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  إهداء

ليلنا ود ،لى فارسنا وبطلنا وسندنا ومرجعنا في هذه الدنياإهدي هذه الجهد البحثي أ
المفكر والمدبر، ففضله علينا فهو العطاء والرحمة والعقل و ،للصدق والخلق الحسن

  .والدي الحبيبنه الرجل غير القابل للتكرار إ ،اهللا عظيم بعد

فهي النور الذي تنير لنا  ،ميألى حبيبتي ومهجة قلبي عبير الحياة وريحها إهديه أكما 
 يا نغماً ،من روحي وأحب إلي ،ى من نفسىغلأالطريق بدعاؤها بالخير والبركة، هي 

 ،ات الخلد تحت قدميكوجب اهللا تعالى جنَّأيا من  ،يضيء سمائي يا قمراً ،أرجائي يمأل
  ووالدي. نتأيا من تتمني لي الخير الدائم والنجاح والتقدم المستمر 

ضاهما لي لما فلوال دعائهما ور ،ل يديهمابقَتجاوز برتوكول المناقشة ُألأن أاسمحوا لي 
  كنت هنا اليوم.

وكانت خير عون لي في مشوار حياتي  ،لى من شاركتني الحياةإهدي هذا الجهد أكما 
يا شمس الحياة  ،فرفرف البيت طيراً …ورسمت األمل قلباً… فغمرت البيت حباً

  فجزاك اهللا خيراً. زوجتي الحبيبة

(ريم، وسجى،  :فيهم والدي الذين أرى نور المستقبلألى إهذا الجهد  يهدأكما 
  .اهللا، ومحمد، وأحمد) وعبد

  
 الدريمليعبدالجواد سلمان عماد  الباحث/
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  إقرار:
  

أقر أنا معد الرسالة بأنها قُدمت لجامعة القدس؛ لنيل درجة الماجستير، وأنها نتيجة أبحاثي الخاصة، 
باستثناء ما تم اإلشارة له حيثما ورد، وأن هذه الدراسة، أو أي جزء منها، لم يقَدم لنيل درجة عليا 

  ألي جامعة أو معهد آخر.
  
  
  

  التوقيع:
  

  الدريمليعبدالجواد سلمان عماد 
  

  10/7/2019 التاريخ:
   



 ب 

  شكر وعرفان

   العظيم.صدق اهللا علْم لَنَا ِإلَّا ما علَّمتَنَا ِإنَّك َأنْتَ العليم الحكيم قَالُوا سبحانَك الَقال تعالى: 

 ؛ومنها نعمة التوفيق اليوم ،وال تحصى عدم ال تُعمن ن به علي نعلى ما م كثيراً حمداً حمد اهللا أ
سلم على المبعوث رحمة أصلي وأو ،وما تَوفيقي ِإالَّ بِاِهللا علَيه تَوكَّلْتُ وِإلَيه ُأنيبتمام دراستي إل

  …دوبع .للعالمين سيدنا محمد 

إلنجاز هذا العمل المتواضع  ؛ر لي أياد بيضاء كان لها عظيم األثرالحمد هللا الذي أعانني، وسخَّ
  وإخراجه إلى النور. 

مشرفي على هذه الرسالة  –بالشكر والتقدير  أخص –واعترافاً بالفضل والجميل، فإنني 
للوصول  ؛ده الشيء الكثير، الذي أعطاني من وقته وجهالدكتور كمال محمد محمد األسطل  األستاذ

 ؛ردن خصيصاًالعودة من األ ر له عالياًقدُأكما  ،نجاز هذه الرسالةإلى المستوى العلمي الالئق إل
  نجازها. إلمناقشة الدراسة و

ن يناقش هذه الدراسة اليوم قامتان علميتان كبيرتان أنه لمن دواعي فخري واعتزازي أكما 
شكرهما على أو ،خارجياً مناقشاً والدكتور جمال الفاضي اخلياًد مناقشاً حسن السعدوني الدكتور

  تفضلهما بقبول مناقشة الرسالة، والحكم عليها، وإثرائها بمالحظاتهما السديدة. 

والذين حضروا اليوم  ،ويبقى عظيم شكري وامتناني لجميع أصدقائي وزمالئي كل باسمه ولقبه
توجه بالشكر لجميع الذين وقفوا بجواري أكما  ،قةلمشاركتي هذه اللحظات الفار ؛وا دعوتيولب

إلنجاز هذا العمل، والذين ال يتسع المقام لذكر أسمائهم،  ؛وقدموا لي كل العون والتأييد والتشجيع
 ؛ر لي أياد بيضاء كان لها عظيم األثرفجزاهم اهللا عني خير الجزاء. والحمد هللا الذي أعانني، وسخَّ

  ع وإخراجه إلى النور.إلنجاز هذا العمل المتواض

  
  الدريمليعبدالجواد سلمان عماد الباحث/ 

   



 ج 

  مصطلحات الدراسة:

هو طرح راي اما بالموافقة او الرفض او االمتناع او التغيب تقوم به دولة في  السلوك التصويتي:
مؤسسة او منظمة فيما يختص بقضية معينة يتطلب ابداء موقف من قبل الدول األعضاء داخل 

  )108ص، 2014(السرحان والحاج والفواعرة،  المنظمة.

هو مؤشر لقياس حالة التقارب إذا صوتت الدولتان باتجاه واحد ويتم  مؤشر التقارب التصويتي:
عدد  1/2االعتماد على حساب مقياس االتفاق من خالل المعادلة التالية: عدد مرات االتفاق الكامل + 

، 2009صويت (ما عدا الغياب) (حجاج والسرحان، / عدد مرات الت100مرات االتفاق الجزئي * 
  )884ص

أحد أهم المقاييس المستخدمة لحساب مدى تصويت الدول األعضاء الدائمين في  مؤشر االنسجام:
 –الدول المعارضة  –مجلس األمن الدولي في اتجاه واحد ويحسب وفقاً للمعادلة التالية: الدول المؤيدة 

%، وفي العديد من األحيان 100× لكلي للدول األعضاء (عدا المتغيبين) الدول الممتنعة / العدد ا 2/1
تلجأ الدول إلى التغيب أحياناً تفادياً للحرج الدولي، مما يمكن اعتباره موقفاً تصويتياً يجدر بنا التنبه له 

  .)110، ص2014والحجاج والفواعرة،  وبيان مدلوالته" (السرحان

  
   



 د 

    ملخص:ال

تعرف على مدى دعم الصين للحقوق الفلسطينية من خالل رصد سلوكها التصويتي ال إلىهدف الدراسة 
، وتحديداً نمط هذا التصويت 2018- 1993فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية خالل الفترة  األمنداخل مجلس 

الدولي وتحديد  األمندائمة العضوية في مجلس   ومؤشرات التقارب التصويتي بينها وبين الدول األخرى
  عدالت التماسك واالنسجام في قرارات المجلس فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.م

لتنفيذ الدراسة  أساساًوقد استخدمت الدراسة مجموعة من المناهج التكاملية التي تشكل في مجملها 
مع االستعانة بكل  رئيسياًبصفته منهجا  المقارن البحثية، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي

  المنهج التاريخي ومنهج تحليل النظم. من

جمهورية الصين الشعبية قد  نأالتي تمثلت في  المهمةمجموعة من النتائج  إلىوقد خلصت الدراسة 
قوياً تجاه القضية الفلسطينية وذلك بمعدل استجابة لقبول القرارات  إيجابياً تصويتياًاتخذت سلوكاً 

%)، كما أظهرت النتائج الخاصة 96.3( نسبته 2018- 1993 المتعلق بالقضية الفلسطينية خالل الفترة
التقارب التصويتي للصين مع جميع الدول دائمة من وجود حالة  إلىبمؤشر التقارب التصويتي 

حيث كانت هناك حالة من التطابق في  األمريكيةباستثناء الواليات المتحدة  األمنفي مجلس  العضوية
وحالة من التطابق النسبي مع مواقف كل من  ،لصين وروسيااالتجاهات التصويتية بين كل من ا

فيما يتعلق بالواليات  أما ،فرنسا والمملكة المتحدة من حيث المواقف المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
ان مؤشر التقارب بين الصين والواليات المتحدة بلغت نسبته  إلىالنتائج  أشارتالمتحدة، فقد 

فقد أظهرت النتائج وجود  كذلك، عدم وجود تقارب تصويتي بينهما إلى %)، وهذا المعدل يشير34.6(
 المتعلقة بالقضية الفلسطينية حول القرارات في المجلس حالة من االنسجام النسبي بين الدول األعضاء

 فيما%)، 11.1بلغت حالة االنسجام التام في القرارات ما نسبته ( بينما%)، 48.1( نسبته قد بلغت
لحالة  سبباً رئيسياً األمريكيةموقف الواليات المتحدة  شكل%)، وقد 40.7دم االنسجام (بلغت نسبة ع

 أربعة عشرتجاه  "الفيتو"في استخدام حق النقض  اإلفراطمن خالل  األمنعدم االنسجام داخل مجلس 
  خالل فترة الدراسة. مطروحاً قراراً

العمل ر العالقات الفلسطينية الصينية والدراسة بضرورة العمل الدؤوب نحو تطوي أوصت في خاتمتها
في إطار مشروعها  وخصوصاًتعزيز أواصر الشراكة والتعاون مع جمهورية الصين الشعبية على 

  االستراتيجي طريق الحرير لضمان خلق حالة من الشراكة االستراتيجية الصينية الفلسطينية.

   



 ه 

The Chinese Voting behavior towards the Palestinian Cause in the United 
Nations Security Council 1993 - 2018, the Indications and Dimensions 
  
Prepared by: Emad AbedEljawwad Salman AlDeramlee 
   
Supervisor: Prof. Kamal Kamal Mohammed Mohammed Alastal 

Abstract: 

The study aims to identify to which extent China supports the Palestinian rights through 
observing its voting behavior in the United Nations Security Council regarding to the 
Palestinian cause (1993-2018) and especially the pattern of this vote and the indications of 
its rapprochement with other permanent members of the UN Security Council and 
determining the levels of coherence and harmony in the Council's decisions regarding the 
Palestinian cause. 

The research used a set of integrative approaches, which in its entirety constitutes the basis 
for the implementation of the research study. The analytical descriptive method was used 
as the main approach, using both the historical approach and the system analysis 
methodology. 

The research reached a set of important results that the People's Republic of China has 
adopted a strong positive voting behavior towards the Palestinian cause with a response 
rate reached (96.3%) to the acceptance of decisions regarding the Palestinian cause during 
(1993-2018). The results of the voting convergence indicator showed that there a state of 
voting convergence of China with all the permanent members in the United Nation 
Security Council except the USA as there was a state of similarity in the voting trends 
between the PRC and Russia. In addition to relative conformity with France and the United 
Kingdom in terms of situations related to the Palestinian cause during the research period. 
Regarding to the USA, the results showed that there is no voting rapprochement between 
them as the rapprochement rate reached (34.6%) and this rate indicates the absence of a 
voting rapprochement between them, where the voting rapprochement between the two 
countries towards a specific issue can be judged, if the rapprochement rate is more than 
(80%). Finally, the results showed a relative harmony among the members and the rate is 
(48.1%) while the total harmony in the decisions reached (11.1%) and the rate of the 
absence of harmony about the proposed decisions reached (40.7%). The USA position was 
the reason for the state of the absence of harmony within the UN Security Council through 
the overusing of veto against 14 proposed decisions during the research period . 

The research recommended the importance of hard work to develop the Sino-Palestinian 
relationships and enhance the partnership and corporation with the PRC and especially in 
its strategic project, Silk Road to ensure creating a state of Sino-Palestinian strategic 
partnership. 
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  اإلطار العام للدراسة (هيكلية الدراسة)لفصل األول: ا
  الفصل األول

  
  

   ابقة)(خطة البحث والدراسات الس اإلطار العام للدراسة

 مقدمة 1.1

في تسعينات القرن الماضي الى إعادة  الباردةالحرب العالمية الثانية وانتهاء الحرب  أدت انتهاء
من الدول المؤثرة في النظام الدولي الحديث، وقد كان  مهمةوظهرت مجموعة هيكلة النظام الدولي 

المتنامية والتي أصبحت الدولة هذه الدول دولة الصين التي تميزت بقدراتها االقتصادية  أبرزمن 
األكبر في العالم من حيث معدالت النمو في الناتج المحلي اإلجمالي التي فاقت الواليات المتحدة 

  بصفتها الدولة القائدة للنظام الرأسمالي الحديث. األمريكية

ق العالم وقد صاحب هذه التحوالت اختالفا في موازين القوى الدولية وزيادة حدة الصراع حول مناط
المتنوعة استنادا الى مجموعة من المعايير أهمها البعد الجيوسياسي لهذه المناطق وإمكانية استغاللها 

فقد أصبحت منطقة الشرق  اإلطار، وفي هذا من قبل القوى المختلفة ذات التأثير القوي في هذا النظام 
هذه الحالة من التنافس الدولي األوسط وعلى وجه التحديد الوطن العربي يحتل مكانة خاصة في ظل 

االقتصادية مما يزيد من محاوالت اختراقه خاصة من قبل الدول وإمكاناته لموقعة االستراتيجي  نظراً
محاوالت االختراق  فإنالخمس الكبرى التي تمتلك استراتيجيات تعكس مصالحها ومطالبها، وعليه 

أثيرها على الدول العربية ودرجة تأثيرها من قبل هذه الدول ترتبط وبشكل وثيق بحجم عالقتها وت
في  مهماً دوراًهذه العالقات الناشئة تلعب  فإنباألنظمة السياسية والمؤسساتية القائمة بها، وبالتالي 

احتماالت التغيير في االتجاهات العامة للقوى الكبرى تجاه القضايا العربية المتنوعة وهو ما يؤثر 
  ).2009ت مع هذه الدول واهتماماتها (حجاج والسرحان، بطبيعة الحال على حجم التفاعال
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 مهماً عامالًالقضايا التي تستحوذ اهتمام الدول العربية وتشكل  أهم أحدوتعد القضية الفلسطينية 
تلعب التوجهات السياسية العربية والمصالح  إذفي عالقة الدول العربية بالدول الكبرى،  ومؤثراً

في الضغط  مهماً دوراًول الكبرى المؤطرة للنظام الدولي الحديث المشتركة التي تربطها بالد
باتجاه تبني ودعم القرارات الشرعية المتعلقة بفلسطين سواء على الصعيد السياسي في المنظمات 

هذا  فإنعلى الصعيد االقتصادي والحقوقي المرتبط بالمؤسسات الدولية المتنوعة، لذا  أماألممية 
المصالح الدولية المتنوعة قد انعكس  أفرزتهقات والتأثير المتبادل الذي التشابك في حجم العال

بشكل مباشر على سياساتها الخارجية التي تجسدت وبشكل مباشر في سلوكها العام تجاه القضايا 
السلوك التصويتي الدولي، حيث يعد  األمنفي مجلس  وخصوصاًالمتنوعة في المؤسسات األممية 

سياستها الخارجية وسلوكها على  نوعية وطبيعة على مؤشراًالدولي  مناألألي دولة في مجلس 
المستوى الدولي بشكل عام، حيث درج دارسو السياسة الخارجية على رصد سلوك السياسة 

الدولية في إطار ما عرف باسم حركة  األحداثالخارجية للدولة من خالل ثالث مؤشرات هي: 
يقوم نظام )، حيث 1992 (سليم، لسلوك الدبلوماسي، والسلوك التصويتي، وااألحداثتحليل 

منهم خمسة  عضواًالدولي الذي يضم في عضويتيه خمسة عشر  األمنالتصويت في مجلس 
حسب التوزيع الجغرافي دائمون وعشر دول يتم انتخابها من قبل الجمعية العامة بأغلبية الثلثين 

رورة حصول القرار على تسعة أصوات بصفة دورية لمدة سنتين، حسب ميثاق األمم المتحدة بض
من أصل خمسة عشر بشرط أال تتم معارضته من أي من الدول دائمة العضوية من خالل حق 
النقض الفيتو، وعليه هل تكون بعض الدول أحياناً مضطرة لصياغة مشاريعها بطريقةً تجنبها 

فيتو في مؤتمر يالطا عام تم إقرار حق النقض الأنه ، ومن الجدير بالذكر استخدام الفيتو بحقها
  ).2015والذي تم اقتراحه من قبل الرئيس األمريكي فرانكلين روزفلت (القحواش،  1945

شهدت وبتتبع التوجهات العامة لجمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، فقد 
ي واالقتصادي على الصعيدين الفكرحالة من التطور والتغير ارتباطا بمجموعة من العوامل 

تلك المتغيرات  أهمأثرت وبشكل مباشر في سياساتها الخارجية، حيث تمثلت  والتيلجمهورية 
االنتقال من البعد  المتمثلة فيلتوجهات الحزب الشيوعي الحاكم  حدوث حالة من التغير

خارجية بعد المصالح القومية، والذي أصبح الركيزة األساسية لتحديد السياسة ال إلىاأليديولوجي 
في سياسة  أثرت، هذه التغيرات قد اقتصادياًالصينية وذلك بالتوازي مع تنامي قوة الصين 

الرئيس  الصين الخارجية تجاه القضية الفلسطينية وبشكل مباشر وذلك بالتزامن مع صعود
طالقه إو، )لهو جينتاون(للرئيس السابق  سدة الحكم في الصين خلفاً (شي جين بينغ)الصيني 
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الصين  إطالقوبالرغم من  ،مبادرات لدفع عملية السالم بين الفلسطينيين واإلسرائيليينلعدة 
توجهاتها الخارجية  نأ إاللمجموعة من المبادرات السياسية المتعلقة بالقضية الفلسطينية 

 المرتبطة بمواقفها من هذه القضية تتأثر بمجموعة من المتغيرات سواء الداخلية المتمثلة ب
 يعتنقها التي ةواأليديولوجي الحاكمة، النظم والسكانية، االجتماعية النظم القتصادية،ا الظروف(

 القضايا المحيطة، اإلقليمية النظم السائد، الدولي النظام( مثل الخارجية والعوامل) النظام
 في الحاسم الدور تلعب التي.) الشامل الدمار وأسلحة كاإلرهاب الدولية السياسة في الحاضرة

  .)2017الدولية (اليوسيفي،  المنظمات في للدول التصويتي السلوك تشكيل في كثيرة نأحيا

الخارجية المؤثرة في سياسة الصين  أوالعوامل الداخلية  أهموتهدف الدراسة الحالية للتعرف على 
في السلوك التصويتي الصيني تجاه  اًمؤثر عامالًالخارجية تجاه القضية الفلسطينية والتي تشكل 

الدولي سواء على الصعيد الداخلي المتمثل  األمنقرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في مجلس ال
وطبيعة نظام الحكم  اإلعالمفي جماعات الضغط المؤيدة للعالقة مع إسرائيل ودور وسائل 

ية العوامل الخارجية المتمثلة في طبيعة النظام الدولي والتحالفات الدول إلىوغيرها، هذا باإلضافة 
الخارجية واإلقليمية وحجم النمو في العالقات العربية الصينية وغيرها من العوامل التي تشكل 
األرضية األساسية لتشكيل السياسة الخارجية الصينية، حيث تعتبر دراسة سلوك الصين التصويتي 

من  )2018-1993( الفترة هذه خالل مهمة الدولي األمن مجلس في الفلسطينية القضية تجاه
 بداية وشكلت الفلسطينية، القضية بها مرت مفصلية مراحل شهدت هذه الفترة إذ، المهمةالقضايا 

 ومنظمة اإلسرائيلية الحكومة بين المبادئ إعالن اتفاق على بالتوقيع الصيني السياسي للدور تغير
 بين سرية مفاوضات جراءإو 1993 سبتمبر/أيلول 13 في واشنطن في الفلسطينية، التحرير

 إسرائيل بين المتبادل االعتراف عن أسفرت النرويجية الحكومة برعاية أوسلو في لجانبينا
  .الفلسطينية التحرير ومنظمة

الدولي  األمنالتعرف على طبيعة النظام الحاكم للتصويت في مجلس  فإن آخرومن جانب 
سطينية الصينية تعتبر من لهذه القضايا وانعكاساتها السياسية على العالقات الفل ةواالعتبارات الحاكم

بسلوك الصين  ارتباطاًهذه العالقات  آفاقالتي سيتم دراستها للوقوف على  المهمةالجوانب 
  الدولي. األمنالتصويتي في مجلس 
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  الدراسة مشكلة 2.1

تنطلق الدراسة من إشكالية وهي ان الصين وهي قوة فاعلة في النظام الدولي واحد األعضاء 
المن تتخذ موقفا إيجابيا تجاه القضية الفلسطينية في مجلس االمن الدولي، وان الدائمين في مجلس ا

لهذا الموقف دالالت وابعاد، لذلك سعت الدراسة الى تقديم تفسير لهذا الموقف من خالل طرحها 
  للسؤال الرئيسي التالي: 

سطينية خالل ما هي دالالت وابعاد السلوك التصويتي الصيني في مجلس االمن تجاه القضية الفل
  فترة الدراسة؟

  مجموعة من التساؤالت الفرعية التالية:ويتفرع من التساؤل الرئيسي البحثي 

 الفلسطينية؟تجاه القضية الخارجية للصين  المحددات التي تحكم السياسيةما هي  -1

 ما هي المحددات التي تحكم السلوك التصويتي الصيني داخل مجلس االمن؟  -2

  الداخلية والخارجية للسياسة الخارجية على السلوك التصويتي الصيني؟  ما مدى تأثير المحددات -3

 ؟ما مدى تأثير العالقات الصينية اإلسرائيلية على الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية -4

هي درجة التوافق واالختالف بين األعضاء في مجلس االمن بشأن القرارات الصادة المتعلقة ما  -5
 ؟بالقضية الفلسطينية

 ؟هي ابعاد العالقات العربية الصينية على طبيعة السلوك التصويتي الصيني في مجلس االمنما  -6

ما هي ابعاد العالقات الصينية اإلسرائيلية على طبيعة السلوك التصويتي الصيني في مجلس  -7
 ؟االمن

  الدراسة موضوع اختيار مبررات 3.1

لنظام الدولي والهاجس األمريكي من معدالت االهتمام الدولي المتنامي بدور الصين الجديد في ا إن
في نسبة  )%6(النمو المتصاعدة التي حققتها الصين على المستوى االقتصادي التي تجاوزت حاجز 

 حوالهأ أفضلفي  )%3(فاقت معدل النمو األمريكي في الناتج المحلي اإلجمالي الذي لم يتجاوز 
االهتمام المتنامي بدراسة الصين وطموحها تجاه  وجود حالة من إلى، هذا باإلضافة )2016(النجار،

إعادة تقسيم النظام الدولي، والهاجس األمريكي المتزايد من هذا الطموح ومدى تأثيره على الدور 
األمريكي في النظام الدولي، كما ان الصين تعتبر احد األعضاء الدائمين في مجلس االمن ولها تأثير 
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السلم واالمن الدوليين، كما ان امتالك الصين لعالقات مميزة مع  على القرارات الصادرة تجاه حالة
إسرائيل تعتبر من الدوافع الهامة إلجراء هذه الدراسة لمعرفة تأثير هذه العالقة على موقف الصين 

هذا التوجه المرتبط بالمستويين المحلي والدولي نحو قضايا االهتمام بدور  .تجاه القضية الفلسطينية
 ديعاألعضاء الدائمين  أحدباعتبارها  األمنال سياساتها الخارجية ودورها في مجلس الصين في مج

الباعث األول الختيار موضوع الدراسة للوقوف على طبيعة ومستقبل الدور الصيني المأمول في 
  جملة من االعتبارات األخرى المتمثلة في التالي: إلىحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي باإلضافة 

ة الذاتية للباحث في محاولة لفهم مستقبل الصين السياسي ودورها في المنطقة العربية الرغب -1
 بشكل عام وفلسطين على وجه التحديد.

في التعاطي مع القضية الفلسطينية  األمريكيةتغير الموقف السياسي الراهن للواليات المتحدة  -2
لقرارات األمم  وفقاًع لحل الصراولوية األوتحول التوجه السياسي األمريكي من إعطاء 

 إلى أساساًالمستندة  1967المتحدة إلقامة دولة فلسطينية على حدود األراضي المحتلة عام 
التعاطي مع القضية الفلسطينية باعتبارها قضية إنسانية ودعم  إلىفكرة حل الدولتين، 

وهو ما الحلول الجزئية إلقامة الدولة الفلسطينية على أجزاء بسيطة من هذه األراضي، 
القدس ونيته  إلى األمريكيةترجمه سلوك الرئيس األمريكي دونالد ترامب في نقل السفارة 

السلبية على القضية الفلسطينية، هذا  األبعادطرح صفقة القرن التي تحمل مجموعة من 
التحول في الموقف األمريكي جعل القيادة السياسية الفلسطينية تنتهج مجموعة من الخيارات 

دويل الصراع والبحث عن حاضنة جديدة تتسم في التوازن بعالقاتها الخارجية أهمها ت
التركيز على  فإنلقرارات الشرعية الدولية، وبالتالي  وفقاًللمساهمة في حل هذا الصراع 

 اًهام اقتصادياًسياسيا و فاعالًومن أهمها الصين باعتبارها  دولياًالقوى الكبرى المؤثرة 
 .تجاه القضية الفلسطينية األمريكيةصائبة لمواجهة السياسة يعتبر من التوجهات ال

لصانعي القرار الفلسطيني لفهم نمط التفاعل بين  مهمةدراسة السلوك التصويتي يشكل أداة  إن -3
فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، وعلى وجه التحديد التفاعل  األمنالدول األعضاء في مجلس 

ي رسم معالم سياسة فلسطينية مبنية على نمط هذا التفاعل الصيني مع الدول األخرى، وبالتال
  .الدولي األمنطبيعة مواقفها وسلوكها في مجلس  إلى استناداًتجاه كل دولة من الدول المؤثرة 
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  أهمية الدراسة 4.1

  :األهمية العلمية. 1.4.1

تي الصيني في تعتبر هذه الدراسة من الدراسات النوعية التي تحاول تشخيص واقع السلوك التصوي
  تجاه القضية الفلسطينية وذلك لمجموعة من االعتبارات التي تشمل: األمنمجلس 

تعتبر هذه الدراسة من أوائل الدراسات التي تبحث في تشخيص السلوك التصويتي الصيني  -1
  الدولي فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية. األمنداخل مجلس 

ت على تشخيص السلوك التصويتي الصيني داخل تالفي النقص في األبحاث السابقة التي عمل -2
طبيعة هذا  إلىالجمعية العامة لألمم المتحدة تجاه مجموعة من القضايا الدولية، دون التطرق 

وفهم مضامينه  أبعادهوربطه بالقضية الفلسطينية بشكل مباشر لتحليل  األمنالسلوك في مجلس 
 بالسياسة الخارجية الصينية.  ارتباطاًالسياسية 

المكتبة العربية والفلسطينية بموضوعات جديدة في غاية األهمية حول السياسة الخارجية إثراء  -3
الدولي وربط هذا السلوك  األمنالصينية وانعكاسها على السلوك التصويتي للصين داخل مجل 

 ية. القضايا المؤثرة في التحالفات السياسية العربية الدول أهمبالقضية الفلسطينية باعتبارها أحد 

للباحثين والمهتمين وصناع القرار، حيث  مرجعاًتنبع األهمية العلمية لهذه الدراسة كونها تشكل  -4
لطبيعة العوامل المحددة والمؤثرة في صناعة السياسة الخارجية  اًدقيق اًتقدم هذه الدراسة تشخيص

، وهو ما ائماًد عضواًالدولي باعتبارها  األمنالصينية مترجمة بسلوكها التصويتي داخل مجلس 
سيترتب عليه توجيه صناع القرار على المستوى السياسي الفلسطيني إلعادة صياغة توجهاتهم 

 أجلالسياسية بآليات العمل على مستوى السياسة الخارجية لفلسطين على الصعيد الدولي من 
لسطينية التوجه الصيني وتعزيزه لصالح القضايا الف وخصوصاًاستثمار طبيعة التوجهات الدولية 

سواء  المهمةمن خالل التركيز على العوامل المؤثرة في صناعة السياسة الخارجية لهذه الدولة 
على صعيد العوامل الخارجية  أوعلى صعيد العوامل الداخلية التي تقود التوجهات الخارجية لها 

 التي تؤثر في مواقفها من القضية الفلسطينية.

   :األهمية العملية. 2.4.1

الدراسة بما تحتويه من تحليل لدور الصين السياسي واالقتصادي على المستوى الدولي هذه  إن -1
يمكن االعتماد عليها لترجمة التوجه السياسي الفلسطيني وبشكل تطبيقي لتعزيز  مهمةتعتبر أداة 

االقتصادي لخدمة القضية  أمالعالقات السياسية الفلسطينية الصينية سواء على الصعيد السياسي 
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تناول هذه الدراسة للعوامل الداخلية الصينية التي تشكل في  إن إذمن اتجاه،  أكثرسطينية في الفل
التي تتيح  المهمةمجملها أداة ضاغطة لتوجيه السياسة الخارجية الصينية تعتبر من الجوانب 

لصناع القرار السياسي الفلسطيني الفرصة لفهم طبيعتها وبناء استراتيجيات تتعاطى مع هذه 
عوامل في محاولة للتأثير على السياسة الخارجية الصينية من الداخل، أي العمل من خالل ال

غيرها  أوالسفارات والبعثات  أومجموعة من األدوات سواء من خالل منظمات المجتمع المدني 
الضغط لبلورة توجه سياسي صيني داعم  أجللمحاولة التفاعل الداخلي مع المجتمع الصيني من 

تناول هذه الدراسة لطبيعة السياسة الخارجية  نأ، كما مستقبالًشر للقضايا الفلسطينية وبشكل مبا
الدولي وتحليل التفاعل الصيني مع الدول  األمنالصينية وسلوكها التصويتي داخل مجلس 

لصناع السياسة الخارجية الفلسطينية  يشكل موجهاً نأالمختلفة داخل المجموعة الدولية يمكن 
يمكن للقيادة  إذالتي تخدم القضية الفلسطينية،  المهمةي مجموعة من الجوانب الستثماره ف

الضغط  أوالعمل على تعزيز التوجه السياسي الصيني الداعم للقضية الفلسطينية  ماإالسياسية 
باألدوات الدبلوماسية للتأثير في تعديل هذه السلوكيات لضمان توافقها التام مع القضية 

 .آخرير في عالقات الصين الخارجية في اتجاه الفلسطينية والتأث

هذه الدراسة تسهم وبشكل مباشر في توجيه قادة حمالت المقاطعة إلسرائيل من مؤسسات  إن -2
اختراق المجتمع الصيني من الداخل، من خالل فهم طبيعية التركيز على  الىالمجتمع المدني 

في  ومؤثراً مهماًة التي تلعب دورها المحددات الداخلي إلىالفكر السياسي الصيني باالستناد 
ي أالرصناعة السياسة الخارجية الصينية، وبالتالي التركيز على هذه المتغيرات للتأثير على 

الضغط على حكوماتهم لتعزيز التوجهات نحو المقاطعة إلسرائيل وسحب  أجلالعام الصيني من 
 الصينية اإلسرائيلية.االستثمارات والتأثير في إعادة صياغة العالقات السياسية 

للقائمين بالعمل الدبلوماسي الفلسطيني في الصين وعلى وجه  مهماً اًهذه الدراسة مرجع دتع - 3
يمكن االستفادة من محتوياتها في تعزيز فهم  إذالتحديد السفارة الفلسطينية العاملة في الصين، 

ياسة الخارجية للدولة، ومن العاملين باألسس التاريخية للموروث الثقافي الصيني المؤثر في الس
الذي  األمريمكن االستفادة منها في فهم طبيعة التحركات الصينية الدولية ومحركاتها،  آخرجانب 

من وضع مجموعة من االسقاطات المستقبلية االستباقية لفهم الدور المستقبلي ن يالعامليمكن هؤالء 
  ولي الحديث.لجمهورية الصين الشعبية على مستوى النظام الد المنشود
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 أهداف الدراسة 5.1

لتشكيل السياسة الخارجية  مهماً أساساًالمحددات التي تشكل المبادئ و أهم التعرف على -1
 الصينية فيما يتعلق بالتعاطي مع القضايا الخارجية والدولية.

 الدولي. األمنالتعرف على مفهوم السلوك التصويتي وديناميكية العمل المتعلقة به في مجلس  -2

 الدولي. األمنالعوامل المؤثرة في السلوك التصويتي للصين داخل مجلس  أهمد تحدي -3

الدولي  األمنالتعرف على طبيعة النمط التصويتي للدول الخمس دائمة العضوية في مجلس  -4
 تجاه القضية الفلسطينية.

مستوى التقارب التصويتي بين جمهورية الصين الشعبية والدول األخرى دائمة  التعرف على -5
 الدولي. األمنعضوية في مجلس ال

 األمن مجلس في المطروحة القرارات حول الدول بين درجة االختالف والتوافقالتعرف على  -6
 الفلسطينية. بالقضية المتعلقة الدولي

التعرف على أثر تطور العالقات الصينية اإلسرائيلية على سلوكها التصويتي في مجلس  -7
 الدولي. األمن

صينية العربية في التأثير على سلوكها التصويتي المرتبط بالقضية دور العالقات ال إبراز -8
 الدولي. األمنالفلسطينية في مجلس 

لبناء التوجهات السياسية الفلسطينية  أساساًتشكل  نأتقديم مجموعة من التوصيات التي يمكن  -9
 المستقبلية في التعاطي مع الدور المتصاعد للصين.

  الدراسة فرضيات 6.1

  :األولى ئيسيةالر الفرضية

وطبيعة االتجاهات التصويتية الخاصة بها داخل  المحددات الداخلية للسياسة الصينيةتوجد عالقة بين 
  مجلس االمن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية.

  الفرضية الرئيسية الثانية: 

فيما  جابياًإيالدولي نمطاً  األمنيعتبر النمط التصويتي العام لجمهورية الصين الشعبية داخل مجلس 
  الخاصة بالقضية الفلسطينية. تيتعلق بدعم القرارا
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  :ثالثةال الرئيسية الفرضية

  .هناك داللة واضحة بين موقف الصين من القضية الفلسطينية وسلوكها التصويتي في مجلس االمن

  :رابعةالفرضية الرئيسية ال

 الفلسطينية صين التصويتي تجاهسلوك الهناك أثر سلبي لتطور العالقات اإلسرائيلية الصينية على 
  . األمن مجلس في

 حدود الدراسة 7.1

دراسة وتحليل السلوك التصويتي الصيني داخل مجلس  علىاقتصرت الدراسة  : الحد الزمني:أوالً
 .2018- 1993 الدولي خالل الفترة األمن

الجغرافية التاريخية الحدود يتمثل الحد المكاني للدراسة بدولة فلسطين ضمن  :: الحد المكانيثانياً
 .بمقر األمم المتحدةلفلسطين، واجتماعات مجلس األمن 

وما  2018-1993السلوك التصويتي والمواقف الصينية في مجلس األمن  :: الحد الموضوعيثالثاً
 .ومستقبالً اًلعالقات الفلسطينية الصينية حاليهو محددات وركائز طبيعة ا

   منهجية الدراسة 8.1

لتنفيذ  أساساًدراسة على استخدام مجموعة من المناهج التكاملية التي تشكل في مجملها لقد اعتمدت ال
مع االستعانة  رئيسياً الدراسة البحثية، حيث تم استخدام المنهج الوصفي التحليلي بصفته منهجاً

  وذلك على النحو التالي:  ،بالمنهج التاريخي ومنهج تحليل النظم

 :ليالمنهج الوصفي التحلي. 1.8.1

متغيراتها  بين العالقة ونوعية ووصف طبيعتها، الظاهرة الخصائص بتحديد المنهج هذا يقوم
ستعتمد الدراسة على و البيانات،لهذه  والتفسير والربط والتحليل البيانات وجمع واتجاهاتها، وأسبابها

 الكمية في حساباالعتماد على األدوات سيتم  اذأدوات المنهج الوصفي التحليلي الكمية والكيفية، 
   من ثالث مواقف وهي: موقفاً الذي يمكن ان يتخذالتصويتي للدولة،  السلوك اقتراب
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  .الكامل االتفاق هو وهذا االمتناع أو الرفض أو بالتأييد سواء واحد باتجاه تصوت نأ -1
 بصدد نكون وهنا التصويت عن األخرى تمتنع بينما المعارضة أو بالتأييد إحداهما تصوت نأ -2

  .جزئي قاتفا
  .الكامل االختالف يسمى ما وهذا تماماً متعارضين اتجاهين في الدولتان تصوت نأ -3

  :التالي النحو على حساب هذا المقياس في الدراسة الحالية ويتم

100 × 2/1	عدد	مرات	االتفاق	الجزئي + عدد	مرات	االتفاق	الكامل
ما	عدا	الغياب عدد	مرات	التصويت

 

 األمنلتفسير دالالت السلوك التصويتي الصيني في مجلس استخدامه األسلوب الكيفي فسيتم  أما
حيث تهتم المناهج الكيفية بصفة أساسية في إنتاج بيانات حول "خصوصية الموضوع،  إلىبالنظر 

  ).87، ص2002 " (عبد الجواد،الخبرات والمعاني الشخصية للفاعلين االجتماعيين

 :المنهج التاريخي. 2.8.1

المحطات التاريخية في مسار تطور السياسة  أهميخي يمكن االستعانة به لرصد المنهج التار إن
تحليل السلوك التصويتي  إن إذفهم وتحليل طبيعة هذه التطورات،  أجلالصينية من  ةالخارجي

الدولي كانعكاس لسياساتها الخارجية يتطلب فهم المسار التاريخي  األمنالصيني داخل مجلس 
هذه الدراسة ستستخدم هذا المنهج في بيان دور العوامل التاريخية  فإن، وعليه المؤثر في هذا التوجه

  الدولي. األمنفي سياسة الصين الخارجية وانعكاسها على النمط التصويتي لها داخل مجلس 

 :منهج تحليل النظم. 3.8.1

 ترتبط التي األجزاء أو العناصر من مجموعةهو و التحليل، وحدة هو النظام نأاعتبار  على ويعتمد
 أو عنصر في التغيير( متبادل واعتماد من تفاعل ذلك يتضمنه ماب منظم شكلب وظيفياً بينها فيما
 كنظام، دراسة الحياة السياسية يمكن ، حيث)األخرىاألجزاء  أو العناصر على بقية يؤثر ما جزء
 من مجموعة على تحتوي للسلوك اًتشكل نظام ما مجتمع في التفاعالت السياسية نأاعتبار  على

استخدمت  )، وقد2014سكر، ( من العمليات مجموعة على بينها فيما القائمة والمخرجات المدخالت
 متكاملة وحدة عن عبارة الصين في النظام السياسي نأالنظم باعتبار  تحليل منهج الحالية الدراسة
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 سياسة انتهاج لى الصينع تفرض التي الداخلية والخارجية التأثير عوامل جانب إلى األجهزة، من
 المنهج هذا توظيف في ظهر ما وهو الدولي من خالل سلوكها التصويتي، األمنداخل مجلس  معينة

 القضية على الصينية الخارجية االنعكاسات السياسية للسياسة تناولت الفصول التي في العلمي
 القرار صنع لى عمليةيركز ع صنع القرارالفلسطينية بشكل خاص، كما استعانت الدراسة بمنهج 

 أو الدولة تعمل كيف تحديد تساعد علىنها إ إذ الخارجية، كأساس لتفسير السياسة السياسي الخارجي
 القرارات اتخاذ عملية في تؤثر التي المتغيرات من مجموعة على المنهج هذا يعتمدو .صناع القرار

سقطت أ ) وقد2016 ثراتها (محمد،ومؤ وضغوطها بعادهاأالخارجية بكل  البيئة في الخارجية تتمثل
 هذا استخدام تم الفصول، حيث مختلف في الخارجية السياسة في القرار صنع منهج الحالية الدراسة
 توضيح مع ،الخارجية الصينية السياسة في القرار صنع آليات البحث لتفسير في العلمي المنهج
 ومقومات الخارجية في سياستها التغير دىتحدد م والتي المحيطة بالصين والدولية اإلقليمية البيئة
  السياسة. تلك

فيما يتعلق بمنهجية جمع البيانات فقد اعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية لجمع البيانات من  أما
هذه  أهمخالل المسح المكتبي لألدبيات المنشورة المتوفرة حول الموضوع البحثي، حيث شملت 

ر الجلسات الموثقة والمودعة في مكتبة األمم المتحدة وموقعها مجلس األمن ومحاض المصار سجالت
 نأتحتوي على بيانات تفصيلية متعلقة بنتائج التصويت في مجلس األمن لذا يمكننا  نهاإ إذ، لكترونياإل

للبيانات التي يقوم من خاللها الباحث بتحليل السلوك التصويتي للصين تجاه  مصدراًنعتمد عليها 
الكتب والدوريات  إلى، هذا باإلضافة التي هي محل الدراسة األمننية في مجلس القضية الفلسطي

  والدراسات والتقارير الرسمية والتصريحات الصادرة عن المسؤولين الخاصة بالموضوع البحثي.

 الدراسات السابقة 9.1

  :الدراسات المحلية. 1.9.1

اه النظام الدولي البعد الثقافي ) بعنوان "السياسة الخارجية الصينية تج2017دراسة شحادة ( -1
  ."2015- 1991 نموذجاً

 هدفت هذه الدراسة لتوضيح البعد الثقافي في حقل العالقات الدولية والتعرف على البعد الثقافي في
، والتعرف السياسة الخارجية الصينية والوقوف على الدور الثقافي للصين في النظام الدولي الراهن

  رجية في مدى استقرارها.على أثر سياسة الصين الخا
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والكتب دبيات األوتم االعتماد على دراسة وحيث اعتمدت الدراسة على المنهج الوصفي التحليلي 
  المتعلقة بالموضوع من خالل عرضها وتحليليها.

ما ميز نهضة الصين هي طبيعتها السلمية التي  نأوقد خلصت الدراسة لمجموعة من النتائج أهمها 
 أساسياًوالبعد الثقافي محرك  ،محلية دون اللجوء لحروب مع الدول األخرى تتمتع بثبات ووحدة

، وتبنت الصين السلميللسياسة الخارجية الصينية ويساعد على تعزيز دورها في الخارج وصعودها 
النظام الثقافي في جميع  إصالحاستراتيجية جديدة للتنمية الثقافية وذلك للنهضة ثقافية شاملة عبر 

 بحيث والصين أمريكا بين التنافس من حالة لعمل على توسيع دائرة التبادل الثقافي توجدجوانبه وا

 .األمريكية االهتمامات أجندة في الصدارة مركز الصين تحتل

لدراسة العالقات الدولية  اًدراسي اًوقد أوصت الدراسة بضرورة االهتمام بالبعد الثقافي بجعله مساق
 الكتب ونشر واألدباء األدب موذج الصيني كتجربة رائدة وتشجيعوالعمل على االستفادة من الن

  الطبع والنشر والتوزيع. تكاليف وتخفيض والتاريخية واألدبية العلمية والبحوث

على السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل وانعكاساتها " ) بعنوان2016( دراسة نصار -2
 ."2015- 1993القضية الفلسطينية 

تتبع التطور التاريخي للسياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل، والتعرف  إلىة حيث هدفت الدراس
الكشف عن انعكاسات اتفاق أوسلو  إلى أيضاًمحددات هذه السياسة تجاه إسرائيل، كما وهدفت  أهم

 إلىفقد هدفت هذه الدراسة  على سياسة الصين الخارجية تجاه إسرائيل والقضية الفلسطينية، وأخيراً
لة استشراف مستقبل السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل وانعكاساتها على القضية محاو

 الفلسطينية في ظل المتغيرات الدولية واإلقليمية المعاصرة. 

وقد استخدمت الدراسة مجموعة من المناهج العلمية لدراسة السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل 
ينية، حيث تمثلت هذه المناهج في المنهج الوصفي التحليلي لوصف وانعكاساتها على القضية الفلسط

، كما واستعانت هافيوالعوامل المؤثرة  األبعاد أهمالوضع القائم للسياسة الخارجية الصينية وتحديد 
الدراسة بالمنهج التاريخي لرصد تطور السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل وتوصيف طبيعة 

الربط لهذا التطور بالوقائع المختلفة الستنباط  إجراءراحل الزمنية المتنوعة مع هذا التطور عبر الم
 أيضاًطبيعة التوجهات الكامنة في السياسة الخارجية الصينية تجاه إسرائيل، كما واستعانت الدراسة 

بمنهج صنع القرار الذي يركز وبشكل رئيسي على دراسة كيفية صنع القرار في السياسة الخارجية 
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 نأبمنهج تحليل النظم باعتبار  أيضاًفقد استعانت الدراسة  دولة والعوامل المؤثرة فيه، وأخيراًلل
النظام السياسي الصيني هو وحدة متكاملة من األجهزة التي تتفاعل فيما بينها بحيث تشكل في 

  سياساتها الخارجية. إطارالنهاية السلوك السياسي للدولة الذي يتم تمثيله في 

مجموعة من النتائج التي تمثلت أهمها في سعي الصين من خالل قدراتها  إلىالدراسة  وقد خلصت
مركز  ءتبو إلىاالقتصادية والعسكرية وتكييف سياساتها الخارجية بما يتوافق مع السياسات الدولية 

 وخصوصاًقوة مؤثر من خالل سعيها للحصول على موطئ قدم لها في المناطق المؤثرة في العالم 
 أيضاًنتائج الدراسة  أشارتقة الشرق األوسط وقضيته المركزية وهي القضية الفلسطينية، كما منط
سعي الصين لتحقيق مصالحها العليا من خالل اتباعها لعالقات متزنة من جمع الدول  إلى

 أمبدهذه العالقة مبنية على  فإنواألطراف وهو ما ترتب عليه تطوير عالقاتها مع إسرائيل وبالتالي 
لوجيا المتطورة في والمصالح المتبادلة، هذا التطور في العالقات هدفة الرئيسي الحصول على التكن

 اًومركزي مهماً اًالمجاالت العسكرية والصناعية والزراعية، حيث ترى الصين في إسرائيل مورد
ببالغ األهمية الصين تنظر ن أبفقد أظهرت النتائج  لوجيا العسكرية المتطورة، وأخيراًوللسالح والتكن

والحذر في عالقاتها مع الدول العربية خالل ممارسة سياساتها الخارجية تجاه إسرائيل، حيث تعتبر 
في رسم  المهمةالمحددات  أهم أحدعالقاتها االقتصادية والسياسية والتجارية مع الدول العربية 

باستيراد النفط العربي سياساتها الخارجية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي خاصة فيما يتعلق 
  واحتواء النفوذ األمريكي في المنطقة العربية. 

سياسة الصين تجاه األزمة السورية هل تعكس تحوالت ") بعنوان: 2015دراسة الحسيني ( -3
 ."استراتيجية جديدة في المنطقة

ي تشكل الرئيسية التسس واألمحددات السياسة الخارجية الصينية  إظهار إلىهدفت الدراسة الحالية 
فيما  خصوصاًالتركيز على سياسة الصين الخارجية  إلى أيضاًالفكر السياسي الصيني، كما هدفت 

  يتعلق باألزمة السورية الراهنة.

وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي مع االستعانة المنهج التاريخي لدراسة سياسة 
ياسة الخارجية الصينية، حيث اعتمدت على الصين الخارجية إيضاح األساس التاريخي الفكري للس

المصادر الثانوية في جمع البيانات المتمثلة بالمسح لألدبيات المنشورة التي شملت الكتب والمجالت 
  والمقاالت والتقارير وغيرها من المصادر ذات العالقة بالموضوع البحثي.
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السياسة الخارجية الصينية  نأمجموعة من النتائج التي تمثلت أهمها في  إلىالدراسة  توقد خلص
 دوراً المصالح وتحقيقيدولوجية األمجموعة من المحددات، حيث تلعب االعتبارات  علىترتكز 
نتائج  أشارتبالبراغماتية، كما  عموماًتحديدها، حيث توصف السياسة الخارجية الصينية  في رئيسياً

 السياسي فكرها وبين الخارجية لصينا سياسة بين تربط وثيقة عالقة هناك أن إلى أيضاًالدراسة 
 إلى باإلضافة التاريخية، تجربتها من واستفادتها بعقيدتها وإيمانها لمكانتها رؤيتها أساس على القائم
 المؤثرة االقطاب كأحد المتصاعد دورها مع تتناسب خارجية سياسة وفق تتعامل الصين باتت ذلك
 للفكر رئيسياًتشكل مرتكزا  الكونفوشيوسية العقيدة نأالكونية، وقد أظهرت النتائج  المنظومة في

 مبادئ من عدد أساس على الصينية الخارجية السياسة وتقوم الصينية، هويةلل مهم ومحدد الصيني
 أن أساس على اآلخرين، إلى باستعالء ونظرتهم بهويتهم، الصينيين اعتزاز فساهم. العقيدة تلك

 تلك معززين المبادئ الكنفوشية، حسب برابرة رضاأل شعوب باقي بينما األرض مركز هي الصين
فقد  الصينية، وأخيراً الشخصية تمايز إبراز في الصين، تمتلكه الذي الكبير السكاني بالعامل الفكرة

السورية مع موقف الواليات زمة األأظهرت نتائج الدراسة وجود تناقض في موقف الصين من 
تعدى حدود االختالف الموقفي المعهود زمة األن من هذه موقف الصي إن، حيث ةالمتحدة األمريكي

ووصل حد التصادم والمواجهة السياسية في  األوسطمع سياسات الواليات المتحدة في منطقة الشرق 
تدخل الصين في واقع  نأ إلىالدراسة  أشارت، حيث من نوعها في هذه المنطقةولى األسابقة تعد 

إلى جانب كل من روسيا وإيران في مواجهة الواليات  وسطاألتوازنات معادلة القوى في الشرق 
في ظل تصاعد أزمات  خصوصاًعلى تلك المعادلة،  جديداً تطوراً أحدثالمتحدة والدول الغربية، 

 المنطقة حداً وصل إلى نزاعات مسلحة تعكس واقع تلك التوازنات.

 ."2013- 1993قضية الفلسطينية السياسة الخارجية الصينية تجاه ال") بعنوان 2013دراسة القبط ( - 4

المحددات الخاصة بالسياسة الصينية تجاه القضية الفلسطينية،  أهمحيث هدفت الدراسة للكشف عن 
والتعرف  ةرصد وتحليل وتفسير السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطيني إلىهذا باإلضافة 

، كما 1993سلطة الوطنية الفلسطينية عام ال وإنشاءعلى الموقف الرسمي الصيني من عملية السالم 
تحديد طبيعة السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية خالل فترة  إلى أيضاًوهدفت 

توضيح توجهات السياسة الخارجية الصينية من  إلىفقد هدفت الدارسة  الدراسة المذكورة، وأخيراً
  باس لألمم المتحدة.عملية التسوية وتوجه الرئيس الفلسطيني محمود ع

وقد استخدمت الدراسة المنهج التحليلي التاريخي لرصد تطور السياسة الخارجية الصينية وتداعياتها 
على القضية الفلسطينية، كما واستخدم الباحث منهج اتخاذ القرار (نموذج ريتشارد سنايدر)، الخاص 
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ة الخارجية، وقد اعتمدت الدراسة على بدراسة عوامل التأثير على القرار السياسي للدولة في السياس
مسح شامل لألدبيات المكتبية المتمثلة في الكتب  إجراءالمصادر الثانوية في جمع البيانات من خالل 

التقارير الصادرة عن الجهات  إلىوالوثائق والدراسات العلمية المنشورة وغير المنشورة، باإلضافة 
 الرسمية المرتبطة بالموضوع البحثي.

مجموعة من النتائج التي تمثلت أهمها في إيالء الصين أهمية خاصة  إلىتوصلت الدراسة وقد 
الشرق األوسط كحلقة رئيسية من حلقات  إلىالقيادة الصينية تنظر  إن إذلمنطقة الشرق األوسط، 

من  أساسياً جزءاًاعتبارها  إلىتطويق الصين في سياساتها الخارجية ألهميتها الجغرافية، إضافة 
 أجلمن  واقتصادياً اًيوسياس لمنطقة الوسطية التي تحرص الصين على النشاط فيها أيديولوجياًا
شبح القوى العظمى عنها، كما أظهرت نتائج الدراسة تميز السياسة الخارجية الصينية باتخاذ بعاد إ

ة مواقف دعم وتأييد لنضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل اإلسرائيلي من جهة وإدانة شديد
وجود مجموعة  إلىالنتائج  أشارتفقد  للسياسات والممارسات اإلسرائيلية من جهة أخرى، وأخيراً

من االعتبارات التي تتحكم في السياسة الخارجية الصينية التي تتمثل أهمها في المقتضيات 
اعتبارات موازين القوى على الصعيدين  إلىالتنموية االقتصادية بالدرجة األولى، باإلضافة 

  اإلقليمي والدولي.

تعزيز العالقات الفلسطينية الصينية حتى  أجلالدراسة بضرورة تظافر الجهود من  أوصتوقد 
بضرورة العمل  أيضاً أوصتتكون الصين عونا للفلسطينيين في انتزاع حقوقهم المشروعة، كما 

سالم الضغط على المجتمع الدولي لتحقيق ال أجلعلى تكوين حلف فلسطيني عربي صيني من 
  العادل بما يضمن استرجاع الحقوق وإقامة الدولة الفلسطينية.

  :الدراسات العربية .2.9.1

ما  أفريقيا) بعنوان: "محددات السياسة الخارجية الصينية تجاه 2018دراسة زرقة وزوابلية ( -1
  ."2017- 2000بين فترة 

همية األ إلىضافة باإل األفريقيةهدفت هذه الدراسة للتعرف على طبيعة العالقات الصينية 
التحديات التي  أهم إبراز إلى أيضاً، كما وهدفت األفريقيةكية والجيواقتصادية للقارة يتيالجيوبول

  تواجه هذه العالقات وسبل تطويرها.
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وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة وتحليل المحددات الخاصة بالسياسة 
كما واستعانت بالمنهج التاريخي للتعرف على التطور التاريخي ، أفريقياالخارجية الصينية تجاه 

المسارات والمحطات التاريخية المؤثرة في طبيعة  أهمورصد وتحديد  األفريقيةللعالقات الصينية 
مقارنة موضوعية  إجراءفقد استعانت الدراسة بالمنهج المقارن لغايات  هذه العالقات، وأخيراً

، مع االعتماد على استخدام أساليب التحليل األفريقيةرى مع القارة لعالقات الدول الكبرى األخ
التطور االقتصادي الصيني في رسم مسار هذه العالقات باستخدام الجداول  أثرلرصد  اإلحصائي

  . أفريقياواألرقام اإلحصائية المتعلقة بالسياسة االقتصادية الصينية في 

التنافس الدولي على تعزيز  نأي تمثلت أهمها في وقد توصلت الدراسة لمجموعة من النتائج الت
نابع من تمتعها بكمية هائلة من الموارد والثروات الطبيعية التي جعلها محل  أفريقياالعالقات مع 

المساعدات المالية الصينية المقدمة ألفريقيا  نأ إلىالدراسة  تاهتمام تلك الدول، كما وخلص
ساهم في التطور  ومهماً إيجابياً عامالًوم بها الصين شكلت ية التي تقووالمشاريع الصينية التنم

ة لم واأليديولوجياالعتبارات الثقافية  نأ إلى أيضاًالنتائج  أشارتفقد  االقتصادي ألفريقيا، وأخيراً
وذلك لطبيعة التغيرات التي طرأت على  األفريقيةتعد هي التي تتحكم في مسار العالقات الصينية 

ف التي تحكم العالقات الدولية، والتي تمثلت أهمها في استخدام الصين الستراتيجية المعايير واألعرا
القوة الناعمة في سياساتها الخارجية عبر تعزيز التبادل التجاري والثقافي وهو اتجاه مغاير لطبيعة 

  توجهات القوى الغربية التي تستخدم القوة والتهديد في تعزيز العالقات الخارجية. 

باالستفادة من مشاريع الصين العالمية في تحقيق تنميتها االقتصادية  األفريقيةالدراسة الدول  أوصتوقد 
والذي  2014الصين عام  نشأتهألالستثمار في البنية التحتية الذي  اآلسيويمن خالل االنضمام للبنك 

  وى العالمي.مكانة كبيرة في مجالي التنمية واإلدارة المالية على المست مستقبالًسيمنح الصين 

  .""السياسة الخارجية الصينية في الشرق األوسط بعد الربيع العربي) بعنوان 2017( شرعاندراسة  -2

والمحددات الخاصة بالسياسة الخارجية  واألهدافالمرتكزات  أهمالتعرف على  إلىهدفت الدراسة 
صينية المختلفة على التعرف على مدى تأثير عملية تناوب القيادات ال إلىالصينية، هذا باإلضافة 

مجاالت االستمرار  إدراكتحديد كيفية  إلى أيضاًطبيعة السياسة الخارجية الصينية، كما وهدفت 
  في منطقة الشرق األوسط. وخصوصاًوالتغيير في السياسة الخارجية الصينية بعد الحرب الباردة 

وة االقتصادية وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لقراءة ووصف عناصر الق
والعسكرية الصينية المتنامية وانعكاساها على سياسة الصين الخارجية، كما وتم االستعانة بالمنهج 



17 

 فترات معينة في التاريخ الصيني وعالقاتها بالقوى اإلقليمية المختلفة، وأخيراً إلىالتاريخي لإلشارة 
لذي ال يمكن االستغناء عنه في تفسير فقد اعتمدت الدراسة في أجزاء منها على منهج تحليل النظم ا

من الحاجة لهذا المنهج في تحديد مدخالت السياسة  انطالقاًالظواهر في حقل العالقات الدولية وذلك 
بعد الحرب الباردة ولتحليل النظام الدولي وكشف  وخصوصاًالخارجية الصينية ومخرجاتها 

النظام الدولي، وقد اعتمدت الدراسة على  التفاعالت الدولية لقراءة التحول المستقبلي في بنية
المسح المكتبي لألدبيات المنشورة حول الموضوع  إجراءالمصادر الثانوية لجمع البيانات من خالل 

البحثي المتمثلة في الكتب والدوريات والدراسات والمقاالت المنشورة والتقارير الرسمية وغيرها من 
  تحليلها.المنشورات الستقاء البيانات البحثية و

مجموعة من النتائج التي تمثل أهمها في وجود استمرارية للسياسة  إلىوقد خلصت الدراسة 
رغم بعد فترة ما بعد الحرب الباردة  خصوصاًالخارجية الصينية وفق أهدافها وتوجهاتها المرسومة 

دية والحفاظ كونها من األنظمة المغلقة، وهذا ما تجلى من خالل استمرار اعتبار التنمية االقتصا
على االستقرار ووحدة األراضي والعمل على استرجاع األقاليم المنفصلة كأهداف رئيسية للسياسة 

التغير الحادث في السياسة الخارجية  نأ إلى أيضاًالخارجية الصينية، كما وأشارت نتائج الدراسة 
ياسة الخارجية الصينية تغير تكيفي، حيث بقيت الس بأنهالصينية بعد الحرب الباردة يمكن تصنيفه 

فقد أظهرت نتائج الدراسة وجود  محافظة على نفس األهداف والوسائل واألدوات لتنفيذها، وأخيراً
تأثير واضح للبيئة الداخلية الصينية بمكوناتها الثقافية والحضارية وعناصر قوتها االقتصادية 

  السياسة الخارجية الصينية.والعسكرية وبنية مؤسساتها السياسية على عملية صنع القرار في 

وتحليل السياسة الخارجية الصينية دراسة في التوسع  إلىالدراسة بدعوة الباحثين  أوصتوقد 
لمحدودية الموارد البحثية التي تتناول السياسة الخارجية  نظراًفي منطقة الشرق األوسط  وخصوصاً

  بعد مرحلة الربيع العربي. خصوصاًالصينية 

التوافق والتباين في مواقف الدول الخمس دائمة ") بعنوان: 2015دراسة أبو عمشة ( -3
  ".2013-1979العضوية تجاه القضية الفلسطينية في مجلس األمن 

فيما  األمنفي مجل الدول الخمس دائمة العضوية التعرف على مواقف  إلىهدفت هذه الدراسة 
تحديد مدى توافق مواقف الدول ، وذلك ل1979 – 2013 الفترة، خاللالقضية الفلسطينية ب يتعلق

األمم  أهدافمع  الدولي تجاه القضية الفلسطينية كان منسجماً األمنالدائمة العضوية في مجلس 
 السلوك التصويتي للوالياتمع التركيز على المتحدة ذاتها ومبادئها ومكانتها على المستوى الدولي 

  .تجاه القضايا الفلسطينية المتنوعة المتحدة األميركية
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وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية في 
الدولي تجاه القضية الفلسطينية وذلك من خالل مراجعة وتحليل سجالت التصويت  األمنمجلس 

عتمدت الدولي على مدى الحقبة الزمنية التي تناولتها الدراسة، وقد ا األمنلهذه الدول في مجلس 
الدراسة على المصادر الثانوية لجمع البيانات وذلك باالعتماد على المسح المكتبي لألدبيات 

 إلىباإلضافة  األمنسجالت التصويت في مجلس  وخصوصاًالمنشورة المتعلقة بالعمل البحثي 
خل العمل والسلوك التصويتي الدولي داليات آباألبحاث والدراسات والتقارير الرسمية المتعلقة 

  .األمنمجلس 

النسبة األقل من معدالت  نأمجموعة من النتائج التي تمثلت أهمها في  إلىوقد خلصت الدراسة 
الدعم  إظهاروذلك بهدف  األمريكيةالتصويت لصالح القضية الفلسطينية كانت من الواليات المتحدة 

عدد القرارات  نأ إلى أيضاً، كما وأشارت النتائج المهمالمطلق إلسرائيل في هذا المنبر الدولي 
القضية الفلسطينية قد بلغت خالل  بشأنالدولي  األمنمجلس  إلىومشاريع القرارات التي قدمت 

األحيان باستثناء الواليات المتحدة  أغلبالدول دائمة العضوية في يدتها أوقد  قراراً 73فترة الدراسة 
ما بعد الحرب  األمنرارات في مجلس صيغ الق نأفقد أظهرت نتائج الدراسة  ، وأخيراًاألمريكية

دانتها إصيغة  نأ إال نالفلسطينيي أوالعرب  أومن التوازن بين إسرائيل  نوعاًالباردة قد بدأت تحمل 
 أوعدم ارتباط تلك القرارات بالفصل السابع من ميثاق األمم المتحدة  إلىإلسرائيل مخففة، إضافة 

تدابير دولية ومن  أوإجراءات  أية أوية محددة فصل من فصول الميثاق وتركها دون مرجعي أب
  يسمح بتنفيذ ما احتوته تلك القرارات. نأ شأنهمحدد من  دون أي سقف زمني

على حشد الدعم والتأييد للقضية الفلسطينية  وعربياً فلسطينياًالدراسة بضرورة العمل  أوصتوقد 
 إطارفي  مهمةلدولي وذلك كخطوة ا األمنفي مجلس  وخصوصاًفي أجهزة األمم المتحدة المختلفة 

 أيضاً أوصتقرارات األمم المتحدة، كما  وفقاًتدويل النزاعات للمساهمة في إيجاد حل عادل لها 
جميع الوكاالت المتخصصة التابعة لألمم المتحدة  إلىانضمام فلسطين  إكمالبضرورة العمل على 

وق الدولي للتنمية الزراعية وصندوق مثل منظمة الصحة العالمية ومنظمة العدل الدولية والصند
 النقد الدولي والوكالة الدولية للطاقة الذرية وغيرها من الوكاالت المتخصصة.
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بعنوان "السلوك التصويتي بين المجموعة العربية والدول  )2009( دراسة حجاج، السرحان -4
  ."2007-1990الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة  األمندائمة العضوية في مجلس 

هدفت الدراسة للتعرف على توجهات السياسة الخارجية للدول الكبرى (الواليات المتحدة 
المبادئ التي استندت  إلى، روسيا، بريطانيا، الصين) تجاه المنطقة العربية والتعرف األمريكية

 أيضاًوالمصالح التي سعت لتحقيقها وهدفت  واألهدافكل دولة في سياساتها الخارجية  إليها
للكشف عن التقارب التصويتي لكل من المجموعة العربية مع الدول دائمة العضوية في مجلس 

  األمن الدولي.

ضمن هذا المنهج هما مقياس سلوبان أحيث استخدم  اإلحصائيوقد استخدمت الدراسة المنهج 
االنسجام لغرض حساب مدى التصويت في اتجاه واحد، ومقياس االتفاق لحساب درجة التقارب 

استخدام منهج النظام الدولي لتحليل العالقات الدولية حيث تم  أيضاًوتم  ،التصويتي بين دولتين
قرار شملت مختلف فئات القضايا السياسية واالقتصادية واالجتماعية للقياس خالل فترة  86 إخضاع

  ).2007-1990الدراسة (

مع  تصويتياً بية لم تحقق تقارباًالدول العر نأوقد خلصت الدراسة إلى مجموعة من النتائج أهمها 
ليست كل الدول الكبرى على الدرجة نفسها من  وأنهأي من الدول الكبرى يحقق المستوى المطلوب 

(الصين وفرنسا  توافقاًأكثر  هناك دوالً نأمع المجموعة العربية حيث وجد  التصويتيالتقارب 
ليست كلها الدول العربية  نأية وبريطانيا) كما (الواليات المتحدة األمريك توافقاًأقل  وروسيا) ودوالً

  على الدرجة نفسها من التقارب مع الدول الكبرى.

مؤسسي للمندوبين الدائمين للدول العربية في األمم  إطاركما أوصت الدراسة بالعمل على استحداث 
جية عربية المتحدة تشرف عليه األمانة العامة لجامعة الدول العربية والعمل على وجود استراتي

  واضحة المعالم ومحددة األهداف لمختلف مفاهيم األمن والتعاون لتماسك النظام اإلقليمي العربي.

  :الدراسات األجنبية. 3.9.1

1- Pintér (2017) Study about "China in the Mena Region". 

األوسط  التعرف على طبيعة التوجهات والعالقات الصينية بمنطقة الشرق إلىهدفت هذه الدراسة 
كية، مع التركيز على العوامل المؤثرة في يالجيوبوليت أوسواء من الناحية االقتصادية  أفريقياوشمال 

  اهتمام الصين بهذه المنطقة في جوانبها المتعددة. 
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وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي المقارن من خالل االعتماد على المصادر الثانوية 
، حيث األوسطت والكتابات التي أجريت حول دور الصين في منطقة الشرق في مقارنة الدراسا

مسح لألدب المكتبي المتعلق بالموضوع البحثي الذي شمل الكتب  إجراءاعتمدت الدراسة على 
والمجالت والمقاالت والدوريات والتقارير المنشورة وغيرها لتكوين اتجاه فكري حول الموضوع 

  البحثي. 

مجموعة من النتائج تمثلت في اتجاه الصين نحو التوسع في تواجدها في  إلى وقد خلصت الدراسة
، حيث يكمن الدافع األساسي لتواجد الصين واهتمامها بهذه أفريقيامنطقة الشرق األوسط وشمال 

التركيز  نأالمنطقة هو تحقيق استثمارات مربحة على الصعيد االقتصادي، وعلى الرغم من 
وجودها  إن إال على الجوانب االقتصادية أفريقياة الشرق األوسط وشمال الصيني الراهن في منطق

 إلى أيضاًنتائج الدراسة  أشارت، كما مستقبالًفي مجال حفظ السالم ومكافحة اإلرهاب قابل للتطور 
ما يعرف بطريق الحرير الحديثة حيث تهدف  أو OBOR)(اهتمام الصين بمبادرة طريق واحد 

 أفريقياوأوروبا والشرق األوسط وشمال  آسياتوسيع نفوذها في منطقة  ىإلالصين من وراء ذلك 
فقد أظهرت النتائج سعي الصين لنشر  ، وأخيراًاقتصادياً األمريكيةلتحل محل الواليات المتحدة 

وذلك مع تزايد حجم  أفريقياالثقافة واللغة والتبادل الحضاري بمنطقة الشرق األوسط وشمال 
  .هذه المنطقة كنتيجة لالنفتاح الصيني مع المنطقة العربية على وجه التحديدالمصالح الصينية مع 

2- Burton, (2016) Study about "How do Palestinians perceive China’s rise". 

الصين بصفتها قوة عالمية  إلىدراسة نظرة القيادة السياسية الفلسطينية  إلىهدفت هذه الدراسة 
 إلى أيضاًتشخيص عالقة القيادة السياسية الفلسطينية بالصين، كما هدفت  إلىمتنامية، هذا باإلضافة 

النزاع  وأهمهامدى تأثير الصين كقوة عظمى متنامية على القضايا الدولية خارج منطقتها  إظهار
  اإلسرائيلي الفلسطيني.

نظرة القيادة  لدراسة التحليلي مع االستعانة بالمنهج التاريخي الوصفي المنهج الدراسة استخدمت وقد
 اعتمدت حيث ،اإلسرائيليدور الصين ومدى تأثيرها في النزاع الفلسطيني  إلىالسياسية الفلسطينية 

مسح لألدب المكتبي المتعلق  إجراءالمتمثلة في  البيانات لجمع الثانوية المصادر على الدراسة
 الصادرة الرسمية روالتقاري والدراسات الكتب بالموضوع البحثي، حيث شملت هذه المصار على

  .البحثية لألغراض المختلفة الجهات عن
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مجموعة من النتائج تمثلت وجود عالقات قوية تربط القيادة السياسية  إلىوقد خلصت الدراسة 
وجود حالة من التقارب  إلىالدراسة  أشارتالفلسطينية بجمهورية الصين منذ السبعينات، حيث 

وجود عدة  أيضاًالفلسطينية بالصين، وقد أظهرت نتائج الدراسة تجمع القيادة  واأليديولوجيالسياسي 
هذه العوامل  أهمعوامل ساهمت في تراجع الروابط الفلسطينية الصينية منذ السبعينات حيث تمثلت 

لدعمها، وعلى  إسرائيل مثل شركاء عن والبحث االقتصادية للتنمية الصينية األولويات في تحديد
الروابط الفلسطينية الصينية بقيت الصين ملتزمة بعملية السالم التي  الرغم من التراجع في حجم

 نأ إلىنتائج الدراسة  أشارت، كما فعلياً توقفت أن بعد حتى دولياًالمدعوم  أوسلو اتفاقفرزها أ
 استراتيجية من شقين يعتمد الشق األول فيه على دولياًالقيادة السياسية الفلسطينية قد انتهجت نهجا 

 الشق الثاني فهو أما ،الدولة اعتراف على للحصول القيادة جانب من أسفل إلى أعلى من" لالتدوي"
المقاطعة التي قادها المجتمع المدني الفلسطيني  حركة جانب من األعلى إلى القاعدة من محاولة

الجزاءات وذلك من خالل بناء  وفرض االستثمارات وسحب مقاطعة إسرائيل إلىوالتي تدعو 
 لمحاسبة حكوماتهم على للضغط األخرى البلدان في المؤيدين للحقوق الفلسطينية حمالت من

 على الضغط ممارسة إلى يهدف كال النهجين إن إذالمدنية،  المجتمعات مع التضامن لبناء إسرائيل
وحتى اللحظة  أنه إالالدولي،  القانون وانتهاكات اإلسرائيلي االحتالل ضد للعمل األخرى الحكومات

 الصين أن إلىنتائج الدراسة  أشارتفقد  الصين، وأخيراً على كبير كن لهذه االستراتيجية تأثيرلم ي
 من محدود فإنها تحظى باهتمام وبالتالي ،اإلسرائيليالفلسطيني  النزاع في مهماً العباً تكون لن

  الفلسطينيين. السياسة صانعي

وجعل استراتيجيات التنمية  األفرادبين  مفهوم التنمية المستدامةشر نالدراسة بضرورة  أوصتوقد 
 إلىيمكنهم فهمها بسهولة وتمكنهم من استخدامها لتغيير سلوكهم  أشكالالمستدامة أقرب للناس في 

أصحاب المصلحة شراك إالدراسة بضرورة  أوصتلقضايا التنمية المستدامة، كما  دعماًسلوك أكثر 
 إلىوالتنمية المستدامة من خالل تعزيز التوجهات  في مناقشة قضايا الربط بين الحكم الرشيدكافة 

   تنفيذ ورش عمل ومؤتمرات متخصصة لمناقشة هذه القضايا.

3- Kim & Mohaise (2016) Study about "China’s Foreign Policy Towards 
the Middle East: Trends and Challenges". 

في تشكيل السياسة الخارجية  المهمعب الدور القضايا الرئيسية التي تل إظهار إلىهدفت هذه الدراسة 
الصينية في منطقة الشرق األوسط، حيث ركزت هذه الدراسة على المصالح العسكرية الصينية في 

قضايا الحرب على اإلرهاب، كما هدفت الدراسة  إلىالمنطقة والدوافع الرئيسية ورائها، باإلضافة 
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مؤثر في تشكيل السياسة الخارجية للصين في  مهمدور القضية الفلسطينية كمحور  إظهار إلى
 مهمالبعد االقتصادي كأساس  إظهار إلىفقد هدفت هذه الدراسة  منطقة الشرق األوسط، وأخيراً

فيما يتعلق باستيراد الطاقة  خصوصاًلعالقة الصين بالشرق األوسط العتبارات التنمية الصينية 
  والتبادل التجاري. 

ج الوصفي التحليلي المقارن من خالل االعتماد على المصادر الثانوية وقد استخدمت الدراسة المنه
، واالعتماد األوسطفي مقارنة الدراسات والكتابات التي أجريت حول دور الصين في منطقة الشرق 

على التقارير واإلحصاءات الرسمية الصادرة عن الجهات الرسمية المحلية والدولية والتي تشمل 
بالجوانب االقتصادية والعسكرية بينهما وغيرها والتي استخدمت كأساس مؤشرات متنوعة خاصة 

دبيات األلتحديد مؤشرات مستقبل عالقة الصين بمنطقة الشرق األوسط، كما اعتمدت الدراسة على 
  الكتاب في محاولة الستخالص مستقبل عالقة الصين بالمنطقة العربية. راء آوالمنشورة 

 األوسط الشرق مع الصينية العالقات من النتائج تمثلت في أن مجموعة إلىوقد خلصت الدراسة 
 تضع واقعية أكثر خارجية سياسة إلى األيديولوجية المتميزة الخارجية السياسة من تحوالً شهدت

 متابعة ستواصل الصين صميمها، كما أظهرت نتائج الدراسة أن في الصينية الوطنية المصالح
 األمريكية الخارجية السياسة مقابل في مباشر، عسكري تدخل دون المنطقة في االقتصادية مصالحها

للسالح  مهماً سوقاًمنطقة الشرق األوسط تعتبر  إن إلىنتائج الدراسة  أشارتالمنطقة، كما  في
في المنطقة  اإلنسانقضايا حقوق  إن إذالصيني بغض النظر عن طبيعة استخدام هذه األسلحة، 

الصين قد تفرض  إن إلىلهذه الحكومات، كما وخلصت النتائج الصين كشأن داخلي  إليهاتنظر 
وأوروبا  آسيا يربط الذي المستقبلي الجديد الحرير طريق وجودها العسكري في المنطقة لحماية

 إلىنتائج الدراسة  أشارتفقد  وذلك حفاظا على المصالح االقتصادية للصين في المنطقة، وأخيراً
ينية من خالل حل الدولتين، حيث اعترفت الصين بدولة فلسطين وجود تأييد صيني للحقوق الفلسط

عالقاتها مع  فإنعلى الرغم من الدعم للتسوية الفلسطينية اإلسرائيلية  أنها إال، 1988في عام 
 إذلهذه العالقة،  مهماً أساساً ةلوجية والعسكريوقوة، حيث تشكل المصالح التكن أكثرإسرائيل تعتبر 

  .الصين بعد روسيا إلىد الثاني لألسلحة تعتبر إسرائيل المور

4- Shichor (2006) Study about "China’s Voting Behavior in the UN 
Security Council". 

تجاه القضايا الدولية  األمنالسلوك التصويتي الصيني في مجلس  ىالتعرف عل إلىهدفت الدراسة 
 إلىالدولي، هذا باإلضافة  األمنجلس المتنوعة والتطور التاريخي لعضوية الصين الدائمة في م
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التي تم من خاللها إقرار حق النقد الفيتو للدول دائمة العضوية والقرارات التي قامت لية اآل إظهار
  الدولي. األمنالصين باستخدام هذا الحق فيها داخل مجلس 

خل مجلس وقد استخدمت الدراسة المنهج الوصفي التحليلي لدراسة السلوك التصويتي الصيني دا
الدولي في القضايا الدولية المطروحة، حيث اعتمدت الدراسة على المصادر الثانوية لجمع  األمن

الدولي والتي تظهر  األمنالتقارير الخاصة بسجالت التصويت في مجلس  وخصوصاًالبيانات 
ها المحطات التي استخدمت فيهم أوالسلوك التصويتي للصين عبر المراحل التاريخية المختلفة 

على  أيضاًالدولي، كما اعتمدت الدراسة  األمنالصين حق النقد الفيتو ضد القرارات في مجلس 
المنشورة المتعلقة بالموضوع البحثي التي شملت الكتب والدراسات والتقارير الرسمية دبيات األ

  الصادرة عن الجهات المختلفة لألغراض البحثية.

الصين قد وافقت في أوائل الخمسينات  نأج تمثلت في مجموعة من النتائ إلىوقد خلصت الدراسة 
 إناستخدام حق النقد الفيتو، حيث  آليةالدولي على  األمنوقبل انضمامها كعضو دائم في مجلس 

هذا الحق يشكل األساس السياسي لميثاق األمم المتحدة  بأنلرؤية الصين  وفقاًجاءت  ةهذه الموافق
 مبدأ نأ إلىية لحماية السالم العالمي، حيث يشير الصينيون للشرعية الدول مهماً أساساًويشكل 

 أشارتاالشتراط من خالل هذا الحق يمنع القرارات أحادية الجانب فيما يتعلق باستخدام القوة، كما 
فإنها قد استخدمت حق  األمنومنذ انضمام الصين كعضو دائم في مجلس  أنه إلىنتائج الدراسة 

القرار المتعلق بقبول بنجالدش كعضو جديد  إطارفي  1972 عامن األول النقد الفيتو مرتين فقط كا
في القرار المتعلق بتمديد قوة األمم المتحدة لالنتشار الوقائي  1999 عامفي األمم المتحدة والثاني 

الصين ترفض  نأ إلىنتائج الدراسة  أشارتفقد  في جمهورية مقدونيا اليوغسالفية السابقة، وأخيراً
 تسهم في أوالتدخل في الشؤون الداخلية للدول  إلىتؤدي  نأ شأنهالقرارات التي من مشاريع ا

 قبل من النزاعات تسوية الصينيون يفضل أراضيها، حيث ووحدة واستقاللها سيادتها تقوض
 بما ،خارجي تدخل دون ،واإلقليمية المحلية المنظمات قبل من ،أخير كخيار أو ،المعنية األطراف

  الدولية. الجنائية المحكمة أو المتحدة األمم تدخل ذلك في

  التعقيب العام على الدراسات السابقة: . 4.9.1

من خالل استعراض الدراسات السابقة المتوفرة حول موضوع الدراسة، يمكننا أن نستنتج أن معظم 
لمتنوعة ادواتها أوالدراسات السابقة قد تناولت األطر النظرية الخاصة بمفاهيم السياسة الخارجية 

وطرق صناعتها، وقد عملت هذه الدراسات على ربط السلوك التصويتي للدول دائمة العضوية 
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بطبيعة سياساتها الخارجية والمحددات والعوامل المؤثرة بها والتي تنعكس  األمنداخل مجلس 
  وبشكل مباشر على طبيعة هذه التوجهات، وعليه ومن خالل ما سبق يتضح لنا ما يلي:

توضيح أهمية ودور الصين بصفتها قوة اقتصادية متعاظمة  إلىاسات السابقة هدفت معظم الدر -1
على المستوى  أوعلى طبيعة النظام الدولي الحديث سواء على مستوى منطقة الشرق األوسط 

 الدولي.

 يالتاريخمعظم الدراسات السابقة استخدمت المنهج الوصفي التحليلي مع االستعانة بالمنهج  -2
 نات.لتحليل البيا

معظم الدراسات السابقة اعتمدت على المصادر الثانوية في جمع البيانات من خالل المسح  -3
 المكتبي لألدبيات البحثية.

  أوجه االستفادة من الدراسات السابقة:. 5.9.1

من خالل االطالع على الدراسات السابقة فقد خرج الباحث بمجموعة من الفوائد التوجيهية التي 
  جه نحو الدراسة الحالية والتي يمكن ايجازها كما يلي:للتو أساساًشكلت 

 التعرف على أحدث التوجهات واألساليب العلمية والبحثية المتعلقة بموضوع الدراسة الحالية. -1

المساهمة في تكوين األساس العلمي والنظري لبناء المكون األساسي لمنهجية العمل في الدراسة  -2
 الحالية.

 إليهات التي تناولت موضوع البحث واالسس العلمية التي استندت التعرف على مختلف المنهجيا -3
 هذه المنهجيات في تطبيق التقنيات البحثية المختلفة.

 المختلفة لمتغيرات الدراسة والتي أجمعت عليها معظم الدراسات السابقة. األبعادالتعرف على  -4

في جمع البيانات الخاصة  المساعدة في توجيه الدراسة الحالية نحو اعتماد األدوات المتنوعة -5
 بموضوع الدراسة الحالية.

التعرف على األساليب والمنهجيات المتعلقة بتحليل الموضوع البحثي والتي استخدمتها  -6
 الدراسات السابقة.

  أوجه االختالف مع الدراسة الحالية: . 6.9.1

تقديم إجابات  إلىاختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في مشكلة الدراسة التي تسعى  -1
 المفترضة.سئلتها أمحددة حول 
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 إنتحقيقها حيث  إلىاختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في األهداف التي تسعى  -2
طبيعة السياسة الخارجية الصينية والدوافع  إظهار إلىمعظم الدراسات السابقة قد هدفت 
لحالية قد اهتمت في السلوك التصويتي الدراسة ا نأ إالالرئيسية التي تشكل هذه السياسة، 

الدولي تجاه القضية الفلسطينية كترجمة لسياساتها الخارجية المتعلقة  األمنالصيني في مجلس 
 بفلسطين على وجه التحديد. 

 اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة في الفرضيات التي بنيت عليها. -3

سابقة في بيئة الدراسة التي تبحث في تحليلها حيث اختلفت الدراسة الحالية عن الدراسات ال -4
 اختارت البيئية الفلسطينية كمحور أساسي لدراستها في إطار العالقات الدولية.

  ما تميزت به الدراسة الحالية عن الدراسات السابقة: . 7.9.1

ديثة في األدوات التي تبحث في األطر والقضايا الفكرية الح أهم أحدتعبر الدراسة الحالية عن 
 إطارفي  المهمةقضايا السلوك التصويتي وتحليله تعتبر من القضايا  وأن خصوصاًالعالقات الدولية 

 ،العالقات الدولية والنظم الدبلوماسية، وبالتالي فهي تعبر عن اتجاه فكري تطبيقي حديث المحتوى
التغير في النظام الدولي  لطبيعة التوجهات الحديثة من المجتمع الدولي نحو االهتمام بطبيعة ونظراً

التركيز قد انصب نحو الصين بصفتها العمالق االقتصادي القادم الذي قد  فإنوالثقل النسبي للدول، 
مال أهذه الدراسة تماشت مع هذه التوجهات  فإنعلى المستوى الدولي  جديداً وتغيراً يحدث توازناً

من الدراسات السابقة التي يمكن حصرها التي تميزها عن غيرها  اإلسهاماتفي تقديم مجموعة من 
  في التالي:

الفكرية الحديثة في السياسة الخارجية والسلوك التصويتي  اإلسهاماتتظهر الدراسة الحالية  -1
 لدولة الصين.

وأدوات السياسة الخارجية والسلوك بعاد أوتميزت الدراسة الحالية في شمولية المحتوى لمفاهيم  -2
العمل والتصويت، حيث تحتوي هذه الدراسة على  وآلياتالدولي  األمنالتصويتي داخل مجلس 

واالستفادة  إليهإطار نظري تفصيلي بشكل واضح مما يساعد الباحثين والمهتمين من الرجوع 
 منه بشكل واسع.

على حد علم  الوطنيالدراسة األولى على المستوى  دتعتميزت الدراسة الحالية في كونها  -3
ا السلوك التصويتي الصيني فيما يتعلق بالقضايا الفلسطينية المختلفة الباحث التي تتناول قضاي

 .2018- 1993الدولي خالل الفترة  األمنداخل مجلس 
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الجهود البحثية التي أجريت على المستوى العربي والدولي في  إكمالهذه الدراسة حاولت  إن -4
الذي يمثل  األمرفلسطينية مجالي السياسة الخارجية الصينية بإضافة جديدة تمثلت في البيئة ال

على المستوى العلمي تدعم الجهود البحثية المستمرة في مجال العالقات الدولية بما  مهمةإضافة 
التطبيقات في البيئات  أوالبحث العلمي وحداثته سواء من حيث المفاهيم صالة أيعزز من 
  المتغايرة.
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  داتهاالسياسة الخارجية الصينية ومحد: الثانيالفصل 
  الثانيالفصل 

  
  

  السياسة الخارجية الصينية ومحدداتها

  مقدمة

فهم التوجهات الخارجية للدول في القضايا التي تسهم في ترسيخ  أهمتعتبر السياسة الخارجية من 
 نأكما  ،مختلفة في النسق الدولينماط أتبلور السياسة الدولية في  أسبابعالقاتها فيما بينها وتفسير 

دول تجاه بيئاتها الخارجية، لسياسة الخارجية تمكننا من كشف وفهم االستراتيجيات القومية للدراسة ا
كما تمكننا كذلك من  ،الخارجيةدوارها أومدى نفوذها وحجم  إقليمية أوكانت هذه الدول كبرى  سواء

ادئ وتنطلق السياسة الخارجية للدولة من مجموعة من المب  أخرى،دول دوار أضعف  أسبابمعرفة 
 ارتباطاًوالمحددات التي تلعب الدور األبرز في ترسيخ معالمها على المستوى الخارجي وذلك 

كما بالمصالح القومية للدولة الذي تحكمه مجموعة من العوامل الداخلية والقواقع الدولي المحيط بها، 
ه بالنسبة تتنوع توجهات الدولة في سياستها الخارجية حسب موقعها االستراتيجي ومدى أهميتو

، للدول األخرى وأهمية الدولة في حد ذاتها ومدى فعاليتها سواء على المستوى اإلقليمي أو الدولي
المحددات والعوامل المؤثرة في  أهمهذا الفصل من الدراسة سيتناول دراسة  فإن اإلطاروفي هذا 

توازن حداث إها في الدول النامية التي يعول علي أهمالسياسة الخارجية الصينية باعتبارها من 
بمعدالت النمو المتراكمة والمتسارعة التي تتميز  ارتباطاًعلى الصعيد الدولي وذلك  مهممستقبلي 

بالتوسع واالنتشار سواء خذ اآلإمكاناتها ونفوذها  إلىبها على الصعيد االقتصادي، هذا باإلضافة 
باحث رئيسية، يتمثل المبحث الدولي، حيث يشمل هذا الفصل ثالثة م أوعلى المستوى اإلقليمي 

األول في دراسة المبادئ العامة للسياسة الخارجية الصينية والتي تشكل المنطلق المنهجي لبناء هذه 
المبحث الثاني فيناقش العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية الصينية، حيث سيتم  أماالسياسة، 



28 

المبحث  أماة على المستوى الخارجي، العوامل التي تؤثر في تشكيل المواقف الصين أهمتحليل 
السياسة الخارجية الصينية والمواقف  إطاريتناول تحليل وضع القضية الفلسطينية في فاألخير 

 ارتباطاًالخاصة بجمهورية الصين الشعبية من الصراع العربي اإلسرائيلي وتطور هذه المواقف 
  .بالسياسة الخارجية للصين عبر المراحل الزمنية المختلفة

  المبادئ العامة للسياسة الخارجية الصينية 1.2

في ظل التطورات التي عرفها النظام الدولي في العقدين األخيرين سواء على مستوى تراجع الدور 
بتبني عدد من دول العالم لخياري العولمة واالنفتاح االقتصادي فقد  أوالعالمي لروسيا االتحادية 

تجد لها موطئ قدم في  وأنتفرض نفسها كقوة دولية  وأنه استطاعت الصين السير في هذا التوج
لتعزيز  جديداً مجاالًالبيئة الدولية واإلقليمية وقد ارتبط هذا الدور بسياساتها الخارجية التي شكلت 

الواليات المتحدة همهم أوجانب باقي الفاعلين على المستوى الدولي  إلىدورها كفاعل أساسي 
، هذا وإقليمياً دولياًكس وبشكل مباشر على إعادة توزيع موازين القوة الذي انع األمر األمريكية

جاء كنتيجة لمجموعة من التراكمات الحيوية التي  وإنماالدور المتصاعد للصين لم يأت من فراغ 
من حيث عدد السكان  عالمياً، حيث تعتبر الصين األولى 1979عملت عليها الدولة منذ العام 

التفوق العسكري  إن إذالعسكري،  اإلنفاقوروسيا من حيث  األمريكيةت المتحدة والثالثة بعد الواليا
دخلت الصين غمار التطوير والتحديث العسكري  إذالصين كقوة عالمية  إليهتسعى  هدفاً أصبح
لوجي وبشكل منافس للقوى الكبرى حيث قلصت الفجوة بينها وبين الدول النووية التقليدية ووالتكن

في هذا المجال، وبالنظر  ملموساً العسكري وبذلك فقد حققت تقدماً اإلنفاقاع معدالت جانب ارتف إلى
معدل للنمو العالمي وهو ما يشكل على أالمقوم االقتصادي وهو األهم بالنسبة للصين فقد حققت  إلى
 1979على التنمية االقتصادية منذ العام وبشكل كبير ، حيث راهنت الصين عالمياًضاغطة  ةقو

تحطيم العزلة االقتصادية وشق طريقها نحو االنفتاح االقتصادي، حيث استطاعت  ثرتآ حيث
الصين بناء نظام تنموي له منظومته الخاصة بما يتواءم مع الخصوصية التاريخية والبيئية 

الصينية، فبالرغم من ظروف العولمة واالنفتاح االقتصادي فقد مة لألوالجغرافية والثقافية التقليدية 
ت الصين متشبثة بمقوماتها الحضارية والثقافية وفي المقابل تخلت عن سعيها لنشر الفكر بقي

تحاول نشره عبر العالم،  أوبرنامج سياسي تطرحه  أوا الشيوعية فلم يعد لها مشروع واأليديولوجي
ي على المستوى الدول منفتحاً توجهاًعلى ما سبق فقد عرفت السياسة الخارجية الصينية  وترتيباً

الصين تحاول ما استطاعت  فإنواإلقليمي على حد سواء، وفي خضم التحوالت السياسية الدولية 
الحفاظ على مصالحها القومية وذلك بتبني سياسة تتسم بالتوازن واالعتدال وهو ما ينسجم مع 

 والتي تمثلت في عاماًالمبادئ العامة التي تحكم سياساتها الخارجية منذ ما يزيد عن الخمسين 
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لسياساتها الخارجية على المستوى الخارجي  أساسياًالتي تشكل منطلقا  المهمةمجموعة من المبادئ 
السياسة الخارجية هداف أو)، وفي ضوء المتغيرات الدولية تبلورت توجهات 2،ص2014(منافح، 

الصينية وحسب دوائرها الرسمية وانعكست توجهات سياساتها من خالل جملة من المبادئ التي 
مع كل الدول حيث تمثلت مبادئ السياسة منة آوالسلم الدوليين وخلق بيئة  األمندف للحفاظ على ته

 أهم) والشكل التالي يوضح 2015الخارجية الصينية في المبادئ الخمس للتعايش السلمي (البدراني، 
  هذه المبادئ.

  

 .المبادئ العامة للسياسة الخارجية الصينية :1.2شكل 

  .لباحثعداد االمصدر: إ

الهند  وزراء رئيس تصور من أساساًهذه المبادئ فقد استمدت  إلى) وبالنظر 1.2من الشكل رقم (
 )باوندونغ(، ومعها )إنالي( ومعها المبادئ، هذه نجم ، حيث سطع1954عام  )نهرو الل جواهر(

: هي المبادئ وهذه. ارتكاز للحركة نقطة االنحياز، حيث مثّلت عدم دول في مؤتمر 1955عام 
 في المتبادل التدخل وعدم المتبادل؛ العدوان وعدم الجغرافية والسيادة؛ للوحدة المتبادل االحترام

 هذه تنظر. والتعايش السلمي مشتركة؛ مصالح أجل من والتعاون والمساواة الداخلية؛ شؤون اآلخر
 في للصين هميتهاأ وتكمن صراعية؛ - واقعية قيمية وليس ناحية من الدولي للنظام الخمسة المبادئ

 مميز عن موقع الصين وبحث" اإلذالل قرن"و الهزيمة تاريخ من التخلص وقت محاولة في أتت أنّها
 لتفسير هذا يومنا حتى الصينية وتتبعها الحكومات وتاريخها، شخصيتها يعكس العالمية السياسة في

 شي( الرئيس الحالي تعملاس التدخل، وقد وعدم للدول السيادي لدعم االستقالل الصينية السياسة
 نفسه الوقت وفي آسيا، في الثقة وبناء قمة التبادل في الرسمي الصين كموقف المبادئ؛ هذه )جينبينغ
 في من االستثنائية الكثير شابها )ماو( حقبة نأ القول يدعمون الصين في المفكرين العديد من هنالك
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)، وقد 2016(منصور،  .شيوعية يةحركات ثور الصين دعم في وباألخص العالم، من المواقف
 مبادئها أهم موضحاً للصين، الخارجية السياسة )بينغ سياو دينغ(لخص الرئيس الصيني السابق 

 من أي في ال نشارك ومستقلة، سلمية خارجية سياسة انتهاج على نثابر إننا: "ومالمحها بقوله
 طريقها، ويسلك الهيمنةب يقوم من ونعارض الجميع، ونصادق مع الجميع، نتصل األحالف،
) 2017 نقول (شحادة، ما ونمارس والحق، العدل نقول اآلخر، إننا على يعتدي من كل ونعارض

  هذه المبادئ في التالي:  أهمويمكن توضيح 

 :االحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها. 1.1.2

 مبدأالقانون الدولي يضفي على  إنث بالقانون الدولي، حي وثيقاً ارتباطاًسيادة الدولة  مبدأيرتبط 
الوحيد  أنهيعني ذلك  نأمنظما للعالقات بين الدول المستقلة دون  مبدًأالسيادة بعداً كونياً ويجعل منه 

خاصية القانون الدولي العالمية بالنسبة للقانون  إبرازالسيادة في  مبدأفي هذا المجال، ويساعد 
فهو يؤلف قاعدة عرفية مما يعطيه األولوية في كيدة أة قانونية السيادة ذو قيم مبدأ إن إذ ،الداخلي

 فإندول ذات سيادة، وبالتالي رادات إهرمية قواعد القانون الدولي الذي هو بحد ذاته نتيجة التقاء 
 وثيقاً ارتباطاًالسيادة يبرز كقاعدة ملزمة ال يمكن انتهاكها من الناحية النظرية، وهو مرتبط  مبدأ

القانون الدولي واحترام سرة أفي  عضواًأي دولة تصبح بحكم القانون  نأة، علما بوجود الدول
لم تعترف (بيضون،  أملباقي الدول سواء اعترفت هذه الدول بوجودها  سيادتها يكون ملزماً

 بعدد الدولة تسليم بضرورة يرتبط وهو القانونية، اإلشكاليات من العديد السيادة مفهوم )، يثير2010
الدول،  بين المساواة مبدأ مقدمتها في ويأتي الدولية، للعالقات الناظمة العامة القواعد أو ادئالمب من

اإلشكاالت  من العديد تثير المبادئ هذه أن إال األخرى، للدول الداخلية الشؤون في التدخل عدم ومبدأ
ن الدولي العام على القانوحكام أ)، وتوكد 2011السيادة (عمران وكلثوم،  بتطبيق مفهوم يتعلق فيما
 مبدأللدولة وبذلك فقد تم تثبيت  ةاألركان الثالث أحدالسيادة هي  نأسيادة الدولة، حيث تعتبر  مبدأ

وتكرر ذلك  1648عام  )وستفاليا(السيادة في منظومة المجتمع الدولي والعالقات الدولية منذ معاهدة 
من ميثاق األمم المتحدة مؤكدة في فقرتها  نصت عليه المادة الثانية نأ إلىفي المعاهدات الدولية 

القضاء كد أوالمساواة في السيادة بين جميع أعضائها، كما  مبدأاألولى بالقول "تقوم المنظمة على 
"والية الدولة  بأن أكدحيث  1949محكمة العدل الدولية عام حكام أالدولي على مفهوم السيادة ضمن 

احترام السيادة اإلقليمية فيما بين الدول المستقلة  وأنمطلقة هي والية انفرادية وقليمها إفي حدود 
فقد  اإلطار)، وفي هذا 30،ص2013جوهريا من أسس العالقات الدولية" (آل إبراهيم،  أساساًيعد 
بإعالن عدم جواز التدخل  1965القرارات الصادرة عن الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  أكدت

وحماية استقاللها وسيادتها، حيث نصت الفقرة األولى من القرار رقم في الشؤون الداخلية للدول 
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/)2131/A/RES 31( مباشرة، أو  بصورة التدخل حق دولة ألية ليس ،بأنه 1965 األول كانون
دولة (المركز الديموقراطي  ألية أو الخارجية ،الداخلية الشؤون في كان سبب وألي غير مباشرة،

  .)2016 العربي،

 األخرى الدول جميع سيادة باحترام تلتزم سيادة ذات دولة كل أن على الدولة سيادة مبدأ وينص
 داخل بتنفيذها تقوم التي األخرى الحكومات قوانين انتقاد األجنبية للمحاكم يحق وال أراضيها، على

  .اال في حالة نكران العدالة أراضيها

بصفتها الجهة  األمريكيةوالواليات المتحدة الخالف األساسي بين الصين  فإنعلق بهذا المبدأ توفيما ي
بالمبادئ المتعلقة بتشكيل السياسة الدولية التي ترى  وثيقاً ارتباطاًالفاعلة في النظام الدولي يرتبط 

يتحتم اعتماده في صياغة هذه السياسة،  اإلنسانمبدأ االلتزام بحقوق  نأ األمريكيةالواليات المتحدة 
ة الوطنية مقدسة وال يمكن المساس بها، وانسجاما مع رفضها الشديد السياد نأفيما ترى الصين 

الدولية تصر الصين على التعامل مع  اإلنسانالسيادة الوطنية العتبارات حقوق  إخضاعلمبدا 
للدول ن أشقضايا داخلية تخصها وال  على أنها )التبت وتايوان وسينكيانج(ليم اقأبالقضايا المتعلقة 

ضاء الطبقة الصينية الحاكمة يشعرون بانزعاج بالغ من الواليات المتحدة الخارجية بها، فأع
  .)2017والدول الغربية التي تتدخل في قضايا بالدهم الداخلية (ربيع وطه،  األمريكية

الصين قد عانت من قضايا التدخل األجنبي سواء فيما يتعلق فترات االحتالل  نأويرى الباحث 
فترة الحروب المتتالية التي خاضتها الواليات  أوت من القرن المنصرم الياباني للصين في السبعينا

محاوالت  األمريكيةغيرها، حيث واصلت الواليات  أوفي شبه الجزيرة الكورية  األمريكيةالمتحدة 
الذي  األمروتأييدها في مقابل الصين وهو  )تايوان(تدخلها في الشأن الصيني في قضية انفصال 

تشبث  فإنلصين بضرورة عدم التدخل في الشؤون الداخلية للدول ومن هنا ايمان إيتعارض مع 
تعزيز مصالحها ورؤيتها المستقبلية حول  إطارالصين بمبادئها الخمس وعدم الحياد عنها يأتي في 

وحدة األراضي الصينية وضرورة عدم التدخل األجنبي في شؤونها بما يدعم توسعها وأهدافها 
  الدولي.التنموية على المستوى 

 :عدم االعتداء المباشر .2.1.2

تنظيم العالقات الدولية وضمان استقرار المجموعة الدولية فقد أصدرت الجمعية العامة  إطارفي 
االعتداء المباشر على الدول،  أولألمم المتحدة مجموعة من القرارات التي تحظر استعمال القوة 

العالقات الودية والتعاون  بشأنقانون الدولي المتضمن لمبادئ ال 25/26ومن أهمها القرار رقم 
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اإلنجازات القيمة التي  أهمبين الدول مما يتفق ومقاصد األمم المتحدة حيث يعتبر هذا القرار من 
الدولي وتغيير العالقات الديموقراطية بين الدول والشعوب،  واألمنخدمة السلم  أجلبذلت من 

في فقرته األولى على  أكدفي العالقات الدولية والذي حظر استخدام القوة  المبدأحيث تضمن هذا 
استعمالها ضد السالمة  أوالتهديد باستخدام القوة  عنواجب الدول االمتناع في عالقتها الدولية 

على وجه يتنافى مع مقاصد األمم المتحدة، حيث يشكل مثل هذا التهديد  أواإلقليمية ألي دولة 
الدولي ولميثاق األمم المتحدة وتترتب عليه مسؤولية دولية، كما  للقانون انتهاكاًباستخدام القوة 

العدوانية وتعزيز التعاون الثنائي واإلقليمي للدول  األعمالونصت المادة الثالثة منه على تحريم 
لزيادة فعالية االمتناع عن التهديد باستعمال القوة في العالقات الدولية مع اتخاذ إجراءات فعالة 

تستخدم فيها  نأنزاعات مسلحة بما في ذلك النزاعات التي يمكن  أيةنشوب حظر  أولمنع 
 نأ) 2010 ) ويرى (صالح،2014األسلحة النووية وتعزيز االستقرار العالمي (موارد ولهالل، 

باستخدام القوة لمحاربة  األمنللسماح لمجلس  الدولي قد اتخذ سبيالً األمنالتوسع في فكرة 
ما اقترن  إذاال سيما  يصبح التدخل الدولي باستخدام هذه القوة مقبوالًن أل شرعياً اإلرهاب دافعاً

التدخل في النزاعات المسلحة غير ذات  األمنبإمكان مجلس ضحى أكما  اإلنسانبشعارات حقوق 
من االنتهاكات الجسيمة التي  اإلنسانالطابع الدولي وكذا التدخل لحماية األقليات وحماية حقوق 

هذا االتجاه الجديد الذي سلكه  نأكان المنتهك لهذه الحقوق حكوماتهم، غير  نإوى تتعرض لها حت
 البعض بعين الريبة معتبرا إياه حياداً إليهرضا جميع الدول، حيث نظر  لم يكن محّل األمنمجلس 

بقواعد القانون الدولي الخاصة باحترام سيادة خالال إوعن مبادئ ميثاق األمم المتحدة ومقاصدها 
  دول وعدم التدخل.ال

يعكس حرص الصين على التركيز على الدبلوماسية الناعمة باالعتماد  فإنههذا المبدأ  إلىوبالنظر 
تركيز الصين  نأاالقتصادية غير العسكرية في تمرير سياستها، حيث يرى الباحث  األبعادعلى 
الجوانب االقتصادية  عدم االعتداء المباشر يعكس توجهاتها الراهنة في التركيز على مبدأعلى 

القوة، بخالف  إلىوإعطاء الدور األقل لتمرير سياساتها عبر األدوات العسكرية التي ترتكز 
 التي ترتكز على عامل القوة العسكرية لتمرير سياساتها الخارجية. األمريكيةالواليات المتحدة 

 :المساواة والمنفعة المتبادلة. 3.1.2

التعاون العملي مع الدول  إجراءالسياسة الخارجية الصينية هي ويقصد بهذا المبدأ ضمن مبادئ 
لمبدأ المنفعة المتبادلة والكسب المشترك بما يحقق التقدم المشترك والتنمية ويعود  وفقاًالمختلفة 

)، حيث 2016 بالفوائد على أبناء شعوب الدول المختلفة (وثيقة سياسة الصين تجاه الدول العربية،
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االستقالل للبلدان والشعوب المستعمرة  الخاص بإعالن منح 1514أ مع القرار رقم يتوافق هذا المبد
يجوز للشعوب تحقيقا لغاياتها  أنهالصادر عن الجمعية العامة لألمم المتحددة الذي ينص على 
بأية التزامات ناشئة عن خالل اإلالخاصة التصرف بحرية في ثرواتها ومواردها الطبيعية دون 

الجمعية العامة لألمم (المنفعة المتبادلة والقانون الدولي  مبدأصادي الدولي القائم على التعاون االقت
التغير البراغماتي في السياسة الخارجية الصينية ينبع من  نأ)، ويرى الباحث 1960المتحدة، 

 إن ذإاالقتصادية والتحالفات المتوفرة في المجتمعات األخرى،  توجهاتها نحو االستفادة من المزايا
فوق االعتبارات األيديولوجية وهو ما يفسر التغير  أولالصين تضع مصالحها االقتصادية كاعتبار 

  في السياسة الخارجية الصينية منذ حقبة السبعينات حتى الوقت الراهن. المهم

 :التعايش السلمي. 4.1.2

 إلىذا المصطلح الحديثة، حيث يشير ه السياسية المفردات لقد ظهر مفهوم التعايش السلمي في
 أو( دولة لكل المركزية التنمية نإ إذالدول،  أو المجتمعات وودية بين سليمة عالقات توافر

 السياسي منها معان عدة المصطلح هذا حمل المجتمع، وقد أو الدولة داخل التعايش تتطلب) مجتمع
 على العمل أو تينقو بين الخالف العقائدي ترويض أو الصراع من الحد: يعني الذي األيديولوجي

 اقتصادي الطرفين المتصارعين، ومنها بين االتصال لقنوات مجاالً يفتح بما الصراع ذلك احتواء
 القانونية واالقتصادية بالمسائل صلة له فيما والشعوب الحكومات بين التعاون عالقات إلى ويرمز

 ذات الجماعات وأ الفرق كل ممارسة بمعنى الديني بعيد، ومنها أو قريب من والتجارية
معتقداتها،  اختلفت امهم حرية بكل الدينية شعائرها وطقوسها لكافة المختلفة الديانات أو االعتقادات

 اللون وعصبية والقبلية العرقية العصبية ونبذ العامة األخوة وتأكيد واللغوي العرقي التعايش ومنها
في المجتمعات  الصحي فالتعايش تلفة،بين األديان والفرق المخ المذهبي التعايش واللسان، ومنها

 وفقدان الذوبان يعني ال التعايش فإنوتعاونها، ومن ناحية أخرى  المذاهب هذه يتجسد في تقارب
 هناك يكون فلن واحداً طرفاً أصبحا إذا طرفين، هناك أن والشخصية، فمعنى كلمة التعايش الهوية
هو العمل المشترك وقبول  الحقيقي لتعايشوا هناك تعايش، يكون فلن ذابا وإذا للتعايش، معنى
الكثير  فإن اإلطار)، وفي هذا 2009(عبد الكريم ومحمد،  واحترام كل مقدراته وتوجهاته اآلخر

من الخبراء الصينيون مازالوا ينظروا لبالدهم باعتبارها دولة نامية ال زالت في حالة صعود ومن 
الستقالل وسالمة ووحدة أراضيها وتحقيق التنمية ثم فإن أهدافها األساسية تتركز في السيادة وا
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والسالم وعدم التورط في أي مواجهات عسكرية مع أي طرف وبخاصة الواليات المتحدة 
األمريكية حتى ال تتهدد مسيرة التنمية الداخلية، فعلى المستوى النظري تسعى الصين منذ 

الخارجي وتشير جميع الوثائق والبيانات استقاللها إلى تدعيم التوجهات السلمية لدورها في العالم 
المبادئ الخمسة للتعايش السلمي  وأهمهاوالتصريحات الرسمية الصينية صراحة إلى هذا التوجه 

 موعد ،والمتمثلة في االحترام المتبادل للسيادة وسالمة األراضي ،1954التي التزمت بها منذ عام 
ر والمساواة والتعايش السلمي وهى المبادئ التي االعتداء وعدم التدخل في الشؤون الداخلية للغي

تعكس االلتزام القوي بميثاق األمم المتحدة ومبدأ التعاون في العالقات الدولية، وتتم اإلشارة إلى 
عن الوثائق  فضالًللسياسة الخارجية الصينية هذا  أساسياً مرجعاًباعتبارها  دائماًهذه المبادئ 

والذى أكد ضرورة احترام تلك  2003أغسطس  18ى صدر في مثل البيان الرسمي الذ األخرى
المبادئ إضافة إلى دعم مفهوم جديد لألمن يكون جوهره الثقة المتبادلة والمساواة في السيادة بين 
الدول أيا كانت ظروفها االقتصادية والسياسية واحترام الظروف القومية الخاصة بكل دولة 

عاون المنفعي المتبادل والتنمية المشتركة بين الدول كافة والبحث عن أرضية مشتركة وتحقيق الت
  .)2016(المدني، 

  العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية الصينية 2.2

 المتغيرات إدراك هذه يتطلب وهذا واضحة، أساسية متغيرات بعدة الخارجية السياسة تتأثر
 ويختلف تفاعلها، عبر الموقفظرف  تشكل التي هي المتغيرات هذه إن حيث المؤثرة، األساسية
 وبشكل المتغيرات هذه أهمية وتنبع متغير فيه، كل ومساهمة الخارجية السياسة على تأثيرها
 بها تمتاز التي الضعف أو القوة عناصر تشكل التي كونها هي من الخارجية السياسة في أساسي

 بين متبادلة عالقة هناك ألن إيجابياً أو سلبياً الخارجي السياسي في سلوكها تؤثر والتي دولة كل
 بالتعدد والدينامية وقد المتغيرات هذه وتمتاز للدولة، الخارجي السياسي السلوك اإلمكانيات وبين

 المؤثرة العوامل تحديد وتقسيم حول نسبياً اختالفاً بينهم فيما والمتخصصين الكتاب بعض اختلف
المختصين التي  أغلب منها صيغة اقترب عبر العوامل تقسيم سيتم لذلك الخارجية السياسة في

تتمثل في مجموعة من الجوانب المرتبطة بالعوامل الداخلية للدولة وأخرى مرتبطة بالعوامل 
  ).2010الخارجية (صالح، 
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  .العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية الصينية :2.2شكل 

  .عداد الباحثالمصدر: إ

ن تصنيف العوامل المؤثرة في السياسة الخارجية الصينية يمك فإنه) 2.2الشكل رقم ( إلىواستنادا 
  لمجموعة من المحاور التي يمكن توضيحها كما يلي:  وفقاً

 . العامل التاريخي:1.2.2

لقد ارتبط التغير الراهن في السياسة الصينية الخارجية بالتغيرات المتتالية التي شهدتها الصين 
 بدءاًبالحروب المتتالية التي عايشتها الصين  ارتباطاًك وذل اإلذاللعبر التاريخ فيما عرف بعهد 

ومرورا بالغزو الياباني، حيث سعت الصين خالل الفترات  1839األولى عام فيون األمن حرب 
ومواجهة الدور  )تايوان(مع  وخصوصاًوتحقيق وحدة البالد هلية األالحروب  إنهاء إلىالسابقة 

الصينية، وفي هلية األحل نهائي بشكل رسمي للحرب  ىإلاألمريكي المتعاظم لعرقلة التوصل 
استعادة  أجلفقد سعت الصين من  اإلذاللالتاريخ الصيني الذي ارتبط بما عرف بقرن  إطار

الوطنية والنهضة، حيث ال يزال التأثير القوي لعظمة التركة اإلمبراطورية والعظمة الحضارية 
استعادة  إلىن الذين كانوا يعلنون بوضوح الحاجة على المثقفين وصناع القرار في الصي مستمراً

، حيث ظهرت عدة مجموعات أعربت آسياالصين لمكانتها البارزة وهيمنتها اإلقليمية في شرق 
من المحافظين البارزين  بدءاًعن رغبتها في طرح مشروعات ورؤى مختلفة لتحقيق هذا الهدف 
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الرابع من مايو والشيوعيين...الخ)، ولكن في المتشددين ثقافيا (حركة  إلى(حركة تعزيز الذات) 
تجسد  نأالدولة القوية والغنية القادرة على  إنشاء إلىهذه المشروعات يكمن السعي الحثيث  إطار

وتدافع عن الحضارة الصينية وهاتان الفكرتان (حماية السيادة الوطنية وبناء دولة فوكيانع أي 
الرئيسية للتاريخ الحديث، حيث طرق الحزب الشيوعي الدولة الغنية) تؤطران الحكاية الصينية 

الصيني تلك الموضوعات واألفكار الرئيسية لتعزيز المطالب الشرعية، كما وكان للحرب الكورية 
خالل  وبارزاً مهماً دوراًالصين  تفي التأثير بالسياسة الخارجية الصينية، حيث لعب مهماً دوراً

التاريخية توجهات  األحداثح الصيني، حيث جسدت هذه تلك الحرب في ردع الغرب بقوة السال
على احترام السيادة الوطنية ومعارضة التدخل األجنبي  أكدتالسياسة الخارجية الصينية التي 

)، وتعتبر الثقافة 2014 (مسارات، وكذلك التطلعات واالهتمامات التي تشكل الفكر الصيني
في تحديد السياسة الخارجية للدولة، حيث  مهماً دوراًالتي تلعب  المهمةالصينية من المحددات 

تمثلت المرحلة  ،في تاريخ الدولة الصينية مهمةتطورت الثقافة الصينية التي مرت بثالث مراحل 
الفكرية الصينية على مدار بداعات عظم اإلأواألولى بالثقافة الكونفوشيوسية التي تعتبر أهم 

وحتى المعاصر، حيث يمثل هذا الفكر البعد الثقافي  التاريخ الصيني القديم والمتوسط والحديث
للصين على مدى تاريخها الطويل، كما الزال يؤثر بشكل واضح في االتجاهات الفكرية المعاصرة 

، والتي تضمنت مجموعة من المبادئ المتصلة آسيامع مراحل التحديث في الصين وجنوب شرق 
في تحديد طبيعة العالقات  مهم دوروهو ما كان له  باألخالق واإلنسانية والطاعة لآلباء والحكام،

للسياسة  مهماً المختلفة في الصين، وهو ما ترافق معه تجسيداًطياف األالسياسية الداخلية بين 
المرحلة الثانية من الثقافة الصينية فقد  أما، المهمةهذه المبادئ  إلى استناداًالخارجية الصينية 

تحقيق العدالة  أجلماو تسي تونغ) والذي تميز عهده بالنضال من تمثلت في عهد الزعيم الصيني (
فيه االهتمام بالحريات والحقوق  أبدمام بالسوق والذي تعصر اإلصالح وااله وأخيراًوالمساواة، 

في تحديد طبيعة السياسة الخارجية للدولة  مهمثر أواالنفتاح على العالم الخارجي وهو ما كان له 
، حيث ترافق مع األمريكيةالواليات المتحدة  وخصوصاًطق المختلفة في العالم واالنفتاح على المنا

للصين وأصبحت قوة مؤثرة في النظام الدولي بحكم معدالت  مهمةهذا االنفتاح ثورة اقتصادية 
)، فالحقائق 2017في العالم (شحادة،  عسكرياًالنمو االقتصادي الذي فاق القوى العظمى المتحكمة 

انتهاج الدولة للنموذج السياسي واالقتصادي لالتحاد السوفيتي  إلىخاصة بالصين تشير التاريخية ال
تحاول إنجاح هذا النموذج مما  عاماً، حيث بقيت لثالثين 1949الذي وصف باالختالل منذ العام 

تخلى القادة الصينيون  1978مع حلول العام  أنه إالعلى عالقاتها الخارجية منذ ذلك الحين،  أثر
اعية عن هذا النموذج، حيث نجحت الصين بعد ذلك من التحول باالقتصاد من النظرة طو

بصياغة الدولة  وارتباطاًاقتصاد السوق المعولم، ففي التاريخ السياسي الصيني  إلىالمركزية 
الثورية فقد التحقت الصين بالمعسكر االشتراكي بقيادة االتحاد السوفيتي ضد الواليات المتحدة 
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بشكل دراماتيكي  أثركما  آسياشرق  إلىنشر صراع الحرب الباردة  إلىوهو ما أدى  ةاألمريكي
ن في مواجهة يتدخل الص إلىعلى عالقات الصين الخارجية وموقف العالم منها، هذا باإلضافة 

في فيتنام والحرب بالوكالة، حيث كانت تلك الحرب من العوامل  األمريكيةالواليات المتحدة 
تسي  ماو(في عالقات الصين بالواليات المتحدة وحلفائها طوال فترة الحرب، وبوفاة المؤثرة بشدة 

كانت الصين في موقف عصيب من الناحية االقتصادية والسياسية، حيث دأبت الصين بعد  )تونغ
االنفتاح االقتصادي والبراغماتية في عالقاتها الخارجية وتأكيد السعي  مبدأانتهاج  إلىهذه الفترة 

دينغ (عن قرارات وخطوات سياسية كبيرة، حيث جاءت رؤية عالن واإللتنمية االقتصادية نحو ا
التي عرفت بالتحديثات األربعة التي أسست لعهد جديد في السياسة الخارجية الصينية  )زياوبنغ

دول أوروبا الشرقية ولكن مع  أوتقدم الصين لن يكون عن طريق السوفيات  نأمن  تيقنهبعد 
، فبعد انهيار الشيوعية في أوروبا الشرقية فشل األمريكيةتقوده الواليات المتحدة  الغرب الذي

في إرساء تغير جذري سهم أالشيوعي الصيني في الدفاع عن االشتراكية في شرق أوروبا وهو ما 
الهدف هو الحفاظ على استقرار النظام في  أصبحفي العالقات الصينية مع القوى الرأسمالية حيث 

رت فيه الشيوعية، وبالتالي فقد انصب تركيز الصين على عوامل التنمية االقتصادية عالم هج
 وخصوصاًالحفاظ على الدولة عبر انتهاج سياسة انفتاح وتنافس في تشكيل العالقات الخارجية و

مع دول الخليج العربي في مطلع التسعينات لتوفير الطاقة البترولية، فجميع هذه العوامل التاريخية 
منذ نحو عقدين من  نهإ إذ، )2016مت في تغيير خارطة السياسة الخارجية الصينية (ثابت، أسه

الزمن ازداد االهتمام العالمي بالسياسة الخارجية الصينية وهو ما يرتبط بمجموعة من األسباب، 
قوة فبعد انتهاء الحرب الباردة واهتمام العالم بمبادئ الرأسمالية والتوسع التجاري ظهرت الصين ك

مثلت السياسة  اإلطاربتكلفة منخفضة، وفي هذا  مهمةاقتصادية عظمى مصدرة لسلع تنافسية 
حول العالم، حيث حاولت  مهمةمهمة لبناء عالقات مع أسواق استهالكية  آليةالخارجية الصينية 

السعي الدؤوب لفتح  إلىمع دول عديدة حول العالم، إضافة  تاريخياًترسيخ شراكات موجودة 
فقد ازداد  آخرجانب من ومنطقة الشرق األوسط،  أو األفريقيةاق جديدة سواء في القارة أسو

بعد ضعف المقدرات الروسية مع انتهاء الحرب  خصوصاًاالهتمام بالصين على الصيد األمني 
العسكري والتسلح  اإلنفاقمع ازدياد  خصوصاً عسكرياً مهمةالباردة وبرزت الصين كدولة 

كونها قوة سياسية مميزة بحكم تمتعها بحق النقد الفيتو  إلىرية النووية، إضافة والمقدرات العسك
  ).2016الدولي (منصور،  األمنفي مجلس 

في تحديد  ومؤثراً مهماً دوراًللتاريخ السياسي الصيني  نأمن خالل العرض السابق يتضح 
التي مرت بها الصين المراحل التاريخية  إن إذالسياسة الخارجية للصين في العصر الراهن، 

ومرورا بعهد  )كونفوشيوس(من أفكار  بدءاًوالتي ارتبطت بالجوانب الثقافية للفكر الصيني 
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وانتهاء بعصر الحداثة واالنفتاح السياسي واالقتصادي وما  )ماو تسي تونغ(الرئيس الصيني 
ن صراعات وما شهدته الدولة الصينية م اإلذاللواكبها من مراحل مختلفة تجسدت في قرن 

وحروب داخلية قد حددت معالم هذه السياسة، حيث ساهمت هذه التطورات في تعزيز فكرة 
من مقومات السياسة  مهماًومقوما  أساساًالسيادة الوطنية وعدم التدخل األجنبي الذي اعتبر 

بعد الحرب الكورية التي ردعت الغرب بالسالح الصيني، وعليه فقد  خصوصاًالخارجية الصينية 
سست هذه العوامل لسياسة خارجية متوازنة قائمة على التعاطي مع الفكر الليبرالي والتحرر أ

محل  تأصبحالنسبي من القيود األيديولوجية الشيوعية لصالح قضايا التنمية االقتصادية التي 
توجه هذه السياسة نحو بناء التكتالت إغفال االهتمام األول للصين في العصر الراهن مع عدم 

  سباق التسلح. إطارسكرية والسياسية في الع

 :احتياجات االستقرار والشرعية. 2.2.2

 1976 في) دونغ ماوتسي( وبعد موت أنه إلىالخاصة بالسياسة الخارجية الصينية دبيات األتشير 
 أكثر البالد جعل عن إال والعمالية الثقافية الثورة تسفر فلم عصيب، موقف فقد ترك الصين في

 أن كما المدارس، من الكثير الستينات، حيث أغلقت في عليه كانت عما عزلة وأشد وضعفاً فقراً
عصر االنفتاح نحو  إطالقتعليم، حيث تم  أي على الحصول يستطع لم الشباب من كامالً جيالً

صناع السياسة  أكد، حيث )دينج شياو بينغ(، في عهد الزعيم الصيني 1979اإلصالحات عام 
غرس نظام بيروقراطي تكنقراطي  إلىنمية االقتصادية الجديدة والحاجة ة مركزية التيالصين

حكومي بوصفة استجابة شاملة لجميع اإلخفاقات الهيكلية ومشكالت شرعية النظام الماوي، حيث 
والتي تجسدت في احتجاجات عارمة من قبل النخب الصينية  1989عام  )تانانمين(زمة أغززت 

نحو اإلصالح  توجهاًإلصالح هذا التوجه، وهو ما ارتبط معه التي طالبت بالديموقراطية وا
صياغة عقد  إلىالتدريجي نحو اقتصاد السوق والتحرر السياسي، وهو ما أدى في نهاية المطاف 

التي تميزت  )جيانغ تسه مين تسو رونغ جي(تحت إدارة  1994-1992اجتماعي جديد في المدة 
جانب تسريع وتيرة  إلىالمساحة الشخصية فق أع في احتكار الحزب للسلطة في مقابل توسي

، وهو ما األفرادذلك في تحسين جودة حياة سهم أاإلصالحات الليبرالية الجديدة في البالد، حيث 
ساهم في إعادة تشكيل المخاوف الكامنة للنظام السياسي وتحسين الوسائل المقترحة لدعم هذا 

ومصالحها وتساعد على متابعة أهدافها وأداء  التوجه وتمهيد السبل التي توضح مبادئ الصين
دورها السياسي والدبلوماسي بنجاح على الساحة العالمية، هذا التحول وحاجة الصين لالستقرار 

التنمية االقتصادية لغيات دعم االستقرار  أهدافوالشرعية دفع الدبلوماسية الصينية نحو خدمة 
  .)2014السياسي في البالد (مسارات، 
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 :األمريكيةالعالقة بين الصين والواليات المتحدة . 3.2.2

الصينية مراحل متنوعة ما بين حالة الرفض والعداء للعالقات مع  األمريكيةلقد شهدت العالقة 
 1919وما بين المطالبة بعالقات متوازنة معها، فمنذ معاهدة فرساي عام  األمريكيةالواليات المتحدة 

كنتيجة مباشرة لقيام الرئيس األمريكي ويلسون بدعم  األمريكيةلمتحدة ناهض للواليات اماشتد التيار ال
الصين، وقد  إلىاليابان بدال من اعادتها  إلىمنح شبه جزيرة شاندونغ المنزوعة السالح من المانيا 

مساعدات  )روزفلت(قدمت إدارة الرئيس األمريكي  إن إلىاستمرت هذه العالقات في حالة من التوتر 
العشرينات، وقيام أمريكا بدعم الصين واخر أالصين خالل المجاعة الكبرى  إلىة جدا غذائية ضحم

المسيرة نحو  ةوالمسماالحرب المحليين مراء أعندما بسطت سيطرتها ضد  )شيانغ كاي شيك(بزعامة 
معونات عسكرية ضخمة رسال إالشمال وتقديم الدعم للصين خالل حرب المحيط الهادي من خالل 

تشنغ (دبة، وخالل هذه المسيرة برز تيار يدعم وجود مثل هذه العالقات حيث كان الجنرال لمنطقة الح
 )ماوتسي تونغ(ويتملقها فيما كان  األمريكيةارض الضغط على الواليات المتحدة عي )كاي شيك
رئيس وزراء لجمهورية الصين  أولتعامل  إلىغير معادين ألمريكا، هذا باإلضافة ن ووالشيوعي
مع الواليات المتحدة األمريكية، وبعد تفكك العالقة بين االتحاد  1976-1949بين عامي  الشعبية

حيث بقيت الصين في المعسكر المناهض ضالع األ ثالثيةالسوفيتي والصين أصبحت هذه العالقة 
للواليات المتحدة، واستغلت الواليات المتحدة هذا التفكك لالستفادة من فرص االنقسام بين الصين 

)، حيث شكل االجماع الصيني األمريكي حول التهديد الذي يمثله االتحاد 2013 (غودمو، وسكووم
في  األمريكيةالسوفيتي ومواجهة تهديد المصالح المشتركة األساس االستراتيجي للعالقات الصينية 

يس قيام الرئ ثرإ)، ومن ثم تم تتويج هذه العالقات 2003 السبعينات والثمانينات (تشنج ودونج،
إلرساء  )ماو(حيث اجتمع مع الرئيس  1972الصين عام  إلىبزيارة تاريخية  )نيكسون(األمريكي 

، حيث وصلت ذروة هذه العالقات مع االعتراف األمريكي مريكاأوأسس التفاهم بين الصين 
ي والتي تالها قيام الرئيس الصين 1979عام  )جمي كارتر(بالجمهورية الصينية من قبل إدارة الرئيس 

شكل العالقة مع الواليات المتحدة  فإن، ومع ذلك األمريكيةالواليات المتحدة  إلىبزيارة شهيرة 
لوقائعها  وفقاًلم تأخذ شكل التحالف بل حافظت على مسافة ثابتة وبدأت تحكم على كل حالة  األمريكية

المتأطرة  هذه العالقات إن .)2013 حسب ما تمليه المصالح الصينية (غودمو، أوالموضوعية 
تأخذ أهمية نسبة نها إالعوامل المؤثرة في السياسة الخارجية للصين، بل  أهمعلى ما يبدو من  تاريخياً

منذ إدارة الرئيسي  من القضايا المحلية في بعض األحيان، حيث شهدت هذه العالقة انفراجاً أكبر
ن المتبادل بالتبعية مع من خالل واقع الضعف االستراتيجي الصيني والتعاو )نيكسون(األمريكي 

والمشاركة االستراتيجية والسياسية على نحو متزايد من جهة أخرى التي  األمريكيةالواليات المتحدة 
برزت خالل الجهود الصينية لسد الفجوة بينهما، حيث تسعى الصين ضمن سياساتها الخارجية للحفاظ 
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دول  إلىالقتصادية للصين التي امتدت المصالح ا إن إذعلى مصالحها في مناطق العالم المختلفة، 
 دوراًالخليج العربي ودول أوروبا وغيرها من دول العالم التي تقع تحت النفوذ األمني األمريكي تلعب 

 نأفي الوقت الراهن، كما  األمريكيةفي توازن العالقة القائمة بين الصين والواليات المتحدة  مهماً
في طبيعة غفاله إال يمكن  واعتباراً ةمهمالبلدين تشكل ركيزة  حجم التعامالت االقتصادية التي تجمع

التهديد األمريكي للصين في الكثير من القضايا  فإنالسياسات التي تنتهجها الصين، وفي ذات الوقت 
من الدور األمريكي  وتخوفاً األهمية البالغة بالنسبة للصين تشكل هاجساً )تايوان(والتي تحتل قضية 

 فإنالتي تشعر بتهديد النفوذ الصيني المتنامي عليها، لذا  األمريكيةواليات المتحدة الذي تلعبه ال
لها  وفقاًالسياسة الخارجية الصينية تأخذ بعين االعتبار جميع هذه التشابكات التي أسست الصين 

ع مصالحها االستراتيجية وتتسم بالحذر الشديد وتجنب الصراع المباشر م إلىسياسة خارجية مستندة 
  .)2014 قدر اإلمكان (مسارات، األمريكيةالواليات المتحدة 

  :الهياكل المؤسسية. 4.2.2

بتزايد حجم نفوذها  ارتباطاًوالمؤثرة على الصعيد الدولي وذلك  المهمةتعتبر الصين من الدول 
الخارجي وتشعب مصالحها عبر القارات المختلفة، وفي ظل ما تشهده الساحة الدولية من تعقيدات 

 نفسها فوجدت القضايا، هذه في دورها وتفعيل القرارات باتخاذ تشابك فقد باتت الصين مطالبةو
 أدى ما الدولي، المسرح على واالقتصادية السياسية للتطورات أوسع وفهم أكبر جهاز إلى بحاجة

 ىإل قاد الذي األمر وهو وتشعبها، القرار بصناعة المعنية والمنظمات الهيئات رقعة اتساع إلى
 والبطيء التدريجي واقترابها المطلقة المركزية عن التدريجي وابتعادها القرار صناعة عملية تطور

 وبلورتها صقلها يتم ولم للتغيير وخاضعة واضحة غير تزال ال لكنها مؤسساتية أكثر صيغة من
  .فصولها كل تستكمل لم الصين في التحول عملية أن باعتبار بعد، وصياغتها

في صناعة السياسة الخارجية الصينية التي خضعت على  مهماً دوراًوامل المؤسسية وقد لعبت الع
مدى العقود القلية الماضية لعملية تحول في عدة توجهات لحفز وتأطير هذه السياسة وصياغتها في 

للهياكل المؤسسية السياسية الخارجية التي ظهرت في أنظمة حكم حديثة أخرى، حيث قرب أ إطار
في رسم معالم السياسة الخارجية  مهماً دوراًالنظام الصيني  إطارسات المختلفة في تلعب المؤس

للدولة، ويتمثل هذا الدور في مراكز القوى والتشكيالت االجتماعية المتنوعة بداخلها مثل الوزارات 
والدوائر التجارية والصناعية كاديميات واألالمتنوعة ومؤسسات الدولة والجيش ومراكز الفكر 

تآكل فكرة القائد األعظم في  إلىعن الشبكات والنخب االجتماعية، هذا باإلضافة  فضالًالعام ي ألروا
 )، وعلى2014 عملية االختيار الجماعي (مسارات، إلىبساطة تستند  أكثرالصين لصالح قيادات 
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 قبضة من وخروجها الصين في القرار صناعة عملية على طرأت التي التطورات كل من الرغم
 العقبات من الكثير تعاني تزال ال أنها إال عليها، جدد العبين ودخول جماعية قيادة إلى فردال

 الفساد وتفشّي حر إعالم وجود وعدم البرلمانية والرقابة الشفافية لغياب نتيجة والتحديات
 عتبري كما الدولة، دور على مهيمنًا بل متداخالً يزال ال الحزب دور أن كما والتملق، والمحسوبية

 العقبات أهم من بينها التنسيق وغياب المصالح تضارب نتيجة المختلفة الدوائر بين التناقض
  .الصين في القرار صناعة عملية تواجه التي والتحديات

 بينغ داي( الدولة مجلس مستشار تكليف خالل من سدها وحاولت الثغرة لهذه القيادة تنبهت ولقد 
 بعد يصبح ولم بعينها قضايا في منحصراً ظل ذلك لكن جهات،ال مختلف بين التنسيق ةمبمه )غو
 العسكري بين أو والتجاري السياسي بين التناقض القائمة التناقضات أبرز من ولعل متكاملة، آلية

 استجابة بأنها القرار صناعة عملية في الصينية التجربة تتميز والعسكري كما والتجاري والسياسي
 لكن مدروسة، علمية خطط عن ناتجة وليست المستجدة لظروفا فرضتها موضوعية لتطورات

 مناسبة آلية لصياغة المستقبل في مرشحة -البطيئة الحركة على اعتادت التي- الصين فإن هذا رغم
 ووضعها" تصيينها" يجري عدة تجارب من مزيجا بل أخرى دول لتجارب تقليداً تكون لن وبالتأكيد

 قد )فوكوياما( نبوءة فإن ذلك بخالف األمور جرت وإذا ،دائماً الصين دأب هو كما صيني قالب في
 الصيني السياسي النظام انهيار توقع قد" التاريخ نهاية" فكرة منظر كان فقد ،واقعياً أمراً تصبح
 آليات غياب وبسبب الجماهيرية وقاعدته السياسي هرمه قمة بين االتصال قنوات فقدان بسبب

  .)2013 ر،والشفافية (شحرو المحاسبة

تنسيق متواصل بين  إلىتعزيز سياسة خارجية أكثر وحدة ومستندة  إلىوعليه "فقد سعت الصين 
الوطني،  األمنعدة مجموعات رائدة وصغيرة (الشؤون الخارجية،  إنشاءمن  بدءاًأجهزة الدولة 

في تحديد هذه السياسة"  مهمةكفواعل  2013 عامالقومي  األمنالشؤون البحرية) ومجلس 
  ).9، ص2014 مسارات،(

تفاعل العوامل المتنوعة المرتبطة باإلرث التاريخي للصين  نأمن خالل العرض السابق يتضح 
 األمريكيةعالقتها بالواليات المتحدة  إلىاالستقرار والشرعية، هذا باإلضافة  إلىوحاجة الصين 
قطبي الثنائي والهياكل المؤثرة على الصعيد الدولي بعد تفكك النظام ال المهمةبصفتها القوة 

جميع هذه العوامل تتداخل فيما بينها لصناعة السياسة  نأالمؤسساتية الصينية، وعليه يرى الباحث 
الحفاظ  إلىالخارجية الصينية المتعلقة بالقضايا المتنوعة على الصعيد الدولي، حيث تسعى الصين 

المؤثرة في النظام الدولي  على وحدة التماسك الداخلي من ناحية وتجنب الصدام مع القوى
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مع السعي للحفاظ على توجهاتها االقتصادية ومناطق النفوذ  األمريكيةالواليات المتحدة  وخصوصاً
النخب رضاء إوالعام الداخلي بتوجهاتها  الرأيتعزيز  إلىالخاصة بها، وفي ذات الوقت فإنها تسعى 

ية متوازنة في صناعة السياسة الخارجية، الفاعلة في صناعة القرار، جميع هذه العوامل تتطلب عمل
تحديد التوجهات تعتبر عملية معقدة في ظل هذه التجاذبات المتناقضة وتحتاج وعملية التوازن  إن إذ

تبنى هذه االتجاهات بتوجه استراتيجي يقوم على  نأيجب  إذاالتجاهات، بداء إالحذر الشديد في  إلى
عين االعتبار العوامل األخرى المعززة الستقرار هذه ب األخذمع  حفظ المصالح الصينية أوالً

  المصالح.

  فلسطين في السياسة الخارجية الصينية 3.2

 :1993العالقات الصينية الفلسطينية قبل عام . 1.3.2

ماضية من التعاون العربي الصيني، فقد حقق  عاماًن يستمن  أكثرالعقود الماضية فمنذ  إلىبالنظر 
 في به يحتذى نموذجاً وأصبح ،وعمقاً اتساعاً قفزة تاريخية العربي صينيال هذا التعاون الودي

 المتبادل باالحترام يلتزمان الجانبين نإ إذ ناجحة، وتجارب خبرة الجنوب واكتسب – الجنوب تعاون
 األوضاع على تقلبات كانت مهما وشريكين وصديقين أخوين وظال المساواة قدم والتعامل على

 إلى يسعيان وظال والتنمية المشتركة المشترك والكسب المتبادلة بالمنفعة يتمسكانو الدولية، الساحة
 الداخلية، األوضاع بها مرت التي كانت التغيرات مهما المستدامة والتنمية المشتركة المصلحة
 والطرق السياسية النظم يحترمان وظال الحضاري والتواصل والتبادل الحوار تعزيز على ويعمالن
(وثيقة سياسة الصين  ةاأليديولوجي الزاوية من االختالفات كانت مهما الجانب اآلخر لدى التنموية

من العالم العربي الذي تشكل قضاياه وتحالفاته  جزءاً)، وتعتبر فلسطين 2016تجاه الدول العربية، 
قات العربية في التعامل الدولي مع القضية الفلسطينية، لذا فقد كان لتطور العال ومؤثراً مهماً جزءاً

على العالقات الفلسطينية الصينية والمواقف  أطربحجم التطور الذي  مباشراً ارتباطاًالصينية 
)، فبعد تأسيس جمهورية الصين 2011 ،نبارياألالمتنوعة لدولة الصين تجاه القضية الفلسطينية (

عتراف والشرعية كان الهدف الرئيسي لصناع القرار الصيني هو البحث عن اال 1949الشعبية عام 
المرتبطة بالدولة الناشئة، فكان توجهها الرئيسي لمنطقة الشرق األوسط للبحث عن اعتراف وتأييد 
دول المنطقة التي تعتبر في معظمها دول معترفة بتايوان، وهو ما دفع صناع القرار في جمهورية 

لتعزيز نفوذها في تلك اعتماد استراتيجية دعم حركات التحرر كمدخل رئيسي  إلىالصين الشعبية 
عن التدخل الخارجي للقوى  بعيداًاستقاللية شعوب تلك المنطقة في إدارة ازماتها  إلىالدول والسعي 

استراتيجية جمهورية الصين الشعبية تجاه التعامل مع الصراع  إليهالمختلفة، فهذا الموقف استندت 
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 األمريكيةفقد سعت الواليات المتحدة  )، وفي الجانب المقابل2018 (بوكابوس، اإلسرائيليالعربي 
الصين لهذه الحقيقة والتوجه األمريكي فقد  إدراكلعزل الصين عن التأثير في العالم الخارجي، ومع 

تحقيق دور فاعل ومؤثر  إلىتعزيز عالقاتها الخارجية بهدف الوصول  أجلضاعفت جهودها من 
يتم دون االنضمام للمجتمع الدولي  نأتحقيق هذا الهدف ال يمكن  إن إذفي النظام الدولي، 

الساعية لعزلها عن  األمريكيةمن هذا الفهم والتقدير الصيني للمواقف  وانطالقاً)، 2011، األنباري(
بعد تأسيس  خصوصاًالتأثير في العالم الخارجي فقد شرعت بتعزيز عالقاتها بالعالم العربي 

استقالل مجموعة من الدول العربية التي  الذي ترافق معه 1949 عامجمهورية الصين الشعبية 
بدأت بالتحرك الدبلوماسي والتفاعل مع جمهورية الصين الشعبية، وبتتبع حركة ومسار تلك 

وحتى العقد  1949 عامالعالقات، فقد كانت العالقات العربية منذ نشأة جمهورية الصين الشعبية 
أهمها خضوع مجموعة من الدول  الخامس من القرن الماضي تتصف بالفتور ألسباب متنوعة،

الدول التي  نأفي سعيها نحو االستقالل السياسي، كما نهاكها إوالعربية للحركة االستعمارية الغربية 
الذي حد من  األمرحصلت على االستقالل كان ينقصها المعرفة الحقيقية والكافية بالصين الجديدة 

بية، وبالرغم من اعتراف الدول العربية في تلك إمكانية إقامة الصين عالقات فاعلة من الدول العر
الموقف الصيني تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي اتسم بالحياد  نأ إالللصين،  ممثالًالحقبة بتايوان 

اعترفت بجمهورية  األوسطدولة في الشرق  أولإسرائيل هي  نأفي أوائل الخمسينات بالرغم من 
لصين مشغولة بأعبائها الداخلية ولم تكن تولي القضية الصين الشعبية، ففي هذه الفترة كان ا

فقد شكل هذا المؤتمر  1955 عامومع انعقاد مؤتمر باندونج  أنه إال، واضحاً اهتماماًالفلسطينية 
بدأت الصين التحرر من  إذنقطة تحول في السياسة الصينية الخارجية تجاه القضية الفلسطينية، 

وهو ما جعل الصين تبدي فريقية واأل اآلسيويةوماسي مع الدول عزلتها الداخلية والتفاعل الدبل
بالقضية الفلسطينية، حيث كان العتراف جمهورية مصر العربية بجمهورية الصين  واضحاً اهتماماً

 وخصوصاً األفريقية اآلسيويةفي تفعيل الدور الصيني نحو االهتمام بالقضايا  المهمالشعبية األثر 
ي باتت الصين تشدد وبجميع المناسبات مساندتها للحقوق الفلسطينية، ومن القضية الفلسطينية الت

بعد انعقاد مؤتمر  إالالسياسة الصينية الرسمية تجاه القضية الفلسطينية لم تتبلور  نأالمالحظ هنا 
حيث ارتكزت هذه السياسة على الجوانب األيديولوجية الصينية التي كانت تعتبر  1955باندوج عام 

الالتينية هي بمثابة (ريف العالم)، بينما البالد المتقدمة في الغرب  وأمريكافريقيا أو آسيا نأ
تجربة الريف الصيني في حصاره للمدن الصينية التي كانت واقعة  وأنالرأسمالي تمثل المدن، 

 فإنتحت سيطرة القوى االستعمارية األجنبية والرجعية المحلية عن طريق الحرب الثورية المسلحة، 
الطريق الوحيد  نأسياسة خارجية للصين تعتمد هذا التوجه والذي يتخلص في فرزت أذه التجربة ه

يكون بمحاصرة ريف العالم لمدنه أي حصار البلدان  إنمالنجاح ثورات شعوب العالم الثالث 
 الصين أيدتلذا  ،)2015الرأسمالية الغربية بواسطة الثورات المسلحة في القارات الثالث (القبط، 
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ضعاف إ إلىمن حركة التحرر الثورية العالمية الهادفة  جزءاًالكفاح المسلح الفلسطيني باعتباره 
الحرب الثورية في  نأوباعتبار  األمريكيةاالستعمار العالمي الذي تتزعمه الواليات المتحدة 

ائيل) فلسطيني هي نموذج للمفهوم الصيني محاصرة (الريف الثوري الفلسطيني) لمدن العالم (إسر
ثمة  أن للقاهرة زيارته أثناء ألي أن شو" آنذاك الصيني رئيس الوزراء وأعلن )،2018(كركوري، 

 للدول الصين مؤازرة إلى العالقة يستند هذه أساس وأن العربية، بالدول الصين تربط قوية عالقات
وقد  ،فلسطين ىعل اإلسرائيلي العدوان من وموقفها على أراضيها، وسيادتها قضاياها، في العربية

انطلقت السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية خالل هذه الفترة من مجموعة من 
 كما يلي إيضاحهاالتوجهات الصينية المرتبطة بالوجود اإلسرائيلي في فلسطين والتي يمكن 

  ): 377ص ،2014 (المشابقة،

يالية للتدخل في الشؤون الداخلية للعالم لخلق إسرائيل هو إفساح المجال لإلمبر السبب الرئيس نأ -1
 العربي.

  الغربية بصورة خاصة.مبريالية اإلبناء الكيان اإلسرائيلي سببه الحفاظ على المصالح  نأ -2

 والتغلغل بها.فريقيا أو آسياإسرائيل هي قاعدة لتهديد  نأ -3

 .األمريكيةبريالية ماإلفي يد  آلة بأنهاووصف إسرائيل  األمريكيةالتشديد على دور االمبريالية  -4

 أيمبدبداية العالقات الفلسطينية الصينية فقد ارتكزت على  إليهاالمبادئ التي ارتكزت  إلىوبالنظر 
بكين  إلىزيارة رسمية لوفد حركة فتح  أولالدعم المادي والمعنوي للقضية الفلسطينية وذلك خالل 

الصين  إلىالشقيري  أحمدبرئاسة  وما تاله من زيارة وفد منظمة التحرير الفلسطينية 1964 عام
 حيث شهدت العالقات الفلسطينية الصينية نقلة نوعية بعد هذه الزيارة التي تمت بناء ،1965 عام

الصين عالقات  أقامت)، وعليه فقد 2018على دعوة رسمية من الحكومة الصينية (كركوري، 
لحركات  نموذجاًلصين باعتبارها ا إليهارسمية مع منظمة التحرير الفلسطينية والتي كانت تنظر 

، 1969 عامالتحرر والكفاح المسلح والحرب الشعبية، حيث قامت بافتتاح مكتب رسمي للمنظمة 
حد كبير، فمن  إلىيخدم أهدافها وسياساتها  نأ شأنهمن  نأدعمها للمنظمة  إلىحيث تنظر الصين 

ولم تكن عالقاتها جيدة مع االتحاد  يةاألمريكناحية كانت منظمة التحرير معادية للواليات المتحدة 
دعم الصين  فإنعربي وبالتالي جماع إوفقد نشأت المنظمة بموافقة  وأخيراًالسوفيتي عند نشأتها 

  ).Yitzhak, 1977( من توطيد عالقة الصين بالدول العربية مزيداًللمنظمة يعني 

الصين بشكل كامل مع منظمة  طبيعة تطور العالقات الفلسطينية الصينية فقد وقفت إلىوبالنظر 
المحطات، حيث اتصفت جميع في التحرير في عالقاتها وكانت سياساتها منددة لالحتالل اإلسرائيلي 
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فيما يتعلق بقضايا  أوالسياسات المعلنة للصين باالنتقاد الشديد إلسرائيل سواء فيما يتعلق بسياساتها 
سياسة بربرية  بأنهاصفت السياسة اإلسرائيلية االستيطان واالعتداء على الشعب الفلسطيني، حيث و

إسرائيل عندما انتقدت  إلىاالنتقادات التي وجهتها الصين شد أ، وقد كانت 1977 عامووحشية وذلك 
الهتلرية عندما لمانيا أرئيس الوزراء اإلسرائيلي بيغن عندما قارنت سياسة إسرائيل التوسعية بسياسة 

هتلر طبخ نظرية المجال الحيوي ليبرر توسعه، لقد  نأبحقيقة  نذكر بيغن وزمالؤه نأقالت "نود 
  نجح في االستيالء على نصف أوروبا وعلى الرغم من ذلك فقد القى حتفه.

  

  .حقبة توجيه السياسة الخارجية الصينية بالفكر األيديولوجي الشيوعي :3.2شكل 

  المصدر: إعداد الباحث.

 إذل الدعم للقضية الفلسطينية في عقد السبعينات، وقد حدث التحول في مواقف الصين تجاه شك
الكفاح المسلح، ولم تعد تنادي بمعاداة  إلىابتعدت عن نهج الدعم لحركات التحرر التي تدعوا 

إسرائيل وأصبحت تسعى إلقامة عالقات دبلوماسية مع الحكومات التي تناهض االتحاد السوفيتي 
ثمة مجموعة من األسباب  إن إذتلك الحكومات،  بغض النظر عن األيديولوجيا التي تؤمن بها

األمم المتحدة والصراع الصيني  إلىدخول الصين  رأسهاالكامنة وراء هذا التحول يقف على 
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لصالح إعادة تشكيل هذه العالقات وجذبها نحو  األمريكيةالسوفيتي الذي استغلته الواليات المتحدة 
الذي انعكس على طبيعية  األمرلفة من العالم، االتجاه األمريكي اإلسرائيلي في مناطق مخت

هذه التوجهات خالل ثمانيات  أخذتوبالتالي  ،التوجهات الصينية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية
عن  في الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية، فعوضاً تنازليا اتجاهاًوتسعينات القرن العشرين 

من المواقف  تدريجياًتقترب  أخذتالقضية الفلسطينية، فإنها تمسكها برؤية مبدئية منسجمة إزاء حل 
 نأ) 2014 )، ويضيف (الهليس،2017(الحداد،  األمريكيةالمهادنة إلسرائيل والواليات المتحدة 

أنور ثرها إوالتي قام على  1979موقف الصين من اتفاقية كامب ديفيد بين مصر وإسرائيل عام 
اتسمت تصريحات قادتها بعبارات عامة فهي  إنمامعارضا،  موقفاً سرائيل لم يكنإلالسادات بزيارة 

حل النزاع  نألم تكن تعارض هذه االتفاقية، بل على العكس فقد اعتبرت الصين وألول مرة 
، حيث تضمن المواقف الصينية في تلك الفترة عبارات عامة معقوالً بالطرق السلمية يعتبر حالً

تنسحب من األراضي المحتلة عام  نأإسرائيل يجب  نأعتبر تنادي بحق إسرائيل في الوجود وت
جميع هذه المواقف تعبر وبشكل  فإنا مع الحقوق المشروع للشعب الفلسطيني، وبالتالي وأنه 1967

  مصالحها القومية العليا. إلى استناداًجلي عن التغير في سياسة الصين وعالقاتها بالقضية الفلسطينية 

التسوية  إلىي توجهات الصين من االنتقال لتأييد فكرة الكفاح المسلح وعلى الرغم من التغير ف
مواقفها قد بقيت ثابتة وبصورة استراتيجية في دعم  نأ إالالسياسية السلمية للقضية الفلسطينية، 

القضية الفلسطينية ومساندتها، فعلى الرغم من توتر عالقات الصين ببعض الدول ومنها مصر 
الصين لم تنتهج  إن إالسطينية كنتيجة لقيام الصين بإنشاء عالقات مع إسرائيل ومنظمة التحرير الفل

للقضية الفلسطينية في مواجهتهم ألمريكا وإسرائيل فلم تتوان الصين  أوقط سياسة معادية للعرب 
وتأييدها لكفاح الشعب الفلسطيني واللبناني ضد  1982الغزو اإلسرائيلي للبنان عام  إدانةعن 

  .)2015 القبط،(إلسرائيلي كما ورد على لسان مندوبها الدائم في األمم المتحدة العدوان ا

مواقف الصين الداعمة لحركات التحرر والتي تجسدت  نأمن خالل العرض السابق يرى الباحث 
في دعم القضية الفلسطينية بشكل عميق من خالل تأييدها لحركة الكفاح المسلح والحركة الثورية 

عقد السبعينات من القرن واخر أوحتى  1949 عامقيام جمهورية الصين الشعبية  الفلسطينية منذ
الماضي، هذا التأييد قد ارتبط بشكل مباشر بالبعد األيديولوجي للحزب الشيوعي الحاكم الذي يؤمن 

والذي كان يرى في  األمريكيةبالحركة الثورية ومناهضة الرأسمالية بقيادة الواليات المتحدة 
وهو ما انعكس على تطورات الموقف  األمريكيةلتنفيذ سياسات الواليات المتحدة  مهمةداة إسرائيل أ

الصيني من قضية الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، وهذه األيديولوجيا التي سيطرت خالل الفترة منذ 
ورية قيام جمهورية الصين الشعبية حتى نهاية السبعينات بدأت بالتغير لصالح المصالح القومية لجمه
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الصين، حيث ضعف تأثير النزعة األيديولوجية لصالح المصالح القومية التي تعبر عن طموحات 
  الصين ونظرتها المستقبلية لدورها في النظام الدولي الحديث.

 :2018-1993العالقات الصينية الفلسطينية . 2.3.2

اطي مع القضية الفلسطينية منذ في المواقف المتعلقة بالتع جذرياً لقد شهدت السياسة الخارجية تغيراً
، حيث انتقل التعامل مع القضية الفلسطينية من الدعم المباشر للحركة الثورية الممثلة 1978 عام

 العربية الذي المنطقة في الصينية القومية التحول نحو تعزيز المصالح إلىبحركة التحرر الوطني 
 التسوية تأييد إلى اتجهت القرن العشرين من مواقفها، فمنذ السبعينيات في األساسية الركيزة يعد

 القرن ثمانينات موقفها المؤيد للتسوية السلمية في واستمر السلمية للصراع العربي اإلسرائيلي،
 للسالم، دولي مؤتمر خالل من يتم اإلسرائيلي على أن إلنهاء الصراع العربي مدخالً أيضاً العشرين

 الخطوط تتجاوز لم أنها إال العربي، الحق بعدالة عة الصين)، فعلى الرغم من قنا2015 (البدراني،
 ،أيضاً ما حد وإلى الغرب، فاالعتدال، مع لمصالحها تهديد حقيقي إلى تقود قد التي الحمراء،
 العربية المحورية، وهكذا، القضية هذه مع الصينية الدولة لتعامل األساسيتين السمتين كانتا الحيادية

المسلح،  الكفاح شعار عن التخلي من الصين تمكنت اإلسرائيلية -العربية السالم عملية ضوء وفي
 الدبلوماسي التمثيل بتبادل انتهى وقد األوسط، الشرق في السالم لعملية الكامل الدعم وتبني موقف

 ثم ومن مدريد، من المنطلقة السالم عملية لبدء التالي العام أي 1992 عام إسرائيل دولة مع
 عن المنبثقة المياه للجنة 1993عام  استضافتها خالل من العملية هذه في الةالفع مشاركتها

)، وبالرغم من التحول 1999وإسرائيل (أبو جابر،  العربية الدول بين األطراف متعددة المفاوضات
في الموقف الصيني في التعاطي مع القضية الفلسطينية تجاه النزوع نحو تأييد الحل السلمي للصراع 

الموقف الصيني المتوازن تجاه هذا الصراع ربما ال يجعل من دورها في  نأ إالاإلسرائيلي، العربي 
للصين عالقات تجارية  إن إذقضايا الصراع محل ترحيب داخل إسرائيل على وجه الخصوص، 

هناك فجوة ضخمة فيما يتعلق بفهم طبيعة المنطقة، فالصين ليس لديها  نأ إالجيدة مع إسرائيل 
ال توجد دولة باستثناء  أنهوال ميراث من التدخل في قضايا المنطقة، كما  اآلليات الصالت وال

يساء  أنهاالواليات المتحدة تحظى بثقة إسرائيل فيما يتعلق برعاية عملية السالم، حيث ترى إسرائيل 
 آخرنب ، ومن جااألمريكيةفهمها في عالم ال يتفهم الوضع اإلسرائيلي كما تتفهمه الواليات المتحدة 

القوى  ت لهعدأبوجود مؤتمر مدريد الذي دراكها إعند  إالالصين لم تقم باالعتراف بإسرائيل  فإن
 إن إذتبقى وحيدة ومنعزلة عن العالم فقامت باالعتراف بإسرائيل،  الأالكبرى العالمية ففضلت 

غم من التأييد عالقات معلنة مع إسرائيل قبل هذا المؤتمر، وعلى الر أيةالصين لم تقم بإقامة 
تتعمد االبتعاد عن تفاصيل هذه العملية  أنها إالالصيني لتسوية تاريخية للصراع العربي اإلسرائيلي 
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، حيث تجسد موقف الصين بتأييد ما هو متصل األمريكيةالتي كانت تعتبرها تحت الوصاية 
تمرار في نسج عالقات بالمفاوضات العربية اإلسرائيلية دون التدخل المباشر في تفاصيلها، مع االس

 تماماً، وربما تكون الصين راضية اآلخرفي مواجهة حد ألالصراع دون االنحياز  أطرافقوية مع 
النفوذ السياسي  نأ إالعن قيام الواليات المتحدة األمريكية بهذا الدور لمصلحة االستقرار اإلقليمي، 

ولن يطول الوقت الذي ستكون فيه الصين  لسياساتها القاصرة هو الذي يتآكل للواليات المتحدة وتبعاً
)، فالموقف 2017 أخرى شركاء فاعلين في دبلوماسية الشرق األوسط (الفاضي،سيوية آوقوى 

اإلسرائيلية ولم تعد الصين  األمريكيةيقترب بشكل تدريجي من المواقف  بدأالصيني في التسعينات 
على إسرائيل  إلىلم تعد الصين تنظر  إذ تتمسك بمواقف مبدئية حيال الصراع العربي اإلسرائيلي،

هناك مجاالت كثيرة  نأعلى أساس  وإنماجزء من شبكة الدفاع الغربي المعادية للشيوعية  أنها
في سياسة الصين  مهمةاحتالل مكانة  أجلللتعاون بينهما، فقد سعت إسرائيل وركزت جهودها من 

لوجيا المتقدمة وخاصة العسكرية منها والتكنتقدمه للصين في مجال  نأالخارجية من خالل ما يمكن 
  .)2011 ،األنباري(

  

  .التحول البراغماتي للسياسة الخارجية الصينية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية :4.2شكل 

  المصدر: إعداد الباحث.
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من وبالرغم  أنهالمالحظ هنا  فإنطبيعة العالقات الفلسطينية الصينية خالل هذه الفترة  إلىالنظر بو
العالقات الرسمية الفلسطينية  نأ إالالتغير في الموقف الصيني تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي، 

التي يمكن صعدة األخالل تلك الفترة، على جميع  وملحوظاً متزايداً نمواً هاالصينية قد شهدت خالل
  كما يلي: إيضاحها

  :العالقات السياسية. 1.2.3.2

تعزيز التعاون  إلىلسطين في القضايا السياسية المختلفة وقد سعت لف رئيسياً داعماًالصين  دتع
التي تخص الشعب الفلسطيني وقد  المهمةالسياسي مع السلطة والوطنية الفلسطينية في القضايا 

التالية  المهمةتمثلت معالم العالقات السياسية الصينية الفلسطينية في مجموعة من التوجهات 
  ):2014 (الهليس،

سفير لفلسطين لدى الصين السيد  أول، حيث مثل 1992 عاملصين للسفارة الفلسطينية افتتاح ا -1
 بدولة فلسطين. كامالً اعترافاًيوسف رجب الرضيع وهو ما يمثل في العرف السياسي 

حيث  1995مبادرة الصين الفتتاح سفارتها لدى السلطة الوطنية الفلسطينية في قطاع غزة عام  -2
 .)Geng Xiao Long(جينغ تشياو لونغ تولى بعثة الصين السيد 

 السالم لعملية الخاص على الدعم السياسي للمواقف الفلسطينية فقد قام المبعوث الصيني تأكيداً -3
 في زيارة تاريخية للرئيس الفلسطيني ياسر عرفات )جيه شي وانغ( السفير األوسط الشرق في
 له وشعباً الصين قيادة دعم عن بيرتع أبلغ في ،)م2004( يونيو في محاصر وهو مقر قيادته في

 .) 2012 اإلسرائيلية (اللوح، العسكرية اآللة وجه في الفلسطيني الشعب ولصمود

 .2012األمم المتحدة كدولة مراقب عام  إلىدعمت الصين طلب فلسطين لالنضمام  -4

د التأكيد على الدعم الصيني لحقوق الشعب الفلسطيني خالل زيارة الرئيس الفلسطيني محمو -5
الصين على ضرورة استعادة الحقوق  أكدتحيث  2013الصين في شهر مايو  إلىعباس 

تحقيق سالم عادل، وقد تم التأكيد على هذا التوجه خالل  أجلالمشروع للشعب الفلسطيني من 
األراضي الفلسطينية في ديسمبر  إلى )Wang Yi(زيارة رئيس الوزراء الصيني وانج يي 

ن الثابت لمساعي الشعب الفلسطيني في إقامة دولة مستقلة ودعم لتجديد تأكيد الصي 2013
 مفاوضات السالم بين فلسطين وإسرائيل.

القدس الشرقية تمثل عاصمة الدولة الفلسطينية والتي تضمنتها النقطة  نأتأكيد الصين على  -6
 .2013 عاملحل القضية الفلسطينية  )شي جينغ بينغ(األولى من مبادرة الرئيس الصيني 
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 في عباس محمود الفلسطيني نظيره مع )بينغ جين شي( الصيني الرئيس اجتمع ،2017 يوليو يف
 الرئيس اقتراح ويتألف. الفلسطينية القضية تسوية حول" الصينية الرؤية" األول طرح حيث بكين،

 الدولي، المجتمع جهود وتنسيق المستدام، واألمن السياسي، الدعم حول تدور نقاط، أربع من )شي(
 لحل الصين تبذله جديد مسعى بمثابة الشاملة الرؤية هذه تعدالتنمية، حيث  خالل من السالم وتحقيق
 مع العمل مواصلة إلى الصين استعداد وتثبت المعقدة، الدولية األوضاع ظل في الفلسطينية القضية
الفلسطينية،  للقضية ودائم وعادل شامل حل إيجاد باتجاه للدفع واإلسرائيلي الفلسطيني الجانبين
 المبعوث أشار حيث المبتكرة، النواحي بعض" الصينية الرؤية" قدمت الدولتين، حل على وارتكازاً
 بوضوح تعكس 2017 رؤية أن إلى كه سي وو السفير األوسط الشرق إلى السابق الخاص الصيني

 عن فضالً لتنميةا خالل من السالم تحقيق وهي أال الفلسطينية، القضية حل تجاه للصين جديدة فكرة
 وفلسطين الصين بين ثالثية حوار آلية إطالق الصين اقتراح أن السياسية، كما المفاوضات

 على فلسطين تساعد التي الكبرى المشروعات ودفع تنسيق إلى سعي الصين نأوإسرائيل، كما 
اتخاذ  لأجاالهتمام الصيني الكبير بالقضية الفلسطينية وسعيها الحصين من  على يبرهن النهوض
 .)2018 الفلسطينية (شينخوا، القضية لحل ملموسة إجراءات

  :العالقات االقتصادية. 2.2.3.2

لفلسطين في الجوانب االقتصادية المتنوعة، حيث قدمت والزالت كافة  رئيسياً داعماًالصين  تعد
حتى الدعم  وأالتجارية  أوالدعم للسلطة الوطنية الفلسطينية سواء في مجال البنى التحتية  أشكال

منها على تعزيز االقتصاد الفلسطينية وقد نمت هذه  المالي المباشر للخزينة العامة وذلك حرصاً
حتى يومنا هذا، حيث تمثلت مظاهر نمو  1994العالقات منذ إقامة السلطة الوطنية الفلسطينية عام 

  ): 2014 التالية (الهليس، المهمةهذه العالقات في مجموعة من الجوانب 

خصيص منحة مالية سنوية لتنفيذ مشاريع حيوية وخدماتية لتطوير البنية التحتية الفلسطينية في ت -1
 .األراضي الفلسطينية

تأطير العالقات االقتصادية الفلسطينية الصينية بشكل رسمي من خالل توقيع اتفاقية التعاون  -2
عالقات االقتصادية في تطوير وتنمية ال إلىالتي تهدف  2005 عاماالقتصادي والتجاري والفني 

مجاالت متنوعة تركز على إقامة مشاريع تعاونية متخصصة في المجاالت التجارية والصناعية 
والتبادالت الفنية والزراعية التي تشمل تبادل الخبرات والمعلومات الفنية التخصصية وتشجيع 

الزيارات للقطاعين  التعاون االقتصادي والتجاري واالستثماري والفني وإقامة المعارض وتبادل
العام والخاص، ولضمان نجاح تنفيذ هذه االتفاقية فقد تم تشكيل لجنة فلسطينية صينية للتعاون 

 االقتصادي والتجاري والفني سميت باللجنة االقتصادية المشتركة.
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، حيث تشير األمريكية يبلغ حجم التبادل التجاري بين فلسطين والصين مئات ماليين الدوالرات -3
 بأنالخاصة بالتجارة الخارجية الصادرة عن الجهاز المركزي لإلحصاء الفلسطيني اءات حصاإل

في حين لم  2016 عاممليون دوالر  382حجم الواردات الفلسطينية من الصين قد بلغت 
مليون لنفس العام (الجهاز المركزي لإلحصاء  61تتجاوز حجم الصادرات الفلسطينية للصين 

هذه اإلحصاءات تالقي مجموعة من التحفظات من قبل المسؤولين  إن إال)، 2017 سطيني،لالف
الفلسطينيين العاملين في السفارات الفلسطينية بجمهورية الصين الشعبية، حيث يشير السفير 

 واردات حول الفلسطينية الرسمية اإلحصاءات إن إلىالفلسطيني لدى الصين فوزي مهداوي 
 إن كون ،دقيقة ليست سنويا دوالر مليون 400 - 300 بنحو تقدرها والتي الصين من فلسطين

 التي الفواتير قيمة بموجب تحدد بدورها والتي المقاصة ضريبة على فقط تعتمد اإلحصاءات
 الواردات حجم أن إلى تشير الحقيقة بينما ،الفلسطينية المالية لوزارة الفلسطينيون التجار يقدمها

 .)2017سنويا (أبو غوش وبياتنة،  دوالر مليارات ةثالث إلى تصل قد الصين من الفلسطينية
أكثر  نأويؤكد هذا التوجه السفير الفلسطيني السابق لدى جمهورية الصين الشعبية الذي يؤكد 

 ،الفلسطينية هي من المنتجات الصينية %) من نسبة البضائع المعروضة في األسواق70من (
ين أكبر من ذلك بكثير خاصة أن الصادرات والص وحجم التبادل التجاري الحقيقي بين فلسطين

اإلسرائيلية وتسجل على أنها صادرات إلى إسرائيل باإلضافة لما  إلى فلسطين تمر عبر الموانئ
 وكل هذا الذي يقدر )من البطن(الفلسطينيين من خالل التجار اإلسرائيليين  يستورده التجار

التجارة الصينية  ال تسجل في سجالت وزارةاألمريكية اإلضافية والتي  بمئات ماليين الدوالرات
بعض السلع منها حجر  وتورد فلسطين للصين ،حول ذلك ولقد تم مخاطبتها بمذكرة رسمية

 .)2012 (اللوح، الرخام الفلسطيني

هذه طر ألم يقتصر الدعم االقتصادي لفلسطين على المجاالت التجارية واالستثمارية بل تعدت  -4
العسكري للسلطة الوطنية الفلسطينية، حيث تجسدت هذه العالقة في  العالقات نحو تعزيز الدعم

 عام الفلسطينية الوطنية السلطة وقوات الصيني الجيش بين توقيع اتفاقية المساعدات العسكرية
 الدعم العسكري الصيني لفلسطين من خالل تقديم الجيش الصينيطر أ، والتي تضمن 2007
 والذخائر األسلحة من حربي عتاد تتضمن عسكرية مساعدات الفلسطينية السلطة الوطنية لقوات

 على إسرائيل قد عملت إن إال ،السلطة قوات جاهزية ورفع قدرة لتعزيز حربي وعتاد غير
 .)2012 وقواتها (اللوح، الوطنية للسلطة المساعدات تعطيل دخول

القتصادي المنعقد المشاركة الفاعلة للصين في دعم االقتصاد الفلسطيني خالل مؤتمر باريس ا -5
مليار دوالر لدعم االقتصاد الوطني  7.4في هذا المؤتمر تقديم مبلغ قر أ، حيث 2008 عام

الفلسطيني على مدار ثالث سنوات كانت الصين من الدول الفاعلة لتحشيد الدعم لالقتصاد 
 الوطني بهدف تمكين السلطة الوطنية الفلسطينية من بناء مؤسسات الدولة الفلسطينية.
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طر أشكال الدعم في أاستمر االتجاه الصيني الداعم لالقتصاد الوطني الفلسطيني في تقديم كافة  -6
مليون دوالر  4متنوعة حيث قدمت الصين منحة إلقامة مقر وزارة الخارجية الفلسطينية بقيمة 

ع تقديم مساعدات إنسانية لقطاع غزة في العام ذاته من خالل توقي إلى، هذا باإلضافة 2008 عام
توقيع اتفاقية اقتصادية وفنية  إلىاتفاقية ثنائية مع السلطة الوطنية الفلسطينية، هذا باإلضافة 

وقعت  2009مليون دوالر لتعزيز التعاون االقتصادي مع السلطة الفلسطينية، وفي عام  5بقيمة 
ريع شركة مشروع المضائق الثالثة الصينية مذكرة تفاهم مع فلسطين للتعاون في مجال المشا

لوجيا واالستثمارات على أساس تنمية والكهرومائية التي تشمل تعزيز التبادالت وتحويل التكن
 مشاريع الري والطاقة الكهرومائية. 

في مجال  2005 عامفي إطار تطبيق االتفاقيات االقتصادية التي وقعت بين الصين وفلسطين  -7
شكيل اللجنة االقتصادية المشتركة، فقد التعاون االقتصادي والتجاري والفني والتي انبثق عنها ت

على بروتوكول تعاون اقتصادي  2011 عامتم تفعيل إطار عمل هذه اللجنة حيث وقعت 
وتجاري يقضي باالعتراف المتبادل بالمواصفات والمقاييس في كال البلدين وتفعيل االستثمارات 

 ركة.المشتركة وبحث إمكانية إقامة مناطق صناعية صينية فلسطينية مشت

وفي إطار نمو وتعزيز العالقات االقتصادية الفلسطينية الصينية فقد تم توقيع اتفاقيتي تعاون بين  -8
الصين، حيث  إلىخالل زيارة الرئيس الفلسطيني محمود عباس  2013 عامفلسطين والصين 

 إطارركزت االتفاقية األولى على تعزي التعاون االقتصادي والفني والثانية تتعلق بوضع 
 فيذي للتعاون الثقافي والتربوي الصيني الفلسطيني. تن

 في عقد اجتماع 2017 عاموقد استمر االتجاه اإليجابي للعالقات الفلسطينية الصينية الذي تتوج  -9
 تطوير إلىالذي يهدف  2017 نوفمبر في االقتصادية المشتركة الصينية الفلسطينية اللجنة

 لدولة الصينية االستثمارات جذب شأنها منالتي و والتجارية، االقتصادية العالقات وتعزيز
 المجاالت، مختلف في االقتصاد لتطوير الصيني الفلسطيني التواصل لزيادة باإلضافة فلسطين،

 للقضية والمساند الداعم بالدها موقف في االجتماع على الصيني السفير نائبة حيث أكدت
 الفلسطيني االقتصاد لتطوير الصيني المسعى إلى باإلضافة الدولية المحافل جميع في الفلسطينية

 دعم في تساهم نأ شأنها من التي" والطريق الحزام مبادرة" ورؤية مبادرة أهداف وتحقيق
 خاللمن  للقطاع الخاص الفلسطيني الصين تأكيد دعم إلى، هذا باإلضافة اقتصادياً فلسطين
القدرات (بوابة  بناء برامج من عديدال تخصيص خالل من البشرية الموارد لتنمية جديدة اتفاقية

  .)2017اقتصاد فلسطين، 
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  :العالقات الثقافية. 3.2.3.2

الصين امتداد طبيعيا للعالقات مع المنطقة العربية والتي رصدها التاريخ  عمالعالقات الثقافية  دتع
في القرن عبر االحتكاك الثقافي الذي قامت به البعثات المتنوعة للرحالة العرب مثل ابن بطوطة 

المنطقة العربية من أمثال البحار  إلىالرابع عشر الميالدي وقيام الرحالة الصينين بالوصول 
بالد العرب وحط رحاله في مكة المكرمة، وتلى هذه المرحلة من  إلىالصيني تشنج خه الذي وصل 

ف تعزيز أواصر مراحل التاريخ تبادل البعثات التجارية والثقافية بين الصين والبالد العربية بهد
من قبل الصين بالثقافة العربية  اهتماماًالعالقات والتعاون في مجاالت متنوعة، حتى غدى هناك 

اللغة الصينية، كما قام الصينيون بمحاولة  إلىوالكتب العربية  األعمالحيث تم ترجمة العديد من 
عمال واألرجمة بعض الكتب المنطقة العربية وإظهار هذه الثقافة عبر ت إلىنقل الثقافة الصينية 

المنتصر على الظالم وغيرها من نسان واإلاللغة العربية مثل حلم القصور الحمراء  إلىالصينية 
الروائية التي تعكس الثقافة الصينية، لذا فقد وقعت الصين على العديد من االتفاقيات  األعمال

ليبيا وسوريا وفلسطين وغيرها من الخاصة بالتبادل الثقافي مع الدول العربية مثل مصر واليمن و
فيما يتعلق بتطور العالقات الثقافية الصينية خالل هذه الفترة  أما)، 2014 الدول العربية (الهليس،

  :)2012 اللوح،( معالمها في النقاط التالية أهمفقد تجسدت 

 التعاون تأطير عالقات التعاون الثقافي والتربوي بين فلسطين والصين من خالل توقيع اتفاقية -1
 في مستوى التعاون ورفع والتي ركزت بنودها على تطوير 2003 عاموالتربوي  الثقافي

 تبادل وتسهيل ،التربية والتعليم مجال في والتعاون التبادل وتشجيع والفنون، الثقافة مجاالت
 إلقامة أيام وتخصيص ،البلدين والطلبة بين والخبراء المعلمين من التعليمية الهيئة أعضاء
 في التعاون على االتفاقية وتنص اآلخر، جامعات الطرف في طرف كل لجامعات ثقافية فعاليات

 وتعزيز ،المحفوظات ودور والمتاحف المكتبات بين وتعزيز الصالت والنشر الترجمة مجال
  .الثقافية والممتلكات التراث على والحفاظ والمتاحف اآلثار في مجال البلدين بين التعاون

بهدف تعزيز وتدعيم العالقات الفلسطينية  1995 عامة الصداقة الفلسطينية الصينية تأسيس جمعي -2
الفكرية، حيث تقوم الجمعية  أواالقتصادية  أوالصينية في المجاالت المتنوعة سواء الثقافية 

بتنظيم مجموعة من األنشطة للتبادل الفكري والثقافي التي تشمل المهرجانات والحفالت 
 .)104، ص2014 رها من األنشطة الهادفة لتعزيز هذا التعاون (الهليس،الدبلوماسية وغي

التعاون الثقافي األكاديمي بين الصين والجامعات الفلسطينية الذي تجسد برعاية الصين  -3
للطلبة الفلسطينيين على شكل منح دورية مقدمة من الحكومة كاديمية األلمجموعة من البرامج 
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المساهمة الفاعلة من قبل الحكومة الصينية بتقديم  إلىضافة الصينية للشعب الفلسطيني، باإل
المختبرات وتعزيز  وإنشاءالدعم المادي واللوجستي لهذه الجامعات كتطوير البنى التحتية 
 .)104، ص2014 المكتبات ورفدها بالكتب التي تحمل المعاني الثقافية الصينية (الهليس،

ازدادت وتيرته بعد قدوم السلطة الوطنية الفلسطينية،  التفاعل الثقافي الفلسطيني الصيني الذي -4
والمهرجانات المتنوعة المعارض في المتنوعة لهذا التفاعل في المشاركة  األشكالحيث تمثلت 

التي أقيمت في الصين، حيث شاركت فلسطين في مهرجان الفنون العربية األول الذي أقيم في 
المقابل فقد  اإلطارتعاون العربي الصيني، وفي فعاليات منتدى ال إطارفي  2006الصين عام 

 إلىيصالها إوشرعت فلسطين بتعزيز الثقافة الصينية داخل األراضي الفلسطينية وتجسيدها 
لقوا (أالذي حمل عنوان  2005 عامالجمهور الفلسطيني عبر إقامة معرض الصور الصينية 

قافة االجتماعية الصينية والتعريف التراث الصيني والث إبرازالذي تضمن  )الصين إلىنظاركم أ
 بها من خالل تلك الصور وعرض األفالم التي تجسد ثقافة الصين.

من  2010 عاماستمرت العالقات الثقافية الفلسطينية الصينية في الصعود حيث ازدادت وتيرتها  -5
قيم في خالل المشاركة الفلسطينية الفاعلة في الدورة الثانية لمهرجان الفنون العربية الذي أ

الصورة يصال إوالجمهور الصيني  إلىالصين، حيث هدفت فلسطين لنقل الثقافة الفلسطينية 
االجتماعية والفكرية لصوت الشعب الفلسطيني من خالل التبادل الثقافي بأنشطته المتنوعة التي 

 .ةمعالم التراث الفلسطيني وبيان تاريخ فلسطين وقضيتها وتطور محطاتها المتنوع إحياءشملت 

العالقات الفلسطينية الصينية قد شهدت حالة من االختالف  نأمن خالل العرض السابق يتضح 
بالمراحل التاريخية التي مرت بها الصين، حيث ارتبطت  ارتباطاًالنسبي من حيث مستوياتها وذلك 

ي سيطرت األيديولوجية الت واألطرعالقات الصين بالقضية الفلسطينية بالبرامج والمشاريع العالمية 
على العالم خالل المراحل األولى لنشأة جمهورية الصين الشعبية والتي اتسمت بالنظام الدولي ثنائي 

الرأسمالي الذي تقوده الواليات  اإلطارأيديولوجية متناقضة، حيث كان  أطرالقطبية الذي تحكمه 
تؤمن به الصين، وعليه  األيديولوجي الشيوعي الذيطار لإلبمثابة نموذج مناقض  األمريكيةالمتحدة 

القضية الفلسطينية ضمن اهتمامات الصين في تلك الفترة نابع وبشكل  هالدعم المطلق الذي حازت فإن
والذي يتسم  األمريكيةرئيسي من التناقض الفكري للمشروع الرأسمالي الذي تقوده الواليات المتحدة 

الحركات الثورية المناهض للمشروع  بالدعم المطلق إلسرائيل، بينما في الجانب المناقض مشروع
األمريكي الذي تؤمن به الصين هو الدافع الرئيسي لدعم القضية الفلسطينية بالشكل الثوري المسلح 

للمصالح القومية التي تحرك الصين في عالقاتها  وفقاًضد إسرائيل، وقد تطورت هذه العالقات 
تحاد السوفيتي وبروز حرص الصين على هذا المسار بالتراجع بعد تفكك اال بدأالدولية، حيث 

هذه العالقات  أخذتمنها، وبالتالي  جزءاًمصالحها الممتدة والتي تشكل الواليات المتحدة وإسرائيل 
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تميل نحو الحيادية في التعامل مع القضية الفلسطينية والميل نحو دعم الحل السلمي مع الحفاظ على 
ين بتعزيز عالقاتها مع إسرائيل والواليات المتحدة الص أتوبدعالقة توازن مع جميع األطراف، 

 رئيسياً داعماًالصين بقيت  فإنوبالرغم من هذه العالقة  أنه إاللمصالحها القومية،  وفقاً األمريكية
الشرعية الدولية وطورت من حجم التعامل والعالقة مع القيادة  أقرتهالحقوق الشعب الفلسطيني التي 

حرص  نأالثقافية، لذا يرى الباحث  أواالقتصادية  أوجاالت سواء السياسية الفلسطينية في جميع الم
 موضوعياً موقفاً ديععالقاتها الدولية  إطارالصين على التوازن في التعامل مع الدول المتنوعة في 

الصين ال تملك خيارات قوية في  إن إذويتسم بالبعد القومي الذي تراعيه الصين في هذه العالقات، 
خيارات متنوعة ومعقدة فهي من جانب ترغب في مد وتعزيز أواصر  أمامفهي  إلطاراهذا 

لنفوذها، وفي  مهمةالعالقات العربية الصينية التي ترى فيها مصلحة استراتيجية للصين ومنطقة 
للسياسة الدولية  مشكالً مهماً عنصراً األمريكيةتعتبر إسرائيل والواليات المتحدة  اآلخرالجانب 

مصالح الصين تقع في جزء كبير منها تحت  إن إذالصين مرتبطة بهما بشكل مباشر، أصبحت 
لوجيا المتصاعدة مع إسرائيل تعتبر ومن ناحية، والمصالح التجارية والتكن األمريكيةالوصاية األمنية 

  .آخريوجه هذه العالقات من جانب خر آ عامالً

 :يليةاإلسرائ الفلسطينية التسوية ومشاريع الصين. 3.3.2

  :التحول في الموقف الصيني إزاء طرق حل القضية الفلسطينية. 1.3.3.2

يتجسد الموقف  إذالتي تستحوذ على اهتمام الصين،  المهمةتعتبر القضية الفلسطينية من القضايا 
لن يتحقق سالم حقيقي بين ف هاحل بدون وأنه الصيني من هذه القضية في اعتبارها قضية جوهرية،

 التغيرات ظل وفي ،فريقياأ وشمال آسيا غرب منطقة في استقرار وال وال أمان ،ةالدول العربي
ال يجوز تهميشها  أنه إذيجب إيالء القضية الفلسطينية المزيد من االهتمام،  فإنهفي المنطقة  الحالية

من مفتاح الحل للقضية الفلسطينية يك نأترى الصين وبل يجب بذل المزيد من الجهود البناءة لحلها، 
يجب إزالة العقبات التي تحول  فإنهالخيار السلمي عبر طاولة المفاوضات وبالتالي  إلىفي العودة 

  .)2017 عيادي،(مزيد من التقدم وإعادة بناء الثقة بين فلسطين وإسرائيل حراز إدون 

ية التي للتغيرات الداخل تبعاًوقد اتسم موقف الصين من الصراع العربي اإلسرائيلي بالتحول والتغير 
مع تطورات هذا الصراع والتطورات على المستوى الدولي  شهدتها الصين من ناحية وتماشياً

وصراع القوى الفاعلة فيه من جهة أخرى، فانتقل الموقف الصيني من التأثر بالعامل األيديولوجي 
ر القائم على في حقبة الخمسينات حتى نهاية السبعينات من القرن الماضي، هذا الفك الذي كان سائداً

من المبدأ الصيني  انطالقاًالتحرر  أهدافتأييد الحركات الثورية التحررية واستخدام القوة لتحقيق 
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الالتينية هي ريف العالم بينما الدول المتقدمة الرأسمالية هي  وأمريكاوأفريقيا  آسيا نأالقائم على 
ة للحصول على الحرية، هذا يحاصر الريف هذه المدن عن طريق الحرب المسلح نأالمدن ويجب 

الفكر قد انتقل بالتغير التدريجي في نهاية السبعينات مع تصويت إسرائيل لصالح العضوية الكاملة 
وبدا التقارب الصيني اإلسرائيلي يأخذ بالصعود، ومن هنا  1971للصين في األمم المتحدة عام 

ينية لصالح تأييد الحقوق الفلسطينية بدأت السياسة الخارجية الصينية بالتغير إزاء القضية الفلسط
التحول الرسمي في الموقف الصيني  بدأواكتسابها بالطريقة السلمية، فمع بداية عقد التسعينات 
التوجه الصيني في تأييد عملية السالم خذ أفتزامنا مع بدء مفاوضات السالم بين العرب وإسرائيل، 

عبر اتخاذ مواقف متوازنة من جميع األطراف التحفظ وعدم التورط في الصراع  إطاروالسير في 
هذا التغير في مواقف الصين  أوبددون الخوض في عمق التفاصيل المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 

وإقامة عالقات رسمية معها ليتجسد  1988 عامكنتيجة مباشرة العتراف الصين بدولة إسرائيل 
اإلسرائيليين بالتأييد اإليجابي لهذا المسار الموقف الصيني من عملية السالم بين الفلسطينيين و

 وخصوصاًمن التحول في المصالح الصينية مع القوى العالمية المؤثرة في النظام الدولي  انطالقاً
  ). 2017 وإسرائيل (مرعي، األمريكيةالواليات المتحدة 

  :الموقف الصيني الرسمي من عملية السالم بين فلسطين واسرائيل. 2.3.3.2

بين  خصوصاًالموقف الرسمي الصيني بالتبلور تجاه عملية السالم في الشرق األوسط  أبدلقد 
 1979 عامالفلسطينيين وإسرائيل بعد انعقاد اتفاق السالم بين إسرائيل وجمهورية مصر العربية 

وتبني العرب لسياسة التسوية السلمية للنزاعات والصراعات، حيث كان موقف الصين في تلك 
 1967 عاموراً حول مطالبة إسرائيل باالنسحاب الكامل من األراضي العربية المحلة الفترة متمح

 عامومع انطالق مفاوضات السالم بين العرب وإسرائيل  أنه إاللغة المهاجمة إلسرائيل،  يوتبن
السياسة الصينية  وأخذتبدور رئيسي في عملية السالم، لقيام في اأعلنت الصين رغبتها  1991

 تعدمها على ضرورة تسوية مشكلة الصراع العربي اإلسرائيلي بالطرق السلمية ولم تركز اهتما
تخلت عن لغة التشدد  نإوحكم الزعيم الصيني ماوتسي تونج ولكنها بان إبالحدة نفسها التي كانت 

فقد بقيت محافظة على الثوابت الوطنية للشعب الفلسطيني التي تؤيد الشعب الفلسطيني في قضيته 
بد منها لتحقيق  كضرورة ال سلمياًتسوية مشكلة الصراع العربي اإلسرائيلي  إلىوتدعوا  العادلة
  ).2016في المنطقة (نصار،  األمن

منطلقات التنفيذ الكامل لقرارات األمم  إلىوقد استند الموقف الصيني الرسمي في تأييد عملية السالم 
القضية ستحل بالجهود  وأنقابل السالم مرض األ أومبدالمتحدة ذات الصلة بالقضية الفلسطينية 
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المشتركة لألطراف المعنية ومساعدة المجتمع الدولي والتزام القيادة الفلسطينية تكتيكات تتسم 
تلتزم  أنها مبدأاتخاذ مواقف متوازنة تنطلق من  إلىالصين اتجهت  نأبالمرونة والعملية، كما 

سياسة  فإنبالصراع العربي اإلسرائيلي، وعليه وافق عليه األطراف المعنية تعلى ما ت ةبالموافق
  ):2000 سليم،(الصين الرسمية تجاه مسار التسوية يمكن تلخيصها في مجموعة من العناصر التالية 

تسير على أساس تنفيذ قرارات األمم المتحدة المتعلقة بالشرق  نأمحادثات السالم ينبغي  نأ -1
 يها في مؤتمر مدريد.األوسط وصيغة األرض مقابل السالم المتفق عل

 تنفيذ كل االتفاقات الموقع عليها بشكل جاد وتفادي أي تعطيل لعملية السالم. -2

الدول الشرق أوسطية، من أحتى يتسنى إرساء  أشكالهالقضاء على اإلرهاب والعنف بكافة  -3
 اإلرهاب والعنف مهما كان مصدرها. أشكالفالصين تعترض على كل 

يزداد حتى يساعد على تبادل  نأتعاون االقتصادي اإلقليمي يجب ال فإنمع تقدم عملية السالم  -4
 بين الدول العربية وإسرائيل في طريقها للتنمية المتبادلة. تدريجياًالثقة ونبذ العداء 

مع األطراف المعنية في الشرق األوسط لتحقيق سالم شامل  يلتزم المجتمع الدولي بالعمل سوياً -5
 مستعدة لبذل جهودها في هذا اإلطار. وعادل ودائم في اإلقليم والصين

بدأت مرحلة جديدة في العالقات الفلسطينية الصينية بالتوازي مع تطور  2000فمع مطلع العام 
العالقات الصينية اإلسرائيلية التي ارتبطت بمفاوضات السالم والتوجه الدولي نحو دعم الحل السلمي 

 ابدور نشط في المنطقة من خالل تعيينها مبعوث الصين على القيام تللقضية الفلسطينية، حيث حرص
 إلىلها لعملية السالم في الشرق األوسط لتسهيل عملية التواصل مع مختلف األطراف حيث اتجهت 

وعاصمتها القدس ثم شاركت  1967طرح مبادرة سالم تتضمن إقامة دولة فلسطينية على حدود عام 
عملية التفاوض بين  إحياء أجلمن  2007 عاموليس نابأالصين بناء على دعوة أمريكية في مؤتمر 

تقدير،  أقلتحدد مالمحها النهائية على  أوالفلسطينيين واإلسرائيليين تنتهي بإعالن دولة فلسطينية 
ذلك طرح وزير الخارجية الصيني رؤية شاملة أعدتها الصين لتعزيز أسس السالم في  إلىواستنادا 

  ):140ص ،2017 مثلت في التالي (مرعي،الشرق األوسط تضمنت خمسة مبادئ ت

 .احترام التاريخ ومواجهة الواقع واتخاذ خطوات جريئة تتماشى مع تيار العصر  -أ 

 .نبذ العنف وإزالة العقبات ومواصلة االلتزام الصارم بمحادثات السالم  - ب 

 .دفع محادثات السالم وبطريقة كلية ومتوازنة وتوفير البيئة المؤدية لنجاحها  -ج 

 .األمنتدعيم أساس محادثات  أجلية للتنمية وتعزيز التعاون من إعطاء األولو  - د 

 .وتعزيز مساندة عملية السالم اإلسهاماتبناء توافق وزيادة   -ه 
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على موقفها الثابت لحل الصراع  أكدتالصين قد  فإنالحديث عن صفقة القرن  إطارهذا وفي 
الصين على لسان  أكدتحدة، حيث الشرعية الدولية وقرارات األمم المت إطارالعربي اإلسرائيلي في 
 عملية لرعاية ،ةاألربع النقاط ذات للسالم مبادرتها طرح ستعيد بالده نأسفيرها لدى فلسطين 

 يجري ما سبقت الصينية، المبادرة نأ السفير الصيني أكدحيث  وإسرائيل، العربية الدول بين السالم
 الشرعية أساس على القائمة مبادرتهاب متمسكة والصين ،"القرن صفقة" عنوان تحت عنه الحديث
ا تسعى وأنهالصين ال تزال تؤيد العملية السلمية المستندة لقرارات الشرعية الدولية  إنحيث  الدولية،

 عن بعيداً مشترك بشكل متعايش بشري مجتمع لبناء األوسط الشرق في والسالم التنمية تعزيز إلى
 تعزيز: تشمل نقاط أربع تقوم على الصيني الرئيس درةمبا إن إلىالحروب، ومن المهم اإلشارة هنا 

 ودعم جديدة، فلسطينية لدولة عاصمة الشرقية القدس مع 1967 حدود أساس على الدولتين حل
 اإلسرائيلية، المستوطنات بناء فوراً ينهي الذي" والمستدام والتعاوني والشامل المشترك األمن مفهوم"

 السالم، لمحادثات المبكر االستئناف إلى ويدعو المدنيين، دض العنف لمنع فورية تدابير ويتخذ
 .)2018السالم (الكسواني،  لتعزيز تدابير لوضع الدولية الجهود وتنسيق

 :المحددات الرئيسية المتحكمة بالموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية. 4.3.2

البراغماتية في  أشكالمن  مهماً نموذجاًيعتبر التغير في الموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية 
المالمح الخاصة بالموقف الصيني تجاه القضية الفلسطينية في الجوانب  إنالسياسة الدولية، حيث 

  التالية:

تتجه الصين في موقفها لحل القضية الفلسطينية تجاه دعم القنوات  سلمية الطرح الصيني: -1
 .صلبة من كال الطرفين أعمالأي التفاوضية والحوار السياسي السلمي لحل القضية ونبذ 

 إلىدبلوماسية الصين في الشرق األوسط تستند  إن إذ المواءمة بين األطراف المتناقضة: -2
 .استراتيجية عدم االنحياز وذلك لضمان عالقات متميزة ومستمرة مع جميع األطراف

هي وليدة مجموعة  إنما ،هذه المالمح تجاه قضية الصراع العربي اإلسرائيلي لم تكن وليدة الصدفة
من المحددات التي تحكم الموقف الصين تجاه هذه القضية والتي يمكن رصدها في التالي 

  :)2018 (بوكابوس،

أي صراع متعلق بالقضية الفلسطينية سيؤثر وبشكل مباشر على  نأترى الصين  المحدد األول:
النفط  إمداداتل رئيسي في الصين تعتمد على الدول العربية وبشك إن إذالطاقوي الصيني،  األمن

من مصادر الطاقة  مستداماً مصدراًيمثل الشرق األوسط  إذوالبترول الخاص بالصناعة الصينية، 
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التي تحتاجها الصين بكميات كبيرة لسد احتياجاتها الصناعية في المقابل من ذلك تمثل دول منطقة 
مجلس التعاون الخليجي، حيث  واسعة للمنتجات الصينية خاصة أسواق دول سوقاًالشرق األوسط 

 منشطي أسواق الطاقة مع الدول المنتجة للنفط والغاز أهمبرزت الصين خالل العقد الماضي كأحد 
  ).2018 (كركوري،

في حال انحيازها المطلق للموقف الفلسطيني العربي وخسارتها  أنهترى الصين  المحدد الثاني:
  . اً مهماًلوجيووتكن اًعسكري شريكاًإلسرائيل فإنها ستخسر 

هدد التجارة والمصالح تفي حال خسارة الطرف الفلسطيني ست أنه إلىتنظر الصين  المحدد الثالث:
  مع الدول العربية. وخصوصاًالصينية في منطقة الشرق األوسط 

دبلوماسية المواءمة تعتبر الحل األمثل لإلبقاء االمتيازات المتناقضة  نأترى الصين  المحدد الرابع:
  در جراء هذا الصراع الذي يتطلب مواقف مرنة وحذرة في التعامل مع هذه التناقضات.المص

دخول أطراف عربية لعملية السالم مع إسرائيل لذلك لم يعد يجدي دعم الصين  المحدد الخامس:
  معها. الذي دفعها لتبني مقاربة أكثر انفتاحاً األمرللقضية ضد إسرائيل 

 :وموقفها من قضايا الصراع الرئيسية ضية الفلسطينيةالدور الصيني تجاه الق. 5.3.2

محورية بعاد أفي دعم القضية الفلسطينية باعتبارها قضية محورية لها  مهماًلقد لعبت الصين دورها 
على الصعيد الدولي، وقد تركز الدور الصيني في دعم  المهمةتتقاطع مع مجموعة من القضايا 

وحتى الوقت الراهن، وقد  1949 عامية الصين الشعبية القضية الفلسطينية منذ تأسيس جمهور
للمراحل الزمنية المتنوعة التي مرت بها القضية الفلسطينية من  وفقاًاختلفت طبيعة هذا الدور 

ناحية، والمصالح القومية الصينية من ناحية أخرى، فقد كان الدور الصيني في دعم القضية 
شعبية حتى نهاية حقبة السبعينات يتجسد بتعزيز الصمود الفلسطينية منذ تأسيس جمهورية الصين ال

من المصالح الصينية التي تنظر  انطالقاًالتحرر بالوسائل العسكرية وذلك  آلياتالفلسطيني ودعم 
للصين، حيث قدمت الصين الدعم  عدواً تعدالتي  األمريكيةأداة لإلمبريالية  أنهاعلى  إسرائيل إلى

 شرعياً ممثالًلمنظمة التحرير الفلسطينية في تلك الحقبة واعترفت بها المادي والسياسي والمعنوي 
 عامعلى افتتاح مكتب تمثيلي لها في جمهورية الصين الشعبية قدمت أوللشعب الفلسطيني  ووحيداً
 آليات، وقد استمر الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية بمجمل مكوناتها مع اختالف 1965

فكرة الحل السلمي للصراع وذلك مع انطالق  إلىمن فكرة دعم عسكرة الصراع  الدعم التي انتقلت
مع قيام الرئيس المصري أنور  1977 عاممحادثات السالم العربية اإلسرائيلية التي بدأت بوادرها 
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عقبها أتوقيع اتفاقية السالم المصرية اإلسرائيلية والتي  بعقإسرائيل  إلىالسادات بزيارة تاريخية 
ق محادثات السالم الفلسطينية اإلسرائيلية التي ترافق معها اتجاه متوازن وبراغماتي في انطال

قرارات  إلى استناداًدعم القضية الفلسطينية  إلىتعاطي الصين منع القضية الفلسطينية يستند 
والتي  1967 عامالشرعية الدولية متمثلة في إقامة دولة فلسطينية على حدود الرابع من حزيران 

بالدولة  كامالً اعترافاًمن قبل الصين بدولة إسرائيل وفي المقابل  اعترافاًثرها إرتب على ت
، واستمرت 2012 عامالفلسطينية ودعمها في األمم المتحدة للحصول على دولة عضو مراقب 

المواقف اإليجابية لدعم الصين للقضية الفلسطينية من خالل طرح الرئيس الصيني لمبادرته للسالم 
إقامة دولة فلسطينية كاملة السيادة  إلىواستمرار تمسك الصين بهذه المبادرة المستندة  2013 معا

بعاصمتها القدس الشرقية واستمر هذا الموقف حتى  1976على حدود الرابع من حزيران عام 
، حيث تؤكد الصين تمسكها اآلنالوقت الراهن في مواجهة صفقة القرن التي لم تتضح معالمها حتى 

 ،الهليس(و )106ص- 104، ص2015القبط ( مبادرتها لحل هذا الصراع بشكل غير منقوصب
، الجدول التالي يوضح موقف الصين الرسمي من قضية الدولة الفلسطينية )98-84، ص2014

  والقضايا الرئيسية المرتبطة بها:

 .موقف الصين من القضايا الرئيسية الفلسطينية :1.2جدول 

  الصين الموقف الرسمي  القضية

الدولة 
  الفلسطينية

  1965 عامللشعب الفلسطيني  ووحيداً شرعياً ممثالًاعتراف الصين بمنظمة التحرير الفلسطينية 

  1988 عاماعتراف الصين بدولة فلسطين 

  بالصين 1992 عامافتتاح سفارة فلسطين 

  ية على حدود إقامة دولة فلسطين نأتجسد الموقف الرسمي الصيني بعد محادثات السالم باعتبار
  غير قابل للتصرف للفلسطينيين اًوعاصمتها القدس الشرقية حق 1967الرابع من حزيران عام 

  القدس

  كانت التصريحات الرسمية الصينية حذرة في التعامل مع قضية القدس وكانت تدعم إقامة
 منها وبشكل ضمني جزءاًالقدس  نأباعتبار  1967دولة على حدود 

  بشكل رسمي ليعلن تبنيه للقدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية تطور الموقف الصيني
، 2013 عاموالتي تضمنتها مبادرة الرئيس الصيني لحل القضية الفلسطينية شي جينغ بينغ 

  القدس الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية. نأالنقطة األولى منها على  أكدتحيث 

  الالجئين

 ة المتعلقة بقضية الالجئين الفلسطينيين حيث تبنت الحل تأييد الصين لقرارات األمم المتحد
   194 للقرار الصادر عن األمم المتحدة رقم وفقاًالعادل لقضية الالجئين 

  قضية الالجئين  وخصوصاًتطور الموقف الرسمي الصيني من القضايا الرئيسية للصراع
الصين تقبل  نأ إلىر من خالل المفاوضات وهو ما يشي إالباعتبارها قضايا ال يمكن حلها 

بنتيجة هذه المفاوضات فيما يتعلق بقضية الالجئين حتى لو كانت هذه القرارات غير متفقة 
  .194مع قرار األمم المتحدة رقم 
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  الصين الموقف الرسمي  القضية

  االستيطان

 تبني إلى استناداًالموقف الرسمي الصيني من قضايا االستيطان يتجه نحو الرفض المطلق  إن 
يجب على إسرائيل االنسحاب الكامل  أنهحيث ترى الصين الصين لقرارات األمم المتحدة، 
 1967من جميع األراضي المحتلة عام 

  على لسان  2010 عامظهر الموقف الرسمي الصيني المتمثل في معارضة البناء االستيطاني
سفيرها في األمم المتحدة تسانج يسوي الذي أكد على ضرورة وقف النشاط االستيطاني وبناء 

التي ال تسهم في استئناف المفاوضات الخاصة  األعمالصلة والتوقف عن الجدران الفا
 بشرقي القدس.

  في تعطيل عملية السالم مباشراً قيام إسرائيل ببناء المستوطنات سبباً نأاعتبرت الصين 

  تجسد الموقف الرسمي من قضية االستيطان بشكل محدد وواضح في تصريح مندوب الصين
الصين تعارض  نأحيث أكد  24/1/2013ة لي باو دونج بتاريخ الدائم لدى األمم المتحد

بثبات بناء المستوطنات من قبل الجانب اإلسرائيلي في األراضي المحتلة بالقدس الشرقية 
 .والضفة الغربية

  التي  2013 عامأكد هذا الموقف مبادرة الرئيس الصيني لحل القضية الفلسطينية شي جينغ بينغ
  .وات ملموسة لوقف بناء المستوطنات في األراضي الفلسطينيةتضمنت ضرورة اتخاذ خط

  األسرى

  من القرارات  2012 عاميعتبر التصويت الصيني لصالح انضمام فلسطين لألمم المتحدة
الفلسطينيين  األسرىعطى أسياسية وقانونية جديدة، حيث  بعاداًأالتي تعطي القضية  المهمة

دولة مستقلة  ىأسرم وأنهحرب ومقاتلين شرعيين  ىأسرالصفة الشرعية القانونية باعتبارهم 
غير حكام واألوإلغاء كافة اإلجراءات  فوراًمحتجزون كرهائن يتوجب إطالق سراحهم 

 .القانونية التي صدرت بحقهم

  التصريحات الرسمية الصينية التي وردت في مبادرة الرئيس الصيني لحل القضية الفلسطينية
بما يهيئ م ئمالبشكل  األسرىعلى ضرورة معالجة قضية  دتأك 2013 عامشي جينغ بينغ 

  .الزمة الستئناف مفاوضات السالم ظروفاً

  المصالحة

  المتطلبات الضرورية للفلسطينيين  أهمالمصالحة الوطنية الفلسطينية من  نأاعتبرت الصين
عوث وحتى لدول العالم الراغبة في إحالل السالم في الشرق األوسط، وهو ما أكده المب

إعادة وحدة الصف الفلسطيني  إن) الذي قال WU SI KEالصيني للشرق األوسط وو سي كا (
 طال انتظاره للمجتمع الدولي. للشعب الفلسطيني بل تطلعاً ليست فقط طموحاً

  دعمت الصين الجهود المصرية إلتمام المصالحة وطالبت الفصائل الفلسطينية بالتوحد من
  الشرق األوسط. تعزيز عملية السالم في أجل

)، 2014. والهليس (106ص-104)، ص2015دراستي القبط ( إلى استناداًعداد الباحث المصدر: إ
  .98ص-84ص
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ل القضايا الرئيسية المرتبطة بحل الصراع مموقف الصين من مج نأ) يتضح 1.2من الجدول (
تبني القرار  رأسهاقف على قرارات األمم المتحدة ذات الصلة والتي ي إلىالفلسطيني اإلسرائيلي تسند 

الصادر عن األمم المتحدة القاضي بتقسيم فلسطين وإقامة دولة على حدود الرابع من حزيران  181رقم 
من استراتيجيتها  انطالقاًمواقفها من قضايا القدس والالجئين واالستيطان جاءت ، حيث 1964عام 

عية الدولية والتي يترتب عليها إقرارها بالقدس لقرارات الشر وفقاًالقائمة على االعتراف بحل الدولتين 
االستيطان التي تتعارض مع قرارات األمم  أشكالالشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية ورفض كافة 

مع قبولها بما يقبله  141للقرار  وفقاًإقرارها بضرورة حل قضية الالجئين  إلىالمتحدة، هذا باإلضافة 
الفلسطينيين  األسرىاعتبار  إلىالمتعلقة بهذه القضية، هذا باإلضافة المفاوضات  إطارالفلسطينيون في 

  .2012 عامبدعمها لعضوية فلسطين في األمم المتحدة  ارتباطاًحرب وذلك  أسرى
 إيجابياً موقفاًيعد موقف الصين من القضية الفلسطينية  نأفمن خالل هذا العرض يرى الباحث 
الدعم التي انتقلت من المفهوم التحرري العكسي  وأشكال آلياتبالرغم من التحوالت الدراماتيكية في 

دعم  إلىالمرتبط باأليديولوجيا المتناقضة مع الرأسمالية في حقبة الخمسينات حتى مطلع الثمانينات 
قرارات الشرعية الدولية، كما ويرى  إلىالمفهوم السلمي لحل الصراع عبر المفاوضات المستندة 

لمواقف قد ارتبط وبشكل مباشر بتحول موقف الدول العربية من قضية التحول في ا نأالباحث 
الحل السلمي وهو ما شجع الصين على  إطارالصراع العربي اإلسرائيلي واستعدادها لالندماج في 

تبني ما يتبناه العرب بصفتهم أصحاب القضية الرئيسية، وهذا التحول في الموقف العربي قد تقاطع 
لصينية التي أصبحت ترتبط بمصالح متجذرة مع إسرائيل من الناحية مع المصالح القومية ا

مصالحها في المنطقة التي تقع تحت الوصاية األمنية  إلىاالقتصادية والتكنولوجية، باإلضافة 
اقتناص هذه الفرص لتعزيز العالقة مع هذه األطراف دون  إلىالذي دفع بالصين  األمر، األمريكية

ي ترتبط به الصين بمصالح استراتيجية في المجال النفطي والتجاري، خسارة الطرف العربي الذ
مبادرة الدول العربية إلقامة سالم مع إسرائيل قد شكل مظلة لعالقة الصين مع األطراف  إنحيث 

الصين قد أبقت على عالقة دعم  فإنبين الصين وإسرائيل  مهمةاألخرى، وبالرغم من قيام عالقات 
 واقتصادياً سياسياً شكالًهذا الدعم  أخذفلسطينية في كافة المجاالت وقد ومستمر للقضية المهم 
  حتى يومنا هذا. مستمراً وثقافياً

 :الموقف الفلسطيني من السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية. 6.3.2

ينية منذ نشأة تعتبر السياسة الخارجية الصينية تجاه القضية الفلسطينية محل اهتمام القيادة الفلسط
من قبل القادة الفلسطينيين على مر  كبيراً جمهورية الصين الشعبية، وقد القت هذه السياسة ترحيباً

 إلىالتاريخ وفي المراحل المتنوعة من عمر القضية الفلسطينية، وهو ما دفع بالقيادة الفلسطينية 



63 

في حيثيات هذه القضية شراكها إومحاولة تعزيز العالقات الفلسطينية الصينية ومحاولة دمج الصين 
القيادة الفلسطينية سياسة الصين الخارجية التي كانت متبعة منذ نشأتها  أيدتخالل هذه المراحل، فقد 

وقد تجسدت مظاهر هذا التأييد في دعوة الصين لمنظمة التحرير الفلسطينية ممثلة  1949 عام
لرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات، ومن ثم زيارة ا 1965 عام إليهاالشقيري  أحمدبالرئيس 

للشعب الفلسطيني  ووحيداً شرعياً ممثالًحيث اعترفت آنذاك الصين بمنظمة التحرير الفلسطينية 
الدعم المادي  أشكالوقدمت كافة  أشكالهوقامت سياستها الخارجية على دعم الحق الفلسطيني بكافة 

 كيوم للتضامن مع الشعب الفلسطيني في الصين يوم النكبةقرت أ أنهاوالعسكري للفلسطينيين حتى 
)، وقد عبرت القيادة الفلسطينية عن تقديرها لموقف الصين ودعمها للقضية 2013(الهليس، 

في سياساتها في دعم القضية الفلسطينية حتى  االخطالفلسطينية، وقد استمرت الصين على نفس 
 كافة تقديم على الصين ركزت فقد 1994 عاميومنا الراهن فمنذ قيام السلطة الوطنية الفلسطينية 

 كما التجارية، أو التحتية البنى أو االقتصادي المجال في سواء الفلسطينية للسلطة الدعم أشكال
 مبادرتها طرح خالل من السياسية التسوية مسار على مهم دور لعب على الصينية القيادة وحرصت
 السالم، عملية ومرجعيات الدولية، الشرعية قرارات مع تتوافق التي ،ةاألربع النقاط ذات السياسية

 الفلسطينية الوفود من العديد دعت كما السياسية، التسوية ملف لمتابعة لها ممثالً وخصصت
 الوفود ترسل المقابلفي  ،ماملأل التسوية عملية لدفع الطرفين بين فيما الهوة لتجسير واإلسرائيلية

 بين المشتركة والعالقات الروابط لتعزيز المحتلة فلسطين دولة لىإ واالقتصادية والثقافية السياسية
الموقف  فإنهذه السياسة والمواقف الداعمة للقضية الفلسطينية  إطار، وفي )2018 الغول،( القيادتين

كدولة صديقة وداعمة للحق الفلسطيني المشروع وهو ما عبر عنه  إليهاالرسمي الفلسطيني ينظر 
 صديقة، دولة الصين إنعندما قال  2017بريل أسطيني د. رياض المالكي في وزير الخارجية الفل

 للقضية عادل حل إليجاد الدولي المستوى على جهودها من وتكثف المعهود دورها وتمارس
عليه، وفيما يتعلق بموقف القيادة  غبار وال واضح الصين موقف أن على مشددا الفلسطينية،

القبول اإليجابي  إلىهذا الموقف يتجه  فإنعملية التسوية السياسية  الفلسطينية من الدور الصيني في
 إنبمواقف الصين من قبل القيادة الفلسطينية حيث عبر وزير الخارجية الفلسطيني عن ذلك بالقول 

 تحتل الفلسطينية القضية وأن األوسط الشرق في السالم مسيرة تدعم تزال وال دائماً كانت الصين
 الصيني الرئيس طرحها التي الرؤية إنحيث  الصينية، الخارجية السياسة أولويات في متقدمة مكانة
 الرئيس مع مباحثاته خالل الفلسطينية القضية تسوية حول" ةاألربع النقاط ذات" بينغ جين شي

 وانغ الصيني الخارجية وزير قدمها التي المبادرة وكذلك ،2013 مايو في عباس محمود الفلسطيني
 بينغ جين شي الصيني الرئيس وتأكيد الصراع، لحل 2014 أغسطس في" ةالخمس قاطالن ذات" يي
 جذرية قضية الفلسطينية القضية أن على 2016 يناير في بالقاهرة العربية الدول جامعة مقر من

 القضية حيال واضح بوقف الصينية القيادة تمسك جميعاً تعكس األوسط، الشرق في للسالم
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قي الرضا من قبل القيادة الفلسطيني عن هذا التوجه من قبل الصين فيما الفلسطينية وهو ما يال
الدور المتصاعد للصين في المنطقة يعتبر  نأيتعلق بالقضية الفلسطينية، وترى القيادة الفلسطينية 

 أثريكون له  نألصالح القضية الفلسطينية يجب دعمه، حيث تأمل القيادة الفلسطينية  إيجابياً عامالً
 الفلسطينية )، هذا وتحرص القيادة2017 اإلسرائيلي (المغربي، الفلسطيني الصراع في حل يإيجاب
 شريكاً تكون وكي األممي، لوزنها المناسب المكان لتحتل ماملأل قدما الصيني بالدور الدفع على

 ورهاد المتحدة الواليات فقدت أن بعد األخرى الدولية األقطاب مع السالم عملية رعاية في رئيسياً
 الصينية، القيادة مع الوثيق تعاونها خالل من الفلسطينية القيادة وأنالسالم، كما  لعملية أساسي كراعٍ
 مشروعها في في التعاون مع الصين ومؤثراً مسانداً دوراً تلعب أن في استعدادها على لها أكدت

 يربط الذي تاريخي،ال الطريق وهو إحيائه، إعادة في الصين شرعت الذي الحرير، طريق العمالق
 على يمتد والذي الوسطى، وآسيا بأوروبا مروراً األوسط والشرق األقصى الشرق في الصين بين

 تعزيز في مهم دور له سيكون استراتيجي، صيني مشروع وهو كيلومتر الفآ عشرة مسافة
  )2017(الطويل،  .كلها األرض شعوب بين والثقافية واالقتصادية السياسية العالقات

الرسمية الفلسطينية وطبيعة قبولها لتوجهات السياسة الخارجة الصينية فيما المواقف  إلىالنظر وب
التوافق الفلسطيني الصيني والنظرة اإليجابية من قبل  نأيتعلق بالقضية الفلسطينية، يرى الباحث 

ة التي توليها القيادة نابع من حجم الثق فإنهالقيادة الصينية لدور الصين فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية 
الفلسطينية للصين كنتاج للنهج الصيني المتوازن في عالقاتها الدولية وعدم انحيازها للدعم المطلق 

، فبالرغم من ارتباط الصين بمصالح األمريكيةلالحتالل اإلسرائيلي الذي تدعمه الواليات المتحدة 
الفلسطينية وهو ما عزز من ثقة القيادة  اتجاهها ثابت في دعم القضية فإناستراتيجية مع إسرائيل 

المواقف التراكمية لجمهورية الصين الشعبية  فإنالفلسطينية بتوجهات الصين، ومن ناحية أخرى 
فيما يتعلق بدعم الحقوق الفلسطينية منذ تأسيسها وحتى وقتنا الراهن يعمق من هذه الثقة ويجعل منها 

التقدير االستراتيجي من قبل القيادة  فإن وأخيراًطينية، محل ترحيب من قبل األوساط السياسية الفلس
النظام الدولي يجعل منها محل من  إطارتلعبه الصين في  نأالفلسطينية للدور المستقبلي الذي يمكن 

في دور فاعل لقوى عظمى ناشئة تتسم بالحيادية في التعاطي مع القضايا أمالً قبل هذه األوساط 
  الدولية الحساسة.
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  العالقات الصينية الخارجية وأثرها على القضية الفلسطينية: الثالثل الفص
  الثالثالفصل 

  
  

  العالقات الصينية الخارجية وأثرها على القضية الفلسطينية

  مقدمة

في تحديد سياساتها  مؤثراً دوراًالتي تلعب  المهمةتعتبر العالقات الخارجية للدولة من العوامل 
الدولية المتنوعة، فمع انتهاء الحرب البادرة ونمو الصين كدولة صاعدة  الخارجية تجاه القضايا

عن النهج األيديولوجي  تدريجياًالصين بالتخلي  أخذتومؤثرة في المنظومة االقتصادية العالمية، 
القائم على فكرة الصراع مع المعسكر الرأسمالي لصالح فكرة القومية والمصالح الوطنية للدولة، 

ت سياساتها الخارجية تتأثر بمجمل القضايا الدولية ومصالحها الجديدة مع تلك القوى وبالتالي بدأ
المجتمع الدولي تهدف في نهاية المطاف لخدمة قطاب أالمشكلة لها، فصاغت عالقة متوازنة مع 

 أوأهدافها الوطنية مع الحفاظ على مبادئ ثابتة تمكنها من االستمرار في تلك العالقات على قاعدة 
عدم الصراع  مبدأالدبلوماسية الناعمة وعدم التدخل في الشؤون الخارجية للدول بالتوازي مع  أمبد

المؤثرة في المنظومة االقتصادية العالمية وذلك بغية الحفاظ  وخصوصاًالمباشر مع القوى الخارجية 
ن القوى على نموها المتزايد في مناطق متسعة من العالم تخضع لسيطرة ونفوذ مجموعة متداخلة م

الدولية، فعالقة الصين بالقوى العظمى انعكست على توجهاتها وسياساتها الخارجية تجاه القضية 
للمنظومة السياسية واألمنية واالقتصادية المسيطرة  وفقاًالفلسطينية، فأخذت هذه المواقف بالتغيير 

 فإنى القضية الفلسطينية، تنامي هذه العالقات وانعكاساتها عل أثرعلى صنع القرار الدولي، ولتحليل 
تلك العالقات وارتباطها بسياسة الصين تجاه هذه القضية في جوانب  أهمهذا الفصل يركز على 

  محورية متنوعة.
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  العالقات الخارجية الصينية  1.3

 وأثرها على القضية الفلسطينية: األمريكيةالعالقات الصينية . 1.1.3

  :األمريكيةمراحل تطور العالقات الصينية . 1.1.1.3

لقد احتل االهتمام األمريكي بمنطقة المحيط الهادئ والشرق األقصى أهمية كبرى منذ النصف األول 
 أكثرمع اليابان  خصوصاًحاولت الواليات المتحدة إقامة عالقات تجارية  إذمن القرن التاسع عشر، 

حداث إتطاعت النجاح في اس نأ إلىمحاوالتها لم تتكلل بالنجاح  نأ إالمن مرة خالل تلك الفترة 
، حيث عقدت معها اتفاقية كانا جاوا 1854 عاماختراق حقيقي وإقامة عالقات تجارية معها 

Kanagawa  والتي فتحت بموجبها اليابان اثنين من مرافئها للتجارة الخارجية وسمحت بقيام تمثيل
للتوسع في إقامة  يكيةاألمرعلى أراضيها، وقد استمر سعي الواليات المتحدة  أمريكيدبلوماسي 

عالقاتها مع دول المنطقة، فبعد الحرب العالمية الثانية على وجه التحديد وتمكن حركة التحرر 
بقيادة ماوتسي تونج والتغير الدولي الواسع  1949 عامجمهورية الصين الشعبية  إنشاءالوطني من 

من  نأ األمريكيةمتحدة رأت الواليات ال ،1973 حتى عام 1949الذي شهدته الحقبة بين عام 
مصلحتها إقامة عالقات إيجابية مع الصين بغية مواجهة الخطر السوفيتي الذي كان يهددها في تلك 

عالقات الصين باالتحاد السوفيتي قد شهدت درجة عالية من التعاون، حيث  وأن خصوصاًالحقبة، 
العمود الفقري للتطور  قدم خاللها االتحاد السوفيتي مساعدات اقتصادية وفنية هائلة شكلت

نشب الخالف بين االتحاد السوفيتي والصين وجدت  نأاالقتصادي والعسكري الصيني، وبعد 
 جانبها (بريجنسكي، إلىاستمالة الصين  أجلفرصة سانحة لها من  األمريكيةالواليات المتحدة 

بعينات واتسعت العالقات األمريكية الصينية بالتطور والنمو منذ مطلع الس أخذت)، وقد 2012
 المهمةوتعززت بعد خالفها مع االتحاد السوفيتي حيث مرت هذه العالقات بمجموعة من المحطات 

  )2017 التي تمثلت في المراحل التالية: (محمد،

حيث قام كيسنجر  1970 عامعلى مستوى السفراء  األمريكيةاستئناف المفاوضات الصينية  -1
القومي بزيارتين غير معلنتين للصين بهدف ترتيب  األمنمساعد الرئيسي األمريكي لشؤون 

 لزيارة الرئيس األمريكي نيكسون للصين.

وإصدار الطرفين البيان  1972 عامقيام الرئيسي األمريكي نيكسون بزيارة تاريخية للصين  -2
ما عرف بإعالن شنغهاي كمرشد وموجه للعالقات بين  أوالصيني األمريكي المشترك، 

على مصراعيها والتي اثمرت  األمريكيةفتح بوابة االتصاالت الصينية البلدين وعالمة على 
هذا  إنعن االتفاق على المصلحة المشتركة لكال البلدين في مواجهة الخطر السوفيتي، حيث 
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الصينية وفتح صفحة جديدة في  األمريكيةاإلعالن يعتبر بمثابة بوابة تطبيع العالقات 
 العالقات المستقبلية بينهما.

وقيام  1973 عامعملية التمثيل الدبلوماسي الرسمي بين البلدين بإقامة مكاتب لالتصال  بدأت -3
 .1975 عامالرئيس األمريكي فورد بزيادة للصين 

عندما أصدرت  1978 عامالصينية  األمريكيةلقد شكلت النقطة األهم في تاريخ تطور العالقات  - 4
بلوماسية بينهما، حيث وافقت الواليات الحكومتان البيان المشترك حول إقامة العالقات الد

 (تايوان) مع الدبلوماسية عالقاتها آنذاك على المبادئ الثالثة التي شملت قطع األمريكيةالمتحدة 
 شيك. كاي جيانغ سلطات مع األمريكية المعاهدة وإلغاء منها قواتها ومنشاتها وسحب

تعتبر  إذ، 1979ي يناير من العام تم تأطير العالقات الدبلوماسية بين البلدين بشكل رسمي ف -5
هذه المرحلة بمثابة نقطة تحول تاريخية في العالقات بين البلدين وبذلك تكون قد دخلت 

 إلىالعالقات الثنائية مرحلة جديدة توجت بزيارة الزعيم الصيني الراحل دنغ شياو بينغ 
قاتها الدبلوماسية بشكل ، وأعلنت الواليات المتحدة قطع عالهنفس الواليات المتحدة في العام

وإلغاء معاهدة الدفاع المشترك (قطع العالقات وإلغاء المعاهدة وسحب  (تايوان)رسمي مع 
القوات)، وفي هذا العام تم توقيع اتفاقيات للتعاون في مجاالت العلوم والتكنولوجيا والثقافة 

 .األمريكيةبين كل من جمهورية الصين الشعبية والواليات المتحدة 

البيان الصيني األمريكي المشترك والذي تعهدت فيه الواليات  صدر 1982أواخر عام مع  -6
، وبذلك أصبحت حتى وقفها نهائياً تدريجياً (تايوان) إلىبتقليل بيع األسلحة  األمريكيةالمتحدة 

شانغهاي وإعالن إقامة العالقات  إعالنالثالثة المشتركة ( األمريكيةالبيانات الصينية 
والبيان المشترك الصيني األمريكي)  األمريكيةة بين الصين والواليات المتحدة الدبلوماسي

 .األمريكيةخطوات لتطوير العالقات الصينية 

وقد نشطت العالقات الثنائية والزيارات المتبادلة بين البلدين خالل عقد الثمانينات بغية توطيد  -7
الواليات المتحدة، وفي  إلى هذه العالقات، حيث قام رئيس مجلس الدولة الصيني بزيارة

المقابل قام الرئيس األمريكي رونالد ريغان بزيارة الصين لتوطيد العالقات الدبلوماسية بين 
 .1984 عامالبلدين 

فقد قام الرئيس الصيني لي شيان بزيارة الواليات المتحدة والتي تعتبر الزيارة  1985 عام أما -8
 ت المتحدة.التي يقوم بها رئيس صيني للواليا ألولىا

للتعاون الصيني األمريكي  ومع مطلع حقبة التسعينات من القرن الماضي فقد شهدت استمراراً -9
، مع الرئيس األمريكي 1993حيث اجتمع الرئيس الصيني جيانغ زيمين في نوفمبر من العام 

كلينتون خالل حضوره االجتماع غير الرسمي لقادة األبيك المنعقد في سياتل بأمريكا، حيث 
 الزعيمان عدة لقاءات. ىأجر
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عندما  1995بدأت عالقات الصين بالواليات المتحدة باالنحدار مع النصف األول من العام  -10
بزيارة الواليات سبق األ (تايوان)، السماح لتنغ هوي وهو رئيس األمريكيةأعلنت الحكومة 

اد سحيق، في و األمريكيةسقوط العالقات الصينية  إلىأدى المتحدة بصفة شخصية مما 
 إلىين من حامالت الطائرات ت، عندما أرسلت أمريكا اثن1996 عاموكانت ذروة هذا التوتر 

حيث كانت أول مرة يتقابل فيها الطرفان في مواجهة عسكرية مباشرة منذ حرب  (تايوان)
 فيتنام.

 كيةاألمرياألولى من القرن الحالي شهدت عالقة الصين بالواليات المتحدة لفية األمع مطلع  -11
ما يشبه الحرب االقتصادية مع صعود الرئيس  إلىسرعان ما تحول  حذراً نسبياً استقراراً

سدة الحكم والذي وصف الصين بالمتالعبة بالعملة وشرع  إلىاألمريكي الحالي دونالد ترامب 
الى ان تلك العقوبات تمثلت في  )2018أبو جازية، إجراءات عقابية، حيث يشير اتخاذ في 

السوق األمريكية خالل عام  إلىعلى الواردات الصينية  )%45(جمركية بنسبة  فرض رسوم
من اتفاقية  األمريكيةقراره القاضي بانسحاب الواليات المتحدة  إلى، هذا باإلضافة 2017

اخترعته الصين لجعل  التغير المناخي يشكل مفهوماً نأباريس للتغير المناخي، حيث يرى 
ا تكلف الواليات المتحدة تريليونات من وأنهرة على المنافسة قد أقل األمريكيةالشركات 

الدوالرات من خالل ممارسات تجارية قاسية، هذه اإلجراءات خلقت حالة من التوتر في 
التي قابلتها الصين بفرض ضرائب مقابلة على واردات الواليات  األمريكيةالعالقات الصينية 

من الصعود  اأمريكه اإلجراءات نابعة من خشية هذ نأ إالالصين،  إلى األمريكيةالمتحدة 
اختالف في موازين القوى الدولية، حيث ال زالت المفاوضات بين الواليات حداث إوالصيني 
قواسم مشتركة الحتواء المواقف  إلىالوصول  أجلالصين مستمرة من و األمريكيةالمتحدة 

  .)2018 المتناقضة (أبو جازية،

عدة اتجاهات كان االتجاه األول  أخذتالصينية فإنها  األمريكيةعالقات تطور مسار ال إلىوبالنظر 
االتجاه الثاني فهو اتجاه متناقض  أمالها تعزيز االعتراف المتبادل والعالقات الثنائية بين البلدين، 

لتايوان  ةمحاولة التدخل في شؤون الصين الداخلية عبر دعم الواليات المتحدة األمريكي إلىيهدف 
 لمعادلة مركبة وفقاًهذه العالقات تسير  إن إذا خلق حالة من الصراع الحقيقي بينهما، وهو م

 الراهن المشهد أن ويبدو البرغماتية، المنفعة قانون يحكمها ومتناقضة متآلفة عناصر مكونة من
 العالقات حجم سعة في أهميتها تكمن إذ والتعاون، الصراع من مزيج هو لذلك تبعاً العالقة لتلك

 (التجاري واالقتصادي السياسي الصعيد على وتبادالت رقامأ تتضمنه من وما نفسها الثنائية
 وبالتالي ودولية، إقليمية قضايا من العالقات هذه تعالجه عما فضالً والعلمي)، والثقافي والعسكري

 قاتعال ومزيج من األبعاد ومتعددة ومركبة عالقة معقدة هي األمريكية الصينية العالقات فإن
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طبيعة السياسة الخارجية للواليات المتحدة  نأوالتحدي، حيث تدرك الصين  والمنافسة التعاون
احتوائها من خالل صياغة استراتيجيات شاملة في منطقة  إلىفي التعامل معها تهدف  األمريكية

الباسيفيك بشكل خاص لتحقيق أهدافها ومصالحها الحيوية عبر تعزيز  بشكل عام وإقليم آسيا
وجودها في أفغانستان والتدخل األمريكي في باكستان واألخطر بالنسبة لجمهورية الصين الشعبية 

الداخلية الذي تم ترجمته من خالل صفقة السالح األمريكي التي شؤونها في هو التدخل األمريكي 
ية هذه األهداف جاءت ضمن االستراتيج إن إذوالتحالف األمريكي الياباني،  (تايوان)عقدت مع 
 تعزيز خالل من الباسيفيك آسيابشكل عام التي تسعى لتحقيق الهيمنة والنفوذ في منطقة  األمريكية
 عادةإ ومنع الجنوبية استقاللية كوريا على والحفاظ الشمالية كوريا طموحات حباطإو التحالفات

لصين ا بحر في البحرية النزاعات في والتدخل جمهورية الصين الشعبية مع (تايوان) توحيد
 تجاه مختلفة بمناهج األمريكية داراتاإل والشرقي، ولتحقيق هذه الغايات فقد تعاملت الجنوبي

 وأن استراتيجي شريك الصين نأ اعتبر بيل كلينتون" األمريكي الرئيس عهد الصين، ففي
 المتحدة الواليات ورحبت والصراحة، التعاون ساسأ على قائمة الصينية األمريكية العالقات

 باراك" دارةإ أما ،استراتيجياً منافساً اعتبرتها فقد" االبن بوش" دارةإ أماللصين،  عود السلميبالص
 التعامل في يتطلب لذا هذات الوقت في ستراتيجياال منافسالو شريكبال تصف الصين فكانت" وباماأ

د ترامب إدارة دونال أما)، 2014(مردان،  الذكية القوة عناصر استراتيجية حكيمة تتضمن معها
الصين هي منافس استراتيجي خطير يتطلب التعامل معها استخدام استراتيجية الضغط  نأفترى 
، وقد كانت أولى بوادر هذا التعامل في فرض رسوم جمركية على المنتجات شكالهاأبكافة 

ه مليار دوالر، وهو ما يمكن تفسير 200بقيمة  األمريكيةالواليات المتحدة  إلىالصينية الواردة 
 الصين، مع صرامة أكثر اقتصادية التخاذ إجراءات األمريكيةعلى انتهاج الواليات المتحدة 

 وسليم صحي تنويع إلى بالحاجة البلدين كال واعتراف الصين، داخل المعقد السياسي والمشهد
 المتحدة الواليات بين العالقات من جديداً نوعاً األرجح على يعني قد االقتصادية لعالقاتهما

  .)Grace, 2018العالمي ( لنظامنا محتملة جديدة خلفية ثم ومن الصينو

خلقتها  األمريكيةمن خالل العرض السابق يتضح وجود حالة من التطور في العالقات الصينية 
للصين باعتبارها دولة  األمريكيةالمصالح المشتركة بين البلدين، حيث تنظر الواليات المتحدة 

ا في التأثير على مجريات النظام الدولي، لذا سعت لتعزيز العالقات لها مستقبله مهمةمحورية 
يجب التعامل معها  وأنهمنافس استراتيجي لها  بأنهادراكها إالسياسية معها بهدف احتوائها، مع 

في التغلغل والسيطرة في منطقة الباسيفيك، وفي المقابل  األمريكيةبحكمة وحذر لتحقيق المصالح 
والدوافع وراء عالقة الواليات المتحدة  آسيافي منطقة  األمريكيةالمصالح تدرك الصين طبيعة 

ق من المصالح القومية الصينية في نسج هذه العالقة حيث لخص لتنط أنها إالمعها،  األمريكية
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الباسيفيك و آسياتجاه  األمريكيةالرئيس الصيني شي جي بينغ الموقف الصيني من االستراتيجية 
 السالم واالستقرار تعزيز في األمريكية المتحدة الواليات قبل من البناء بالدور نالصي ترحب :بقوله

 المتحدة احترام الواليات فيمله أعلى  أكدالباسيفيك، وفي ذات الوقت  - آسيا منطقة في واالزدهار
 هذه نأ الصينية القيادة المنطقة، حيث ترى هذه في األخرى والدول الصين مصالح واهتمامات

 نأ استراتيجيتها في األمريكية المتحدة الواليات ترى بينما ،الصين احتواء إلى تهدف راتيجيةاالست
 سلمي بشكل تشارك نأ لبكين واشنطن رغبة يعني الشؤون العالمية في المتزايد الصيني الدور

 أكثر نأ، ويرى الباحث األمريكية الواليات المتحدة عليه تهيمن دولي نظام إطار في وتعاوني
 ووجود ودعم ديمومة في المتعلقة تلك هي تحقيقها في الصينية القيادة تسعى التي لحاحاًإ لمصالحا

) الصينية الخصائص وفق االشتراكي (الطريق االشتراكي والنظام الشيوعي الحزب قيادة
 والوحدة السيادة همواألالصين،  في والمجتمع لالقتصاد المستدامة التنمية في تحقيق واالستمرار

هذه العالقات التي شابتها مراحل من  إطارالداخلية، وفي  شؤونها للتدخل في ومعارضتها لوطنيةا
 هذه المنافسة احتواء على حريصان البلدين نأ إالالمنافسة،  إطارالتطور وأخرى من الصراع في 

-نيةالصي العالقة أن وبوضوح يبدو فإنهوبالتالي  الصراع، هو البديل أن جيداً يدركان ألنهما
 العوامل أحد الثقة انعدام في الطرفان يرى ما وكثيراً الغموض، يكتنفه مستقبل نحو تتجه األميركية

 هي البلدين بين تماماً المختلفة الحكم ونماذج القوى ميزان ربما ولكن بينهما، العالقة على المؤثرة
 هو الطرفان به رغبي ما آخر أن الواضح من وكذلك الشأن هذا في تأثيراً األكثر العوامل من

المنافسة، فاألمر بالنسبة  احتواء في المتحدة والواليات الصين تستمر سوف وبالتالي الصراع،
من  مناطق مختلفة على فأكثر أكثر تعتمد نفسها تجد العالمي حيث للصين يكمن في طبيعة حضورها

 ،األمريكيالنفوذ  إطارتحت  النطاق في هذه المناطق التي قد تقع محدود تأثيرها يبقى نأ إال العالم
 ازدياد وتوسع ومع كبير، حد إلى أخرى بلدان ضمن نظام طورته لالزدهار تسعي وبالتالي فهي

 لهاً تمثل ال التي المتحدة، الواليات مع اتصال على باستمرار الصين نفسها تجد العالمية مصالحها
العالم، وفي هذا  في رائدة عالمية وةق ريب بال ولكنها ،واضحاًً  عدواًحتى  وال واضحاً منافساً
إدارة  كيفية في أبرزها أحد يكمن الخارجية، سياستها في التحديات من تواجه الكثير فإنها اإلطار

 لزوم لها ال أعباء تنشئ أن وبدون المتحدة الواليات مع المصالح في بدون تضارب ازدهارها
  آسيوية. قوة كأكبر لنفسها

 القرن، هذا من التسعينات عقد بداية منذ القطب، أحادي الجديد الدولي النظام ظهور ومع وهكذا،
 هو ما بمقدار عليها، مفروض بواقع إذعاناً وال ضمناً، ولو معه، الصين وتكيفت به اعترفت
 حيوية، مصلحة الصين تعتقده فيما وبالذات انتقاء األصلح، تفرض التي الذاتية القوة لبناء ضرورة
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 الصين بمركز المتحدة الواليات ضوء اعتراف في يأتي الصيني بهذا النظام االعتراف لها، كما
 االتحاد انهيار تجربة من الصين استفادت والدولية، وعليه فقد اإلقليمية مصالحها لها عظمى كدولة

 خلف االنقياد ال التصرف وانتقائيته عقالنية على االعتماد ضرورة عبرة واستخلصت السوفياتي،
 والخطأ والتطور التجربة خالل من طاقاتها الذاتية تنمية على التركيز لها سمح الذي مراأل العقيدة،
 اعتمدته الذي االقتصادي االنفتاح استحقاقات استيعاب من بالتالي المجتمع يتمكن بحيث البطيء،

  .)1999تونج" (أبو جابر،  ماوتسي وفاة الزعيم بعد البالد

  ألمريكية:اطبيعة العالقات الصينية . 2.1.1.3

الصينية حالة من التقلب عبر الحقب الزمنية الممتدة، منذ انتهاء  األمريكيةلقد شهدت العالقات 
الحرب الباردة وهو ما جعل قادة البلدين ومجتمعاتهما يتمتعان بقدر وافر من التجارب والدروس 

الساسة  أصبح إذارجية لهما، تجاه العالقات الثنائية، وتعمق هذا التفاهم تجاه السياستين الداخلية والخ
في هذين البلدين يتمتعان بقدر كاف من الخبرة والمعرفة بالمجاالت والمشكالت التي تنصهر فيهما 

ماهية االختالفات والتناقضات بينهما، ويتجلى ذلك في إيالء أهمية  إلىمصالح الطرفين، باإلضافة 
زمات المباغتة ت الثنائية جراء ظهور األكبرى لتجنب حدوث حالة من االنشقاق الكامل في العالقا

تأكيد  أصبحومحاولة تجنب حدة التناقضات في مسار عملهما على الساحة الدولية، وفي الوقت ذاته 
فيما يتعلق بأهدافهما االستراتيجية ومصالحهما، وقد الحت في األفق عقبات  وضوحاً أكثرالبلدين 

 ،2003االحتراس والحذر المتبادلين (تشنج ودونج، تطوير هيكل العالقات وتم زيادة وتعميق وعي 
 إذيجمع بين الصراع والتعاون،  نموذجاًبالصين يعتبر  األمريكية)، فعالقة الواليات المتحدة 7ص

تتوفر لكال الدولتين عناصر القوى السياسية واالقتصادية والعسكرية والتقنية بما يؤهلهما للقيام بدور 
رفين يمتلكان شبكة واسعة من المصالح المختلفة في مناطق متعددة من الط وأنعالمي واسع السيما 

ا لتواجه مالتي قد تتداخل فيما بينه اومناطق نفوذه االعالم، فلكل من الصين والواليات المتحدة أهدافه
مثل تلك الخالفات يمكن التعامل  أنالصين ترى  أن إالالتناقض الواقعي،  أوحالة من التعارض 

األمريكية عن أساليب الصراع والمواجهة المباشرة مع القوى  وبعيداًالدبلوماسية  معها بالطرق
فقد شهدت الفترة  تاريخياًتطور عالقات الصين بالواليات المتحدة  إلى)، وبالنظر 2011(الجبوري، 

وحتى مطلع السبعينات حالة من العالقات العدائية  1949الصين استقاللها عام  إعالنالتي صاحبت 
 إلىتسعى  بأنهاالصين  إلى، حيث كانت نظرة الواليات المتحدة األمريكيةالواليات المتحدة  مع

هذا العداء فقد  إطارسرار، وفي ا دولة مليئة بالمؤامرات واألوأنهالعالم  إلىتصدير الثورة الشيوعية 
واعتبارها  ان)(تايومنية ذات صبغة دفاعية مع أبتوقيع معاهدة  األمريكيةقامت الواليات المتحدة 

الممثل الشرعي للصين في األمم المتحدة، حيث اعتمدت الواليات المتحدة سياسة خارجية تؤكد على 
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والتزامها في الدفاع عنها ولكنها في ذات الوقت عارضت مبدأ  (تايوان)تعاونها العسكري مع  أهمية
الصين بالتحول التدريجي  تجاه األمريكية، وقد بدأت سياسة الواليات المتحدة (تايوان)استقالل 
 إطاربعد فشل سياسة االحتواء التي انتهجتها في مواجهة الصين والحد من نفوذها في  خصوصاً
بعد تدخلها في كوريا  وخصوصاًعن تزايد نفوذ الصين الداخلي والخارجي  فضالً اآلسيويمحيطها 

وقنبلتها  1964 عاموية األولى الشمالية ونجاح الصين على المستوى العسكري في تفجير قنبلتها النو
، جميع هذه العوامل دفعت 1970طالق قمرها الصناعي األول عام إو 1969 عامالهيدروجينية 

تبني سياسة قائمة على تحسين عالقتها بجمهورية الصين الشعبية  إلى األمريكيةالواليات المتحدة 
عن ذلك فقد كان للنهج  فضالً ،اآلسيويةوكسب شريك جديد له ثقله السياسي المؤثر في القارة 

 الدبلوماسية اعتماد على والقائم 1969 عام الثقافية ثورتها نهاية البراغماتي الذي انتهجته الصين مع
 من السوفييت مع موقفها في المرونة من نوع للصين عبر انتهاج الحيوية المصالح كوسيلة لحماية

 االقتصادية والعسكرية باالعتماد على اتهاقدر وزيادة ثانية، جهة من المتحدة والواليات جهة
 األمريكيةمن العوامل التي ساهمت في تهيئة األجواء لنمو العالقات  مصدرها كان أيا التكنولوجيا

لتطوير هذه العالقات وزيادة روابط االتصال بجمهورية  أمريكيالصينية والذي قوبل باستعداد 
 األمريكيةبدأت العالقات السياسية  1970ع العام )، فمع مطل2016(علي وسلطان،  الصين الشعبية

مع بداية التسعينات، حيث شهدت العالقات بين البلدين  وضوحاً أكثرطابعا  وأخذتالصينية بالتبلور 
 تدريجياًعن التبادالت التجارية مع الصين  األمريكيةبرزها إزالة القيود أتحوالت رئيسية كان 

مهورية الصين الشعبية وذلك ضمن بيان شنغهاي ليتحدد الموقف جزء من ج (تايوان) بأنواعترافها 
هم أبناء  (تايوان)كافة الصينيين المتواجدين على مضيق  أناألمريكي إزاء وجود دولتين معلنا 

)، 2015 م (حسونة،هي جزء من الوطن الصيني األ (تايوان)جزيرة  وأنمة الصينية الواحدة األ
هذه  أنيرى الباحث  األمريكيةتي تحكم الصين بالواليات المتحدة طبيعة العالقات ال إلىوبالنظر 

 أنترى  األمريكيةالواليات المتحدة  إن إذالعالقة تحكمها المصالح االقتصادية بالدرجة األولى، 
في المنظومة االقتصادية الدولية وتسعى عبر آليات عملها للحد من  ومؤثراً مهماًالصين العباً 

خرها توجهات الرئيس األمريكي الحالي آهذه المنظومة بوسائل متعددة كان  التغلغل الصيني ضمن
، وفي ذات الوقت األمريكيةدونالد ترامب بفرض رسوم جمركية على الواردات الصينية لألراضي 

ينافسها في مناطق  حقيقياً عسكرياًالصين تشكل خطراً  أنال ترى  األمريكيةالواليات المتحدة  فإن
العوامل التي ساهمت في استقرار العالقة بين هذين البلدين انتهاج  أهمة، ولعل من نفوذها الدولي

الصين لسياسة متوازنة قائمة على عدم التدخل المباشر في القضايا الدولية الحساسة وتجنبها بكافة 
غيرها من بلدان  أو األمريكيةالسبل الممكنة حاالت الصراع العسكري سواء مع الواليات المتحدة 

تؤثر على  أنعن زج نفسها في الصراعات الدولية التي تحمل تناقضات يمكن  أىالعالم، فهي تن
االقتصادية منها، هذه الطبيعة القائمة على سياسة التقدير الموضوعي  وخصوصاًأهدافها وتوجهاتها 
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ها وعدم مناصبت األمريكيةالواليات المتحدة  وخصوصاً عالمياًمن قبل الصين للقوى المسيطرة 
العداء قد ساهم وبشكل موضوعي في تأطير عالقة تعاون حذرة بين البلدين تتسم بالحفاظ على 

 مصدراًمن التركيز على النقاط الساخنة التي قد تشكل  أكثرالمصالح المشتركة والتركيز عليها 
مستوى التحليل الموضوعي للمؤشرات المرتبطة بالنفوذ الصيني على ال أن إالللصراع بين البلدين، 

تسعى لتعزيز نفوذها االقتصادي على  إذبعيدة األمد للصين،  أهدافالدولي الراهن يوحي بوجود 
مل إعادة التوازن الدولي عبر الوسائل االقتصادية وبالتالي كسر النظرية القائمة على األحادية أ

ل البعد القطبية وتعزيز التوجه نحو نظام دولي متعدد األقطاب ولكن بوسائل أخرى غير يمث
  االقتصادي ركيزتها األساسية.

  . العالقات العربية الصينية:2.1.3

  :مراحل تطور العالقات العربية الصينية .1.2.1.3

 الحاكمة قبل الهان ساللة عهد إبان "تعتبر عالقة الصين بالعالم العربي عالقة تاريخية قديمة ابتدأت
 معروف غير بعيداً مكاناً كان الحديثة الصين إلى بالنسبة األوسط الشرق أن إال عام ألفي حوالي
 لم كثيرة تاريخية وألسباب )164ص ،1999 جابر، أبو(اهتمامهم"  محط يكن الصينية، ولم للدولة

وقد  ،1949الشيوعي عام  النظام قيام بعد إال العربية والدول الصين بين حقيقية عالقات هناك تقم
للمتغيرات السياسية التي واكبت  وفقاًفكرية مختلفة ر طأومرت العالقات الصينة العربية بمراحل 

المحطات التاريخية لتلك العالقات في  أهمحركة التطور في ظل النظام الدولي حيث شكلت 
  ).2017 مجموعة من المحاور التالية: (مرعي،

الدافع األهم وراء  1949قيامها عام  إعالنشكل البحث الصيني عن الشرعية الدولية لها بعد  -1
سعيها إلقامة عالقات مع المنطقة العربية التي كانت معظم دولها تعترف بتايوان، فانصب 

منطق  إلى استناداًهذه الدول  إلىالتركيز الصيني على اعتماد استراتيجية االختراق والدخول 
تقع المنطقة لنفوذ القوى الدولية، حيث شكل  نأدعم حركات التحرر الوطني والحيلولة دون 

تحل عن طريق  نأمشاكل الشرق األوسط يجب  بأنالرئيسي لسياساتها في تلك الحقبة الشعار 
 تدخالت خارجية. أيةعن  وبعيداًشعوب المنطقة 

 أيديولوجيةمنطلقات  إلى استناداًفي مطلع الخمسينات ازداد االهتمام الصيني بالمنطقة العربية  -2
واالتحاد السوفيتي، حيث  األمريكيةقائمة على فكرة التعارض مع توجهات الواليات المتحدة 

واالتحاد السوفيتي، وهو  األمريكيةبتوجهات الواليات المتحدة  كان االهتمام العام للمنطقة متأثراً
، حيث 1955في مؤتمر باندونج عام  خصوصاًما هيأ السبل لتقرب الصين من الدول العربية 
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هذه العالقات  وأخذت 1958 معاومن ثم العراق  1956 عاماعترفت مصر وسوريا بالصين 
 بالتوسع مع معظم الدول العربية في تلك الحقبة.

هذه العالقات بالنمو والتوسع الكبير، حيث بادرت الصين وبشكل  أخذتفي مطلع السبعينات  -3
 أقامتالعربية المتحدة، ثم مارات واإلمنفرد لالعتراف باستقالل كل من البحرين وعمان وقطر 

وعقدت اتفاقية عسكرية مع جمهورية مصر العربية  1977 عاماألردن  عالقات دبلوماسية مع
 العالقات مع دول الخليج العربي لم تكن بمستوى مرتفع. نأ إال، 1978 عام

منذ انطالق سياسة التحديث واإلصالحات في الصين في الثمانينات ازداد اهتمام الصين بتوطيد  -4
 انطالقاًالخليج العربي  وخصوصاًالمواد األولية عالقاتها مع الدول المصنعة والمصدرة للنفط و

من تأكيد الصين على توجهاتها القائمة على الحفاظ على مصالحها االقتصادية بالدرجة األولى 
 مع مختلف شركائها في المنطقة العربية.

وفي مرحلة التسعينات التي واكبت نجاح سياسة الصين اإلصالحية وتمكنها من تحقيق معدالت  -5
 وأنمن النمو االقتصادي تمكنت من اقامة عالقات دبلوماسية مع مختلف الدول العربية ملفتة 

 تقدم صورة جذابة لما حققته باالعتماد على القدرات الذاتية لها.
في بداية االلفية الثالثة انتهجت الصين سياسة نشطة تجاه المنطقة العربية فتم تأسيس منتدى  -6

التعاون  إلىوإقامة عالقات التعاون االستراتيجي المستندة  2004 عامالتعاون العربي الصيني 
لقاه أالذي  المهمالخطاب  إلى، هذا باإلضافة 2010 عامالمشترك بين الصين والدول العربية 

الرئيس الصيني تشي جينبينغ خالل افتتاح االجتماع الوزاري السادس لمنتدى التعاون الصيني 
األولى حول سياساتها تجاه المنطقة العربية لوثيقة اين الص إصدار، ومن ثم 2014العربي عام 

للتباحث والتفاوض  أساساًللعالقات الصينية العربية وشكلت  طاراًإالتي تضمنت  2016 عام
  حول هذه العالقات.

 اهتمامات السياسة األوسط فقد كانت على هامش الشرق منطقة توجهات الصين نحو إلىوبالنظر 
بعد  إالحقيقي بها  عملي اهتمام هناك يصبح القرن، ولم هذا من الثمانينات حتى الصينية الخارجية

 اهتماماً اآلن الصين تبدي حيث الباردة، الحرب ونهاية 1978 عاماإلصالحات التي شهدتها الصين 
 متعددة المفاوضات في ساهمت قد الصين فإن وكذلك األوسط، الشرق في السالم بعملية كبيراً

 المتعلقة والمؤتمرات المفاوضات في كذلك وساهمت والالجئين، باألمن، والمياه، المتعلقة األطراف
  ). 1999اإلقليمي (أبو جابر،  االقتصادي بالتعاون

 التنمية ومقتضيات اعتبارات فيها تتحكم اآلن للصين الخارجية السياسة أن سبق مما يتضح
 اإلقليمي الصعيدين على القوى نموازي اعتبارات إلى باإلضافة بالدرجة األولى، االقتصادية
تعزيز أواصر عالقاتها مع المنطقة العربية لتعظيم حجم االستفادة من  إلىفهي تسعى  والدولي،
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 أهم أحدبالطاقة، وتعزيز حجم التبادل التجاري معها بصفتها  إمدادهاالمنطقة فيما يتعلق بحركة 
 يهدد موقف تتخذ أي أن يمكن ال ى فالصينالمناطق المرتفعة االستهالك في العالم، ومن ناحية أخر

 للسياسة العقالني النهج هذا مثل بشكل خاص، المتحدة الواليات ومع عامة الغرب مع عالقاتها فعلياً
 وخصوصاًالقضايا العربية  تجاه متشدداً موقفاً تتخذ أن الصين على الصعب من الصينية يجعل

 وتعمل مواقف تنادي الفلسطينية وبالذات السلطة يةالعرب الدول ظل اتخاذ في الفلسطينية، القضية
 إسرائيل في دولة مع سياسية عالقات تقيم أن الصين إلى بالنسبة الطبيعي من للسالم، وعليه فقد كان

 التعاون لتشمل بالزراعة يتعلق فيما وبالذات العالقات، هذه توثق وأن للسالم مدريد مؤتمر أعقاب
 أن يمكن ال األوسط الشرق منطقة واستقرار أمن أن تعتقد لصينذلك، فا الخبراء وغير وتبادل
والتجارية  االقتصادية للعالقات األبواب فتح إلى تقود بالتالي إسرائيلية- عربية تسوية بعد إال يتحقق
  الهتمامها الراهن. محوراً دتعيهدد إقامة مثل هذه العالقات عالقتها بالدول العربية التي  إندون 

  :عة العالقات الصينية العربيةطبي .2.2.1.3

دفع بعالقة  مهماً محوراً معاًتقاطع المصالح والتجارب التي مرت بها الصين والدول العربية  ديع
 قديمة بعالقات العربية والدول الصين ترتبط إذالصين بالمنطقة العربية نحو التطور اإليجابي، 

 الظلم نير الصين من عانت فقد الحديث، العصر في القوميتين والنهضة مع اليقظة بالتطور أخذت
 حريتها، على الحصول من طويل بعد نضال تمكنت حتى مريرة تجربة وخاضت واالستعمار

بمصالح مشتركة ترتبط ثنائية عالقات مرحلة وتدخل تتطور الطرفين العالقات بين أخذت وحينئذ 
وقد بدأت مرحلة التطور  ،)1999 االستقالل (تشانغ هونغ، على والصين العربية الدول حصول بعد

هذه العالقات بالنمو  أخذت إذفي العالقات العربية الصينية منذ النصف الثاني من القرن العشرين، 
الصينية  والقضايا القضايا العربية بين ما الكبير بشكل مضطرد خالل هذه الفترة بسبب التشابه

طني الذي خاضت تجربته الصين وبشكل فيما يتعلق بقضايا االستعمار ودعم التحرر الو خصوصاً
وسعي الصين في حصولها على الحرية واالستقالل (النداوي،  اإلذاللثناء ما عرف بقرن أمرير 
 بكافة األجنبية السيطرة إنهاء بهدف صور التضامن تبلور في الكبير األثر ترك مما )،2015
 العادل إلقرار السالم الجهود كثيفوت الوطنية، الوحدة دعائم إرساء على وصورها والعمل أشكالها
 في والتعقيد تعتمد الصعوبة بالغة دولية ظل ظروف في المتوازنة واالجتماعية االقتصادية والتنمية

 القوة واستخدام وانتهاك السيادة الداخلية الشؤون في والتدخل المزدوجة، المعايير األحيان على أغلب
المختلفة، حيث توجت هذه العالقات باعتراف  الدوليةالمشكالت  لمعالجة مغرضة نظريات واقتراح

 بعد جمهورية مصر العربية وسوريا إليهالدول العربية بجمهورية الصين الشعبية والذي بادرت 
 اليمن، وتبعها بين الطرفين، الدبلوماسي التمثيل تبادل و وتم1956 عامعقد  الذي" باندونغ" مؤتمر
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، كما وبادلت الصين هذا االعتراف بتعزيز عملي األخرى وغيرها من الدول العربية والسودان
 أثناء" ألي أن شو" آنذاك الصيني علنه رئيس الوزراءأوحقيقي للعالقات مع الدول العربية وهو ما 

 إلى العالقة يستند هذه أساس وأن العربية، بالدول الصين تربط قوية ثمة عالقات أن للقاهرة زيارته
 اإلسرائيلي العدوان من وموقفها على أراضيها وسيادتها قضاياها في بيةالعر للدول الصين مؤازرة

ال يبدوا  فإنهاستراتيجية الصين نحو المنطقة العربية  إطاروفي  ،)2014 المشابقة،( فلسطين على
خالفات  أيةرغبتها في تجنب  إلى األمريرجع هذا  إذهناك استراتيجية معلنة لها بشكل واضح،  أن

ذلك لم يثن بكين من  أن إاليرتبط بذلك من تداعيات،  أنلمتحدة في المنطقة وما يمكن مع الواليات ا
 أيةمنها بأهمية تجنيب مصالحها  يماناًإالحفاظ على عالقات جيدة مع بلدان المنطقة كافة وذلك 

تحالفات عسكرية مثل التحالف الدولي ضد داعش في  أيةتجنبت الصين الدخول في  إذمخاطر، 
التدخل في  أوالدخول في تبني مواقف سياسية معادية تجاه بلدان الشرق األوسط  أولعراق سوريا وا

يتجلى  آسياما تمتلكه الصين من استراتيجية شاملة في الشرق األوسط وشرق  إن إذشؤنها الداخلية، 
ي مصالحها االقتصادية ف تأمينفي مراجعة سياساتها الخارجية تجاه المنطقة والتي تذهب باتجاه 
دواتها التي استخدمتها في بناء أجملة من األهداف التي حددتها بكين واستطاعت تحقيقها عبر 

توفير الطاقة ومشتقاتها يعتبر الهدف الرئيسي في  أنمصالح وطنية واضحة المعالم، ويمكننا القول 
 لىإمصلحة الصين مع دول الشرق األوسط عامة والدول العربية على وجه التحديد، فهي تسعى 

الحفاظ على مستوى مرتفع من العالقات مع بلدان المنطقة لديمومة الحصول على الموارد األولية 
الصين وهذا  إلىللطاقة، حيث أصبحت منطقة الشرق األوسط المصدر لواردات النفط بالنسبة 

  ).2018 الصين (حسين، إلىالهدف يلخص األهمية االستراتيجية لمنطقة الشرق األوسط بالنسبة 

للصين مجموعة من األهداف  أنبتحليل طبيعة عالقة الصين بالدول العربية يرى الباحث و
االنفتاح والتوجه القوي نحو الشرق األوسط بشكل  إلىالجيواستراتيجية في المنطقة العربية دفعتها 

ترسيخ شرعيتها  إلى األمرالصين سعت في بداية  إن إذعام والدول العربية على وجه التحديد، 
وطورت هذه  1949 عاماستقاللها  إعالندولية للحصول على اعتراف الدول العربية بها بعد ال

في العالم  رأتبمصالحها التنموية التي ركزت على جوانب اإلصالح، حيث  ارتباطاً مستقبالًالعالقة 
ية العربي وسيلة إلمداد حركة اإلصالح باحتياجاتها من المواد الخام الالزمة للنهضة االقتصاد

الصين تنظر بأهمية بالغة للموقع االستراتيجي للدول العربية  أنمصادر الطاقة، كما  وخصوصاً
طريق الحرير إلحكام السيطرة على مفاصل التجارة الدولية،  إنشاءلدعم طموحها المستقبلي في 

ينية من مصالح ص األمرلعب الصين لدور ناعم يساند القضايا العربية ينبع في نهاية  فإنوعليه 
إعادة  إلىاستراتيجية قائمة على نظرتها طويلة المدى لدور اإلقليم العربي في تسهيل وصولها 

الحد من  اإلطارالتوازن الدولي عبر منظومة اقتصادية كونية تحكم سيطرتها عليها، وفي ذات 



77 

 وأدول لتتبحداث اختراق مستقبلي لدى هذه الإالمطلقة على هذه المنطقة ومحاولة  األمريكيةالهيمنة 
عن سياسة االشتباك  وبعيداًعلى سياسة التحالف واالختراق  اعتماداًمكانة بديلة عن النفوذ األمريكي 
  المباشر الذي قد يهدد مصالحها. 

  :العالقات الصينية اإلسرائيلية. 3.1.3

  :تطور العالقات الصينية اإلسرائيلية .1.3.1.3

 صارخة وتناقضات راديكالية طويلة تحوالت عقود والط اإلسرائيليةشهدت العالقات الصينية  لقد
 العشرين، القرن من الثاني خالل النصف وتعقيداً التباساً الدولية العالقات أكثر من واحدة جعلتها
 الدبلوماسية تاريخ العالقات في وأمداً طوالً األكثر اإلسرائيلي – الصيني التطبيع ماراثون وأصبح

منها  جزءاًالصين بإسرائيل بمجموعة من المراحل التي حمل  الدول، حيث مرت عالقات بين
منها مرحلة من التقارب والتعاون جسدته حاجات  اآلخروحمل الجزء  وعداء حاداً واضحاًتناقضا 

المتباينة، لذا يمكن تصنيف يديولوجياتها أالدول وتحوالتها باتجاه تعزيز مصالحها التي طغت على 
  ): 2007قة الصين بإسرائيل في النقاط التالية (حيدر، المراحل التي مرت بها عال

بداية مرحلة فتح العالقات بين إسرائيل والصين عبر قيام إسرائيل  1949لقد شكل عام  -1
بما  1950 عامبالمبادرة باالعتراف بجمهورية الصين الشعبية والذي شرعته باعتراف رسمي 

 إسرائيل ، حيث اتخذتإسرائيل رسمياًعرف بمرحلة السبق اإلسرائيلي دون اعتراف الصين ب
 الشرق في دولة أول أصبحت الجديد وبذلك بالنظام باالعتراف الجريء وحتى المفاجئ القرار

 كانت الحين ذلك ومنذ الباردة، الحرب خالل الجريئة الدبلوماسية المبادرة هذه مثل تتخذ األوسط
 .)SHAI, 2018لرسمي (ا غير المستوى على تدار وتايوان إسرائيل بين العالقات

في عقد الستينات دخلت العالقات الصينية اإلسرائيلية انتكاسة كبرى كنتيجة للموقف اإلسرائيلي  -2
في الحرب الكورية وتبني الصين في المقابل وجهة النظر العربية  األمريكيةالمنحاز للسياسات 

ربية في الشرق األوسط باعتبار إسرائيل أداة لإلمبريالية الغ 1955في مؤتمر باندونج عام 
 أووبالتالي فطوال عقد الستينات حددت الصين سياستها تجاه إسرائيل بعدم التعامل معها 

 على الرغم من الجهود التي بذلتها إسرائيل النتزاع مثل هذا االعتراف. واقعياًاالعتراف بها 

ذلك بالتوازي مع خالل عقد السبعينات بدأت سياسة الصين تجاه إسرائيل بالتغير التدريجي و -3
تغير الظروف السياسية الداخلية والخارجية المحيطة بالصين، حيث شكل الهاجس الصيني من 

في تغير سياسة  مهماً عامالًتوسع وسيطرة االتحاد السوفيتي على دول منطقة الشرق األوسط 
المرحلة  التقارب الصيني األمريكي في تلك وأنالصين الخارجية في التعامل مع إسرائيل، كما 
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العوامل  أهم أحد 1972الصين عام  إلىوالذي توج بزيادة الرئيس األمريكي ريتشارد نكسون 
مثل هذا التغير، حيث توقف الصين عن دعم حركات التحرر في تلك حداث إالمساعدة في 

بالتركيز على إقامة تحالفات سياسية مع الدول المناهضة لالتحاد السوفيتي  وأخذتالحقبة 
النفوذ بعاد إتؤديه في  نأعلى الدور الذي من الممكن  الصيني إلسرائيل معتمداًيم يلتقصبح اأو

عن فكرة المناداة بالقضاء على التخلي إلى الذي دفعها  األمرالسوفيتي عن الشرق األوسط 
تنادي بالحلول السلمية للقضية  أخذتومن ثم  واقعاً أمراًالدولة الصهيونية وأصبحت تعتبرها 

هذا التحول في الموقف  إسرائيل سريعاً أدركتنية وذلك للتصدي للنفوذ السوفيتي، وقد الفلسطي
 إلىالصيني فبادرت لتعزيز االتصاالت السرية معها التي توجت بزيارة وفد دبلوماسي صيني 

إسرائيل بقيادة اش. ف ليو وبتكليف من الحكومة الصينية لبحث إمكانية إقامة عالقات 
ئيل وتتابعت بعدها الزيارات لتعزيز التعاون العسكري مع إسرائيل، دبلوماسية مع إسرا

 التكنولوجيابسبب فجوة  1979 عامبعد هزيمة الجيش الصيني بالمعارك مع فيتنام  خصوصاً
التي  األمريكيةالعسكرية  التكنولوجياللصين تفوق  واضحاًالمتعلقة بالعتاد العسكري الذي بدا 

د الصيني وهو ما دفعها لتشريع األبواب وفتحها لعالقات تعاون استخدمتها فيتنام على العتا
 عسكرية مع إسرائيل. 

خالل مرحلة الثمانينات دخلت العالقات الصينية اإلسرائيلية مرحلة جديدة ألول مرة منذ  -4
التعاون  آفاقتجسد ذلك وبصورة واضحة في توسيع  إذاعتراف إسرائيل بالصين الشعبية، 

حيز  إلىن، حيث خرجت عالقاتهما الثنائية وتعاونهما المشترك من السرية العسكري بين الجانبي
صفقة  أولحيث كشف النقاب عن تفاصيل  1985 عامالوجود والعالنية، وعلى وجه التحديد 

تعزيز  إلىذلك توقيع اتفاقية عسكرية سرية بين الصين وإسرائيل هدفت  تالبينهما، وقد 
 إلىمت إسرائيل بإرسال فريق من كبار الخبراء العسكريين القدرات العسكرية الصينية حيث قا

 لرغبة الصين. وفقاًهذه المهمة بسرية مطلقة نجاز إالصين وقد تم 

في حقبة التسعينات فقد شهدت هذه المرحلة البداية للتمهيد الرسمي إلقامة العالقات  أما -5
الحكومتين ومع انتهاء  اتصاالت نشطة ومكثفة بين إجراءالدبلوماسية مع إسرائيل من خالل 

 التطور فقد كان لهذا 1991 عام للسالم مدريد مؤتمر األوسط الشرق في وعقد الحرب الباردة
 ومنها معها، العالقات وإقامة على إسرائيل العالم دول من كبير عدد انفتاح في الكبير األثر

رة وزير الخارجية الصين، حيث كانت بداية العالقات الرسمية بين الصين وإسرائيل عند زيا
الصين وتوقيع بيان مشترك يقر بإقامة عالقات بين الصين وإسرائيل  إلىاإلسرائيلي دافيد ليفي 
 بذلك فتحول البلدين، كال بين فوراً فتح السفارات تبادل فتم 1992 عامعلى مستوى السفراء 

 خدمات السفر ومكتب بكين، في إسرائيل سفارة إلى بكين في العلوم اإلسرائيلية أكاديمية مكتب
 .)2013أبيب (مسلم،  تل في الشعبية الصين جمهورية سفارة بكين إلى في الصينية الدولية
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بدأت مرحلة جديدة من العالقات الصينية اإلسرائيلية اتسمت  اآلنحتى  1992منذ مطلع عام  -6
 اإلسرائيلية الصينية العالقات ففي هذا العام شهدت ،بازدهار العالقات االقتصادية والتجارية

 قررت حين الشعبية الصين جمهورية شهدته الذي الجذري للتحول ذلك ويعود جديداً منعطفاً
 عظمى قوة إلى الصين تحولت فلقد االقتصادي االنفتاح سياسة اتخاذ ميانغ تسه جيان حكومة

 حيث إسرائيل، في التكنولوجيا قطاعات وازدهار االقتصادية، إصالحاتها بعد عالمية اقتصادية
 رجال بين الشراكات شهدت كما األعمال،و المال قطاع في بازدهار انينعم ناالبلد أصبح

 حوالى التجارة حجم ازداد حيث الحين ذلك منذ قياسياً ارتفاعاً سرائيليينواإل الصينيين األعمال
الصين  في سرائيليةإ شركة 1000 من أكثر يتواجد أصبح إذ 1992 عام منذ مرة 200

بينهما  التجاري التبادل حجم أصبح حيث إلسرائيل تجاري شريك أكبر ثالث ينوأصبحت الص
 نتنياهو بنيامين زيارة عقب التعاون حجم وازداد 2013 عام دوالر بليون من 15 أكثر يفوق

 العمل لتفعيل والتخطيط التعاون من لسنوات تتويجاً تعتبر هذه الزيارة إذ ،2017 عام للصين
 والسياسة والثقافة والتكنولوجيا كالتعليم عدة مجاالت شمل الذي نالحكومتي بين المشترك

على القيام بدور نشط في المنطقة تمثل في  والسياحة، وقد حرصت الصين خالل هذه الفترة
تعيين مبعوث لها في عملية السالم حيث اتجهت لطرح مبادرة للسالم تتضمن إقامة دولة 

إلحياء عملية  2007عام نابوليس أفي مؤتمر  وقد شاركت 1967فلسطينية على حدود عام 
السالم في الشرق األوسط، وقد قامت بتوقيع مجموعة من االتفاقيات في مجاالت متنوعة مع 

 )Qianhong, 2016( هذه االتفاقيات في التالي: أهموقد تمثلت  2016إسرائيل خالل العام 

 عشر لمدة تأشيرة على بالحصول اإلسرائيلية السفر جوازات لحاملي يسمح اتفاق  -أ 
 ثالثة لمدة صالحة سياحية تأشيرة اليوم،( الصين إلى متعددة بزيارات للقيام سنوات
 ).إصدارها تاريخ من أشهر

 تعزيز شأنها من التي العلوم الطبية الصينية واألكاديمية للعلوم وايزمان معهد بين اتفاق  - ب 
 .البحوث من وغيرها المشتركة الجذعية الخاليا

 الذي الصينية المجلس الدراسية والمنح العبرية والجامعة تشنيون جامعة نبي اتفاق  -ج 
 في هذه أبحاثهم إلجراء المرشحين الدكتوراه بعد وما الصينية الدكتوراه سيسمح

 .اإلسرائيلية المؤسسات

 .إسرائيل إلى الدبلوماسية والوفود الشابة الصينية القيادات إلحضار اتفاق  - د 

 .R & D والطاقة المياه على للتركيز تكنولوجيال التعاون لتعزيز اتفاق  -ه 

 .إسرائيل في صيني ثقافي مركز إلنشاء اتفاقية  -و 
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 وسيتم اإلسرائيلية الزراعية حيث ينغ، دونغ مدينة في إيكولوجية حديقة إلنشاء اتفاق  - ز 
 .التكنولوجيات تطوير

 منيتض نظير والصينية اإلسرائيلية الصحة وزارة بين التعاون استمرار على اتفاق  -ح 
 .المواضيع من مجموعة حول الندوات والمفاصل الخبراء تبادل

 وريادة الصحية والرعاية الزراعة مجاالت في سرائيليينإ خبراء إلرسال اتفاقية  -ط 
 .والصين إسرائيل من كل في تدريبية برامج عقد على الصين إلى األعمال

 المشتركة الصحية الخدمات ومشروع إلنشاء غتشو تشان وبلدية ناتالي شركة بين اتفاق  -ي 
 .والالسلكية السلكية االتصاالت باستخدام أخرى مجاالت في والمشاريع

 .الصينية ووزارة التعليم إسرائيل في العالي التعليم مجلس بين الطالبي التبادل اتفاق  -ك 

عالقة الصين بإسرائيل قد تطورت باتجاه إيجابي خالل الفترة  نأمن خالل العرض السابق يتضح 
عالقات التعاون القائم على المصالح  إلىلسابقة وقد انتقلت نقلة نوعية من عالقات العداء الزمنية ا

مع التخلي عن النهج األيديولوجي لصالح نهج المصالح  المشتركة، وقد جاء هذا التحول متزامناً
والتي ترسيخها داخليا وخارجيا لتحقيق أهدافها المتنوعة  إلىالقومية اإلصالحية التي هدفت الصين 

أركانها، وبالرغم من بدء عالقات الصين وإسرائيل النضوح خالل  أهم أحدتمثل التنمية االقتصادية 
طبيعة العالقات الرسمية معها قد تزامن بالتغير في السياسة الخارجية للدولة  نأ إالعقد السبعينات 

الذي شجع الصين على  األمر 1991 عامالعربية تجاه إسرائيل والتي عززها اتفاق مدريد للسالم 
في  براغماتياً الصين قد انتهجت نهجاً نأإقامة عالقات رسمية مع إسرائيل، وعليه يرى الباحث 

مصالحها المتشابكة وذلك عبر انتهاج سياسة  إلى استناداًالتعامل مع الدول والمناطق المختلفة 
إقامة مثل هذه العالقات  اختيارها لتوقيت وأنمتوازنة تضمن عالقات مستقرة مع جميع األطراف 

مع قراءة متأنية للتطورات السياسية على المستوى الدولي، فالصين تنظر  متماشياً ذكياً يبدوا اختياراً
لما تمثله من بعد جيواستراتيجي بالنسبة لها وفي ذات  نظراًبأهمية بالغة لعالقاتها بالعالم العربي 

على مستوى تعزيز قدراتها العسكرية  مهمةر عالقة عالقتها مع إسرائيل تعتب نأالوقت فإنها ترى 
مثل هذه العالقات  إعالن أويتسم بالحنكة في إقامة  وذكياً وسطياً لوجية، لذا فقد انتهجت نهجاًووالتكن

التوجهات وهو ما دفعها إلقامة عالقات استراتيجية سرية مع إسرائيل في فترة ما قبل عقد  أو
ثل هذه العالقات في عقد التسعينات بعد انضواء العالم العربي في تأطير م إلىالتسعينات وبادرت 

هذا الموقف قد ساهم في حفظ  فإنتأييده للتسوية السلمية مع إسرائيل وإقامة عالقات معها، وبالتالي 
موقف  إطارإسرائيل، وفي  أماستقرار عالقة الصين مع مختلف األطراف سواء العالم العربي 

الشرعية الدولية  إلىالموقف المتوازن المستند  إلى أتلجياسية الحساسة فإنها الصين من القضايا الس
رغبة الحكومات ذات المصلحة المرتبطة بهذه القضايا، وبالتالي فإنها دعمت الكفاح المسلح في لى إو
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لوجية يويدأبمصالحها القومية المنطلقة من أسس  ارتباطاًعقد الستينات وكانت تدعو إلزالة إسرائيل 
الواقع وتأييد التسوية  األمر، وسرعان ما تحول هذا الموقف للتعاطي مع مبريالياإلمعادية للفكر 

 إلىالسليمة التي تبناها العرب والفلسطينيين مع الحفاظ على موقف داعم للقضية الفلسطينية مستند 
  واحد. إنتلك االتفاقيات بشكل يحفظ عالقاتها مع العرب وإسرائيل في 

  :يعة العالقات الصينية اإلسرائيليةطب .2.3.1.3

لقد شهدت عالقات الصين الخارجية مراحل متعددة من النمو والتطور ارتبطت بحركة التطورات 
من تحالفات متنوعة، حيث شهدت السياسة الخارجية  أفرزتهالتي تلت الحرب العالمية الثانية وما 

 إذ، 1966حتى العام  1959ا خالل الفترة مجموعة من التغيرات الجذرية، ارتبط التغيير األول منه
نمط االعتماد على الذات بمعنى  إلىتغير نمط االعتماد على االتحاد السوفيتي والتحالف معه 

التغيير الثاني فقد حدث  أماالموارد الصينية،  إلىالتركيز على نموذج صيني للتعامل الدولي يستند 
نموذج العزلة وخفضت  إلى، حيث اتجهت الصين 1969وحتى العام  1966في الفترة ما بين عام 

 عامالتغير الثالث فقد حدث  أمابالتركيز على شؤونها الداخلية،  وأخذتمن ارتباطاتها الخارجية 
حيث اعتمدت الصين على نمط العالقات الخارجية النشطة والخروج من نمط العزلة  1970

لك الدخول في عالقات دبلوماسية مع الواليات بتنويع عالقاتها الخارجية بما في ذ وأخذتالداخلية، 
تأييد التسوية السلمية للصراع العربي  إلى، وقد اتجهت الصين في هذه الفترة األمريكيةالمتحدة 

يتم تسوية هذا الصراع بمؤتمر دولي للسالم  أناإلسرائيلي، واستمر هذا الموقف في الثمانينات على 
حيث ، صينية اإلسرائيلية عقود طويلة من العداء والقطيعة)، وقد شهدت العالقات ال2016 (نصار،

في  وخصوصاًأداة لإلمبريالية الغربية في الشرق األوسط  على أنهاإسرائيل  إلىكانت الصين تنظر 
 إلى وانحيازها الكورية موقف إسرائيل من الحرب على إثرعقد الستينات من القرن الماضي 

 في بالسالح الهند بتزويد إسرائيل قيام إثرلتوتر في هذه العالقات األميركية وازدياد حالة ا السياسات
 العربية، النظر وجهة المقابل في الصين وتبني 1962 سنة الحدود بشأن الصين مع أثناء صراعها

هذه العوامل ساهمت بحدوث انتكاسة كبرى  .1955عام  آسيوية – األفرو للدول باندونغ مؤتمر منذ
 مكشوفة، إال عداء حالة إلى ئيل، حيث تحولت هذه العالقة مع مرور الوقتعالقة الصين بإسرافي 

 السبعينيات أواسط منذ فشيئاً شيئاً التراجع في وأخذ تغير أن لبث ما الصيني الموقف هذا نأ
 الخالف وأدى خارجها، في كما الصين داخل السياسية والظروف تغير األوضاع مع بالتوازي
 األوسط الشرق إزاء الخارجية الصين سياسة صوغ في إعادة مهماً دوراً السوفياتي – الصيني

 لهذه يمكن الذي الدور على متزايدة بصورة يعتمد إلسرائيل الصيني التقويم وأصبح ،تالياً وإسرائيل
 عن تتوقف جعلها الذي األمر األوسط، الشرق عن السوفيتي إبعاد النفوذ في تؤديه أن األخيرة
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 الصراع تسوية أيدت ثم ومن ،واقعاً أمراً تعتبرها الصهيونية وأصبحت الدولة ىعل بالقضاء المناداة
في  والتمدد التوسع في اآلخذ السوفياتي للتصدي للنفوذ وذلك السلمية بالطرق اإلسرائيلي – العربي
طبيعة العالقات الصينية  إلى)، وبالنظر 2007آسيا (حيدر،  شرق وجنوب األوسط الشرق منطقة

االعتراف  إن إذقائمة على قاعدة المصالح المشتركة للجانبين،  أنهايمكننا القول  يةاإلسرائيل
وبشكل استباقي كأول دولة في  1949 عامبجمهورية الصين الشعبية منذ بداية تأسيسها  اإلسرائيلي

 الدعاية منع في إسرائيلتبادر بهذا االعتراف كان دافعه الرئيسي مرتبطا بمصلحة  األوسطالشرق 
 في إسرائيل كانت حيث الشعبية الصين مع األيديولوجي وللتقارب الصين، في إسرائيل ضد لعربيةا

 االشتراكية التعاونية المشاريع من الكثير تبني على عملت معتدلة، اشتراكية دولة الخمسينيات بداية
 إلى يضاف نمية،الت عملية إدارة في والشعبية العمالية النقابات ودور الجماعية المزارع شاكلة على
 أوروبا ودول روسيا من هناكإلى  غلبهمأ هاجر الصين شمال في اليهود آالف عشرات وجود ذلك

 في األولى الدولة إسرائيل الشعبية، فقد كانت بالصين لالعتراف إسرائيل دفع آخر كعامل الشرقية
ير عالقاتها تطو فإنالصين  إلىبالنسبة  أما)، 2014 (يوسف، بالصين تعترف األوسط الشرق

 إن إذلوجي، وفي الجانب التكن وخصوصاًبإسرائيل ينطلق وبشكل رئيسي من مصالحها المتشعبة 
العوامل المؤثرة في نمو عالقة الصين بإسرائيل،  أهم أحدلوجيا اإلسرائيلية وحاجة الصين للتكن

نقطة التكامل  إلىعد لم تصل ب أنها إالالقوى العالمية المؤثرة  أهم إحدى دالصين تع أنفبالرغم من 
الصين  أدركتلوجية والعسكرية، وعندما وفي قدراتها الشاملة وخاصة من منظور قدراتها التكن

للحصول على  ومصدراً إليها التكنولوجياواقع هذه القدرات ووجدت في إسرائيل نافذة لتسريب 
عت الصين لفتح المتطورة بشكل خاص في المجال العسكري والصناعة والزراعة، س التكنولوجيا

عالقاتها مع إسرائيل حيث حصلت الصين على أسلحة إسرائيلية متطورة عبر عدة صفقات  آفاق
واتفاقيات لتطوير وتحديث األسلحة الصينية من خالل الخبرة  1979سالح كبرى منذ عام 

ائيل رغبة الصين في استغالل عالقاتها مع إسر أن)، كما 2017 لوجيا اإلسرائيلية (مرعي،ووالتكن
التأثير على  إلىودفعه  األمريكيةفي استثمار المواقع القوية للوبي الصهيوني في الواليات المتحدة 

توجه الصين الستثمار هذه  إلىمواقف واشنطن للحد من العداء األمريكي للصين، هذا باإلضافة 
 دارف العالمية تعمستغلة بذلك نفوذ اليهود في المص إليهاالعالقات في جذب االستثمارات الغربية 

  ). 2016 الدوافع التي عززت مثل هذه العالقات في الوقت الراهن (نصار، أهممن 

متنوعة منها سياسة وأخرى  لحركة تطور العالقات الصينية اإلسرائيلية أهدافاً أنويرى الباحث 
سية للصين األهداف السيا أهم أحدالمصالح المشتركة، حيث تشكل  مبدأاقتصادية وجميعها قائم على 

 مهماًتلك التي تعتبر معقال  وخصوصاًفي رغبتها القوية في بسط نفوذها في مناطق العالم المتنوعة 
 األمريكيةتطويق الواليات المتحدة  إلىتهدف من وراء هذه السياسة  إذ، األمريكيةللواليات المتحدة 
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 نظراًاسات الصين الخارجية الذي يصعب على األخيرة اتخاذ مواقف حادة تجاه سي األمر مستقبالً،
رغبة إسرائيل في  أنلتعقد وتشابك المصالح الدولية التي تقيمها الصين من تلك الدول، كما 

 مهماً عامالًيعتبر  مستقبالًوالتي تتوقع صعودها  عالمياًحضورها ضمن مراكز القوى المؤثرة 
االعتبارات  إلىباإلضافة لها لتعزيز مثل هذه العالقات من المنظور السياسي، هذا  ومحفزاً

االقتصادية المتمثلة في حجم الفوائد االقتصادية والعسكرية المتربة على هذه العالقات في تعزيز 
  المقومات االقتصادية لكال البلدين.

  العالقات الصينية الخارجية وأثرها على القضية الفلسطينية 2.3

  :قضية الفلسطينيةتأثير عالقة الصين بالواليات المتحدة على ال. 1.2.3

حالة من التغير في المواقف  األمريكيةالتطور في عالقات الصين بالواليات المتحدة  أحدثلقد 
الجانب العربي وذلك قبل  إلىتحول الموقف الصيني من االنحياز  إذالمتعلقة بالقضية الفلسطينية، 

استئناف  إلىيدعو  الموقف المتوازن الذي إلى، أي قبل اعتراف الصين بإسرائيل 1992عام 
هذا التحول له دوافعه ولعل الدافع األهم في هذا  إن إذ، سلمياًالمفاوضات لحل القضية الفلسطينية 

 تعدالتي  األمريكيةالتحول هو سعي الصين إلقامة عالقات مشاركة إيجابية مع الواليات المتحدة 
ية المتاحة لدى إسرائيل، هذا لوجوإلسرائيل ومحاولة االستفادة من الفرص التكن قوياً صديقاً

اتجاه بعض الدول العربية إلقامة عالقات مع إسرائيل وهو ما حد من تدخل الصين  إلىباإلضافة 
تحقق لها مزايا على المدى  نأهذه السياسة يمكن  نأفي القضية الفلسطينية، حيث تعتقد الصين 

) 2001مراراها (كاظم والعامري، على استرة يخاألالبعيد في ظل تنامي عالقتها بإسرائيل وحرص 
 كال بمصالح المتحدة الواليات وبين بينها االعتراف المتبادل منطلق ومن الصين فإنومن هنا 

 ما وإذا أولوياتها، رأس سلم على أمريكا مع عالقتها تضع أن إال لها يمكن ال الحيوية، الطرفين
بالطبع  األمر هذا فإن حيوياً، أمراً ةالصيني الدولة دهاتع التي المصلحة هذه مع ما أمر تعارض

 المتحدة بالواليات يتعلق فيما الصينية للدولة الجيواستراتيجية فاالعتبارات عداه، ما كل على يسود
 بمصالح تعترف المتحدة الواليات أن مالحظة من بد فال هذات الوقتما عداها، وفي  كل على تسمو
 الرئيس أن مثالً ونجد باحتوائها هي تقوم ال حمراء خطوطاً لنفسها وتضع الصينية للدولة حيوية

 استقالل تدعم لن المتحدة أن الواليات يؤكد شانغهاي، مدينة إلى زيارته خالل كلينتون األمريكي
 إعطاء في ستستمر فالصين المتحدة، األمم في عضويتها مسألة كذلك تدعم ولن (تايوان) جزيرة
 نإو المنظور المستقبل مدى على األولى األولوية ا الخارجيةعالقته في االقتصادية التنمية مسألة

 الذاتية القوة بناء هو المدى طويل فالهدف الصيني– عنها ستحيد الصين أن يبدو ال استراتيجية هذه
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 العالم في الوحيدة األعظم الدولة مع المساواة قدم على للوقوف الفرصة البالد هذه تعطي قد التي
 اإلعالمي أو السياسي، الدعم مجرد من أكثر لتقديم الصين استعداد عدم يفسر األمر هذا مثل اآلن،

 حقيقي ضرر إلى يؤدي أو الدعم هذا يتعارض ال وبحيث أخرى، أحياناً المعنوي أحياناً، أو
 أمن مجلس قرار من موقفها ذلك على مثال أحدث ولعل طويلة المدى، األخرى الصينية بالمصالح

 هذا على معارضتها اقتصرت وبحيث في كوسوفو سالم حفظ لقوات بالسماح لقالمتع المتحدة األمم
 التي المرونة بحيز القرار، فالمسالة ترتبط هذا باتخاذ سمح مما فقط، التصويت عن باالمتناع األمر

 سياسة اعتماد ضرورة الحسبان بعين أخذها التراجع، حين حتى أو للمساومة لنفسها الصين تعطيها
  .)1999 (أبو جابر، معينة تاريخية لحظة في ما

 أهميته كانت مهما معين عربي موقف لدعم استعداد على كانت وإن الصين، أن سبق، مما يتضح
 حساب على هذا يحدث بأن األحوال من حال بأي تسمح لن أنها إال الدول العربية، إلى بالنسبة

  المتحدة. الواليات مع عالقاتها

 :ية الصينية على القضية الفلسطينيةتأثير العالقات العرب. 2.2.3

على مواقفها  مباشراًلتنامي المصالح الصينية في المنطقة العربية انعكاسا  نأمما ال شك فيه 
القضية  دتعالرسمية المعلنة تجاه القضايا العربية المتنوعة وفي مقدمتها القضية الفلسطينية التي 

 موقفاًاتخذت الصين  ربية بمكوناتها المختلفة، فتاريخياًالمركزية التي يرتبط بها استقرار المنطقة الع
من عقد الستينات من القرن الماضي  بدءاًللمواقف العربية تجاه الصراع العربي اإلسرائيلي  مطابقاً

وهو ما تبناه زالتها إفي المنطقة يتوجب  األمريكيةحيث نادت باعتبار إسرائيل أداة لإلمبريالية 
بالموقف العربي فاتجهت  ارتباطاًوقد تغيرت مواقف الصين من هذا الصراع العرب في تلك الحقبة 

مخرجات مؤتمر  إلى استناداًني العرب لهذا الخيار بتأييد الحل السلمي للقضية الفلسطينية بعد ت إلى
، هذه المواقف لجمهورية الصين الشعبية ارتبطت 1992مدريد للسالم في الشرق األوسط عام 

الح الصين المتنوعة في المنطقة العربية وهو ما دفع الموقف الصيني نحو وبشكل مباشر بمص
على األقل للجانب  الموقف الصيني لم يكن منحازاً إن إذالتوازن في التعامل مع القضية الفلسطينية، 

، األمريكيةاإلسرائيلي في الفترات الزمنية المتالحقة بخالف الدول العظمى مثل الواليات المتحدة 
سياسة الصين الخارجية التي انعطفت نحو تأييد  على أنلوقت ذاته يتفق العديد من الكتاب وفي ا

تتشارك مع األهداف األمريكية الكبرى في المنطقة، لذا فإنها  إنماالحل السلمي للقضية الفلسطينية 
الصراع وهم السلطة الوطنية الفلسطينية  أطرافتكون مواقفها متوازنة تجاه  نأحريصة على 
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الصين تأخذ بعين االعتبار في حساباتها إمكانية القيام بمرحلة  نأوإسرائيل والبلدان العربية، كما 
الوساطة في حل النزاع العربي اإلسرائيلي في مرحلة ما، ولذلك فهي حريصة على عالقاتها 

تعامل  نأ، وبالرغم من آخرالتقليدية مع الدول العربية من جانب والتعامل مع إسرائيل من جانب 
هذه  نأ إالالصين مع إسرائيل ينتابه العديد من اإلشكاالت والتناقضات التي قد تطفو على السطح 

التناقضات تبقى تحت السيطرة وتعالج عبر الحوار بين كال البلدين، فسياسة الصين الخارجية تجاه 
اهتمام الصين  نأما بل تتوافق معها، ك األمريكيةللواليات المتحدة  ياًالشرق األوسط ال تمثل تحد

إقامة عالقات  إلىا تسعى وأنهالمصالح الوطنية الصينية  إلى أساساًبالنفط الوارد من المنطقة راجع 
 جيدة مع بلدان المنطقة لذا فهي ترفض محاوالت فرض اإلصالح من الخارج (ميديروس واخرون،

لقى أوتجذر مصالحه قد تطور عالقات الصين بالعالم العربي  نأ)، وعليه يمكننا القول 2005
بظالله على سياسة الصين الخارجية في التعامل مع القضية الفلسطينية وتأييد ما يرتضيه العرب 

سياسة الصين  فإن األمريكيةالمصالح  أووالفلسطينيين وفي حال تعارض هذه الرغبات مع المواقف 
ما يخرجها من حرج التعامل مع مقتضيات الشرعية الدولية ب إلىنحو الحيادية واالرتكاز  إلىتتجه 

األطراف المختلفة وتجنب الصراع مع القوى المؤثرة، وهذا الموقف ينطلق من بعد الحفاظ على 
مصالح الصين مع جميع األطراف الدولية المؤثرة ورغبتها في تجنب أي صراع مباشر مع تلك 

 األطراف. 

 :الفلسطينيةتأثير العالقات اإلسرائيلية الصينية على القضية . 2.2.3

 بنيوية تحوالت الماضي، القرن من التسعينيات مطلع في اإلسرائيلية- الصينية شهدت العالقات 
 الطرفين كال وجد إذ ، بينهما العسكري التعاون حيث تنامت مستويات  الدولي، الصعيد على مهمة

 في الصين وجدت حين ففي بأولويات، غاياته عن وعبر اآلخر، في ضالته – الثانية للمرة –
 مهماً جيوبوليتيكياً مجاالً الصين في إسرائيل وجدت إليها، الغربية التكنولوجيا لتسريب نافذة إسرائيل
هذا  إن إال، )2013 مسلم،( بها المحيط اإلقليمي المجال قطيعة إنهاء في األشكال من بشكل يساعدها
 المركزية قضيتهم ومن العرب نم اإليجابي الصين موقف في يؤثر لم اإلسرائيلي الصيني التقارب

 ولم سيادة، ذات مستقلة دولة تأسيس في الفلسطيني الشعب حق تؤيد الصين بقيت حيث فلسطين،
 اإلسرائيلي االحتالل تدين تزال وما دائماً وكانت للعرب، معادية سياسة األيام من يوم في تنتهج

 الشرق في للسالم دولي مؤتمر قدع أيدت التي الدول مقدمة في أيضاً وكانت العربية، لألراضي
 ممثالً المؤتمر هذا في الفلسطينية التحرير منظمة تكون أن على المتحدة األمم هيئة بإشراف األوسط
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وبشكل رسمي،  وهو ما تؤكده الصين دوماً ،)2014 سلمان،( الفلسطيني العربي للشعب شرعياً
الفلسطينية، وقد توافق هذا  القضية تجاه امواقفه من يغير ال أبيب تل مع تعاونها نأ إلىحيث تشير 

 في الفلسطيني الموقف لجمهورية الصين الشعبية مع الموقف الدبلوماسي الرسمي الذي مثله السفير
 على يؤثر لن الصينية اإلسرائيلية العالقات تنامي أن إلىالذي يشير  السفاريتي مصطفى الصين
 على تقوم التي الصينية الخارجية السياسة باراتالعت وذلك الفلسطينية، القضية من الصين موقف
 عام الشرقية للقدس) زيمين جيانغ( الرئيس زيارة عكسته ما وهو العادل، لميسال التعايش مبادئ
  .)2016 نصار،( الثالث العالم لمصالح الداعمة الصين مواقف عكسته كما 2000

قات الصينية اإلسرائيلية على من خالل العرض السابق يتضح وجود حالة من التطور في العال
هذا التنامي فرضته االحتياجات المتبادلة  وأنلوجي، والعسكري والتكن وخصوصاًكافة األصعدة 
انعكاس تطور حجم هذه العالقات على مواقف الصين المعلنة  إلىوبالنظر  أنه إاللكال الطرفين، 

فها من قضية الصراع العربي الصين لم تغير في مواق نأيتضح  فإنهمن القضية الفلسطينية 
األرض  مبدأ إطاراإلسرائيلي وبقيت تؤيد حق الشعب الفلسطيني في إقامة دولته المستقلة في 

موقف الصين من القضية  نأمقابل السالم ووفقا لقرارات الشرعية الدولية، ويرى الباحث 
جميع  إن إذاإلسرائيلية، حتى  أو األمريكيةالفلسطينية في الوقت الراهن ال يتعارض مع التوجهات 

 إالهذا التوجه،  إلى استناداًهذه األطراف تؤيد إقامة دولة فلسطينية وقد وقعت على اتفاقية أوسلو 
الخالف الرئيسي في طبيعة هذه الدولة والتفاصيل المتعلقة بإقامتها، فالصين توافقت مع التوجه  نأ

 نأماضي في العداء إلسرائيل، ثم ما لبثت الفلسطيني والعربي خالل حقبة الستينات من القرن ال
ولن  1967توافقت مع مواقفهم في القبول بالحل السلمي وإقامة دولة فلسطينية على حدود العام 

تم،  إنتتردد في الموافقة على خيارات التوافق الفلسطيني العربي حول شكل الدولة الفلسطينية 
ؤثر بالسلب على الموقف من القضية الفلسطينية تطور عالقات الصين بإسرائيل ال ي فإنوبالتالي 

وذلك بسبب تبني الصين للخيارات العامة لكل من السلطة الفلسطينية وإسرائيل الخاصة بإقامة 
وهي محل توافق مع الجميع دون الدخول في تفاصيل الخالف  1967دولة فلسطينية على حدود 

ف قد تضر بعالقتها مع أي طرف من هذه ى بنفسها عن اتخاذ مواقأطبيعة التناقضات حتى تن أو
  األطراف.



87 

  

  السلوك التصويتي في المنظمات الدوليةالفصل الرابع: 
  الرابعالفصل 

  
  

  السلوك التصويتي في المنظمات الدولية

  مقدمة

المؤشرات الدالة على سياسة الدولة  أهميعتبر السلوك التصويتي في المنظمات األممية من 
بر الوسيلة األهم المعبرة عن إرادة الدولة في المحافل الدولية، فمن خالل تحليل الخارجية، كونه يعت

مؤشرات التقارب واالنسجام التصويتي للدولة في هذه المنظمات يمكن االستدالل على مدى توافق 
، ويعتبر االجهزةعضوية هذه  إطارالخارجية مع سياسات الدول المنضوية في داتها ارإوسياساتها 

المنظمات األممية التي تتولى مسؤولية  أهمالدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة من  مناألمجلس 
والسلم الدوليين ويقع على عاتقها إرساء قواعد العدالة الدولية، فمجلس  األمناالضطالع بحفظ 

العامة  الدولي تصنع فيه القرارات المؤثرة على مستقبل االستقرار الدولي، بينما تضع الجمعية األمن
توصياتها التي تعزز من هذه الحالة باعتبارها البرلمان األكبر الذي يضم معظم دول العالم، ويعتبر 

على سياسة الصين الخارجية  السلوك التصويتي لجمهورية الصين الشعبية داخل هذه المنظمات داالً
في عضويتها، اختالفها مع سياسات الدول األخرى المنضوية  أوعلى مدى توافقها  ومؤشراً

الدولي يمتلك حق النقض الفيتو،  األمنفي مجلس  دائماً عضواًفجمهورية الصين الشعبية تعتبر 
تلك  وخصوصاًالذي يكسبها قدرة في التأثير على صناعة القرارات الدولية المتنوعة  األمر

ي على المستوى طبيعة الدور الصيني المتنام إلىالقرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، وبالنظر 
 توافقاًسلوك الصين التصويتي يأتي م فإناالقتصادية منها  وخصوصاًالدولي في العديد من الجوانب 

للنظرية الواقعية المرتبطة  وفقاًمن حماية وحفظ هذه المصالح  وانطالقاًمع مصالحها القومية 
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ا السياسية الخارجية في بالسياسة الخارجية للدول، فهي تحاول العمل وبشكل متوازن بين توجهاته
هذه العالقات لم تغير من طابع توجهاتها  نأ إالالمحافل الدولية وعالقتها بالدول الكبرى، 

االستراتيجية المرتبطة بالقضية الفلسطينية والتي يعكسها السلوك التصويتي لها في المحافل الدولية، 
ن خالل سلوكها التصويتي مرتبط هذا الثبات في الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية م

بمجموعة من الجوانب التي تصب في نهاية المطاف بمصالح جمهورية الصين االستراتيجية، 
الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة  األمنولتحليل طبيعة التوجهات الصينية في كل من مجلس 

يل طبيعة هذه المنظمات والسلوك فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فقد جاء هذا الفصل ليوضح بالتفص
  التصويتي الصيني بها ومدى توافقه وانسجامه مع مواقف الدول الكبرى المنضوية في اطاره. 

  الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة األمنماهية السلوك التصويتي في مجلس  1.4

 :لتصويتي في المنظمات الدوليةامفهوم السلوك . 1.1.4

المعبرة عن سلوك الدولة الذي يترجم وبشكل تطبيقي من  األشكال أهمصويتي أحد يعتبر السلوك الت
 يعتبر إذفي المنظمات الدولية،  وخصوصاًخالل مواقفها الممارسة على المستوى الخارجي 

 تجاه ومدركاتهم إرادتهم عن للتعبير وذلك دولية منظمة أي أعضاء إليها يلجأ التي الوسيلة التصويت
 آثار القرارات لهذه تصبح وبالتالي بشأنها، قرارات اتخاذ أجل من المنظمة على تعرض قضية أي

 ومصالح أغراض تحقيق إلى الوصول بغية وذلك الدول تلك إرادةعن  تعبيراً جاءت كونها قانونية
 المنظمة، في األعضاء الدول قبل من عليها التصويت تم التي القرارات تلك تبني طريق عن الدول

 خاللها من تعمل التي النموذجية الطريقة المنظمة تتخذه قرار أي على التصويت ليةعم وتعتبر
المنظمة، ويعتبر التصويت  بها تقوم التي األعمال في الديمقراطية لتحقيق المنظمة، داخل الدول

المعبرة والعاكسة لسلوك الدولة، وتوجد العديد من النظريات  األشكال أهمأحد  األمنداخل مجلس 
 الصيني في المنظمات الدولية، فمن التصويت سلوك لدراسة مناسبة تبدو التي السائدة لنظرياتمن ا

 المتحدة واألمم األمنمجلس  ومنها -  المنظمات الدولية في دولة ألي التصويتي السلوك أن المعلوم
 ىالمستو في وسلوكها الخارجية سياستها على داالً مؤشراً عام بوجه يعد – الخصوص وجه على

 ذلك جعل فقد العالم، أن المنظمات األممية تعتبر محفال يضم في عضويتها معظم دول وبما الدولي،
 السياسة لرصد مهماً منبراً تكون أن الممكن العالم، فمن برلمان أنها على إليها ينظر بعضهم

 قضية تجاه أيضاً دولة ألي الخارجية السياسة لدراسة سلوكيات صالحاً وميدانا دولة ألي الخارجية
  .قرارات من المنظمات تصدره ما تجاه التصويتي سلوكها دراسة من خالل معينة،
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 عن المنظمات بها تعلن التي الوسيلة "هو بأنهلذا عرف السلوك التصويتي في المنظمات الدولية 
في  باألصوات اإلدالء أن فكما عليها، المعروضة األمور في الدول األعضاء ورغبات إرادتها

 في التصويت فإن إرادته، عن والتعبير الشعب إرادة لتعرف وسيلة هو النيابية والمجالس تخاباتاالن
 الدول قيام بعد ذلك ويتحدد إرادتها، التعرف على به يجرى األسلوب الذي هو الدولية المنظمات

)، كما وعرفه (السرحان والحجاج 84، ص2015(أبو عمشة،  بأصواتها" باإلدالء األعضاء فيها
 به تقوم التغيب أو االمتناع أو بالرفض أو بالموافقة إما رأي "طرح بأنه) 108ص ،2014 والفواعرة،

 األعضاء الدول قبل من موقف إبداء يتطلب معينة بقضية يختص فيما منظمة أو مؤسسة في دولة
 يستعان أيبالر لإلدالء ذاتي هو سلوك أوميثاقها  أو المنظمة نظام يكفله لها حق وهو المنظمة داخل

 أو الدولة تقدمه الذي العام التأييد لقياس أداة وهو لألعضاء، الشاملة اإلرادة بتسوية االختالف لفض به
 أو مؤسسة في تغيب أو التصويت عن تمتنع أو األخرى عن وتحجبه محددة جهة إلى الدول مجموعة

 حق وهو المنظمة داخل ءاألعضا الدول قبل من موقف إبداء يتطلب معينة بقضية يختص فيما منظمة
 السلوك التصويتي نأ إلىبذلك تشير النظريات  وارتباطاً ،الداخلي" والنظام المنظمة ميثاق يكفله لها

هي  إنماليست مجرد عملية اختيار،  أنهاإجرائية كما يبدو للوهلة األولى، بمعنى  ليست مجرد عملية
ة تجسد مجموعة متكاملة من التفاعالت وسيلة عاكسة لسيرورة مرتبطة بكافة األصعدة فهي عملي

العوامل االجتماعية واالقتصادية  إلىوالتراكمات المرتبطة بالجوانب الثقافية للمجتمعات، باإلضافة 
تجسد مصالح الدولة على هيئة توجهات تترجمها أصوات تلك  آليةوالمصالح المرتبطة بها، فهي 

 سلوك على رصد الخارجية السياسة دارسو درج فقد)، لذا 2015الدول في المحافل المتنوعة (حميد، 
 باسم عرف ما إطار في الدولية األحداث: هي مؤشرات ثالثة خالل من للدولة السياسة الخارجية

 دولة ألي التصويتي والسلوك .الدبلوماسي التصويتي، والسلوك والسلوك األحداث، تحليل حركة
 المستوى في الدولة سياسة على تدل التي يسةالرئ المؤشرات أحد هو األمن، مجلس في وخصوصاً
 من زمنية فترة عبر قضية معينة تجاه ما دولة لموقف ورصد متابعة انتهاج كذلك ويمكن الخارجي،

 بين والتباعد التجانس مدى وتعرف وتعرفها، القضية تجاه تلك تصويتها أنماط على الوقوف خالل
 أنماط خالل مقارنة من وذلك الدولية نظماتالم في المطروحة القضايا من تلك الدول مواقف

 من أنه على يقوم وهو الدولة، تصويت نمط لمعرفة مقياساً الدولية العالقات علماء فلقد قدم تصويتها،
  :)884ص ،2009(حجاج والسرحان،  ثالثة تتمثل في التالي مواقف تتخذا لدولتين أن الممكن

 هو وهذا االمتناع، أو الرفض، بالتأييد أو لكذ كان سواء واحد اتجاه في ناالدولت تصوت أن -1
  .الكامل االتفاق

 الحالة هذه وفي عن التصويت األخرى تمتنع حين في المعارضة أو بالتأييد إحداها تصوت أن -2
  .جزئي اتفاق بصدد نكون

  الكامل. يسمى االختالف ما وهذا تماماً متعارضين اتجاهين في الدولتان تصوت أن -3
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 الذات حفظ لتحقيق أهداف مزدوجة تتمثل في الحرجة بقضايا السياسة الدولية وترتبط إرادة الدولة
 بالنسبة وثيقاً اتصاالً متصالن ولكنهما معناهما في مختلفان مصطلحان وهما ،والمصلحة القومية

 تعني الذات حفظ في الرغبة أما مستقل، ككيان بقائها ضمان إلى تسعى دولة فكل الدولية، للعالقات
 أوالً للدولة الخارجية السياسة تصنع السياسي، ولذلك النظام وديمومة قوي الكيان ةاستمراري
 تاريخياً الدول االقتصادية، فقد كانت مصالحها وراء السعي وثانياً وأمنها، استقاللها على للمحافظة

 زايدة،مت تحديات تواجهها والقوة الدول أدوار ولكن الدولية، البيئة في الرئيسية األطراف هي تعد
 يوفر لما تعريفاتها في الدول وتختلف لشعبها، والرخاء األمن توفير هي للدولة الرئيسية واألدوار

 عمل كيفية وعن النجاح، من متفاوتة بدرجات األدوار بهذه تقوم وهي حدودها ضمن والرخاء األمن
 تفسر نظريات عدة وضعوا الذين المنظرين بين مفتوح لجدل خاضعة مسألة الدولي النظام في الدول

 السياسة فوضى ظل وفي والبنائية، والليبرالية، والواقعية، المثالية، المدرسة منها الدولية السياسة
 العالقات في البنائية المدرسة االعتبار في نأخذ الدولية، البيئة في الدول تنتهجها التي الدولية

 المؤسسات خالل من الدولية فوضىوال ةثابت الغير الدول مصالح لترويض تسعى والتي الدولية،
القضايا والذي  لحل مختلفة أوقات في الدول، قبل من اجتماعياً بناؤها يتم التي الدولية والممارسات

 ،)2017 ينعكس وبشكل مباشر على سلوكها التصويتي في المنظمات الدولية المتنوعة (قاعود،
اعتبارات القوة والمصالح الخاصة  السلوك السياسي للدولة ينطلق من نأحيث يرى الواقعيون 

القرارات المتعلقة بسلوك الدولة تجاه القضايا  في الوطنية المصالح تسود لهذه النظرية بالدولة فوفقاً
 إن إذ المتنوعة والذي يتم ترجمته لواقع عملي من خالل السلوك التصويتي داخل المنظمات االممية،

أن يرتبط  يجب لذا ،باعتبارات المصالح الوطنية للدولةاعتبارات السلوك التصويتي للدولة يرتبط 
سلوك الدولة تجاه قضية معينة بمراعاة وتحقيق تلك المصالح كانعكاس حقيقي واستراتيجي 

دراسة سلوك الصين من  فإنهلتوجهاتها المتنوعة ومنها التصويت في المنظمات الدولية، وعليه 
 عدم تختار الدولة أن يروا أن يتوقعون النظرية في حثينالبا ألن يبدو منطقيا، الواقعية خالل عدسة

بعدم  قرارات الصين تفسر أن يمكن الحجة هذه وأن الوطنية المصالح يخدم لن التدخل ألن التدخل
التدخل في الشؤون الداخلية للدول وفي ذات الوقت تبني اتجاهات تصويتية تخدم مصالحها القومية 

  .)Marjanović, 2015الدولي ( األمنمجلس  وأهمهاداخل المنظمات المتنوعة 

عن سياسة الدولة الخارجية التي  مؤشرالسلوك التصويتي هو  نأمن خالل العرض السابق يتضح 
داخل المؤسسات الخارجية  تصويتياً ونمطاً شكالًيتم ترجمتها على شكل توجهات يتم تشكيلها لتأخذ 

والجمعية العامة لألمم المتحدة، وعليه  األمنس المنظمات األممية ممثلة بمجل وخصوصاًالمتنوعة 
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طبيعة المواقف المرتبطة بكل دولة فيما يتعلق بالقضايا  بأنهيعرف الباحث السلوك التصويتي 
المتنوعة المطروحة داخل المؤسسات الدولية خالل فترات زمنية متعاقبة، هذه المواقف قد تأخذ 

هذا السلوك تفسره  نألتصويت المرتبط بها، ويرى الباحث عن نمط ا معبراً سلبياً أم إيجابياً شكالً
 بأنالنظرية الواقعية التي تؤمن  دوتعمجموعة من النظريات المرتبطة السياسة الخارجية للدول، 
 المتعلقة القرارات في هذه المصالح السياسة الخارجية هي ترجمة للمصالح القومية بحيث تسود

النظريات التي تنطبق على السلوك التصويتي  أهم ىحدإوعة المتن القضايا تجاه الدولة بسلوك
تجسيد المصالح القومية الصينية تعتبر المحرك الرئيسي للسلوك  إن إذلجمهورية الصين الشعبية، 

  التصويتي الخاص بها في المنظمات األممية.

 :أهمية التصويت في مجلس األمن الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة. 2.1.4

 مؤشرات ثالثة خالل من للدولة الخارجية السياسة سلوك كز الباحثون في علم السياسة على رصدير
 التصويتي، والسلوك األحداث، تحليل حركة باسم عرف ما إطار في الدولية األحداث تتمثل في
 األمن أحد مجلس في وخصوصاً دولة، ألي التصويتي السلوك يعتبر إذالدبلوماسي،  والسلوك
 متابعة انتهاج كذلك ويمكن الخارجي، المستوى في الدولة سياسة على تدل التي الرئيسة تالمؤشرا
 تصويتها أنماط على الوقوف خالل من زمنية فترة عبر معينة قضية تجاه ما دولة لموقف ورصد

 المطروحة القضايا من الدول تلك مواقف بين والتباعد التجانس مدى للوقوف على القضية تلك تجاه
تصويتها وتعتبر المؤشرات المستخلصة من  أنماط مقارنة خالل من وذلك الدولية لمنظماتا في

 لمجموعة من االعتبارات التي تشمل: مهمةعملية تحليل السلوك التصويتي ذات دالالت 

الخارجية  سياستها وتوجهات لطبيعة مؤشر هو المتحدة األمم في للدول التصويتي السلوك إن -1
بناء عليها في إطار العمل الخارجي على المستوى الدولي (حجاج التي يمكن للدول ال

 ).2009والسرحان، 

 حقيقة معرفة وكذلك للدول، العامة المواقف وتحليل السلوك التصويتي يمكن معرفة خالل من - 2
 إلى باإلضافة األخرى، أو الدولة هذه تجاه الخارجية الدولة لسياسة والخارجية الداخلية المحددات

 فاعلية حول القائم الجدل عن النظر بغض التصويت، هذا لطبيعة نتيجة سينعكس ذيال الدور
 على بها نشاطها في للدول السياسية اإلرادة وتغليب المؤسسة هذه به تقوم الذي الدور ونزاهة
 أو العامة كالجمعية لها التابعة األجهزة خالل ومن بالمؤسسة التصويت أن إال القانونية، الناحية
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 مؤسسة باعتبارها المتحدة األمم تمثله لما الدولية بالشرعية تتمثل قانونية أهمية له ألمنا مجلس
 يشكله ما كذلك أهدافها، أهم وكأحد تأسيسها منذ الدوليين واألمن السالم لتوفير تسعى دولية قانونية

 ياتالمسم ضمن المنظمة، هذه داخل تمثيلها لطبيعة وأخرى دولة بين التصويتي النشاط هذا
 .)92ص ،2011 الشرطي،( مراقب عضو أو والمؤقتة الدائمة بالعضوية المختلفة

 التضامن أنماط عن أوضح صورة ويعطي الدولة إرادة إلى مؤشراً التصويتي السلوك يعتبر -3
 .)2012 الخليج، اخبار( وتكتالته العالمي النظام وطبيعة السياسي

 األمنفي مجلس  وخصوصاًلتصويتي للدولة أهمية السلوك ا نأيتضح من خالل العرض السابق 
الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة ينبع لمجموعة من االعتبارات بخالف قدرته على المساهمة 

 مهمالتي تعكس توجهات الدول المختلفة ومقياس  المهمةفي تبني القرارات من عدمها، فهو الوسيلة 
التصويت في المنظمات  نأالمتنوعة، وعليه يرى الباحث لطبيعة السياسة الخارجية لها تجاه القضايا 

الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة ليست مجرد عملية إجرائية يقصد  األمناألممية ومنها مجلس 
التكتالت  أشكالبها اتخاذ القرار من عدمه، فأبعاده غير المباشرة متشعبة ويمكن من خالله فهم 

دولي ناهيك عن فهم إرادة الدول المتنوعة وتحليل مصالحها من خالل والتجاذبات في بيئة العمل ال
 أنماط التصويت المختلفة التي تتبناها.

  :مجلس األمن الدولي العمل والتصويت فينظام . 3.1.4

  . نظام مجلس األمن:1.3.1.4

 أي يف ينعقد له أن يسمح لذلك ،الدولية األزمات معالجةو الحتواء اجتماعاته األمن مجلس يعقد
 المجلس في الدول األعضاء الميثاق ألزم لهذا الطارئة، المواقف أو االحتماالت جميع لمواجهة وقت
 واألمن السلم حفظ لةأبمس يعتني األمن مجلس كان ولما الهيئة، مقر في دائم تمثيل لها يكون بأن

 هو كما معينة زمنية بفترة محددة استثنائية أو عادية يتحدد باجتماعات ال هذا عمله فإن الدوليين،
 والتحضير االستعداد أهبة على األمن مجلس يكون أن وإنما يتطلب العامة، للجمعية بالنسبة الحال
 أن يتطلبو مستمرة، دورية بصورة تعقد اجتماعاته فإن الدولتين، ولهذا واألمن السلم تهدد حالة ألية

 المكان في أو المجلس مقر في دائماً تمثيالً دولهم مجلس يمثلون في األعضاء الدول ممثلي يكون
 المادة في إليها كما أشير دورية اجتماعات المجلس )، هذا "ويعقد2015 يحدده الرئيس (مناقر، الذي
 مقر غير يجتمع في أن له يجوزو الهيئة مقر داخل السنة في مرتين يجتمع حيث الميثاق، من 24
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 دورة حيث عقد المجلس1972 في ذلك تم قدو ،مهامه تسهيل إلى أحرى ذلك رأى إذا المتحدة األمم
 في المجلس يجتمع ذلك إلى بنما، باإلضافة مدينة في جلسته عقد التالي العام فيو أبابا، أديس في
 يؤدي موقف أو نزاع بإحالة المتحدة األمم األعضاء في أحد إليه تقدم إذا الرئيس من بطلب وقت أي
 إليه أحالت أو ،توصيات العامة الجمعية إليه إذا قدمت استمراره، أو حال في دولي احتكاك إلى

 السلم تهدد أنها يرى قضية العام األمين عرض إذا ما الدوليين، أو واألمن بالسلم تتعلق مسائل
 فيه وتكون طرف هي نزاعاً المتحدة األمم في غير عضو دولة قدمت إذا أو ،الدوليين األمنو

المناقشة"  طلب بحسب أقدمية األعضاء الدول لكل مباحة مناأل مجلس اجتماع عقد أثناء المناقشة
 في االشتراك المتحدة األمم في األعضاء األخرى للدول يجوز كما ،)20-18ص ،2014 بالبل،(

 أن دون للمناقشة المطروحة بالمسألة تتأثر العضو هذا مصالح أن المجلس قدر إذا مناقشات المجلس
 في طرفاً كانت إذا المتحدة األمم في اًعضو ليست التي بالدولةفيما بتعلق  في التصويت أما تشترك

 بهذا النزاع المتعلقة المناقشات في االشتراك إلى دعىت لبحثه األمن مجلس على النزاع المعروض
 الشتراك عادلة يراها التي الشروط األمن مجلس يضعو التصويت، في الحق اله أن يكون دون

 بموضوع تتأثر ال العضو مصالح المجلس وجد إذاو المتحدة مماأل أعضاء من التي ليست الدولة
 مجلس )، ويضع2010 المجلس (حسونة، مناقشات في حقه منعه فمن للمناقشة المطروحة المسألة
 الالئحة هذه قررت وقد رئيسه، اختيار طريقة ذلك في بما عليها يسير التي اإلجراءات الئحة األمن

الدول األعضاء  ألسماء األبجدية لألحرف طبقا أعضائه بين ببالتناو المجلس رئاسة تكون أن
 من قبل واعتماده إلقراره على المجلس ليعرضه األعمال، جدول مشروع إعداد العام األمين ويتولى

حق  عمالإ يجوز ال التي اإلجرائية المسائل قبيل من يعد الشأن هذا في المجلس وقرار الرئيس،
 جدول في مقيدة فإنها تبقى أعماله، جدول في معينة مسالة إدراج لسالمج أقر بشأنها، وإذا النقض

 تقدمت التي الدولة جانب من سحبها يؤدي وال- المجلس شطبها يقرر أو فيها حتى يفصل األعمال
  ).2015 (مناقر، نظرها في االستمرار المجلس رأى إذا المجلس، أعمال من جدول –بها 

 األمنالمنبثقة عن وظيفيته األساسية في الحفاظ على  األمنجلس األهمية الكبيرة لمتضح تمما تقدم 
والسلم الدوليين، هذه الوظيفية التي ارتبطت بنظام محكم للمجلس يتطلب من الدول األعضاء 

للسلم الدولي،  محتمالً بشكل مفاجئ ينتج عنها تهديداً أتنشاالستعداد المستمر ألية ظروف طارئة قد 
من المرونة في مكان االنعقاد فسمح بإجراء اجتماعات للمجلس  نوعاًجلس لذا فقد أتاح نظام الم

  خارج المكان المخصص له إذا كان ذلك مطلبا يسهل عمل المجلس. 
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 . اختصاصات مجلس األمن:2.3.1.4

والتي نصت عليها المواد المتنوعة في ميثاق  األمنلقد تنوعت االختصاصات المرتبطة بمجلس 
حتوت هذه االختصاصات على اختصاصات إدارية وأخرى مرتبطة بحفظ األمم المتحدة حيث ا

  والسلم الدوليين، ويمكن توضيح هذه االختصاصات في الجوانب التالية:  األمن

 :الدوليين واألمناختصاصات حفظ السلم  -1

 األمنالحق لمجلس  - )24،26،26(المادة رقم  – لقد منحت المواد الواردة في ميثاق األمم المتحدة
يترتب عليه تعريض السلم  نأيمكن  أوالتدخل في حال وجود نزاع يهدد العالقات بين الدول  في

العسكرية من خالل  أويتدخل لحل هذا النزاع بالطرق السلمية  نأيحق للمجلس  إذالدولي للخطر، 
لمية عن استخدام القوة بعد استنفاذ الخيارات الس إلىاستخدام القوة، ويأتي خيار اللجوء  إلىاللجوء 

الوكاالت والتنظيمات  إلىاللجوء  أوالتحكيم والتسوية القضائية  أوالوساطة  أوطريق المفاوضات 
المجلس بفض هذه النزاعات خفاق إاإلقليمية والوسائل السلمية المعتمدة في هذا المجال، وفي حال 

مثل قطع العالقات  صرامة أكثرباتخاذ تدابير  األمنبالوسائل السلمية فقد أجاز الميثاق لمجلس 
استخدام القوة العسكرية  إلىالدبلوماسية واالقتصادية مع الدول المخلة بأحكام الميثاق والتي قد تصل 

  .)2014 لقمع العدوان الذي تقوم به دولة ضد دولة أخرى (كريم،

 :داريإاختصاصات ذات طابع  -2

معية العامة بقبول عضوية في إصداره التوصيات للج األمنتتركز االختصاصات اإلدارية لمجلس 
 األمنمجلس  نألة العضو من العضوية األمم المتحدة، كما وبوقف وطرد الد أواألعضاء الجدد 

التوصية  إصدارالدولي يشارك الجمعية العامة في انتخاب قضاة محكمة العدل الدولية، كما يتولى 
مسؤولية  األمنتقع على عاتق مجلس  وأخيراًللجمعية المتعلقة بتعيين األمين العام لألمم المتحدة، 

وضع الخطط التي تعرض على أعضاء األمم المتحدة المتعلقة بنهج تنظيم التسلح وذلك بمساعدة 
  ).2015 من ميثاق األمم المتحدة (القحواش، 47المادة  أقرتهاالحرب والتي ركان ألجنة 

 األمن:في مجلس  ليات التصويت وصنع القرار. آ3.3.1.4

 لدى صنع القرار عملية في حاسمة مرحلة األمن مجلس في القرارات اتخاذو لتصويتا نظام يعد
 لألمور نظراً الهيئة في المهمة التنفيذية األجهزة من األمن مجلس ويعتبر المتحدة، األمم أجهزة



95 

 بالبل،(الدوليين  األمنو السلم على بالمحافظة تهتم التي القرارات عاتقه إلصدار على الملقاة
عنه في الجمعة العامة، فاألغلبية في المجلس  األمن، "ويختلف نظام التصويت في مجلس )2014

عشر، ثم تسعة أصوات من  أحدليست هي النصف زائد واحد، بل هي سبعة أصوات من اصل 
 بالمسائل المتعمقة القرارات اتخاذ )، ويتطلب46ص ،2015 (القحواش، اصل خمسة عشر"

 القرارات فتتخذ الموضوعية المسائل أما ،اًوعض عشر الخمسة من ءأعضا تسعة موافقة اإلجرائية
 التي الدول التصويت عن وتمتنع الدائمين الخمسة عضاءاأل تضم أصوات تسعة تأييد عقب بشأنها
 النقض بحق) الكبرى الدول إجماع( لقاعدة وفقاً الكبرى الدول وتتمتع الصراع، في طرفاً تكون

 مناقشات في المشاركة األمن مجلس في وليس المتحدة األمم في اءاألعض للدول ويحق) الفيتو(
 األمم في األعضاء غير الدول مشاركة شروط المجلس ويضع التصويت حق دون المجلس
 في الدائمين األعضاء تمتع إلى يشير وهذا ،)2016 هنا،( الصراع في طرفاً تكون كالتي المتحدة
 األمم ميثاق من 27 المادة أكدته ما وهو مصالحهم يةلحما خاصة بامتيازات الدولي األمن مجلس
 بحق أي الفيتو، النقض بحق الدائمين الدولي األمن مجلس أعضاء تمتع على نصت التي المتحدة
 التناقض موضوع في هنا الرئيسية المشكلة وتكمن السلبي، التصويت طريق عن قرار أي رفض

 حول الميثاق هذا من 2 المادة في ورد وما تحدةالم األمم ميثاق ديباجة في ورد ما بين الواضح
 أرض على تطبيقه يجري ما وبين استثناء بال أعضائه جميع بين والمساواة العدل إلى الدعوة
 أعضائه من عضو رفض حال في قرارته من قرار أي اعتماد يمكنه ال األمن فمجلس الواقع،
 هذا تؤيد اآلخرين عضواً عشر األربعة أصوات كانت لو حتى القرار هذا على الموافقة الدائمين
 قبل من الممارس واالستبداد المجلس أعمال في الديموقراطية مبدأ انتقاء إلى يشير مما القرار
 تتبع ال األمن مجلس عن تصدر التي التهديدية الصبغة ذات القرارات من العديد نأ كما األقلية،

 تنفيذها يتم ال أو منفذة، غير النوع هذا من اراتالقر من فالعديد للتنفيذ، قابلة تجعلها بقرارات
 أصبح األمن مجلس إن القول إلى Richard Perle السابق األمريكي الدفاع سكرتير دفع ما وهو
 لقرارته عملي تطبيق وجود دون فقط التقارير إلنتاج ومصنعاً المطبقة غير القرارات لصنع آلة
  .)2014 اعمر،(

) من ميثاق األمم المتحدة 27للمادة ( وفقاًالدولي  األمنصويت في مجلس نظام التيجاز إوعليه يمكن 
  )2017بمجموعة من النقاط التالية: (بن جليل، 

غير دائمة  أوصوت واحد بغض النظر عما إذا كانت دائمة  األمنلكل دولة عضو في مجلس  -1
 العضوية.

 وات من أعضاء المجلس.في المسائل اإلجرائية بموافقة تسعة أص األمنتصدر قرارات مجلس  -2
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يكون منها  نأفي المسائل الموضوعية بأغلبية تسعة أصوات على  األمنتصدر قرارات مجلس  -3
 أصوات الدول األعضاء الدائمين متفقة.

عن التصويت إذا كان النزاع ضمن الفصل  األمنمجلس  أمامفي نزاع  طرفاًيمتنع كل من كان  -4
من قبل المنظمات اإلقليمية، لكن ذلك ال  إليهالمحالة  النزاعات المحلية أوالسابع من الميثاق 

في النزاع  طرفاً األمنكانت الدولة العضو في مجلس ذا إفيمنع مناقشة الطرف للموضوع، 
  ال تتمتع بحق النقض الفيتو. أنهافإنها ال تشترك في التصويت وهذا يعني 

 أدق من يعتبر الدولي األمن الراهن في مجلس نظام التصويت نأمن خالل العرض السابق يتضح 
 مؤتمري حاول فقد الحاضر، الوقت وحتى منذ قيامها المتحدة األمم واجهتها التي المشاكل

 الخالف وقام اتفاق إلى يتوصلوا لم نهمأ غير بالتصويت المتعلقة المشاكل حل أوكس دومبارتون
 لةأالمس فبقيت القسر، أعمال في قرار اتخاذ األخرى عدا المسائل في التصويت إجراءات على

 ستالين المارشال قرهأ اقتراحاً روزفلت عرض الرئيس حيث يالطا، مؤتمر عقد أن إلى مفتوحة
 سان في المختصة اللجنة على التصويت عرضت أحكام وعندما بعد، فيما الصين قبلته وتشرشل ثم
 جانب من ويتالتص في الكبرى الدول وهوجمت امتيازات شأنها في الخالف احتدم فرانسيسكو

 استعمالها عند وأنهيالطا،  مؤتمر في أقرتها التي العظمى بالصيغة الدول وتمسكت األخرى، الدول
 حق تستعمل لن اوأنه الصغرى الدول نحو بتبعاتها اإلحساس دائماً سيحدوها التصويب في لحقوقها

 األمننظام مجلس حق النقض الفيتو جعل  نأحدوده، وعليه يرى الباحث  أضيق في إال االعتراض
بصالحياته طبقا للميثاق  األمنالكبرى، وبالتالي يكون قيام مجلس  ةالدول الخمسجماع إيقوم على 

بشرط التراضي والتوافق بين القوى المكونة للنظام الدولي وفي حال غياب هذا التراضي ال  اًمرتبط
 األمنات المخولة لمجلس وبالتالي تصبح السلط اآلخرعلى رادته إيفرض  نأيعود بوسع أي طرف 

الفصل السابع ال معنى لها، وال يمكن تطبيقها باعتبارها من القرارات الملزمة والتي  إطارفي 
عندما يحدث التناقض بين الشرعية القانونية  آخرمجتمعة، بمعنى  ةموافقة الدول الخمس إلىتحتاج 

السياسية الدولية المستمدة من  الدولية المستمدة من التفسير الحرفي لنصوص الميثاق والشرعية
األطراف الدولية المتعاهدة على الميثاق سرعان ما تفرض الشرعية السياسية نفسها رادات إتوافق 

يف للشرعية القانونية لتقيم شرعية قانونية جديدة ومن هنا يكون التزام الدول عالض اإلطاروتحطم 
ليس التزام قانوني يترتب عليه جزاء يوقع دائمة العضوية بالقانون الدولي هو التزام أخالقي و

تعاقبها دولة أخرى وهي  نأ أوتعاقب نفسها  نأتقبل دولة  نأبالدول المخالفة، فمن غير المعقول 
مسلحة بحق النقض الفيتو، فهذا الحق يعبر عن رفض الدول الكبرى مساهمة الدول األخرى في 

 نأالقائل  الرأيادة دون غيرها وهو ما يتفق مع قيادة السياسة الدولة ومحاولتها احتكار هذه القي
  الكبرى. ةالسياسة الدولية هي في مجل أفعال الدول الخمس
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  :التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة وآلياتاختصاصات . 4.1.4

  :اختصاصات ووظائف الجمعية العامة لألمم المتحدة. 1.4.1.4

المتحدة وهي األمم في ي يمثل فيه كل الدول األعضاء تعتبر الجمعية العامة الجهاز الرئيسي الذ
هيئة تداولية، وهي بهذا تمثل اإلدارة الحقيقية للمجتمع كبر أوجهاز في نظام األمم المتحدة  أكبرثاني 

ذات طبيعة عامة، حيث تعتبر صاحب االختصاص  بأنهاالدولي وتتميز سلطاتها واختصاصاتها 
 أومشكلة تعرض عليها من قبل الدول األعضاء  أيةلك مناقشة العام في األمم المتحدة والذي يم

قرارات ملزمة بالمعنى  إصدارترفعها لها أجهزة األمم المتحدة األخرى، وتتمتع الجمعية بسلطة 
على شراف واإلالقانوني فيما يتعلق بالشؤون الداخلية للمنظمة نفسها مثل شؤون العضوية والميزانية 

عداه فتصدر بشأنها توصيات على غرار نشاط الجمعية في حفظ السلم فيما  أمابعض األجهزة، 
)، كما 2010 التوصيات (عبد السالم، إصدارالدوليين الذي يدخل في حدود سلطتها في  واألمن

الدوليين وذلك بناء على طلب  واألمنلها عالقة بحفظ السلم لة أمس أيةويناط بالجمعية العامة مناقشة 
دولة غير عضو في الميثاق، وكذلك األمين  أوفي األمم المتحدة عضو ولة د أو األمنمن مجلس 

الدوليين بعد  واألمنيتنازل عن سلطاته في حفظ السلم  نأ األمنيحق لمجلس  إذالعام لألمم المتحدة، 
مباشرته النظر في القضية لصالح الجمعية العامة ويخطر األمين العام لألمم المتحدة الجمعية العامة 

ويقوم األمين العام بتزويد الجمعية بالتفاصيل المتعلقة بالموضوع للنظر في  األمنفقة مجلس بموا
 شأنهأي نزاع من  إلىهذه القضية، كما ويحق للدول األعضاء وغير األعضاء تنبيه الجمعية العامة 

زاع في الن طرفاًتكون الدولة غير العضو  نأالدوليين للخطر، ويشترط  واألمنيعرض السلم  نأ
الدولة العضو فال  أماوتقبل بالتزامات الحل السلمي المنصوص عليها في ميثاق األمم المتحدة، 

 في مهم الجمعية العامة بدور )، وتقوم2017في النزاع (حجريوة وخالفي،  طرفاًتكون  نأيشترط 
 العامة عيةللجم يجوز المتحدة، األمم لميثاق الدولي، وطبقا القانون وتدوين المعايير وضع عملية
  :)2015 يلي (سلمان، بما القيام

 .األعضاء أن تنظر في ميزانية األمم المتحدة وتعتمدها وتقرر األنصبة المالية التي تتحملها الدول - 1

أن تنتخب األعضاء غير الدائمين في مجلس األمن وأعضاء سائر مجالس األمم المتحدة  -2
  .مجلس األمن وهيئاتها، وتعين األمين العام بناء على توصية من

أن تنظر في المبادئ العامة للتعاون في حفظ السلم واألمن الدوليين، بما في ذلك المبادئ  -3
  .المتعلقة بنزع السالح، وتقدم توصيات بصددها
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أن تناقش أية مسألة تكون لها صلة بالسلم واألمن الدوليين، وتقدم توصية بصددها، إال إذا كان  -4
  .في مجلس األمن النزاع أو الحالة قيد المناقشة

أن تناقش، مع االستثناء نفسه، أي مسألة تدخل في نطاق الميثاق أو تتصل بسلطات أي هيئة من  -5
  .هيئات األمم المتحدة ووظائفها، وتقدم توصيات بصددها

أن تستهل دراسات وتشير بتوصيات بقصد التشجيع على التعاون الدولي في الميدان السياسي،  -6
وتدوينه، وإعمال حقوق اإلنسان والحريات األساسية، والتعاون الدولي وتطوير القانون الدولي 

  .في الميادين االقتصادية واالجتماعية والثقافية والتعليمية والصحية
  .أن تقدم توصيات كي يسوى بالوسائل السلمية أي موقف قد يعكر صفو العالقات الودية بين البلدان - 7
 .ألمن وسائر هيئات األمم المتحدةأن تنظر في التقارير الواردة من مجلس ا -8

األعمال العدائية، في   أن تتخذ إجراء في حاالت تهديد السلم، أو انتهاك السلم، أو أيضاًوللجمعية  -9
وفي هذه  ،األعضاء الدائمين حال لم يتخذ مجلس األمن إجراء بسبب التصويت السلبي ألحد

نوفمبر  3المؤرخ  "متحدون من أجل السالم" لموسوما 377قرارها  ألحكام وفقاً الحاالت للجمعية
، أن تنظر في المسألة على الفور وأن توصي أعضاءها باتخاذ تدابير جماعية لحفظ السلم 1950

  .واألمن الدوليين أو استعادتهما

 ملزمة غير توصيات إصدار على رتقتص العامة الجمعية سلطة نأمن خالل العرض السابق يتضح 
 قد الميثاق أن من الرغم وعلى اختصاصها، نطاق ضمن تندرج التي الدولية القضايا بشأن للدول
 وتجنباً الالزمة، التوصيات وتقديم المنازعات في النظر المتحدة لألمم العامة للجمعية أجاز

 التي النزاعات ذلك من أستثنى ن،األم ومجلس العامة الجمعية بين القرارات وتعارض لالزدواجية
 ذلك، المجلس منها يطلب لم ما فيها النظر العامة للجمعية يحق فال المجلس، أمام معروضة تكون
 األمن مجلس نظر محل تكون التي المسألة حول العامة الجمعية خطارإ العام األمين إلى أوكل وقد
صدر عن الجمعية العامة لألمم المتحدة هي القرارات التي ت نأمنها، وعليه يرى الباحث  فراغه أو

 نأتفرض على الدول للخضوع لقراراتها، كما لزامية إال توجد قوة قانونية  وأنهتوصيات عامة 
قرارات الجمعية العامة تخضع لمدى قوة الدول فالدول صاحبة النفوذ تستطيع ضرب قرارات نفاذ إ

قد تتخذ من قرارات الجمعية  هذاتالوقت ، وفي إليهاالجمعية العامة بعرض الحائط وعدم االلتفات 
النظام  فإنوسيلة للضغط على الدول الضعيفة إللزامها بما يخدم مصالح الدول العظمى، وعليه 

  .قراراتهانفاذ إوالمنظمات األممية  إصالححتى يتم  يقوالدولي بحاجة لتوازن 
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  :ليات التصويت في الجمعية العامة لألمم المتحدة. آ2.4.1.4

 األمم في العضو العام العالمي، فالدولة الرأيتعتبر الجمعية العامة المظلة األكبر التي تعبر عن 
 انتمائها، أو تقدمها درجة كانت مهما العامة الجمعية مستوى على تمثل أن في الحق لها المتحدة

 والداعم الصغرى، الكبرى والدول الدول بين التفرقة دون والحقوق المراكز في بالتساوي وذلك
 العامة ورغم داخل الجمعية والقيمة القانونية للتصويت يتمثل في التمثيل المساواة، لهذه األساسي

 األجهزة األكثر أحد تعد أنها إال اإللزامية بالقوة العامة الجمعية عن الصادرة القرارات تمتع عدم
وانشغاالتها  قضاياها مختلف ثالثال العالم دول تطرح فيه والذي العالمي، العام الرأيعن  تعبيراً

 الوحيد ) فالجمعية العامة هي الجهاز2017 لمناقشتها (يانيس وتوفيق، العامة الجمعية وتسعى
 عنها ترسل نأدولة  ولكل األعضاء، الدول جميع من الذي يتكون المتحدة األمم أجهزة من

 العامة قوم الجمعيةوت أفراد خمسة عن عددهم يزيد أال بشرط الجمعية في أكثر أو مندوبا
 كل عام (عبد الوهاب، من أيلول شهر بداية في تبدأ التي انعقاد دورة لكل لها رئيس بانتخاب
العامة، وتصدر الجمعية العامة قراراتها فيما  الجمعية في واحد صوت عضو دولة ) ولكل2018

األمن  مجلس عضاءأ والسلم الدوليين وانتخاب األمنيتعلق بالمسائل العامة المتمثلة في حفظ 
غير الدائمين، وانتخاب أعضاء المجلس االقتصادي واالجتماعي وانتخاب أعضاء مجلس 
الوصاية وقبول األعضاء الجدد في المنظمة ووقف األعضاء عن مباشرة حقوق العضوية 

 ثلثي والتمتع بمزاياها وفصل األعضاء والمسائل المتعلقة بنظام الوصاية والميزانية بأغلبية
، )1+  النصف(فتتقرر بموافقة  األخرى المسائل أما األعضاء الحاضرين في التصويت، لالدو
)، ويبلغ عدد الدول األعضاء في الجمعية العامة 2016 باألغلبية البسيطة (هنا، ما تعرف أو

أغلبية ثلثي أصوات  موافقة نأ إلىدولة، وهو ما يشير  193لألمم المتحدة في الوقت الراهن 
دولة على القرارات التي تتطلب موافقة ثلثي  128موافقة  إلىتشير  عية العامةأعضاء الجم

   األعضاء في الوقت الراهن.

 غير توصيات الغالب في هي العامة الجمعية قرارات نأمن خالل العرض السابق يرى الباحث 
 فإن وعموما ه،علي القياس يمكن ال استثناء تبقى أنها إال معينة هناك استثناءات تكوف وقد ملزمة

 أكثر. ال دبيةأ قوة ولتوصياتها معنوية سلطة الجمعية العامة ذات
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  محددات السلوك التصويتي 2.4

  :مقدمة

هناك العديد من العوامل والمؤثرات التي تؤثر على السلوك التصويتي للدول في المؤسسات الدولية، 
الخارجي، فالسياسة الخارجية ألية على السلوك السياسي  مؤشراًباعتبار أن السلوك التصويتي يعد 

دولة ال تتأثر باألوضاع الداخلية فحسب، بل إن هنالك عوامل إقليمية ودولية لها دور حاسم في هذا 
وبين السلوك  ةمع الدول الكبير وخصوصاًالمجال، بمعنى أن هناك عالقة بين التحالفات الدولية 

في التأثير على السلوك  دوراًلعوامل التي تلعب التصويتي للدول، لذلك ال بد من التعرف على هذه ا
 هو كمفهوم الخارجية السياسة فإن ) وبهذا2014التصويتي الدولي (السرحان والحجاج والفواعرة، 

 تؤثر جميعها المستويات كافة على وأنشطة ومتغيرات من تفاعالت الدولة داخل يدور لما انعكاس
 وأحياناً فعل هي الخارجية السياسةن إ للدولة، إذ ارجيالخ السياسي القرار وطبيعة صانع حركة في
 سياسة توجد ال هنفس الوقت في ولكن ثوابت، بدون سياسة خارجية توجد فال كفعل، فعل رد

الراهن، لذك ارتبط  للواقع انعكاس وهي المستجدات من العديد يشهد تغير، فالعالم بدون خارجية
سياساتها  إطارة بشكل مباشر، وقد ترجم هذا السلوك في تها الخارجيسالسلوك السياسي للدول بسيا

 فالسياسة ،المتنوعة ةالخارجية بنمط معين من االتجاه السلوكي التصويتي داخل المنظمات الدولي
من السلوك، هذا السلوك  معين نمط إلى بالدول تدفع التي النوايا مجموعة تعرف بأنها الخارجية

انعكاس لمجموعة من العوامل والمحددات التي تؤثر في تشكيل هذا  هو إنما معيناً الذي يتخذ نمطاً
هذا المبحث سيركز وبشكل  فإنالمؤسسات الدولية، لذا  إطارالسلوك على المستوى الخارجي في 

المحددات والعوامل التي تحكم السلوك التصويتي في المنظمات  أهمرئيسي على رصد وتحديد 
الخارجية التي تسهم في تشكيل سلوك  أمحددات سواء الداخلية جميع الميضاح إسيتم  إذالدولية، 

  الدولة التصويتي الخارجي في المنظمات الدولية المتنوعة.

  :العسكري عاملال. 1.2.4

العوامل المؤثرة في قوة الدولة وقدرتها على فرض سياساتها  أهمالقوة العسكرية للدولة من 
 أمالصناعية  مألوجية وياته المختلفة سواء التكنالعامل العسكري بمستو أصبحالخارجية، فقد 

له الدور الهائل في تغيير قواعد اللعبة الدولية حيث  القدرات البشرية والتقنية التي تمتلكها الدول
 تلك الدمار الشامل، بأسلحة يسمى وما للدول، التدميرية العسكرية القدرات في الهائلأصبح للنمو 

الردع على  قوة في تحديد مهماً دوراً والكيماوية، والنووية لذريةا مسمياتها، بمختلف األسلحة
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 الدولة قوة أصبحتفقد  المستوى الدولي والتأثير في مجريات السلوك السياسي للدول المتنوعة،
سلوك الدولة التصويتي ال يتخذ  إن إذالتجاهاتها على المستوى الخارجي،  مهماً محدداً العسكرية

الدول التي تتمتع بقوة عسكرية كبيرة تتخذ  إن .لة على المستوى العسكريبمعزل عن قدرات الدو
هذه القوة  إلى استناداًالتصويت في المنظمات الخارجية  أشكالقراراتها التي تترجم على شكل من 

 السياسة وخيارات المتاحة بين البدائل من االختيار على قيداً الجيش يشكل ففي الكثير من الدول
 السياسة طبيعة في يتبناه الجيش الذي األثر أو الدورب التامة المعرفة من بد ال لكلذ الخارجية
 قرارات على مجمل جداً اًومؤثر اًواضح تدخالً العسكرية للمؤسسة كان دول فهناك الداخلية،
 أهم ىحدتعد إفالوسيلة العسكرية  )2011منها (الشرطي،  الخارجية أم الداخلية سواء النظام،

 في وظائفها لها، وألهمية الخارجية السياسة أهداف لتحقيق خاللها من الدولة تسعى لتياألدوات ا
كافة، حيث  للدولة الخارجية السياسية الحركة في المؤثرة المتغيرات أبرز من تعد الحرب والسلم

 تنتفي التي الدول تلك هي عسكرياًالضعيفة  فالدول أخرى، إلى دولة من يتفاوت تأثيرها نوعية إن
 الخارجية الحماية عن البحث إلى بها يدفع كيانها، األمر الذي عن الدفاع على الذاتية القدرة عنها

 تأثيرها يكون التي عسكرياً القوية من الدول العكس على ذلك وهذا عن المترتبة بالنتائج والقبول
الحضور  ابغي حالة في حتى غيرها على احترامها فرض على قادرة إقليمياً وعالمياً السياسي
الدولية  السياسة في الحسم أداة زالت ال الفاعلة العسكرية فالقدرة العسكرية، لقوتها المباشر
 خصوصاًة العسكرية لفرض توجهاتها على الدول دا)، وتستخدم الدول اإلر2010 (صالح،

 كهاسلو تغيير دفعها نحو أجلتستثمر هذا العامل الضاغط على تلك الدول من  إذالضعيفة منها، 
 لرغبة باالنصياع التهديد عليها يقع التي الدولة بذلك فتضطر ،الدول تلك مع السياسي ليتماشى

 بتغيير العسكرية االمتيازات على الحصول أو ضدها القوة استخدم من خشية المهددة الدولة وإرادة
 تعتبره الذي يقياألفر اإلسرائيلي التقارب في جلياً يظهر ما الفارضة، وهذا الدولة لصالح سياستها

 عدم لحالة نظراً والعسكري األمني المجال في خاصة لها مهمة مصلحة األفريقية الدول معظم
 وهنا األهلية، والحروب الداخلية واالضطرابات اإلقليمية والصراعات الدول هذه في االستقرار

 المعلومات جمع حيث من المجال هذا في اإلسرائيلية الخبرات على لالعتماد الدول هذه سعت
 وإجبار المنطقة في وجودها تكريس تتضمن لها مهمة مصلحة إسرائيل اعتبرتها والتي والتدريب،

 من إسرائيل بحق تصدر التي القرارات أثناء نشهده ما وهذا عليها، االعتماد على األفريقية الدول
 المصالح نتيجة وذلك القرارات هذه ضد بالتصويت األفريقية الدول وسلوك المتحدة األمم قبل

 العامة الجمعية في العربية للقضايا اإلفريقي الدعم تناقص مالحظة ويمكن الطرفين، بين المتبادلة
 األفريقية الدول عدد في المضطردة الزيادة إلى إضافة ،1973 عام حرب بعد المتحدة األمم في

 بالنظام عصفت التي ميةالعال المتغيرات ضوء في أنه القول تباعاً، يمكن بإسرائيل اعترفت التي
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 على تهيمن دولية كقوة المتحدة الواليات وبروز الدولية، العالقات آفاق في والتحوالت الدولي
 دوراً تلعب الدولي النظام على تأثير ذات دولية وتكتالت أحالف وجود جانب إلى الدولي، النظام
 والعسكرية، وهذا االقتصادية قوةلل احتكارها إلى أدى الذي األمر الدولية، العالقات في رئيسياً
 الدول مصالح لتحقيق أداة بالتالي وأصبحت وفروعها، المتحدة األمم منظومة على أثر بدوره

 التأثير خالل من الدول، هذه وأعمال سلوك على الشرعية إلضفاء استغاللها يتم حيث الغربية،
 وتغيير لسياستها االنصياع على الدول بإرغام وذلك ،الدولية المنظمات في الصغيرة الدول على

 بحكم الكبيرة الدول فإن لهذا الكبرى، الدول سياسات مع ويتوافق يتماشى بما الخارجي سلوكها
 الدول سلوك على للتأثير مختلفة وأشكاالً متعددة أساليب تستخدم ونفوذها إمكانياتها وقوة هيمنتها

 التي المساعدات تقديم خالل من تحدة،الم األمم لمنظمة التابعة المؤسسات في خاصة الصغيرة
 إلى، وبالنظر )2014 والفواعرة، والحجاج السرحان(واالقتصادية  السياسية للشروط تخضع

بعد الواليات  عالمياًتطور قدراتها العسكرية لتحتل المرتبة الثالثة  نأالصين فقد استطاعت 
إعداد ل المرتبة األولى من حيث وروسيا من حيث عناصر القوة الكلية وتحت األمريكيةالمتحدة 

قوات الجيش وال تزال تعمل على تطوير قدرات سالحها الجوري والصواريخ البالستية القادرة 
 دائماًرسالة الجيش تتمثل في السعي  نأعلى حمل رؤوس نووية صينية، فالصين تؤكد دوما على 

تسعى  وأنتهدد مصالحها  لتطوير القدرات العسكرية لتكون قادرة لالستجابة ألية أزمات قد
  )2014(محمد علي،  للحفاظ على التعايش السلمي

في الضغط على الدول  مهماً دوراًالعامل العسكري يلعب  نأمن خالل العرض السابق يتضح 
الضعيفة بما يتوافق مع إرادة  وخصوصاًالمتنوعة في تبني اتجاهات معينة تخدم مصالح الدول 

ضغط المصالح الذي تمارسه الدول صاحبة  إطارلكبرى وذلك في الدول ذات القوة العسكرية ا
مصالحها تتماشى مع الدول القوية، لذا  نأتلك التي ترى  أوالنفوذ العسكري على الدول الضعيفة 

تسير في اتجاهات تصويتها في  األفريقيةمنظومة الدول الضعيفة على غرار بعض الدول  فإن
إضفاء الشرعية على  إطاروافق مع سياسات الدول الكبرى في المنظمات الدولية المتنوعة بما يت

جمهورية الصين الشعبية تعتبر  نأبعض القرارات التي ترغب بها تلك الدول، وعليه يرى الباحث 
 فإنعسكرية متطورة وعتاد عسكري ونووي هائل، لذا  تكنولوجياقوة عسكرية كبرى بما تمتلكه من 
التي تمارسها الدول الكبرى  ةدولية ال يتأثر بالضغوط العسكريسلوكها التصويتي في المنظمات ال

 فإنالدولي، وعليها  األمنوهو ما يبرر توافقها في نمط تصويتها مع القضية الفلسطينية في مجلس 
ينطلق من  وإنماقراراتها المتعلقة بالقضايا الدولية ال تخضع لالبتزاز على غرار الدول الضعيفة 

  ة لجمهورية الصين الشعبية.واقع المصالح الوطني
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  :االقتصادي عاملال. 2.2.4

 وأداة القومية، قوتها تكوين في الرئيسية المقومات أهم من واحداً للدول االقتصادي العامل يعتبر
 في الخارجية السياسة في االقتصادية الدولة قدرة تستغل حيث الخارجية سياستها من أدوات مهمة
 على المؤثرة األخرى العوامل على االقتصادي العامل يتقدم فها، قدأهدا السياسة وتحقيق هذه دعم

 ترتبط للدول الخارجية السياسة أن من انطالقاً ، ذلكواأليديولوجي العسكري الخارجية السياسة
 تشكل التي االقتصادية القوة أن وكون سياستها هذه، في الدول تنتهجها التي واالختيارات بالمصالح

 قوة لقياس مهماً معياراً دوتع الراهنة والمستقبلية، قوتها عليه تقوم وأساساً الدول، إليه تسعى هدفاً
  .بالقوة االقتصادية المباشر بالشكل ترتبط األخرى العوامل قوة نإف الدولة،

 الخارجية، بالسياسة المنشودة األهداف تحقيق في استخداماً االقتصادية األدوات من العديد تشهد وقد
 تلك مثل بأخرى، االلتزام على إجبارها أو قراراتها بعض عن الدول ثني في األثر من وما لها

 في يساهم ما نجد بينما التجاري، الحظر أو االقتصادية والمقاطعة االقتصادية، المتعلقة بالعقوبات
 دتع التي االقتصادية، المعونات أو الحصص أو الجمركية التعريفات مثل ،اقتصادياًالدول  تلك تقوية
 التي الدول تجاه الخارجية سياستها في المانحة الدول تستخدمها التي الضاغطة أهم األدوات من واحدة
)، وتعمل الدول 2011ونامية (الشرطي،  ضعيفة اقتصاديات ذات ابأغلبيه تلك المعونات، والتي تتلقى

ا، ويسهم في وسياساته مصالحها يخدم بما رئيسي كعنصر االقتصادي العامل توظيف على الكبرى
العوامل  أهمتشكيل سلوك الدول التصويتي الخارجي باتجاهات معينة تخدم مصالح تلك الدول، ومن 

  .)2014 والفواعرة، والحجاج السرحان(االقتصادية المؤثرة في السلوك التصويتي للدول ما يلي: 

  :المساعدات االقتصادية. 1.2.2.4

ت االقتصادية المتمثلة في المنح والقروض وتقديم في ضوء التغيرات العالمية أصبحت المساعدا
في السياسة الدولية،  مهماً دوراًالمساعدات المالية التي تقدمها الدول المانحة للدول المتلقية تلعب 

 مصالح تحقيق عمليات إلى تؤدي أنها افتراض على الخارجية المساعدات تقديم يتم :أخرى بعبارة
 أهمية تمثل للمساعدات، والتي الُمتلقية الدول دعم يتم ثم، ومن تُسهلها أو المانحة للدول أخرى وطنية

المتحدة لصالح الدول من  األممفي صوات األ تأمينيعتبر  المانحة ولذلك الدول إلى بالنسبة استراتيجية
 الدبلوماسية المصالح إلىاالستراتيجية للدول لتقديم المساعدات االقتصادية، هذا باإلضافة  األهداف

الدول المتلقية للمساعدة االقتصادية بقاء إعلى استراتيجية  األهدافوتركز هذه  ،األمنية الصفة ذات
ممية األدعم سياساتها وترجمتها عبر سلوكها في المنظمات  أجلللدول المانحة من  حليفاً استراتيجياً

عدات لشروط سياسية تخضع هذه المسا)، و2015 (عالية،المتنوعة والتي تخدم مصالح الدول المانحة 
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واقتصادية قائمة على تبني إصالحات ترتكز على مفاهيم الدول المانحة وأن تتماشى مع سياستها، 
وتستخدم الدول الكبرى وخاصة الواليات المتحدة هذه الوسيلة في المؤسسات الدولية كأداة ضغط على 

ة دولية التخاذ قرار بشأنها الدول خاصة فيما يتعلق بقضية أو مسألة نزاع دولية تعرض على منظم
من خالل تصويت الدول عليها، فتلجأ الدول المانحة الستعمال المساعدات كأداة لتغيير سلوك الدول 
التخاذ سياسات متوافقة مع أهداف الدول المانحة، حيث تربط هذه المساعدات باالستجابة لسياستها 

باتها فإنها تلجأ إلى أسلوب وقف المساعدات وتغيير سلوكها التصويتي، وفي حالة عدم االستجابة لرغ
  .)2014 والفواعرة، والحجاج السرحان(أو تقليصها 

  . العقوبات االقتصادية:2.2.2.4

المنظمات الدولية  أوالمتحدة  األمم إليها أتلجالعقوبات االقتصادية وسيلة غير عسكرية  دتع
عن طريق منظمة دولية  ماإلك العقوبات لردع الدول المخلة بالتزاماتها، حيث يتم اتخاذ ت األخرى

بإصدار قرارات دولية، أو بطريقة فردية تقوم بها دولة معينة، وقد تكون بهدف تحقيق مصالح 
للدول الفارضة في بعض األحيان، وذلك في حالة خروج الدولة الخاطئة عن التزاماتها الدولية 

 إلى يهدف اقتصادي "إجراء بأنهااالقتصادية ومخالفتها للقواعد القانونية، لذا فقد عرفت العقوبات 
 تصبح بحيث الدولية التزاماتها احترام على لحملها ممارسة حقوقها في الدولة إرادة على التأثير

)، وتأخذ العقوبات أشكاالً 2017(عميش،  الدولي" القانون عليها يفرضه لما مطابقة قراراتها
ن بين دولتين وذلك ألسباب تكون بينهما، أو متعددة ، بحيث تكوطرافاألمختلفة، فقد تكون أحادية 

األطراف بحيث تشترك مجموعة دول أو بالتعاون مع منظمة دولية، وتتضمن العقوبات الحد من 
تدفق األموال والسلع إلى البلد المستهدف، ومنع االستثمار فيه وتجميد أموالها في البنوك 

رية والمالية، وعدم منح الدولة الخاطئة أي مساندة والمصارف الدولية، وقطع كافة العالقات التجا
، حيث تعمد الدولة الفارضة للعقوبات إلى تصوير سلوك الدولة هافيمالية وعدم تشجيع االستثمار 

، كاحترام حقوق دولياًلمعايير السلوك المستقرة والمتوافق عليها  انتهاكاًالمستهدفة على أنه يمثل 
 السرحان(الدولية  والقوانين القواعد مخالفة أو األخرى الدول نشؤو في التدخل اإلنسان، وعدم

في ، تتمثل األهداف الرئيسية لفرض العقوبات االقتصادية الدولية )2014 والفواعرة، والحجاج
 الدولة سياسة إلى أقرب تكون بحيث وسياستها سلوكها تغيير على المستهدفة الدولة إرغام

المنظمات  األمريكيةلدولي الراهن تستخدم الواليات المتحدة وفي ظل وقائع النظام ا الفارضة،
تمرير سياساتها بفرض العقوبات االقتصادية على الدول إلرغامها على تغيير  أجلاألممية من 

سياساتها بحيث يتماشى نمط سلوكها في سياساتها الخارجية مع النمط الذي ترغب به الواليات 
األدوات المؤثرة في تشكيل السلوك  أهمقتصادية أصبحت من ، فالعقوبات االاألمريكيةالمتحدة 
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 الدولة تلجأ فغالبا ما ،داخل المنظمات الدولية تصويتيٍ نمطالسياسي للدولة الذي يترجم على شكل 
 مصلحة لتحقيق وذلك حلفائها مع دولية وتكتالت أحالف وتشكيل الدولية المؤسسات إلى الفارضة
المستهدفة  الدولة ضد العقوبات وتطبيق فرض وراء يقف ائتالف تشكيل أجل من بينهم مشتركة

اقتصاد في العالم ولدى قوى أيصنف كثاني  فإنهاالقتصاد الصيني  إلى، وبالنظر )2017 عميش،(
، حيث ركزت الصين على األمريكيةمعدل نمو اقتصادي بعد الواليات المتحدة سرع أالصين 

مكنها ذلك من القدرة على  إذاساتها الداخلية والخارجية، أولوية في سيعطته أوالعامل االقتصادي 
مع الدول التي كانت العالقة القيام بدور كبير في النظام العالمي، وعليه فقد دأبت الصين لتحسين 

التقارب الصيني مع دول االتحاد األوروبي والشرق  إن إذتتصف عالقاتها معها بالعدائية، 
الصين  أدركت إذعلى العامل االقتصادي،  أساساًيرتكز  األمريكيةاألوسط وحتى الواليات المتحدة 

الطبيعة الجديدة للنظام الدولي ودور القوى االقتصادية كأساس لتوسيع نفوذ الدولة في مرحلة ما 
بعد الحرب الباردة، ولما كانت التحوالت الجارية في مضامين القوة ومدلوالتها االستراتيجية تتجه 

ذلك يصب في مصلحة الصين باعتبارها قوة اقتصادية متنامية  فإناالقتصادية،  نحو اعتبار القوة
يترتب على تنامي قدراتها االقتصادية من تأثير وانعكاس  نأالتفكير بما يمكن  إلىبصورة قد تدفع 

  .)2014على سلوكها السياسي في العالقات الدولية (اليوسيفي، 

العوامل المؤثرة في السلوك  أهمقتصادي يعتبر من العامل اال نأمن خالل العرض السابق يتضح 
الكبرى  وخصوصاًالمساعدات االقتصادية التي تقدمها الدول المانحة  إن إذالتصويتي للدول المتنوعة، 

من العوامل التي تحكم السلوك التصويتي لتلك الدول، فالدول التي تتلقى  مهماً جزءاًمنها، تعتبر 
تصويتها في المنظمات الدولية  إطارمعينة تميل لدعم تلك الجهات في مساعدات اقتصادية من جهات 

 أيةالمتنوعة بما يحقق مصالحها االقتصادية المتمثلة في استمرار تلقي تلك المساعدات وتجنب 
خالفت اتجاهات الدول الكبرى المؤثرة في السياسة الدولية، وهو ما  إذاعقوبات قد تترتب على مواقفا 

لصالح إسرائيل في العديد من  اقتصادياًالضعيفة  األفريقيةوعة من الدول يبرر تصويت مجم
تلقيها لتلك  إن إالالمنظمات الدولية بالرغم من عدم وجود ثقل لتلك الدول في النظام الدولي السائد، 

وإسرائيل حفاظا على تلك  األمريكيةالمساعدات يدفع باتجاه تماشيها مع سياسات الواليات المتحدة 
 عالمياًجمهورية الصين الشعبية تعتبر من القوى االقتصادية الكبرى  نأصالح، وعليه يرى الباحث الم

 أنهاذاتها، كما  األمريكيةوالتي حققت معدالت نمو اقتصادي فاقت معدالت النمو في الواليات المتحدة 
مجموعة  إلىصادية والتي تقوم بتقديم المساعدات والمنح االقت اقتصادياًتعتبر من الدول الوازنة 

 ضاغطاً عامالًالعامل االقتصادية ال يشكل  فإنتعزيز مكانتها الدولية، لذا  إطارمتنوعة من الدول في 
الصين ال تخضع قراراتها لالبتزاز االقتصادي كونها تصنف  إن إذعلى السلوك التصويتي الصيني، 

 إنمااتخاذها لسلوك معين  إطارين في الص فإنعلى المستوى الدولي، لذا  اقتصادياًمن الدول الكبرى 



106 

تراعي مصالحها االقتصادية الممتدة على مستوى العالم وتضع هذه المصالح في المقام األول عند 
ما يحكم السلوك التصويتي لها ليست العوامل الضاغطة التي تمارسها  فإنتحديد مواقفها، وبالتالي 

ليدية المتمثلة في المساعدات االقتصادية وال حتى األدوات االقتصادية التق إطارالدول الكبرى في 
تشكل مصالحها االقتصادية  إنماالدولي،  األمنفي مجلس  دائماً عضواًالعقوبات االقتصادية كونها 

مصالح الصين في  إلىانتهاجها لسلوك معين، وبالنظر  إطارالممتدة عامل الضغط األول عليها في 
 دتعتشكل لها أهمية استراتيجية كونها  أنهاقة العربية يتضح المنط وخصوصاًمنطقة الشرق األوسط 

سلوكها التصويتي يميل  فإنأسواقها من ناحية والمزود الرئيسي إلمدادات الطاقة لها، لذا  أكبر أحد
  لصالح القضايا العربية وفي مقدمتها قضية الصراع العربي اإلسرائيلي. استراتيجياً

  :ضغطاأليديولوجيا وجماعات ال. 3.2.4

 عامالًأصبحت  أنها إذ، السياسة الخارجيةالمؤثرة في أنماط  المهمةتعتبر األيديولوجيا من العوامل 
نظم الحكم وطبيعة النظم االقتصادية التي تعتمدها  وأشكالومحددا للسلوك السياسي للدولة  مهماً

في الحد من تأثير  ماًمه دوراًوتسير عليها الشعوب، وقد لعبت عومل التعاون والمصالح بين الدول 
العالقات الدولية والسلوك السياسي للدول المتنوعة، حيث شهد القرن الحادي  إطاراأليديولوجيا في 

والعشرون تخطي فكرة األيديولوجيا والصراع األيديولوجي باتجاه البحث عن أنماط جديدة للتعاون 
دته طبيعة العالقات بين المعسكرات وتعزيز الثقة وتحقيق المصالح المشتركة بين الدول وهو ما جس

 األمريكيةازداد حجم التعاون بين روسيا والواليات والصين مع المتحدة  إذالرأسمالية واالشتراكية، 
في تحديد وصياغة هيكلية النظام السياسي واالقتصادي  مهم أثرالذي سيكون له  األمروأوروبا، 

يدة قوامها تبادل المصالح والفوائد المشتركة الدولي في المرحلة القادمة على أسس ومعطيات جد
"نظام من األفكار يتكون في مرحلة  بأنها)، لذا فقد عرفت األيديولوجيا 2014 (علي وخمش،

تتصل بإثبات الذات وتنبع  أهدافتاريخية معينة لتوجيه الممارسات والسلوك الفردي والجماعي نحو 
مرجعية القيم والمعتقدات وتعبيراً عن  إلى استناداًعن تصور للهوية ورؤية للعالم ومطالب الحياة 

مستوى الثقافة ووعي الحقوق مما يشكل معيارا للفرد والمجتمع في التصرف وتحديد المواقف 
" إليهالماضي وما ينبغي عمله في المستقبل واختيار األساليب المؤدية  إلىواالتجاهات في النظر 

 أما تاريخي، واقع عن تعبر األيديولوجيا هي بمثابة إنف)، وبالتالي 174، ص2012 (عبد الكريم،
 من الذي والعقلي، الفكري اإلطار بلورة يساعد في فإنهاأليديولوجي  العامل يحدثه الذي األثر عن

والقرار، كما  االستجابة بأسلوب معه يتعاملون الذي الخارجي واضعي سياسات الواقع يرى خالله
 فاأليديولوجيا تعتبر من للمستقبل، تصوير حالة في الخارجي ارالقر متخذ تضع األيديولوجية أن

 تبرر أن تحاول أحيانا الدول بعض أن نجد الخارجية، حيث السياسة تقرير في أهمية، أكثر العوامل
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 من مجموعة إلى االستناد خالل من خارجي سياسي قرار صنع أو معينة، أو عامة سلوكية خارجية
 شرعية إلعطائها للدولة، السياسي النظام أيديولوجية أو عقيدة تشكل التي المبادئ السياسية أو القيم

 الخارج، في الحلفاء تجاه أو ذاتها الدول في المجتمع تجاه السياسة الخارجية على عقائدية
 خصومها بين التمييز في الدول عليها تعتمد التي أدوات التصنيف إحدى هي فاأليديولوجية
المنطلق، كما ويؤثر العامل الديني في  هذا الخارجية من سياستها ركةح إدارة وفي وأصدقائها،

 من العديد به اليوم الذي تنتشر عالمنا أن وخصوصاًاتجاهات وسلوك الدول وسياساتها الخارجية 
 فنجد لألديان الثالثة، الدينية التعاليم على السياسية عقيدتها ترتكز التي السياسية والحركات األحزاب
 في الديمقراطية المسيحية أحزاب انتشار نجد كما واإلسالمية، العربية الدول في اإلسالمية األحزاب

 كجماعة ضغط دورها إخفاء يمكن وال إسرائيل، في األصولية اليهودية واألحزاب الغربية، أوروبا
 واملالع أهم أحد ومازال بالماضي الدين كان وبذلك تواجدها، أماكن في القرار على تؤثر أو تسيطر

والدولي (الشرطي،  اإلقليمي الصعيد على والدول األفراد والمنظمات سلوكيات في تؤثر التي
سياسة الصين  نأهناك من يرى  نأ إالوعلى الرغم من تراجع النهج األيديولوجي  )،2011

دعم حركات التحرر حول العالم  إلىاالتحاد السوفييتي ومن ثم توجهها  إلىالخارجية منذ ميلها 
نتيجة طبيعية للفكر األيديولوجي الذي  إالليست  األمريكيةحولها فيما بعد نحو الواليات المتحدة وت

نظرية ماوتسي تونغ في العدو ونظريته في التناقضات اللتين  فإنتتبناه الصين الشعبية، ومن ثم 
القائمة على الفكر  ةجيلأليديولو نتاجاً في السياسة الخارجية الصينية كانتا أصالً واقعياًلقيتا تطبيقا 

 الماركسي اللينيني وفكر ماوتسي تونغ، وعلى الرغم من عدم تأثير هذه التعاليم األيديولوجية حالياً
تحليلية مهمة في دراسة توجه الصين  أطرتأتي من خالل تقديم  أهميتها إن إالفي صنع القرار 

التأكيد على المحددات األيديولوجية  الخارجي، ففي الوقت الراهن بدأت العالقات الدولية تتخلى عن
 أحد)، كما وتعتبر جماعات المصالح 2015وتتجه صوب المصلحة الواقعية والذرائعية (الحيالي، 

العوامل الضاغطة في تشكيل السلوك الخارجي للدولة الذي ينعكس على سلوكها التصويتي  أهم
تكونت على  األفرادعات منظمة من جما" بأنهاتعرف جماعات المصالح و .داخل المنظمات الدولية

من  اًتخصص هذه الجماعة جزء إذأساس مشترك باستطاعتها الضغط وتهديد ذوي المناصب، 
بوجود تنظيم فعال  اًمواردها لتحقيق غرض مشترك، ويعتبر نجاحها في تحقيق هذا الغرض مرتبط

 فإن )، وعليه2015 (قادري، "وتوفر موارد للجماعة مع حسن استغاللها في المواضع الصحيحة
 من بوسائلها الخاصة منهما كل تعمل بشرية تجمعات السياسية تمثالن واألحزاب الضغط جماعات

 هو بينهما يجمع والذي الثانية عند وتضيق وتتحدد األولى عند تكبر وتتسع معينة أهداف تحقيق أجل
 كما أو الظاهرة القوة نببجا وتحركه السياسي، النظام على تؤثر قوة مستترة دانتع أن كلتيهما

  .)2015الظاهرين (بن شعبان،  بالحكام تسمى
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الخارجية  أو الداخلية سواء السياسة، على للتأثير الجماعات هذه تنتهجها أو تتبعها التي األساليب وتختلف
 ،معاً الضغط أو االمتناع بواسطة عليهم والتأثير مباشرة الحكوميين القرار بصانعي منها، باالتصال

 المرئية بأشكالها، اإلعالمية الوسائل به يؤثر ما أكثر والذي العام الرأي على التأثير منها بواسطةو
 التخاذ بالحكومة القرار صانعي لمنع دعمه في العام الرأي دعم كسب إلى تهدف والمسموعة، والتي

 الجماعات في أثيرالت ذلك في لها القوية المقومات بعض باستخدام أو تقيد مصالحها، التي القرارات
 تأثيراً الجماعات هذه أكثر أن إال للدولة، الداخلي البنيان في المؤثر النفوذ االقتصادي ذات االقتصادية

 عن الدولة، أما خارج امتدادات ولها وعقائدية عرقية أسس على القائمة تلك السياسة الخارجية ميدان في
 غير منظمة فمنها؛. المقارنة السياسة دارسو يزهام حسبما وتتنوع، تختلف فهي الجماعات، تلك أشكال
 تمثل مصالح وأخرى اللغوي، أو العرقي أو الديني االنتماء بحكم واحدة مصلحة في أفرادها يشترك

منتظمة  جماعات: عن عبارة وهي جماعات منظمة إلى باإلضافة المهنة، بحكم وترتبط المؤسسة،
  .)2011 والعمالية (الشرطي، المهنية اتكالنقاب أعضائها، مصالح عن للتعبير خصيصا

نقطة راسخة يديولوجي األللفكر  الصينيحقيقة االعتناق ن أمن خالل العرض السابق يرى الباحث 
نقطة  الصينيالمتعددة التي تبناها الفكر القومي يديولوجيات األحيث لطالما مثلت  الصينية،في العقلية 

هذا التأثير واضح على توجهات و في المنظمات الدولية السلوك التصويتي الصينيحاسمة في تحديد 
ولوية أعلى  اإلدارة الصينيةالحاكمة حتى بعد الحرب الباردة حيث كان توجه  صينيةالقيادات ال
التحالف بان إالتي رسخت  الأليديولوجينتيجة تأثير  ودعم حركات التحررمبريالية اإلمناهضة 

الحركة اإلصالحية في نتيجة توجهات  الراهنالناعمة في  الدبلوماسيةمنطق و السوفييتي الصيني
تحكمها متغيرات وفواعل متعددة تقف  األوسطاتجاه منطقة الشرق  الصينيةالسياسة  نأ كما الصين،

 ،الدولي وكذلك التنافسهناك  األمريكيةوالعالقات مع الواليات المتحدة  الصينيةبين فلك المصالح 
حقيقة دفعت  وثروات طبيعةمن نفط  نيللصينيحيوية همية أمن  مثلهوما ت األوسطفمنطقة الشرق 

تلتقي كلها  نأتجعلها محل تجاذبات فكرية ال تنفك  نألصين بالمؤسسات الرسمية وغير الرسمية في ا
 المصالح االقتصادية الصينية وضمان استمراريتها بتجنب الصدام العسكري ما أمكن.بحقيقة حماية 

  :لي السائدظام الدوالن. 4.2.4

 وحلف السوفيتي االتحاد انهيار بعد خاصة الدولية، السياسة في جوهرية تحوالت اليوم العالم يشهد
الحرب  وانتهاء وأيديولوجية سياسية كقوة الشيوعية بانتهاء االشتراكية المنظومة وتفكك وارسو

 في العالم وضعت ي،الدول النظام طبيعة في عميقة تغيرات بحدوث المرحلة هذه الباردة، وتميزت
 الدولي النظام على األمريكية المتحدة الواليات هيمنة في تتمثل ومتنوعة جديدة معطيات مواجهة
 تكتالت ظهور إلى باإلضافة الثانية، الخليج حرب خالل واضح بشكل برز والذي الدولي، والقرار
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 وروسيا، والصين، وروبي،األ االتحاد مثل الدولية العالقات مجرى في رئيسياً دوراً تلعب دولية
 كافة تمتلك وحيدة كقوة المتحدة الواليات بروز هو الحالي النظام مالمح أهم فإن لذا واليابان،

 الدولية، العالقات في أساسياً العباً جعلهاي مما سياسية مأ عسكرية مأ اقتصادية سواء اإلمكانيات
 وجود في تتمثل اقتصادية تكتالت يكلةوه صياغة على تقوم النظام هذا توجهات أنإلى  باإلضافة

 إلى وحلفاؤها المتحدة الواليات عمدت كذلك الدولية، العالقات في مهماً دوراً يلعب قطب من أكثر
 على قبضتها حكمت التي الصناعية الدول تقوده دولي نظام وإقامة المتحدة األمم دور تهميش

 وصف يمكن وعليه العالمية، التجارة ومنظمة الدولي والبنك النقد صندوق( مثل الدولية المؤسسات
 متكاملة ةيدول مجموعة إلى وإنما واحدة، دولة لهيمنة يخضع ال ولكن القطبية أحادي بأنه النظام هذا

 الدولي القرار على الهيمنة إلى أدى الذي األمر المتحدة الواليات تقودها الرأسمالية المنظومة وهي
 المتحدة لألمم واضح غياب ظل في األوسط الشرق شؤون صةوخا الدولية بالشؤون يتعلق فيما

 فإن األمن، لذا مجلس على المتحدة للواليات واضحة وسيطرة الدولية النزاعات مسألة في خاصة
 التابعة الفرعية وأجهزتها المتحدة األمم دور على كبير أثر له كان الحالي العالمي النظام توجهات

 القضايا مع تعاملها في الكبرى الدول جانب من تأثيرلل وخضعت شالتهمي مظاهر هاتطال حيث لها،
 في والتوسع األمن، لمجلس الصالحيات من المزيد إعطاء خالل من وذلك الدولية، واألزمات
 في التدخل كحالة الدول ضد والعقوبات القوة باستعمال المتعلق الميثاق من السابع الفصل استخدام

 المتحدة الواليات تلعب حيث اإلسرائيلي - العربي الصراع بقضية يتعلق فيما كذلك ،)كوسوفو(
 وذلك الصراع، هذا تسوية في المتحدة لألمم دور أي استبعاد خالل من القضية، هذه في مهماً دوراً
 مباشرة مفاوضات على تقوم سياسية لتسوية المجال وإفساح المنطقة هذه في االنفراد في منها رغبة

السرحان والحجاج (الدولية  الشرعية مبدأ على وليس إسرائيل لصالح لقائمةا القوى موازين تتم
تحقيق التعددية القطبية وتحقيق التوازن وعدم  إلى، وفي المقابل تسعى الصين )2014والفواعرة، 

تحقيق المكانة لها في الساحة  نأالصين ترى  فإندولة بإدارة النظام الدولي وبالتالي  أيةانفراد 
عالقات صداقة وتعاون مع دول  توقامتحقيق مكانة في بيئتها اإلقليمية  إلىحتاج منها الدولية ي

تفعيل دور المؤسسات الدولية كهيئة األمم المتحدة ومساندتها في  إلىالجوار، كما وتسعى الصين 
قيق القادرة على تح اآللياتالقيام بدورها لحفظ السالم العالمي واحترام القانون الدولي باعتبارها 

هناك حالة من االختالف بين الصين  فإنالسالم والتعايش السلمي بين الشعوب المختلفة، وعليه 
تغيير  إلىالقيادة الصينية تسعى  إن إذفي ظل النظام الدولي الحالي،  األمريكيةوالواليات المتحدة 

 إلىافة القواعد الحاكمة للنظام الدولي باعتبارها وضعت في فترة ضعف الصين، هذا باإلض
االختالف األيديولوجي وسعي الصين للهيمنة على محيطها اإلقليمي وهو ما يهدد مصالح الواليات 

ويدعم حالة اختالف االتجاه في السلوك التصويتي لتلك الدول في المنظمات  األمريكيةالمتحدة 
  ).2014علي،  بتوجهاتها ومصالحها المتنوعة (محمد ارتباطاًالدولية واتخاذها اتجاهات متناقضة 
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طبيعة النظام الدولي السائد الذي يتميز بأحادية القطبية وفي المقابل سعي  نأوعليه يرى الباحث 
تناقض واضح  إطارضمن هذا النظام وذلك في  مهمالصين لخلق نظام تعددي وطموحها بلعب دور 

ش المنظمات األممية وطبيعة توجهاتها التي تعتمد على تهمي األمريكيةمع مواقف الواليات المتحدة 
استخدام سياسة التهديد والعقوبات إلرغام الدول على  هذاتالوقت وتجييرها لخدمة مصالحها وفي 

تفعيل النظام  إلىتبني مواقف مساندة لتوجهاتها، كل ذلك يتناقض مع توجهات الصين التي تسعى 
جودها اإلقليمي وحماية العمل على تعزيز و هذاتالوقت بالمنظمات األممية وفي  ممثالًالدولي 

تغيير القواعد الحاكمة للنظام الدولي  إلى سعي الصين نأكما  ،عالمياًمصالحها االقتصادية الممتدة 
طبيعة عالقاتها الدولية المتشعبة  إلىباعتبارها وضعت في فترة ضعف الصين، هذا باإلضافة 

ض السلوك التصويتي للصين داخل بالمنطقة العربية جميع هذه العوامل تدعم باتجاه تناق وخصوصاً
الدولي مع السلوك التصويتي األمريكي وهو ما تشهد  األمنمجلس  وخصوصاًالمنظمات األممية 

  عليه الوقائع العملية التي تعكسها اإلحصاءات الفعلية لهذا السلوك.

  2018-1993 األمنلتصويتي الصيني تجاه القضية الفلسطينية في مجلس االسلوك  3.4

 :األمنالقضية الفلسطينية في مجلس لتصويتي للصين تجاه االسلوك  .1.3.4

  :2018-1993المتعلقة بالقضية الفلسطينية  قرارات مجلس األمن. 1.1.3.4

 األمنالرتباطها بحالة  نظراً المهمةالدولي من القرارات  األمنتعتبر القرارات الصادرة عن مجلس 
من حيث القرارات التي عرضت على  مهم نسبيطينية وزن والسلم الدوليين، ولقد كان للقضية الفلس

من العام  بدءاًالدولي والتي ارتبطت بالمراحل المختلفة التي مرت بها تلك القضية  األمنمجلس 
من قبل األعضاء الدائمين للمجلس وتم جماعا إوحتى تاريخه، فالعديد من القرارات قد القت  1948

جل القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية قد حازت على  نأ الإتبنيها من قبل المجتمع الدولي، 
المعضلة الرئيسية في  إن إال، األمناالسرة الدولية بما فيها األعضاء الدائمين في مجلس إجماع 

تلك إنفاذ  أوالتخاذ  األمريكيةمسار حياة القضية الفلسطينية تمثلت في رفض الواليات المتحدة 
الفيتو الذي استخدم كسالح منها لحماية إسرائيل ومنع النقض تالكها حق بام ارتباطاًالقرارات 
قرارات منصفة بحق القضية الفلسطينية، وخالل فترة الدراسة الحالية فقد تم عرض  أيةاستصدار 

معظم القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية خالل  نأ إالمرتبطا بالقضية الفلسطينية،  قراراً 27
 األحداثارتبطت بمجريات  إنمالم تكن تمس جوهر الصراع العربي اإلسرائيلي، فترة الدراسة 

داخل األراضي الفلسطينية والممارسات اإلسرائيلية التي انتهجتها إسرائيل خالل تلك الفترة والجدول 
  الدولي خالل تلك الفترة: األمنالتالي يوضح القرارات توزيع القرارات الصادرة عن مجلس 
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منها خالل الفترة  األعضاءلقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية وموقف الدول ا: 1.4جدول 
1993 -2018.  

  السنة
عدد 

القرارات 
  والمشاركات

  موقف الدول األعضاء اتجاه القرارات المقترحة
  الصين  روسيا  فرنسا  المملكة المتحدة  الواليات المتحدة

  ع  ا  ل  ن  ع  ا  ل  ن  ع  ا  ل  ن  ع  ا  ل  ن  ع  ا  ل  ن
1994 1 - - - 1 - - - 1 0 - - 1 - - - 1 - - - 1 

1995 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

1996 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

1997 2 - 2 - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 

2000 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

2001 2 - 2 - - - - 2 - 1 - 1 - 2 - - - 2 - - - 

2002 6 4 1 1 - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 6 - - - 

2003 2 1 1 - - 1 - 1 - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 

2004 3 - 2 1 - 1 - 2 - 3 - - - 3 - - - 3 - - - 

2006 2 - 2 - - - - 2 - 2 - - - 2 - - - 2 - - - 

2008 1 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

2009 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

2011 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

2016 1 - - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

2017 1 - 1 - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

2018 1 - 1 - - - - 1 - 1 - - - 1 - - - 1 - - - 

  1  -  -  26  1  -  -  26  1  1  -  25  1 8  - 18  1  6 14  6 27  جماليا

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى استناداًإعداد الباحث المصدر: 

Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  

-  1993ترة الدولي خالل الف األمنومشاركة في مجلس  قراراً 27) يتضح وجود 1.4من الجدول (
قد ارتبطت بالقضية الفلسطينية، وقد ارتبطت تلك القرارات بالممارسات اإلسرائيلية داخل  2018

، وقد 1967األراضي الفلسطينية والسبل الكفيلة بحفظ االستقرار داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
الفيتو  ضالنقدون استخدام حق  الدولي والتي تم إقرارها األمنالقرارات الصادرة عن مجلس  أهمتمثلت 

  .)2018 من قبل األعضاء الدائمين في المجلس في القرارات التالية (وزارة الخارجية الفلسطينية،



112 

دولة صوتت لصالح  14قرار إدانة المستوطنات اإلسرائيلية،  :2016ديسمبر  23، 2334قرار 
سرائيلية تخالف القوانين الدولية القرار والواليات المتحدة امتنعت. القرار تضمن أن إجراءات إ

اإلنسانية وتلك اإلجراءات تهدف إلى تغيير التركيبة الديمغرافية ووضع األراضي الفلسطينية المحتلة 
من قبل إسرائيل، ومن بينها بناء وتوسيع المستوطنات، تنقل المستوطنين اإلسرائيليين، مصادرة 

 .ييناألراضي، هدم البيوت وتهجير المدنيين الفلسطين

دعا القرار إلى احترام وقف إطالق النار الفوري والمستدام بشكل يقود إلى  :2009يناير  8، 1860
 .دولة تبنت القرار والواليات المتحدة امتنعت عن التصويت 14انسحاب إسرائيلي كامل من غزة. 

اندالع  الواليات المتحدة صوتت لصالح القرار. المجلس طالب بإنهاء العنف منذ :2002 ،1397
إلى جنب ضمن  التأكيد على رؤية حل الدولتين، إسرائيل وفلسطين، تعيشان جنباً"االنتفاضة الثانية. 

وطالب القرار بالوقف الفوري لجميع أفعال العنف، ومن بينها اإلرهاب، … حدود آمنة ومحددة
وقياداتهم إلى  التحريض، االستفزاز والتدمير، كما دعا القرار الطرفين اإلسرائيلي والفلسطيني

التعاون من أجل تنفيذ خطة تينت وتوصيات تقرير ميتشل والحفاظ على هدف استئناف المفاوضات 
 .على تسوية سياسية

 ،بإنهاء احتالل المقاطعة مقر رئيس السلطة الفلسطينية ياسر عرفاتالقرار طالب  :2002، 1435
لسطينية وفرض القيود على حرية حركة كما دق القرار ناقوس الخطر على إعادة احتالل المدن الف

امتنعت الواليات المتحدة  ،1949المواطنين والبضائع والحاجة إلى احترام ميثاق جنيف الرابع لعام 
   عن التصويت.

 80ل شارون للحرم الشريف. ما أدى إلى مقتل يمجلس األمن زيارة أريئ : أدان2000، 1322
ف، السيما االستخدام المفرط للقوة ضد الفلسطينيين، ما . المجلس يدين جميع أفعال العنفلسطينياً

تسبب بإصابة وإزهاق األرواح. ودعا القرار إسرائيل، بوصفها القوة المحتلة، إلى التمسك الدقيق 
بالتزاماتها القانونية ومسؤولياتها ضمن ميثاق جنيف الرابع فيما يتعلق بحماية المدنيين خالل وقت 

ودعا القرار إلى الوقف الفوري للعنف واتخاذ جميع  1949سطس عام أغ 12الحرب الموضوع في 
الخطوات الضرورية لضمان وقف العنف وتجنب القيام بأفعال تحريضية، والحرص على عودة 

امتنعت الواليات المتحدة وقد األمور إلى نصابها بشكل يدعم آفاق عملية السالم في الشرق األوسط 
 .ولكنها لوحت باستخدام الفيتو
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إلى حفر نفق تحت المسجد األقصى واستمرار القتال. دعا القرار إلى  : استجابة1996، 1073
سلبية  الوقف الفوري والرجوع عن جميع األفعال التي أدت إلى تفاقم الوضع، والتي تحمل آثاراً

ى على عملية السالم في الشرق األوسط، ودعا إلى ضمان سالمة وحماية المدنيين الفلسطينيين، وإل
االستمرار الفوري في المفاوضات ضمن عملية السالم في الشرق األوسط وقواعدها المتفق عليها 

امتنعت الواليات المتحدة عن وقد ووضع جدول زمني لتنفيذ االتفاقيات التي يتم التوصل إليها 
 التصويت.

راضي المحتلة دعا المجلس إلى اتخاذ إجراءات لحماية المواطنين الفلسطينيين في األ: 1994، 904
بعد مذبحة المسجد اإلبراهيمي. المجلس دعا الواليات المتحدة وروسيا لالستمرار في بذل الجهود 

  .تم تبني القرار دون تصويتوقد إلبرام صفقة سالم 

 2018- 1993الدولي خالل الفترة  األمنقرارات مجلس  نأمن خالل العرض السابق يرى الباحث 
حداث واألارتبطت بالوقائع  إنماجوهر القضية الفلسطينية،  ال تمسهي بمثابة قرارات إجرائية 

، وجميع هذه القرارات ركزت على 1967المرتبطة بالوقائع داخل األراضي الفلسطينية المحتلة عام 
لم تحمل  إذاالنتهاكات اإلسرائيلية داخل األراضي الفلسطينية،  فووقحماية المواطنين الفلسطينيين 

فرض قرارات قاطعة  أويتعلق بحل الصراع العربي اإلسرائيلي  استراتيجياً عداًهذه القرارات ب
غيرها من القضايا االستراتيجية المتعلقة  أوترسيم الحدود  أوتتعلق بإنهاء االحتالل اإلسرائيلي، 

االلتزام بتوفير الحماية  إلىمن الدعوة  شكاالًأصيغة هذه القرارات  أخذت إذبحل جذري للصراع، 
غيرها من الصيغ المرنة المرتبطة بااللتزام بالجوانب القانونية  أوالوقف لألعمال القتالية  أودنيين للم
الحفاظ على عدم  أجلغيرها، هذه الصيغ نابعة من التوجهات الدولية التي تقودها أمريكا من  أو

 هذاتالوقت وفي  الًمستقببأية قرارات قد تفرض عليها خيارات استراتيجية  إلزامها أوإسرائيل  إدانة
على المستوى  اإلنسانكطرف محايد داعم الحترام حقوق  األمريكيةالواليات المتحدة  إظهار

  الدولي.

تجاه القرارات المرتبطة بالقضية  مجلس األمن موقف جمهورية الصين الشعبية في. 2.1.3.4
  :2018-1993الفلسطينية 

 بشأنالمؤشرات التي تعكس توجهاتها  أهم أحد مناأليعتبر موقف الدول الدائمة العضوية في مجلس 
 إيجابياً الدائمة العضوية قد انتهجت نهجاً وخصوصاًالقضية الفلسطينية، فمعظم دول العالم الكبرى 

، وقد تباين هذا 2018-1993خالل الفترة  األمنمجلس  أمامفيما يتعلق بالقرارات المطروحة 
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 أوالقبول للقرارات  أوبل تلك الدول من حيث الرفض بالمواقف المعلنة من ق ارتباطاًالسلوك 
لسياساتها الخارجية وتوجهاتها فيما يتعلق بالقضية  االمتناع وعدم التصويت عليها، وذلك انعكاساً

الفلسطينية، فالمالحظ وجود اتجاهات متناقضة من حيث مواقف معظم الدول الدائمة العضوية مع 
يتعلق بطبيعة توجهاتها ورؤيتها للقضايا المطروحة المتعلقة بالقضية فيما  األمريكيةالواليات المتحدة 

الدولي  األمنالقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في مجلس  أيدتالفلسطينية، فمعظم الدول قد 
العتبارات متعلقة  محايداً موقفاًحيث صوتت بالتأييد لصالح تلك القرارات، والبعض منها قد اتخذ 

قات الحاكمة لسياساتها الخارجية وتوجهاتها المعلنة والعتبارات التوازن الدولي المرتبط بطبيعة العال
، وقد كان التناقض الوحيد من حيث التوجه العام للدول دائمة األمريكيةبالعالقة مع الواليات المتحدة 

قرارات التي رفضت معظم  األمريكيةالدولي من قبل الواليات المتحدة  األمنالعضوية في مجلس 
الدولي المرتبطة بالقضية الفلسطينية خالل الفترة المبحوثة، وقد كان هذا االتجاه  األمنمجلس 

 األمريكيةباعتبارات استراتيجية مرتبطة بعالقة الواليات المتحدة  المغاير للتوجهات الدولية مرتبطاً
  بإسرائيل وهو ما يظهره الجدول التالي: 

  .األمنفي مجلس  موقف الدول األعضاء :2.4جدول 

 1993الفترة 
- 2018  

  موقف الدول األعضاء في مجلس األمن

  
الواليات 
  المتحدة

المملكة 
  االتجاه العام  الصين  روسيا  فرنسا  المتحدة

  نعم
  20  26  26  25  18  6  عدد
  74.1  96.3  96.3  92.6  66.7  22.2  نسبة

  ال
  3  -  -  -  -  14  عدد
  11.1  -  -  -  -  51.9  نسبة

  االمتناع
  3  -  -  1  8  6  ددع

  11.1  -  -  3.7  29.6  22.2  نسبة
عدم 

  التصويت
  1  1  1  1  1  1  عدد
  3.7  3.7  3.7  3.7  3.7  3.7  نسبة

  المجموع
  27  27  27  27  27  27  عدد
  %100  %100  %100  %100  %100  %100  نسبة

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى استناداًإعداد الباحث المصدر: 

Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  
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االتجاه العام للسلوك التصويتي حول القضية الفلسطينية يتجه نحو  نأ) يتضح 2.4من الجدول (
الموقف اإليجابي وذلك بمعدل استجابة لقبول القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية خالل الفترة 

وجود  إلىوهو ما يشير  نسبياًلمعدل للقبول مرتفعا يعتبر هذا ا إذ%)، 74.1بلغ ( 2018- 1993
فيما يتعلق بتفصيل طبيعة السلوك  أماموقف إيجابي من الدول األعضاء تجاه القضية الفلسطينية، 

 تصويتياً سلوكاً ايتضح بأن كل من روسيا والصين الشعبية قد جسدت ،التصويتي للدول األعضاء
ية وذلك بمعدل استجابة لقبول القرارات المتعلق بالقضية تجاه القضية الفلسطين قوياً إيجابياً

الموقف الفرنسي يعتبر من المواقف اإليجابية القوية  فإن آخر%)، ومن جانب 96.3الفلسطينية بلغ (
الدولي فيما يتعلق  األمنالداعمة للقضية الفلسطينية والذي تجسد عبر سلوكها التصويتي في مجلس 

الموقف الخاص بالمملكة  نأ%)، في حين 92.6بها والذي بلغ معدله (بقبول القرارات المرتبطة 
الدولي المرتبطة بالقضية  األمنطابع الحياد في تبني قرارات مجلس  إلىالمتحدة كان يميل 

الفلسطينية خالل فترة الدارسة، حيث مثل االتجاه المحايد في سلوكها التصويتي ما نسبته 
النحو السلبي في دعم وتبني القرارات  إلىف األمريكي يتجه فقد كان الموق وأخيراً%)، 66.7(

المرتبطة بالقضية الفلسطينية خالل فترة الدراسة وهو ما جسدته نسبة الرفض المرتفعة لهذه 
تشير  إذتعتبر هذه النسبة مرتفعة  إذ%)، 51.9الدولي والتي بلغت ( األمنالقرارات داخل مجلس 

لخاصة بالقضية الفلسطينية المقترحة في مجلس األمن وذلك من نصف القرارات ا أكثررفض  إلى
الفيتو والذي يمنع التصويت اإليجابي المناقض  ضالنقبكون الواليات المتحدة األمريكية تمتلك حق 

  للفيتو وهو ما يظهره الشكل التالي:

 

خالل الفترة السلوك التصويتي للدول األعضاء في مجلس األمن اتجاه القضية الفلسطينية  :1.4 شكل
1993 -2018.  

22.2

66.7

92.6 96.3 96.3

74.1

51.9

0 0 0 0

11.1

22.2

29.6

3.7 0 0

11.13.7

3.7

3.7

3.7

3.7

3.7

الواليات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا روسيا الصين االتجاه العام

نعم ال االمتناع عدم التصويت
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ينبع من طبيعة المتغيرات التي  األمريكيةالسلوك التصويتي للواليات المتحدة  نأويرى الباحث 
لتوجهاتها السياسية الخارجية  أساساًوالتي تشكل  األمريكيةتحكم مفاصل العمل في الواليات المتحدة 

الذي يمثل قاعدة  األمريكيةواليات المتحدة وعلى وجه التحديد القوة الهائلة للوبي الصهيوني داخل ال
 األمريكية المتحدة الواليات في إسرائيل دولة لدعم تعمل التي المنظمات لكل عريضة تشكل ائتالفا

 الفكر في المشترك اإليمان يجمعهمو أصولية، مسيحية أم يهودية المنظمات هذه كانت سواء
 المتحدة للواليات لتصويتيا السلوك على اسمح تأثير صاحب الصهيوني اللوبي إن إذ الصهيوني،
 أهم كأحد الدولي األمن ومجلس المتحدة لألمم العامة الجمعية في الفلسطينية القضية تجاه األمريكية
 أو فاعلية يذ عربي لوبي وجود عدم المقابل وفي األمريكي، لتصويتيا للسلوك الداخلية المحددات

سياسي للحكومات العربية التي تبحث عن مسارات فردية حالة التشتت ال إن إذموازية،  كفاءة
حيث تتصرف  الفلسطينية على القضية قد انعكس سلباً األمريكيةلتطوير عالقاتها بالواليات المتحدة 

في القضايا االستراتيجية،  وخصوصاًالدول العربية  بقيةكل دولة بمعزل عن التنسيق المشترك مع 
 بلورة من تتمكن هذه الدول لم ألنالمتحدة،  الواليات مع عالقته يف الخاص مطلبه منها لكل إن إذ

 – العربي الصراع إلدارة أو األمريكية المتحدة الواليات مع للتعامل موحدة عربية استراتيجية
في صياغة  المهمالدور  األمريكيةداخل الواليات المتحدة  اإلعالملوسائل  فإن وأخيراًاإلسرائيلي، 

في بلورة  مهماً دوراًالمحددات الداخلية التي تلعب  أهم أحدمريكي والذي يشكل العام األ الرأي
يتسم هذا الدور  إذ، األمنتجاه القضية الفلسطينية في مجلس  األمريكيةسلوك الواليات المتحدة 

باالتجاه السلبي من القضية الفلسطينية والدعم المطلق إلسرائيل وتصوير العرب والفلسطينيين 
  خرى بهدف تنفير المواطن األمريكي من التحيز لعدالة قضاياهم.بأشكال أ

  :األمنمؤشر التقارب التصويتي لجمهورية الصين الشعبية داخل مجلس . 3.1.3.4

 حالة مقياس دولتين، ويعتبر بين التصويتي التقارب درجة يستخدم مقياس التقارب التصويتي لحساب
حساب مقياس  ىفأكثر، ويتم االعتماد عل )%80(نسبة ب واحد باتجاه الدولتان صوتت إذا التقارب

×  الجزئي االتفاق مرات عدد 1/2+  الكامل االتفاق مرات االتفاق من خالل المعادلة التالية: عدد
 عن بينهما التصويتي لالتفاق العام المتوسط ثم حساب )الغياب عدا ما( التصويت مرات عدد/ 100

 حساب ذلك بعد الدراسة، عدد سنوات/  السنوية لمتوسطاتا مجموع بقسمة وذلك الفترة كاملة،
 الدولي مع األمنمن الدول األعضاء الدائمين في مجلس  دولة لكل للتقارب التصويتي العام المعدل

جمهورية الصين  مع دولة لكل التقارب متوسطات قيم بقسمة مجموع جمهورية الصين الشعبية
)، وتعكس نتائج التقارب التصويتي للصين مع الدول 2009 الدول (حجاج والسرحان، عدد/ الشعبية

وجود حالة من االستقطاب والتكتل الدولي المتناقض في االتجاهات  األمندائمة العضوية في مجلس 



117 

وبشكل  داعماً اتجاهاًتمثل جمهورية الصين الشعبية وروسيا وفرنسا  إذالمتعلقة بالقضية الفلسطينية، 
مناقضا  اتجاهاً األمريكيةينية، وفي المقابل تمثل الواليات المتحدة للقضية الفلسط مرتفع جداً

من  انطالقاًلمواقف هذه الدول  وسطياً موقفاًلتوجهات هذه الدول، في حين اتخذت المملكة المتحدة 
اعتبارات تتعلق بدورها التاريخي في مناهضة الحقوق الفلسطينية وفي محاولة منها لتعديل صورتها 

إسرائيل من خالل  أنشأتباعتبارها الدولة التي  إليهاينظر الفلسطينيون  ، حيثصراعتجاه هذا ال
وعد بلفور والجدول التالي يوضح مؤشر التقارب التصويتي لجمهورية الصين الشعبية داخل كل من 

  الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة: األمنمجلس 

  .الدولي األمن مجلس داخل الشعبية ينالص لجمهورية التصويتي التقارب مؤشر :3.4جدول 

  مؤشر االتفاق التصويتي  األعضاءالتقارب التصويتي بين الدول 

  الصين

  مجلس األمن  الدولة
 %34.6  الواليات المتحدة

 %84.6  المملكة المتحدة

 %98.1  فرنسا

 %100.0  روسيا

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى استناداًإعداد الباحث المصدر: 

Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  

) يتضح وجود حالة من التطابق في االتجاهات التصويتية بين كل من جمهورية 3.4من الجدول (
الصين الشعبية وروسيا من حيث المواقف المتعلقة بالقضية الفلسطينية خالل فترة الدراسة، وهو ما 

%)، ويليها من حيث الترتيب في 100رب التصويتي الذي بلغت نسبته بينهما (جسده مؤشر التقا
فيما يتعلق بمدى تقارب  أما%)، 98.1مؤشرات التقارب الجمهورية الفرنسية وبنسبة تقارب (

المملكة المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية فيما يتعلق بالقرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
وجود حالة من  إلى%) وهو ما يشير 84.6ة فقد بلغ مؤشر التقارب بينهما (خالل فترة الدراس
من معدالت التقارب مع كل من روسيا وفرنسا، دنى أتبقى في حدود  أنها إالالتقارب النسبي، 

معدالت للتقارب التصويتي مع جمهورية الصين دنى أ األمريكيةفقد سجلت الواليات المتحدة  وأخيراً
%)، 34.6ة بفلسطين حيث بلغ معدل التقارب التصويتي (طلق بالقرارات المرتبعالشعبية فيما يت

يمكن الحكم على وجود تقارب  إذانعدام وجود تقارب تصويتي بينهما، " إلىوهذا المعدل يشير 
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%)، بينما إذا كانت 80تصويتي بين الدولتين تجاه قضية معينة إذا كانت نسبة التقارب أكبر من (
%) يمكن االستنتاج بعدم وجود تقارب تصويتي بين الدولتين" (السرحان، خليل، 80(النسبة أقل من 

)، وعليه نستنتج بوجود تقارب بين الصين الشعبية وكل من (روسيا، فرنسا، 884، ص2009
  المملكة المتحدة)، وذلك في مجلس األمن الدولي.

التصويتي بين كل من  ومن خالل العرض السابق الذي يظهر وجود حالة مع انعدام التقارب
فيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بالقضية  األمريكيةجمهورية الصين الشعبية والواليات المتحدة 

هذا االنعدام نابع من تبني الواليات المتحدة  نأالباحث يرى  فإنالفلسطينية خالل فترة الدارسة، 
معظم الدول دائمة  إن إذلسطيني، للرؤية اإلسرائيلية وبشكل كبير على حساب الحق الف األمريكية

الدولي باستثناء الواليات  األمنالعضوية دعمت باتجاه تبني القرارات المتعلقة بفلسطين داخل مجلس 
التي تبنت موقف الرفض لهذه القرارات عبر استخدام حق النقض الفيتو على  األمريكيةالمتحدة 

ين وروسيا يشير الى حالة من التعارض ، كما ويرى الباحث ان موقف كل من الصمن نصفها أكثر
مع الموقف األمريكي االمر الذي يحمل في طياته مؤشرات لعدم رضا كل من الدولتين عن قيادة 

فقد كان واضحا النظام الدولي من قبل الواليات المتحدة االمريكية، اما فيما يتعلق بالموقف الفرنسي 
تسير باتجاه عام يدعم قرارات الشرعية الدولية حتى ومتوافقا مع التوجهات العامة األوروبية التي 

وان اختلفت مع الواليات المتحدة االمريكية، وأخيرا فيما يتعلق بالموقف البريطاني الذي عرف 
تاريخيا بتناقضه مع المواقف الدولية فيما يتعلق بالقرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، فانه قد اخذ 

ازن فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية لدعم مشروع السالم بين إسرائيل في التوجه مؤخرا نحو التو
وفلسطين الذي تعتبر بريطانيا سببا رئيسيا في المشكلة الفلسطينية من خالل منحها وعد بلفور الذي 

  .شرع إلسرائيل الحق في احتالل فلسطين

  :األمنفي مجلس مؤشر االنسجام تجاه القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية . 4.1.3.4

 األعضاء الدائمين الدول تصويت مدى لحساب المقاييس المستخدمة أهم أحد"يعتبر مقياس االنسجام 
 الدول – المؤيدة التالية: الدول للمعادلة وفقاً ويحسب واحد اتجاه في الدولي األمن مجلس في

، وفي %100 ) ×تغيبينالم عدا( األعضاء للدول الكلي العدد/  الممتنعة الدول 2/1 – المعارضة
 موقفاً اعتباره يمكن مما الدولي، للحرج تفادياً أحياناً التغيب إلى الدول العديد من األحيان تلجأ

 )، وعن110ص ،2014 ،وبيان مدلوالته" (السرحان والحجاج والفواعرة له التنبه بنا يجدر تصويتياً
 حول المجلس دول تماسك عن رتعب مئوية نسبة على الحصول يتم المعادلة هذه نتائج طريق
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 الذي التغيير مدى تبيان في الطريقة هذه تفيد وبالتالي الدراسة، اعتمدتها والتي المطروحة القرارات
 ودالالته وأسبابه التغيير هذا تفسير من الباحث يمكن مما الزمن عبر التصويتي االنسجام على يطرأ

حالة من االنسجام بين الدول األعضاء دائمة الدراسة، وتظهر نتائج الدراسة وجود  بحالة خاصة
الدولي تجاه القرارات المطروحة في المجلس خالل فترة الدراسة وهو ما  األمنالعضوية في مجلس 

  يظهره الجدول التالي:

الدولي تجاه القرارات المتعلقة بالقضية  األمنمؤشر االنسجام بين الدول في مجلس  :4.4جدول 
  .الفلسطينية

مستوى   القرار رمز  السنة
  االنسجام

مستوى   رمز القرار  السنة  الفيتو
  االنسجام

  الفيتو

1994  S/RES/904(1994)  -  - 2003  S/2003/891,  56.7%  US 

1995  S/1995/394  86.7%  US 2003  S/RES/1515(2003)  100.0%  - 

1996  S/RES/1073(1996)  90.0%  - 2004  S/2004/240  56.7%  US 

1997  S/1997/199  86.7%  US 2004  S/RES/1544(2004)  90.0%  - 

1997  S/1997/241  76.7%  US 2004  S/2004/783  56.7%  US 

2000  S/RES/1322(2000)  90.0%  - 2006  S/2006/458  46.7%  US 

2001  S/2001/270  40.0%  US 2006  S/2006/868  46.7%  US 

2001  S/2001/1199  66.7%  US 2008  S/RES/1850(2008)  90.0%  - 

2002  S/RES/1397(2002)  90.0%  - 2009  S/RES/1860(2009)  90.0%  - 

2002  S/RES/1402(2002)  93.3%  - 2011  S/2011/24  86.7%  US 

2002  S/RES/1403(2002)  100.0%  - 2016  S/RES/2334(2016)  90.0%  - 

2002  S/RES/1405(2002)  100.0%  - 2017  S/2017/1060  86.7%  US 

2002  S/RES/1435(2002)  90.0%  - 2018  S/2018/516  46.7%  US 

2002  S/2002/1385  66.7%  US          

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى استناداًإعداد الباحث المصدر: 

Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  

ارات المطروحة في ) يتضح وجود حالة من االنسجام العام بين الدول حول القر4.4( من الجدول
الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وقد تنوعت حاالت االنسجام تجاه هذه القرارات  األمنمجلس 

طابعي االنسجام التام واالنسجام النسبي، حيث تشير حاالت  أخذتفي مجموعة من اإلشكاالت التي 
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ة نحو القرارات المطروحة، تطابق وجهات النظر في اتجاهات الدول التصويتي إلىاالنسجام التام 
تطابق نسبي في االتجاهات نحو مجموعة من القرارات،  إلىبينما تشير حاالت االنسجام النسبي 

اختالف مواقف الدول تجاه القرارات  إلىوفي االتجاه المناقض تأتي حالة عدم االنسجام التي تشير 
الحاالت المرتبطة باالنسجام بين الدولي، والجدول التالي يوضح جميع  األمنالمطروحة في مجلس 

-1993تجاه القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية خالل الفترة  األمنالدول األعضاء في مجلس 
2018 .  

تجاه القرارات المتعلقة بالقضية  األمنحاالت االنسجام بين الدول األعضاء في مجلس  :5.4جدول 
  .الفلسطينية

  اإلجماليات من نسبة القرار  عدد القرارات  الحالة
  %11.1  3  االنسجام التام

  %48.1  13  االنسجام
  %40.7  11  عدم االنسجام

  %100.0  27  المجموع
  %51.9  14  استخدام الواليات المتحدة للفيتو

  قرار) 14االنسجام التصويتي على القرارات المصوت عليها بحق الفيتو (
  %28.6  4  االنسجام

  %71.4  10  عدم االنسجام

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى استناداًإعداد الباحث : المصدر

Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  

 األمن) يتضح وجود حالة من االنسجام التام نحو القرارات المطروحة في مجلس 5.4من الجدول (
ة عدد حاالت االنسجام التام بين الدول تجاه الدولي والمرتبطة بالقضية الفلسطينية، حيث شكلت نسب

وجود حالة من التوافق التام في مواقف الدول األعضاء  إلى%) وهو ما يشير 11.1هذه القرارات (
خالل فترة  األمنالقرارات التي طرحت للتصويت في مجلس جمالي إمن  3في المجلس على عدد 

تجاه هذه القرارات فقد بلغت نسبة عدد حاالت فيما يتعلق بحالة االنسجام النسبي  أماالدارسة، 
القرارات المطروحة وهي ما تشكل حالة من االنسجام جمالي إ%) من 48.1االنسجام النسبي (

من القرارات المطروحة خالل فترة الدراسة، وفي االتجاه  قراراً 13النسبي بين الدول على عدد 
 األمنجاه القرارات المطروحة في مجلس المناقض فقد بلغت نسبة عدد حاالت عدم االنسجام ت
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هناك حالة من عدم االنسجام والتماسك في  نأ%) أي 40.7الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية (
فيما يتعلق  أماالدولي خالل فترة الدراسة،  األمنعلى مجلس  مطروحاً قراراً 11موقف الدول تجاه 

%) من 51.9مثلت ( دفقحق الفيتو بشأنها  مريكيةاألبالقرارات التي استخدمت الواليات المتحدة 
%) من إجمالي 28.6إجمالي القرارات الخاصة بالقضية الفلسطينية في مجلس األمن، وكان (

%) منها 71.4الفيتو يتوفر فيها حالة من االنسجام، و( ضالنقالقرارات التي استخدم بشأنها حق 
  ارات.تمثل حالة عدم االنسجام التصويتي تجاه هذه القر

من خالل العرض السباق يتضح وجود حالة من االنسجام اإليجابي تجاه معظم القرارات المطروحة 
 األمريكيةالدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وقد خلق موقف الواليات المتحدة  األمنفي مجلس 
ضية الفلسطينية من القرارات المتعلقة بالق 10الدولي حالة من عدم االنسجام تجاه  األمنفي مجلس 

في استخدام حق النقض  األمريكيةالواليات المتحدة فراط إ نأخالل فترة الدارسة، ويرى الباحث 
خالل هذه الفترة قد شكل السبب الرئيسي لحالة عدم االنسجام داخل  مطروحاً قراراً 14الفيتو تجاه 

تشكل نسبة القرارات التي  إذالدولي تجاه القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية،  األمنمجلس 
القرارات المطروحة جمالي إمن  )%51.9(حق النقض الفيتو  األمريكيةاتخذت بها الواليات المتحدة 

  خالل فترة الدراسة.

  :السلوك التصويتي الصيني في الجمعية العامة لألمم المتحدة. 2.3.4

المرتبطة بالقضية الفلسطينية الجمعية العامة لألمم المتحدة  موقف الدول األعضاء في. 1.2.3.4
1993 -2018:  

األجهزة التابعة لألمم المتحدة التي تتمثل وظيفتها  أهم أحدتعتبر الجمعية العامة لألمم المتحدة 
 الطيف لكامل األطراف المتعددة للمناقشات منتدى تمثل إذالعامة،  السياسة وصنع في التداول

 المعايير وضع عملية في مهم ثاق، حيث تضطلع بدورالمي يشملها التي الدولية للقضايا المتنوع
في الجمعية العامة لألمم المتحدة  األعضاءالدولي، وتعكس توجهات الدول  القانون وتدوين

توجهات تلك الدول فيما يتعلق بالقضايا المطروحة، وفي معظم األحيان تنسجم توجهات الدول 
ها في الجمعية العامة لألمم المتحدة وهو ما مع سلوكها وتوجهات األمندائمة العضوية في مجلس 

  يظهره الجدول التالي:
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موقف الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية  :6.4جدول 
1993 -2018.  

 1993الفترة 
- 2018  

  موقف الدول األعضاء في الجمعية العامة لألمم المتحدة

  
الواليات 
  المتحدة

لمملكة ا
  االتجاه العام  الصين  روسيا  فرنسا  المتحدة

  نعم
  160  240  174  189  183  12  عدد
  66.1  99.2  71.9  78.1  75.6  5.0  نسبة

  ال
  41  -  -  -  1  203  عدد
  16.9  -  -  -  0.4  83.9  نسبة

  االمتناع
  41  1  68  53  58  26  عدد
  16.9  0.4  28.1  21.9  24.0  10.7  نسبة

عدم 
  التصويت

  -  1  -  -  -  1  عدد
  -  0.4  -  -  -  0.4  نسبة

  المجموع
  242  242  242  242  242  242  عدد
  %100  %100  %100  %100  %100  %100  نسبة

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى استناداًإعداد الباحث المصدر: 

Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  

 إطارالتجاه العام للسلوك التصويتي من قبل الدول المنضوية في ا نأيتضح  )6.4من الجدول (
قد اتخذ  2018-1993عضوية الجمعية العامة لألمم المتحدة حول القضية الفلسطينية خالل الفترة 

ما نسبته  إن إذفيما يتعلق بالتصويت لصالح القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية،  إيجابياً طابعاً
القرارات المطروحة قد تم التصويت لصالحها بشكل إيجابي من قبل عداد ألي %) من اجما66.1(

 إلىويعزى الطابع اإليجابي المتوسط نحو قبول هذه القرارات  ،الدول األعضاء في الجمعية العامة
هذه القرارات داخل الجمعية العامة والتي جمالي إارتفاع نسبة الدول الممتنعة عن التصويت على 

التي صوتت  ىخراألوالدول  األمريكيةموقف الواليات المتحدة  إلى)، هذا باإلضافة %16.9بلغت (
األغلبية العامة التي صوتت  إلىهذه القرارات، وبالنظر جمالي إ% من 16.9بالسلب على ما نسبته 

معدل التصويت على هذه القرارات  إجماليباإليجاب وتلك التي امتنعت عن التصويت فقد بلغ 
 إلى، وهذه النتيجة تشير )%16.9(بل موقف الواليات المتحدة السلبي الذي بلغت نسبته ، مقا)83%(

الدولية للقرارات المرتبطة سرة األوجود موقف يتسم باإليجاب النسبي وعدم الرفض من قبل 
فيما  أماللموقف األمريكي وبعض الدول التي صوتت ضد هذه القرارات،  بالقضية الفلسطينية خالفاً

السلوك التصويتي لجمهورية  نأبالسلوك التصويتي للدول األعضاء في الجمعية العامة يتضح يتعلق 
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اتجاه القضية الفلسطينية وذلك بمعدل استجابة حول قبول  قوياً إيجابياً طابعاً أخذالصين الشعبية قد 
قف هذه القرارات، وهو ما يؤكد على مو إجمالي%) من 99.2القرارات المطروحة وبما نسبته (

الصين الداعم وبشكل قوي للقضية الفلسطينية في المحافل الدولية، كما توافق السلوك التصويتي 
حول قبول القرارات  أقلالفرنسي مع مواقف الصين في الجمعية العامة لألمم المتحدة ولكن بدرجة 

 القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية خالل فترة الدراسة حيث بلغ معدل القبول الفرنسي لتلك
%)، يليها 75.6%)، وكذلك الموقف الخاص بالمملكة البريطانية المتحدة وذلك بمعدل قبول (78.1(

%)، وفي مقابل هذه الدول قد جاء الموقف األمريكي السلبي 71.9الموقف الروسي بمعدل قبول (
بلغت نسبة تجاه القرارات المطروحة على الجمعية العامة المتعلقة بالقضية الفلسطينية، حيث 

لإلجماع  األمريكيةمخالفة التوجهات  إلى%)، وهو ما يشير 83.9الرفض األمريكي لهذه القرارات (
سرة األمع  األمريكيةهذا التناقض في المواقف  نأالدولي المتعلق بفلسطين، حيث يرى الباحث 

لصهيوني في صنع الداعمة إلسرائيل بشكل كلي بحكم التحكم ا األمريكيةالدولية يتعلق بالتوجهات 
 .األمريكيةالقرارات األمريكي بفعل طبيعة عمل اللوبي الصهيوني في الواليات المتحدة 

والشكل التالي يوضح طبيعة السلوك التصويتي للدول األعضاء في الجمعية العامة اتجاه القضية 
  ).2018- 1993الفلسطينية خالل الفترة (

  

اء في الجمعية العامة اتجاه القضية الفلسطينية خالل السلوك التصويتي للدول األعض :2.4 شكل
  .2018-1993الفترة 

 United Nations Dag( موقع بيانات إلى استناداً الباحث المصدر: الشكل من إعداد

Hammarskjöld Library (وموقع )UNITED NATIONS Digital Library.(  

5.0

75.6 78.1
71.9

99.2

66.1
83.9

0.4 0 0 0

16.910.7

24.0

21.9

28.1

0.4

16.9

0.4 0 0 0

0.4 0

الواليات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا روسيا الصين االتجاه العام

نعم ال االمتناع عدم التصويت
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  :قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة أهم. 2.2.3.4

عتبر الجمعية العامة بمثابة المظلة األممية التي تجمع دول العالم للتباحث في القضايا العامة التي ت
تتعلق بالقضايا المرتبطة باالستقرار الدولي، ولقد طرحت العديد من الجوانب المرتبطة بالقضية 

القرارات  أهمصت الجمعية وقد تم اتخاذ العديد من القرارات من قبلها وتلخ أعمالالفلسطينية على 
في مجموعة من الجوانب  2018- 1993التي اتخذتها الجمعية خالل فترة الدراسة الممتدة من العام 

  )2018 المتعلقة بمجموعة من الجوانب التالية: (وزارة الخارجية الفلسطينية، المهمة

سان الفلسطيني يتعلق هذا القرار بالممارسات اإلسرائيلية التي تمس بحقوق اإلن :)2004، 59/124(
 .في األراضي الفلسطينية المحتلة ومن ضمنها القدس الشرقية. الواليات المتحدة صوتت ضد القرار

أضفى القرار على فلسطين صفة دولة غير عضو مراقب في األمم المتحدة. ): 2012، 19/67(
 .الواليات المتحدة عارضت القرار

ة غير األعضاء بوضع العلم في مقر األمم سمح هذا القرار للدول المراقب): 2015، 320/69(
 .المتحدة في نيويورك. الواليات المتحدة عارضت القرار

يتعلق القرار بوضع القدس، وتم تبنيه خالل الجلسة الخاصة الطارئة العاشرة ): 2017، 19/10(
دولة.  21وتغيبت  35وامتنعت  9دولة صوتت لصالح القرار وعارضته  128للجمعية العامة، 

  .لواليات المتحدة صوتت ضد القرارا

  :مؤشر التقارب التصويتي لجمهورية الصين الشعبية داخل الجمعية العامة لألمم المتحدة. 3.2.3.4

فرنسا تجاه القضية  مع تقاربها التصويتي حيث من األولى المرتبة في جاءت الشعبية الصين
تناقض في التقارب التصويتي داخل الجمعية الفلسطينية تلتها المملكة المتحدة ومن ثم روسيا وجاء ال

 دول االتحاد األوروبي وروسيا وبغض إن إذ ،األمريكيةالعامة بشكل رئيسي مع الواليات المتحدة 
الصين  مع ودية عالقات تقيم أن استطاعت الخارجية وخالفاتها، وتحالفاتها الذاتية ميولها عن النظر

عدم  إلى يعود ذلك ولعل لألمم المتحدة، العامة الجمعية في معها توافقاً أكثر تكون وأن الشعبية
هذه الدول، حيث تتقارب  من وأي الصين بين األساسية في المصالح تضارب جوهري وجود

 الهيمنة نزعة ومعارضة سيادة الدول، صيانة بخصوص بعيد حد إلى نظر هذه الدول وجهات
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بين هذه  السياسي التقارب لتعزيز هماًم أساساً يشكل وهذا من القضايا، وكثير القوة وسياسة
تبني هذه الدول لفكرة تعزيز الحل السلمي القائم على قرارات الشرعية الدولية  نأكما  ،طرافاأل

 القدس فيها بما المحتلة العربية األراضي من وانسحاب إسرائيل العربية الحقوق استعادة أساس على
للتقارب بين هذه الدول في الجمعية العامة لألمم  اساًأسالمستقلة، يشكل  الفلسطينية وقيام الدولة

، في حين تقف الواليات المتحدة  هنفساالتجاه المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية التي تتبنى 
األمريكي في االتجاه المناقض لتوجهات هذه الدول عبر رؤيتها لحل الصراع ولكل على حساب 

وقد ارتبطت  توجهات اإلسرائيلية المناقضة للشرعية الدولية،المصالح القومية الفلسطينية وتعزيز ال
معدالت التقارب المختلفة بين جمهورية الصين الشعبية والدول األخرى في الجمعية العامة بمدى 

مؤشر التقارب يعتمد على معدالت  إن إذامتناعها عن التصويت،  أوقيام هذه الدول بالتصويت بنعم 
عدم تصويت بعض الدول يجذب  أوامتناع  نأالقرارات، في حين  الموافقة الكلية بنعم على

وهو ما يبرز النسبة المتوسطة للتقارب الصيني الروسي على  أقلمعدالت  إلىمتوسطات التقارب 
روسيا قد امتنعت عن التصويت على مجموعة  إن إذسبيل المثال في الجمعية العامة لألمم المتحدة، 

معارضا  موقفاًبالقضية الفلسطينية خالل فترة الدارسة، فهي لم تتخذ  كبيرة من القرارات المتعلقة
للحقوق الفلسطينية، وفضلت عدم التصويت العتبارات متنوعة ترتبط بطبيعة قرارات الجمعية 
العامة واالعتبارات الخارجية المتعلقة بمصالحها الخارجية، والجدول التالي يوضح معدالت التقارب 

  ل في الجمعية العامة لألمم المتحدة: التصويتي لتلك الدو

التقارب التصويتي بين جمهورية الصين الشعبية والدول الكبرى في الجمعية العامة  :7.4جدول 
  .لألمم المتحدة

  الصين

  مؤشر االتفاق التصويتي  الدولة
  %13.1  الواليات المتحدة
  %62.9  المملكة المتحدة

  %66.4  فرنسا
  %57.1  روسيا

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى استناداًإعداد الباحث  المصدر:

Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  
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فرنسا قد احتلت المرتبة األولى من حيث معدالت التقارب  نأ) يتضح 7.4(من الجدول 
لمتحدة خالل فترة الدراسة، التصويتي مع جمهورية الصين الشعبية في الجمعية العامة لألمم ا

%)، ويليها 66.4حيث بلغ معدل التقارب التصويتي مع جمهورية الصين الشعبية ما نسبته (
هورية الروسية بنسبة تقارب م%)، ومن ثم الج62.9المملكة البريطانية المتحدة بنسبة تقارب (

ة األمريكية في %)، وجاء التقارب التصويتي بين الصين الشعبية والواليات المتحد57.1(
  %).13.1المرتبة األخيرة وبنسبة (

 صوتت إذا والتي تكون التقارب المعدل الخاص بوجود حالةعلى  اواعتمادالمجمل في  أنه إال
نتائج تحليل مؤشرات التقارب الصيني مع الدول  فإنفأكثر،  )%80(بنسبة  واحد باتجاه الدولتان

ضعف حالة التقارب التصويتي بينها وبين إلى تشير الكبرى في الجمعية العامة لألمم المتحدة 
فيما يتعلق بالتقارب التصويتي بين الصين والواليات المتحدة  أماجمهورية الصين الشعبية، 

 األمنالتقارب بينهما سواء في مجلس  أشكالعدم وجود أي شكل من  إلىاألمريكية فتشير النتائج 
معدل  نأ إلىتعكسه نتائج التقارب التصويتي والتي تشير الجمعية العامة لألمم المتحدة وهو ما  أو

%) في 13.1بلغت ( األمريكيةالتقارب التصويتي بين جمهورية الصين الشعبية والواليات المتحدة 
هذه النتائج قد ارتبطت بطبيعة التناقض في الثقافات  نأالجمعية العامة لألمم المتحدة، ويرى الباحث 

جمهورية الصين  إن إذ، األمريكيةنية في عالقاتها مع الواليات المتحدة والمبادئ والتوجهات الصي
الشعبية تضع في اعتباراتها مصالحها القومية عند إرساء توجهاتها العامة المرتبطة بسياساتها 

الجمعية العامة، فالعالقات  أو األمنالخارجية والتي تنعكس على تصويتها سواء في مجلس 
ين جمهورية الصين الشعبية والمنطقة العربية تعتبر المحرك األول للدوافع االقتصادية المتجذرة ب

الصين ترتبط بمصالح  إن إذالصينية المؤيدة للحقوق العربية وفي مقدمتها القضية الفلسطينية، 
كون  إلىاقتصادية وتجارية كبيرة مع العالم العربي الذي يعتبر المورد األول للطاقة لها، باإلضافة 

الصين من الناحية  إليهلجمهورية الصين الشعبية، وتنظر  هائالً تجارياً سوقاًالعربية  المنطقة
لتنفيذ مشروعها المعروف باسم طريق الحرير الذي سيعزز من  المهمالمدخل  بأنهاالستراتيجية 

جاه االتجاه اإليجابي لسلوكها التصويتي ت فإنسيطرة الصين العالمية من الناحية االقتصادية، وعليه 
تناقض مواقفها مع الواليات  فإنالقضية الفلسطينية قد ارتبط بمصالحها الحيوية، ومن ناحية أخرى 

المتحدة يرجع العتبارات ثقافية تتعلق بالمبادئ التي تؤمن بها الصين والنهج الشيوعي الذي يتناقض 
تستخدمها الواليات  واألدوات التي ،مع النهج الرأسمالي الذي تقوده الواليات المتحدة من ناحية

 ناحيةلتمرير سياساتها الخارجية والتي تعارضها الصين في معظم األحيان من  األمريكيةالمتحدة 
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في  وخصوصاًتوجهات الصين لرفض األحادية القطبية وسعيها لتعزيز مكانتها  نأأخرى، كما 
 فإن وأخيراًلمواقف بينها، لتباين ا المهمةالجوانب االقتصادية لكسر هذه النظرية يعتبر من الدوافع 

المعدالت المتوسطة للتقارب التصويتي بين الصين والدول (روسيا، فرنسا، المملكة المتحدة) ال 
يعود المتناع هذه الدول عن التصويت على العديد  وإنمايرجع لتنافر سياسات الصين مع هذه الدول 

الصيني اإليجابي لصالح هذه  التصويت مقابلمن القرارات المرتبطة بالقضية الفلسطينية، 
عدم وجود تنافر في التقارب التصويتي بالرغم من تدني هذه  إلىالذي يشير  األمرالقرارات، 

بال  األمريكيةالتي صوتت فيها الواليات المتحدة  األمريكيةالمعدالت، وهذه الحالة تختلف عن الحالة 
تجاه القضية الفلسطينية في الجمعية على معظم القرارات في تناقض كامل مع المواقف الصينية 

  العامة لألمم المتحدة.

والجمعية العامة  األمنمقارنة لمواقف جمهورية الصين الشعبية مع الدول في مجلس . 4.2.3.4
  :لألمم المتحدة

األطر التي تعكس توجهاتها العامة تجاه جميع الجوانب  أهمتعتبر السياسة الخارجية للدولة أحد 
نها عملية واعية ومنظمة إف اإلطارضايا الخارجية محل اهتمام الدولة، وفي ذات المرتبطة بالق

 لتحقيق البيئة تلك مع التأقلم األقل على أو الخارجية، البيئة على التأثير محاولة على تنطوي
األهداف المرتبطة بمصالح الدولة، وتترجم السياسة الخارجية للدولة على شكل مواقف  من مجموعة

والجمعية  األمنيتم تجسيدها عبر المنظمات األممية المتنوعة، فمواقف الدول في مجلس  واتجاهات
المؤشرات الدالة على طبيعة سياساتها الخارجية ومواقفها تجاه  أهمالعامة لألمم المتحدة تعتبر من 

 أمية بمجموعة من المتغيرات سواء الداخل ارتباطاًالقضايا الدولية المتنوعة، هذه المواقف تتخذ 
القومية واالستراتيجية  واألهداف حفي المحصلة النهائية تنبع من تحقيق المصال أنها إالالخارجية، 

الذي يحكم هذه المواقف القراءات االستراتيجية للمصالح الدول الراهنة  إن إذالمرتبطة بالدول، 
ية العامة لألمم الدولي والجمع األمنوالمستقبلية، وقد ارتبطت مواقف الدول في كل من مجلس 
لطبيعة مصالحها والمتغيرات دراكها إالمتحدة فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية بتوجهاتها النابعة من 

المحيطة بها على المستوى الدولي وقد تم تجسيد هذه المواقف من خالل السلوك التصويتي لها في 
  دول التالي:جهذه المؤسسات والتي يوضحها ال
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والجمعية العامة لألمم المتحدة فيما يتعلق بالقضية  األمنمجلس  األعضاءلدول مواقف ا :8.4جدول 
  .الفلسطينية

  الفترة 
1993  - 2018  

  موقف الدول األعضاء في الجمعية العامة  موقف الدول األعضاء في مجلس األمن
الواليات 
  المتحدة

المملكة 
  المتحدة

  الصين  روسيا  فرنسا
الواليات 
  المتحدة

المملكة 
  تحدةالم

  الصين  روسيا  فرنسا

  نعم
  240  174  189  183  12  26  26  25  18  6  عدد
  99.2  71.9  78.1  75.6  5.0  96.3  96.3  92.6  66.7  22.2  نسبة

  ال
  -  -  -  1  203  -  -  -  -  14  عدد
  -  -  -  0.4  83.9  -  -  -  -  51.9  نسبة

  االمتناع
  1  68  53  58  26  -  -  1  8  6  عدد
  0.4  28.1  21.9  24.0  10.7  -  -  3.7  29.6  22.2  نسبة

عدم 
  التصويت

  1  -  -  -  1  1  1  1  1  1  عدد
  0.4  -  -  -  0.4  3.7  3.7  3.7  3.7  3.7  نسبة

  المجموع
  242  242  242  242  242  27  27  27  27  27  عدد
  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  %100  نسبة

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى استناداًإعداد الباحث المصدر: 

Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  

مع  األمن) يتضح وجود توافق نسبي في اتجاهات الدول األعضاء في مجلس 8.4(الجدول من 
االتجاه العام  إن إذالقضايا المرتبطة بفلسطين،  بشأنتوجهاتهم في الجمعية العامة لألمم المتحدة 

الدولي والجمعية العامة لألمم المتحدة يتجه  األمنفي كل من مجلس  األمريكيةمتحدة للواليات ال
نحو رفض معظم القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وذلك في اتجاه مخالف لتوجهات المجتمع 

فيما يتعلق بالقضايا المطروحة، حيث بلغت نسبة الرفض من قبل  إيجابياًالدولي التي تتخذ منحى 
وقد تجسد  )%51.9(الدولي  األمنللقرارات المطروحة في مجلس  األمريكيةاليات المتحدة الو

هذا االتجاه في مواقفها المتعلقة بالقضية الفلسطينية المطروحة على الجمعية العامة لألمم المتحدة، 
من مجمل تلك  )%83.9(لتلك القرارات  األمريكيةحيث مثلت نسبة رفض الواليات المتحدة 

فيما يتعلق بباقي الدول األعضاء فقد كانت توجهاتهم إيجابية  أمارارات خالل فترة الدراسة، الق
الجمعية العامة لألمم  أو األمننسبة الرفض لقرارات مجلس  إن إذفيما يتعلق بالقضية الفلسطينية، 

لألمم الجمعية العامة  إطارحدودها وقد مارستها فقط بريطانيا في ضيق أالمتحدة قد كانت في 
فيما يتعلق بجمهورية  أمامن مجل القرارات،  )%0.4(لم تتجاوز  المتحدة وبنسبة محدودة جداً

من جميع القضايا المرتبطة بالقضية الفلسطينية سواء في  إيجابياً موقفاً أخذتالصين الشعبية فقد 
ارات المرتبطة نسبة التأييد للقر إن إذالجمعية العامة لألمم المتحدة،  أوالدولي  األمنمجلس 
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 أما، )%96.3(الدولي قد بلغت  األمنمجلس  إطاربفلسطين من قبل جمهورية الصين الشعبية في 
لم يتجه  أنه آخربمعنى  أوما يتبقى من هذه النسبة فقد ذهب في االتجاه الصيني بعدم التصويت 

ية داخل مجلس للرفض لهذه القضايا، وقد توافق هذا االتجاه الذي حذته جمهورية الصين الشعب
الجمعية العامة لألمم المتحدة حيث بلغت نسبة موافقتها على  إطارالدولي مع توجهاتها في  األمن

عدم التصويت  أووالنسبة المتبقية كانت باالمتناع  )%99.2(القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية 
سواء  قوق الفلسطينية مطلقاًرافضا للح اتجاهاًلم تنتهج  أنها آخربمعنى  أوعلى تلك القرارات، 

يتضح االتجاه العام  اإلطارالجمعية العامة لألمم المتحدة، وبهذا  أوالدولي  األمنداخل مجلس 
الواليات المتحدة  وخصوصاًلنهج الدول األخرى  مغايراً للموقف الصيني الذي ينتهج نهجاً

ية الفلسطينية والشرعية الدولية يتوافق مع الرؤ إيجابياً ىمنح، هذا النهج الذي يأخذ األمريكية
  بشكل كلي في دعمه لحقوق الشعب الفلسطيني في الحرية وتقرير المصير.

الدولي تجاه  األمنوالشكل التالي يظهر الطبيعة المقارنة لمواقف الدول دائمة العضوية في مجلس 
ية العامة لألمم والجمع األمنالقرارات المطروحة والمعلقة بالقضية الفلسطينية في كل من مجلس 

  .2018-1993المتحدة خالل الفترة الزمنية 

  

 المتحدة لألمم العامة والجمعية األمن مجلس من كل في العضوية دائمة الدول لمواقف مقارنة: 3.4شكل 
  .2018- 1993 الزمنية الفترة خالل الفلسطينية بالقضية والمتعلقة المطروحة القرارات تجاه

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى تناداًاسالمصدر: إعداد الباحث 

Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  
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 بالقضية الدولي تجاه القرارات المتعلقة األمنمواقف الدول دائمة العضوية في مجلس  :4.4 شكل
  .2018-1993 الزمنية الفترة خالل الفلسطينية

 United Nations Dag Hammarskjöldبيانات موقع ( إلى استناداًالباحث المصدر: الشكل إعداد 
Library) وموقع (UNITED NATIONS Digital Library.(  

نمط التصويت الصيني تجاه القضية الفلسطينية سواء في مجلس  نأمن خالل العرض السابق يتضح 
ية لصالح جميع القرارات المرتبطة الجمعية العامة لألمم المتحدة يتصف باإليجاب أوالدولي  األمن
تتطابق مواقفها مع المواقف الفلسطينية والعربية لحل الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي وهو ما  إذبها، 

  جسدته اتجاهات السلوك التصويتي الصيني في المجاالت التالية: 

 ذلك في بما المحتلة أرضه على وسيادته الفلسطيني العربي للشعب المصير تقرير بحق اإلقرار -1
  .القدس من الشرقي الشطر

 في بما المحتلة الفلسطينية األراضي في اإلسرائيلية والعملية التشريعية اإلجراءات شرعية عدم -2
  .وباطلة الغية واعتبارها القدس من الشرقي الشطر ذلك

 وفقاً العازل الجدار بناء شرعية عدم وكذلك ،فوراً بوقفه والمطالبة االستيطان شرعية عدم -3
  .ذلك من المتضررين وتعويض تفكيكه وجوب أي الدولية، العدل محكمة لفتوى

  .الفلسطيني العربي الشعب على الرابعة وخاصة جنيف اتفاقيات بانطباق اإلقرار -4
 بقرارات بااللتزام األعضاء الدول ومطالبة القدس إلى لسفاراتها الدول بعض نقل رفض -5

 الشطر في دبلوماسية بعثة ألية اآلن وجود ال إذ ،فعالً تم ما وهو الصلة ذات العامة الجمعية
  .القدس من الشرقي

الواليات المتحدة المملكة المتحدة فرنسا روسيا الصين
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 الفلسطينية األراضي في اإلنسان حقوق تنتهك التي الممارسات جميع عن بالكف إسرائيل مطالبة -6
  .القدس من الشرقي الشطر ذلك في بما المحتلة

ة للسلوك التصويتي لجمهورية فيما يتعلق باألسباب والدوافع التي تقف خلف التوجهات اإليجابي أما
  :تلخيصها فيما يلي يمكن أنهالصين الشعبية فيما يتعلق بالقضية الفلسطينية فيرى الباحث 

الموقف التاريخي لجمهورية الصين الشعبية النابع من ثقافتها الداعمة لحركات التحرر الوطني  -1
رؤية التاريخية للصين التي كانت بال ارتباطاًواالتجاه الداعم لحق الفلسطينيين في تقرير المصير 

  تنظر إلسرائيل باعتبارها أداة لإلمبريالية في المنطقة.
هذه  نأالمرتبط بالهيمنة على المنطقة العربية باعتبار  األمريكيةاالتجاه المناقض للسياسة  -2

لجمهورية الصين الشعبية لتعزيز مقدراتها االقتصادية  استراتيجياً المنطقة تشكل مرتكزاً
   .تنموية والتي تعتبر بمثابة الخط األول الذي يقود توجهاتها على المستوى الخارجي الدوليوال

 الدولية الساحة على مسؤولياتها وتعاظم الصين الشعبية لجمهورية المتنامية المكانة  .3 -3
تبذل جهودها من  األمريكيةفي الجانب االقتصادي والذي جعل الواليات المتحدة  وخصوصاً

 تمدد الصيني في هذا المجال.منع ال أجل

  مستقبل الصين وانعكاسه على القضية الفلسطينية 4.4

لقد تنوعت اآلراء التي حاولت استشراف مستقبل النظام الدولي في ظل التغيرات التي تشهدها 
من حداثة الدراسات التي تتعلق بتحديد المكونات موازين القوى على نطاق واسع، وعلى الرغم 

فإن العقد األخير من القرن الماضي شهد تسارعا  ما،مستقبلية التي تتحكم في نظام والمتغيرات ال
ملحوظًا فيما يسمى بالدراسات المستقبلية التي استخدمت العديد من التقنيات في سعيها الستشفاف 
 المكانة المستقبلية لنظام معين فأصبح هناك ما يعرف بـ "دوالب المستقبل" و "اإلسقاط" و "التنبؤ

االستقرائي" و "مصفوفة التأثير المتبادل" و "تقنية دلفي" و "السيناريو" والتي تستهدف جميعها تحديد 
، هذه الدراسات ركزت وبشكل مباشر على أو المفضلة لحدث معين الممكنة،أو  المحتملة،التداعيات 
بيئة الداخلية للكيان تحليل التفاعل بين ال من خاللأي المسار العام للظاهرة ،   Trendsاالتجاهات 

المحاذية  السياسي بما تشمله من بنى سياسية واقتصادية واجتماعية والبيئات الخارجية الثالث " البيئة
وبالنظر الى طبيعة التركيبة الراهنة للنظام الدولي والمنافسة المحتدمة على ، واإلقليمية والدولية "

المتمثلة بالواليات المتحدة االمريكية واالتحاد استمرار قيادته من قبل األطراف المؤثرة الهامة 
األوروبي وروسيا والصين، فان العديد من الخبراء يرون ان مستقبل النظام الدولي ستلعب الصين 
دورا هاما في قيادته، هذه التحليالت استندت الى مجموعة من الوقائع والمؤشرات المرتبطة 
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وني وذلك ارتباطا بمعدالت نموها التي فاقت بالصعود الصيني على المستوى االقتصادي الك
التي تقف على قمة النظام العالمي، كما ان ازدياد نفوذ الصين السياسي  ةالواليات المتحدة األمريكي

في مناطق العالم المتنوعة ال سيما قيادتها للمنطقة االسيوية وتحقيقها اختراقا ونفوذا هاما على 
ى داخل دول االتحاد األوروبي يعتبر من العوامل التي عززت مستوى الشرق األوسط وافريقيا وحت

اآلراء حول مستقبل الصين وتأثيرها في النظام الدولي بشكل فاعل، اال ان البعض االخر ال يرى 
انه يمكن للصين في المدى القريب ان تأخذ زمام قيادة النظام الدولي، اذ ان الراي األول المتفائل 

" وال سيما بعض  بدوافع سياسية الصين للنظام الدولي  يبدوا مدفوعاالذي يتبنى فكرة قيادة 
التي تأخذ بفكرة حصار الصين قبل أن تصبح قوة " ، أو أنها تنظر إلى المسألة  يةاألمريكالدراسات 

 في كونية قوة تصبح ألن تميل ال الصين، فهذا الراي يرى ان زاوية واحدة اقتصادية أو سياسية من
 عن تتوانى لن لكنها"  دوليا احتراما"  لنفسها تحقق ألن تسعى ما بمقدار المنظور الزمني المدى
 التاريخي دورها الستعادة اإلقليمية، المركزية هذه وتوظيف اإلقليمية مركزيتها تحقيق إلى السعي

 إقليميا دورا القصير المدى على لها سيحقق الذي األمر ، القومية لبنيتها متوازن تطوير خالل من
، وفي ظل تباين اآلراء واالجتهادات حول عالمي لدور األبعد المدى على مقدمة يكون قد مهما

مستقبل الصين السياسي وما يمكن ان تلعبه من دور هام في القضايا المركزية على الصعيد الدولي 
لتي يمكن والتي تعتبر القضية الفلسطينية ابرزها يمكننا تحديد مجموعة من السيناريوهات المحتملة ا

ان تشكل اطارا اجتهاديا عاما تنصب في اطره التحليالت المرتبطة بمستقبل القضية الفلسطينية في 
  ظل االفتراضات المقترنة بكل سيناريو، حيث تشمل هذه السيناريوهات التالي:

  :السيناريو األول: بقاء الوضع على ما هو عليه. 1.4.4

الوضع على ما هو عليه في اطار موازين القوى التي  في ظل االفتراض الحالي القائم على بقاء
تقف على راس هرم النظام الدولي بقيادة الواليات المتحدة االمريكية فانه من المتوقع ان تستمر 
حالة التكتالت والتكتالت الموازية بين اطراف العالقات الدولية المتنوعة بغية التحشيد لدعم المواقف 

ظل هذا االفتراض فان الصين ستستمر بانتهاج النهج البراغماتي في  المتنوعة لهذه الدول، وفي
عالقاتها الدولية الخارجية وخصوصا مع الواليات المتحدة االمريكية بحيث تتجنب اية صدامات 
مباشرة معها، كما انها ستستمر بانتهاج نفس سياساتها الخارجية القائمة على عدم التدخل في 

متنوعة وستعمل في المقابل على االستمرار في التركيز على البعد الشؤون الداخلية للدول ال
االقتصادي وحماية استثماراتها ومناطق نفوذها وتطوير عالقاتها بما يخدم مصالحها االقتصادية 
وخصوصا في منطقة الشرق األوسط التي تعتبر المزود الهام للصين بإمدادات الطاقة، وفي ظل هذا 

بع أسلوب الحذر في عالقاتها الخارجية وخصوصا مع إسرائيل، اذ ان االفتراض فان الصين ستت
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الصين غير معنية بحالة من الصدام او توتر العالقات مع العالم العربي إلدراكها بحساسية القضية 
الفلسطينية وضرورة الحذر في تعاملها مع إسرائيل، ومن اجل احداث حالة من التوازن في التعامل 

نية فان الصين تصطف مع ما اقرته الشرعية الدولية وما ارتضى به العرب مع القضية الفلسطي
والفلسطينيون وتوافقوا عليه مع إسرائيل من خالل ما عرف باتفاق أوسلو الذي تبنى فكرة الحل 

وبالتالي فان الصين ستقف موقفا وسطيا بحيث تدعم الحق الفلسطيني  1967السلمي على حدود عام 
هذه الحدود وفي ذات الوقت االستمرار في تطوير عالقاتها مع إسرائيل التي  في إقامة دولته على

  تعتبر شريكا تكنلوجيا وعسكريا هاما للصين.

  . السيناريو الثاني: صعود الصين الى قمة النظام الدولي واحداث حالة من التعددية القطبية:2.4.4

والعشرين  الواحد ات القرناهم سيناريوه من واحدا الصين يعتبر صعود بأن شك هناك ليس
 في تغيير ساهما بشكل كبير للصين االستثنائي االقتصادي النمو جانب الى النشطة الدبلوماسية

تأثيرها، اذ  وقدرات الصينية القوى رييمعا في أعظم ارتفاعات سيشهد اسيا، والمستقبل شرق مالمح
 النظام ان سيما ال االنتهاء، على رفتشا األمريكية المتحدة الواليات فترة ان المراقبين يرى بعض

 عالم كتب حيث الشرق في يبرز قوي اخر عالمي بنظام يتم استبداله الغربي المنحى ذات العالمي
 نحو تصاعدية انحناء واعادة الغرب انحدار الدموي العشرين القرن شهد" ( رغسونيف الين" التاريخ
 ان حين في االمام نحو مسرعة تخطوا صينذهب ليرى ال الواقعي الفكري االتجاه أما). الشرق

 تأثير باستخدام قيام الصين اولهما للحدوث قابال الخلف، هنالك أمران نحو تخبوا المتحدة الواليات
 مع ينسجم بما الدولي النظام في والمؤسسات القوانين وهيكلة صياغة إلعادة قوتها المتزايدة

باعتبار  هيمنة االقل تلك خصوصا العالمي النظام في االخرى الدول بعض قيام والثاني مصالحها،
 وعدم كالتوتر الخصائص من كوكبة القريب العالم سيشهد لذلك ونتاجا متزايدا، امنيا خطرا الصين

 دراما المنطلق، هذا من انتقالية، مرحلة ألي الطبيعية الخواص عتبرني واللواتي والصراع الثقة
 للواليات انخفاضا تبرز حيث في المتطورة الصينية لقوىل المتزايد الطابع ستجسد الصين تصاعد
 العسكري واالحتالل المعركة أرض من تتخذ واقعية حروب في والمنغمسة المنحصرة المتحدة
صعود  خارج في برزت قوة كأعظم الصين وباعتبار الدولي، النظام زمام قيادة سبيل نيل في ادوات
 ربما السيناريو هذا فان الثانية، العالمية الحرب بعد ما ترةف في مالمحها تشكلت الذي العالمي النظام
 تهديدا تشكل عالمي اسيوي مركزي لنظام يضع ويؤسس للصين مسبوق غير بتصاعد ينتهي

الدولي، وبالنظر الى إمكانية قيادة الصين للنظام الدولي فان هذا السيناريو  للنظام األساسية للسالمة
لتغيير بالقوة العسكرية، اذ ان موازين القوى الدولية ال تميل لصالح الفترض ال يرتكز على أساس ا

الصين، انما للواليات المتحدة االمريكية والغرب وذلك في ظل سباق األسلحة النووية التي ال 
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تستطيع الصين مواجهتها في الوقت الراهن، وعليه فان قيادة الصين للنظام الدولي يمكن ان تأتي 
 واجهتها التي األنظمة تلك عن جوهري بشكل مختلفا دوليا نظاما صادية، فالصينعبر البوابة االقت

 انها تواجه بل المتحدة الواليات فقط تتواجه ال الصين فان الماضي، وعليه في اخرى صاعدة دول
 قانونية وسياسية اسس على معتمدة مشتركة وقوانين والترابط باالنفتاح يتسم كامال غربيا نظاما
 مهمة السائد الدولي النظام قلب امكانية من جعلت التي النووية هنالك الثورة, ذلك جانب الى عميقة
 قوى إيقاف اجل من العظمى تتخذها الدول ناجعة خطوة سيكون الحرب خيار ال سيما ان صعبة
 نم القائم الغربي النظام ان مفادها رؤية الى بنا يصل وهذا العالم،  النظام قلب تحاول صاعدة دولية

ميزة  معه، وبالتالي فان الصين اليوم لديها  االندماج يتم ان السهل ومن قلبه يتم ان الصعب
 طريق على ستمضي فان, به تمسكت اذا والذي الدولي للنظام مشروط والغير الكامل الوصول

 التطور وخصوصا في الجانب االقتصادي الذي يمكن ان يشكل مدخال للقيادة السياسية للنظام الدولي
 قاعدة أن إال توسعية نزعة ذات دولة على يدل ال الصيني التاريخي النموذج الحديث، وعليه فإن

 قوة تصبح ألن تميل ال الصين أن إلى تشيران الصين في الحاكمة والنخبة للمجتمع السياسية الثقافة
 لن لكنها"  دوليا احتراما"  لنفسها تحقق ألن تسعى ما بمقدار المنظور الزمني المدى في كونية
 فإن هذا وعلى اإلقليمية، المركزية هذه وتوظيف اإلقليمية مركزيتها تحقيق إلى السعي عن تتوانى
 دورها الستعادة تسعى أنها كما ، لصالحها تقنيته لتسخير تسعى بالغرب تثق ال التي الصين

 القصير المدى على لها سيحقق الذي األمر ، القومية لبنيتها متوازن تطوير خالل من التاريخي
يمكن تصنيفها  عالمي، اذ ان الصين ال لدور األبعد المدى على مقدمة يكون قد مهما إقليميا دورا

 مع التفاعل سياسة الصين اعتمدت أن منذ. مشروط بشكل لكن كداعم بل للنظام، مخرب أو كخصم
األخرى،  الدول عظملم منافساً النظام في مشاركتها ونوعية مستوى أصبح الثمانينيات، في العالم

عن  وفي ظل هذا االفتراض القائم على قدرة الصين من الوصول الى قيادة النظام الدولي كبديالً
الواليات المتحدة االمريكية فان ذلك من شانه ان ينعكس على القضية الفلسطينية في مجموعة من 

  الجوانب التي يمكن تلخيصها كما يلي:

القائم والذي اقر االعتراف بإسرائيل كدولة بالرغم من  ستتعاطى الصين مع الوضع الدولي -1
 1948احتاللها لألراضي الفلسطينية عام 

ستقوم الصين بالمساهمة في انهاء الصراع العربي اإلسرائيلي على قاعدة األرض مقابل السالم  -2
 1967على حدود عام  ةوإقامة دولة فلسطيني

ضي الدولة الفلسطينية وستعترف بالقدس ستلزم الصين إسرائيل باالنسحاب الفوري من أرا -3
 الشرقية عاصمة للدولة الفلسطينية.
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ستكفل الصين تجريد إسرائيل من األسلحة النووية باعتبارها خطرا دوليا ومن الممكن ان تشكل  -4
 تحالفا دوليا لتحقيق هذه الغاية.

ارها دولة مستقلة ستستمر الصين في تطوير عالقاتها االقتصادية والتكنلوجية مع إسرائيل باعتب -5
  وعضوا في األمم المتحدة باإلضافة الى المزايا التي تحققها الصين من تلك العالقات.

  :السيناريو الثالث: تراج مكانة الصين في المنظومة الدولية. 3.4.4

ان السيناريو المتشائم الذي يقوم على افتراض تراجع مكانة الصين في اطار المنظومة الدولية 
عة من االفتراضات التي يشكل أساسها قيام الواليات المتحدة االمريكية بمحاربة يرتبط بمجمو

هاما لتقييد نفوذها، وهذا الجانب يبدوا صعب المنال في الوقت الراهن حتى  الصين اقتصاديا كمدخالً
على إدارة الرئيس األمريكي دونالد ترامب الذي عمل على تغيير منظومة التعامل االقتصادي مع 

ن، اال ان القوى االقتصادية التي تتمتع بها الصين سواء في الجانب البنيوي الداخلي او في الصي
عالقاتها وحجم تعامالتها الخارجية كانت كفيلة بالتعامل بالمثل مع هذا المدخل، وفي ظل االفتراض 

جل لتقييد الصين األسوأ المتمثل بإقدام الواليات المتحدة االمريكية على اعتماد استراتيجية طويلة اال
ومحاربتها اقتصاديا عبر ادواتها المتنوعة والممتدة عالميا من خالل شركائها المتعددين ربما تنجح 
نسبيا في كبح القدرات االقتصادية الصينة على النمو، اال ان هذا ال يمكن ان يشكل عامال يمكن 

قق اال من خالل تشكيل اطار وصفه بمرحلة االنهيار الصيني، اذ ان هذه المرحلة ال يمكن ان تح
تحالف عسكري ضد الصين وهو ما يمكن ان يشكل بداية لقيام حرب عالمية ثالثة مدمرة غير 
مضمونة النتائج في ظل صراع القوى الدولي وانتشار األسلحة النووية، اال انه وفي ظل افتراض 

ى الصعيد الدولي اما ربما يصعب تحققه على ارض الواقع مفاده ان الصين ستتراجع مكانتها عل
بفعل استراتيجية أمريكية متعددة األطراف لمحاربة الصين اقتصاديا او عسكريا فان من شان تحقق 
هذا السيناريو ان ينعكس سلبا على مجل القضية الفلسطينية اذ يمكن تحديد هذه الجوانب في 

  مجموعة من النقاط التالية:

ة البراغماتية القائمة على عدم التدخل الى سياسة تغير السياسة الخارجية الصينية من السياس -1
التدخل في القضايا الداخلية للدول الى التدخل وفقا لمصالحها التي تحكمها عالقاتها بالواليات 

 المتحدة االمريكية.

تفضيل الصين لمصلحتها القومية وميلها لموازين القوى الجديدة بقيادة الواليات المتحدة  -2
وبالتالي دعم الرواية اإلسرائيلية القائمة على ان األراضي الفلسطينية االمريكية وإسرائيل 

 هي أراض متنازع عليها. 1967المحتلة عام 
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امتناع الصين عن استخدام حق النقد الفيتو ضمن مشاريع القرارات المؤيدة إلسرائيل وانحيازها  -3
 للواليات المتحدة االمريكية على امل تحقيق مكاسب قومية للصين

الصين للرؤية االمريكية اإلسرائيلية التي تنتقص من حجم األراضي التي يمكن ان تقام دعم  -4
 1967عليها دولة فلسطين ضمن حدود الرابع من حزيران عام 

دخول الصين ضمن التحالفات العسكرية بقيادة الواليات المتحدة االمريكية واالنخراط في تنفيذ  -5
 رؤيتها على الصعيد العاملي.

  النتائج واختبار الفرضيات مناقشة 5.4

  الفرضية الرئيسية األولى:

 أطرجمهورية الصين الشعبية تتبنى في أن  إلىالدراسة الحالية ظهرتها أتشير النتائج العامة التي 
عملها الخارجي مجموعة من المبادئ المتمثلة في االحترام المتبادل لسيادة الدول ووحدة أراضيها 

التعايش السلمي، هذه المبادئ قد  وأخيراًمساواة والمنفعة المتبادلة وعدم االعتداء المباشر وال
النظام الدولي حيث سعت  إطارجسدتها الصين بشكل عملي في سلوكها السياسي الذي اعتمدته في 

تعزيز مكانتها اإلقليمية  إلىكما وسعت  ،إلقامة عالقات صداقة وحسن جوار مع الدول المتنوعة
تلك المبادئ، فقد تجنبت التدخل في شؤون الدول، كما واتخذت  إلى ستناداًاوتوسيع قواعد نفوذها 

تجنبها حاالت التدخل  إلىسياسة متوازنة في التعاطي مع القضايا الساخنة، هذا باإلضافة 
 األمريكيةالتهديد باستخدام القوة، هذه السياسة قد اختلفت مع سياسة الواليات المتحدة  أوالعسكري 

اعتمادها على أسلوب استخدام  إلىلتدخل في شؤون الدول عنوانا لها، باإلضافة التي اعتمدت ا
الصين اعتمدت على استخدام أسلوب القوة الناعمة لبسط نفوذها هو  نأ إالالقوة لفرض قواعدها، 

القضية  وخصوصاًما انعكس بشكل مباشر على مواقف الصين من القضايا الدولية المتنوعة 
لحساسية طبيعتها وارتباطها بالمنطقة العربية ككل من  نظراًأهمية خاصة لتها وأالفلسطينية التي 

جانب وارتباطها باإلرث التاريخي الصيني الداعم لحركات التحرر من ناحية أخرى، وبالتالي فقد 
باتجاه متناقض  األمنمبادئ السياسة الخارجية الصينية في سلوكها التصويتي داخل مجلس  أثرت

وداعم للقضية الفلسطينية بشكل مباشر وهو ما ترجمته  األمريكيةالمتحدة مع الواليات 
الدولي المرتبطة بالقضية الفلسطينية  األمناإلحصاءات المرتبطة بالتصويت الصيني داخل مجلس 

 القضية تجاه قويا إيجابياً تصويتياً جمهورية الصين الشعبية قد اتخذت سلوكاً نأ إلى أشارتوالتي 
- 1993الفلسطينية خالل الفترة  بالقضية المتعلق القرارات لقبول استجابة بمعدل وذلك الفلسطينية

 بين عالقة توجد" وهو ما يثبت حصة الفرضية األولى التي تنص على %)96.3( بلغ قد 2018
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 داخل بها التصويتية الخاصة االتجاهات وطبيعة الصينية الخارجية للسياسة العامة المبادئ
  ."الفلسطينية بالقضية يتعلق فيما األمن مجلس

  الفرضية الرئيسية الثانية:

دائمة العضوية في  ةالنتائج الخاصة بتحليل األرقام المتعلقة بتصويت الدول الخمس أشارتلقد 
النمط التصويتي العام لجمهورية الصين  نأ إلى 2018-1993الدولي خالل الفترة  األمنمجلس 

 إيجابياً بالقضية الفلسطينية خالل فترة الدراسة قد اتخذ نمطاًالمرتبطة  تالشعبية الخاص بالقرارا
 الفلسطينية ما نسبته بالقضية المتعلقة حيث بلغ معدل االستجابة الصيني نحو قبول القرارات قوياً

، كما واقترب %)96.3(استجابة بلغت  أيضاً، وقد تطابق هذا النمط مع االتجاه الروسي %)96.3(
، بينما مال موقف %)92.6( بمعدل استجابة أيضاًنسي من النمط الصيني النمط التصويتي الفر

 كان فقد وأخيراً ،%)66.7( نسبته ما التصويتي سلوكها في المحايد االتجاه إلىالمملكة المتحدة 
 الفلسطينية بالقضية المرتبطة القرارات وتبني دعم في السلبي النحو إلى يتجه األمريكي الموقف

 الدولي األمن مجلس داخل القرارات لهذه المرتفعة الرفض نسبة جسدته ما وهو سةالدرا فترة خالل
)، وتعتبر هذه النتائج منطقية في ظل اختالف التوجهات بين الواليات المتحدة %51.9( بلغت والتي

وجمهورية الصين الشعبية كنتيجة لالختالف األيديولوجي واختالف الرؤى واالستراتيجية  األمريكية
حالة  نأالمنظومة الدولية، كما  إطارالعمل مع الدول المختلفة في  أوإدارة الصراعات  ياتآلفي 

من العوامل المحفزة  دتععلى قضايا النفوذ وحماية المصالح  األمريكيةالتنافس بين الواليات المتحدة 
لتالي وبا األمريكيةلتعارض النمط التصويتي لجمهورية الصين الشعبية مع الواليات المتحدة 

طبيعة األرقام الخاصة بسلوك  إناالنحياز الكامل للحق الفلسطيني الذي جسده نمط تصويتها، حيث 
داخل  ةالنمط التصويتي الصيني المتعلق بالقضية الفلسطيني نأ إلىالصين التصويتي تشير بوضوح 

لصين مع معظم ، كما ان مستوى التقارب التصويتي لقوياً إيجابياً الدولي كان نمطاً األمنمجلس 
تشير النتائج الخاصة ، حيث الدول دائمة العضوية كان مرتفعا باستثناء الواليات المتحدة االمريكية

وجود حالة من التطابق في االتجاهات التصويتية بين كل من جمهورية  بمؤشر التقارب التصويتي
ل فترة الدراسة، حيث الصين الشعبية وروسيا من حيث المواقف المتعلقة بالقضية الفلسطينية خال

%)، ويليها من حيث الترتيب في مؤشرات التقارب 100بلغ مؤشر التقارب التصويتي بينهما (
فيما يتعلق بمدى تقارب المملكة المتحدة مع  أما%)، 98.1الجمهورية الفرنسية وبنسبة تقارب (

وجود حالة من  إلىر %) وهو ما يشي84.6جمهورية الصين الشعبية فقد بلغ مؤشر التقارب بينهما (
 أمامن معدالت التقارب مع كل من روسيا وفرنسا، دنى أتبقى في حدود  أنها إالالتقارب النسبي، 

معدالت دنى أ األمريكيةفقد سجلت الواليات المتحدة  األمريكيةموقف الواليات المتحدة  إلىبالنظر 
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ارات المرتبطة بفلسطين حيث بلغ لق بالقرعللتقارب التصويتي مع جمهورية الصين الشعبية فيما يت
 إذانعدام وجود تقارب تصويتي بينهما،  إلى%)، وهذا المعدل يشير 34.6معدل التقارب التصويتي (

يمكن الحكم على وجود تقارب تصويتي بين الدولتين اتجاه قضية معينة إذا كانت نسبة التقارب أكبر 
 األمنالدول دائمة العضوية في مجلس حالة التقارب الصيني مع  نأ%)، ويرى الباحث 80من (

ينبع في  إنمافيما يتعلق بالقرارات الخاصة بفلسطينية  األمريكيةالدولي باستثناء الواليات المتحدة 
الموقف الفرنسي  نأروسيا والصين، كما  وخصوصاًعة منهم وجزء منه من تقارب فكري بين مجم

وهو ما يفسر معدل التقارب المرتفع لفرنسا مع  للقضية الفلسطينية وداعماً معتدالً موقفاًيعتبر 
علق بالقضية الفلسطينية خالل تفيما ي نسبياً إيجابياً اتجاهاً أيضاًالصين، وقد اتخذت المملكة المتحدة 

حيث انعدم مستوى التقارب  األمريكيةتلك الفترة، وقد كان االختالف الوحيد مع الواليات المتحدة 
الداعم إلسرائيل بشكل مطلق والذي  األمريكيةوقف الواليات المتحدة الصيني معها هو نابع من م

، وهو ما عكسته الدائمة العضوية األمنالعام داخل دول مجلس جماع اإلعن  مختلفاً محوراًيشكل 
وجود حالة  إلىنتائج الدراسة حالة االنسجام حول هذه القرارات داخل مجلس االمن، حيث اشارت 

الدولي المتعلقة بالقضية  األمنن الدول حول القرارات المطروحة في مجلس من االنسجام العام بي
 أخذتالتي شكال األالفلسطينية، وقد تنوعت حاالت االنسجام تجاه هذه القرارات في مجموعة من 

نسبة عدد حاالت  نأ إلىطابعي االنسجام التام واالنسجام النسبي، وتشير النتائج الخاصة بالدراسة 
الدولي خالل  األمنتام بين الدول تجاه القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في مجلس االنسجام ال

قرارات  3وجود توافق تام على  إلىالذي يشير  األمر%)، 11.1فترة الدراسة قد بلغت ما نسبته (
فيما يتعلق بحالة االنسجام النسبي تجاه هذه القرارات فقد بلغت  أما، األمنمطروحة على مجلس 

القرارات المطروحة وهي ما تشكل حالة  إجمالي%) من 48.1نسبة عدد حاالت االنسجام النسبي (
من القرارات المطروحة خالل فترة الدراسة،  قراراً 13من االنسجام النسبي بين الدول على عدد 

لس وفي االتجاه المناقض فقد بلغت نسبة عدد حاالت عدم االنسجام تجاه القرارات المطروحة في مج
هناك حالة من عدم االنسجام والتماسك  نأ%) أي 40.7الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ( األمن

الدولي خالل فترة الدراسة، لقد خلق  األمنعلى مجلس  مطروحاً قراراً 11في موقف الدول تجاه 
الدولي،  مناألالسبب الرئيسي لحالة عدم االنسجام داخل مجلس  األمريكيةموقف الواليات المتحدة 

خالل هذه الفترة قد شكل  مطروحاً قراراً 14في استخدام حق النقض الفيتو تجاه  هافراطإ إن إذ
تشكل نسبة القرارات التي  إذالسبب الرئيسي لهذه الحالة تجاه القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية، 

القرارات المطروحة  إجماليمن  )%51.9(حق النقض الفيتو  األمريكيةاتخذت بها الواليات المتحدة 
حالة االنسجام تجاه القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية في مجلس  فإنخالل فترة الدراسة، وعليه 

حالة االنسجام  إن إذ، األمريكيةالدولي متوفرة بين معظم الدول باستثناء الواليات المتحدة  األمن
موقف الواليات المتحدة  إن إاللمطروحة، القرارات ا إجمالي%) من 48.1النسبي قد بلغت (
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جمع هذه  األمنقد شكل ضربة لحالة االنسجام بين الدول دائمة العضوية في مجلس  األمريكية
المؤشرات المرتبطة بالنمط التصويتي العام ومستوى التقارب التصويتي ومستويات االنسجام داخل 

"يعتبر النمط التصويتي العام  تنص علىالثانية التي مجلس االمن الدولي تثبت صحة الفرضية 
 تفيما يتعلق بدعم القرارا إيجابياً الدولي نمطاً األمنلجمهورية الصين الشعبية داخل مجلس 

  الخاصة بالقضية الفلسطينية".

  :رابعةالفرضية الرئيسية ال

لهذا التطور  نأ إذوجود حالة من التطور في العالقات الصينية اإلسرائيلية،  إلىتشير نتائج الدراسة 
ة وأخرى اقتصادية وجميعها قائم على مبدأ المصالح المشتركة، حيث يمتنوعة منها السياس أهدافاً
األهداف السياسية للصين في رغبتها القوية في بسط نفوذها في مناطق العالم  أهم أحد يتمثل

تهدف من وراء هذه  إذ، ةاألمريكيللواليات المتحدة  مهماً تلك التي تعتبر معقالً وخصوصاًالمتنوعة 
ب على األخيرة اتخاذ صعالذي ي األمر مستقبالً األمريكيةتطويق الواليات المتحدة  إلىالسياسة 

لتعقد وتشابك المصالح الدولية التي تقيمها الصين  نظراًمواقف حادة تجاه سياسات الصين الخارجية 
والتي تتوقع  عالمياًز القوى المؤثرة رغبة إسرائيل في حضورها ضمن مراك نأمن تلك الدول، كما 

لها لتعزيز مثل هذه العالقات من المنظور السياسي،  ومحفزاً مهماً عامالًيعتبر  مستقبالًصعودها 
االعتبارات االقتصادية المتمثلة في حجم الفوائد االقتصادية والعسكرية المتربة  إلىهذا باإلضافة 

  ن.قتصادية لكال البلديعلى هذه العالقات في تعزيز المقومات اال

مصالحها  إلى استناداًفي التعامل مع الدول والمناطق المختلفة  براغماتياً الصين قد انتهجت نهجاً إن
 نإوالمتشابكة وذلك عبر انتهاج سياسة متوازنة تضمن عالقات مستقرة مع جميع األطراف 

مع قراءة متأنية للتطورات  متماشياً ذكياً اختيارها لتوقيت إقامة مثل هذه العالقات يبدو اختياراً
لما تمثله  نظراًالسياسية على المستوى الدولي، فالصين تنظر بأهمية بالغة لعالقاتها بالعالم العربي 

عالقة  دتععالقتها مع إسرائيل  نأمن بعد جيواستراتيجي بالنسبة لها وفي ذات الوقت فإنها ترى 
يتسم  وذكياً وسطياً لوجية، لذا فقد انتهجت نهجاًوالتكنعلى مستوى تعزيز قدراتها العسكرية و مهمة

التوجهات وهو ما دفعها إلقامة عالقات استراتيجية  أومثل هذه العالقات  إعالن أوبالحنكة في إقامة 
تأطير مثل هذه العالقات في عقد  إلىسرية مع إسرائيل في الفترة ما قبل عقد التسعينات وبادرت 

لعالم العربي في تأييده للتسوية السلمية مع إسرائيل وإقامة عالقات معها، التسعينات بعد انضواء ا
هذا الموقف قد ساهم في حفظ استقرار عالقة الصين مع مختلف األطراف سواء العالم  فإنوبالتالي 
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 موقفها على هذا التطور لم يؤثر فإنبإسرائيل  الصين إسرائيل، وبالرغم من تطور عالقة أمالعربي 
 الدولية الشرعية لقرارات وفقاً مستقلة فلسطينية دولة إقامة تؤيد بقيت حيث الفلسطينية، ةالقضي من

 والحروب االستيطان مثل القضايا من العديد في اإلسرائيلي للموقف مناقضة مواقف واتخذت
الدولي من خالل اتخاذ الصين لمواقف  األمنوهو ما تم تجسيده بشكل عملي داخل مجلس  وغيرها
، وهو ما ينفي صحة الفرضية التي ومطابقة في تصويتها للقضية الفلسطينية بشكل مرتفع جداًداعمة 

 الخاصة التصويتية أثر سلبي لتطور العالقات اإلسرائيلية الصينية على اتجاهاتهاتنص على "وجود 
  . الدولي" األمن مجلس في الفلسطينية بالقضية
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  الفصل الخامس: النتائج والتوصيات
  الخامسالفصل 

  
  

  النتائج والتوصيات

  النتائج 1.5

اشارت نتائج الدراسة الى وجود حالة من التناقض في االتجاهات بين الصين والواليات  -1
المتحدة االمريكية، اذ تسعى الصين الى اسقاط هيمنة الواليات المتحدة االمريكية على النظام 

الليات والمتمثل أهمها في التوجهات الدولي وتعزيز النظام القطبي المتعدد عبر مجموعة ا
 االقتصادية للصين، باإلضافة الى تحالفاتها المتنوعة في مناطق العالم المختلفة.

 المتحدة بالواليات الصين عالقات لتطور إيجابي اتجاه أظهرت نتائج الدراسة وجود -2
 حجم إلى نظربال الطرفين كال من والتخوف الحذر ينتابها العالقات هذه نأ إال ،األمريكية

 تخوف وكذلك ،األمريكية النظر لوجهة وفقاً مستقبالً الصين تشكله نأ الممكن من الذي الدور
 من متنوعة مناطق في الصينية بالمصالح الضرر يلحق قد الذي األمريكي النفوذ من الصين
 حدةالمت بالواليات الصين عالقة تطور وبالرغم من ،األمريكي النفوذ تحت تقع التي العالم

 القضية تجاه الصين مواقف في سلبية آثار عنها نتجت هذه العالقة لم نأ إال األمريكية
 طبيعة في والعرب نوالفلسطيني يراه لما مؤيداً موقفاً الصين اتخذت حيث الفلسطينية،
 حاالت ظل في لها مبرراً الدولية الشرعية قرارات اتخذت من، والصراع لحل توجهاتهم
 .األمريكية المتحدة الواليات مع التوجهات واختالف التناقض

 حالة إلى العداء حالة من تحولت قد اإلسرائيلية العالقات الصينية نأ إلىتشير نتائج الدراسة  -3
 ولم الماضي القرن سبعينات في سراً بالتأطر العالقات هذه بدأت حيث واالزدهار، التعاون

 في الدخول على العرب وموافقة 1991 عام مدريد مؤتمر بعد إال الرسمي الطابع تأخذ
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 بما إسرائيل مع الرسمي التعاون موقف الصين اتخذت وبالتالي إسرائيل مع سياسية عالقات
 الصين رغبة العالقات هذه لتطور الرئيسي الدافع كان وقد العربية، الدول توجهات مع يتوافق

 إسرائيل ورغبة واالقتصادية العسكرية المجاالت في اإلسرائيلية التكنولوجيا من االستفادة في
 تؤثر ولم الدولي، النظام في المؤثرة الكبرى الدول مع ومصالحها تواجدها تعزيز المقابل في

 دولة إقامة تؤيد بقيت حيث الفلسطينية، القضية من موقفها على بإسرائيل الصين عالقة تطور
 اإلسرائيلي للموقف ناقضةم مواقف واتخذت الدولية الشرعية لقرارات وفقاً مستقلة فلسطينية

 إلى يرق لم التناقض هذا نأ إال وغيرها والحروب االستيطان مثل القضايا من العديد في
 االستراتيجية. عالقاتهما على التأثير مستوى

 الصين تبنت حيث متميزة، عالقة العربي بالعالم الصين عالقة نأ إلىتشير نتائج الدراسة  -4
 السابقة السنوات مر على الفلسطينية بالقضية يتعلق فيما كامل بشكل العربية الدول موقف
 المنطقة في المتجذرة مصالحها من انطالقاً لها الداخلية الشؤون في التدخل عن بنفسها ونأت

 موقعها إلى باإلضافة لها، الدول تلك توفرها التي الطاقة إمدادات وخصوصاً العربية
في  المتمثل المستقبلي الصيني المشروع طويرت في مهماً عامالً يمثل الذي االستراتيجي

 على للسيطرة تؤهلها مهمة استراتيجية نظرة  الصين إليه تنظر الذي الحرير طريق
 .الدولية التجارة ومفاصل مرتكزات

تميزت السياسة الخارجية الصينية باتخاذ مواقف دعم وتأييد للقضية الفلسطينية وهو ما تم  -5
الدولي وكذلك في الجمعية العامة لألمم  األمنويتي في مجلس ترجمته من خالل سلوكها التص

 داخل كبير بشكل الفلسطينية القضية دعم لصالح إيجابياً نمطاً هذا السلوك أخذالمتحدة، حيث 
 توجهات مع توافقاًم بدا قد السلوك هذا نأ كما العامة، والجمعية الدولي األمن مجلس أروقة

 الواليات باستثناء الدولي األمن مجلس في العضوية دائمة الدول وخصوصاً الدولية سرةاأل
 الصيني التصويتي للنمط تماماً معاكساً نمطاً التصويتي سلوكها شكل التي األمريكية المتحدة
 الدولي. األمن مجلس داخل

 القضية تجاه قوياً إيجابياً تصويتياً جمهورية الصين الشعبية قد اتخذت سلوكاً بأنتشير النتائج  -6
الفلسطينية خالل الفترة  بالقضية المتعلق القرارات لقبول استجابة بمعدل وذلك فلسطينيةال

ومن ثم  أيضاً %)96.3(تلتها روسيا بمعدل استجابة بلغت  ،%)96.3( بلغ قد 2018- 1993
 إلى يميل كان المتحدة بالمملكة الخاص الموقف نأ حين في ،%)92.6( فرنسا بمعدل استجابة

 فترة خالل الفلسطينية بالقضية المرتبطة الدولي األمن مجلس قرارات تبني في الحياد طابع
 فقد وأخيراً ،%)66.7( نسبته ما التصويتي سلوكها في المحايد االتجاه مثل حيث الدارسة،

 بالقضية المرتبطة القرارات وتبني دعم في السلبي النحو إلى يتجه األمريكي الموقف كان
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 داخل القرارات لهذه المرتفعة الرفض نسبة جسدته ما وهو راسةالد فترة خالل الفلسطينية
 .%)51.9( بلغت والتي الدولي األمن مجلس

ينبع من طبيعة المتغيرات التي تحكم  األمريكيةالسلوك التصويتي للواليات المتحدة  إن -7
خارجية لتوجهاتها السياسية ال أساساًوالتي تشكل  األمريكيةمفاصل العمل في الواليات المتحدة 

 إن إذ ،األمريكيةوعلى وجه التحديد القوة الهائلة للوبي الصهيوني داخل الواليات المتحدة 
 األمريكية. المتحدة للواليات ألتصويتي السلوك على حاسم تأثير صاحب الصهيوني اللوبي

وجود حالة من التطابق في االتجاهات  إلىتشير النتائج الخاصة بمؤشر التقارب التصويتي  -8
صويتية بين كل من جمهورية الصين الشعبية وروسيا من حيث المواقف المتعلقة بالقضية الت

%)، ويليها 100الفلسطينية خالل فترة الدراسة، حيث بلغ مؤشر التقارب التصويتي بينهما (
 أما%)، 98.1من حيث الترتيب في مؤشرات التقارب الجمهورية الفرنسية وبنسبة تقارب (

ارب المملكة المتحدة مع جمهورية الصين الشعبية فقد بلغ مؤشر التقارب فيما يتعلق بمدى تق
تبقى في حدود  أنها إالوجود حالة من التقارب النسبي،  إلى%) وهو ما يشير 84.6بينهما (

فقد سجلت الواليات المتحدة  وأخيراًمن معدالت التقارب مع كل من روسيا وفرنسا، دنى أ
ب التصويتي مع جمهورية الصين الشعبية فيما يتلق بالقرارات للتقار معدوٍلدنى أ األمريكية

انعدام  إلى%)، وهذا يشير 34.6المرتبطة بفلسطين حيث بلغ معدل التقارب التصويتي (
يمكن الحكم على وجود تقارب تصويتي بين الدولتين تجاه  إذوجود تقارب تصويتي بينهما، 

 %).80قضية معينة إذا كانت نسبة التقارب أكبر من (

الدولي  األمنوجود حالة من االنسجام العام بين الدول حول القرارات المطروحة في مجلس  -9
المتعلقة بالقضية الفلسطينية، وقد تنوعت حاالت االنسجام تجاه هذه القرارات في مجموعة من 

طابعي االنسجام التام واالنسجام النسبي، حيث تشير حاالت االنسجام  أخذتالتي شكال األ
تطابق وجهات النظر في اتجاهات الدول التصويتية نحو القرارات المطروحة، بينما  إلىم التا

تطابق نسبي في االتجاهات نحو مجموعة من القرارات،  إلىتشير حاالت االنسجام النسبي 
اختالف مواقف الدول تجاه  إلىوفي االتجاه المناقض تأتي حالة عدم االنسجام التي تشير 

 .الدولي األمنة في مجلس القرارات المطروح

بلغت نسبة عدد حاالت االنسجام التام بين الدول تجاه القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية  -10
وجود  إلىالذي يشير  األمر%)، 11.1الدولي خالل فترة الدراسة ما نسبته ( األمنفي مجلس 

الة االنسجام النسبي فيما يتعلق بح أما، األمنقرارات مطروحة على مجلس  3توافق تام على 
 إجمالي%) من 48.1تجاه هذه القرارات فقد بلغت نسبة عدد حاالت االنسجام النسبي (
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من  قراراً 13القرارات المطروحة وهي تشكل حالة من االنسجام النسبي بين الدول على 
القرارات المطروحة خالل فترة الدراسة، وفي االتجاه المناقض فقد بلغت نسبة حاالت عدم 

الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية  األمنالنسجام تجاه القرارات المطروحة في مجلس ا
 قراراً 11هناك حالة من عدم االنسجام والتماسك في موقف الدول تجاه  نأ%) أي 40.7(

 الدولي خالل فترة الدراسة. األمنعلى مجلس  مطروحاً

الدولي حالة من عدم االنسجام  ألمنافي مجلس  األمريكيةلقد خلق موقف الواليات المتحدة  -11
الواليات فراط إ إن إذمن القرارات المتعلقة بالقضية الفلسطينية خالل فترة الدارسة،  10تجاه 

خالل هذه الفترة قد  مطروحاً قراراً 14في استخدام حق النقض الفيتو تجاه  األمريكيةالمتحدة 
الدولي تجاه القرارات المتعلقة  ألمناشكل السبب الرئيسي لحالة عدم االنسجام داخل مجلس 

حق  األمريكيةتشكل نسبة القرارات التي اتخذت بها الواليات المتحدة  إذبالقضية الفلسطينية، 
  القرارات المطروحة خالل فترة الدراسة. إجماليمن  )%51.9(النقض الفيتو 

  التوصيات 2.5

لفلسطينية الصينية وتعزيز توصي الدراسة بضرورة العمل الدؤوب نحو تطوير العالقات ا -1
في إطار مشروعها  وخصوصاًالشراكة والتعاون مع جمهورية الصين الشعبية  رواصأ

ونتائج الدراسات المتنوعة التي تشير الى الصين ستحتل مكانة  االستراتيجي طريق الحرير
حديد في وعلى وجه الت 2025هامة وقوية قد تتجاوز قوة الواليات المتحدة االمريكية في العام 

 لضمان خلق حالة من الشراكة االستراتيجية الصينية الفلسطينية. الجوانب االقتصادية، وذلك

أهمية وعدالة  إبراز أجلضرورة تفعيل دور الجاليات الفلسطينية المقيمة في الصين من  -2
 دولي.المتنافية مع القيم اإلنسانية والقانون ال القضية الفلسطينية وكشف الممارسات اإلسرائيلية

الثقافية بالعمل النشط  وخصوصاًضرورة قيام السفارة الفلسطينية وما يرتبط بها من ملحقيات  -3
والتشبيك مع منظمات المجتمع المدني العاملة في جمهورية الصين الشعبية إلقامة أنشطة 

المواطن الصيني وجماعات  إلىيصالها إ أجلمتنوعة تظهر حقيقية القضية الفلسطينية من 
تشكيل حلقة داعمة من الداخل الصيني تستطيع ممارسة  أجلواألحزاب السياسية من الضغط 

استمرار دعم الحقوق الفلسطينية في  أجلمن  مستقبالًالضغط في على اإلطار السياسي 
 المحافل الدولية.
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 الرأيمنها في استهداف قادة  انطالقاًضرورة تعزيز الفهم للثقافة الصينية وتاريخها والعمل  -4
مجتمعية قادرة على استمالتهم وتحشيدهم لدعم الحقوق  أطرام الصيني ومحاولة تشكيل الع

الفلسطينية وذلك من خالل خطة متكاملة تشترك بها منظمات المجتمع المدني الفلسطيني 
تشكيل لوبي فلسطيني منظم يعمل بشكل مستمر داخل جمهورية  إلىالرسمية تهدف  واألطر

إطار المنظومة الثقافية التي تركز على النخب والصفوة داخل  في وخصوصاًالصين الشعبية 
 المجتمع الصيني.

مع الدول الصديقة مثل الصين من  وخصوصاًضرورة استمرار العمل الفلسطيني الخارجي  -5
 تدويل النزاع للمساهمة في إيجاد حل عادل للقضية الفلسطينية. أجل

ة الصين الشعبية في المجاالت المتنوعة التعاون بين فلسطين وجمهوري أوالعمل على تعزيز  -6
االقتصادية منها وذلك من خالل تفعيل االتفاقات االقتصادية الموقعة بين الصين  وخصوصاً

يشكل فرصة لفلسطين نحو  نأوفلسطين التي تشمل تعزيز التعاون االستثماري وهو ما يمكن 
لي تعزيز العالقات بين البلدين األراضي الفلسطينية وبالتا إلىاستقطاب االستثمارات الصينية 

 باتجاه يخدم القضية الفلسطينية بشكل أفضل.

عملها في  آليات إلىضرورة االستفادة من النموذج الصيني كتجربة رائدة يمكن االستناد  -7
 تطوير الواقع الفلسطيني.

القدرة على إيصال  أجلضرورة االهتمام ببرامج التبادل الثقافي األكاديمي وتعزيزها من  -8
الطلبة الصينيين واألكاديميين، وفي المقابل تمكين المثقفين  إلىطبيعة القضية الفلسطينية 

 أجلعة التوجهات الصينية لدى القطاع األكاديمي من يالفلسطينيين من الفهم الواضح لطب
العمل على االستفادة من هذه التجارب في بلورة االستراتيجية الفلسطينية إلحداث اختراق 

  للقضية الفلسطينية لديهم. فكري داعم
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  المالحق

من الدولي المتعلقة بالقضية الفلسطينية ألت التي تم تبنيها من قبل مجلس االقرارا: 1.1ملحق 
1993 -2018.  

 القرار رمز القرار تاريخ القرار

18/03/1994 S/RES/904(1994) 
) [بشأن التدابير الرامية إلى ضمان سالمة وحماية 1994( 904قرار مجلس األمن 

 المدنيين الفلسطينيين في األراضي التي تحتلها إسرائيل]

28/09/1996 S/RES/1073(1996) 
) [بشأن الحالة في القدس ومناطق نابلس ورام اهللا 1996( 1073قرار مجلس األمن 

 وبيت لحم وقطاع غزة]

7/10/2000 S/RES/1322(2000) 
) [بشأن األحداث في القدس وغيرها من المناطق في 2000( 1322قرار مجلس األمن 

 جميع األراضي التي تحتلها إسرائيل]

12/3/2002 S/RES/1397(2002) 
 األوسط،) [بشأن التسوية السياسية للحالة في الشرق 2002( 1397قرار مجلس األمن 

 بما في ذلك القضية الفلسطينية]

30/03/2002 S/RES/1402(2002) 
) [بشأن وقف جميع أعمال العنف في األراضي التي 2002( 1402قرار مجلس األمن 

  تحتلها إسرائيل واستئناف عملية السالم]
4/4/2002 S/RES/1403(2002)  دون إبطاء]2002( 1402) [بشأن تنفيذ القرار 2002( 1403قرار مجلس األمن ( 

19/04/2002 S/RES/1405(2002) 
) [بشأن مبادرة فريق تقصي الحقائق لمخيم جنين 2002( 1405قرار مجلس األمن 

 لالجئين]

24/09/2002 S/RES/1435(2002) 
[بشأن وقف جميع أعمال العنف وانسحاب القوات ) 2002( 1435قرار مجلس األمن 

 اإلسرائيلية من المدن الفلسطينية]

19/11/2003 S/RES/1515(2003) 
) [بشأن الموافقة على خارطة الطريق القائمة على 2003( 1515قرار مجلس األمن 

 األداء الرباعية للتوصل إلى حل الدولتين الدائم للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني]

19/05/2004 S/RES/1544(2004) 
) [بشأن الحالة اإلنسانية للفلسطينيين الذين أصبحوا بال 2004( 1544قرار مجلس األمن 

مأوى في مخيم رفح لالجئين واحترام إسرائيل اللتزاماتها بموجب القانون اإلنساني 
 الدولي]

16/12/2008 S/RES/1850(2008) 
خارطة الطريق القائمة على األداء  ) [بشأن تنفيذ2008( 1850قرار مجلس األمن 

 الرباعية للتوصل إلى حل الدولتين الدائم للنزاع اإلسرائيلي الفلسطيني]

8/1/2009 S/RES/1860(2009) 
واالنسحاب  المتكرر ) [بشأن وقف دائم إلطالق النار2009( 1860قرار مجلس األمن 

 الكامل للقوات اإلسرائيلية من قطاع غزة]

23/12/2016 S/RES/2334(2016) 
) [بشأن وقف األنشطة االستيطانية اإلسرائيلية في 2016( 2334قرار مجلس األمن 

 األرض الفلسطينية المحتلة، بما فيها القدس الشرقية]

 https://digitallibrary.un.org/?ln=enالمصدر: بيانات المكتبة الرقمية لألمم المتحدة: 
  http://research.un.org/en/docs/sc/quick/vetoوبيانات 
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  .2018-1993قرارات الجمعية العامة لألمم المتحدة المتعلقة بالقضية الفلسطينية : 2.1 ملحق

  السنة
عدد القرارات 
  والمشاركات

  دول األعضاء اتجاه القرار المقترحموقف ال
  الصين  روسيا  فرنسا  المملكة المتحدة  الواليات المتحدة

  ع  ا  ل  ن  ع  ا  ل  ن  ع  ا  ل  ن  ع  ا  ل  ن  ع  ا  ل  ن
1993 12 1 10 1 - 8 - 4 - 9 - 3 - 4 - 8 - 12 - - - 

1994 10 1 8 1 - 7 - 3 - 8 - 2 - 3 - 7 - 10 - - - 

1995 10 1 8 1 - 7 - 3 - 8 - 2 - 3 - 7 - 10 - - - 

1996 10 1 8 1 - 8 - 2 - 8 - 2 - 8 - 2 - 10 - - - 

1997 11 1 9 1 - 9 - 2 - 9 - 2 - 9 - 2 - 11 - - - 

1998 11 1 9 1 - 9 - 2 - 9 - 2 - 9 - 2 - 10 - - 1 

1999 10 1 8 1 - 8 - 2 - 8 - 2 - 8 - 2 - 10 - - - 

2000 10 1 8 1 - 8 - 2 - 8 - 2 - 8 - 2 - 10 -  - - 

2001 10 1 7 2 - 7 - 3 - 8 - 2 - 8 - 2 - 10 - - - 

2002 10 1 8 1 - 8 - 2 - 8 - 2 - 8 - 2 - 10 - - - 

2003 9 1 7 1 - 7 - 2 - 7 - 2 - 7 - 2 - 8 - 1 - 

2004 9 - 8 1 - 7 - 2 - 7 - 2 - 7 - 2 - 9 - - - 

2005 9 - 8 1 - 7 - 2 - 7 - 2 - 7 - 2 - 9 - - - 

2006 10 - 9 1 - 8 - 2 - 8 - 2 - 8 - 2 - 10 - - - 

2007 10 - 9 1 - 8 - 2 - 8 - 2 - 8 - 2 - 10 - - - 

2008 9 - 8 1 - 7 - 2 - 7 - 2 - 7 - 2 - 9 - - - 

2009 8 - 7 1 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 8 - - - 

2010 8 - 7 1 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 8 - - - 

2011 9 - 7 1 1 7 - 2 - 7 - 2 - 7 - 2 - 9 - - - 

2012 9 1 7 1 - 5 1 3 - 7 - 2 - 7 - 2 - 9 - - - 

2013 8 - 7 1 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 8 - - - 

2014 8 - 7 1 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 8 - - - 

2015 8 - 7 1 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 8 - - - 

2016 8 - 7 1 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 8 - - - 

2017 8 - 7 1 - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 8 - - - 

2018 8 - 8 - - 6 - 2 - 6 - 2 - 6 - 2 - 8 - - - 

20  12 242  اجمالي
3

 

26  1  18
3

 
1  58 
0  18
9

  
0  53  0  17
4

  
0  68  0  24
0

  

0  1  1  

  ن: نعم، ل: ال، ا: امتناع، ع: عدم التصويت.

 https://digitallibrary.un.org/?ln=enالرقمية لألمم المتحدة: المصدر: بيانات المكتبة 
  http://research.un.org/en/docs/sc/quick/vetoوبيانات 
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