿّالمنطقة ّاّ قامةّعالقاتّدبموماسيةّبيفّالصيفّّوإفّإ.. حالؿّإسرائيؿّسيخدـ

ّالسيدّليّسالـّعادؿّودائـّوشامؿّفيّمنطقةّالشرؽّاأل بأفّىذهّالخطوةّلفّتكوفّّبينغوسط,ّوجـز
ّالعكسّستكوفّعامال ّبؿّعمى ّالفمسطينية, لمشعبّّاوداعمّامساعدّعمىّحسابّالعالقاتّالصينية

فّالموقؼّالصينيّىوّموقؼّمبدئيّثابتّالّيتغيرّاّ ..ّّو.الفمسطينيّفيّنضالوّالسياسيّوالتفاوضي
ّالوقوؼّ ّالفمسطينيإفي ّالحؽ ّجانب 9ّّ".لى ّففي ّبالفعؿ, ّتـ ّما 19ّّوىذا 9111ّّيناير عالفّإتـ

فّماّأويعتقدّالباحث1ّ.االعتراؼّالرسميّوتأسيسّعالقاتّدبموماسيةّعمىّمستوىّالسفراءّبيفّالدولتيف
فّالصيفّأعتراؼّالصيفّبإسرائيؿّجاءّبعدّمؤتمرّمدريد,ّّوكثرّدقة,ّفاأوردّعفّالسفارينيّقدّيكوفّ

ّالشعبيةّلـّتشارؾّفيّالمؤتمرّالمذكور.

نوّبالنظرّّّلمموقؼّأالّإقامةّعالقاتّدبموماسيةّمعيا,ّاّ عمىّالرغـّمفّاالعتراؼّالصينيّبإسرائيؿّّوّو
ّفي ّممثال ّالرسمي ّالخارجية-ّالصيني ّووزير ّورئيسّالوزراء ّيؤكدّّ-تصريحاتّرئيسّالدولة نجده
ّالفمسطينية ّلمقضية ّفمسطينيةّّ.مساندتو ّدولة ّوالشامؿّإالّبإقامة ّالدائـ ّبالسالـ ّلفّتنعـ وأفّالمنطقة

ّاستردادّالحقوؽّالمشروعةّلمشعبّالفمسطيني.بّوّ.مستقمةّذاتّسيادة

ّّو ّالفمسطيني ّالمبادئ ّاتفاؽ ّاإلعالفّعف ّّ–بعد ّماّأاإلسرائيمي, ّوسرعاف ّلو, ّتأييدىا عمنتّالصيف
فتّالسياسيةّالصينيةّعفّآلياتياّلتحقيؽّالسالـّفيّالمنطقة,ّمفّخالؿّالتنفيذّالكامؿّلقراراتّاألمـّكش

المتحدةّذاتّالصمة,ّومبدأّاألرضّمقابؿّالسالـ,ّوأفّالقضيةّسوؼّتحؿّبالجيودّالمشتركةّلفمسطيفّ
سرائيؿ,ّوبمساعدةّالمجتمعّالدولي,ّوبالتزاـّالقيادةّالفمسطينيةّباستراتيجي ةّّتتسـّبالمرونةّوالعممية,ّوا 

وأفّالصيفّليسّلديياّمبادرةّتجاهّالسالـ,ّولكفّلديياّالتزاـّباإلعرابّعفّرأيياّأماـّالمجتمعّالدولي,ّ
القضيةّالفمسطينية,ّوأفّتسويةّىذهّالقضيةّيأتيّّتراجعتّعفّدعـالصيفّوكأنياّّيظيرّياألمرّالذ

ّالدولي ّالمجتمع ّومساندة ّأطرافيا ّتعاوف 3ّّ.مف ّالحقيقة ّفيّأولكف ّسياستيا ّحافظتّعمى ّالصيف ف
ّالحقوؽّ ّبإعادة عالميا ّوا  ّإسرائيؿّرسميا ّإلسرائيؿّعمىّإعاقتياّّ.الفمسطينيةمطالبة ّالمستمرة دانتيا وا 

ّالسال ّالتّ.ـلعممية ّلمنظمة ّالمساعداتّالمادية ّاستمرتّالصيفّفيّتقديـ ّالوطنيةّكما حريرّوالسمطة
ّلوّالباحثّبالتفصيؿّفيّالفصؿّالقادـ.وىذاّماّسيتطرؽّّ.الفمسطينية
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 الفصل الخامس

 (3192-9112الفمسطينية بعد قيام السمطة الوطنية الفمسطينية ) -العالقات الصينية

 المقدمة 

ّّتحدثّالباحث ّالتحريرّّ–فيّالفصوؿّالسابقةّعفّالعالقاتّالصينية ّمفّخالؿّمنظمة الفمسطينية
ّالفمسطيني ّولكفّفيّىذا ّالوطنيةّالفصؿّسيةّوفصائميا, ّالعالقاتّمفّخالؿّالسمطة تحدثّعفّىذه

وماّيميزّىذاّالكيافّّ.كانتّبرعايةّدوليةوسموّالتيّأالفمسطينية,ّتمؾّالتيّجاءتّنتيجةّتوقيعّاتفاقيةّ
نوّمرحمةّمؤقتةّأساسّأوؿّمعترؼّبوّدولياّعمىّفّاألإ)السمطةّالوطنية(ّعفّسابقوّ)منظمةّالتحرير(ّ

ّ.تماـّعمميةّالمفاوضاتّوحؿّقضاياّالوضعّالنيائيإمكتمؿّبعدّّلبمورةّكيافّسياسي

سرائيؿّإوؿّيناقشّالدورّالصينيّفيّالعمميةّالسمميةّبيفّاألّ:ربعةّمباحثألىّإسيتـّتقسيـّىذاّالفصؿّ
ّوالثالثّ ّالفمسطينية, ّالوطنية ّوالسمطة ّالصيف ّبيف ّالسياسية ّالعالقات ّيناقش ّوالثاني والفمسطينييف,

ّيناقشّالعالق ّالصيف ّبيف ّّواتّاالقتصادية ّالفمسطينية, ّالوطنية ّسيناقشّالعالقاتّأالسمطة ّالرابع ما
,ّوفيّالنيايةّسيكتبّالباحثّالخاتمةّالتيّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّوالعسكريةّوالثقافيةّبيفّالصيفّ
ّتحتويّعمىّالنتائجّوالتوصيات.
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 ول: دور الصين في العممية السمميةالمبحث األ 

لتوجوّعبرّفيّالفصوؿّالسابقةّالتوجوّالصينيّلحؿّالقضيةّالفمسطينية,ّوبيناّكيؼّتطورّىذاّاّذكر
ّبالتغيراتّالداخميةّ)لمصيفّ(ّوالخارجيةّ)لمعربّوالمجتمعّالدولي(,ّفكانتّفكرةّالحربّّالزمف, متأثرا

نسبّمفّوجيةّاألّالوسيمةّ(Mao Zedongماوّتسيّدونغ)خالؿّفترةّحكـّّالشعبيةّوالكفاحّالمسمح
ّنظ ّفمسطيف ّلتحرير ّالنضاؿ ّفي ّالصينييف ّاألّر ّمع ّانسجاما ّاعتبرت ّالتي ّذراعّإيديولوجيا سرائيؿ
لىّحؿّإمـّالمتحدةّالتيّتيدؼّوقدّاعترضتّالصيفّعمىّقراراتّاألّ.وسطمبرياليةّفيّالشرؽّاألاال

ّسممي ّّا.القضية ّفترة ّخالؿ ّبينغ)ولكف ّتشياو ّ(Deng Xiaopingدينغ ّتغيرت ّالداخميةّ, السياسة
ّجوىريا, ّتغيرا ّالصينية ّأّوّوالخارجية ّفيّمقدمة ّالوطنية ّالخارجيةّأصبحتّالمصمحة ىداؼّالسياسة

مرحمةّّةوسميتّىذهّالمرحمّ.وّتعنتأعصبّفّبقيّشيءّمنياّفيوّدوفّتاّ يديولوجياّّوبينماّتراجعتّاأل
ّ)اإلاإل ّواالنفتاح ّصالح ّالخارج(صالح ّعمى ّواالنفتاح ّالداخؿ ّّومفّ.في ّيظير ّالتسمية ىـّأخالؿ

تمؾّالدوؿّالتيّكانتّّ,مالمحّىذهّالفترةّوىوّبدايةّاالنفتاحّعمىّالخارجّوالمقصودّىناّالدوؿّالغربية
ّاأل ّتصنؼّضمف ّّوأعداء, ّاالمبريالية, ّالدوؿ ّوالدوؿّبو ّالدوؿ ّىذه ّعف ّالعداء التاليّسقطتّصفة
ّ ّمثؿ ّليا ّلّ.سرائيؿإالتابعة ّالصيني ّالتوجو ّتغير ّىنا ّالتوجوّومف ّلصالح ّالفمسطينية ّالقضية حؿ

كماّّ"الحؿّالسمميّلمقضيةّالفمسطينيةّحالّمعقوال"حدّالقادةّالصينييفّأالسممي,ّليصبحّعمىّحدّتعبيرّ
ّسابقا ّذكرنا ّوب, ّمفّأفّالعربّأخاصة ّابتداء ّاالتجاه, ّفيّىذا ّلحؿّالقضية ّتغيرتّتوجياتيـ نفسيـ

سرائيؿ,ّمروراّبخطةّالممؾّفيدّالتيّتبناىاّمؤتمرّالقمةّالعربيةّعاـّاّ اتفاقيةّكامبّديفيدّبيفّمصرّّو
ّ.9113سرائيؿّوالفمسطينييفّعاـّإوسموّبيفّألىّاتفاقيةّإوصوالّ,9191ّ

ّم: 9119مؤتمر مدريد لمسالم 

يتجوّنحوّّسرائيمي,ّوالتفكيرّاالسرائيميّمنذّبدايةّالحديثّعفّفكرةّالتسويةّالسمميةّلمصراعّالعربيّاإل
ّالحؿتج ّّ.زئة ّنجحت ّإوقد ّالفترة ّىذه ّفي ّالدولية ّوالمتغيرات ّالظروؼ ّاستغالؿ ّفي حسفّأسرائيؿ

ّالسوفييتيّالذيّ ّحيثّانييارّاالتحاد ّدوليّإدىّأاستغالؿ, ّ)القطبيةّألىّظيورّنظاـ حاديّالقطبية
لىّانقساـّالعربّبيفّمؤيدّلمعراؽّومؤيدّلمكويت,ّوتراجعّإدتّأمريكية(,ّوحربّالخميجّالثانيةّالتيّاأل

9ّ.مةّالعربيةولوياتّاألأالقضيةّالفمسطينيةّعفّسمـّ

)طبعاّوالّتقيـّمعياّعالقاتّدبموماسيةّّبإسرائيؿعمىّمشاركةّأيّدولةّالّتعترؼّّاسرائيؿّاعترضت
بإسرائيؿّحينيا,ّفكافّحدىّالدوؿّالتيّالّتعترؼّإوكانتّالصيفّىيّّ.طراؼّالصراع(أغيرّالدوؿّ

                                                           
1
(, ص: 2111,  رسالة ماجستٌرة االزهر, والدولٌة, )غزة: جامع اإلقلٌمٌة وأبعاده األوسط الشرق فً للسالم مدرٌد مؤتمر حازم زعرب, 

23. 
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ّلمصيفّلالعتراؼّ ّمبررا لىّجانبّالعربّوالفمسطينييفّخالؿّإلكيّتتمكفّمفّالوقوؼّّبإسرائيؿىذا
9ّ.مرحمةّالقادمةال

مـّالمتحدة,ّىدافياّفيّتقسيـّساحةّالمواجية,ّحيثّنجحتّفيّتحييدّاألأسرائيؿّتحقيؽّإ استطاعت
ّأولـّيعقدّالمؤتمرّتحتّمظمتيا,ّوحيدتّ ّالتيّّالتيّكافّدورىاوروبا صبحتّوريثّأثانويا,ّوروسيا

ماّبخصوصّأّ.ىـّمفّالمشاكؿّالخارجيةأّصالحّالداخميولوياتّاإلأاالتحادّالسوفييتيّكانتّعندىاّ
لكفّعمىّالرغـّمفّالعالقاتّ.ّالصيفّفييّغيرّمعترفةّبإسرائيؿّوالّيحؽّلياّالمشاركةّفيّالمؤتمر

فّالصيفّاشترطتّحتىّيستمرّالحوارّبينياّوبيفّأالّإسرائيؿ,ّاّ االقتصاديةّوالعسكريةّبيفّالصيفّّو
ّإ ّموافقة ّ)حيثّكانتإسرائيؿ ّلمسالـ ّمدريد ّمؤتمر ّفي ّالمشاركة ّعمى ّفيّّسرائيؿ ّلممشاركة رافضة

ّالصينيةّ.البداية( ّلمرغبة ّّكونياّاستجابتّاسرائيؿ ّمف ّليا ّلما ّبالصيف ّبالتضحية ّمعنية ىميةّأغير
ّبالنسبة ّواقتصادية ّاشترطتّّو1.إلسرائيؿّسياسية ّوالحديثّوالمفاوضاتّإسعربيا ّالصراع, رائيؿّتقسيـ

ّ ّوىكذا ّيخصيا, ّالذي ّالنزاع ّموضوع ّفي ّانفراد ّعمى ّدولة ّكؿ ّتخصّأمع ّفمسطيف صبحتّمسألة
3ّ.الفمسطينييفّوحدىـ

 سرائيل والفمسطينيين: إوسمو بين أاتفاقية  

ّاالتفاقيأ,ّّوسطينييفالفموسموّمعّأسرائيؿّاتفاقيةّإبعدّمؤتمرّمدريدّوقعتّ يدتّأ,ّّوةيدتّالصيفّىذه
اقترحّوزيرّالخارجيةّالصينيّحيثّّ,وسطاستمرارّالمفاوضاتّلمتوصؿّلحؿّنيائيّلمشكمةّالشرؽّاأل

ّتشف ّتشي ّالصينيّ(Qian Qichen)تشياف ّالموقؼ ّولتوضيح ّالسالـ ّعممية ّالستمرار ّ,مبادرة
9ّّ:ةتيوتضمنتّالنقاطّاآل

مـّالمتحدةّووفقاّلمبدأّساسّقراراتّاألأوسطّعمىّاستمرارّالمفاوضاتّالسمميةّفيّالشرؽّاأل -9
 .دهّمؤتمرّمدريقرّ أرضّمقابؿّالسالـّالذيّاأل

وسموّوتجنبّالتصرفاتّالضارةّبعمميةّأليياّخاصةّاتفاقيةّإتنفيذّاالتفاقياتّالتيّتـّالتوصؿّ -1
 السالـ.

 مفّالدوؿّوحياةّالشعوب.أرىابيةّوالمحافظةّعمىّعماؿّاإلدانةّاألإ -3
معّاستمرارّعمميةّالسالـ,ّينبغيّدعـّالتبادؿّوالتعاوفّاالقتصاديّفيّالمنطقة,ّوينبغيّكذلؾّ -9

العداوةّوتحقيؽّاالزدىارّزالةّاّ جراءاتّممموسةّلدعـّالثقةّبينيماّّوإطراؼّالنزاعّاتخاذّأعمىّ
 المشترؾ.

                                                           
1
 , مصدر سابق.2111عبد المحسن,  
2
 . 149, مصدر سابق, ص: 2115الوادي,  
3
 .25زعرب, مصدر سابق, ص: 
4
 .151, مصدر سابق, ص: 2115الوادي,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Qian_Qichen
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1- ّّ ّالدولي ّالمجتمع ّعمى ّاألأيجب ّمع ّالضرورية ّالجيود ّيبذؿ ّالشرؽّف ّفي ّالمعنية طراؼ
 جؿّتحقيؽّسالـّشامؿّودائـ,ّوالصيفّمستعدةّلإلسياـّفيّىذهّالجيود.أوسطّمفّاأل

ّالمبادرةّّمذكورةكدتّالصيفّالتزامياّبدعـّالمواقؼّالعربيةّوالفمسطينيةّحسبّالنقاطّالأّ فيّىذه
ّمرات ّاألّ.عدة ّمع ّمتساوية ّمسافة ّعمى ّالبقاء ّحاولت ّعمىّوقد ّالجميع ّوحث طراؼّالمعنية,

ّلـّتنخرطّفيّئيؿّلتنفيذّاالتفاقياتّالموقعة,ّسراإّاالستمرارّفيّالمفاوضات,ّوالضغطّعمى لكنيا
برازّموقفياّبشكؿّعاـّوتعمدتّإبؿّحاولتّكثرّمفّذلؾ,ّأتفاصيؿّالعمميةّالسمميةّوالمفاوضاتّ

ّوحؽّالعودة..إ ّالقدس, ّمثؿّقضية ّالتيّتعتبرّموضعّخالؼ, ّبعضّالتفاصيؿ ّ.وغيرىاّ.خفاء
فّىذهّالنقاطّالحساسةّالّيمكفّحمياّبالتصريحاتّإوىذاّالموقؼّلوّمبرراتوّعندّالصينييف,ّحيثّ

ّّو ّاألاّ والمواقؼّالدولية ّالمفاوضاتّبيف ّطريؽ ّفقطّعف ّتحؿ ّىذاّطراؼّانما ّيكوف ّوقد لمعنية,
ّلمضغوطّاأل ّتورطياّمريكيةّواإلالموقؼّاستجابة سرائيميةّعمىّالصيفّلالبتعادّعفّالعربّوعدـ

9ّ.كثرّفيّالعمميةّالسمميةّوالمفاوضاتّالتيّترغبّالوالياتّالمتحدةّاالستئثارّبياّوحدىاأ

ّالمجنة الرباعية: 

ّرائيمييفّعدستعثرتّالمفاوضاتّبيفّالفمسطينييفّواإل ّمرات, ّألة ّتنفيذ سرائيؿّإسبابّناتجةّعفّعدـ
ّ ّفيّاالتفاقيات, ّاللتزاماتيا ّوإلصالحّّمريكيّمنحازالراعيّاألافّّوكما ّارادواّالفمسطينييفّسرائيؿ,

ّالمفاوضات ّفي ّالمشاركة ّالدوؿ ّدائرة ّالدوليّإلعطائياّ؛توسيع ّلكيالصبغة ّو ّالممزمة, تكوفّّة
ّاأل ّالمتحدةالمفاوضاتّتحتّمظمة ّيّ.مـ ّمفّذلؾّلـ ّلجنةّّبالمقابؿّ.صؿحاالّافّشيء ّتشكيؿ تـ

مـّالمتحدةّمفّاألّضمتّكالّسرائيؿ,ّاّ سطينيةّّورباعيةّلمتابعةّالمفاوضاتّبيفّالسمطةّالوطنيةّالفم
فّأوعمىّماّيبدوّّ.مفّىذهّالمجنةتـّاستبعادّالصيفّّوروبيّوروسيا,ّووالوالياتّالمتحدةّواالتحادّاأل

ّومبدأّمواقؼّالصيفّ)الممتزم ّذاتّالصمة ّبالقراراتّالدولية ّبالحثّعمىّتطبيؽّاالتفاقياتّوااللتزاـ ة
سرائيؿّوالّالوالياتّالمتحدة,ّفيماّالّإبإعجابّّلـّتحظّ ّرضّمقابؿّالسالـّالمتفؽّعميوّفيّمدريد(,األ

لذلؾّتـّاستبعادىاّّ.منسجماّمعّمصالحيماذاّكافّإالّإوسطّتريدافّلمصيفّدوراّفاعالّفيّالشرؽّاأل
1ّ.مفّالمجنةّالرباعية

 المشاركة الصينية:

فعمىّالرغـّّ.مفّمنطمؽّاعتباراتياّوأولوياتياّتعاممتّالصيفّمعّتطوراتّىذهّالقضيةّالمحوريةّالعربية
يمانيا ىّالتيّقدّتقودّإلّابتعدتّقدرّاالمكافّعفّالمواقؼأنياّّبعدالةّالحؽّالعربي,ّإالّ ّمفّقناعتياّوا 

ّماّأيضًا,ّالحياديةّكانتاّالسمتيفّاألساسيتيفّّ.حقيقيّلمصالحياّمعّالغربتيديدّ لىّحد  فاالعتداؿ,ّوا 
                                                           

1
 .154-151, مصدر سابق, ص: 2115الوادي,  
2
 .155المصدر نفسه, ص:  
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ّالعربيةّ.القضيةّالفمسطينيةّمعّلتعامؿّالصيف ّالسالـ اإلسرائيميةّتمكنتّّ-وىكذا,ّوفيّضوءّعممية
ّالكامؿّّمفّالتخميّعفّشعارّالكفاحّالمسمح,الصيفّ ّوتبنيّموقؼّالدعـ ّالسالـ فيّالشرؽّلعممية

ّوسطاأل ّعاـ ّاستضافتيا ّمفّخالؿ ّالعممية ّفيّىذه ّالفعالة ّمشاركتيا ّثـ ّومف ّالمياه9113ّّ, لمجنة
سرائيؿطراؼّبيفّالدوؿّالعربيةّّوالمنبثقةّعفّالمفاوضاتّمتعددةّاأل ولعؿّالبيافّالصحفيّالمشترؾ,ّّ.ا 

خيرّماّيفصح91/1/9111ّّالذيّصدرّعقبّزيارةّرئيسّجميوريةّاليمفّإلىّالصيفّالصادرّفيّ
عفّمضموفّالسياسةّالصينيةّتجاهّىذاّاألمر,ّإذ...ّ"أكدّالجانبافّأفّاألطراؼّالمعنيةّبقضيةّالشرؽّ
ّفيّالشرؽّاألوسط...ّباعتبارّأفّذلؾّىوّ ّشاماًلّوعاداًلّودائمًا األوسطّمفّواجبياّأفّتحقؽّسالمًا

ّفي ّالمشترؾ ّوالرخاء ّالدائـ ّاالستقرار ّتحقيؽ ّإلى ّالوحيد ّّو.المنطقةّالسبيؿ ّالرئيسّ"... ّأكد بالمقابؿ
أفّالصيفّتؤيدّالحؽ91/9/9111ّّياسرّعرفات,ّخالؿّمباحثاتيماّفيّمدريدّبتاريخّّالصينيّلمرئيس

9ّ.الفمسطينيّالعادؿ,ّوأنياّعمىّاستعدادّلتأييدّالدولةّالفمسطينيةّحاؿّإعالنيا

يتضحّمفّالمواقؼّالصينيةّوتفاعالتياّمعّمجرياتّالعمميةّالسممية,ّعدـّرغبتياّفيّاالنغماسّالشديدّ
لىّالحدّالذيّيمكفّإطراؼّوّضغطياّعمىّطرؼّمفّاألأفيّالعمميةّالسمميةّوتفاصيؿّالمفاوضات,ّ

بشكؿّكامؿّّفّيضرّبمصالحياّمعّأيّمنيما,ّولكنياّفيّنفسّالوقتّالّتقبؿّباستبعادىاّخارجّالمعبةأ
 Wang)وانغّشيّجيالسفيرّّيابتعيينّفجاءّردّالصيفّ.ىاّمفّالمجنةّالرباعيةمثمماّحدثّباستبعاد

shi jie)ّّ ّفي ّليا ّخاصا ّاألمبعوثا ّالشرؽ ّمنطقة ّعاـ 1111ّوسط ّـ, ّقاـ ّجوالتّفيّّالذي بعدة
واالكتفاءّباالستماعّونقؿّموقؼّّطراؼّالنزاع,أفضؿّالعالقاتّمعّأالمنطقة,ّوقدّحرصّعمىّاستمرارّ

1ّّّّ.طراؼّالصراعألىّإالصيفّورؤيتياّ

فكارّألطرحّّاوليفّكبارًّحياناّمسّؤأمنطقة,ّبؿّكانتّترسؿّالصيفّبنشاطّالمبعوثّالخاصّلمّلـّتكتؼّ ّو
ّ مثمةّعمىّذلؾّالمبادرةّالصينيةّالتيّتـّفّتعالجّالجمودّفيّالمفاوضات,ّومفّاألأجديدةّمفّشأنيا

ّالإ ّشيوافرساؿ ّجيا ّتانغ ّعمىّّ(Tang Jiaxuan)سيد ّلطرحيا ّالخارجية, ّلمشؤوف ّالدولة مستشار
3ّّّّ:ةتيتضمنتّالنقاطّاآلّحيثـ,1119ّّسرائيميّوالفمسطينيّفيّديسمبرّالطرفيفّاإل

المفاوضاتّالسمميةّوذلؾّعفّطريؽّوقؼّالعنؼّوالنزاع,ّوخاصةّّعادةاّ ثباتّالثقةّالمتبادلةّّوإ -9
ّاإل ّالوضع ّوتحسيف ّالناس, ّعامة ّضد ّالموجية ّالعسكرية ّلمفمسطينييف,ّالعمميات نساني

 وضمافّحريةّاالنتخاباتّالفمسطينية,ّواالعتراؼّبالحكومةّالمنتخبةّواحتراـّمكانتيا.
مـّساسّقراراتّاألأفمسطينيةّالمستقمةّعمىّقامةّالدولةّالاّ لىّخطةّخريطةّالطريؽّّوإالعودةّ -1

 سرائيؿ.إمفّأالمتحدةّذاتّالصمةّواحتراـّ
                                                           

1
مجلة الفكر كامل صالح ابو جابر, "موقف الصٌن من بعض القضاٌا العربٌة",  دمشق: المؤسسة العربٌة السورٌة لتوزٌع المطبوعات,  

 .167, ص:1999, صٌف 7, ع السٌاسً
2
 .156, مصدر سابق, ص: 2115الوادي,  
3
 .156, مصدر سابق, ص: 2115الوادي,  

http://en.wikipedia.org/wiki/Tang_Jiaxuan
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عادةّإ,ّوذلؾّمفّخالؿّوسطيجابيّوراءّتحقيؽّالسالـّالشامؿّوالدائـّفيّالشرؽّاألالسعيّاإل -3
 .لىّطاولةّالمفاوضات,ّوتعزيزّالتعاوفّاالقتصاديّبيفّدوؿّالمنطقةإسورياّولبنافّ

جراءاتّعمميةّوفعالةّفيّإوجوبّزيادةّالمجتمعّالدوليّقوتوّفيّدعـّالسالـ,ّمفّخالؿّاتخاذّ -9
ّّو ّاّ ضمافّاالنتخاباتّالفمسطينية ّّواقتصادياّعمارّفمسطيفإعادة ّالمتحدةّوجوبّلعبّاأل, مـ

 ّّ.المنطقةـّفيّفيّعمميةّالسالـّمفّخالؿّعقدّمؤتمرّدوليّلمسالكبرّاّأدورًّ

لىّدعـّالسالـّإفيّالجيودّالدوليةّالراميةّّالصيفّسوؼّتشارؾينيّافّكماّوذكرّالمسئوؿّالص
ّولكفّإبشكؿّ ّاالقتراحّإيجابي, ّتوافؽّعميو,ّومعّذلؾّّوسرائيؿّتجاىمتّىذا التزمتّالصمتّولـ

ّلمفمسطينييفّ ّالمشروعةاستمرتّالصيفّبدعميا ّحقوقيـ ّالموقؼّىوّأواعتبرتّّ.الستعادة فّىذا
رسمتّمبعوثياّأويستدؿّعمىّذلؾّمفّموقؼّالصيفّعندماّّ.التنازؿّعنويمكفّخالقيّالّأموقؼّ

ذاّإنوّسيقابموّأحدىّالجوالتّفيّالمنطقة,ّواشترطّشاروفّإفيّّ(Wang shi jieوانغّشيّجي)
فّيقابؿّمبعوثياّياسرّعرفاتّعمىّااللتزاـّبشرطّأامتنعّعفّمقابمةّعرفات,ّولكفّالصيفّفضمتّ

9ّ.شاروفّومقابمتو

ّّو ّالطريؽاستمرت ّىذا ّعمى ّجميعّالصيف ّمع ّحسنة ّعالقات ّوعمى ّالحياد ّعمى ّومحافظة ,
طراؼ,ّوحاولتّالحفاظّعمىّفعاليتياّفيّالمنطقةّمفّخالؿّالزياراتّالمستمرةّلمبعوثياّلمنطقةّاأل

ّاأل ّّوالشرؽ ّأوسط, ّلمسؤوليف ّآحيانا ّأخريف, ّالمنطقة ّدوؿ ّقادة ّدعوة ّخالؿ ّمف ّالصيفّإو لى
ّدفع ّّلمحاولة ّالعممية ّتوقفت ّالتي ّّ.1191ّعاـّمنذالسممية ّدعوةّأوكاف ّالنشاطات, ّىذه برز

شيّ,ّحيثّجددّالرئيسّالصيني1193ّرةّالصيفّفيّبدايةّشيرّمايوّالرئيسّمحمودّعباسّلزيا
بّالفمسطينيّالعادلةّخالؿّمحادثاتوّمعّالرئيسّعدعـّالصيفّلقضيةّالشّ(Xí Jìnpíngجيفّبينغ)
ّالزيارةالفمسطينيّ ّفيّىذه ّّو, ّفمسطيف ّبيف ّالسالـ ّتحقيؽ ّإمكانية ّعدـ ّاّ مؤكدا ّتتـّإسرائيؿ ّلـ ذا

كماّطرحّالرؤيةّالصينيةّذاتّّ.لوطنيةّالمشروعةّلمشعبّالفمسطينياستعادةّالحقوؽّوالمصالحّا
ّالصحيحّ ّباالتجاه ّالتمسؾ ّضرورة ّعمى ّأواًل ّوالقائمة ّالفمسطينية ّالقضية ّلتسوية ّاألربع النقاط

سرائيؿّعمىّأساسّالمتمثؿّبإقامةّدولةّفم سطيفّالمستقمةّوالتعايشّالسمميّبيفّدولتيّفمسطيفّوا 
ّعاـ ّلتسوية9199ّّحدود ّومفتاحا ّالفمسطيني ّلمشعب ّعنو ّالتنازؿ ّيمكف ّال ّحقا ّذلؾ ّواعتبار ,

,ّسرائيؿّفيّالوجودّواحتراـّمخاوفياّاألمنيةّالمشروعةّتماماإالقضيةّالفمسطينية,ّمعّاحتراـّحؽّ
فتمثمتّبالمفاوضاتّكطريؽّوحيدّنحوّالسالـ,ّلتأتيّالنقطةّالثالثةّوالقاضيةّأماّثانيّالمقترحاتّ

                                                           
1
 .151المصدر نفسه, ص:  
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ثـّضرورةّأفّيدعـّالمجتمعّالدوليّعمميةّّ".بضرورةّالتمسؾّبثباتّبمبدأّ"األرضّمقابؿّالسالـ
9ّ.السالـّبقوةّكنقطةّرابعةّالقتراحّالرئيسّشي

سرائيميّبنياميفّنتنياىوّالذيّزارّإلفيّالمقابؿّأكدّالرئيسّشيّخالؿّاجتماعوّمعّرئيسّالوزراءّا
ّأفّالسالـّواالستقرارّوالتنميةّىيّ وأفّحؿّّ.تطمعاتّمشتركةّلدوؿّالشرؽّاألوسطالصيفّأيضًا

ّىوّخيارّاست ّعمىّاستمرارّالصيفّّ.راتيجيّلمصمحةّالجميعّفيّالمنطقةالنزاعاتّسمميا مشددًا
لمساىمةّبحؿّالمشكالتّلتحقيؽّاستقرارّبالتزامياّموقؼّالحيادّلتسييؿّإجراءّمفاوضاتّالسالـّوا

حيثّاستضافتّبكيفّمؤتمرّاألمـّّ,الصيفّبإصدارّالتصريحاتّفقطّلـّتكتؼّ ّوّالشرؽّاألوسط.
لتطبيؽّالرؤيةّالصينيةّّ,1193ّيونيو91ّو99ّسرائيؿّيوميّاّ المتحدةّلدعـّالسالـّبيفّفمسطيفّّو

ّذاتّالنقاطّاألربعة ,ّ ّلدفع ّالظروؼّالمواتية ّلتطوير ّالقوىّالدولية ّالمفاوضاتّبيفّإوجمع جراء
ّ.يسرائيمالجانبيفّالفمسطينيّواإل

ّالفمسطينيةّ ّأيّمسعىّلحؿّالقضية ّلدعـ ّوالتزاميا ّفيّسعييا ّالصينية ّالدبموماسية ّتستمر وفيما
ّ ّيي)جاءتّزيارة ّّوّ(Wang Yiوانغ ّلفمسطيف ّالصيني ّالخارجية ّاّ وزير ّخالؿ ّبيفّسرائيؿ الفترة

قامةّإلتجديدّتأكيدّالصيفّالثابتّلمساعيّالشعبّالفمسطينيّفيّّ,1193ّديسمبر11ّو99ّيوميّ
ّّو ّفمسطيف ّبيف ّالجارية ّالسالـ ّمفاوضات ّودعـ ّمستقمة ّفيّاّ دولة ّاألمؿ ّولإلعرابّعف سرائيؿ,

ّ.1ممكفمخرجّلحؿّالمشاكؿّفيّأسرعّوقتّّإليجاداغتناـّالفمسطينييفّواإلسرائيمييفّىذهّالفرصةّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

ّ

                                                           
1
-12-21, و كالة انباء شٌنخوان وعزوان برٌك, "اضواء على دور الدبلوماسٌة الصٌنٌة لحل قضاٌا الشرق االوسط ", بكٌن: ٌانغ ٌوان ٌو 

2113 ,12/24/c_132993125.htm-http://arabic.news.cn/china/2013   
2
 سابق. ٌوان, مصدر  

http://arabic.news.cn/china/2013-12/24/c_132993125.htm
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 المبحث الثاني: العالقات السياسية

تعتبرّالعالقاتّالسياسيةّبيفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّوالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّعالقاتّممتازة,ّ
اعماّقوياّلحقوؽّالشعبّوقائمةّعمىّالثقةّوالتعاوفّالمتبادؿ,ّحيثّكانتّالصيفّالشعبيةّوماّزالتّد

ّالصيفّّ.الفمسطيني ّفي ّاالحتفاالتّالشعبية ّمف ّابتدأ ّالمجاالتّوالمستويات, ّذلؾّفيّشتى ويظير
ّ.فيّالمؤسساتّالدوليةلىّالمواقؼّالداعمةّلمشعبّالفمسطينيّإبالمناسباتّالوطنيةّالفمسطينيةّوصوالّ

ّ.القضاياّالتيّتيـّكؿّمنيمىـّاأمفّّالمتبادلةّلمطرفيفقؼّامّوالّىذاّالمبحثّسيناقشّو

 الفمسطينية:الدولة 

ّممثال ّالفمسطينية ّالتحرير ّبمنظمة ّالصيف ّّاوحيدّاشرعيّاعترفت ّعاـ ّالفمسطيني ـ,9191ّلمشعب
وعندّإعالفّاالستقالؿ,ّفيّالخامسّعشرّمفّّ.يتمتعّبحصانةّدبموماسيةّفيّبكيفّوافتتحتّلياّمكتبا

ّمنعقدةّفيّالجزائر,نيّالتاسعةّعشرةّالـ(,ّفيّدورةّالمجمسّالوطنيّالفمسطي9199عاـّ)ّتشريفّثافٍّ
(ّ ّالدولة,ّوفيّأوائؿّعاـ ـ(ّرفعتّالحكومةّالصينية9191ّبادرتّالحكومةّالصينيةّباالعتراؼّبيذه

تّالممنوحةّمستوىّالتمثيؿّالفمسطينيّإلىّمرتبةّسفارةّدولةّكاممةّتتمتعّبكافةّالحصاناتّواالمتيازا
ّأخرى ّدولة ّسفارة ّفمسطيف,ّّ.ألية ّدولة ّسفير ّاعتماد ّأوراؽ ّالصينية ّرئيسّالجميورية ّتقبؿ وعندىا

ّ ّ)يوسؼّرجبّالرضيع( ّلدىالسفير ّفمسطيف ّلدولة ّسفير ّّكأوؿ ّلدولةّالصيف, ّالثاني ّالسفير وكاف
ّق ّالذي ّالسفاريني( ّ)مصطفى ّالصيف ّلدى ّفمسطيف ّالرئيس ّلفخامة ّاعتماده ّأوراؽ ّجشانّجياندـ

ّتمّ(Yang Shangkun)كوف ّ)في ّعاـ ّمف ّلدى9111ّوز ّفمسطيف ّالثالثّلدولة ّالسفير ّوأما ـ(,
(ّ(Jiāng Zémínجيانغّزيميف)الصيفّ)زكرياّعبدّالرحيـ(ّالذيّقدـّأوراؽّاعتمادهّلفخامةّالرئيسّ)

خوّجيفّلمرئيسّالصينيّ)وراؽّاعتمادهّأوّقدـّالسفيرّالرابعّ)ديابّالموح(ّـ(,11/99/1111ّفيّ)
لدىّالصيفّمنذّافتتاحّّحيثّكافّالممثؿّالعاشرّلفمسطيفـ(,19/91/1111ّ(ّفيّ)(Hu Jintaoتاو)

ّببكي ّالفمسطينية ّالتحرير ّ)مكتبّمنظمة ّأيارّعاـ ّّو9191فّفيّمايو/ ّتولّ ـ(, ّالسفراءّقد ىّكؿّمف
التاليةّأسماؤىـّرئاسةّبعثةّمكتبّالمنظمةّمنذّافتتاحوّوحتىّرفعّمستوىّالتمثيؿّالفمسطينيّإلىّمرتبةّ

ّجربوع,فاس ّسعيد ّ)رشيد ّوىـ: ّدولة ّالصيف"ّوّرة ّخالد ّحسنيّيونسّ"أبو ّنائؿّّو, ّ"أبو حمديّمحمود
ّالقمقيمي ّّو", ّإمنير ّاألعرج", ّالرائد ّ"أبو ّحمد ّرمزي",ّوبراىيـ ّ"أبو ّالعايدي ّالعزيز ّعبد ّالقائـّّحمد و

ّفمسطيفّالحاليّوالحاديّّوّباعماؿّـّتّؼّد.ساميّمسمـ, ّوسفيرّدولة ّالرحيـ(, عشرّالطيبّعبد
ّفيّديسمبرّ ّأوراؽّاعتماده ّالذيّقدـ ّرمضاف ّأحمد ّالسفير ّلدىّالصيفّىو ّسفيرًا1191ّالمعتمد ـ

 9.(Hu Jintaoخوّجيفّتاو)فمسطيفّإلىّالرئيسّالصينيّّمفوضًاّفوؽّالعادةّلدولة

                                                           
1
 , مصدر سابق. 2112اللوح,  
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ّمفّالدولةّالفمسطينيةّبأنياّأدتّالصيفّمفّخالؿّالتفاعالتّالالحقةّلتوقيعّاتفاقيةّحدّ  وسموّموقفيا
ّ ّعاـ ّحدود ّعمى 9199ّدولة ّّوّوـ, ّالصمة, ّذات ّالدولية ّالقرارات ّمع ّيتفؽ ّعدةّأبما ّفي ّذلؾ كدت

ّلعؿّ ّعباسّلبكيفّفيّآمناسبات, ّالرئيسّمحمود ّكافّخالؿّزيارة ّحيث1193-1-9خرىا طرحّّ,
,ّأوليا:ّ"يجبّينيةّخالؿّالمباحثاتالرئيسّالصينيّرؤيةّمفّأربعّنقاطّحوؿّتسويةّالقضيةّالفمسط

سمميّبيفّدولتيّفمسطيفّالتمسؾّباالتجاهّالصحيحّالمتمثؿّبإقامةّدولةّفمسطيفّالمستقمةّوالتعايشّال
سرائيؿ أفّإقامةّدولةّمستقمةّذاتّسيادةّكاممةّعمىّأساسّّ(Xí Jìnpíngشيّجيفّبينغ)واعتبرّّ".وا 

ّ ّعاـ 9199ّّحدود ّتعتبر ّالشرقية ّالقدس ّالفمسطيني,ّوعاصمتيا ّلمشعب ّلمتصرؼ ّقابؿ ّغير "حقا
ّالفمسطينية ّالقضية ّلتسوية ّأضاؼّقائالّ".ومفتاحا ّاألمنيةّّ:لكنو ّوىموميا ّإلسرائيؿ ّالبقاء ّحؽ "إف

9ّ".المعقولةّيجبّأفّتكوفّموضعّاالحتراـّالكافي

دعمتّالصيفّطمبّفمسطيفّلالنضماـّلألمـّالمتحدةّكدولةّغيرّعضو,ّحيثّقاؿّالمتحدثّباسـّ
ّيومية ّصحفية ّإفادة ّفي ّلي ّىونغ ّالصينية ّالخارجية ّطمبّّ:وزارة ّوتدعـ ّوتحتـر ّتتفيـ ّبكيف إف

ّالشعبّ ّقضية ّدائما ّتدعـ ّالمتحدثّعمىّأفّبالده ّوشدد ّالمتحدة, ّإلىّاألمـ الفمسطينييفّاالنضماـ
حؽّمشروعّّوستؤكدّدائماّأفّإقامةّدولةّمستقمةّ,الفمسطينيّالعادلةّالستردادّحقوقوّالوطنيةّوالشرعية

ّالدولتيفّلمشعب ّأساسّحؿ ّعمى ّلألمـّّ.الفمسطيني ّالعامة ّالجمعية ّقرار ّلصالح ّالصيف وصوتت
ّ ّالمتحدة )ىوّقرارّصوتتّعميو 99/91المتحدة ّلألمـ ّالعامة ّالسابعّوالستيفّ الجمعية فيّاجتماعيا

1ّ.(1191نوفمبر11ّّفيّ

 1995  ديسمبر شير في غزةّقطاع في الفمسطينية السمطة لدى ليا سفارة افتتاح إلىالصيفّ بادرت
ّ الصينية البعثة رئاسة تولى وقد الفمسطينية, السمطة إقامة بعد ـ, ّكؿٌّ  تشياو جينغّ(ّالسفراءمف

 ,(Wu Ju Hong)ىونغ جيو ووّو ,(Liu Jie Hyi)ىاي جي ليوّو ,(Geng Xiao Long)لونغ
ّشينغ)ّو ّشياو ّ( Yang Wi Gou)قوه وي يانغّو ,(GONG XIAO SHENGقونغ وانغّوّ ,

ّالسفيرّليوّايتشونغ)أّوّ(, ( Wang Zhiang)تشيانغ  في ميامو ستمـا الذيّ(Liu Aizhongخيرا
3ّ.فمسطيف لدى الشعبية الصيف لجميورية سفيراًّ عممو رأس عمى مازاؿّو ـ 2012 أكتوبر نياية

 قضية القدس:

ّ".نناّنقبؿّماّيقبموّالعربأالصينيوفّ"سرائيؿ,ّصرحّالقادةّإلىّالحؿّالسمميّمعّإبعدّالتوجوّالعربيّ
ّالخالفيةّبيفّالعربّأفكافّالتعامؿّالصينيّمعّ سرائيؿّمفّاّ وّالفمسطينييفّمفّجيةّّوأغمبّالقضايا

                                                           
1
 .2113-6-5, الجزٌرة نتملٌون دوالر",  11"الصٌن تمنح الفلسطٌنٌٌن  

 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/5/6  
2
 .2112-11-13, الجزٌرة نت"الصٌن و مصر تدعمان رفع تمثٌل فلسطٌن",  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/13  
3
 . , مصدر سابق2112اللوح,  

http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/5/6
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/13
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/13
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لىّإوقدّرأتّالصيفّفيّالمجوءّّ.صريحاتّالمسؤوليفّتتسـّبالعموميةوكانتّتّ.خرىّتعامالّحذراأجيةّ
دوفّتورطياّّمخرجاّمناسباّلمحيمولةّ,ؿّأيّقضيةّشائكةمـّالمتحدةّذاتّالصمة,ّكأساسّلحقراراتّاأل

ّالتفاصيؿ ّتعقيدات ّّوّ.في ّمف ّالقدس ّقضية ّّوألعؿ ّالقضايا ّالتصريحاتّأىـ ّفكانت ّتعقيدا, كثرىا
"ّ ّالصمة ّذات ّاألإالصينية ّعمى ّفمسطينية ّدولة ّراضقامة ّعاـ ّالمحتمة ّبالغرضّّـ"9199ي تفي

ولكفّعندماّكانتّّ.ـ9199المحتمةّعاـّراضيّألنياّجزءّمفّاأبخصوصّقضيةّالقدسّعمىّاعتبارّ
ّالتناقضاتّفيّتصريحاتّالمسؤوليف, ّكانتّتظير ّالقدسّبشكؿّخاصّومباشر ّقضية ّحيثّتثار

ّالخارجيةّالصينيةّذكرت ّ:اففيّبكيف1111ّّ-91-1بتاريخّّتشانغّتشىّيويّالمتحدثةّباسـّوزارة
ّالمفاوضاتّوفقاّ ّخالؿ ّمف ّيجبّحميا ّوالمسيحييف, ّوالييود ّالمسمميف ّلدى ّالقدسّالمقدسة "قضية

نياّإاّعمىّسؤاؿّفيّمؤتمرّصحفيّدوري,ّوقالتّصرحتّتشانغّبذلؾّردّ ّو9ّ".مـّالمتحدةلقراراتّاأل
حؿّلتغييرّالوضعّالحاليّلمقدسّسيتعارضّمعّالّييّعمؿّفردأفّإىميةّكبيرةّفأقضيةّحساسةّذاتّ
ّالمناسبّلممشكمة.

ّ ّمع ّتتساىؿ ّالتي ّالصينية ّبعضّالتصرفات ّذلؾ ّبعد ّإجاءت ّترويجيا ّفي القدسّىيّّأفسرائيؿ
ّالسماحّ ّمثؿ ّّإلسرائيؿعاصمتيا, ّاإلإبنشر ّفيّوسائؿ ّالقدسّعالناتّسياحية ّتعتبر ّالصينية عالـ

بيبّفيّبعضّألىّوصؼّتؿّإّباإلضافةّ.فّذلؾّيخالؼّالقانوفّالصينيأ,ّعمماّإلسرائيؿعاصمةّ
ّاإل ّبوسائؿ ّالصينية ّّوأعالـ ّالعاصمة, ّوليست ّسياحية ّمدينة ّأنيا ّذلؾ ّمف ّأكثر ّالضيوؼّأف حد

فّىناؾّخطأّإّ:لىّالموضوعّقائالإاعاتّالصينيةّتطرؽّذاإلّحدىإالصينييفّفيّبرنامجّحواريّمعّ
ّّاشائع ّتؿ ّأيعتبر ّإبيبّعاصمة ّالصحيح ّبينما ّأسرائيؿ ّالعاصمة, ّالقدسّىي ّالعالـّفيّحديّوف قة

ثريةّفيّالعالـ,ّيوجدّبياّمجسـّلقبةّالصخرةّالمشرفة,ّوفيّالتعريؼّىـّالمعالـّاألأببكيفّالتيّتضـّ
ّاألإكتبّتاريخّ ّبخالؼّالمواقع ّمكانو, ّدوفّذكر ّالمسجد ّاإلنشاء ّالعمـ ّويرفع سرائيميّضمفّخرى,

1ّ.سرائيؿإلىّاعتبارّىذاّالمجسـّيقعّفيّعاصمةّإشارةّإعالـّالمرفوعةّعمىّبابّالحديقةّفيّاأل

ثناءّالدورةّالرابعةّلالجتماعّالوزاريّلمنتدىّالتعاوفّالعربيّالصينيّأرىّأخثارةّقضيةّالقدسّمرةّإتّتمّ 
نشبّخالؼّبعدّرفضّالمسؤوليفّالصينييفّالتوقيعّعمىّوثيقةّمشتركةّمعّّحيثّ فيّمدينةّتيانجيف,

وفيّتصريحّّ.الشرقيةّعاصمةّلمدولةّالفمسطينيةتعتبرّالقدسّّ,يةّالعربالوفدّالذيّيضـّوزراءّالخارج
عمىّىامشّاالجتماع,ّقاؿّاألميفّالعاـّلجامعةّالدوؿّالعربيةّعمروّموسىّإنوّعمىّالصيفّّ"لمجزيرة"

 3.أفّتقؼّإلىّجانبّالعربّفيّقضاياىـّلكيّيقفواّإلىّجانبياّفيّالقضاياّالتيّتيميا

                                                           
1
,  2112-11-9شبكة الصٌن االخبارٌة , نقال عن وكالة انباء شٌنخو , المتحدثة باسم الخارجٌة الصٌنٌة حول حل قضٌة القدس ,  

886.htm10/09/content_2044-http://arabic.china.org.cn/news/txt/2002 
2
 .145, مصدر سابق, ص: 2112الوادي,  
3
 , 2111-5-14الجزٌرة نت ,  

 http://www.aljazeera.net/news/arabic/2010/5/14  

http://arabic.china.org.cn/news/txt/2002-10/09/content_2044886.htm
http://arabic.china.org.cn/news/txt/2002-10/09/content_2044886.htm
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2010/5/14
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ّّو ّالسابع ّاليوـ ّجريدة ّمع ّمقابمة ّالعربيّفي ّالحوار ّمؤتمر ّحضوره ّبعد ّجالؿ ّنعماف ّالسفير أشار
ّالجزيرةّأّأفّأحدّالخبراءّالصينييفّأكدّ.عقدّفيّالعاصمةّالصينيةّبكيفّيالصينيّالذ ّقناة فّخطأ
الصينيّحيثّتحدثّالسفيرّّ.اإلساءةّلمعالقاتّالعربيةّالصينيةّبسببّقضيةّالقدسّالمحتمةّتسببّفي

ّفيّالشرؽّاألوسطّ(WU SI KEووّسيّكا) ّالسالـ ّالمبعوثّالرسميّلمصيفّلعممية ّمّؤوىو اّكد,
قامةّ التعاوفّالعربيّالصيني,ّوذكرّصراحةّأفّالصيفّتؤيدّاستعادةّكافةّاألراضيّالعربيةّالمحتمة,ّوا 

ّوتؤي ّالقدسّالشرقية, ّذلؾ ّفي ّبما ّالوطني ّترابيا ّعمى ّالمستقمة ّالفمسطينية ّالتفاوضّالدولة ّعممية د
ّالخاصةّبالحؿّالنيائيّوأنوّالّيوجدّأيّ سرائيؿّوأفّتشمؿّكافةّالقضايا المباشرّبيفّالفمسطينييفّوا 

 9.خالؼّبيفّالصيفّوالدوؿّالعربية

مفّّافّىناؾّتراجعأوالّيعتبرّّاقربّالىّالصحة,ّالسفيرّنعمافّجالؿّافّوجيةّنظرالباحثّّيرى
ّفيّ ّالتورط ّمف ّالشديد ّالحذر ّتسميتو ّيمكف ّما ّبقدر ّالفمسطينية ّالقضية ّدعـ ّفي ّالصيني الجانب

ّالتركيزّفيّتصريحاتّالمسؤوليفّالصينييفّعمىّ ّظيرّالحقا ّوبخصوصّالقدسّفقد فّأالتفاصيؿ,
ّ ّعمىّحدود ّالفمسطينية ّالدولة ّعاصمة ّالمبعوثّالصينيّلمشرؽ9199ّالقدسّالشرقية ّحيثّقاؿ ـ,

-1-11فيّمقابمةّمعّقناةّفينكسّالفضائيةّمفّىونغّكونغّفيّّ(WU SI KEووّسيّكا)وسطّاأل
9199ّ,ّقدّأعمناّأفّ"الصيفّتدعـّإقامةّدولةّفمسطينيةّذاتّسيادةّكاممةّعمىّأساسّحدود1191ّ

"ّويعتبرّموقؼّالصيفّىذاّأقربّمفّالمطالبّالفمسطينيةّوالعربيةّبالمقارنةّ.وعاصمتياّالقدسّالشرقية
1ّّ.معّمواقؼّالدوؿّالكبرىّاألخرى

ّلعؿّأ ّالتصريحاتّالتيّو ّجاءتّفيّأكدتّعمىّأىـ ّالفمسطينية, ّالدولة ّعاصمة فّالقدسّالشرقية
ّاأل ّذاتّالنقاطّاألالنقطة ّبينغ ّالرئيسّشيّجينغ ّولىّمفّمبادرة ّربعة ّالقضيةّّسابقاّناذكّركما لحؿ
ّ.1193نيةّالتيّطرحياّفيّشيرّمايوّالفمسطي

ّ

 :الالجئينقضية 

,ّحيث9111ّعاـّّباندونجوؿّمعّقضيةّالالجئيفّالفمسطينييفّخالؿّمؤتمرّكافّالتفاعؿّالصينيّاأل
فيّالمؤتمرّ"استعدادهّلتأييدّقرارّيعربّعفّالمطالبّالعربيةّبإعادةّ(Zhōu Ēnláiشوّافّالي)ّعمفّأ

ّالعرب ّاالقميميّواالعتراؼّبحقوؽّالالجئيف ّفيّالوضع ّبتقديـ3ّّ".النظر ّذلؾّاستمرتّالصيف وبعد
                                                           

1
-3", القاهرة: صحٌفة الٌوم السابع, لدول األخرىشئون ا ًوترفض التدخل ف ًالصٌن من القدس مؤٌد للحق العرب موقف" ,نعمان جالل 

11-2111. 

 http://youm7.com/news/newsprint?newid=286124 
2
 ,  2112-2-29موقع وزارة الخارجٌة الصٌنٌة ,  

http://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t910771.htm 
3
 .31بهبهانً, مصدر سابق, ص: 

http://youm7.com/news/newsprint?newid=286124
http://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t910771.htm
http://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t910771.htm
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ّالمخيمات ّلسكاف ّوالطبية ّوالغذائية 9ّّ.المساعداتّالمالية ّاتفاقية ّالسممية,ّأوبعد ّالعممية ّوبداية وسمو
ّالمسألةّالفمسطينية,ّفقدّايدتّالصيفصبحّرأيّالصيفّفيّأ ّمفّقضايا ّقضيةّالالجئيفّمثؿّغيرىا

ىـّالقراراتّالمعنيةّىوّقرارّأفّإااللتزاـّبالقراراتّالدوليةّذاتّالصمة,ّوفيماّيخصّقضيةّالالجئيفّف
وفي919.1ّّحؿّقضيةّالالجئيفّحالّعادالّوفؽّالقرارّّلىإدعتّالصيفّّوّ,919مـّالمتحدةّرقـّاأل

الوضعّّ"إفّجميعّقضاياّ:قاؿّ(WU SI KEووّسيّكا)وسطّتصريحاتّلممبعوثّالصينيّلمشرؽّاأل
النيائيّلفمسطيفّمثؿّالحدودّواألمفّوعودةّالالجئيفّوالمواردّالمائيةّوالقدس,ّالّيمكفّحمياّتدريجياّ

فّالصيفّيمكفّألىّإشارةّإوفيّىذا3ّّ".الجانبيفّالفمسطينيّواإلسرائيميإالّعبرّمفاوضاتّالسالـّبيفّ
 .919لوّلـّتكفّمنسجمةّمعّالقرارّّف,ّحتىافّتقبؿّبنتيجةّالمفاوضاتّالتيّيتفؽّعميياّالجانبأ

  المستوطنات:قضية بناء 

ّالعاـّالذيّاعتمدتوّالصيفّلحؿّالقضيةّالفمسطينية,ّوىوّااللتزاـّ ,ّبالقراراتّالدوليةمفّخالؿّالمبدأ
ّالمستوطناتّغيرّشرعية ّتعتبرّىذه ّيجبّعمىّّ,فإنيا ّاألإألنو ّاالنسحابّمفّجميع راضيّسرائيؿ

ّعاـّ ّاعتبرتّ  .9199المحتمة ّالصيفّوقد ّبعد ّأفيما ّالمستوطناتّفيّإفّاستمرار سرائيؿّفيّبناء
فّتوقؼّأسرائيؿّإالضفةّالغربيةّوالقدسّالشرقيةّسبباّمباشراّفيّتعطيؿّعمميةّالسالـ,ّويجبّعمىّ

حيثّأكدّمندوبّّفّتؤثرّبشكؿّسمبيّعمىّاستمرارّعمميةّالسالـ,أعماؿّالتيّمفّشأنياّجميعّاأل
وسطّمفّالدوليّحوؿّالشرؽّاألمـّالمتحدةّليّباوّدونغّفيّاجتماعّلمجمسّاألىّاألالصيفّالدائـّلد

ّ ّفيّّ,1193-9-19في ّاإلسرائيمي ّالجانب ّقبؿ ّالمستوطناتّمف ّبناء ّتعارضّبثبات ّ"الصيف أف
ّشيّجينغّبينغكدّالرئيسّالصينيّأثـ9ّّ".األراضيّالفمسطينيةّالمحتمةّبالقدسّالشرقيةّوالضفةّالغربية

,ّحيثّجاءّفيّالنقطةّالثانيةّمفّحؿّالقضيةّالفمسطينيةربعّلخالؿّالرؤيةّالصينيةّذاتّالنقاطّاألّذلؾ
1ّ".ىذهّالرؤيةّ"ّاألمرّاألىـّفيّالوقتّالحاضرّىوّاتخاذّإجراءاتّممموسةّلوقؼّبناءّالمستوطنات

ّوتكررّىذاّالموقؼّفيّعدةّتصريحاتّالحقةّلممسؤوليفّالصينييف.

 سرى: قضية األ

ّفمسطيفّّصوتت ّلصالحّانضماـ ّالتصويتّيعطيّالقضيةّلىّاألإالصيفّالشعبية ّوىذا ّالمتحدة, مـ
ّوينعكسسّبعاداأ ّجديدة, ّوقانونية ّاألّياسية ّقضية ّعمى ّسرى ّ يكتسببحيث

                                                           
1
-31, 13563, العدد جرٌدة الحٌاة", لندن: انقالب الموقف من عقائدٌة ماو إلى براغماتٌة جٌانغ .الصٌن والقضٌة الفلسطٌنٌةعلً فٌاض, " 

    issue_archive/Hayat%20INT/2000/4/30http://daharchives.alhayat.com/,  1, ص: 4-2111
2
مركز المعلومات  عن , 2112 -(, آذار17, العد )مجلة رؤٌة , رام هللا:"حقوق الالجئٌن فً ظل التسوٌة الراهنةعٌسى ابو زهٌرة, " 

  http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4030 وفا, –الوطنً الفلسطٌنً 
3
 , مصدر سابق. 2112-2-29موقع وزارة الخارجٌة الصٌنٌة,  
4
 , 2113-1-24, جرٌدة النهار الجدٌد", الجزائر: الصٌن تدعو إلى استئناف محادثات السالم بٌن فلسطٌن و إسرائٌل" 

 http://www.ennaharonline.com/ar/world_news/144778  
5
, 2113-7-17, وكالة معا االخبارٌةدٌاب اللوح, "الرؤٌة الصٌنة ذات النقاط االربع", بٌت لحم:  

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=614579 

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2000/4/30/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86-%D9%88%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B6%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%81%D9%84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%86%D9%82%D9%84%D8%A7%D8%A8-%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%88%D9%82%D9%81-%D9%85%D9%86-%D8%B9%D9%82%D8%A7%D9%8A%D9%94%D8%AF%D9%8A%D8%A9-%D9%85%D8%A7%D9%88-%D8%A7%D9%95%D9%84%D9%89-%D8%A8%D8%B1%D8%A7%D8%BA%D9%85%D8%A7%D8%AA%D9%8A%D8%A9-%D8%AC%D9%8A%D8%A7%D9%86%D8%BA
http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4030
http://www.ennaharonline.com/ar/world_news/144778
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=614579
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=614579
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ّ أوليا ,مميزات عدة المستقمة الفمسطينية بالدولة الدولي االعتراؼ حالة في الفمسطينيوف األسرى
ّشرعيي ومقاتميف حرب أسرى باعتبارىـ القانونية الشرعية الصفة ّ دولةّأسرى والثانيةف,
لغاء فورا سراحيـ إطالؽ يتوجب كرىائف فّومحتجّز مستقمة   غير واألحكاـ اإلجراءات كافة وا 
ّ 9.بحقيـ صدرت التي القانونية ّاعتبرت ّالموضوع ّىذا ّفي ّالمباشرة ّالصينية ّالتصريحات فّأولكف

ّاأل ّمثؿّقضية ّمثميا ّالسممية ّالمفاوضاتّوالعممية ّعمى ّسمبا ّتؤثر ّالتي ّالجوىرية ّالقضايا سرىّمف
ّالمدنييفّوحصارّقطاعّغزةماؿّاأع ّالنقاطّاألّ.لعنؼّضد ّذلؾّفيّمبادرة ّحيثّذكرتّربعةوتأكد ,

ّفّاألمرّاألىـّفيّالوقتّالحاضرّىوّاتخاذّإجراءاتّممموسةّلوقؼّبناءّالمستوطناتأالنقطةّالثانيةّ"
ّاألسرىّ ّقضية ّومعالجة ّغزة, ّقطاع ّعف ّالحصار ّورفع ّاألبرياء ّالمدنييف ّالعنؼّضد ّأعماؿ ومنع

 1".ئّظروفًاّالزمةّالستئناؼّمفاوضاتّالسالـالفمسطينييفّبشكؿّمالئـ,ّبماّيييّ 

 :وحركة حماس قضية المصالحة الوطنية

ّ ّالصيف ّفيّأاعتبرت ّالراغبة ّالعالـ ّلدوؿ ّوحتى ّلمفمسطينييف ّضروريا ّمتطمبا ّالوطنية ّالمصالحة ف
ّاألإ ّالشرؽ ّفي ّالسالـ ّلسافّّوّ.وسطحالؿ ّحماسّعمى ّوحركة ّالوطنية ّالمصالحة ّمف ّموقفيا جاء

ىراـّالمصرية,ّفيّمقابمةّمعّجريدةّاألّ(WU SI KEووّسيّكا)وسطّالمبعوثّالصينيّلمشرؽّاأل
طمعاّطاؿّانتظارهّلممجتمعّةّوحدةّالصؼّالفمسطينيّليسّفقطّطموحاّلمشعبّالفمسطيني,ّبؿّتتمثؿّإعادّ:حيثّقاؿ

ّ.نيةوتعربّالصيفّعفّترحيبياّودعمياّلذلؾّوتثمفّمساىمةّمصرّفيّإنجاحّالمصالحةّبيفّالفصائؿّالفمسطيّالدولي,
ّيمكفّّو ّال ّالفمسطينية ّالسياسية ّالساحة ّعمى ّىامة ّقوة ّتمثؿ ّحماس ّحركة ّإف ّالموضوعية ّباب ّمف ّالقوؿ يمكف

ّفمسطي ّدولة ّإقامة سرائيؿّأو ّالمفاوضاتّبيفّفمسطيفّوا  ّدفع ّفيّأثناء ّسواء ّعمىّالتغاضيّعفّوجودىا, فّالمستقمة
ّالدولتيف ّإلىّحماسّبّ.أساسّحؿ ّينظر ّأف ّالدولي ّالمجتمع ّالمصالحةّويجبّعمى ّويدعـ ّوموضوعية ّىادئة نظرة

3ّّ.سالـّويدفعياّبصورةّجديةّوفعالةبسيولةّويقدـّإسياماّإيجابياّومفيداّفيّعمميةّالّالفمسطينيةّالتيّلـّتأت ّ

 القضايا التي تيم الصين:

لىّجانبّالصيفّفيّإنياّوقفتّأالّإعمىّالرغـّمفّمحدوديةّالتأثيرّالفمسطينيّعمىّالمستوىّالدولي,ّ
ّالتيّتيمياأ حيثّاعترؼّالفمسطينيوفّّ.قميـّشينغّيانغاّ خاصةّقضيةّتايوافّوالتبتّّوّ,غمبّالقضايا

نيوفّلمقيادةّالفمسطينيةّوقدّقدرّالصيّ.دواّأيّحركةّانفصاليةّداخؿّالصيفبالصيفّالموحدة,ّولـّيسان
,1191ّ-91-1حمدّرمضافّفيّأوراؽّاعتمادّالسفيرّالفمسطينيّأوظيرّذلؾّخالؿّقبوؿّّ.مواقفيا

                                                           
1
 ,2111-1-22,  44, العدد  جرٌدة العودة", بٌت لحم: قضٌة األسرى واالعتراف بالدولة الفلسطٌنٌة فً األمم المتحدةعٌسى قراقع, " 
1-art-alawda/item/1660-http://www.badil.org/en/haq  
2
 , مصدر سابق. 2113اللوح,  
3
موقع وزارة الخارجٌة الصٌنٌة, المبعوث الصٌنً الخاص لقضٌة الشرق االوسط وو سٌكه فً مقابلة كتابٌة مع صحٌفة االهرام المصرٌة ,  

27-7-2111  , ://www.mfa.gov.cn/ara/wjb/zzjg/xybfs/xgxw/t843156.htm 

http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1660-art-1
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شػػكػرهّلػفػمسػطػيػفّقػيػادةّوشػػعػبػاّعػمػىّوقػوفػيػاّّ(Hu Jintaoخوّجيفّتاو)قػدـّالػرئػيػػسّالػصػينػيّحيثّ
 9.خػرىلػىّجػانػبّالػصػيػفّفػيّقػضػايػاّتػايػػوافّوالػتبػتّوالػقػضػايػاّالػصػينػيػةّالػجػوىػريػةّاألإ

 الزيارات الفمسطينية لمصين:

واستمرتّىذهّالزياراتّبشكؿّّـ,9199جميوريةّالصيفّالشعبيةّعاـّالقيادةّالفمسطينيةّلبدأتّزياراتّ
ياسرّّنتّالبدايةّمفّخالؿمثمماّكاّوّ.متواصؿّلتنسيؽّالمواقؼّوالحصوؿّعمىّالدعـّبأنواعوّالمختمفة

ـّثـّجاءت9113ّلمسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّعاـّّرئيساّيضاّكونوأعرفاتّممثالّلحركةّفتح,ّكانتّ
ّ ّعاـ ّفي9119ّالزيارة ّالثالثة ّوالزيارة ّفيّ)9119ـ ّالرابعة ّوالزيارة ّتمب91/9/9111ـ, ّلدعوةّـ(, ية

خاللياّمباحثاتّمعّنظيرهّّ,ّاستغرقتّيوميفّأجرى(Jiāng Zémínالرئيسّجيانغّزيميف)فّرسميةّم
,ّووزيرّدائرةّ(Qian Qichen)ةّالصينيّتشافّتشيّتشفىّنائبّرئيسّمجمسّالدولوالتقّ.الصيني

ّالداعـّهقّوّبينغدايّّليةّلمحزبّالشيوعيّالصينيّالسيداالتصاالتّالدّو ,ّوشكرّالصيفّعمىّموقفيا
وبدورىاّأثنتّالقيادةّالصينيةّّ.ىّجيودىاّفيّدفعّالعمميةّالسمميةوالمؤيدّلمحؽّالفمسطينيّالعادؿّوعم

الفمسطينية,ّوحرصوّالدائـّعمىّوضعّّ–عمىّجيودّالرئيسّياسرّعرفاتّفيّتعزيزّالعالقاتّالصينيةّ
ةّف,ّوالزياّريالقيادةّالصينيةّفيّصورةّتطوراتّاألوضاعّوالتشاورّالمستمرّفيّالقضاياّالتيّتيـّالجانب

آب19ّّةّاألخيرةّلمصيفّفكانتّفيّاّزيارتوّالرسمي,ّوأمـ1111الرسميةّقبؿّاألخيرةّلوّفيّآبّعاـّ
)رئيسّّ(Li Ping)بينغليّ(ّوالسيدّ(Jiāng Zémínجيانغّزيميف)الرئيسّ)ّقابؿّخاللياّـ1119عاـّ

ّلممجمس ّالدائمة يسّياسرّعرفاتّالصيفّرسميًاّزارّالرئّوّ.الوطنيّلنوابّالشعبّالصيني(ّالمجنة
تعطمتّبعدّأفّقامتّالقواتّاإلسرائيميةّبمحاصرتوّفيّمقرّالمقاطعةّ)القيادة(ّّثـعشرةّمرة,ّّثالث

الصيفّمراتّعديدةّوكثيرةّّفقدّزارّمحمودّعباسّماّالرئيسأّ.ـ(1119بمدينةّراـّاهللّفيّنيايةّعاـّ)
وربماّألكثرّمفّعشريفّمرة,ّبصفتوّاالعتبارية,ّوبصفتوّأميفّسرّالمجنةّالتنفيذيةّلمنظمةّالتحريرّ

ةّوالزيارةّالرسميةّاألولىّلوّ)زياّرّ.ـ1119آخرىاّقبؿّأفّيصبحّرئيسًاّفيّآبّالفمسطينيةّالتيّكانتّ
ّلمرئيسّالخالدّياسرّعّدولةّرسمية(ّكانتّبعدّانتخابو ّلدولةّفمسطيفّخمفًا رفاتّفيّشيرّأيارّرئيسًا

ّ ّعاـ ّـ1111مف ّ)ناصر ّالدكتور ّالفمسطينية ّالخارجية ّالشؤوف ّوزير ّفييا ّرافقو ّوالزيارةّ, القدوة(,
خالؿّانعقادّّـ,1191فيّأواخرّإبريؿّومطمعّمايوّّالرسميةّالثانيةّلوّوىيّزيارةّدولةّرسميةّأيضاًّ

ّوفدّرسميّكبيرّضـّوزيرّالشؤوفّكبيرّفيّمدينةّشنغيايّ)االكسبو(ّالمعرضّالدوليّال رافقوّفييا
ّالرئيسّالصينيّّوّ,الخارجيةّالدكتورّرياضّالمالكي والعديدّّ(Hu Jintaoجيفّتاو)ّخوقابؿّخالليا

ّالمس ّرئيسّّؤمف ّبينيـ ّالكبارّمف ّالصينييف زيارةّالكانتّّ.المجمسّاالستشاريّلمشعبّالصينيوليف
خيرةّفقدّماّالزيارةّاألأ1ّ.ناجحةّعززتّالعالقاتّالتاريخيةّبيفّالبمديفّوالقيادتيفّالفمسطينيةّوالصينية

                                                           
1
 , 2111-12-2, وكالة معا االخبارٌة", بٌت لحم: سفٌر فلسطٌن لدى جمهورٌة الصٌن الشعبٌة ٌقدم اوراق اعتماده" 

ails.aspx?ID=338379http://maannews.net/arb/ViewDet  
2
 ., مصدر سابق 2112اللوح,  

http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=338379


91 
 

تمتّمناقشةّالمبادرةّّو,ّحيثّالتقىّخاللياّالرئيسّالصينيّشيّجينغّبينغ,1193ّكانتّفيّمايوّعاـّ
9ّ.مميوفّدوالر99ّتـّمنحّالسمطةّّو,ّلىّالعالقاتّالثنائيةإ,ّباإلضافةّربعالصينيةّذاتّالنقاطّاأل

ّإ ّكافّىناؾّالكثيرّمفّالزياراتّلممسؤوليفّأبوّعمارّّوألىّزياراتّالرؤساءّإضافة بوّمازفّلمصيف,
ّومحافظ ّ)وزراء ّالحكومي ّالمستوى ّعمى ّعاميالفمسطينييف, ّومدراء ّاأليف ّمستوى ّوعمى حزابّف(,

ّ*.(كوادرّتنظيميةّوعضاءّلجافّمركزية,ّأحزاب,ّّوأ)رؤساءّ

ّ

  الزيارات الصينية لفمسطين:

قبؿّقياـّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّكافّىناؾّالعديدّمفّالزياراتّلممسؤوليفّالصينييفّلمفمسطينييفّ
تمؾّلىّفمسطيف,ّوكانتّأىـّزيارةّلفمسطيفّإوبعدّقياـّالسمطةّتوالتّىذهّالزياراتّّ.ماكفّتواجدىـأفيّ

ـّقابؿ1111ّمفّعاـّّ(ّفيّنيساف(Jiāng Zémínجيانغّزيميف)التيّقاـّبياّفخامةّالرئيسّالصينيّ)
مفّالمسؤوليفّالفمسطينييف,ّثـّالزيارةّالرسميةّالتيّقاـّبياّالسيدّّاخاللياّالرئيسّياسرّعرفاتّوعددًّ

ّ ّبينغ)لي ّفي ّالصيني ّالشعب ّلنواب ّالوطني ّلممجمس ّالدائمة ّالمجنة ّ)رئيس ّثاني11ّّ( تشريف
ّالرئيسّياسرّعرفاتّورئيسّالمجمسّالتشريعي9111ّ) ّقابؿّخالليا ّ)أبوّالفمسـ( ّقريع طينيّأحمد

 Tang)لصينيّتانغّجياّشوافثـّالزيارةّالرسميةّالتيّقاـّبياّالمستشارّعضوّمجمسّالدولةّاّ.عالء(
Jiaxuan)ّّالزيارةّالرسميةّالتيّقاـّبياّمساعدّ,ّبعدّرحيؿّالرئيسّياسرّعرفات,ّثـّـ1119فيّنياية

,ّوالتقىّخاللياّمعّالرئيسّـ1119عاـّايّجوف(ّفيّنيايةّديسمبرّمفّوزيرّالخارجيةّالصينيّ)ج
ّلمرئيسّـ(19/9/1111ّمحمودّعباسّ)أبوّمازف(,ّالذيّانتخبّفيّ) باإلضافةّّياسرّعرفات,خمفًا

السالـّفيّالشرؽّاألوسطّّإلىّالعديدّمفّالزياراتّاليامةّالتيّقاـّبياّالمبعوثّالصينيّالخاصّلعممية
التيّكافّّو,ّ(Wang shi jie)ووانغّشيّجيّوسمفوّالسفيرّ(SUN BI GANالسفيرّسويفّبيّكاف)

الذيّّ(WU SI KEووّسيّكا)عوثّالصينيّالحاليّالنشطّالسفيرّـ(,ّوالمب19/9/1119آخرىاّفيّ)
يزورّالمنطقةّبيفّفترةّوأخرىّلتأكيدّدورّالصيفّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسطّوموقفياّالثابتّمفّدعـّ
ّوالوفودّ ّالرسمية ّوغير ّالرسمية ّالزيارات ّمف ّالعديد ّعمى ّعالوة ّالفمسطيني, ّالشعب ّوحقوؽ نضاؿ

ّالت ّاليامة ّالزيارة ّالتيّتبادلتّالزياراتّبيفّالبمديف,ّخاصة ّرئيسّدائرةّالحكوميةّوالحزبية ّبيا يّقاـ
ّالم ّرويواالتصاالتّالدوليةّفيّالمجنة ّ(Wang JiaRoyi)ركزيةّلمحزبّالشيوعيّالصينيّوانغّجيا

,ّوالتيّزارّخاللياّمدينتيّراـّاهللّوغزة,ّووضعّإكمياًلّمفّالزىورّعمىّضريحّـ1111فيّنيايةّعاـّ

                                                           
1
 ملٌون دوالر, الجزٌرة نت, مصدر سابق.  11" الصٌن تمنح السلطة  

   2114كان الباحث احد اعضاء وفد حركة فتح الذي زار الصٌن فً فبراٌر   . 
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طينيةّوعمىّرأسياّالرئيسّمحمودّعباسّالرئيسّالخالدّياسرّعرفات,ّوالتقىّبالعديدّمفّالقياداتّالفمس
ّ.عالقاتّالخارجيةّلحركةّ"فتح"ّّعباسّزكي)أبوّمازف(,ّوالتقىّبالمفوضّالعاـّلم

ّالّ دعايةّواإلعالـّقاـّعضوّالمكتبّالسياسيّلمجنةّالمركزيةّلمحزبّالشيوعيّالصيني,ّرئيسّدائرة
فيّمدينةّراـّاهللّعمىّرأسّوفدّ,ّبزيارةّىامةّلفمسطيفّّ(Liu Yun Qian)ليوّيوفّتشافّفيّالحزب

ّمفّالحزبّالشيوعيّالصينيّوالحك ّشخصياتّقيادية ّنائبّقياديّكبيرّضـ ّمفّبينيا ّالصينية ومة
ـ(,ّالتقى9ّ/99ّ/1119ّ)ّّفيّ(Li Jiejiun)جيوفّليّجيّالقاتّالخارجيةّفيّالحزبدائرةّالعّرئيس

العالقاتّالخارجيةّفياض,ّومفوضّخاللياّمعّالرئيسّمحمودّعباس,ّورئيسّالوزراءّالدكتورّسالـّ
ّتوقيعّاتفاؽّبيفّحكومةّدولةّفمسطيفّوحكومةّجميوريةّالصيفّّ.فرنجيعبدّاهللّاإلّلحركةّفتح ـ  وت

,ّوقدّشارؾّالحزبّالشيوعيّالصينيّفيّالشعبيةّلتقديـّمساعداتّماليةّواقتصاديةّلمشعبّالفمسطيني
ـّ(ّبوفدّرفيع9/9/1111ّأعماؿّالمؤتمرّالسادسّلحركةّفتحّالذيّعقدّفيّمدينةّبيتّلحـّفيّ)ّ

)ّدوّيافّليفّ(ّالمديرّالعاـّإلدارةّغربّآسياّوشماؿّأفريقياّفيّدائرةّاالتصاالتّّّبرئاسةالمستوىّ
ّلمجنةّالمركزيةّلمحزبّالشيوعيّالصيني ّعمىّالخارجية ّالمؤتمرّأكدّخالليا ّوألقىّكممةّىامةّأماـ ,

ّفتحّوالحزبّالشيوعيّالصيني ّبيفّحركة ّالتاريخيةّبيفّالصيفّوكذلؾّعمؽّالعالّ,عمؽّالعالقة قة
وليفّفيّحركةّفتحّوالسمطةّّؤوقابؿّخالؿّىذهّالزيارةّالرئيسّمحمودّعباسّوالعديدّمفّالمسّ.وفمسطيف

ّ(Chen Demingتشيفّدهّمينغ)وزيرّالتجارةّالصينيّّلتيّقاـّبيااّزيارةالثـ9ّّ.الوطنيةّالفمسطينية
مفّالمسؤوليفّالفمسطينييف,ّووقعّخاللياّّا,ّحيثّالتقىّالرئيسّمحمودّعباسّوعدد1199ًّ-3-9ّفي

ّدوالر ّمميوف ّونصؼ ّخمسة ّبقيمة ّلمسمطة ّعينية ّمساعدات 1ّّ.اتفاقية زار1193ّّ-99-11ّوفي
فمسطيفّوفدّمفّالحزبّالشيوعيّالصينيّبرئاسةّتشاوّيونغّنائبّأميفّلجنةّالحزبّلمقاطعةّخيبيّ

مفوضّالعالقاتّالعربيةّوالصيفّّ–التقىّخاللياّالسيدّعباسّزكيّعضوّالمجنةّالمركزيةّلحركةّفتحّّو
ّفتحّاوعددًّّ–الشعبية ّحركة ّقيادات  3.مف

ّ

ّ

ّ

ّ
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 المبحث الثالث: العالقات االقتصادية 

ّمعّدوؿّالشرؽّاأل ّبراغماتية ّوذلؾّوفقاّاتبعتّالصيفّسياسة ّفييا, ّالحاكمة ّالسياسية ّوالنظـ وسط,
وتزامفّذلؾّمعّتحوؿّفيّالسياساتّالصينيةّالداخميةّّ.اّالوطنيةّعامةّواالقتصاديةّخاصةلمصالحي

ّمنذوا ّسواء ّحد ّعمى ّسبعيناتّلخارجية ّالعشريفالقّنياية ّرف ّفي ّشرعت ّحيث ّالمناطؽّإ, نشاء
ّ.ياّاستثماراتّضخمةّمفّالخارجاالقتصاديةّالخاصةّالتيّجذبتّل

ّالمسؤولأّ ّالصينيّوكد ّّوف ّاقتصادّأف ّفي ّالثالثة ّلممرتبة ّاحتالليا ّرغـ ّنامية ّزالتّدولة ّما ّالصيف ف
,ّحيثّ العالمي الناتج إجمالي مف نصيبيا خالؿ مف الصيف حققتو الذي النجاح وظيرّمدىّ.العالـ

يشكؿّ أف المتوقع ومف ,1119 عاـ في بالمئة 9نحولىّإثـّصعدّّ,9191 عاـ في %1ػكافّيقدرّب
 إلى 1191 عاـ في الصينية والواردات الصادرات إجمالي وصؿ كما1191.9ّ%ّفيّعاـ99.1ّ
 تريميوف 91,3 إلى وصؿ الذي األمريكية, والواردات الصادرات إجمالي اتجاوّزم دوالر, تريميوف 99,3

1ّ.ذاتو العاـ في دوالر

ّوالتبادالت والعقود الثنائية االتفاقيات لناحية وسطّالشرؽّاألّمنطقة في لمصيف االقتصادي الدور تطور
 البمديف بيف التجارةّحجـ بموغ مع منطقة,ال في ليا تجاري شريؾ أكبر السعودية وتعتبر ,.التجاري
 الشرؽ منطقة في لمصيف الثاني التجاري الشريؾ اإلمارات وت عد.1191ّ عاـ في دوالر مميار 93٫19
%1,93ّ بنسبة زيادة العربية والبمداف الصيف بيف والتجارية االقتصادية التبادالت وسجمتّ.األوسط
 أكبرّشريؾ سادس العربية البمداف جعؿ ما أمريكي, دوالر مميار9111ّ إلى لتصؿ 1191 العاـ خالؿ

وّاحدىّ الصيف بيف اتفاقية 19  خالؿ مف والتجاري االقتصادي التعاوف آلية تحسيف تـ حيث تجاري,
3ّ.فاآلّحتى الفني والتعاوف والتجارة االقتصاد مجاالت في عربية دولةوّعشريفّ

ّ.لمشعبّالفمسطينيّوسمطتوّالوطنيةّتقدـّحكومةّجميوريةّالصيفّالشعبيةّالدعـّالماليّواالقتصادي
فييّتخصصّمنحةّماليةّسنويةّلتنفيذّمشاريعّحيويةّوخدماتيةّلتطويرّالبنيةّالتحتيةّالفمسطينيةّفيّ

ّالفم ّسطياألراضي ّ ّغزة. ّوقطاع ّالغربية ّبالضفة ّ)ّونية ّتعبيد19/3/9111ّفي ّالصيف ّاستكممت ـ(
9ّّ.التنفيذّديدّمفّالمشاريعّبانتظارالطريؽّالساحميّلمدينةّغزةّبطوؿّأربعةّكيموّمترات,ّوىناؾّالع

(ّ ّبتاريخ ّفمسطيف ّدولة ّحكومة ّوالتجاري99/1/1111ّوقعت ّاالقتصادي ّالتعاوف ّبشأف ّاتفاقية ـ(,
والفنيّمعّحكومةّجميوريةّالصيفّالشعبية,ّبيدؼّتنميةّوتطويرّالعالقاتّبيفّالبمديفّفيّمجاالتّ
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ّوالتبادالت ّوالصناعة ّوالزراعيةّّإقامةّوتطويرّمشاريعّتعاونيةّمتخصصةّفيّمجاالتّالتجارة الفنية
ّاالقتصاديّ ّالتعاوف ّوتشجيع ّوالمتخصصة, ّالفنية ّوالمعمومات ّالخبرات ّوتبادؿ ّالمواشي, وتربية

قامةّالمعارضّوتبادؿّالّز وضمانًاّّ.ياراتّبيفّالقطاعيفّالعاـّوالخاصوالتجاريّواالستثماريّوالفنيّوا 
ّ ّاتفؽ ّالبمديف ّبيف ّالتعاوف ّوتعزيز ّاالتفاقية ّىذه ّتنفيذ ّفمسطينيةإلنجاح ّلجنة ّإنشاء ّعمى ّ–الطرفاف

ّب ّتسمى ّوالفني ّوالتجاري ّاالقتصادي ّلمتعاوف ّالمشتركة(صينية ّاالقتصادية ّىذه9ّّ.ػ)المجنة ّاف اال
عقدّاجتماعّفيّوزارةّاالقتصادّالوطنيّالفمسطينيّفيّراـّاهللّحضرهّليّمافّشنغّّوّ.االتفاقيةّلـّتنفذ

ّّو ّنوفؿ ّالحفيظ ّوعبد ّالصيني ّالتجاري ّالعالقاتّالممحؽ ّمسؤوؿ ّكرابيمة ّوزياد ّالمساعد ّالوزارة كيؿ
العالقاتّخاللياّالوفدافّبحثّّ.ؿّاألعماؿّالفمسطينييفادّرجاتحالدوليةّوماجدّمعاليّاألميفّالعاـّال

فاقيةّاتتفاقيةّكانتّأوضحّنوفؿّأفّىذهّاالّ.االقتصاديةّوّالتجاريةّتفاقيةاالّقتصاديةّالثنائيةّوتفعيؿاال
ّ ّعاـ ّمحددةإطار ّتعاوف ّتفاصيؿ ّفييا ّتوجد ّوال ّونوايا ّاال, ّىذه ّلتفعيؿ ّممحة ّ,تفاقيةوىناؾّضرورة

تجاهّواحد,ّويتطمبّذلؾّتنشيطّافّالوضعّالحاليّىوّتجارةّبإومعالجةّموضوعّالتبادؿّالتجاريّحيثّ
اكاتّستفادةّمفّتجربةّالصينييفّفيّمجاؿّتنميةّالقدراتّوالشّرلىّالصيف,ّواالإالصادراتّالفمسطينيةّ

ّوجمبّاال ّوالمتوسطة, ّالصغيرة ّالمشاريع ّودعـ ّلممنتجاتّالتجارية, ّتفضيمية ّميزة ستثماراتّبإعطاء
ّّو ّاّ الفمسطينية, ّوالمساعدة ّالخاصّالفمسطيني, ّلمقطاع ّوتدريب ّتأىيؿ ّبرنامج ّمجمعّعداد ّبناء في

فعيؿّالتجارةّفّىناؾّعالقةّطويمةّمفّخالؿّتإوقاؿّالممحؽّالتجاريّالصينيّّ.لممؤتمراتّوالمعارض
ّاالجتماعّ ّالصينيّالفمسطينيّالمشترؾّحيثّتـ ّفمسطيفّومفّخالؿّمجمسّاألعماؿ والعالقاتّمع

تحادّرجاؿّاألعماؿّالفمسطينييفّومعّقطاعّالحجرّوالرخاـّووجدناّىناؾّبعضّابرجاؿّاألعماؿّفيّ
ّّو ّالفمسطيني ّالجانب ّمف ّمشتركة ّلجنة ّتشكيؿ ّعدـ ّمشكمة ّأىميا ّوالمعيقات ّتفعيؿّالمشاكؿ عدـ

ّاال ّأجؿ ّمف ّالجانبّالصيني ّفي ّالجمارؾإتفاقية ّالضرائبّورسوـ ّمف ّالفمسطينية ّالبضائع  .عفاء
لىّإمشيراّّستثمارّفيّفمسطيفاالّوّالصينيةّالكبيرةّلمعمؿّوأوضحّالممحؽّالصينيّعدـّدخوؿّالشركات

فيياّىوّالسببّالرئيسّأفّالمعيقاتّاإلسرائيميةّمفّالتصاريحّوغيرىاّلدخوؿّفمسطيفّوتحكـّإسرائيؿّ
ّذلؾّفّ.لذلؾ ّفيّدوراتّمختمفة911ّّرسمتأالصيفّّفإورغـ ّفمسطينيًا لىّالصيفّفيّالعاـّإمشاركًا

قدّالدوراتّالخاصةّوالمتخصصةّلتطويرّجوانبّعمؤكداّعمىّضرورةّبحثّالجوانبّالممحةّّو1119ّ
1ّ.ستثماراتّفيّفمسطيفّمستقبالقتصادّواالاال

,ّوساىمتّمعّالدوؿ1119ّنعقدّفيّديسمبرّاريسّاالقتصاديّالذيّاشاركتّالصيفّفيّمؤتمرّبّو
المشاركةّوالمانحةّلدعـّاالقتصادّالفمسطينيّبمبمغّإجماليّيقدـّمفّكافةّالدوؿّالمساىمةّعمىّمدارّ
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منحةّلبناءّمقرّوزارةّقدمتّجميوريةّالصيفّالشعبيةّّو9.مميارّدوالرّأمريكي9.9ّثالثّسنواتّبمغّ
ساسّليذاّالمشروعّوقدّقاـّالرئيسّالفمسطينيّبوضعّحجرّاألّ.الفمسطينيةّفيّمدينةّراـّاهلليةّالخارج

-9مالييفّدوالر,ّبحضورّالسفيرّالصينيّلدىّفمسطيفّ)يانغّويّقوه(,ّوذلؾّفي9ّّالذيّتبمغّتكمفتوّ
1ّّ.ـ91-1119

/9ّ)ّيةّلقطاعّغزةّفيّوقعتّالصيفّوالسمطةّالفمسطينيةّاتفاقيةّثنائيةّتتضمفّتقديـّمساعداتّإنسانّو
99ّ ّالمكتبّالسياسيّلمحزبّالشيوعيّالصيني1119/ ّعضو ّخالؿّزيارة ّالدعايةّّ–ـ( رئيسّدائرة

بحضورّالرئيسّمحمودّعباس,ّ)ليوّيوفّتشاف(ّإلىّراـّاهلل,ّّالـّفيّالحزبّالشيوعيّالصينيواإلع
يانغّلسمطةّالفمسطينيةّالسفيرّووقعّاالتفاقيةّعفّالجانبّالصينيّممثؿّجميوريةّالصيفّالشعبيةّلدىّا

,ّوعفّالجانبّالفمسطينيّأميفّعاـّالرئاسةّالطيبّعبدّالرحيـ,ّوذلؾّفيّ( Yang Wi Gou)قوهّوي
وتتضمفّاالتفاقيةّتقديـّمساعداتّإنسانيةّّ.فيّمدينةّراـّاهللمراسـّاحتفاليةّبمقرّالرئاسةّالفمسطينيةّ

الذيّيعانيّمفّظروؼّاقتصاديةّصعبةّجراءّّعاجمةّبقيمةّنصؼّمميوفّدوالرّأمريكيّلقطاعّغزة
ّالمفروضّعميو, ّوأجيزةّّالحصار ّلمشرطة ّجنائيًا ّمركباتّومختبرًا ّتشمؿ ّصينية ّمنحة ّتتضمف كما

3ّ.اتصاالتّلألمفّالوطنيّالفمسطيني

فيّّ,ّ,ّاتفاقيةّاقتصاديةّوفنيةّبقيمةّخمسةّمالييفّدوالر1119-91-3فمسطيفّوالصيف,ّفيّّوق عت
ووقعّاالتفاقيةّعفّالجانبّالفمسطينيّرئيسّديوافّالرئاسةّرفيؽّالحسيني,ّوعفّّ.مقرّالرئاسةّبراـّاهلل

9ّ.الجانبّالصينيّممثؿّالصيفّلدىّالسمطةّالوطنيةّيانغّويّقوه

وقعتّشركةّمشروعّالمضائؽّالثالثةّالصينيةّعمىّمذكرةّتفاىـّمعّفمسطيفّلمتعاوفّفيّمجاؿّتنميةّّ
وذكرتّالمذكرةّأفّالشركةّالصينيةّومصمحةّالتنميةّّ.ـ(1111مائيةّفيّفبرايرّعاـّ)ّولكيّرالمشاريعّا

ّواالستشاراتّعمىّأساسّتنميةّّوالكيّر ّالتكنولوجيا ّستتعاونافّفيّالتبادالتّوتحويؿ ّالفمسطينية مائية
أكبرّّيذكرّأفّالشركةّىيّصاحبةّمشروعّالمضائؽّالثالثةّوىوّو .مائيةّومشاريعّالريّوالطاقةّالكيّر

وبدأتّشركةّمشروعّالمضائؽّ,1119ّعاـّّ,ّوقدّاستكمؿّإنشاءّالجزءّالرئيسيـمشروعّلمريّفيّالعال
ّكيّر ّمشاريع ّتنفذ ّالصينية ّلمماءّّوالثالثة ّالدولية ّالصيف ّشركة ّوأصبحت ّالصيف ّخارج ّفي مائية

                                                           
 .2117-12-19, صحٌفة الشعب الٌومٌة", بكٌن: خاص: الصٌن تدعم خطة التنمٌة الفلسطٌنٌة ًمبعوث صٌن" 1

 http://arabic.people.com.cn/31660/6323157.html  
2
 -شبكة االسراء و المعراج", لمبنى وزارة الخارجٌة الفلسطٌنٌة فً مدٌنة رام هللا الرئٌس الفلسطٌنً محمود عباس ٌضع حجر األساس" 

   html85-http://www.israj.net/vb/archive/index.php/t.2111.3-11-4  ,اسراج
3
 . , مصدر سابق2112اللوح,  
 .2111-12-3, وفا –وكالة االنباء و المعلومات الفلسطٌنٌة ", رام هللا: توقٌع اتفاقٌة اقتصادٌة وفنٌة بٌن دولة فلسطٌن والصٌن" 4

http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=25948 

http://arabic.people.com.cn/31660/6323157.html
http://www.israj.net/vb/archive/index.php/t-853.html
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=25948
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أفّفمسطيفّتشارؾّفيّكافةّالمؤتمراتّّعمماّ,ـ(1111فيّعاـّ)ّةكملياّبعدّإعادةّالييوالكيرباءّفرعًاّ
 9.ذاتّالصمةّبالطاقةّالتيّتعقدّفيّالصيف

ّإيجارّمقرّ ّلتغطية ّفمسطيفّببكيف, ّدولة ّإلىّسفارة ّسنوية ّمالية ّمنحة ّالصينية ّالخارجية ّوزارة تقدـ
1ّ.السفارةّوعددّمفّبيوتّالدبموماسييفّالفمسطينييف

,ّبروتوكوؿّتعاوفّاقتصادي1199ّ-3-9الصينيةّفيّوقعتّالمجنةّاالقتصاديةّالمشتركةّالفمسطينيةّ
ّاالستثماراتّ ّوتفعيؿ ّالبمديف, ّكال ّفي ّوالمقاييس ّبالمواصفات ّالمتبادؿ ّاالعتراؼ ّيقتضي وتجاري

ّينيةّواالستثماراتّالمشتركةّفيياقامةّمنطقةّصناعيةّفمسطينيةّصإمكانيةّإالمشتركة,ّوبحثّ وجاءّ.
معّوزيرّالتجارةّالصينيّتشفّدهّمينغ,ّخالؿّّوزيرّاالقتصادّلبدةتوقيعّالبروتوكوؿّبيفّد.ّحسفّأبوّ

ّ ّفمسطيف, ّإلى ّرسمية ّإزيارة ّومراجعةّّعقدىماثر ّالطرفيف, ّاالجتماعاتّوالمباحثاتّبيف ّمف سمسمة
ّبتطويرىا ّالكفيمة ّوالسبؿ ّالتجارية, 3ّّ.االتفاقياتّاالقتصادية ّمساعدةّأكما ّالصينيّتقديـ ّالوزير عمف

مميوفّدوالرّلفمسطيفّفيّاتفاقيةّوقعياّمعّأميفّعاـّالرئاسةّالفمسطينيةّالطيب1,1ّّمةّماليةّعينيةّبقي
9ّ.عبدّالرحيـّبحضورّالرئيسّمحمودّعباس

ّاأل ّلمرئيسّالفمسطينيّمحمودّعباسّخالؿّالزيارة ّتـّتوقيع1193ّلىّالصيفّفيّشيرّمايوّإخيرة ,
األولىّاتفاقيةّتعاوفّاقتصاديّوفني,ّوقعياّّ.والصينيةالحكومةّالفمسطينيةّممثميفّيفّاتفاقيتيّتعاوفّب

االتفاقيةّالثانيةّ"برنامجّتنفيذيّلمتعاوفّّووزيرّالثقافةّالصيني,ّوّأميفّعاـّالرئاسةّالطيبّعبدّالرحيـ
1ّ.ووقعياّالسفيرّالفمسطينيّلدىّبكيفّأحمدّرمضافّووزيرّالتربيةّالصينيّ".الثقافيّوالتربوي

ّا ّالمكاتب ّعشرات ّعمميةّىناؾ ّوتطوير ّلتشجيع ّالصيف ّفي ّوالعاممة ّالمرخصة ّالفمسطينية لتجارية
يبمغّحجـّالتبادؿّالتجاريّبيفّفمسطيفّوالصيفّمئاتّمالييفّّوّ.التبادؿّالتجاريّبيفّفمسطيفّوالصيف

ّالبضائعّالمعروضةّفيّاألسواؽّال91الدوالراتّاألمريكيةّوتعتبرّأكثرّمفّ) فمسطينيةّ%(ّمفّنسبة
وحجـّالتبادؿّالتجاريّالحقيقيّبيفّفمسطيفّوالصيفّأكبرّمفّذلؾّبكثيرّّ.اتّالصينيةىيّمفّالمنتج

ّوتّ وب ّاإلسرائيمية ّالموانئ ّعبر ّتمر ّفمسطيف ّالصادراتّإلى ّأف ّصادراتّإلىّّؿّ جّ سّ خاصة ّأنيا عمى
وكؿّّ.طف(افّمفّخالؿّالتجارّاإلسرائيمييفّ)مفّالبّوباإلضافةّلماّيستوردهّالتجارّالفمسطينيّ,إسرائيؿ
ّ ّالتجارةّىذا ّوزارة ّسجالت ّفي ّتسجؿ ّال ّوالتي ّاإلضافية ّاألمريكية ّالدوالرات ّمالييف ّبمئات يقدر

                                                           
1
 . , مصدر سابق2112اللوح,  
2
 المصدر نفسه. 
3
 .2111-3-1,  وكالة معا", بٌت لحم: وقٌع بروتوكول تعاون اقتصادي وتجاري بٌن فلسطٌن والصٌنت" 

http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=364601 
  -3-2 شٌنخو, –وكالة االنباء الصٌنٌة ", بكٌن: تطلعات فلسطٌنٌة لتحقٌق إنعاش اقتصادي وتجارى خالل اتفاقٌات التعاون مع الصٌن" 4

2111  .http://arabic.people.com.cn/31660/7305526.html 
-5-6, وفا –وكالة االنباء و المعلومات الفلسطٌنٌة ", رام هللا:  توقٌع اتفاقٌتً تعاون بٌن حكومتً دولة فلسطٌن وجمهورٌة الصٌن الشعبٌة" 5

2113 .http://www.wafa.ps/Arabic/index.php?action=detail&id=153144  
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فمسطيفّلمصيفّبعضّالسمعّمنياّحجرّّصدروتّ.ـّمخاطبتياّبمذكرةّرسميةّحوؿّذلؾالصينيةّولقدّت
9ّ.الرخاـّالفمسطيني

 سرائيل والصين:إالعالقات االقتصادية بين 

وائؿّثمانيناتّالقرفّالعشريف,ّأيّقبؿّأسرائيؿّوالصيفّالشعبيةّفيّإصاديةّبيفّبدأتّالعالقاتّاالقت
قامةّالعالقاتّالدبموماسيةّبيفّالبمديفّإولكفّبعدّّ.الدبموماسيةّبنحوّعقدّمفّالزمافّتبادؿّالعالقات

ّبيفّ ّالتجارية ّالتبادالت ّتقدر ّكانت ّحيت ّعادي, ّوغير ّمطرد ّبشكؿ ّاالقتصادية ّالعالقات تطورت
مميارّدوالر1,13ّّّلىّنحوإلتصؿّّفارتفعتّمميوفّدوالرّسنويا(11ّّ-31ـّ)9111البمديفّقبؿّعاـّ

1ّمميارّصادراتّاسرائيؿّلمصيفّ(9,11ّوّّّإلسرائيؿمميارّصادراتّالصيف9,19ّّ)1119ّفيّعاـّ
ّالتبادالتّتشمؿّمجاالتّمتنوعةّولكفّّ.1191مميارّدوالرّفيّعاـ9,9ّّثـّوصمتّّ, ىمياّأوىذه
ّّواأل ّالمتطورة ّأسمحة ّالدقة, ّعالية ّالتكنولوجيا ّإّباإلضافةدوات ّواأللى ّالكريمةّالمجوىرات حجار
ّ.غيرىاّوثاثّوالمفروشاتّالميكانيكيةّوالكمبيوترات,ّوالمالبسّواألّاآلالتسمدةّوالموادّالكيماوية,ّّوواأل

ّ ّبعثاتّتجارية ّالعالقاتّعدة ّىذه ّإوتدير ّفي ّمنتشرة ّالمقاطعاتّالصينيةأسرائيمية وىناؾّعدةّّ.ىـ
ّبيفّالبمديفّولكفّ ّأاتفاقياتّتجارية ّفيّىميا ّحديد ّبناءّسكة ّإاتفاقية التّمعّإيسرائيؿّتربطّميناء

ّوذلؾّبيدؼّربطّالبحرّاأل191ّسبعّبطوؿّمدينةّبئرّال وليذاّّ.بيضّالمتوسطحمرّبالبحرّاألكـ,
ّمعافٍّ ّحيثّّالمشروع ّالبحريّتحديدا, ّوالنقؿ ّالتصدير ّاالقتصاديّومجاؿ ّالمجاؿ ّفي ّخاصة كثيرة

مماّيشكؿّمنافساّاستراتيجياّليذهّّمشابياّلدورّقناةّالسويسّالمصريةفّيمعبّدوراّأيمكفّليذاّالخطّ
ماّاالتفاقيةّالثانيةّأ3ّوّيفقدّمصرّاىميةّكبرىّاكتسبتياّمفّخالؿّوجودّىذهّالقناةّعمىّاراضييا.ّالقناة

خاصةّفيّوبلىّتقميؿّاالعتمادّعمىّالبتروؿّإفييّمتعمقةّبصناعةّالتكنولوجياّالخضراء,ّوىيّتيدؼّ
فةّالماليةّمفّجيةّمجاؿّالنقؿّوالمواصالت,ّماّيعنيّتقميؿّنسبةّالتموثّالبيئيّمفّجيةّوتقميؿّالتكم

ّاالتفاقيةّ.خرىأ ّىذه ّمف ّاألأّإلىّوتيدؼّالصيف ّالدولة ّتكوف ّالسياراتّف ّفيّصناعة ّالرائدة ولى
الياّتماماّمفّالبتروؿّعاـّفّيصبحّقطاعّالمواصالتّفيياّخأّسرائيؿإوتيدؼّّ.1191الكيربائيةّعاـّ

9ّ.ـ1111

الذيّيعتبرّمصمحةّسرائيؿّاّ القويّبيفّالصيفّّوعمىّالرغـّمفّالتعاوفّاالقتصاديّوالتبادؿّالتجاريّّو
لىّارتفاعّاالستثماراتّالصينيةّفيّإسرائيمييفّينظروفّبشيءّمفّالقمؽّفّاإلأالّإّ.مشتركةّلمطرفيف

ّاإلسرائيميّّ.ئيؿسراإ ّفيّاالقتصاد ّمميزة ّأفّتندفعّاالستثماراتّالصينيةّالحتالؿّمكانة فميسّصدفة

                                                           
1
 . , مصدر سابق2112اللوح,  
2
 Aron Shai, Sino-Israeli relations: current reality and future prospect, (Tel Aviv: Inss, 2009 ) p: 25  
3
,  مجلة قضاٌا اسرائٌلٌةاالسرائٌلٌة", رام هللا : المركز الفلسطٌنً للدراسات االسرائٌلٌة "مدار" ,  -سامً مسلم, " تطور العالقات الصٌنٌة  
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ن ّوا  ّالتكنولوجيا ّوالمجمعاتّالتجاريةّليسّفقطّفيّميداف ّواإلسكاف ّالتحتية ّالبنى ّفيّمجاؿ ّأيضا ما
وىذاّماّقادّبعضّاإلسرائيمييفّلمتخوؼّمفّ)الغزوّالصيني(ّّ.ةّالتجزئةّوحتىّالزراعةّوالمناجـوتجاّر

ّالعت ّأيضا نما ّوا  ّأميركية, ّالعتبارات ّفقط ّواقتصاديةليس ّاجتماعية ّداخمية فاالستثماراتّّ.بارات
فّكانتّ ّ.تّالمركزيةّلمحزبّالشيوعيّالصينيمفّالقطاعّالخاص,ّإالّأنياّتتأثرّبالتوجيياالصينية,ّوا 

ّمفّ ّبيفّإسرائيؿّوالصيفّيقتربّحاليا ّفإفّتبادالّتجاريا تّدوالرّيعنيّالكثيرّبكؿّمميارا91ّوليذا
ّعفّّ.المعاني ممياراتّدوالرّفيماّىو3ّّولكفّماّىوّأىـّمنوّحجـّاالستثماراتّالذيّالّيقؿّرسميًا

ّأكبرّمفّذلؾّبكثيرف ّيكوفّذلؾّّوفيّكؿّاألحواؿ,ّ.عميا ّاألأقد جيازّاألمفّسبابّالتيّدفعتّحد
ّاإلسرائيمي ّلمكافحةّلمّ)الشاباؾ(ّالداخمي ّاستعدادا ّوذلؾ ّالصينية ّالمغة ّيتحدثوف ّعمالء ّعف بحث

9ّ.التجسسّالسياسيّوالصناعيّعمىّحدّسواء

النسبةّتحقؽّنجاحاّكبيراّفيّاظيارّقيمتياّالكبيرةّبمفّخالؿّماّذكرّيتبيفّافّاسرائيؿّاستطاعتّافّ
لمصيفّالشعبية,ّوّىذاّاليدؼّغايةّفيّاالىميةّبالنسبةّإلسرائيؿ,ّحيثّعبرّرئيسّالوزراءّاالسرائيميّ

اعمىّقيمةّمفّالبتروؿّالعربيّّبنياميفّنتنياىوّعفّذلؾّقائالّلمصينييفّ"ّافّاسرائيؿّتعرؼّكيؼّتكوف
."1 
ّّّ

ّ

ّ

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
)منقول عن صحٌفة السفٌر حلمً موسى, "الصٌن توسع استثماراتها فً اسرائٌل ", بٌروت: مركز الزٌتونة للدراسات و االستشارات  

 http://www.alzaytouna.net/permalink/58508.html. 2114-1-16 – اللبنانٌة

  
2
 Rubin Barry, "China's Middle east strategy",  Middle East Review of International Affairs Vol. 3, No. 1 

(March 1999) p: 51  

http://www.alzaytouna.net/permalink/58508.html
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 والثقافية المبحث الرابع: العالقات العسكرية 

 ول: العالقات العسكرية المطمب األ 

مميوف1.1ّّبمغّنحوّيفجيشياّّ.بعدّالوالياتّالمتحدةّوروسياتعتبرّالصيفّالقوةّالعسكريةّالثالثةّعالمياّ
أصبحتّوقدّوصمتّالصيفّلممرحمةّالتيّ .ضخـّعالمياّمفّالناحيةّالعدديةمشكالّالجيشّاأل,ّجندي

919ّمًياّحيثّتبمغّرسّ,مريكيةفيياّموازنتياّالعسكريةّىيّالثانيةّفيّالعالـّبعدّالوالياتّالمتحدةّاأل
ّ ّفي ّدوالر ّالحقيّ.1191مميارات ّالصينية ّالعسكرية ّالنفقات ّوتبمغ ّبيف ّما مميار991ّّو911ّقية

تواصؿّإنتاجّّوّ.أوؿّحاممةّطائراتـ1199ّودشنتّفيّالعاشرّمفّأغسطسّمفّالعاـّكماّّ.دوالر
ّالش ّدي11ّ-بحّجيطائرة ّوصاروخيا ّبيا ّلمسففّالذيّيبمغّيديّالبال19-فيّالخاصة ستيّالمضاد

ولكنياّحتىّاآلفّالّتممؾّطائراتّالتزودّبالوقودّفيّالجوّوىيّمفّّ.كيمومتر9111ّمداهّاألقصىّ
أنظمةّصاروخيةّمتقدمةّّتطويرّالصيفّواستطاعتّ.لميمةّجًداّلمقوىّالعابرةّلمحدوداّالموجستيةالقطعّ

نووياّأماّّالستيداؼّاألقمارّالصناعيةّالعسكرية,ّوأنظمةّصاروخيةّمضادةّلمصواريخّالعابرةّلمقارات,
9ّ.كبرّترسانةّنوويةّبعدّالوالياتّالمتحدةّوّروسياأفييّتمتمؾّثالثّ

سمحةّأىّشكؿّعمكريّلمثورةّالفمسطينية,ّىـّالدوؿّالتيّقدمتّالدعـّالعسأكانتّالصيفّالشعبيةّمفّ
ّوةلمقاتميّالثوّر ّالعسكريّ, ّفيّالمعاىد ّوالقادة ّوالمعسكراتّالصينيةتدريبّلمجنود والزالتّالصيفّّ.ة

ّ.الوطنيةّالفمسطينيةّتدعـّتطويرّقدراتّوكوادرّاألجيزةّاألمنيةّالتابعةّلمسمطة

/19ّّالفمسطينيةّفيّوقعتّاتفاقيةّالمساعداتّالعسكريةّبيفّالجيشّالصينيّوقواتّالسمطةّالوطنيةّ
ـّفيّمقرّوزارةّالدفاعّالصينية,ّالتيّبموجبياّيقدـّالجيشّالصينيّلقواتّالسمطةّالوطنية91ّ/1119ّ

غيرّحربيّلتعزيزّّامفّاألسمحةّوالذخائرّوعتادًّّاحربيّاالفمسطينيةّمساعداتّعسكريةّتتضمفّعتادًّ
ّ ّالسمطة ّقوات ّجاىزيتياقدرة ّاّ.ورفع ّالجيش ّعف ّاالتفاقية ّلمكتبّووقع ّالعاـ ّالمدير ّنائب لصيني

ّالدفاعّالمواءّ)ديفّجانغ ّلوزارة ّالفمسطينيةّسفيرّّالشؤوفّالخارجية ّالوطنية ّوعفّقواتّالسمطة وانغ(
1ّ.الرئيسّمحمودّعباسّدولةّفمسطيفّلدىّالصيفّديابّالموحّممثاًلّلمقائدّالعاـ

 سرائيل والصين الشعبية إالعالقات العسكرية بين 

,ّوتزايدّالتعاوفّبينيماّبعدّتبادؿّعشريفالقرفّالّثمانيناتالعسكريةّسرياّبيفّالبمديفّفيّّبدأتّالعالقات
ّاأل ّليشمؿ ّالدبموماسية, ّّوالعالقات ّالعالية ّوالتكنولوجيا ّالتقميدية ّالمتطورةّأسمحة ّالرادارات نظمة

ّاأل ّعبر ّواالتصاالت ّلتصبح ّالصناعية, ّإقمار ّلمسالح ّمصدر ّثاني ّبذلؾ ّالصيإسرائيؿ ّبعدّلى ف
                                                           

1
-1-22, مركز نماء للبحوث و الدراساتٌاض: ",  الر 2114محمد بن سعٌد الفطٌسً, "التقٌٌم االستراتٌجً للقوة الصٌنٌة بعد العام  

2114  .center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=343-http://www.nama  
2
  ., مصدر سابق2112اللوح,  

http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=343
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ّاأل ّالمعارضة ّرغـ ّالبمديفروسيا, ّبيف ّالصفقات ّمف ّلعدد ّبالرعاية9ّّ.مريكية ّتتمتع ّدولة فإسرائيؿ
وأميركاّترىّفيّالصيفّّ.سيّوعسكريّواقتصاديستراتيجي,ّسيااألميركيةّالتيّتوفرّلياّأىـّغطاءّا

وطبيعيّأفّالّيروؽّألميركا,ّالتيّتنفؽّالكثيرّمفّالماؿّّ.وخصمًاّقويًاّإذاّلـّنقؿّعدواًّّمنافسًاّشديداًّ
ّذلؾّعمىّحسا ّمف ّترىّالصيفّتستفيد ّأف ّفيّإسرائيؿ, ّأبحاثّوتطويراتّتكنولوجية وقدّّ.بياعمى

ّرأتّكيؼّأفّالدولةّالعبريةّفيّسعيياّ ّمعّإسرائيؿّبعدما ّفيّتعامميا ّالعصا ّمرارًا استخدمتّأميركا
حدثّىذاّّ.ريضّاألمفّالقوميّاألميركيّلمخطرعياّكانتّمستعدةّلتعالمحموـّالكتشاؼّأسواؽّلبضائ

-تكنولوجياّصواريخّجوبعدماّأوقفتّالمشروعّّوّئيؿّالصيفّتكنولوجياّطائرةّ)الفي(عندماّباعتّإسرا
كماّأجبرتّأميركاّإسرائيؿّقبؿّحواليّعقدّمفّالزمافّعمىّالتراجعّعفّعقدّبيعّالصيفّطائراتّّجو,

نذارّمبكرّمتطورةفالكوفّالتيّتحمؿّأ 1ّ.جيزةّتجسسّوا 

 المطمب الثاني: العالقات الثقافية 

وؿّمفّأسياّالوسطى,ّفكافّآلىّإسرةّىافّالسيدّتشانغّتشيافّأمبراطورّإرسؿّألفيّعاـّأكثرّمفّأقبؿّ
عماؿّالتجارةّتجريّبيفّالصيفّوالبمدافّالعربية,ّكافّالتبادؿّأوبينماّكانتّّ.فتحّطريؽّالحريرّالشيير

لىّمدينةّتشوافّإالثقافيّبيفّالطرفيفّيتواصؿّبدوفّانقطاع,ّحيثّوصؿّالرحالةّالعربيّابفّبطوطةّ
سّأتشوّالصينيةّفيّالقرفّالرابعّعشرّالميالدي,ّوقاـّالبحارّالصينيّتشنغّخوّبرحالتّسبعّعمىّّر

ّحتىّحطّرحالّلىّالمحيطإسطوؿّبحريّأ ّالعرب, ّالمكرمةفيّمكّوالينديّوبالد ّتأسيس3ّّ.ة ومع
كثفتّالعالقاتّالصينيةّواسطّالقرفّالسابع,ّتأالدولةّاإلسالميةّالعربية,ّوتطورّالتبادالتّالخارجيةّفيّ

ميالدي,ّأوفدّالخميفة919ّّعاـّ ألسرةّتانغ مبراطورّيونغّخويففيّالسنةّالثانيةّمفّعيدّاإلّ.العربية
منذّذلؾّالتاريخّوحتىّعيدّّوّ.عاصمةّأسرةّتانغ لثّعثمافّبفّعفافّمبعوثاّرسمياّإلىّتشانغّآفالثا
بينماّّمبعوثاّدبموماسياّلمصيف,39ّدواّوفأالرابعّعشرّألسرةّتانغّكافّالعربّقدّ مبراطورّتانغّيوافاإل

وصؿّ يوافّسرةأوفيّعيدّّمبعوثا,31ّلىّإ سرةّسونغأوصؿّعددّالمبعوثيفّالعربّلمصيفّفيّعيدّ
الرسمييفّّفقدّوصؿّعددّالمبعوثيف سرةّمينغأماّفيّعيدّأّصيفّالعديدّمفّالمبعوثيفّالعرب,لىّالإ

بّلمصيفّفقدّوردتّبشكؿّواضحّحواؿّالمبعوثيفّالدبموماسييفّالعّرأماّأّ.مبعوثا91ّالعربّلمصيفّ
ّبعنواف ّالمترجمة ّالصينية ّالنسخة ّالتواريخ( ّولىّإ)رحالتّسميمافّّ:فيّ)سمسمة فيّّ)الكامؿالشرؽ(

سرةّأيضاّفيّ)مجمدّتانغّالقديمة(ّومجمدّأكماّوردتّّ.ىماّمفّالسجالتّوالكتبّالعربية(ّوغيّرالتاريخ
تبّوالسجالتّالصينيةّالتاريخّمرآة(ّوغيرىاّمفّالكسرةّمينغ(ّو)أيوافّ)مختاراتّالمصادر(ّو)تاريخّ

ّوفنقمييحمموفّالنواياّالطيبةّلمشعوبّالعربيةّّوفّوالتجارّالعربّإلىّالصيفّّولمبعوثوجاءّاّ.التاريخية

                                                           
1
 .49-47, مصدر سابق, ص: 2112مسلم,  
2
 موسى, مصدر سابق. 
3
الصٌنً  مجلة التبادل الثقافًالتبادل الثقافً بٌن الصٌن و الدول العربٌة",  بكٌن :  –سون جٌاه تشنغ, "خطوات جدٌدة على طرٌق الحرٌر  

 .4, ص: 2116-3-21االجنبً , 
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ّ ّفي ّالصادقة ّاألإرغباتيا ّمعيـ ّيحمموف ّكما ّالصيني, ّالشعب ّمع ّودية ّعالقات ّالنادرةّقامة شياء
حضرواّمعيـّالقرآفّالكريـّوغيرهّأكماّّ.موجودةّفيّالصيفّكالزرافةّمثالّالتيّلـّتكفّآنذاؾّ,والنفيسة

ولـّيقتصرّالتبادؿّالثقافيّّ.لىّالصيفإالميةّوالثقافةّالعربيةّسانةّاإلدخؿّالديأمفّالكتبّالدينية,ّماّ
ّاأل ّعمى ّالعربية ّواالختراعاتّالصينيةّومتيف ّالصينية ّالثقافة ّالعرب ّنقؿ ّبؿ ّالبارودّّ,الصينية, مثؿ

ّ ّوالطباعة ّإوالبوصمة 9ّّ.وروباألى ّذلؾ ّكؿ ّبيفّإوما ّالتاريخية ّالعالقات ّعمؽ ّعمى ّقاطع ّدليؿ ال
ّوعمىّالتواصؿّالثقافيّالمستمرّبالّانقطاعّحتىّيومناّىذا.متيف,ّاأل

لىّإدبيةّالعربيةّالقيمةّعماؿّاألدباءّوالمترجميفّالصينييفّبترجمةّمئاتّمفّاأل,ّقاـّبعضّاألحديثا
ّّو ّالصينية ّّواّ المغة ّشريحة ّعميياطالع ّالصينييف ّالقراء ّمف ّالعربيّّ.اسعة ّالعالـ ّبتعريؼ ّقاموا كما

ّاألبعضّاألب ّالصينيةعماؿ ّالحمراءّدبية ّالقصور ّ)حمـ ّالمعروؼ ّالكالسيكي ّكالعمؿ ّجانبّإ(, لى
ّالحديثةبعضّالقصصّواأل ّبعضّاألّ.شعار ّإدخاؿ ّتـ ّذلؾ, ّاوفضالّعف ّالروائية لىّإّلعربيةفالـ

(ّوغيرىا,ّحيثّلقيتّلىّالياويةإعمىّالظالـ(ّو)التوجوّنسافّالمنتصرّ)اإل)المقيى(ّوّ:الصيف,ّمثؿ
عتّالصيفّالعديدّمفّاتفاقياتّالتبادؿّالثقافيّكماّوقّ ّ.مفّجميورّالمشاىديفّالصينييفاّترحيباّكبيّر

ّ ّوفمسطيف ّوسوريا ّوليبيا ّواليمف ّمصر ّمع ّالحكومات ّالعربيةبيف ّالدوؿ ّمف ّّ.وغيرىا ّتـ قامةّإوقد
والرقصّفّالفرؽّالصينيةّلمموسيقىّا ّّوّ.مفّالدوؿّالعربيةّبكؿّنجاحّفيّالعديدّسبوعّالثقافيّالصينياأل

وبالمقابؿّقدمتّالفرؽّّ.لعروضّعمىّخشباتّالمسارحّالعربيةوالجمبازّوغيرىاّقدّقدمتّالعديدّمفّا
كتوبرّأوفيّالفترةّمفّالثامفّعشرّّ.فّعروضّالموسيقىّوالرقصّالشرقيّفيّالصيفالعربيةّالكثيرّم

ّ 1113ّّعاـ ّيناير ّالخامسّمف ّّ,1119ولغاية ّمعرضإتـ ّّقامة ّاألإ"الدخوؿ التحؼّّ-تىرامالى
ّّو ّالحكومةّالمصرية ّالذيّعرضتّفيو ّفيّمفّالتحؼّاألّاكبيّرّامرةّحجمّألوؿلمصرّالقديمة" ثرية,

1ّ.واليّبنجاحّتاـبكيفّوشنغيايّعمىّالت

ّ ّالعربيةّفصؿالّيمكفّفّفمسطينياأما ّعفّالعالقاتّالثقافية ّالفمسطينية فييّجزءّّ,العالقاتّالثقافية
مةّوّسياسيا,ّلكفّالتبادؿّالثقافيّالصينيّىوّمعّاألأمنيا,ّوحتىّلوّتمكناّمفّالفصؿّبينيماّرسمياّ

ولكفّىذاّالّيمنعّمفّّ.وّتفتيتيماأالعربيةّذاتّالتاريخّالواحدّوالمغةّوالثقافةّالتيّالّيمكفّفصميماّ
ّالخوضّفيّبعضّالتفاصيؿّالخاصةّبفمسطيف.

ّاألأالدوؿّالعربيةّعمىّالتواصؿّالثقافيّمعّالصيف,ّحيثّّفمسطيفّمثؿّباقيحافظتّ سبوعّقيـّفييا
قامةّمسابقةّإـّوبمناسبةّالعيدّالوطنيّالصينيّتمت9111ّوفيّعاـّّ.ـ9119السينمائيّالصينيّعاـّ
ّالصيف ّالمعموماتّعف ّالصينيواأل, ّالتمفزيوني ّسبوع ,ّ ّثقافية ّّ.خرىأونشاطات غسطسّعاـّأوفي

                                                           
1
 ,2115-12-21,  المركز العربً للمعلوماتحاضرها و مستقبلها", بكٌن :  –لً رونغ جٌان, "تارٌخ العالقات الصٌنٌة العربٌة  

25/2496.htm-05-http://www.arabsino.com/articles/10  
2
 جٌان, مصدر سابق. 
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غزةّيوـّثقافيّصينيّوذلؾّبالتعاوفّمعّالسفارةّالصينيةّفيّفمسطيفّومحافظةّّقيـّفيّمدينةأ1113ّ
9ّ.غزة

ـ(ّاتفاقيةّتعاوفّثقافيّوتربويّمعّحكومةّجميورية13/1/1113ّوقعتّحكومةّدولةّفمسطيفّبتاريخّ)
ّوالفنوف,ّ ّلتطويرّورفعّمستوىّالتعاوفّفيّمجاالتّالثقافة ّبنود ّاشتممتّعمىّعدة الصيفّالشعبية,
ّمفّ ّالتعميمية ّالييئة ّأعضاء ّتبادؿ ّوتسييؿ ّوالتعميـ, ّالتربية ّمجاؿ ّفي ّوالتعاوف ّالتبادؿ وتشجيع

اتّكؿّطرؼّفيّالمعمميفّوالخبراءّوالطمبةّبيفّالبمديف,ّوتخصيصّأياـّإلقامةّفعالياتّثقافيةّلجامع
الصالتّبيفّّوتنصّاالتفاقيةّعمىّالتعاوفّفيّمجاؿّالترجمةّوالنشرّوتعزيزّ.جامعاتّالطرؼّاآلخر

المكتباتّوالمتاحؼّودورّالمحفوظات,ّوتعزيزّالتعاوفّبيفّالبمديفّفيّمجاؿّاآلثارّوالمتاحؼّوالحفاظّ
ّيحيىّيخمؼحكومةّدولةّفمسطيفّوزيرّالثقافةّعمىّالتراثّوالممتمكاتّالثقافية,ّولقدّوقعّاالتفاقيةّعفّ

 1.(Sun Jiazhengجياشينغ)ّلصينيةّوزيرّالثقافةّتشفوعفّالحكومةّا

ّوأ ّأ"ّ:معرضّخاصّلمصورّالصينيةّبعنواف1111ّقيـّفيّفمسطيفّفيّينايرّعاـ ّألقوا لىّإنظاركـ
كماّعرضّعمىّىامشّالمعرضّّ.التقميديةّلبعضّالقومياتّالصينيةزياءّوالزينةّوعرضّاألّ",الصيف

وذلؾّبرعايةّالسفارةّالصينيةّّ",وفيمـّ"قصيدةّسيمفونيةّصينيةّربعة",فيمـّ"الصيفّفيّفصوؿّالسنةّاأل
ّاأل ّفي ّالصينية ّلمسفارة ّوالمكتبّالثقافي ّفمسطيف ّلوزارةّّ.ردففي ّالصينية ّالثقافة ّقدمتّوزارة كذلؾ

3ّ.لؼّيوافّصينيأ111ّالتّموسيقيةّتبمغّقيمتياّنحوّآالثقافةّالفمسطينيةّىديةّمكونةّمفّ

ّاأل ّفعالياتّميرجافّالفنوفّالعربية ّفيّبكيفّومدفّصينيةّشاركتّفمسطيفّفيّكافة وؿّالذيّانعقد
ّحزي ّفي ّ)أخرى ّعاـ ّمف ّفعالياتّمنتّ.ـ(1119راف ّإطار ّالعربيفي ّالتعاوف ّحيثّ–دى ّالصيني,

شاركتّفمسطيفّمشاركةّكاممةّفيّمعرضّالتراث,ّوميرجافّعرضّاألزياءّالشعبيةّوالتقميدية,ّومائدةّ
ّإعجابّ ّالقت ّالفمسطيني, ّالشعبي ّلمرقص ّفنية ّبفرقة ّالفني ّوالميرجاف ّالعربية, ّالمأكوالت تذوؽ

ثقافيةّالرفيعةّؿّفمسطيفّفيّاجتماعّالمائدةّالعمىّحدّسواء,ّومثّ وترحيبيماّالجميورّالصينيّوالعربيّ
ّفيّعاـّ ّالسبح( ّاهللّأبو ّالفمسطينيّالدكتورّ)عطا ّالثقافة ّوزير المستوىّبيفّالصيفّوالدوؿّالعربية

ّفيّقاعةّالشعبّالكبرىّبتاريخّ)1119) ؿّالجانبّالصينيّـ(,ّومثّ 19/9/1119ـ(,ّوعقدتّالندوة
عربيّالعديدّمفّوزراءّالثقافةّؿّالجانبّالفيّىذهّالندوةّوزيرّالثقافةّالصينيّ)سوفّجياّتشنغ(,ّومثّ 

9ّ.العرب

                                                           
1
الصٌنً  لتبادل الثقافًمجلة االتبادل الثقافً بٌن الصٌن و الدول العربٌة , احداث ثقافٌة", بكٌن:  –"خطوات جدٌدة على طرٌق الحرٌر  

 . 111, ص: 2116-3-21االجنبً, 
2
   ., مصدر سابق2112اللوح,  
3
 .111خطوات جدٌدة على طرٌق الحرٌر, مصدر سابق, ص:  
4
   ., مصدر سابق2112اللوح,  
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ّالصيفّإفيّ ّجميورية ّسفير ّقاـ ّوالجامعاتّالصينية, ّالجامعاتّالفمسطينية ّبيف ّبحثّالتعاوف طار
ّفيّفمسطيف ّينغّواوّقوهّالشعبية ّلجاّالسيد ّفيّبزيارة ّالنجاحّالوطنية ّواستقبمو1119ّ-9-91معة ,

مكانيةّالتعاوفّبيفّالجامعةّوالجامعاتّالصينية,ّإّالدكتورّراميّالحمدّاهللّرئيسّالجامعة,ّوتـّبحث
فّالجامعةّبصددّتوقيعّاتفاقيةّتعاوفّمعّجامعةّتاوتشنعّوىيّمفّالجامعاتّبأوصرحّد.ّالحمدّاهللّ

فّإومفّناحيتوّعبرّالسفيرّالصينيّعفّبالغّسرورهّلزيارةّالجامعةّوقاؿّ جميوريةّالصيف,ّةّفياليامّ 
فّإوقاؿّّ.جؿّتطويرىاأالصداقةّبيفّفمسطيفّوالصيفّصداقةّعريقةّوقديمةّويجبّالعمؿّالدؤوبّمفّ

شياءّاليامةّمفّاألّالتعاوفّبيفّالجامعاتّالصينيةّوالجامعاتّالفمسطينيةّوخاصةّجامعةّالنجاحّىو
السفارةّالصينيةّفّا ّّوّ,كاديميةّبيفّالبمديفجؿّتعزيزّالعالقاتّاألأالتيّيجبّالعمؿّعمىّتطويرىاّمفّ

إلىّمكتبةّـّالسفيرّمجموعةّمفّالكتبّحوؿّالصيفّوفيّنيايةّالمقاءّقدّ  ,طارّىذاّالتوجوإتعمؿّفيّ
قاـّالسفير1191ّّ-1-91وفيّ 9.لىّالسفيرّالصينيإحمدّاهللّىديةّرمزيةّالّد.ّ.الجامعةّفيماّقدـّأ

ّلجامعةّفمسطيفّالتقنية خضوري,ّحيثّتـّبحثّّ–الصينيّلدىّفمسطيفّالسيدّليوّايزّىونغّبزيارة
لمحاسوبّفيّالجامعةّتـّّامكانيةّالتعاوفّبيفّجامعةّخضوريّوالجامعاتّالفمسطينية,ّوافتتحّمختبرًّإ

1ّ.تجييزهّبتبرعّمفّالحكومةّالصينية

اتّالدورةّالثانيةّلميرجافّالفنوفّالعربيةّبالصيفّالذيّتـّتنظيموّخالؿّالفترةّشاركتّفمسطيفّفيّفعالي
ّرقةّوشاحّالفنيةّالفمسطينيةف,ّحيثّشاركتّفيّالعاصمةّالصينيةّبكيف1191ّيونيو11ّّلىّإ99ّمفّ

,ّوقدمتّفيّمدينةّشانغياي1191ّّىامشّفعالياتّمعرضّاكسبوّشانغيايّفيّالميرجافّوذلؾّعمى
,ّيانغّةّالفمسطينيةّعروضاّفنيةّمتميزةّعمىّمسرحّالجزيرةّالوسطىّالمكشوؼّبحديقةّتشاوالفرقةّالفني

ّال ّالقرف ّمسرح 19ّّػوعمى ّالقاعة ّمسرح ّوعمى ّالدوليببكيف ّمعرضّشانغياي ّبمركز حيثّّالكبرى
ّالرقص ّمف ّلوحات ّالفنية ّالعروض ّالتيّشممت ّوالموسيقى ّالفمسطيني ّالثقافةّتعبّ ّالشعبي ّعف ر

ّالفمسطينيّيةالفمسطين ّالتاريخ ّمف ّالعريقةالمّالمستمدة ّالفمسطينية ّوالحضارة ّالعروضّّ.جيد والقت
وفّارتداىاّالفنانّزياءّالتيفتّانتباهّالمشاىديفّاألولّالترحيبّالحارّمفّالجميورّالصيني,ّالفمسطينية

ّمفّالتراثّالفمسطيني ّوالعقاؿّّوالمستمدة ّالكوفية ّالتقميديّالسيما والثوبّالنسائيّوالجمبازّوالسرواؿ
ّالخالبةّالفمسطيني ّوالمزركشّبألوانو ّفيّ.المطرز ّالثقافيّوشاركتّفمسطيف ةّمعرضّالتراثّوالندوة

ّبحضورّ-العربية ّوذلؾ ّبالصيف, ّتقاـ ّالتي ّالثانية ّالثقافةّالصينية ّسياـّّوزيرة ّالسيدة الفمسطينية
3ّ.البرغوثي

                                                           
1
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اتفاقيةّتعاوفّمعّالمركزّالعربيّلممعموماتّببكيف,ّعّالمركزّالصينيّلجسرّالفنوفّلمتبادالتّالثقافيةّوقّ 
9ّ.فيّحفؿّأقيـّبمقرّمركزّجسرّالفنوفّلمتبادالتّالثقافية1111ّ-3-19فيّ

ّدّ ق ّتّ  تعميميةّجامعيةّألبناءّالشعبّالفمسطينيّلمدراسةّفيّالجامعاتّّاوزارةّالتربيةّوالتعميـّالصينيةّمنحًّـ 
فيناؾّثمانوفّطالبًاّفمسطينيًاّجامعياّّ.والتخصصاتّاألكاديميةتّالجامعيةّالصينيةّفيّكافةّالمستويا

بشكؿّدائـّومستمرّيدرسوفّفيّالجامعاتّالصينية,ّوتعبأّالشواغرّسنويًاّطبقًاّلعددّالخريجيف,ّوىناؾّ
1ّ.يدرسوفّفيّالجامعاتّالصينيةّعمىّحسابيـّالخاصّافمسطينيّ ّاحواليّثمانوفّطالبًّ

ّ :لصينيةا –جمعية الصداقة الفمسطينية

ـ(9111ّالصينيةّبعدّإقامةّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّعاـّ)ّ–ستّجمعيةّالصداقةّالفمسطينيةتأسّ ّو
ّوترأّ  ّبيفّالشعبيفّالفمسطينيّوالصيني, ّوالتقميدية ّالعالقاتّالتاريخية سّمجمسّبيدؼّتعزيزّوتدعيـ

مفوضّالعالقاتّالخارجيةّّ–إدارتياّالتأسيسيّاألخّىانيّالحسفّ)عضوّالمجنةّالمركزيةّلحركةّفتح
لمحركة(,ّوبعدّوفاتوّترأسّمجمسّاإلدارةّلمجمعيةّاألخّعدنافّسمارةّ)عضوّالمجمسّالثوريّالسابؽّ

وتشارؾّالجمعيةّفيّكافةّالنشاطاتّواالجتماعاتّالثنائيةّّ.ةّوعضوّمجمسياّاالستشاريّالحالي(لمحرك
ّالرابعةّالتيّكانتّآالصينيةّوخاصةّدوراتّجمعياتّالصداقةّالعربيةّ,ّوالعربيةّالصينية ّالدورة خرىا

وعممتّالجمعيةّّ.وترأسّوفدىاّاألخّعدنافّسمارة,1191ّفيّسبتمبرّّالتيّعقدتّفيّننغشياّبالصيف
ّلتعزيزّوتمتيفّ ّوالضفة ّمفّالفعالياتّوالميرجاناتّوالحفالتّالدبموماسيةّفيّغزة ّالعديد عمىّتنظيـ

لعالقةّوتعميؽّالتعاوفّمعّسفارةّجميوريةّالصيفّالشعبيةّلدىّالعالقاتّالثنائيةّبيفّالبمديف,ّوتوطيدّا
تقباؿّالسفيرّخرىاّحفؿّوداعّالسفيرّالصينيّالسابؽّوانغّتشيافّوحفؿّاسآدولةّفمسطيفّالتيّكانتّ

3ّ.(Liu Aizhongليوّايتشونغ)الحاليّ

 سرائيمية:اإل –العالقات الثقافية الصينية

لذلؾّحرصتّّ.تعاطؼّالشعوبّووؿّالكتسابّاحتراـّّالمدخؿّاألتشكؿّالعالقاتّالتاريخيةّوالثقافيةّّو
معديدّالترويجّلّيجادّروابطّتاريخيةّوثقافيةّمشتركةّبيفّالييودّوالصيف,ّوتـإسرائيؿّومنذّنشأتياّعمىّإ

ّالقصص ّصحتيا(مف ّفي ّّإلثباتّ)المشكوؾ ّتاريخية ّروابط ّوالصيفوجود ّالييود ّواستمرتّبيف ,
ّكؿّسرائيؿّفيّاستغالؿّكؿّالفإ ّروابطّتاريخيةّوثقافيةّمشتركةّمعّإرصّواستخداـ ّإليجاد مكانياتيا

9ّ:الصيف,ّوكافّذلؾّمفّخالؿّعدةّمحاور
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ّنظّ اإل -9 ّاإلعالـ: ّواإلمتّالسفارة ّفيّبكيفّرحالتّلمصحفييف ّالصينييفّسرائيمية لىّإعالمييف
ّالمستوطناتّّوّ؛سرائيؿإ ّاّ لزيارة ّتطبّ أقناعيـ ّالقدسّعمىّنيا ّوزيارة ّاالشتراكيّفييا, ؽّالنظاـ
ّمدينةّالدياناتّالسماويةّالتيّتتفرعّأسرائيؿّّوإنياّعاصمةّأساسّأ وّمشتقةّمفّالتوراة,ّأنيا

ّمفّالمناطؽّالعربيةّوكأنياّجزءّمفّ واستخدمتّمعّىؤالءّّ.سرائيؿإوىضبةّالجوالفّوغيرىا
ّالضيافةّواألأ فّالعربّىـّأرائيؿّوشعبياّدعاةّسالـّّوسإفّأخالؽّالمزيؼّإلظيارّساليبّكـر

تاحّأعالـّالصينية,ّماّف,ّوخمقتّبذلؾّلنفسياّنفوذاّكبيراّفيّمؤسساتّاإلّووالمعتدّاإلرىابيوف
ّا ّفي ّلصالحيا ّالتأثير ّنسبيليا ّبشكؿ ّالصينيّولو ّإّ.لرأيّالعاـ ّافتتاحّصحيفةّإضافة لى

 ّ.شينيانغّفيّشماؿّشرؽّالصيفسرائيميّداي(ّبالمغةّالصينيةّفيّمدينةّإ)ّسرائيميةإ
ّمنتدىّشينيانغافتتاحّمنتدياتّلمتعاوفّالصينيّاإل -1 ّالتجاري,ّإّ–سرائيميّمثؿ ّلمتعاوف سرائيؿ

 ّ.سرائيميةاإلّ–ومنتدىّالصداقةّالصينية
عفّتاريخّالييودّفيّّاوقصصًّّاالثقافيةّوالفنيةّفيّالصيفّالتيّتعرضّصورًّقامةّالمعارضّإ -3

 ".ؿسرائيإومعرضّ"خبرةّالصيفّفيّّ",ينشتيفّرجؿّالعصرأمعرضّ"البرتّّ:الصيفّمثؿ
وّلتبنيّوجياتّالنظرّأّجؿّتقديـّدراساتّمزورة,أالتركيزّعمىّمراكزّالبحوثّالصينيةّمفّ -9

ّّواإل ّوالحاضر, ّلمتاريخ ّعرضيا ّفي ّاّ سرائيمية ّمسالـّأظيار ّشعب ّالصينييف ّمثؿ ّالييود ف
غمبّمشاىيرّالعالـّىـّمفّأفّأمتميز,ّّوّوومدافعّعفّحقوّفيّالوجود,ّوشعبّعمميّوعمميّ

ّوالتطور" ّالسالـ ّ"سمسمة ّمثؿ ّكتب ّعدة ّالمراكز ّىذه ّونشرت ّالييود, ّالثقافةّو, "سمسمة
 وغيرىا.ّ"الييودّوالماؿ"وّ",الييودية

كميةّتعميـّالمغةّالعبريةّواآلدابّّ:سيمتّفيّتأسيسّعدةّمراكزّلمبحوثّفيّالصيفّمثؿأكماّ -1
ّاليي ّوالديانات ّوالتاريخ ّومركزا ّبكيف, ّجامعة ّفي ّأودية ّقاـّإكاديميا ّحيث ّبكيف ّفي سرائيميا

ومركزّالدراساتّالييوديةّفيّّلىّالصينية,إلىّالعبريةّوكتبّعبريةّإبترجمةّعدةّكتبّصينيةّ
ّ ّنحو ّيستقطب ّالذي ّنانجينغ 111ّّجامعة ّسنويا ّوباحثّصيني ّالتاريخّطالب ّفي لمبحث

ّاصدرّعددًّأالدعـّمفّعددّمفّبيوتّالماؿّالييودية,ّّوّىّىذاّالمركزوالثقافةّالييودية,ّويتمقّ 
ّ ّالمنشورات ّّوأمف ّالييودية ّ)الموسوعة ّشنغيايّأىميا ّفي ّوالييود ّالصينييف ّالييود ساطير
اّعفّحياةّييودّصدرّىذاّالمركزّكتبًّأّوّ.ومركزّىاربيفّلمدراساتّالييوديةّومعاداةّالسامية(,

ومركزّشنغيايّلمدراساتّالييوديةّّ.ودّوالصينييفشتركةّلمباحثيفّالييىاربيف,ّوينظـّدوراتّم
 الذيّينشرّدراساتّمتعمقةّبتاريخّوجودّالييودّفيّشنغياي.

ّاإل -9 ّمثؿّّنترنت:شبكة ّبالصينية, ّناطقة ّمواقع ّعدة ّخالؿ ّالصينيّمف ّالعاـ ّالرأي لمخاطبة
ّاإلالموقعّاإل ّالذيّيظيرّالرغبةّاإللكترونيّلمسفارة فيّالسالـّّسرائيميةسرائيميةّلدىّالصيف,

خرّماّالموقعّاآلأّ.ائيؿّفيّتطويرّالعالقاتّمعّالصيفسّرإرىابّالعربي,ّورغبةّومواجيةّاإل
,ّويركزّوجودّالييوديّفيّالصيف"ّوىوّيتحدثّعفّتاريخّال,فيوّيحمؿّعنوافّ"ييودّالصيف
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ّ ّلمصينييفّفيّالظروؼّالصعبة ّالييود ّالييوديةّوعمىّمساعدة والموقعّّ.يركزّعمىّالعبقرية
سرائيميةّلمطيرافّالذيّيقدـّمعموماتّسياحية,ّوغيرىاّمفّالمواقعّولكفّتابعّلشركةّالعاؿّاإلال

ّ ّوالسياسة ّوالتاريخ ّالثقافة ّفي ّحساسة ّمواضيع ّتناقش ّالنظرّّوجميعيا ّوجيات تظير
 سرائيمية.اإل

ّاإل -9 ّالجاليات ّاألتنظيـ ّورجاؿ ّالطمبة ّمثؿ ّالصيف ّفي ّفيسرائيمية ّوالسياح ديةّأنّعماؿ
ّوجمعيات ّجاليةّأ, ّونادي ّبكيف, ّفي ّ)متزفا( ّبار ّومطعـ ّالييودية, ّالصينية ّالجمعية ىميا

 بكيف,ّحيثّتقاـّفيياّحفالتّالعشاءّوالصمواتّالييودية.

ّ ّفي ّنجاحا ّالجيود ّىذه ّلمّرإوحققت ّنقمة ّاإلأحداث ّالسياسة ّتفيـ ّفي ّالصيني ّالعاـ ّ.سرائيميةي
حممةّاستفتاءّلمرأيّقامتّبوّمؤسسةّىاريزوفّالصينيةّلتّالجياتّالييوديةّولمعرفةّالنتائج,ّموّ 

%ّمف91ّفّأظيرتّالنتائجّأصينيّمفّمدفّمختمفة,ّّو91111ّكثرّمفّأشمؿّّ,1111عاـّ
سرائيؿّانخفضتّإعفّّئافّنسبةّمفّالّيعرفوفّشيأسرائيمية,ّّوكثرّفيماّلمسياسةّاإلأالصينييفّباتواّ

ّ.1111%ّعاـ13ّلىّإ1111ّ%ّعاـ91ّمفّ

كاديميّوتبادؿّالطمبةّوالباحثيف,ّوذلؾّومةّالصينيةّاتفاقاّلمتعاوفّاألكسرائيميةّوالحالحكومةّاإلعتّوقّ 
ربعّاتفاقياتّبيفّالحكومتيفّلمتعاوفّالعمميّأتـّتوقيع1111ّّواخرّعاـّأوحتى9119.9ّّّ-9-1فيّ

لتطويرّالتعاوفّّنشاءّصندوقيفّمالييفإجيزة,ّوتـّاتفاقيةّمماثمةّعمىّمستوىّاألّةحدىّعشّراّ والفني,ّّو
سنوياّلممشاركةّّاوفنيّاخبير111ًّّوتوفدّالصيفّنحوّّ.اوفنيّاعمميّامشروع91ّالعمميّوالفنيّلتمويؿّ
1ّ.سنوياّلمصيفّلتقديـّخدماتّفنيةّاخبير931ًّّسرائيؿّنحوّإسرائيؿ,ّوترسؿّإفيّدوراتّتدريبيةّفيّ

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
1
 .114اللحام, مصدر سابق, ص:  
2
 .141-139, مصدر سابق, ص: 2115الوادي,  
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 الخاتمة 

ّ ّدراسة ّفي ّتناولو ّتـ ّما ّخالؿ ّ)ّ–الصينيةلعالقاتّامف ّالفترة ّفي ـ(,1193ّّ–ـ9191الفمسطينية
ّب ّّكافةّالحيثياتّوالتطوراتّوالمراحؿوتناوليا ّنشأتيا ّالتيّتعرضتّّومنذ ّبالمنعطفاتّالتاريخية مرورا

ّ ّالتي ّوالمحددات ّالدوليةّث ّأليا, ّالمحيطة ّبالعوامؿ ّوتأثرىا ّمراحميا, ّمف ّمرحمة ّكؿ ّفي ّعمييا رت
ّة:ّتيلىّالنتائجّاآلإالتيّتطرقتّلياّالدراسة,ّتـّالتوصؿّكافةّقميميةّوالداخمية,ّوبناءّعمىّالتفاصيؿّاإلّو

ّ.ناصرّالسياسةّالعامةّلتمؾّالدولةفّالسياسةّالخارجيةّأليّدولةّىيّعنصرّرئيسيّمفّعإ -9
سةّفيّوتتمثؿّتمؾّالسياّويتأثرّرسـّتمؾّالسياسةّبالعديدّمفّالمحدداتّالخارجيةّوالداخمية,

ّالدولةّفيّالبيئةّالخارجية,ّوذلؾّانطالقاّمفّ مجموعةّمفّالقراراتّوالسموكياتّالتيّتتخذىا
ّوصوالًّ ّوالخارجية, ّالداخمية ّألىدافيا ّوتحقيقا ّالوطنية, ّعمىّإّمصالحيا ّمكانتيا ّتحقيؽ لى

 قميمي.المستوىّالدوليّواإل
ّم -1 ّفمنيا ّالدولي, ّبالنظاـ ّوتأثرىا ّبمدىّتأثيرىا ّفيّّاتختمؼّالدوؿ ّومؤثرا ّرئيسا تكوفّالعبا

وّفيّأفيّالنظاـّالدوليّّالتأثيرالخارجيةّدوفّّلمتأثيراتتكوفّمتمقياّّاالنظاـّالدولي,ّومنياّم
التيّاّفيّالنظاـّالدولي,ّّواّرئيسًّويمكفّاعتبارّالصيفّمفّالدوؿّالتيّتمعبّدورًّّ.الحدودّالدنيا

ّكبيراتؤثّ  ّتأثيرا ّفيو ّا ّّوّ.ر ّف ّمراحؿّالسياسيّالفمسطينييفكياف ّكافة ّابتداءًّوكوينتّفي مفّّ,
مفّالكياناتّليوّ,ّلىّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةإوصوالّّوحركاتّالتحررّومنظمةّالتحريرّ
 ّ.السياسيةّالمتمقيةّلمتأثيراتّالدولية

فّالمؤىالتّالقطبيةّالجديدةّلـّتعدّاّ النظاـّالدوليّالحاليّيتجوّنحوّالنظاـّالمتعددّالقطبية,ّّوّ -3
ّّوتقت ّوثقافية, ّاقتصادية ّمؤىالت ّفيناؾ ّالعسكرية, ّالقوة ّعمى ّاّ صر ّالصيف ّاألأف قطابّحد

 ىميا.أفّلـّتكفّإالعالميةّالقادمةّ
,ّاعتمدتّفيّالفترةّالماويةّىّتحقيؽّالمصالحّالوطنيةالسياسةّالخارجيةّالصينيةّالقائمةّعمّ -9

ّالتيّكانتّتطمحّعمىّاأل ّالدولية ّلتحقيؽّمكانتيا ّلموصوؿّإلىّيديولوجيا لىّمكانةّإتحقيقيا
ّالسوفييتيّالسابؽ ّواالتحاد ّتغيّ القطبّالثالثّمعّالوالياتّالمتحدة ّولكنيا ,ّ ّوفاة ماوّرتّبعد

ّدونغ) ّعودةّ(Mao Zedongتسي ّبينغ)ّو ّتشياو ّ.السمطةّالىّ(Deng Xiaopingدينغ
الّببناءّدولةّإفّيتحقؽّأىداؼّالعمياّلمدولةّالّيمكفّفّتحقيؽّالمصمحةّالوطنيةّواألأواعتبرتّ

ّّو ّوالمنافسة, ّالحديثة ّواالقتصادية ّالعسكرية ّتمتمؾّالقوة فّالطريؽّلذلؾّيكوفّعبرّاّ عصرية
 يديولوجيّوالتواصؿّمعّالعالـّالمتقدـ.دّاألربعةّالتيّتستدعيّالتراجعّعفّالتشدّ التحديثاتّاأل

لىّتحقيؽّإالسياسةّالخارجيةّلمكيافّالسياسيّالفمسطينيّفيّكافةّمراحؿّتكوينوّكانتّتيدؼّ -1
ّالفمسطينيّالمصمحة ّلمشعب ّالعميا ّالجميعّّ.الوطنية ّمع ّالتواصؿ ّعمى ّذلؾ ّفي واعتمدت

ّا ّّو ّبكافة ّالحصوؿّعمىّالدعـ ّالحقوؽّالفمسطينيةّومحاولة ّوالعسكريةّأظيار ّالسياسية شكالو
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ّ ّلتحقيوالمادية ّّوأؽ ّكانتّاّ ىدافيا, ّالشعبية ّالصيف ّحدىّاألإف ّالتيّلجأ إليياّطراؼّالدولية
ّعمىّويالفمسطين ّلمحصوؿ ّمتعددةّّىذاّف ّبمستويات ّكاف ّولكف ّذلؾ ّفي ّنجحوا ّوقد الدعـ,

 وبأشكاؿّمتعددة,ّومتأثراّبعدةّعوامؿّخارجيةّوداخمية.
 ّ.الفمسطينية-العالقاتّالصينيةالسوفييتيةّكافّلياّتأثيرّعكسيّعمىّّ–الفمسطينيةالعالقاتّ -9
 ّّ.مريكيةّكافّلياّتأثيرّعكسيّعمىّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةاألّ–العالقاتّالصينية -9
ّعم -9 ّمباشر ّتأثير ّليا ّكاف ّالشعبية ّالصيف ّفي ّالداخمية ّلمقضيةّالتغيرات ّالدعـ ّمستوى ى

ّكفّالفمسطينية, ّتأثير ّالثقافية ّلمثورة ّكاف ّايجابيإما ّلمتحوؿّمف ّكاف لىّإيديولوجيّلنيجّاأل,
 النيجّالبراغماتيّتأثيرّسمبي.

لىّإتّدّ أىـّالعوامؿّالتيّأاالنقساـّوالتفكؾّالعربيّوعدـّااللتزاـّبالثوابتّالعربية,ّيعتبرّمفّ -1
 انخفاضّمستوىّالدعـّالصينيّلمقضاياّالعربيةّعامةّوالقضيةّالفمسطينيةّخاصة.

ّبعد -91 ّخاصة ّالشعبية ّفيّالصيف ّّالتغيراتّالداخمية ّبينغ)استالـ ّتشياو  Dengدينغ
Xiaoping)ّّاإلالسمطة ّسياسة ّوانتياج ,ّ ّواالنفتاح, ّإصالح ّتحسّ إضافة ّالعالقاتّلى ف
ّاأل ّفيّالصينية ّساىمت ّعوامؿ ّجميعيا ّوفيتناـ, ّالصيف ّبيف ّالمتفرقة ّواالشتباكات مريكية

 سرائيمية.اإلّ–فّالعالقاتّالصينيةتحسّ 
وسموّأخاصةّبعدّاتفاقيةّبالسمميّلمقضيةّالفمسطينية,ّّووّالعربيّلمحؿّبعدّبدايةّالتوجّ  -99

سرائيؿ,ّحافظتّالصيفّعمىّالتوازفّفيّعالقاتياّاّ وتبادؿّالعالقاتّالدبموماسيةّبيفّالصيفّّو
االبتعادّعفّالخوضّفيّصبحتّالتصريحاتّالعامةّّوأسرائيمييف,ّّومعّكؿّمفّالفمسطينييفّواإل

 .ينيةسمةّرئيسةّلمسياسةّالخارجيةّالصالتفاصيؿّ
ّ–الفمسطينيةّوالعالقاتّالصينيةّ-يرىّالباحثّأفّإجراءّمقارنةّبيفّالعالقاتّالصينية -91

ّ ّالدراسة؛ ّليذه ّإيجابيا ّعنصًرا ّيكوف ّقد ّالحالي ّالوقت ّفي ّالفمسطينييفّألاإلسرائيمية ف
ّواحدةّسرائيمييفّطرفاواإل ّتؤثرّعمىّاآلنزاعّفيّقضية ّالصيفّمعّأيّمنيما ّوعالقة ,ّخر,

 :المقارنةّفيوتكمفّىذهّ
ّقراراتّاأل -ّأ ّتطبيؽ ّمع ّالسياسي ّموقؼّالصيف ّالسياسية: ّوالقراراتّالعالقات ّالمتحدة مـ

ّاأل ّالدولية ّاعتبار ّومع ّالفمسطينية, ّالقضية ّلحؿ ّالمفاوضاتّىيّأخرىّذاتّالصمة ف
فّحؿّالدولتيفّىوّأالطريؽّالوحيدّلحؿّالخالفات,ّوتشجبّالعنؼّمفّالجانبيف,ّوترىّ

وسطّنتّمبعوثاّخاصاّلمشرؽّاأليّ عّوّ.سرائيؿإمفّألقضيةّمعّضمافّليذهّاالحؿّالمناسبّ
أماّّ.ذلؾطمقتّعدةّمبادراتّلممساىمةّفيّأّوّ.وجياتّالنظرتقريبّلمتابعةّالمفاوضاتّّو

 دبموماسياّفييّتقيـّعالقاتّدبموماسيةّكاممةّمعّالجانبيف.
ّاالقتصادية -ّب ّاالعالقات ّالفمسطينييف: ّمع ّالتجارية ّواحدّّلعالقات ّاتجاه ّفي ّعالقات ىي

ىيّالّتستوردّمفّفمسطيفّسوىّكمياتّمحدودةّمفّالحجرّّولصالحّالبضائعّالصينية,ّ
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ّالتبادؿّّوالرخاـ, ّوحجـ ّلمصيف, ّبالنسبة ّاستراتيجية ّسمعة ّالفمسطينييف ّعند ّيوجد وال
ّمئاتّمفّمالييفّالدوالرات ّيصنؼّضمفّالتبادؿّّ,التجاريّيقدرّبعدة ّمنو وىناؾّجزء

 .بيفّالجانبيفّيعتبرّضعيفاوحجـّاالستثماراتّّ.سرائيؿإالتجاريّمعّ
ّأ ّمع ّالعالقاتّالتجارية سرائيؿّفييّعالقاتّفيّاتجاىيفّوتحافظّعمىّتوازفّمعيفّإما

حياف,ّوىناؾّالعديدّمفّالسمعّاالستراتيجيةّالمتوفرةّسرائيؿّفيّبعضّاألإوتميؿّلصالحّ
ّالعاليةوبسرائيمييفّاإلّدعن ّالتكنولوجيا ّسمع ّالطرفيفّّ.خاصة ّالتجاريّبيف ّالتبادؿ وحجـ

لىّإفإضافةّّ.اراتّالمتبادلةّالّيستيافّبوممياراتّدوالر,ّوحجـّاالستثم91ّ-9يتراوحّبيفّ
ّاإل ّاالستثمارات ّإلسرائيؿ ّيمكف ّ ّالمباشرة ّتوجّ أسرائيمية ّاألف ّرؤوس ّمف ّالعديد مواؿّو

ّالعالمالييّو ّالصيفدية ّفي ّلالستثمار ّّ.ية ّفي ّاالستثماراتّالصينية ّحجـ سرائيؿّإوتقدر
ّ.بنحوّثالثةّممياراتّدوالر

ّّ-جّ ّالفمسطينية ّالوطنية ّالسمطة ّقياـ ّبعد ّعمميا ّالعسكرية: ّالعالقات ّيعتبر فّأال
ّ ّعمى ّقائمة ّفيي ّالعالـ, ّدوؿ ّمع ّعسكرية ّعالقات ّوالدعـّألمفمسطينييف ّسممي, ساس

ّاألالعسكريّالذيّ ّاألتتمقاه منيةّالفمسطينيةّمحدودّومحكوـّباالتفاقياتّالموقعةّفيّجيزة
ّ.ىذاّالمجاؿ

ّّوأ ّالصيف ّبيف ّالعسكرية ّالعالقات ّاّ ما ّتحتؿ ّعالقات ّفيي ّلكالّأسرائيؿ ّكبيرة ىمية
سرائيؿّلمحصوؿّعمىّالتكنولوجياّالعسكريةّالمتقدمة,ّإالجانبيف,ّحيثّتعتمدّالصيفّعمىّ

ّالّفإسرائيؿ ّعمى ّاألتحصؿ ّالعسكرية ّلمبحثّتكنولوجيا ّوشركات ّمراكز ّوتمتمؾ مريكية,
ّّو ّالمجاؿوالتطوير, ّفيّىذا يفّتعتبرّفّالصإفّإلسرائيؿوبالنسبةّّ.حققتّنجاحاتّباىرة

طاحةّبنظاـّالشاهّوسوؽّيرانيّبعدّاإلفّفقدتّالسوؽّاإلأسوقاّكبيراّومغريا,ّخاصةّبعدّ
ّييا.طاحةّبالنظاـّالعنصريّففريقياّبعدّاإلأجنوبّ

التاريخّالطويؿّالعالقاتّالثقافية:ّالعالقاتّالثقافيةّبيفّالصيفّوفمسطيفّعريقةّعراقةّّ-د
ّبينيما ّيربط ّّ.الذي ّالمرتبطة ّالصينية ّالعالقات ّمف ّجزء ّواألّباألمةفيي مةّالعربية

,ّوالمساعيّمستمرةّمفّالطرفيفّسالمية,ّوىناؾّشواىدّكثيرةّعمىّعمؽّىذهّالعالقاتاإل
بحاثّحيثّيوجدّفيّالصيفّالعديدّمفّمراكزّاألّىذهّالعالقاتّوتطويرىا,لمحفاظّعمىّ

سالمية,ّالمتخصصةّفيّدراسةّالمغةّالعربيةّوالتاريخّالعربيّوالثقافةّوالحضارةّالعربيةّواإل
ّوالتاريخّ ّالصينية ّالمغة ّدراسة ّفي ّالمتخصصة ّكونفوشيوس ّمعاىد ّعدة ّىناؾ وكذلؾ

د.ّشاديّخاليمةّّفادأمفّالبمدافّالعربية,ّوحسبّماّوالحضارةّوالثقافةّالصينيةّفيّعددّ
قميـّحركةّفتحّفيّإميفّسرّأريحا,ّّوأتاذّالقانوفّالدبموماسيّفيّجامعةّاالستقالؿّفيّأس)

شيرّفيّاألّقدسعيدّكونفوشيوسّفيّجامعةّالفّىناؾّدراسةّإلنشاءّم:ّإالصيفّسابقا(
ّالثقافيةّفيّالصيف.غمبّالمعارضّوالميرجاناتّأوفمسطيفّتشارؾّفيّّالقادمة,
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ّّوّأما ّالصيف ّبيف ّالثقافية ّاّ العالقات ّمحدوديتيا ّمف ّالرغـ ّفعمى ّإسرائيؿ, ّالعمؿّأال ف
ؽّنجاحاّكبيراّفيّودعـّالييئاتّالييوديةّفيّالعالـّحقّ سرائيميةّفيّبكيفّالدؤوبّلمسفارةّاإل

بعدّمفّأ,ّّودقناعّالصينييفّبوجودّتاريخّمشترؾّوروابطّثقافيةّمشتركةّبيفّالصيفّوالييّوإ
سرائيميةّىّوجياتّالنظرّاإلحاثّصينيةّتتبنّ أبّفّومراكزّوصبحّىناؾّمنظّرأذلؾ,ّحيثّ

ّفيّكثيرّمفّالمواضيعّالخالفية.
ّفإ ّالباحث, ّإلييا ّتوصؿ ّالتي ّاالستنتاجات ّخالؿ ّاكدتمف ّالدراسة ّالفرضيةّّف صحة

ّالف ّالشعب ّلحقوؽ ّالداعمة ّمواقفيا ّعمى ّمحافظة ّمازالت ّفالصيف ّفيّالرئيسة, مسطيني
ّ ّالفمسطينيةّوفؽ9199ّإقامةّدولتوّالمستقمةّعمىّاألراضيّالمحتمةّعاـ ,ّوحؿّالقضية

اصةّالقراراتّالدوليةّذاتّالصمة,ّولكفّالنظرةّالصينيةّالجديدةّلمقضيةّالفمسطينية,ّوبخ
ّواالنفتاح ّاإلصالح ّسياسة ّفيّّ.بعد ّالتدخؿ ّعف ّوبعيدة ّعامة ّمواقؼ ّتتخذ جعمتيا

لعدـّإثارةّالغضبّاإلسرائيميّمفّجية,ّولكيّتحافظّعمىّعالقاتياّمعّالدوؿّّ,التفاصيؿ
العربيةّوالفمسطينييفّمفّجيةّأخرى,ّفمياّمصالحّمعّالجانبيفّوالّترغبّفيّخسارةّأيّ
ّقدّ ّمواقؼّحاسمة ّباتخاذ ّالمعني ّغير ّالمحايد ّالوسيط ّبدور ّتقوـ ّيجعميا ّوىذا منيما,

ّتؤديّإلىّخسارتوّأحدّاألطراؼ.
خالؿّمقاربةّاالستمراريةّفيّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّحسبّقاعدةّشارلزّىيرماف,ّّمف

فيّالسياسةّالخارجيةّالصينية,ّوىذاّالتغيرّيمكفّّايتضحّمفّخالؿّالدراسةّأفّىناؾّتغيرًّ
ّالخارجيةّ ّالسياسة ّحافظت ّحيث ّالبرنامجي, ّالتغير ّوىو ّالثاني ّالنوع ّضمف تصنيفو

دواتّسياستياّلتحقيؽّتمؾّأىدافيا,ّولكنياّغيرتّأسطينيةّعمىّالصينيةّتجاهّالقضيةّالفم
ّىداؼ.ّاأل
الفمسطينيةّمنذّّ-ىداؼّالدراسةّفقدّتحققتّمفّخالؿّالشرحّالكامؿّلمعالقاتّالصينيةأماّأ

ّومحدداتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّ ّوالعوامؿّالمؤثرةّعمييا ّبمراحميا ّمرورا بدايتيا
ّكؿ ّفي ّالفمسطينية ّّالقضية ّوصوال ّمعّإمرحمة, ّالشعبية ّالصيف ّجميورية ّعالقات لى

ّواالقتصاد ّالسياسية ّالمجاالت ّكافة ّفي ّالفمسطينية, ّالوطنية ّوالثقافيةالسمطة وبذلؾّّ.ية
فّأثباتّالفرضيةّالرئيسةّلمدراسةّالقائمةّبإجابةّعمىّتساؤالتّالدراسة,ّوتـّتكوفّتمتّاإل

ّ ّالفمسطيني ّالشعب ّلحقوؽ ّداعـ ّالصيني ّحجـّالدور ّمع ّيتناسب ّال ّالدور ّىذا ولكف
لىّتراجعّإسبابّفيّذلؾّويمكفّتوقعّاألّ.مستوىّتأثيرىاّفيّالنظاـّالدوليّالصيفّوالّمع

وال,ّثـّانخفاضّسقؼّالمطالباتّالعربيةّأولوياتّالعربيةّالقضيةّالفمسطينيةّعمىّسمـّاأل
لىّجانبّدولةّإطينيةّلىّالمطالبةّبدولةّفمسإسرائيؿّإوالفمسطينيةّمفّالقضاءّعمىّدولةّ

ّإ ّتجاه ّالصينية ّالسياسة ّيبررّتغيير ّما ّوىذا ّإسرائيؿ, ّبإزالتيا ّمفّالمطالبة لىّإسرائيؿ,
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ّ ّمف ّلالستفادة ّمعيا ّالعالقات ّوتوثيؽ ّواقع ّكأمر ّمعيا ّاالقتصاديةّإالتعامؿ مكانياتيا
ّوالعمميةّونفوذىاّالسياسيّفيّالنظاـّالدولي.ّ
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مجمة الفكر : بيروت , "االسرائيمي-الصين و الصراع العربي", سممان, جابر ابراىيم  -2

 .3111, شتاء 39, العدد السياسي
وية و وزنيا االستراتيجي في " قوة الصين النو  ,عبد العزيز , حمدي عبد العزيز  -9

 .3119,  سبتمبر 991, عدد السياسة الدولية :القاىرة ",آسيا
 ", . األحزاب و الفصائل الفمسطينية.منظمة التحرير الفمسطينية" ,, اييابفروانة  -1

   .3111 ,وفا -مركز المعمومات الوطني الفمسطيني: رام اهلل
: االسرائيمي –تجاه الصراع العربي السياسة الصينية ", يظ, عالء عبد الحفمحمد  -1

, ديسمبر  999, العدد مجمة المستقبل العربي :بيروت ,"الثوابت و المتغيرات
3192. 

مؤسسة ياسر  :بيروت, " , " تأسيس العالقات الفمسطينية الصينيةمسمم, سامي  -9
  .3199, , الكتاب السنويعرفات

مؤسسة : بيروت ,"9199-9191الصين و القضية الفمسطينية ", مسمم, سامي -9
 .9199, , طالدراسات الفمسطينية

مجمة قضايا : رام اهلل, "االسرائيمية –تطور العالقات الصينية ", مسمم, سامي -1
 العدد ,اسرائيمية التي تصدر عن المركز الفمسطيني لمدراسات االسرائيمية " مدار"

99 ,3193. 
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-29 , عجامعة بغداد –مجمة العموم السياسية : بغداد ,"جامعة بغداد –السياسية 

21. 
 :المصادر االلكترونية
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. 3192-91-39الدوحة: مركز الجزيرة لمدراسات,  ,"الغامض
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 ,3111-93-39,  المركز العربي لممعمومات: بكين
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الصين والقضية الفمسطينية: الدور والفرص ", الدسوقي, ابو بكر فتحي  -1
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,  الدوحة: "متغيرات االستراتيجية الصينية في الشرق االوسط", عبد الحي, وليد -1
  .3199-93-9, مركز الجزيرة لمدراسات

: , القاىرة"الوجود الصيني الجديد في االمم المتحدة", عبد السالم, جعفر -91
 ,9193يناير  9, لسياسة الدوليةمجمة ا

eg/articles.aspx?Serial=213360&http://digital.ahram.org.
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, "الصين الشعبية و منظمة التحرير الفمسطينية", رباب ,عبد المحسن -99
,  3191-1-39, المركز العربي لممعموماتبكين: 
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, 3199-9-33,مركز نماء لمبحوث و الدراسات, الرياض: "3199
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center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=343  
. انقالب الموقف من عقائدية .الصين والقضية الفمسطينية", , عميفياض -92

-9-21, 92112, العدد جريدة الحياة, لندن: "ماو إلى براغماتية جيانغ
3111 , 

http://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20I
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قضية األسرى واالعتراف بالدولة الفمسطينية في األمم ", سى, عيقراقع -99
, 3199-9-33, 99, العدد جريدة العودة بيت لحم: ,"المتحدة

1-art-alawda/item/1660-http://www.badil.org/en/haq  
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: بكين, "الحاضر و الماضي بين العربية– الصينية العالقات" ,فايزة, كاب -91
, 3191 مارس ,اليومية الشعب صحيفة

http://arabic.people.com.cn/99002/99408/6913614.html  
 ميندس (Deng Xiaopingدينغ تشياو بينغ)", جواد عباس ,كديمي -91

, 3193-3-31, الشام ادباء رابطة: لندن, "الحديثة الصين نيضة
http://www.odabasham.net/show.php?sid=53809  

 فتح موقع, "الصينية-الفمسطينية العالقات تاريخ عن موجز", ذياب, الموح -99
, 3193-93-1,  اليوم

http://www.fatehtoday.com/ar/?action=post&postid=325
5  
 معا وكالة: لحم بيت, "االربع النقاط ذات الصينة الرؤية", دياب, الموح -99

, 3192-9-99 ,االخبارية
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=614

579  
 الزيتونة مركز, "اسرائيل في استثماراتيا توسع الصين", حممي, موسى -91

-9-91 – المبنانية السفير صحيفة عن منقول ,االستشارات و لمدراسات
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 الصينية الدبموماسية دور عمى اضواء", بريك وعزوان ,يوان يانغ, يوان -31
, 3192-93-39,  شينخو انباء وكالة: بكين ,"االوسط الشرق قضايا لحل
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 دار: بكين, التاسع المجمد ,(Mao Zedongماو تسي دونغ) تصريحات -33
 ,9119, االجنبية بالمغات النشر

https://sites.google.com/site/maoforarab/msw-v9/5      
الفنون فمسطين تشارك في فعاليات ميرجان ", المركز العربي لممعمومات -32

,  3191-1-39,  "العربية بالصين
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 استئناف إلى تدعو الصين", 3192-9-39, الجديد النيار جريدة -39
 ",إسرائيل و فمسطين بين السالم محادثات
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 , 3191-1-99,  نت الجزيرة -31
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3193, 
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