الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
المقدمة:
مثّؿّ ّإعالفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّفي ّتشريفّاوؿ ّ(أكتوبر) ّمفّعاـّ9191ـّبانسحاب ّالصيف ّمفّ
المعسكر ّالرأسمالي ّودخوليا ّالمعسكر ّاالشتراكيّ ,بداية ّتحوؿ ّسياسي ّكبيرّ ,ليس ّلمشعب ّالصينيّ

وحكومتوّفقطّ,بؿّلمنظاـّالدوليّبأكممو.

بدأ ّاالىتماـ ّالصيني ّبالقضايا ّالعربية ّعامة ّوالقضية ّالفمسطينية ّبشكؿ ّخاصّ ,خالؿ ّانعقاد ّمؤتمرّ

باندونجّعاـّ9111ـّ,الذيّأرسىّقواعدّالتعاوفّالصينيّالعربيّ,والدعـّالصينيّلمقضيةّالفمسطينيةّ.
الذيّتمثؿّفيّالدعـّالسياسيّّوالماديّوالعسكريّلمثورةّالفمسطينيةّ ,فقد ّاتخذتّالصيفّموقفاّداعماّ
لمحقوؽ ّالوطنية ّلمشعب ّالفمسطيني ّفي ّالمؤسسات ّوالييئات ّالدوليةّ ّ ,وصوال ّالى ّدعـ ّالقضيةّ

الفمسطينيةّفيّاألمـّالمتحدةّبعدّقبوؿّعضويةّالصيفّالشعبيةّفيياّعاـّ9191ـّ ّ.

مرت ّالعالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّبعدة ّمراحؿ ّمنذ ّبدايتيا ّحتى ّاآلفّ ,بحيث ّيمكف ّتقسيـ ّىذهّ
ّ
المراحؿّإلىّثالثّفتراتّكانتّلكؿّمرحمةّميزاتياّالخاصةّ,فكانتّالمرحمةّاألولىّمفّعاـّ9199ـّ–ّ

9199ـّ ,والمرحمة ّالثانية ّمف ّعاـ ّ9199ـّ– ّ9113ـّ,أما ّالمرحمة ّالثالثةّفكانتّمف ّعاـ ّّ9113
حتىّ1193ـّ .

ّرئيس ّالوزراء ّالصينيّ
كاف ّعاـ ّ9111ـ ّبداية ّالتوجو ّالفمسطيني ّإلى ّالصيف ّالشعبيةّ ,حيث ّالتقى ّ

الراحؿّشوّافّالي(ّّ )Zhōu Ēnláiبالراحؿّأحمدّالشقيريّالذيّحضرّمؤتمرّباندونج ّكأحدّأعضاءّ
الوفد ّالسوريّ .وبعد ّذلؾ ّكانت ّبداية ّالخطوات ّالعممية ّلمدّ ّجسور ّالعالقات ّفي ّ9199ـ ّبمقاء ّبيفّ
ياسرّعرفات ّ(ابوّعمار) ّ ّوشوّافّالي(ّ)Zhōu Ēnláiفيّالجزائرّوبعدىاّفي ّالعاـ ّنفسو ّزيارةّكؿّ
مفّأبوّعمارّوأبوّجيادّلمصيفّولقاءّالقياداتّالصينيةّوالحديثّعفّاألفكارّالصينيةّلدعـّالقضيةّ

الفمسطينية ّوخاصة ّحركة ّفتحّ ,ومف ّثـ ّتـّ ّفتح ّمكتب ّلمحركة ّفي ّبكيفّ ,عّمّؿّ ّبالتنسيؽ ّمع ّالحزبّ
الشيوعيّالصينيّعمىّتنظيـّبعثاتّأكاديميةّودوراتّعسكريةّمتعددةّألفرادّالثورةّالفمسطينيةّ ّ.

فيّعاـّ9191ـّاعترفتّالصيفّبمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّممثال ّشرعيا ّلمشعبّالفمسطينيّ .وعمىّ

إثرّذلؾّتـّافتتاحّمقرّّبعثةّدبموماسيةّلممنظمةّفيّبكيفّ.وجاءّىذاّالموقؼّمفّقيادةّالحزبّالشيوعيّ
الصيني ّمنسجما ّمع ّاألفكار ّوالمبادئ ّواأليديولوجيا ّالتي ّحكمت ّىذه ّالعالقاتّ .فالثورة ّالفمسطينيةّ
بالنسبةّلمصيفّتعتبرّمفّأىـّحركاتّالتحررّالعالميةّالتيّتمثؿّخطا ّمتقدما ّفيّالدفاعّعفّحريةّ

الشعوبّالمستعمرةّضدّأدواتّاالستعمارّواإلمبرياليةّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسطّوالمتمثمةّبإسرائيؿّ .
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ّولـ ّتكف ّالعالقات ّالصينية ّّ -الفمسطينية ّمثالية ّفي ّجميع ّمراحمياّ ,فقد ّتأثرت ّبعدة ّعوامؿ ّداخميةّ,
ّوأيديولوجيا ّواقتصاديا ّتحتاجّإلى ّالمزيدّمف ّالوقت ّإلحكاـ ّسيطرتياّعمىّ
فالصيف ّدولة ّناشئة ّفكريا ّ
البالد ّوحماية ّاستقاللياّ ,إضافة ّإلى ّالعوامؿ ّالخارجية ّالمرتبطة ّبالتطورات ّعمى ّالساحة ّالدوليةّ,
خاصةّالعالقةّمعّاالتحادّالسوفييتيّمفّجيةّوالوالياتّالمتحدةّمفّجيةّأخرىّ .فالتقاربّالفمسطينيّ

السوفييتيّ,كافّلوّاألثرّاألكبرّعمىّتوجياتّالعالقةّمعّالصيفّفيّالمرحمةّاألولىّ .

أما ّالمرحمة ّالثانية ّالتي ّابتدأت ّعاـ ّ9199ـ ّفارتبطت ّبنياية ّمرحمة ّثورية ّمف ّالحكـ ّداخؿ ّالصيفّ
بزعامة ّماو ّتسي ّدونغ(ّ ,)Mao Zedongو ّخمفو ّىوا ّقوه ّفينغّ .وقد ّتسمـ ّالحكـ ّمف ّبعدىما ّدينغّ
تشاوّبينغ(ّ )Deng Xiaopingالذيّأدارّالبالدّبطريقةّمختمفةّعفّسابؽّعيدهّ,فالسياسةّالخارجيةّ

الصينيةّفيّتمؾّالمرحمةّالتيّأطمؽّعميياّمرحمةّاإلصالحّواالنفتاحّكانتّأكثرّبراغماتيةّمفّالمرحمةّ

األولىّ,وقدّتميزتّىذهّالمرحمةّبزيادةّالتقاربّالصينيّاألمريكيّالذيّأثّر ّعمىّالعالقةّالفمسطينيةّ
الصينيةّ.ولـّيكفّىذاّالتطورّفيّسياسةّالصيفّالخارجيةّيشكؿّتراجعاّعفّدعـّالقضيةّالفمسطينيةّ,

بؿّكافّ ضمفّأولوياتّالقيادةّالصينيةّلتحقيؽّأىدافياّالداخميةّوالخارجيةّ,وماّارتبطّبوّمفّتطورّفيّ
نظرةّالصيفّنحوّقضيةّفمسطيفّمفّحيثّطرؽّحمياّووسائمياّ .فعمميةّالسالـّاإلسرائيميةّالمصريةّ

وغزو ّلبناف ّعاـ ّ9191ـّ ,وخروج ّقوات ّمنظمة ّالتحرير ّمف ّلبناف ّإلى ّتونسّ ,وانطالقة ّاالنتفاضةّ

الفمسطينيةّعاـّ9199ـّ,وغزوّالعراؽّلمكويتّوّمشاركةّالتحالؼّالدوليّضدّالعراؽّ ,وّمفّبعدىاّ
مؤتمرّمدريدّلمسالـّ,دفعّالقيادةّالصينيةّإلىّاالنخراطّمعّالمجتمعّالدوليّفيّالبحثّعفّالسالـّفيّ

الشرؽّاألوسطّ ّ.

ّ ّوفيّالمرحمة ّالثالثةّبدأ ّالتغييرّالرسمي ّلمموقؼ ّالصيني ّمف ّدولة ّإسرائيؿ ّحيثّاالعتراؼّالرسميّ

ّواّقامةّعالقاتّدبموماسيةّكاممةّمعياّ.ففيّالوقتّالذيّاعترفتّإسرائيؿّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّعاـّ
9111ـّ,لـّتكفّتعترؼّبياّأيّدولةّعربيةّّ.وجاءّىذاّالموقؼّالجديدّمفّالقيادةّالصينيةّمتوافقاّمعّ
متطمبات ّمساندة ّالشعب ّالفمسطيني ّمف ّجية ّوالحفاظ ّعمى ّالمصالح ّالصينية ّمع ّإسرائيؿ ّوأمريكاّ

والدوؿ ّالعربية ّمف ّجية ّأخرىّ .فقد ّدعمت ّالسياسة ّالخارجية ّالصينية ّالمفاوضات ّاإلسرائيمية ّ–ّ
الفمسطينيةّ,وأيّدتّمساعيّالرباعيةّالدوليةّالراعيةّلعمميةّالسالـّفيّالشرؽّاألوسطّمفّأجؿّالتوصؿّ

إلىّإنياءّالصراعّفيّالمنطقةّ,خاصةّماّبيفّإسرائيؿّوّفمسطيفّ .

شكمتّ زيارةّالباحثّإلىّجميوريةّالصيفّالشعبيةّواطالعوّعمىّالحياةّاالقتصاديةّوالحزبيةّفيياّدافعاّ
قوياّلمبحثّوالدراسةّحوؿّالعالقةّالصينيةّالفمسطينيةّ ّ.

قاـّالباحثّبعمؿّىذهّالدراسةّلماّتمثّموّجميوريةّالصيفّالشعبيةّمفّمثاؿّحيّلمتطورّالمستمرّ,سواءّ
كافّىذاّالتطورّعمىّالمستوىّالداخميّالذيّابتدأّبدولةّناميةّفقيرةّومتخمفةّإلىّماّأصبحتّعميوّمفّ

دولةّتقعّفي ّمصاؼ ّالدوؿّالمتقدمةّعسكرياّواقتصادياّعمىّالمستوىّالعالميّ ّوماّتمكنتّمفّإنجازهّ
فيّتطويرّاأليدي ولوجياّلخدمةّمصالحّشعبياّ,أوّعمىّالمستوىّالخارجيّلتصبحّمفّأىـّالدوؿّفيّ
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النظاـّالدوليّ,وكيؼّتأثّرتّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّبيذهّالتطوراتّ .وتكمفّأىميةّىذاّالدراسةّ

في ّبياف ّنقاط ّالضعؼ ّوالقوة ّفي ّىذه ّالعالقاتّ ,وكيؼ ّيمكف ّلمفمسطينييف ّتفادي ّأخطاء ّالماضيّ

لتحسيفّىذهّالعالقةّ,والتأثيرّفيّالموقؼّالصينيّليصبحّأكثرّتأثيراّلحؿّالقضيةّالفمسطينيةّ.فيدفتّ
ىذه ّالدراسة ّإلى ّالتعريؼ ّبالعالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّفي ّمراحميا ّالمختمفةّ ,وكيؼ ّتأثّرت ّىذهّ

العالقات ّبالتطورات ّعمى ّالمستوى ّالصيني ّوالفمسطيني ّوالدوليّ .ومف ّخالؿ ّما ّسبؽ ّفقد ّتـ ّرصدّ
المشكمةّالبحثيةّالمتمثمةّفيّتغييرّالموقؼّالصينيّمفّالقضيةّالفمسطينيةّمفّدعـّكامؿّفيّالبدايةّ

إلى ّمساندة ّومساندة ّخجولةّأحياناّفي ّىذهّاألياـّ,مماّجعؿ ّالباحث ّيقدـ ّعدة ّتساؤالت ّلعؿّأىمياّّ
كيؼّبدأت ّالعالقاتّالصينيةّ– ّالفمسطينيةّ؟ ّوكيؼّتطورت؟ ّوبماذاّتأثرت؟ ّوماّىوّالدورّالصينيّ

فيّعمميةّالسالـ؟ ّّوىؿّيمكفّتطويرهّليصبحّأكثرّفاعمية؟ ّوقدّافترضّالباحثّأفّالعالقاتّالصينيةّ

الفمسطينيةّىيّعالقاتّقوية ّّوأفّالموقؼّالصينيّداعـّلحقوؽّالشعبّالفمسطينيّ .ولكفّالدورّالذيّ
تمعبوّالصيفّفيّحؿّالقضيةّالفمسطينيةّالّيتناسبّمعّحجـّجميوريةّالصيفّالشعبيةّوأىميتياّفيّ

النظاـّالدوليّ .

ّ اعتمدّالباحثّفيّىذهّالدراسةّعمىّالمنيجّالتاريخيّوالمنيجّالوصفيّلمالئمةّأدواتّىذيفّالمنيجيفّ

ليذا ّالنوع ّمف ّالدراساتّ ,مثؿ ّالرجوع ّإلى ّالوثائؽ ّالرسمية ّوالمواقؼ ّوالتصريحات ّحسب ّالتسمسؿّ

الزمنيّوارتباطياّباألحداثّفيّكؿّمرحمةّ,ومحاولةّتحميؿّالمضموفّلموصوؿّإلىّنتائجّىذهّالدراسةّ.
ّ
ومعّذلؾّفقدّكافّىناؾّبعضّالمعوقاتّ ,لعؿّأىمياّقمةّالدراساتّفيّىذاّالموضوعّ,وقمةّالوثائؽّ

المرتبطة ّببعض ّالمواقؼّ ,إضافة ّإلى ّعدـ ّمعرفة ّالباحث ّبالمغة ّالصينيةّ ,وعدـ ّتمكّنو ّمف ّترجمةّ
العديدّمفّالدراساتّوالوثائؽّالمرتبطةّبالموضوعّ .وقدّحددّالباحثّفترةّزمنيةّطويمةّنوعاّماّحيثّ
ّ

امتدتّمفّبدايةّالعالقاتّإلىّعاـّ1193ـّ,وذلؾّلخدمةّىدؼّالدراسةّالمتمثؿّفيّرصدّالتطوراتّ
عبر ّالفترات ّالزمنية ّوبياف ّأىـ ّمزايا ّكؿ ّمرحمة ّمف ّالمراحؿّ ,لمحاولة ّتحميؿ ّالمؤثرات ّاإليجابيةّ
والسمبيةّلالستفادةّمنياّفيّالتخطيطّالمستقبميّلتطويرّىذهّالعالقاتّبماّيخدـّالقضيةّالفمسطينيةّ .

وإلخراج ّىذه ّالدراسة ّبأفضؿ ّصورىا ّفقد ّقسميا ّالباحث ّإلى ّخمسة ّفصوؿّ :الفصؿ ّاألوؿ– ّاإلطارّ

العاـ ّلمدراسةّ ,احتوى ّعمى ّمقدمة ّالدراسةّ ,ومبرراتياّ ,وأىدافياّ ,ومشكمتياّ ,وفرضيتياّ ,والمنيجيةّ
يّوالمفاىيميّوالدراساتّالسابقةّّ .وأماّالفصؿّ
المتبعةّفيياّ .أماّالفصؿّالثاني– ّفقدّضـ ّاإلطارّالنظر ّ

الثالث– ّالعالقات ّالصينية ّالفمسطينية ّ9199ـ– ّ9199ـّ ,فقد ّناقش ّالعالقات ّالصينية ّالفمسطينيةّ
خالؿّفترةّحكـّماوّتسيّدونغ(ّ .)Mao Zedongأماّالفصؿّالرابعّ– ّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّ

9199ـّ–ّ9113ـّ,قد ّناقشّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّخالؿّفترةّحكـّدينغّتشياوّبينغ( Deng

ّ )Xiaopingإلى ّقياـ ّالسمطة ّالوطنية ّالفمسطينيةّ .وأما ّالفصؿ ّالخامس ّ– ّالعالقات ّالصينيةّ

أخيراّ
الفمسطينيةّ9113ـّ– ّ1193ـّ,فقد ّناقشّالعالقاتّالصينيةّمعّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّ .و ًّ
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اختتمت ّىذه ّالدراسة ّبالخاتمة ّوالنتائج ّوالتوصيات ّالتي ّتوصؿ ّإلييا ّالباحثّ ,وفي ّالنياية ّقائمةّ

المراجعّالمعتمدةّفيّالدراسةّ ّّ.
ّّّّّ ّ

موضوع الدراسة :العالقات الصينية – الفمسطينية 3192-9191

العالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّعالقات ّميمة ّجدا ّبالنسبة ّلمطرفيفّ ,حيث ّكاف ّلكؿ ّطرؼ ّأىداؼّ

اّوماّزلواّبحاجةّ
ّا
ميمةّ ّ ,وكانتّىذهّالعالقاتّىيّالطريقةّاألمثؿّلتحقيقياّ .فبالنسبةّلمفمسطينييفّكانو
إلىّالدعـّالماديّوالعسكريّوالسياسيّ,فكانتّالصيفّأىـّداعـّلمثورةّالفمسطينيةّمنذّبدايتياّ,سياسياّ

وعسكريا ّ .أما ّبالنسبة ّلمصينييف ّفقد ّكانت ّالقضية ّالفمسطينية ّىي ّقضية ّالعرب ّاألولى ّوكاف ّدعـّ
المواقؼ ّالعربية ّوالفمسطينية ّالستعادة ّحقوقيـ ّىي ّأىـ ّمدخؿ ّلمصيف ّإلى ّاألمة ّالعربية ّعمى ّكافةّ

المستوياتّالرسميةّوالشعبيةّ .باإلضافةّإلىّرغبةّالصيفّفيّإبرازّدورىاّفيّدعـّحركاتّالتحررّفيّ

ّوحركة ّالتحرير ّالوطني ّالفمسطينيّ
العالـ ّالثالثّ .تّمثؿ ّذلؾ ّفي ّدعميا ّلمنظمة ّالتحرير ّالفمسطينية ّ
(فتح)ّ ,ووقوفيا ّإلى ّجانب ّالشعوب ّالمستعمرة ّوالمظمومة ّضد ّاالستعمار ّواإلمبريالية ّالغربية ّالتيّ

تمثمتّفيّإسرائيؿّ.وّكافّىذاّمدخالّميماّإلىّدوؿّالعالـّالثالثّوشعوبياّ ّ.وسوؼّيبيفّالباحثّكيؼّ
ّ
بدأت ّالعالقات ّالصينيةّالفمسطينيةّ,ومراحؿ ّتطورىا ّمعّمنظمةّالتحريرّالفمسطينية ّوّحركة ّفتحّوّ
الحقاّمعّعددّمفّالفصائؿّالفمسطينيةّالمختمفةّ,وصوالّإلىّالعالقاتّمعّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّ,
وكيؼ ّتأثرت ّىذه ّالعالقات ّبالتطورات ّفي ّالنظاـ ّالدوليّ ,إضافة ّإلى ّالمواقؼ ّالصينية ّمف ّالقضيةّ

الفمسطينيةّ ,وأساليب ّدعـ ّالصيف ّلمفمسطينييف ّسياسيا ّواقتصاديا ّوعسكرياّ ,وأخي ار ّدور ّالصيف ّفيّ

عمميةّالسالـّ ّ.

مبررات الدراسة وأىميتيا:

المبررات الذاتيةّ :

ّلقدّزار ّالباحثّجميورية ّالصيفّالشعبيةّعاـّ1119ـّ ,وتركت ّىذهّالزيارةّانطباعا ّجيداّفي ّنفسّ
الباحثّمماّدفعوّإلىّالقراءةّعفّالصيفّوعالقاتياّمعّالشعبّالفمسطينيّوقيادتوّ,مماّزادّاالىتماـّ

بيذه ّالدولةّ .وكانت ّالمعمومات ّالناتجة ّعف ّىذه ّالقراءة ّحاف از ّشخصيا ّإلجراء ّىذا ّالبحث ّحسبّ

األصوؿّوالقواعدّالعمميةّ .

ّّ

المبررات الموضوعيةّ :

ّإفّالصيفّدولةّعظمىّ,تسيرّفيّمراحؿّالنموّوالتطورّبشكؿّتصاعديّومتسارعّ .ويرىّالكثيرّمفّ

الكتاب ّوالمحمميف ّالسياسييف ّأف ّىذه ّالدولة ّالمرشحة ّلمصعود ّإلى ّقمة ّالنظاـ ّالعالمي ّفي ّالمستقبؿّّ
تتميز ّبغموض ّسياستيا ّالخارجيةّ .وىناؾ ّمصالح ّمشتركة ّبيف ّالصيف ّواألمة ّالعربية ّعامةّ
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والفمسطينييف ّخاصةّ .ونحف ّكفمسطينييف ّأصحاب ّقضية ّوبحاجة ّإلى ّوقوؼ ّدولة ّمثؿ ّالصيف ّإلىّ

جانبناّالستعادةّحقوقناّالعادلةّ .

أىمية الدراسة:

ّ تنبعّأىميةّىذهّالدراسةّمفّاألىميةّالكبيرةّلجميوريةّالصيفّالشعبيةّبالنسبةّلمفمسطينييفّ,باعتبارىاّ
دولةّعظمىّلياّنف ّوذىاّوتأثيرىاّعمىّالساحةّالدوليةّ .وتحديدّاألسموبّوالطريقةّالمناسبةّلمتعامؿّمعّ

دولةّعظمىّلممحافظةّعمىّبقاءّتأييدىاّلمقضيةّالفمسطينيةّعمىّكافةّالصعدّوالمستوياتّ,إضافةّإلىّ
التطورّالميـّالذيّطرأّعمىّالعالقاتّالصينيةّ–ّاإلسرائيميةّ ,حيثّاعترفتّجميوريةّالصيفّالشعبيةّ

بإسرائيؿّعاـّّ9111بعدّقطيعةّاستمرتّأكثرّمفّأربعيفّعاماّ.وبعدّىذاّاالعتراؼّتطورتّالعالقاتّ
بشكؿّسريعّ ّوممحوظّحتىّأصبحتّإسرائيؿّالمصدرّالثاني ّلمسالحّبالنسبةّلمصيفّبعدّروسياّ .وعمىّ

الرغـ ّمف ّىذه ّالتغيرات ّالميمة ّوالمصالح ّالكبيرة ّالتي ّربطت ّبيف ّالصيف ّواسرائيؿ ّوعمى ّالرغـ ّمفّ
التغيرّفي ّالسياسة ّالخارجية ّالصينيةّبتقديـّالمصالحّعمى ّاأليديولوجياّ ,إالّأف ّالتغييرّفي ّالموقؼّ

الصينيّمفّالقضيةّالفمسطينيةّكافّفيّاسموبّوّادواتّالدعـّوّليسّفيّجوىرهّ,إضافةّإلىّقمةّ
الدراساتّالتيّعنيتّبيذاّالموضوعّ,مماّجعؿّالبحثّفيوّذاّأىميةّعمميةّكبيرةّ ّ.

أىداف الدراسةّ ّ:

ليذه ّالدراسة ّأىمية ّكبيرة ّعمى ّالمست ّوييف ّالسياسي ّواألكاديميّ ,ولكي ّتكوف ّىذه ّالدراسة ّبمستوىّ

أىميتياّ ّ,ولتكوفّمرجعا ّيقدـ ّلصانعّالقرارّالسياسيّالفمسطينيّوالباحثّالعمميّواألكاديميّفيّمجاؿّ

العالقاتّالصينيةّّ-الفمسطينيةّ,فالّبدّأفّتحقؽّالدراسةّاألىداؼّاآلتيةّ ّ:

ّ -9التعريؼ ّبالعالقات ّالصينية ّّ -الفمسطينية ّفي ّمراحميا ّالمختمفةّ ,وشرح ّمحددات ّالسياسةّ
الخارجيةّالصينيةّتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّفيّكؿّمرحمةّ .

 -1بيافّكيفيةّبدايةّالعالقاتّبيفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّومنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّوالفصائؿّ
الفمسطينيةّالمختمفة.

ّوالخارجية ّلجميوريةّ
 -3توضيح ّكيفية ّتأثّر ّالعالقات ّالصينية ّّ -الفمسطينية ّبالتغيرات ّالداخمية ّ
الصيفّالشعبية.

 -9التعريؼّبالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّبعدّقياـّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينية.
ّ -1توضيحّالدورّالصينيّفيّعمميةّالسالـ.

مشكمة الدراسةّ :

تطورتّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّبحيثّتحولتّمفّمستوىّالدعـّالكامؿّفيّبدايتياّإلىّمستوىّ

المساندةّاليوـّ,وقدّتكوفّمساندةّخجولةّفيّبعضّاألحيافّ .وقدّصاحبّىذاّالتطورّفيّالعالقاتّ
الصينية ّ– ّالفمسطينية ّتغيرّفيّمحددات ّوأىداؼ ّوأدوات ّالسياسة ّالخارجية ّالصينيةّ .وقد ّتبيف ّىذاّ

التطور ّفي ّالتقدـ ّالذي ّحدث ّعمى ّالعالقات ّالصينية ّ– ّاإلسرائيميةّ ,بحيث ّكانت ّعالقات ّعداءّ
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وقطيعة ّفي ّبدايتيا ّوتطورت ّلتنيي ّالعداء ّوالقطيعة ّوأصبح ّبيف ّالبمديف ّعالقات ّدبموماسية ّكاممةّ,

إضافة ّإلى ّالعالقات ّاالقتصادية ّوالتكنولوجية ّالميمةّ .ومف ّىنا ّتبرز ّالمشكمة ّالبحثية ّمف ّخالؿّ
التساؤؿ ّاآلتيّ :ىؿ ّتأثّرت ّالعالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّبالتغيرات ّالداخمية ّفي ّجميورية ّالصيفّ
الشعبية؟ّوىؿّتأثرتّأيضاّبتحسفّالعالقاتّالصينيةّ–ّاإلسرائيمية؟ ّ
أسئمة الدراسة:

سوؼّيحاوؿّالباحثّفيّىذهّالدراسةّاإلجابةّعفّالتساؤالتّاآلتيةّ :
 -9ماّىيّطبيعةّالعالقاتّالصينيةّّ-الفمسطينيةّومحدداتيا؟ ّ
 -1كيؼّبدأتّالعالقاتّالصينيةّّ-الفمسطينية؟

 -3كيؼّتأثرتّالعالقاتّالصينيةّّ -الفمسطينيةّبالتغيراتّالداخميةّفيّجميوريةّالصيفّالشعبية؟ّ
والتغيراتّالخارجيةّفيّالنظاـّالدولي؟

 -9ماّأىـّمالمحّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّبعدّقياـّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينية؟ّ
 -1ماّىوّدورّالصيفّفيّعمميةّالسالـ؟ ّ

منيجية الدراسة:

سيعتمدّالباحثّفيّىذهّالدراسةّمنيجيفّوىماّ ّ:
 -9المنيج ّالتاريخي؛ ّلضرورة ّاعتمادّالباحث ّعمىّالتسمسؿ ّالتاريخي ّلألحداثّمفّخالؿ ّالوثائؽّ
والدراساتّالتاريخيةّفيّموضوعّالدراسةّ ّ.

 -1المنيجّالوصفي؛ ّلضرورةّاعتمادّالباحثّعمىّأداةّالتحميؿّفيّىذهّالدراسةّبعدّتحديدّالظواىرّ
والعوامؿّالمحيطةّبياّوتحميؿّىذهّالمعموماتّوربطياّبالنتائجّ ّ.

إج ارءات الدراسة:

س يعتمد ّالباحث ّعمى ّأدوات ّالتحميؿ ّوالوثائؽ ّالسياسية ّوالتصريحات ّمف ّالمسّؤوليف ّالسياسييفّ
الصينييفّوالفمسطينييفّ,إضافةّإلىّالمقابالتّمعّالمسّؤوليفّالمختصيفّفيّالعالقاتّبيفّالبمديف.

معوقات الدراسة:

ىناؾّعدةّنقاطّتعيؽّالباحثّفيّىذهّالدراسةّ,أىمياّ ّ:

 -9قمةّالدراساتّفيّىذاّالموضوعّ ّ.

 -1وجودّوثائؽّميمةّفيّىذاّالموضوعّبالمغةّالصينيةّوعدـّالمقدرةّعمىّترجمةّىذهّالوثائؽّ.
 -3غموضّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّ ّ.

اإلطار النظري والمفاىيمي والدراسات السابقة:
اإلطار النظري والمفاىيمي:

سوؼّيعتمدّالباحثّعمىّمقاربةّالدراسةّمفّخالؿّنظريةّتشارلزّىيرمافّحوؿّاالستمرارّوالتغيرّفيّ

السياسةّالخارجيةّوتوضيحّأشكاؿّالتغييرّفيّالسياسةّالخارجيةّومقاربتياّمعّموضوعّالدراسةّ .حيثّ
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افّاالستمرارّوالتغييرّفيّالسياسةّالخارجيةّمفّأىـّالسماتّالتيّتميزىاّعفّغيرىاّمفّالسياساتّوقدّ
لزّىيرمافّبيفّأربعةّأشكاؿّمفّالتغيرّفيّالسياسةّالخارجية:9
ّ
ميزّشار

 -9التغيرّالتكيفيّ:وىوّتغيرّفيّمستوىّاالىتماـّالموجوّلقضيةّمعينةّ,معّبقاءّأىداؼّوأدواتّ
السياسةّكماّىي.

 -1التغيرّالبرنامجيّ:تغيرّفيّأدواتّالسياسةّالخارجيةّمعّبقاءّاألىداؼّكماّىي.
 -3التغيرّفيّأىداؼّالسياسةّالخارجية.

 -9التغيرّفيّتوجياتّالسياسةّالخارجيةّ:أيّالتغيرّفيّالتوجوّالعاـّلمسياسةّالخارجيةّمعّتغيرّ
األىداؼّواألدواتّ,وىوّأكثرّأشكاؿّالتغيرّتطرفاّ .

ّّ معّالعمـّأفّالتغيرّيحدثّبشكؿّتدريجي؛ّألفّلكؿّوحدةّدوليةّارتباطاتّومعاىداتّمعّالوحداتّ
الدوليةّاألخرىّليسّمفّالسيؿّالتنصؿّمنياّ .
ّ

حدود الدراسةّ :
الحدود ّالمكانيةّ :ىي ّجميورية ّالصيف ّالشعبية ّودولة ّفمسطيفّ ,و ّسوؼ ّيقوـ ّالباحث ّبإجراء ّىذهّ
الدراسةّفيّجامعةّالقدسّفيّدولةّفمسطيفّ .

الحدودّالزمنيةّ:مفّ9191ـّ– ّ1193ـّ,واعتمدّالباحثّىذهّالفترةّالزمنيةّبسببّالتغيراتّالمتعددةّ

في ّىذه ّالفترةّ ,سواء ّكانت ّداخمية ّلكؿ ّمف ّجميورية ّالصيف ّالشعبية ّأو ّلمفمسطينييف ّبمؤسساتيـّ
المختمفةّ,ابتداءّمفّالفصائؿّ ّومروراّبمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّوالدولةّالفمسطينيةّفيّالمنفىّّووصوالّ

إلىّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّودولةّفمسطيفّعمىّالترابّالفمسطينيّالمحتؿّ .وألفّأغمبّالد ارساتّ
فيّىذاّالموضوعّكانتّتغطيّفترةّمحددةّدوفّمقارنةّالتغيراتّوالتطوراتّضمفّالمراحؿّالمختمفةّ,

فقدّأدّىّذلؾّإلىّغيابّالصورةّالكاممةّعفّىذهّالعالقاتّوتطوراتياّ ّ.
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ

1

محمد السٌد سلٌم ,تحلٌل السٌاسة الخارجٌة( ,القاهرة :مكتبة النهضة المصرٌة ,)1991 ,ط  , 2ص111 :
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الفصل الثاني

اإلطار النظري والمفاىيمي والدراسات السابقة

إفّىذهّالدراسةّتبحثّبشكؿّخاصّفيّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّ,وفيّسياسةّالصيفّالخارجيةّ
تجاه ّالشرؽ ّاألوسط ّبشكؿ ّعاـ ّو ّتجاه ّالقضية ّالفمسطينية ّبشكؿ ّخاصّ ,لذلؾ ّسيقدـ ّالباحث ّفيّ
البدايةّفكرةّعامةّعفّالعالقاتّالدوليةّبشكؿّعاـّ,وعفّالسياسةّالخارجيةّومحدداتيا؛ّلمعرفةّفيماّإذاّ
كانتّالصيفّترتكزّفيّعالقتياّمعّالفمسطينييفّعمىّنظرياتّالعالقاتّالدوليةّوالسياسةّالخارجيةّ,أـّ

انياّذاتّطبيعةّخاصةّ.وىؿّمحدداتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّالقضيةّالفمسطينيّبقيتّثابتةّ

منذّالبدايةّلغايةّاليوـّأـّأنوّطرأّعميياّتغيرات؟ ّ

المبحث األ ول :اإلطار النظري والمفاىيمي:

المطمب األ ول :العالقات الدولية

وجدتّالعالقاتّبيفّالبشرّمنذّالقدـّ ّ,وبدأتّماّبيفّاألفرادّثـّتطورتّلتصبحّبيفّالمجموعاتّ,وّمفّ
بعدىاّوجدتّكياناتّذاتّطابعّسياسيّمعيفّينتميّإليياّمجموعةّمفّاألفرادّاعتماداّعمىّقاعدةّأوّ

قواعدّخاصةّ,مثؿّ :العرؽّأوّالديفّأوّالجغرافياّوغيرىاّ .فكانتّالقبائؿّوالمدفّواالمبراطوريات ّالتيّ
ارتبطتّّمعّبعضياّبعالقاتّتعاوفّأوّصراعّ .ولكفّىؿّيمكفّاعتبارّىذهّالعالقاتّعالقاتّدولية؟ّ

فيّالواقعّإفّالعالقاتّبيفّاألمـّموجودةّمنذّالقدـّولكفّالعالقاتّالدوليةّكاصطالحّأوّكعمـّفييّ
حديثة ّومرتبطة ّبظيور ّالدولة ّالقوميةّ .لذلؾ ّفإف ّىذا ّاالصطالح ّبدأ ّبالظيور ّفي ّالقرف ّالسادسّ

عشرّ9.واختمؼّالعمماءّفيّتعريفيـّّليذاّالمصمحّ.فمنياّماّكافّشامالّوعاماّ ّ,ومنياّماّكافّمحدوداّ
جداّ,وّكافّلكؿّعالـّماّيبررّتعريفوّ,حسبّالقاعدةّالتيّاعتمدىاّلمقياسّفيّىذاّالموضوعّ .

ىناؾ فجوة بيف معنى المصطمح الشائع في الغرب وىو ّ)ّ )International Relationsوترجمتو

الحرفية ّ"العالقات األممية" وبيف الترجمة العربية الشائعة ليذا المصطمح وىي العالقات الدوليةّ ّ .وفي
الوقتّنفسو توجد مصطمحات أخرى تستخدـ كمترادفات لمداللة عمى الموضوعّنفسو رغـ ما بينيا مف

اختالفات ,مثؿInternational Politics ,International Affairs, Foreign Affairs, (ّ :
ّ 1.)World Politics

إفّالتعريؼّبالعالقاتّالدوليةّوماىيتياّليسّمسألةّسيمةّكماّيتصورىاّالبعضّ,بؿّىيّعمىّقدرّمفّ

الصعوبةّ .وعمى ّالرغـ ّمف ّالجيود ّالكبيرة ّالمبذولة ّمنذ ّعاـ ّّ 9999عندما ّانبثؽ ّنظاـ ّالدوؿ ّالقوميةّ
الحديث ّإلى ّحيز ّالواقع ّإثر ّالتوقيع ّعمى ّمعاىدة ّوستفاليا ّالشييرة ّوحتى ّيومنا ّىذاّ ,يصعب ّعمىّ
الدارسيفّوالباحثيفّإعطاءّتعريؼّجامعّوشامؿّلمعالقاتّالدوليةّ .

1
2

الحسان بوقنطار ,و عبد الوهاب المعلمً ,العالقات الدولٌة  ( ,الدار البٌضاء  :دار توبفال  ,)1911 ,ص.23-7 :
محمود خلف ,مدخل الى علم العالقات الدولٌة( ,عمان :دار زهران للنشر ,)1997 ,ص.13 :

1

عرفيا ّتعريفا ّشامالّ .فجيمس ّبرايس(ّ )James Bryceقاؿ"ّ :إنياّ
ولكف ّكما ّذكر ّسابقا ّفيناؾ ّمف ّ ّ

العالقاتّالتيّتتناوؿّعالقاتّالدوؿّوالشعوبّفيماّبينيا"ّوىذاّالتعريؼّالّيخضعّلمنيجيةّعمميةّ 9.

وىناؾّمفّعرؼّالعالقاتّالدوليةّمرتكزاّعمىّأطراؼّالعالقةّ .فمنيـّمفّاعتبرّالفردّوحدةّالتحميؿّ

مثؿ ّنيكوالس ّسبيكماف(ّ ,)N. Spykmanالذي عرؼ العالقات الدولية بأنيا ّ"العالقات بيف أفرادّ

ينتم ّوف لدوؿ مختمفة ,والسموؾ الدولي ىو ّالسموؾّاالجتماعيّألشخاصّأو مجموعات تستيدؼ أو
أخرىّ 1".
تتأثر بوجود سموؾ أفراد أو جماعات ينتموف إلى دوؿ ّ

والبعضّاآلخرّاعتبرّأفّالدولةّىيّالطرؼّالوحيدّفيّالعالقاتّالدوليةّ.ومفّأىـّالمدافعيفّعفّىذاّ

الرأي ّ(ىانز مورجانثوّ ) Hans Morgenthauو ّ(ريموف ّاروف ّّ )Raymond Aronو ّ(ستانميّ
ىوفمافّّ )Stanley Hoffmannوغيرىـّ,ولكفّأكثرىـّتشدداّىوّمورجانثوّحيث يؤكد أف جوىر

العالقات الدولية ىي السياسة ّالدولية التي مادتيا األساسية الصراع مف أجؿ القوة بيف الدوؿ ذاتّ
السيادةّ .ومف وجية نظره فإف السياسة الدولية ىي عممية يتـ فييا تسوية ّالمصالح القومية المختمفة,

ويرى بأف السياسات الدولية والمحمية ليست إالّإحدى ثالث"ّ:سياسة تسعى لمحفاظ عمى القوة ,وسياسة

بالقوةّ 3".
تسعى لزيادة القوة ,وسياسة تتظاىر ّ

ّواعتبر ّالبعض ّاآلخر ّالنسؽ ّالدولي ّىو ّوحدة ّالتحميؿّ .فينالؾ بعض التعريفات التي تنظر إلى
العالقات الدولية كنظاـ أو ّمنظومة ّأو ّنسؽّ .وىذه النظرة برأييـ تساعد عمى بمورة رؤية شاممة

لمعالقات الدولية ,وذلؾ بتنظيـ الوقائع واألحداث والربط بينياّّ .وىذا المفيوـ استعير أساسا مف عموـ

الطبيعة .ومف أوائؿ الذيف اعتمدوا ّتعريؼ ّالنظاـ ّلودفيغ ّفوف ّبرتاالنفي( Ludwig Von
ّ )Bertalanffyالذي يقوؿ إف النظاـ ىو" مجموعة مف العناصر ذات التبعية المتبادلة أي المرتبطة
فيما بينيا بشكؿ يؤدي تغيير أحدىا إلى تغيير األخرى ,وبالتالي يتبدؿ المجموعّ 9".

ولـّتكفّالخالفاتّفيّالتعريؼّمنحصرةّفيّأطراؼّالعالقةّفقطّ,بؿّكافّىناؾّخالفاتّحوؿّطبيعةّ

العالقاتّالدوليةّنفسياّ :ىؿّىيّالعالقاتّالسياسيةّفقط؟ ّأـّأنياّتشمؿّكافةّأنواعّالعالقاتّالعابرةّ

لمحدود؟ ّمثؿ ّالعالقات ّاالقتصادية ّواالجتماعية ّوالثقافية ّوغيرىاّ .و ّبرز ّىنا ّرأيافّ :األوؿ ّىو ّالذيّ
يركزّعمىّالطبيعةّالسياسيةّلمعالقاتّالدوليةّوال شؾ في أف العالقات السياسية تشكؿ جزًّءا أساسيا
ّ
مف العالقات ّالدولية .ولكف أصحاب ىذا االتجاه يركزوف عمى أنيا تقتصر عميياّ ,حيث ّعرفوا

العالقات الدولية بأنياّ"كؿ عالقة ذات ّطبيعةّسياسيةّأوّمفّشأنياّإحداثّانعكاساتّأوّآثار سياسيةّ
تمتد ّإلى ّما ّوراء ّالحدود ّاإلقميمية ّلدولة ّواحدةّ 1".ومف ّأىـ ّأنصار ّىذا ّاالتجاه ّجاف ّباتيستّ

1

علً عودة العقابً ,العالقات الدولٌة دراسة تحلٌلٌة فً االصول و النشأة و التارٌخ و النظرٌات( ,بغداد :د ن ,) 2111 ,ص.27 :
2
انور محمد فرج ,نظرٌة الواقعٌة فً العالقات الدولٌة – دراسة نظرٌة مقارنة فً ضوء النظرٌات المعاصرة( ,السلٌمانٌة :مركز كردستان
للدراسات االستراتٌجٌة ,)2117 ,ص.46 :
3
المصدر نفسه ,ص.49 :
4
Frederick Schuman, international politics, ( New york: McGraw hills Book Company, 1969), p:67.
5
فرج ,مصدر سابق ,ص.54 :
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ديروزيؿ(ّ )Jean Baptest Derusailوىو ّمف ّأىـ ّمنظري ّالمدرسة ّالفرنسيةّ ,وىذاّاالتجاهّيركز
عمى عنصريف أساسييف :األوؿ سياسي ,والثاني جغرافيّ .

وأما ّالرأي ّالثاني ّفيو ّالذي ّيعتبر ّأنو ّال ّيجوز ّحصر ّالعالقات ّالدولية ّفي ّالجانب ّالسياسيّ ,ومفّ

أنصارّىذاّاالتجاهّ,انطونيوّتريوؿ(ّ )Antonio trullوبطرسّغاليّوكانتمافّ,حيثّعرفوىاّبأنياّكؿّ

العالقاتّاإلنسانيةّذاتّالطبيعةّالدوليةّ .وعمىّالرغـّمفّأفّالجانبّالسياسيّىوّالغالبّفيياّإالّأفّ
باقيّالجوانبّلياّآثارّالّتقؿّأىميةّ,بحيثّيذىب الباحث الروسي كانتماف؛ّوىوّمفّمنظريّالمدرسةّ

االشتراكية ,إلى أف العالقات الدولية ّ"جممة مف ّالعالقات السياسيةّ ,واالقتصاديةّ ,واأليديولوجية,

ّوالدبموماسيةّ ,والقانونيةّوالعسكرية فيما بيف الدوؿ ,وكذلؾ العالقات االجتماعيةّّواالقتصادية بيفّالقوى
السياسية في المجتمع ,والقوى السياسية والمنظمات والحركات التي تتفاعؿ في المجتمع الدوليّ 9".

ّومفّخالؿّماّسبؽّفقدّلجأّبعضّالباحثيفّإلىّأنوّيمكفّتعريؼّالعالقاتّالدوليةّتعريفاّشامالّودقيقاّ

في ّنفس ّالوقت ّمع ّاالعتماد ّعمى ّنظرية ّتكوف ّمدعمة ّبشواىد ّواقعيةّ .ومف ّىؤالء ّالدكتور ّجماؿّ
سالمةّعميّحيثّلخصّالعالقاتّالدولية ّبأنيا ّ"ىيّتفاعالتّتتميزّبأفّأطرافياّأوّوحداتياّالسموكيةّ
ىي ّوحدات ّدولية"ّّ .واعتبر ّأف ّكممة ّدولية ّال ّتعني ّاقتصار ّالفاعميف ّالدولييف ّعمى ّالدوؿّ ,فبجانبّ

الدوؿّىناؾّنوعافّمفّاألطراؼّالدوليةّاألخرىّالتيّتتشابؾّوتتفاعؿّفيّمحيطّالعالقاتّالدوليةّ ّ:1


النوعّاألوؿّمفّالفاعميفّالدولييفّىـّأطراؼّأوّفاعم ّوفّدوفّمستوىّالدوؿّفيّبعضّاألحيافّ,
مثؿّالجماعاتّذاتّالسماتّالسياسيةّأوّالعرقيةّالتيّقدّتخرجّعفّإطارّالدولةّلتقيـّعالقاتّ

معّوحداتّدوليةّخارجيةّبغضّالنظرّعفّموافقةّالدوؿّالتيّينضموفّتحتّلوائياّأوّعدـّ

موافقتياّ ,مثؿّ :الجماعات ّاالنفصالية ّوجماعات ّالمعارضة ّالمسمحةّ ,فضالً ّعف ّالعالقاتّ

الدوليةّلحركاتّالتحررّالتيّلـّترؽّّبعدّّإلىّمرتبةّتكويفّدولةّأوّتمثيميا.



أما ّالنوع ّالثاني ّمف ّالفاعميف ّفيتمثؿ ّفي ّالتنظيمات ّالتي ّتخطت ّإطار ّالدولة ّلتضـ ّفيّ
عضويتياّعدةّدوؿّ,سواءّكانتّىذهّالمنظمات ّمنظماتّدوليةّأوّإقميميةّ,وسواءّكانتّتمؾّ

المنظماتّىيّمنظماتّسياسيةّأوّعسكريةّأوّاقتصاديةّأوّثقافيةّأوّاجتماعيةّأوّدينيةّ .

والعالقاتّالدوليةّىيّتفاعالتّثنائيةّاألوجوّأوّتفاعالتّذاتّنمطيفّ :النمطّاألوؿّىوّنمطّتعاونيّ

والنمطّالثانيّىوّنمطّصراعيّّ.والنمطّالصراعيّىوّالذيّيغمبّعمىّالتفاعالتّالدوليةّبرغـّمحاولةّ

الدوؿّإخفاءّتمؾّالحقيقةّ,بؿّإنناّيمكنناّالقوؿّإفّالنمطّالتعاونيّالذيّقدّتبدوّفيوّبعضّالدوؿّىوّ
نمطّموجوّلخدمةّصراعّأوّنمطّصراعيّآخرّقدّتديرهّالدولةّأوّتمؾّالدوؿّمعّدولةّأوّمجموعةّد ّوؿّ

أخرىّ.فعمىّسبيؿّالمثاؿّنجدّأفّاألحالؼّوالروابطّالسياسيةّبيفّمجموعةّمفّالدوؿّىيّفيّصورتياّ

2

المصدر نفسه.
3
جمال سالمة علً ,اصول العلوم السٌاسٌة – اقتراب واقعً من المفاهٌم و المتغٌرات( ,القاهرة :دار النهضة العربٌة ,)2113 ,ص-13 :
.37
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الظاىريةّقدّتأخذّالنمطّالتعاونيّبيفّتمؾّالدوؿّبرغـّحقيقةّقيامياّلخدمةّصراعّتمؾّالمجموعةّمفّ

الدوؿّضدّمجموعةّأخرى.

أكثرّمف ّذلؾ؛ ّفإفّالنمط ّالتعاوني ّلمعالقات ّبيف ّدولتيفّ(مثؿّتقديـ ّالعوف ّوالمساعدات ّاالقتصاديةّ
ّوتوجيو ّسياستيا ّبماّ
والعسكرية) ّقد ّيحمؿ ّفي ّطياتو ّمحاولة ّمف ّإحداىما ّالتأثير ّعمى ّقرار ّاألخرى ّ

يخدـّمصالحياّأو ّتكبيمياّبمجموعةّمفّالقيودّالتيّتتراكـّكنتاجّلمتأثيرّوالنفوذ.لذلؾّنجدّأفّمعظـّ
التحميالتّوالنظرياتّفيّالعالقاتّالدوليةّتركزّكمياّعمىّالنمطّالصراعيّمنياّ ,انطالقاً ّمفّدوافعّ

ومحدداتّمثؿّ:القوةّوالنفوذّوالمصمحةّفضالًّعفّالدوافعّالشخصيةّ.ويعدّالصراعّبمثابةّنمطّتحميميّ
خصبّمفّأنماط ّالعالقات ّالدوليةّ ,فيو ّمميء ّبالتفاعالتّمتعددةّاألبعادّ ,بؿ ّإنو ّيجمعّفي ّطياتوّ
النمطّالتعاونيّنفسوّالذيّيعادّتوظيفوّفيّمعظـّاألحيافّلخدمةّالنمطّأوّالبعدّالصراعيّلمتفاعالتّ

عّمفّفروعّالعموـّالسياسية وييتـّبدراسةّكؿّالظواىرّالتيّ
ّ
الدوليةّ .أماّالعالقاتّالدولية ّكعمـ فييّفر
تتجاوزّالحدودّالدوليةّ,عمماّبأنوّالّيقتصرّعمىّدراسةّالجوانبّأوّتحميميا ّأوّاألبعادّالسياسيةّفقطّ

ّواّنما ّيتعدّاىا ّإلى ّمختمؼ ّاألبعاد ّاالقتصادية ّوالعقائدية ّوالثقافيةّ
في ّالعالقات ّبيف ّالدوؿ ّ
واالجتماعية...إلخّ .

نماّيتعدىّذلؾّليشمؿّكثيرّمفّاألشكاؿّ
ًّا
نوّالّيقتصرّعمىّتحميؿّالعالقاتّبيفّالدوؿّوحدىاّواّ
ّ
كما ّأ

التنظيميةّ,أكانتّتتمتعّبالشخصيةّالقانونيةّالدوليةّأوّالّتتمتعّبذلؾّ 9.
المطمب الثاني :السياسة الخارجية:
أوالً :مفيوم السياسة الخارجية:

ال ّيوجد ّتعريؼ ّمحدد ّلمفيوـ ّالسياسة ّالخارجيةّ,إذ ّإف ّىذا ّالمفيوـ ّحالو ّحاؿ ّأي ّمفيوـ ّفي ّالعموـّ

السياسيةّخاصةّوالعموـّاالجتماعيةّعامةّيعانيّمفّغيابّاالتفاؽّعميوّ.وىذاّإفّدؿّّعمىّشيءّفإنوّ
يدؿّعمىّتعقيدّظاىرةّالسياسةّالخارجيةّ .إال ّأف ّذلؾ ّال ّيمنع ّمف ّالخوض ّفي ّالتعاريؼ ّالتي ّتناولتوّ

لمحاولةّالوصوؿّإلىّفيـّمعنىّالسياسةّالخارجيةّ ّ.

يعرؼ ّبعض ّالدارسيف ّالسياسة ّالخارجية ّتعريفّاً ّشديد ّالعموميةّ .ومف ّأمثمة ّىذه ّالتعريفات ّالتعريؼّ
ّ

الذيّيقدموّحامدّربيعّالذيّيعرؼّالسياسةّالخارجيةّبأنياّ"جميعّصورّالنشاطّالخارجيّ,حتىّولوّلـّ
تصدر ّعف ّالدولة ّكحقيقة ّنظاميةّ ,إف ّنشاط ّالجماعة ّكوجود ّحضاري ّأو ّالتعبيرات ّالذاتية ّكصورّ

فردية ّلمحركة ّالخارجية ّتنطوي ّوتندرج ّتحت ّىذا ّالباب ّالواسع ّالذي ّنطمؽ ّعميو ّاسـ ّالسياسةّ
الخارجية".

ّ1

1

المصدر نفسه ,ص.31 :
1
سلٌم ,1991 ,مصدر سابق ,ص.7 :

11

أما ّفيرنس ّدياؾ(ّّ )Ferenc Deákوريتشارد ّسنايدر(ّ )Richard C. Snyderفقد ّعرفوا ّالسياسةّ

الخارجية ّبأنيا ّ"مجموعة ّمف ّالقواعد ّتـ ّاختيارىا ّلمتعامؿ ّمع ّمشكمة ّمعينة ّتحدث ّفعالًّ ,أو ّتحدثّ
حالياًّ,أوّمفّالمتوقعّحدوثياّفيّالمستقبؿّ 9".

أما ّجيمس ّروزيناو(ّ )James Rosenauفقد ّعرؼ ّالسياسة ّالخارجية ّبأنيا ّ"منيج ّلمعمؿ ّيتبعوّ
الممثموفّالرسميوفّلممجتمعّالقوميّبوعيّمفّأجؿّإقرارّأوّتغييرّموقؼّفيّالنسؽّالدوليّبشكؿّيتفؽّ

واألىداؼّالمحددةّسمفا"ّ .1

أماّجورجّمودلسكي(ّ )George Modelskiفقدّعرؼّالسياسةّالخارجيةّبأنياّ"نظاـّاألنشطةّالذيّ
تطورهّالمجتمعاتّلتغييرّسموكياتّالدوؿّاألخرىّوألقممةّأنشطتياّطبقاّلمبيئةّالدوليةّ,وفيّىذاّاإلطارّ

ىناؾّنمطافّأساسيافّمفّاألنشطةّ:المدخالتّوالمخرجات"ّ .3

أما ّشارلز ّىيرماف(ّ )Charles Hermannفقد ّعرؼ ّالسياسة ّالخارجية ّعمى ّأساس ّأنيا ّمرادؼّ
لسموكياتّالسياسةّالخارجيةّ ,إذ ّقاؿ"ّ :تتألؼّالسياسةّالخارجيةّمفّتمؾّالسموكياتّالرسميةّالمتميزةّ
التيّيتبعياّصانعوّالقرارّالرسميوفّفيّالحكومةّأوّمّفّيمثّمونيـّ,والتيّيقصدوفّبياّالتأثيرّفيّسموؾّ

الوحداتّالدوليةّالخارجية"ّ .9

ولكفّولكنفيمدّعرفياّبأنياّ"تمؾّاألفعاؿّ(ردودّاألفعاؿ)ّالرسميةّالتيّتبادرّبياّ(أوّتتمقاىاّوّتردّعميياّ
الحقا) ّالدوؿ ّذات ّالسيادةّ ,بيدؼ ّتغيير ّأو ّخمؽ ّظروؼ ّ(أو ّمشكمة) ّجديدة ّفي ّخارج ّحدودىاّ

السيادية".

ّ1

ّ

أماّمارسيؿّميرؿ(ّ )Marcel Merleفقدّعرؼّالسياسةّالخارجيةّبأنيا ّذلؾّالجزءّمفّالدولةّالموجوّ
إلىّخارجياّ,أيّالذيّييتـّبماّوراءّالحدودّ .وعرفياّنورمافّىيؿ(ّ )Norman Hillبأنيا ّعبارةّعفّ

نشاطّالدولةّالذيّيتخذّمظي اًر ّسياسياً ّأوّاقتصادياً ّأوّعسكرياًّ,ويقوـّعمىّأساسّاأليديولوجيةّالتيّ
يتمسؾّبياّالقادة.

ّ9

مفّخالؿّالتعريفاتّالسابقةّيتضحّعدـّاالتفاؽّكماّأشرناّسابقاّعمىّتعريؼّمفيوـّالسياسةّالخارجيةّ.

فيناؾّمفّعرفياّتعريفاّشامالّ,أوّمفّعرفياّكمرادؼّألىدافياّأوّأدواتياّأوّمف ّلـّيميزىاّعفّغيرىاّ
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مفّالسياساتّ .ولكفّدّ.محمدّالسيدّسميـّحاوؿّتعريفياّبشكؿّشامؿّومفصؿّلتالشيّنقاطّالضعؼّ
في ّالتعريفات ّالسابقةّ ,حيث ّقاؿ"ّ :إف ّالسياسة ّالخارجية ّىي ّبرنامج ّالعمؿ ّالعمني ّالذي ّيختارهّ
الممثموفّالرسميوفّلموحدةّالدوليةّمفّبيفّمجموعةّالبدائؿّالبرنامجيةّالمتاحةّمفّأجؿّتحقيؽّأىداؼّ

محددة ّفي ّالمحيط ّالخارجيّ ,وطبقا ّليذا ّالتعريؼ ّفإف ّالسياسة ّتنصرؼ ّإلى ّمجموعة ّأساسية ّمفّ

األبعاد ّاألساسية ّىيّ :الواحديةّ ,والرسمية ّوالعمنيةّ ,واالختياريةّ ,واليدفيةّ ,والخارجيةّ ,والبرنامجيةّ9".
ويرىّالباحثّأفّىذاّالتعريؼّىوّاألكثرّشموالّودقةّ ,وىوّالتعريؼّالمعتمدّلمفيوـّالسياسةّالخارجيةّ

فيّىذهّالدراسةّ .

ثالثاً :أدوات السياسة الخارجية
حتى ّتتمكف ّالسياسة ّالخارجية ّلمدولة ّمف ّتحقيؽ ّأىدافياّ ,البد ّليا ّأف ّتقوـ ّباستخداـ ّمجموعة ّمفّ
األدواتّالتيّتعرؼ ّبأنياّتمؾّالمواردّاالقتصاديةّ,والمياراتّالبشريةّ,التيّتستخدـّفيّصياغةّوتنفيذّ

السياسةّالخارجيةّلمدولةّ.ويقسـّىيرمافّأدواتّالسياسةّالخارجيةّإلىّماّيمي:1

ّّ

 األدوات ّالدبموماسيةّ :وتضـ ّالميارات ّوالموارد ّالتي ّتستخدميا ّالدولة ّفي ّتمثيؿ ّذاتيا ّأماـّ
المجتمع ّالدوليّ ,وشرح ّسياستيا ّمف ّالقضايا ّالدوليةّ ,وحماية ّمواطنييا ّفي ّالخارج ّوتنظيـّ

تعامميـّمعّاألجانبّ .ويتـّذلؾّمفّخالؿّشبكةّمفّالسفاراتّوالقنصمياتّالمنتشرةّفيّدوؿّ

العالـ.

 األدواتّاالقتصاديةّ ّ:وتشمؿّاألنشطةّالتيّتستعمؿّلمتأثيرّفيّإدارةّوتوزيعّالثروةّاالقتصاديةّ
لمدولةّأوّأليّوحداتّدوليةّأخرىّ.

وتعرؼّبأنياّمجموعةّالمقدراتّالمتعمقةّباستخداـّأوّالتيديدّباستخداـّالقوةّ
 القوةّالعسكريةّ ّ :
والعنؼّالمسمحّتجاهّالدوؿّاألخرى.

 السياسةّالداخميةّ:يمكفّأفّيتـّتوظيفياّكأداةّمفّأدواتّالسياسةّالخارجيةّ,مفّخالؿّكسبّ
تأييدّالقوىّالسياسيةّالداخميةّ.

 األدوات ّاالستخباريةّ :ويقصد ّبيا ّتمؾ ّاألدوات ّالتي ّتستخدميا ّالدولة ّفي ّجمع ّوتفسيرّ
المعموماتّمفّالدوؿّاألخرىّبشكؿّسريّدوفّعمميا.

 األدوات ّالدعائيةّ :ويقصد ّبيا ّتمؾ ّاألنشطة ّالتي ّتوجييا ّالدولة ّبيدؼ ّالتأثير ّفي ّمفاىيـّ
األفرادّالعادييفّوالنخبّغيرّالرسميةّفيّالوحداتّالدوليةّاألخرىّ.

 األدواتّاأليديولوجيةّ :وىيّاألدواتّالتيّتيدؼّإلىّنشرّتصورّمثاليّشامؿّلماّينبغيّأفّ
يكوفّعميوّالمجتمعّفيّالمستقبؿّ,كالترويجّلفكرةّالمجتمعّالشيوعيّأوّالرأسمالي.
2
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 األدواتّالثقافيةّ:وتركزّعمىّتوظيؼّاإلنتاجّالثقافيّفيّالتأثيرّعمىّالوحداتّالدوليةّّ.

 األدواتّالتكنولوجيةّ(العممية)ّ :ويقصدّبياّالمواردّوالمياراتّالتيّتستخدمياّالدولةّفيّحؿّ
مشكالتياّ ,مف ّخالؿ ّاستعماؿ ّالمعرفة ّالعممية ّالنظريةّ ,وتشمؿ ّاألقمار ّالصناعيةّ,

ّواستكشاؼّالفضاءّالخارجيّوبرامجّالمساعدةّالفنية.

وبالتاليّ ,فإف ّاستخداـ ّالدولة ّألدوات ّسياستيا ّالخارجية ّبشكؿّصحيحّ,يساعدىاّعمى ّحماية ّمواطنيياّ
وسالمة ّأراضيياّ ,والحفاظ ّعمى ّممتمكاتيا ّومواردىاّ ,كما ّيجعميا ّالعبّاً ّأساسيّاً ّفي ّالمنظومة ّالدوليةّ,
ويقمؿّمفّنسبةّتعرضياّلألخطارّالخارجيةّوأطماعّالدوؿّاألخرىّبيا.

خامسا :أنماط السياسة الخارجية
مف ّخالؿ ّدراسة ّالتغير ّفي ّالسياسة ّالخارجية ّاعتقد ّالعمماء ّأوال ّأنيا ّسياسة ّنمطيةّ ,أي ّأنيا ّتتسـّ
يةّيمكفّرصدىاّوالتنبؤّبياّّ.وأىـّاألنماطّتمؾّاألربعةّالتيّتنبّأّ
ّ
بخصائصّمتميزةّوتحدثّبطريقةّتك ارر

بياّىولستي ّ(ّ )Rudolf Holstiاعتماداّعمىّمجموعةّمفّالمعاييرّمثؿّمستوىّمشاركةّالدولةّفيّ

العالقات ّالدوليةّ ,وّتنويعيا ّأو ّتركيزىاّ ,وارتباطاتياّالعسكرية ّوالدبموماسيةّ,وقبوليا ّلمتدخؿّاألجنبيّ

وىذهّاألنماطّىيّ :9

 -9نمط ّالعزلةّ ّ :ويتسـ ّبمحدودية ّالمشاركة ّالخارجية ّوعدـ ّاالىتماـ ّبالتنويع ّفي ّالعالقاتّ
ورفضّالتدخؿّالخارجيّوقمةّاالرتباطاتّالعسكريةّوالدبموماسيةّ .

 -1نمط ّاالعتماد ّعمى ّالذاتّ :يتسـ ّبمحدودية ّالمشاركة ّالخارجية ّولكف ّيزداد ّاالىتماـ ّبالتنويعّ

في ّالعالقاتّ ,مع ّرفض ّلمتدخؿ ّالخارجي ّوتقميؿ ّاالرتباطات ّالتي ّتزيد ّمف ّالتدخؿّ

الخارجيّ ّ.

 -3نمط ّاالعتمادّ :يتسـ ّبارتفاع ّمستوى ّالمشاركة ّالخارجية ّمع ّتركيزىا ّمع ّقوة ّرئيسيةّ ,معّ
االعتماد ّعمى ّتمؾ ّالقوة ّمما ّيسمح ّبتدخميا ّفي ّسياسة ّالدولةّ ,مع ّإمكانية ّالتحالؼّ

العسكري.

 -9نمط ّعدـ ّاالنحياز ّ(التنويع ّ)ّ :يتسـ ّبارتفاع ّمستوى ّالمشاركة ّالخارجية ّمع ّالتركيز ّعمىّ
تنويعّالعالقاتّ,وتفاديّالتحالفاتّمعّالقوىّالكبرىّ.

وّبشكؿّعمميّيمكفّدراسةّالسياسةّالخارجيةّلموحدةّالدوليةّ ّوتحديدّنمطياّمفّخالؿّدراسةّماّيأتيّ ّّ:
 -9أىميةّالسياسةّالخارجيةّبالنسبةّلمسياسةّالعامةّلمدولة.
 -1مضموفّاألبعادّاألساسيةّلمسياسةّالخارجية.

 -3التوافؽّوالتفاوتّبيفّاألبعادّاألساسيةّلمسياسةّالخارجية.
 -9التوافؽّوالتفاوتّبيفّالسياسةّالخارجيةّتجاهّالوحداتّالدوليةّالمختمفة.
1
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 -1استقالليةّالسياسةّالخارجية.
 -9توزيعّالسياسةّالخارجية.

 -9أدواتّالسياسةّالخارجية.

 -9قضاياّالسياسةّالخارجية.

 -1العوامؿّالمؤثرةّفيّرسـّالسياسةّالخارجية.
-91

االستمرارّوالتغييرّفيّالسياسةّالخارجيةّ .

سادسا :محددات السياسة الخارجية أو متغيراتيا:

ويقصدّبيا العوامؿ البيئية التي تؤثر بشكؿ أو بآخر في السياسة ّالخارجيةّ ,إذ إف أي تغير يط أر في
أحد ىذه العوامؿ قد يؤدي إلى حدوث تغير في مجرى السياسةّالخارجية .ويختمؼ الباحثوف في طريقة
تصنيفيـ لمتغيرات السياسة الخارجيةّ.فمنيـ مف يصنفياّإلى متغيرات مادية ومتغيرات إنسانيةّ,وىناؾ

مف يصنفيا إلى متغيرات موضوعية وأخرى نفسيةّ,في حيف نجد البعض اآلخر يصنفيا إلى متغيرات

داخمية وأخرى خارجيةّ :9

ّأ -المتغيرات الداخميةّ :ويقصد بيا المتغيرات التي ينبع تأثيرىا مف البيئة الداخميةّ ,وتضـ ىذه
ّوأىميا :المتغيرات الجغرافيةّ,
المتغيرات مجموعة ّمف المتغيرات الموضوعية والمجتمعيةّ ,

المتغيرات المجتمعية.
ةّ,و ّ
المتغيرات العسكري ّ
ةّ,و ّ
المتغيرات االقتصادي ّ
ّو ّ

ب -المتغيرات الخارجيةّ :تمثؿ المتغيرات الخارجية مجمؿ العوامؿ والظروؼ الخارجية التي تنبع
ّ
مف النظاـ ّالسياسي والدوليّ ,وىذه المتغيرات تؤثر عمى صانع القرار السياسي الخارجي

تأثيره عمى صانع القرارّ,وأىميا :المنظمات
بصورة متباينة ّحسب طبيعة كؿ متغيرّ,ومدى ّ

الدولية ّوالشركات المتعددة الجنسية ّوالرأي العاـ الدولي.

وانطالقا ّمف ّوجيات ّالنظر ّالسابقة ّفإف ّموضوع ّالدراسة ّيمكف ّأف ّتنطبؽ ّعميو ّعدة ّنظريات ّفيّ

العالقات ّالدولية ّوالسياسة ّالخارجيةّ .فنحف ّنتعرض ّلمعالقات ّالصينية ّّ -الفمسطينية ّفي ّمدة ّزمنيةّ
طويمة ّنسبياّ ,طويمة ّمف ّحيث ّعدد ّالسنوات ّ ّوموضوع ّالبحثّ ,وطويمة ّمف ّحيث ّعدد ّاألحداثّ
والتغيرات ّسواء ّعمى ّمستوى ّالصيف ّنفسيا ّأو ّعمى ّمستوى ّالفمسطينييف ّ(كحركات ّتحرر ّومنظمةّ

التحرير ّالفمسطينية ّوالسمطة ّالوطنية ّالفمسطينية) ّأو ّعمى ّمستوى ّالتطورات ّفي ّالنظاـ ّالدوليّ
واإلقميميّ ّ.

ّويمكف ّفي ّىذه ّالدراسةّ ,ابتعادا ّعف ّالتشتتّ ,أف ّنعتمد ّعمى ّنظرية ّالواقعية ّفي ّالعالقات ّالدوليةّّ,
لقدرتياّعمىّتفسيرّالعديدّمفّالظواىرّالتيّبرزتّفيّىذهّالعالقةّ.وبالنسبةّلمحدداتّالعالقةّوتداخؿّ

عدةّأطراؼّفيّالتأثيرّعمىّىذهّالعالقةّ,يمكفّأف ّتنطبؽّنظريةّالمعبة ّعميياّ .ولكفّنحفّالّنريدّأفّ
1

مثنى علً المهداوي" ,واقع تدرٌس السٌاسة الخارجٌة فً كلٌة العلوم السٌاسٌة"( ,بغداد :مجلة العلوم السٌاسٌة – جامعة بغداد  ,ع ) 39-31
ص.113 – 119 :
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نخوضّفيّجميعّىذهّالنظرياتّولكفّسوؼّنعتمدّعمىّمبدأّاالستمرارّوالتغييرّفيّالسياسةّالخارجيةّ

وفقاّلتقسيـّشارلزّىيرماف ّ(ذكرّسابقا ّصّ,)9حيثّتعتبرّىذهّالمقاربةّأكثرّالنظرياتّانطباقاّعمىّ
موضوع ّالدراسة؛ ّلتمكنيا ّمف ّتفسير ّاألحداث ّوالتغيرات ّالتي ّطرأت ّعمى ّالعالقات ّالصينية ّ–ّ

الفمسطينيةّخالؿّمدةّالبحث.

و ّيمكف ّ ّاعتبار ّالعالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّ ّقد ّتأثرت ّبتغير ّالسياسة ّالخارجية ّالصينية ّفيّ

المراحؿ ّالمختمفة ّليذه ّالعالقاتّ ,وسوؼ ّيحاوؿ ّالباحث ّإثبات ّىذا ّالتغير ّفي ّالسياسة ّالخارجيةّ

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

الفمسطينيةّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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المبحث الثاني :الدراسات السابقة
ىناؾّالعديدّمفّالدراساتّالتيّتعرضتّلموضوعّالدراسةّ ,إماّبشكؿّمباشرّأوّغيرّمباشرّ,وسوؼّ

نذكرّبعضّىذهّالدراساتّ ّ:

 -9ىاشم بيبياني ,سياسة الصين الخارجية في العالم العربي  ,9191-9111ترجمة د .سامي
مسمم ,بيروت :مؤسسة األبحاث العربية ,)9199( ,الطبعة األ ولى.

تحدث ّالدكتور ّىاشـ ّحوؿ ّسياسة ّالصيف ّالخارجية ّنحو ّالبمداف ّالعربية ّفي ّمرحمة ّالتحوؿ ّالجذريّ

لمصيفّمفّالداخؿّ,بحيثّعكستّتمؾّالتحوالتّنفسياّعمىّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّ,وركزّالباحثّ
عمىّمجمؿّنظرةّالصيفّلمعالـّالعربيّومواقفياّمفّقضاياهّالمصيريةّ,واعتمدّفيّكتابوّعمىّعددّمفّ

الوثائؽّوالمراجعّالتيّلـّيسبؽّنشرىاّ .

ّويعدّ ّىذا ّالكتاب ّأساسا ّلمناقشة ّتناقضات ّالسياسة ّالخارجية ّلمصيف ّالشعبية ّالتي ّتبرز ّفي ّالعالـّ
الثالثّبشكؿّعاـّوّفيّالبمدافّالعربيةّبشكؿّخاصّ ّ.

وّقدّكافّالتساؤؿّالرئيسيّحوؿّحوافزّالسياسةّالخارجيةّلجميوريةّالصيفّالشعبيةّ,أىيّأيديولوجيةّ

نظريةّأـّبراغماتيةّخالصة؟ّ ّ

لذلؾّأشار ّالكاتبّبالتفصيؿّلتحوالتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّحركاتّالتحررّالوطنيّالعربيةّ
وتجاه ّحركة ّالمقاومة ّالفمسطينية ّبشكؿ ّخاصّ ,إضافة ّإلى ّدراسة ّالمنافسة ّبيف ّجميورية ّالصيفّ

الشعبيةّواالتحادّالسوفييتيّفيّالشرؽّاألوسطّ ّ.

ّّوخرج ّالباحث ّبنتيجة ّمفادىا ّأف ّسياسة ّالصيف ّالمناىضة ّلمسوفييت ّتضر ّبحركات ّالتحرر ّالتيّ
تطمب ّالعوف ّمف ّأي ّحميؼّ ّ ,ويعتبر ّتقديـ ّالعوف ّلحركات ّالتحرر ّعنص ار ّمف ّعناصر ّسياستوّ

الخارجيةّاألساسيةّ ّ,وقدّتوجيتّحركاتّالتحررّوخاصةّحركةّالمقاومةّالفمسطينيةّ,إلىّالصيفّطالبةّ
الصيفّتغيرتّوتطورتّ,وأصبحّ
ّ
تأييدىاّالسياسيّوالماديّ,نظراّلمنموذجّالذيّقدمتوّالصيفّ,إالّأف ّ
تطبيؽّتجربتياّالعسكريةّوالسياسيةّموضعّتساؤؿّمتزايدّحتىّفيّنظرّالصينييفّأنفسيـّ,فيّالوقتّ

الذيّاستمرّفيوّالنزاعّالصينيّ–ّالسوفييتيّواتسعّواحتؿّأىميةّأكبرّفيّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّ.

 -3سامي مسمم ,الصين والقضية الفمسطينية ( ,9199 -9191بيروت :مؤسسة الدراسات
الفمسطينية ,)9193 ,الطبعة األولى.

غطتّىذهّالدراسةّالفترةّالتيّتولىّفيياّالرئيسّىواّقوهّفينغ(ّّ )Hua Guofengمقاليدّالحكـّفيّ
الصيفّ ,كرئيس ّلموزراء ّورئيس ّلمجنة ّالمركزية ّلمحزب ّالشيوعي ّالصينيّ ,وكاف ّذلؾ ّمبر ار ّليذهّ

الدراسةّ ,لما ّليذه ّالفترة ّمف ّأىمية ّخاصة؛ ّألنيا ّتعتبر ّفترة ّانتقالية ّبيف ّعيديفّ :األوؿ ّو ّىو ّعيدّ
التحريرّّ,9199-9199والثانيّىوّعيدّإرجاعّالقادةّالسياسييفّالصينييفّوتسميميـّمقاليدّالحكـّبعدّ

أف ّتـ ّإبعادىـ ّأثناء ّالثورة ّالثقافيةّ .وقد ّحاوؿ ّىوا ّقوهّفينغ(ّّ )Hua Guofengأف ّيميز ّىذه ّالفترةّ
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ّ,وعمىّأساسّ
بطابعّداخميّوخارجيّ,عمىّأساسّأنياّاستمرارّلعيدّماوّتسيّدونغ(ّ )Mao Zedong

أنوّيريدّبمدهّمنفتحاّعمىّالعالـّالخارجيّلمحاؽّبركبّالتقدـّالتكنولوجيّ ّ.

وقدّتميزتّىذهّالفترةّبتغيراتّميمةّفيّالعالـّبشكؿّعاـّوالشرؽّاألسطّبشكؿّخاصّ ,مثؿّ :اتفاؽّ

كامبّديفيدّبيفّمصرّواّسرائيؿّ,واستالـّتجمعّالميكودّلمسمطةّفيّإسرائيؿّ .
ّ

وأظيرت ّالدراسة ّتساؤال ّحوؿ ّدور ّالصيف ّفي ّمنطقة ّالشرؽ ّاألوسطّ ,وعف ّقمة ّفعالية ّىذا ّالدورّ
بالمقارنةّمعّالدورّاألمريكيّوالدورّالسوفييتيّ ّ.

ّوركزتّالدراسةّعمىّالموقؼّالصينيّمفّاتفاؽّكامبّديفيدّ,وعمىّالخالؼّالصينيّالسوفييتيّ,وعمىّ
الموقؼّالصينيّمفّحقوؽّالشعبّالفمسطينيّ,وعمىّالموقؼّالصينيّمفّإسرائيؿّ .

ّواستنتجّالباحثّأفّالموقؼّالصينيّمؤيدّلحقوؽّالشعبّالفمسطينيّ,وقدّانعكسّىذاّالموقؼّفيّعدـّ
اعتراؼّالصيفّبإسرائيؿّ,واستنتجّأيضاّالقصورّالعربيّفيّمجاؿّالعالقاتّالعربيةّ–ّالصينيةّ ّ.

وأوصىّالباحثّبوجوبّإظيارّاالىتماـّالفمسطينيّوالعربيّالجادّبسياسةّالصيفّتجاهّالمشرؽّالعربيّ
والعالـّالثالثّعامةّ,وتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّخاصةّ ّّ.

 -3تشانغ ىونغ" ,سياسة عربية تجاه الصين والعالقات العربية الصينية" ,الفكر السياسي ,العدد
 ,)9111-9-91( ,9صّّ.921-939 :

ّوأف ّالوقت ّالحاضر ّيمثؿّ
ّوأف ّجذورىا ّقديمةّ ,
عدّ ّالباحث ّالعالقات ّالصينية ّالعربية ّعالقات ّطيبة ّ
تحديا ّكبيراّليذه ّالعالقاتّ ,وفيّنفسّالوقتّىناؾ ّفرصّلتطويرّىذه ّالعالقاتّلتعزيز ّأفؽ ّالتعاوفّ

والصداقة ّبيف ّالشعبيف ّالعربي ّوالصينيّ .وافترض ّالباحث ّأف ّالسياسة ّالخارجية ّالعربية ّتقوـ ّعمىّ

االنفتاحّفيّثالثّمجاالتّ :أوليا ّالدوؿّاإلسالميةّ ,وثانييا ّالدوؿ ّالمجاورة ّوالمحيطةّ ,وثالثيا ّالدوؿّ

األخرىّ .وبالنسبة ّلممجاؿ ّالثالث ّفإف ّاالىتماـ ّالعربي ّينصبّ ّفي ّالدرجة ّاألولى ّعمى ّالعالقات ّمعّ
الوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّومفّثـّالدوؿّاألوروبيةّوبعدىاّاتحادّروسياّوالصيفّواليابافّوغيرىاّ,أيّ

أفّالعالقاتّالعربيةّالصينيةّتأتيّفيّالمرتبةّالثالثةّأوّالرابعةّ .وىذاّالمستوىّفيّالعالقاتّالعربيةّ
الصينيةّكافّبمثابةّمشكمةّالدراسةّ.وأبرزّالباحثّذلؾّمفّخالؿّتساؤلوّلماذاّحدثتّىذهّالحالة؟ّوماّ

السببّفيّذلؾ؟ّوىدفتّالدراسةّإلىّبيافّكيفيةّاالرتقاءّبالعالقاتّالعربيةّالصينيةّإلىّمستوىّأفضؿّ .
ّواعتمدّالباحثّفيّدراستوّعمىّالمنيجّالتاريخي ّوالمنيجّالوصفيّ,معتمداّأحداثا ّتاريخيةّميمةّفيّ

العالقاتّالعربيةّالصينيةّ,إذّقاـّبتحميؿ ّالمواقؼّمفّكالّالطرفيفّلموقوؼّعفّكثبّعمىّمرتكزاتّ
السياسةّالعربيةّتجاه ّالصيف ّوعمى ّالنقاطّالسمبية ّفي ّالعالقات ّالعربية ّالصينيةّ ,ومف ّثـّانتقؿ ّإلىّ

ظروؼّوآفاؽّتطويرّالعالقاتّالعربيةّالصينيةّ .
ّ

ّومف ّنتائج ّىذه ّالدراسة ّأف ّالوضع ّالدولي ّوالظروؼ ّالموضوعية ّوالتكامؿ ّاالقتصادي ّبيف ّالصيفّ
والدوؿّالعربيةّقدّفتحتّآفاقاّواسعةّلتطويرّعالقاتّالصداقةّوالتعاوفّبيفّالطرفيفّ.وقاؿّايضاّأفّ
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اتيجيةّواّلىّالجيودّالمشتركةّبيفّالجانبيفّ.
ّ
تطويرّىذهّالعالقاتّفيّحاجةّإلىّتوافؽّاآلراءّواالستر

عفّالصيفّوّبناءّالثقةّالمتبادلةّواّقامةّ
ّ
ّواستنتجّأفّسبؿّتطويرّىذهّالعالقاتّتكوفّفيّزيادةّالمعرفةّ
عالقات ّتعاونية ّودعـ ّالتأييد ّالمتبادؿ ّلمقضايا ّالتي ّتيـ ّالطرفيف ّودعـ ّالتعاوف ّاالقتصادي ّودعـّ

السفاراتّالعربيةّوبعثةّجامعةّالدوؿّالعربيةّفيّالصيفّ.

ّ -9محمد السيد سميم " ,السياسة الصينية إزاء القضايا العربية – وجية نظر عربية" ,الفكر

السياسي ,العدد  ,)9111( ,9ص.919-999 :

مع ّبداية ّالتحوالت ّالعالمية ّالجذرية ّفي ّعاـ ّ9119ـ ّالمتمثمة ّبنياية ّاالتحاد ّالسوفييتيّ ,كانتّ
العالقاتّالعربيةّالصينيةّتمرّبمرحمةّجديدةّ,تميزتّبظيورّقضاياّجديدةّفيّتمؾّالعالقاتّ,واختالؼّ

مستوىّاالىتماـّالمتبادؿّ,كافّىذا ّمبرراّكافياّإلجراءّىذهّالدراسةّ .وقدّافترضّالباحثّأفّالقضاياّ
االقتصاديةّوالثقافيةّبدأتّباحتالؿّمراكزّمتقدمةّفيّأجندةّالعالقاتّالعربيةّالصينيةّ .

ّوىدفتّالدراسةّإلىّرصدّوّتفسيرّالسياسةّالصينيةّإزاءّالقضاياّالعربيةّفيّتمؾّالحقبةّ,معّتقديـّ
الرؤىّالعربيةّلتمؾّالسياسةّلتعريؼّالصينييفّبوجياتّالنظرّالعربيةّتجاهّذلؾّ,مفّمنطمؽّالسعيّ

لتطويرّالعالقاتّالعربيةّ– ّالصينيةّ .وىذاّيتطمبّاالعتراؼّبالتغيرّالصينيّتجاهّالقضاياّالعربيةّمعّ
ّواّدراؾ ّدالالتوّّ .وركز ّالباحث ّعمى ّالرؤى ّالعربية ّلمسياسات ّالصينية ّتجاهّ
وجوب ّتفيـ ّىذا ّالتغيير ّ

وسطّ,وأمفّ
ّ
القضاياّالعربيةّالمتمثمةّفيّالصراعّالعربيّاإلسرائيميّ,والتوازفّاالستراتيجيّفيّالشرؽّاأل

الخميجّالعربيّ,وقضيةّالتنميةّالعربيةّ .

ّواختتـ ّالباحث ّدراستو ّبخالصة ّمفادىاّ :أف ّالعالقات ّالعربية ّ– ّالصينية ّتمر ّبمرحمة ّدقيقة ّتتطمبّ
مراجعة ّاإلنجازات ّوالعقبات ّبما ّيتماشى ّمع ّوزف ّالعرب ّوالصينييف ّفي ّالمجتمع ّالدوليّ .واعتبرّ

الباحثّأفّأحدّمصادرّالخمؿّيعودّلمطرؼّالعربيّ,ذلؾّأفّالصوتّالعربيّغيرّمتجانسّوالمصالحّ
العربيةّغيرّمتماثمةّ .وحسبّتقديرّالباحثّفإفّالمصالحّالعربيةّ– ّالصينيةّالمشتركةّتدفعّالجانبيفّ

إلىّوجوبّتطويرّعالقاتيماّ ّ.

 -1محمد خير الوادي ,إضاءات عمى السياسة الصينية الخارجية ,دمشق :األىالي لمطباعة
والنشر والتوزيع ,)3111( ,الطبعة األولى.

ىناؾّشبوّإجماعّفيّالرأيّبيفّاألوساطّالسياسيةّوالبحثيةّعمىّأفّالصيفّستصبحّأىـّالقوىّالعالميةّ
في ّالمرحمة ّالقادمةّ .لذلؾ ّباتت ّالحاجة ّماسة ّإللقاء ّالضوء ّعمى ّسياستيا ّالخارجيةّ ,وعمى ّبعضّ
المرتكزات ّالتاريخية ّوالفكرية ّوالفمسفية ّالتي ّتستند ّإليياّ ,وعمى ّالوجية ّالمستقبمية ّالتي ّتقصدىا ّىذهّ

السياسةّ,وّيمكفّاعتبارّىذهّاألسبابّمبرراتّمنطقيةّليذهّالدراسةّّ.واعتمدّالباحثّالمنيجّالتاريخيّ
والمنيج ّالوصفي ّلمالئمة ّأدوات ّىذه ّالمناىج ّالبحثية ّمف ّاستعراض ّلألحداث ّالتاريخية ّوتحميمياّ

لموصوؿّإلىّالنتائجّالمطموبةّ,لمثؿّىذاّالنوعّمفّالدراساتّ .
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ّوىدفتّىذهّالدراسةّإلىّاإلحاطةّببعضّخصائصّالتفكيرّالصينيّوانعكاساتوّعمىّالسياسةّالخارجيةّ
الصينيةّوممارستياّ,تمييداّلفيـّىذهّالسياسةّ.وقدّافترضّالباحثّتراجعّتأثيرّالعامؿّاأليديولوجيّفيّ
السياسةّالخارجيةّالصينيةّلصالحّعامؿّالمصمحةّ,فأصبحتّالمشكمةّالبحثيةّفيّمعرفةّاتجاىاتّوّ

نتائجّالسياسةّالصينيةّّ .وأبرزّذلؾّمفّخالؿّالتساؤؿّالرئيسيّلمدراسةّالقائؿّإلىّأيفّتسيرّالسياسةّ

الصينية؟ّوكيؼّستكوفّممارساتّىذهّالسياسةّفيّالمستقبؿ؟ ّ

وقاـ ّالباحث ّبتقسيـ ّىذه ّالدراسة ّإلى ّأربعة ّفصوؿّ ,تناوؿ ّفي ّالفصؿ ّاألوؿ ّبعض ّخصائصّالفكرّ
السياسيّالصينيّ,وتناوؿّفيّالثانيّالصيفّوعالقتياّمعّكؿّمفّاالتحادّالسوفييتيّوالوالياتّالمتحدةّ

األمريكيةّفترةّحكـّماوّتسيّدونغ(ّ,)Mao Zedongأماّالفصؿّالثالثّفقدّتناوؿّالصيفّبعدّسياسةّ
اإل صالحّواالنفتاحّوعالقتياّمعّكؿّمفّالوالياتّالمتحدةّوروسياّاالتحاديةّوالعالقاتّالصينيةّالعربيةّ
وسطّ,وأخيراّتناوؿّفيّالفصؿّ
ّ
والعالقاتّالصينيةّاإلسرائيميةّوالمواقؼّالصينيةّمفّقضيةّالشرؽّاأل
الرابعّالسياسةّالصينيةّوخياراتياّوتحدياتياّ .

االستقالؿّالكامؿّواّنياءّ
ّ
ّواستنتجّالباحثّأفّسياسةّالصيفّالسابقةّكانتّتيدؼّإلىّتحقيؽّالحريةّو
فترةّمفّالذؿّوالميانةّحيثّتـّإنجازّىذهّالميمةّبنجاحّّ ,وأفّالسياسةّالصينيةّفيّالمرحمةّالقادمةّ

سيكوفّىدفياّالرئيسيّ-إضافةّإلىّاستمرارّتوفيرّأسبابّالقوةّوّالمنعةّ-ىوّإعادةّتوحيدّالصيفّمعّ
افّ,واستنتجّأيضاّأفّالصيفّرغـّقوتياّإالّأنياّلفّتكوفّقوةّإمبرياليةّوذلؾّلعدةّأسبابّأىمياّ
تايو ّ
القيـ ّالكونفوشية ّالتي ّينطمؽ ّمنيا ّالتفكير ّاالستراتيجي ّالصينيّ .و ّىذا ّكمو ّسيؤدي ّإلى ّأف ّتصبحّ

ارّفيّالعالـّ,وأفّالصيفّتتعامؿّمعّدوؿّالعالـّمفّخالؿّمبادئّ
ّ
الصيفّقوةّتحفظّالسالـّواالستقر
التعايشّالسمميّوىذاّيفتحّلياّأبوابّالتعاوفّمعّجميعّدوؿّالعالـّ .

 -1سامي مسمم " ,تأسيس العالقات الفمسطينية – الصينية" ,مؤسسة ياسر عرفات الكتاب
السنوي ,ع ,)3199( ,9ص.911-91 :

تحدثتّىذهّالدراسةّعفّتأسيسّالعالقاتّالفمسطينيةّ– ّالصينيةّ,فيّطورّتكويفّالكيافّالفمسطينيّ,

حيثّالتوافؽّفيّاألفكارّوالمعتقداتّبيفّقياداتّجميوريةّالصيفّالشعبيةّوّالقياداتّالفمسطينيةّ,معّ
ّعدوا ّمشتركاّ .فيي ّالتي ّتحتؿ ّاألراضي ّالعربيةّ
وجود ّعدة ّقواسـ ّمشتركة ّأىميا ّاعتبار ّإسرائيؿ ّ

والفمسطينيةّ ,وىي ّالتي ّتعتبرىا ّالصيف ّالذراع ّالتي ّتنفذ ّالمخططات ّاإلمبريالية ّالغربية ّفي ّالشرؽّ

األوسطّ .

ّوكانت ّجميورية ّالصيف ّالشعبية ّأوؿ ّمف ّاعترؼ ّبمنظمة ّالتحرير ّالفمسطينية ّممثال ّشرعيا ّووحيداّ

لمشعبّالفمسطينيّ,ودعمتّالشعبّالفمسطينيّفيّنضالوّضدّاالحتالؿّبشتىّالطرؽّوالوسائؿّ .

ّواعتمدّالباحثّالمنيجّالتاريخيّفيّدراستوّلمالئمةّأدواتوّمعّمثؿّىذهّالدراساتّ.وقدّافترضّالباحثّ
دعـّجميوريةّالصيفّالشعبيةّلمشعبّالفمسطينيّ ّوقضيتوّفيّوقتّمبكرّ .ومفّثـّابتدأّالباحثّبذكرّ

لمحةّعفّبدايةّالعالقاتّالصينيةّ– ّالعربيةّ,ثـّانتقؿّإلىّفكرةّدعـّالصيفّلحركاتّالتحررّالوطنيّ
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فيّالعالـّالثالثّ,وبيفّأفّالدعـّالصينيّلمقضيةّالفمسطينيةّجاءّفيّىذاّاإلطارّ.ثـّكافّالحديثّعفّ
بدايات ّالعالقات ّالصينية ّمع ّحركة ّفتح ّومف ّثـ ّمع ّمنظمة ّالتحرير ّالفمسطينيةّ .ثـّحرب ّ9199ـّ

وتداعياتيا ّعمى ّالعالقات ّالفمسطينية ّ– ّالصينيةّ ,والمواقؼ ّالصينية ّفي ّاألمـ ّالمتحدة ّتجاه ّالقضيةّ

الفمسطينيةّ,وأخيراّالمحاوالتّاإلسرائيميةّإلقامةّعالقاتّدبموماسيةّمعّجميوريةّالصيفّالشعبيةّ .
ّ

ّواختتـ ّالباحث ّدراستو ّبإيجاز ّالموقؼ ّالصيني ّمف ّالقضية ّالفمسطينية ّالمتمثؿ ّفي ّالدعـ ّالصينيّ
الكامؿ ّلمقضية ّالفمسطينيةّ ,واعتبار ّأف ّالشييديف ّياسر ّعرفات ّو ّأبو ّجياد ّىما ّمف ّابتدأ ّالعالقاتّ
الفمسطينية ّمع ّجميورية ّالصيف ّالشعبية ّواستم ار ّفي ّرعايتياّ ,مما ّكاف ّلو ّاألثر ّاإليجابي ّليس ّفيّ

تطوير ّالعالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّفحسبّ ,بؿ ّفي ّتطوير ّالعالقات ّالصينية ّ– ّالعربية ّأيضاّ.

بوّعمارّوأبوّجيادّفيّتنميةّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّستبقىّىيّاألساسّ
ّ
واعتبرّأفّإنجازاتّأ
الصمبّالتيّستبنيّعميياّالقياداتّالفمسطينيةّالمستقبميةّعالقاتياّمعّالصيفّ ّ.

 -9سامي مسمم " ,تطور العالقات الصينية اإلسرائيمية ".قضايا إسرائيمية ,المركز الفمسطيني
لمدراسات اإلسرائيمية (مدار) ,العدد  ,)3193( ,99ص.12-21 :

ّكانتّالنظرةّالعربيةّلمصيفّنظرةّالشريؾّوالداعـّوالمساندّإلىّوقتّقريبّ,إالّأفّالموقؼّالصينيّ
مفّالثورةّالسوريةّكافّلوّأثر ّسمبيّعندّالشعوبّالعربيةّ .ظيرّذلؾّاالستيجافّالعربيّمفّالموقؼّ

الصينيّفيّعدةّآراءّومقاالتّ,وتجاوزتّىذهّاالنتقاداتّالموقؼّالصينيّمفّالقضيةّالسوريةّلتصؿّ

إلىّالموقؼّالصينيّمفّالقضيةّالفمسطينيةّوالصراعّالفمسطينيّاإلسرائيميّ .ومفّىذهّالمقاالت ّمقالةّ

لمدكتور ّخالد ّالحروبّ ,حيث ّقاؿ"ّ :لقد ّشيدنا ّتطو ار ّكبي ار ّومدىشا ّومؤلما ّلمعالقات ّالصينية ّ–ّ

اإلسرائيمية ّعمى ّحساب ّعدالة ّقضية ّفمسطيفّّ ".وعالجت ّىذه ّالدراسة ّتطور ّالعالقات ّالصينية ّ–ّ
اإلسرائيميةّبتسمسؿّزمنيّمنذّوالدةّالدولتيفّ(إسرائيؿّوجميوريةّالصيفّالشعبية)ّ .

ّّوافترض ّالباحث ّأف ّصورة ّالصيف ّالشعبية ّفي ّالبمداف ّالعربية ّكانت ّصورة ّإيجابيةّ ,تحمؿ ّمعانيّ

الكفاحّومناىضةّاالستعمارّواإلمبرياليةّ .وبقيتّىذهّالصورةّّاإليجابيةّإلىّأفّبدأتّالثورةّالسوريةّ

ضدّبشارّاألسدّ .فاتخذتّالصيفّموقفاّرافضاّلمتدخؿّومؤيداّإليجادّحؿّسمميّعبرّالتفاوضّبيفّ
النظاـّو ّالثوارّ .وأدىّىذا ّالموقؼ ّإلى ّتدىور ّصورة ّالصيف ّعندّالشعوبّالعربيةّ ,مما ّأثار ّموجةّ

انتقاداتّواسعةّلدىّالرأيّالعاـّالعربيّ .ولكفّعمىّالرغـّمفّىذهّاالنتقاداتّفإفّصورةّالصيفّلدىّ
الشعوبّالعربيةّبقيتّإيجابيةّ,وافترضّالباحثّأيضاّأفّالصيفّبّنّتّ ّاستراتيجيتياّفيّالعقودّالسابقةّ
بيةّواّيرافّوالمحافظةّ
عمىّىذهّاإليجابيةّ,حيثّاىتمتّبركيزتيفّ :األولىّتأميفّالنفطّمفّالدوؿّالعر ّ
عمى ّبقاء ّالسوؽّالعربيّمفتوحاّلمنتجاتياّ ,والثانية ّتأميف ّالمشتريات ّالعسكرية ّالمتطورة ّوالتكنولوجياّ

العاليةّمفّأيّمصدرّمستعدّّلبيعياّلمصيفّبماّفيّذلؾّإسرائيؿّ .

قسّـ ّالباحث ّىذه ّالدراسة ّإلى ّأربعة ّأقساـّ :األوؿ ّتحدث ّعف ّالعالقات ّالصينية ّاإلسرائيمية ّفي ّّ91
عاماّ .والثاني ّتحدث ّعف ّالتبادؿ ّالتجاري ّبيف ّالدولتيفّ .والثالث ّتحدث ّعف ّالتعاوف ّالعسكري ّبيفّ
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عّالصيفّواّسرائيؿّوعمميةّالسالـّفيّالشرؽّاألوسطّ.وفيّالنيايةّتوصؿّ
ّ
الدولتيفّ.والرابعّعالجّموضو

الباحثّإلىّأفّالعالقاتّالصينيةّاإلسرائيميةّتطورتّبشكؿّكبيرّفيّمدةّقصيرةّرغـّالعقباتّالمتعددةّ
ياّ,وأفّىذهّالعالقاتّمستمرةّ
التيّواجيتياّ,بحيثّأصبحتّالصيفّأكبرّشريؾّتجاريّإلسرائيؿّفيّآس ّ
ّالرغـ ّمف ّالتناقض ّفي ّالمجاؿ ّالسياسيّ .أماّ
في ّالتطورّ ,وبخاصة ّفي ّالمجاؿ ّاالقتصاديّ ,عمى ّ

العالقات ّالعسكرية ّبيف ّالبمديف ّفيي ّأيضا ّمستمرة ّخاصة ّأف ّإسرائيؿ ّتعتبر ّمصد ار ّميما ّلتطويرّ
القدرات ّالعسكرية ّالصينية ّالتي ّتطمح ّإلى ّتحقيؽ ّالتوازف ّاالستراتيجي ّمع ّكؿ ّمف ّروسيا ّوالوالياتّ

المتحدةّاألمريكيةّ ّ.وتدؿّىذهّالعالقاتّبيفّالبمديفّعمىّجدّيةّكبيرةّفيّتطويرّىذهّالعالقاتّتطوي ارّالّ
تكادّتممسّمثموّفيّتطويرّالعالقاتّالعربيةّ–ّالصينيةّعمىّالرغـّمفّتوفّرّالفرصّلتطويرىاّ .

وأوصى ّالباحث ّبضرورة ّاالىتماـ ّبتطوير ّالعالقات ّالعربية ّعامة ّوالفمسطينية ّخاصة ّمع ّجميوريةّ

الصيفّالشعبية؛ّألىميةّىذهّالعالقاتّ ّ.

 -9محمد خير الوادي ,العالقات الصينية اإلسرائيمية :الحسابات الباردة ,بيروت :دار
الفارابي ,)3193( ,الطبعة األولى.

ّواّثنية ّىائمة ّتفصؿّ
ّواّسرائيؿّ ,وىناؾ ّفوارؽ ّحضارية ّوزمنية ّ
ليس ّىناؾ ّقرب ّجغرافي ّبيف ّالصيف ّ

بينيماّّ .واّسرائيؿ ّتعتبر ّالحميؼ ّاالستراتيجي ّلمخصـ ّاألوؿ ّلمصيف ّوىو ّالواليات ّالمتحدة ّاألمريكيةّ,
ومع ّذلؾ ّفقد ّتطورت ّالعالقات ّالصينية ّاإلسرائيمية ّبشكؿ ّغير ّعاديّ .وىذا ّكمو ّيعتبر ّمبر ار ّمقنعاّ

إلجراءّىذهّالدراسةّ .فتأتيّأىميةّىذهّالدراسةّمفّأىميةّالصيفّبالنسبةّلمعربّ .فقدّكانتّالصديؽّ

األىـّوالداعـّالرئيسيّلمقضاياّالعربيةّ,ومفّالضروريّالحرصّعمىّعدـّتأثيرّالتحسفّفيّالعالقاتّ
الصينيةّاإلسرائيميةّعمىّالعالقاتّالصينيةّالعربيةّ .

قسـ ّالباحث ّدراستو ّإلى ّستة ّفصوؿ ّوفصؿ ّسابع ّيحتوي ّعمى ّمالحؽ ّفي ّنفس ّالموضوعّ .حيثّ
ىداؼّالعالقاتّوأخيراّتوقعّمستقبؿّىذهّالعالقاتّ.
ّ
ابحّالعالقةّ,وأ
ّ
ناقشتّالدراسةّبدايةّالعالقاتّ,وكو

ّواستنتجّالباحثّأ فّىذهّالعالقاتّلـّتبدأّنتيجةّإلرادةّشعبيةّولكنياّجاءتّلتوفيرّحاجاتّمرحميةّآنيةّ
بيةّ,وأنياّتتعرضّلممدّوالجزر؛ ّألنياّ
فيفّ,وأفّىذهّالعالقاتّمحكومةّبعوامؿّدوليةّ,أمريكيةّوعر ّ
ّ
لمطر
يّ,وأنياّالّتستندّإلىّعالقاتّتاريخيةّراسخةّ
عالقةّتعاقدّلبيعّالخدماتّ ,حيثّالصيفّىيّالمشتر ّ

رغـّمحاوالتّإسرائيؿّإثباتّوجودّعالقاتّتاريخيةّ .

ّوأخيراّفإفّالعالقاتّالصينيةّاإلسرائيميةّقائمةّعمىّأساسّالمصمحةّ .وفيّحاؿّانتياءّىذهّالمصمحةّ

ستصبحّىذهّالعالقاتّميددةّ .لذلؾّتسعىّإسرائيؿّإليجادّمصالحّمستمرةّلمصيفّمعيا ّإلطالةّمدةّ

ىذه ّالعالقاتّّ .والنقطة ّاألىـ ّىنا ّىي ّأنو ّبقدر ّما ّيتعزز ّوضع ّإسرائيؿ ّفي ّالشرؽ ّاألوسط ّوتزدادّ
قوتياّ,تتضاعؼّحاجةّالصيفّإليياّ,والعكسّصحيحّ .

 -1ذياب الموح" ,موجز عن تاريخ العالقات الفمسطينية – الصينية" ,صحيفة القدس-93 :
www.alquds.com\news\article\view\id\403726 .3193-93
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ّواّقامة ّدولتوّ
لقد ّكاف ّالموقؼ ّالصيني ّداعما ّو ّمساندا ّدائما ّلمشعب ّالفمسطيني ّفي ّاستعادة ّحقوقو ّ

وعاصمتياّالقدسّالشرقيةّ.وأكد ىذا الموقؼ الصيني مجددًّا رئيس مجمس الدولة الصيني وفّجياّباو

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

المشروعة ,وتدعـ ّإقامة دولة فمسطيف المستقمة ذات السيادة الكاممة عمى أساس حدود )(1967

وعاصمتيا القدس الشرقية ,وتدعـ انضماـ فمسطيف إلى األمـ المتحدة وغيرىا مف المنظمات الدوليةّ.

فقدّصوتت الصيف إلىّجانب قرار االعتراؼ بفمسطيف دولة مراقب غير عضو في األمـ المتحدة في

اليوـ ّنفسوّ .كاف ّذلؾ ّمبر ار ّكافيا ّإلجراء ّىذه ّالدراسة ّومراجعة ّالمواقؼ ّالصينية ّتجاه ّالقضيةّ
الفمسطينيةّ,عمىّأساسّالفرضيةّالقائمةّإفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّدعمتّ ّوماّزالتّتدعـّالشعبّ
الفمسطينيّفيّاستعادةّحقوقوّ .

ّواعتمد ّالباحث ّالمنيج ّالتاريخي ّفي ّسرد ّاألحداث ّوالوقائع ّالتي ّمرت ّعمى ّالعالقات ّالفمسطينيةّ
الصينيةّمنذّتأسيسياّحتىّتاريخّكتابةّىذهّالدراسةّ .وتحدثّالباحثّعفّبدايةّالعالقاتّالفمسطينيةّ

الصينيةّمفّخالؿ ّمنظمةّالتحرير ّالفمسطينيةّوحركةّفتحّ,ثـّمفّخالؿّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّ.

ّوأظيرت ّالدراسة ّالمواقؼ ّالصينية ّتجاه ّالقضية ّالفمسطينيةّ .وتطرؽ ّلسبؿ ّالدعـ ّالصيني ّلمشعبّ
الفمسطينيّ .ثـ ّتحدث ّعف ّاالتفاقيات ّالمبرمة ّبيف ّالسمطة ّالوطنية ّالفمسطينية ّوجميورية ّالصيفّ

الشعبيةّّ.وأخيراّاعتبرّالباحثّأفّالعالقاتّالفمسطينيةّالصينيةّعالقاتّتاريخيةّومتميزةّّ.
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بينتّالدراسةّاف ّالصيف ّمرت ّبمرحمةّاالنكفاءّعمىّالذاتّوعدـّتدخمياّفيّمشاكؿّالمنطقةّ .واعتبرّ

الكاتبّأفّالسببّفيّذلؾّيع ّود ّلعدـّرغبةّالصيفّفيّإغضابّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّمفّجيةّ
وإلعطائياّاألولويةّلعالقاتياّاالقتصاديةّمعّبمدافّالمنطقةّعمىّغيرىاّمفّالعالقاتّ.لكفّىذاّالنيجّلـّ

يستمرّ .فقد ّبدأت ّالصيف ّالقياـ ّبدور ّأكثر ّنشاطا ّفي ّتسعينات ّالقرف ّالعشريفّ ,ما ّاعتبره ّالبعضّ

متعارضة ّبشأف ّتأثيراتوّ
فكار ّ ّ
مش ّروع ّقوة ّعالميةّ .وقد ّأثار ّالدور ّالصيني ّالمتصاعد ّتساؤالت ّو ّأ ًّا
المحتممةّفيّالعالقاتّاألمريكيةّ–ّالصينيةّ .

تتمثؿّاإلشكاليةّالبحثيةّبأفّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّمنطقةّالشرؽّاألوسطّمعقدةّومتداخمةّ,
بؿّتبدوّمتناقضةّأيضاّ.فالصيفّتقيـّعالقاتّمعّإسرائيؿّوتدعـّالفمسطينييفّ,وتقيـّعالقاتّقويةّمعّ
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إيراف ّوفي ّنفس ّالوقت ّعالقات ّقوية ّمع ّالسعوديةّ .وىذا ّيفتح ّالمجاؿ ّلعدد ّمف ّالسيناريوىاتّ
واالحتماالتّلمساراتّالعالقاتّوّتوازناتياّ ّ.

ّوانطمؽّالباحثّمفّخالؿّالفرضيةّالقائمةّإفّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّمنطقةّالشرؽّاألوسطّ,
تمرّبمرحمةّمفّالتحوؿّالجيوسياسيّواالستراتيجيّ.ووضعّقواعدّجديدةّفيّتعاممياّمعّّالقوىّالكبرىّ

التيّلياّمصالحّفيّالمنطقةّ.ماّيعدّتطوراّمفصمياّومتغيراّرئيساّفيّتحديدّمستقبؿّالمنطقةّوتوازناتّ
القوى ّفيياّ ,وربما ّفي ّالتمييد ّلقياـ ّنظاـ ّعالمي ّجديد ّثنائي ّأو ّمتعدد ّالقطبيةّّ .واستخدمت ّالدراسةّ

مقاربةّالمصمحةّالوطنيةّلتوضيحّاالستراتيجيةّالتيّاتبعتياّالصيفّلتأميفّمصالحياّفيّمنطقةّالشرؽّ
األوسطّوخاصةّفيّأعقابّالتطوراتّالسياسيةّالتيّشيدتياّالمنطقةّ ّ.

ّواستنتجّالباحثّوجودّعالقاتّصينيةّ– ّإسرائيميةّقويةّ .ووجودّبعضّالمشاكؿّفيّالعالقاتّالصينيةّ
– ّالعربيةّ,مثؿّ :الصعوباتّالثقافيةّوالمغويةّواعتمادّكؿّمفّالعربّوالصينييفّعمىّالمصادرّالغربيةّ
فيّمعموماتّكؿّمنيماّعفّاآلخرّ .والحظّأيضاّتطورّالدورّالصينيّفيّالقضاياّالدوليةّعامةّوّ

وىذاّيتطمبّانتباهًّأكبرّمفّالدوؿّالعربيةّلمسياسةّالصينيةّفيّالمنطقةّ
ّ
مشكمةّالشرؽّاألوسطّخاصةّ.
ووجوبّتطويرّالعالقاتّالعربيةّ–ّالصينيةّبشكؿّأفضؿّ .

وأوصىّالباحثّبوجوبّالعمؿّعمىّقياـّعالقاتّعربيةّ– ّصينيةّعمىّقاعدةّالتعاوفّالحضاريّوّ
تبادؿّالمصالحّ,وتوسيعّالتبادؿّالثقافيّ,وزيادةّالتعاوفّاالقتصاديّبيفّالصيفّوالدوؿّالعربيةّ .
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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التعقيب عمى الدراسات السابقة:
إ فّالدراساتّالعمميةّحوؿّىذاّالموضوعّقميمةّجداّ,وّغيرّكافيةّ,والّيوجدّرسائؿّماجستيرّأوّدكتوراهّ
(عمى ّحد ّعمـ ّالباحث) ّفي ّىذا ّالموضوعّ ,لذلؾ ّاعتمد ّالباحث ّعمى ّبعض ّاألبحاث ّوالمقاالتّ

المنشورةّوالقيّمةّفيّىذاّالموضوعّ .

مفّخالؿّاالطالعّعمىّىذهّالدراساتّيتبيفّماّيأتيّ ّ:

 -9عدـّوضوحّالمنيجيةّالمتبعةّفيّبعضّالدراساتّ.
 -1إ فّكؿّدراسةّقدّغطتّفترةّمحددةّمفّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّ,أوّتحدثتّعفّموضوعّ
الدراسةّمف ّجانبّمعيفّ,ولكنياّلـ ّتجمؿّفترة ّالعالقات ّكاممةّ ,أوّكافة ّالمواضيعّفي ّىذهّ

العالقة.

 -3يالحظّالتركيزّعمىّالحسناتّفيّىذهّالعالقاتّدوفّالتركيزّعمىّاإلخفاقاتّ.
ّواعتمد ّالباحث ّعمى ّىذه ّالدراسات ّفي ّكثير ّمف ّالمعمومات ّالتي ّغطت ّفترات ّمتقطعة ّمف ّمدةّ

الدراسةّ ,وساعدت ّىذه ّالدراسات ّفي ّمعرفة ّعدد ّمف ّالمصادر ّالتي ّتحدثت ّعف ّموضوع ّالدراسةّ,

خاصة ّالمراجع ّاألجنبيةّ ,مثؿ ّالصحؼ ّوالمجالت ّالصينية ّالتي ّنشر ّفييا ّالكثير ّمف ّالمقاالت ّوّ

التصريحاتّلممسّؤوليفّالصينييف.

ّومفّاألمورّتميزّىذهّالدراسةّعفّالدراساتّالسابقةّماّيأتي:
 -9تغطيةّالفترةّالزمنيةّالكاممةّمنذّبدايةّىذهّالعالقاتّلتحديدّالتغيرّفيّنمطّالسياسةّالخارجيةّ
الصينيةّتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّ.

 -1محاولة ّرصد ّاألحداث ّضمف ّالتسمسؿ ّالتاريخي ّمع ّبياف ّانعكاسات ّىذه ّاألحداث ّعمىّ
العالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينية.

 -3تبييفّتأثرّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّبتطورّالعالقاتّالصينيةّمعّكؿّمفّالدوؿّالعربيةّ
ومعّإسرائيؿ.

خفاؽّفيّىذهّالعالقاتّوأسبابّىذهّاإلخفاقاتّ ّ.
ّ
 -9محاولةّرصدّمواقعّاإل
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
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الفصل الثالث
العالقات الصينية – الفمسطينية ()9191 - 9191
مقدمة
فيّإطارّتقسيـّىذاّالفصؿّلعدةّمراحؿّ,سيتـّالتطرؽّإلىّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّخالؿّالفترةّ
الماويةّ .سيناقش ّالمبحث ّاألوؿ ّالعوامؿ ّالمؤثرة ّعمى ّالسياسة ّالصينية ّتجاه ّالقضية ّالفمسطينيةّ,
والتوجياتّالسياسيةّالصينيةّلمقضيةّالفمسطينيةّمفّخالؿّالدوؿّالعربيةّبدايةّ,ثـّمفّخالؿّالعالقاتّ

الصينية ّالفمسطينية ّالمباشرةّ .وسيناقش ّىذا ّالمبحث ّكيؼ ّتأثر ّتطور ّالعالقات ّالصينية ّالفمسطينيةّ
حداثّفيّىذهّالفترةّ .ثـّسيناقشّالمبحثّالثانيّانعكاسات ّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّعمىّ
ّ
بأىـّاأل

عالقةّكؿّمنيماّمعّاألطراؼّالدوليةّواإلقميميةّ .
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المبحث األ ول :التوجو السياسي الصيني لمقضية الفمسطينية
المطمب األ ول :التفاعالت الصينية مع القضية الفمسطينية من خالل الحكومات العربية
موضوع ّالدراسة ّيعنى ّبالعالقات ّالصينية ّالفمسطينيةّمف ّ9191ـ ّ– ّ1193ـّ ,حيث ّاختار ّالباحثّ
عاـّ9191ـّليكوفّنقطةّالبدايةّفيّىذهّالدراسةّ.والّيقصدّمفّذلؾّأنوّلـّتكفّىناؾّعالقاتّصينيةّ

– ّفمسطينية ّقبؿ ّىذا ّالتاريخّ ,بؿ ّعمى ّالعكس ّتماماّ ,فإف ّالعالقات ّبيف ّالشعب ّالصيني ّوالشعبّ
العربيّعامة ّ(وّمفّضمنوّالشعبّالفمسطيني) ّكانتّموجودةّمنذّأكثرّمفّّ 1111عاـّ,وقدّمرتّ
وتطورتّعبرّعدةّمراحؿّ,وقدّكانتّعالقاتّوديةّوتعاونيةّ .ولكفّاختيارّىذاّالتاريخّمرتبطّبتغيرّ

سيطرّالحزبّالشيوعيّالصينيّعمىّالحكـّوأعمفّقياـّ
ّ
النظاـّالسياسيّالصينيّفيّىذاّالعاـّ .فقد ّ

جميورية ّالصيف ّالشعبية ّفي ّأكتوبر ّ9191ـّ 9.ولكف ّقبؿ ّالدخوؿ ّفي ّعالقات ّجميورية ّالصيفّ
الشعبيةّمعّالفمسطينييفّالّبدّمفّالتطرؽّإلى ّالجميورية ّالصينيةّ ّوتفاعميا ّمعّالقضيةّالفمسطينيةّفيّ

مؤسساتّاألمـّالمتحدةّّقبؿّعاـّّ .9191
تأسست ّالجميوريةّالصينيةّعاـّ9199ـّبعد ّانياءّحكـّاالباطرةّوتـّتعييفّصفّياتّسيف( Sun
ّ )Yixianرئيسا ّمؤقتاّ ,ثـ ّتـ ّانتخاب ّيواف ّشيكاي ّرسميا ّكرئيس ّلمبالد ,إال ّأنو ّقاـ ّبحؿ ّمجمسّ

الكومينتانغ ّ وعطؿّالعمؿّبالدستورّبموجبّسمطاتوّكرئيسّلمبالدّوأعمفّنفسوّإمبراطوراّعمىّالصيفّ
في ّاألوؿ ّمف ّيناير ّعاـ9199ـّ ّ ,وبعد ّوفاة صف ّيات ّسيف ّفي ّعاـ ّّ 9111أصبح شيانغ ّكايّ

شيؾ( )Chiang Kai-shekزعيماّلمكومينتانغّ.وبعدّتزعموّلمحزبّقاـّشيانغ ّبحممةّعسكريةّناجحةّ
عمى ّأباطرة ّالحرب ّفي ّشماؿ ّالبالد ّبمعاونة االتحاد ّالسوفيتي فيما ّبيف ّعامي ّّ 9119و ّّ9119

استطاعّخاللياّتوحيدّالصيفّمجدداّتحتّرايةّالكومينتانغّ.وخالؿّتمؾّالحممةّومنذّالمحظاتّاألولىّ

لإلعدادّلياّ,قاـّالخبراءّالسوفييتّبتدريبّالعناصرّالعسكريةّالصينيةّوتوفيرّالدعايةّوالتعبئةّالعامةّ
والسالح ّمف ّأجؿ ّنجاحياّ ,إال ّأف ّشيانغ ّلـ ّيحفظ ّالجميؿ ّلمسوفييت ّوقاـ ّبطرد ّالخبراء ّفور ّإحكاـّ

قبضتوّعمىّزماـّاألمور ّوأقدـّعمىّطردّالعناصر ّالشيوعية واليسارية مفّالكومينتانغّ( Chinese

ّ)Kuomintang partyمماّألقىّالبالدّفيّأتوف الحربّاألىميةّ .وّلكفّبعدّالغزوّاليابانيّلمصيفّ
شكؿّالحزبّالشيوعيّالصينيّمعّحزبّالكومينتانغّالجبيةّالوطنيةّالمتحدةّلمقاومةّالغزوّاليابانيّ,وّ
لكف ّبعد ّانتياء ّالحرب ّالعالمية ّالثانيةّ ,و ّلكي ّيحافظ ّالكومينتانغ ّعمى ّسيطرتو ّمنفردا ّعمى ّالحكـّ
ىاجمتّقواتوّقواتّالحزبّالشيوعيّالصينيّفيّّ 19يونيوّ9199ـّمعمنتاّبدايةّالحربّاالىميةّالتيّ

1
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اسفرتّعفّسيطرةّالحزب ّالشيوعيّالصينيّعمىّالحكـّوّقياـّجميوريةّالصيفّالشعبيةّوّىروبّ

الك ّومينتانغّالىّتايوافّعاـّ9191ـّ ّّّّ9.

ّوفي ّالدورة ّالخاصة ّالتي ّعقدتيا ّاألمـ ّالمتحدة ّلمنظر ّفي ّالقضية ّالفمسطينية ّفي ّإبريؿ ّسنة ّّ,9199

اعترضتّالصيفّعمىّمشروعّالقرارّالعربيّالذىّيطمبّإنياءّاالنتدابّووقؼّاليجرةّالييوديةّواعالفّ
استقالؿ ّفمسطيفّ ,وعمى ّمشروع ّالقرار ّالبولندي ّالتشيكي ّالذي ّيطالب ّبحضور ّالوكالة ّالييوديةّ
اجتماعات ّالجمعية ّالعامةّ ,ما ّأدى ّإلى ّسقوط ّالمشروعيفّ .فقد ّأوضح ّلبوتشي ّممثؿ ّالصيفّ ,أف ّحؿّ

الموقؼ ّيتأسس ّعمى ّرضاء ّاألطراؼ ّالمعنية ّمباشرةّ ,وأف ّكؿ ّالجيود ّيجب ّأف ّتوجو ّلتحقيؽ ّالتعاوفّ
والتوفيؽ ّبيف ّالعرب ّوالييود ّلكي ّيصموا ّإلى ّتسويةّ .لذلؾ ّامتنعت ّالصيف ّعف ّالتصويت ّفي ّلجنةّ

فمسطيف ّالتابعة ّلألمـ ّالمتحدة ّفي ّّ 19نوفمبر ّسنة ّّ 9199عمى ّمشروع ّالقرار ّالعربي ّبشأف ّجعؿّ
فمسطيف ّدولة ّواحدةّ ,وعمى ّمشروع ّتقسيـ ّفمسطيف ّ(وىو ّالمشروع ّالذي ّفاز ّبأغمبية ّاألصوات)ّ
وامتنعت ّعف ّالتصويت ّعمى ّنفس ّالمشروع ّفي ّالجمعية ّالعامة ّفي ّّ 11نوفمبر ّسنة ّّ 9199وىوّ

المشروعّالذيّفازّبأغمبيةّّ33ضدّّ93صوتاّ 1.

ّواعترض ّكذلؾ ّمندوب ّالصيف ّتنجفو ّتسيانج ّداخؿ ّمجمس ّاألمف ّفي ّّ 91مارس ّسنة ّّ 9199عمىّ
تدخؿ ّاألمـ ّالمتحدة ّعسكريا ّلفرض ّقرار ّالتقسيـ ّعمى ّالعرب ّبالقوةّ ,أو ّأف ّتعطى ّبعض ّالدوؿ ّحؽّ

القياـ ّبمثؿ ّىذا ّالتدخؿّ .وفى ّّ 91مايو ّسنة ّّ 9199أعمف ّالمندوب ّأسفو ّالعتراؼ ّالواليات ّالمتحدةّ
بإسرائيؿ ّألف ّذلؾ ّقد ّزاد ّمف ّالمصاعب ّالتي ّيتعذر ّمعيا ّعمى ّمجمس ّاألمف ّإيقاؼ ّالنزاع ّالقائـ ّفيّ

فمسطيفّ .كما ّأف ّاالعتراؼ ّاألمريكي ّقد ّأفقد ّلجنة ّاليدنة ّحيادىا ّالذي ّكاف ّيعتبر ّالوسيمة ّالوحيدةّ

لمسيطرةّعمىّالنزاعّ .

ّواعتبرتّالصيفّأنوّالّيوجدّفيّميثاؽّاألمـّالمتحدةّماّيخولياّحؽّتقسيـّأيّدولةّأوّإقميـّ,لذلؾّ
اعترضتّعمىّقرارّالتقسيـّ .وكانتّترىّأفّالوالياتّالمتحدةّمنحازةّلجانبّإسرائيؿّ,لذلؾّاعترضتّ
عمىّاالقتراحّاألمريكيّالذيّطمبّفرضّعقوباتّإذاّلـ ّتتوقؼّالقواتّالمتحاربةّعفّالقتاؿّ.ثـ ّأعمفّ

الوفدّالصيني ّتحبيذه ّلمشروع ّالقرار ّالسوري ّبشأف ّاستشارة ّمحكمة ّالعدؿ ّالدولية ّفي ّعدـ ّمشروعيةّ
إعالف ّالدولة ّالييودية ّوبعض ّالنقاط ّاألخرىّ ّ .وفيّّ 11أغسطسّسنةّ9119ـّطالبّمندوبّالصيفّ

الوطنيةّفيّمجمسّاألمفّبتسويةّشاممةّونيائيةّلمقضيةّالفمسطينيةّعمىّأساسّالسالـّالعاـّوالنيائيّّ.
ومف ّىنا ّيتضح ّأف ّحكومة ّالجميورية ّالصينية ّقد ّاتخذت ّخالؿ ّالسنوات ّالثالث ّالسابقة ّعمى ّقياـّ
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الصيفّالشيوعيةّموقفاّوسطاّ,قواموّاالعتراؼّلكؿّمفّالطرفيفّبحقوقوّ,عمىّأساسّتسويةّشاممةّيتـّ

التوصؿّإليياّعفّطريؽّالطرفيفّ ّ.9

بعدّإعالفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّلـّيكفّالتغييرّفيّالنظاـّالسياسيّالصينيّذاّتأثيرّداخميّفقطّ,
بؿ ّكاف ّليذا ّاإلعالف ّأثر ّكبير ّعمى ّالعالقات ّالخارجية ّالصينيةّ ,وعمى ّالتوجيات ّالصينية ّتجاهّ

القضاياّالدوليةّالمختمفةّ ّ .وفيّىذاّالوقتّلـّيكفّقدّتبمورّكيافّسياسيّفمسطينيّمستقؿّ.فقدّكانتّ
الضفةّالغربيةّتحتّحكـّالمممكةّاالردنيةّالياشميةّوّكافّقطاعّغزةّتحتّحكـّمصرّ,فكافّالتفاعؿّ

الصينيّمعّالقضيةّالفمسطينيةّمفّخالؿّاألنظمةّالعربيةّالقائمةّفيّىذهّالفترةّ,واستمرّىذاّالتفاعؿّ

إلى ّأف ّابتدأت ّالعالقات ّالصينيةّ -الفمسطينية ّبشكؿ ّمباشر ّعاـ ّ9199ـّ ,تمؾ ّالتي ّسوؼ ّتتـّ
مناقشتياّبعدّتوضيحّالعوامؿّالتيّأثّرتّعمىّالسياسةّالصينيةّفيّىذهّالمرحمةّ .

العوامل المؤثرة عمى السياسة الصينية تجاه القضية الفمسطينية في ىذه الفترة:
مفّالميـّقبؿّالبدءّفيّتحميؿّتطورّالسياسةّالصينيةّإزاءّقضيةّفمسطيفّ,توضيحّمختمؼّاالعتباراتّ
العامة ّالمؤثرة ّفي ّىذه ّالسياسةّ ,سواء ّأكانت ّاعتبارات ّعقائدية ّتتعمؽ ّبالمفيوـ ّالصيني ّلحركاتّ

التحررّالوطنيّ,أـّسياسيةّ,ومفّذلؾّالموقؼّالصينيّإزاءّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّواألمـّالمتحدةّ,
والعالقاتّالعربيةّالصينيةّ,والتضامفّاألفريقيّاآلسيويّ ّ.

أوال -العوامل األيديولوجية:
يمعب ّالعامؿ ّاأليديولوجيّالقائـّعمىّأساسّالصراعّالطبقي ّدو ارّرئيسا ّفي ّتكييؼ ّالسياسة ّالخارجيةّ

الصينيةّ .فالصيف ّترى ّأف ّالوضع ّالعالمي ّالواقعيّ ,والتحميؿ ّالطبقي ّلمتناقضات ّاألساسية ّفي ّالعالـّ

المعاصرّ ,يفرضاف ّخطا ّمعينا ّلمحركة ّالشيوعية ّالعالمية ّموجّيا ّضد ّاالستراتيجية ّالعالمية ّالمعاديةّ
لمثورة ّبقيادة ّاالستعمار ّاألمريكيّ .وأساس ّىذا ّالتحميؿ ّمف ّوجية ّنظر ّالصيف ّالظروؼ ّالتي ّسادتّ

العالـّمنذّالحربّالعالميةّالثانيةّ,وأىمياّتعاظـّقوىّالمعسكرّاالشتراكيّ,وحموؿّاالستعمارّاألمريكيّ
محؿّالقوىّالفاشيةّومحاولتوّإقامةّإمبراطوريةّعالميةّ,وانتقاؿّالمركزّالثوريّالحقيقيّإلىّمناطؽّآسياّ
وأفريقياّوأمريكاّالالتينيةّ,نظ ارّلتجمعّمختمؼّأنواعّالتناقضاتّالمعاصرةّفيّىذهّالبالدّ .

ومف ّأجؿ ّذلؾ ّفإف ّميزاف ّالقوى ّالعالمية ّال ّيتحدد ّفقط ّنتيجة ّلمصراع ّبيف ّالنظاميف ّاالشتراكيّ

والرأسماليّ,ولكفّيتحددّأيضاّنتيجةّالصراعّالثوريّضدّاالستعمارّفيّآسياّوأفريقياّوأمريكاّالالتينيةّ.
وبناءّعميوّيجبّدعـّوتأييدّالثورةّفيّىذهّالبالدّ .وحسبّالمفيوـّالصينيّفإف ّآسيا ّوأفريقيا ّوأمريكاّ
1
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الالتينية ّىي ّريؼ ّالعالـ ّبينما ّالبالد ّالغربية ّالرأسمالية ّ ّىي ّالمدفّ .وكما ّنجحت ّالثورة ّالصينيةّ
بحصارّالريؼّالصينيّالثائرّلمدنوّالواقعةّفيّقبضةّالقوةّاالستعماريةّاألجنبيةّوالرجعيةّالمحميةّعفّ

طريؽ ّالحرب ّالثورية ّالمسمحة ّوالعنيفةّ ,فإف ّالطريؽ ّالوحيد ّلنجاح ّثورات ّشعوب ّالعالـ ّالثالث ّإنماّ

يكوف ّبحصار ّريؼ ّالعالـ ّلمدنوّ ,أي ّحصار ّالبالد ّالرأسمالية ّفي ّالغرب ّبواسطة ّالثورات ّالمسمحة ّفيّ

القارات ّالثالثّ .معنى ّذلؾ ّأف ّالقضاء ّعمى ّاإلمبريالية ّوتحقيؽ ّتقدـ ّدوؿ ّالعالـ ّالثالث ّيتـ ّفقط ّعفّ

طريؽ ّشف ّثورات ّعالمية ّأساسيا ّالعنؼ ّالمسمحّ 9.ليذا ّترى ّالصيف ّأف ّإيقاؼ ّالحروب ّاالستعماريةّ
ضدّحركاتّالتحررّالوطنيّالّيكوفّإالّبالتأييدّالتاـّلمحركاتّالثوريةّوتحريؾّالجماىيرّفيّكؿّمكافّ

مفّالعالـّفيّنضاؿّطويؿّاألمدّضدّاإلمبرياليةّ.يترتبّعمىّىذهّاأليديولوجيةّالتيّتركزّعمىّأىميةّ

حركاتّالتحررّالوطنيّ,عدةّنتائجّىامةّبخصوصّالقضيةّالفمسطينيةّ,وأىمياّ :

ّ -1تأييدّالصيفّالشعبيةّلمكفاحّالفمسطينيّالمسمحّ,عمىّأساسّأنوّجزءّمفّحركةّالثورةّالعالميةّ
اليادفة ّإلى ّإضعاؼ ّاالستعمار ّالعالمي ّالذى ّتتزعمو ّالواليات ّالمتحدةّ .وقد ّعبر ّعف ّذلؾّ
مصدر ّصيني ّبقولو ّإف ّكفاح ّالشعب ّالفمسطيني ّوالشعوب ّالعربية ّاألخرى ّضد ّاالستعمارّ

األمريكيّواسرائيؿّ,ىوّجزءّالّيتج أزّمفّالكفاحّالثوريّالعالميّ1.

ّ -2الحرب ّالثورية ّفي ّفمسطيف ّنموذج ّلممفيوـ ّالصيني ّعف ّمحاصرة ّالريؼ ّالثوري ّالفمسطينيّ

لمدف ّالعالـ ّ(إسرائيؿ)ّ .بؿ ّإف ّىناؾ ّدراسات ّنشرت ّفي ّبكيف ّتوضح ّمدى ّتأثر ّالثورةّ
الفمسطينيةّبتعاليـّماوّ,وبالذاتّبصددّحربّالشعبّالثوريةّالعنيفةّ,ومحاولةّالربطّأيديولوجياّ
بيفّالثورةّالفمسطينيةّوأفكارّماوّ3.

ثانيا– العوامل السياسية:
تأثرت ّالسياسة ّالصينية ّتجاه ّالقضية ّالفمسطينية ّباألسس ّالعامة ّلمسياسة ّالخارجية ّالصينيةّ

وبعالقة ّالصيف ّالشعبية ّمع ّبعض ّدوؿ ّالعالـّ ,مع ّتفاوت ّتأثير ّىذه ّاألسس ّعمى ّالقضيةّ
الفمسطينيةّ.ولكفّأىـّىذهّاألسسّىيّالتاليّ :

 -9مناىضةّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّ ّ:
كانتّالصيف ّالشعبية ّتعتبر ّالواليات ّالمتحدة ّالعمود ّالفقري ّلإلمبريالية ّالعالمية ّفي ّىذهّالفترةّ ,وأنياّ
العدو ّالرئيسي ّلمصيف ّفي ّالمجاؿ ّالدوليّ .ويرجع ّذلؾ ّإلى ّالمواقؼ ّاألمريكية ّالعدائية ّمف ّالصيفّ
1

تصرٌحات ماو تسً دونغ( ,)Mao Zedongالمجلد التاسع( ,بكٌن :دار النشر باللغات االجنبٌة)1964 ,
https://sites.google.com/site/maoforarab/msw-v9/5
2
سلٌم ,1971 ,مصدر سابق.
3
هاشم بهبهانً ,سٌاسة الصٌن الخارجٌة فً العالم العربً  ,1975-1955ترجمة سامً مسلم( ,بٌروت :مؤسسة االبحاث العربٌة ,ط,1
 ,) 1914ص.74 :
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الشعبية ّكدعميا ّنظاـ ّشيانج ّكاي ّشيؾ ّفي ّتايوافّ ,واتباعيا ّسياسة ّعزؿ ّالصيف ّالشعبية ّعف ّالعالـّ

الخارجيّ ,والتنديد ّبنظامياّ ,وتدخميا ّالعسكري ّفي ّكوريا ّوفيتناـّ .كؿ ّذلؾ ّجعؿ ّالنضاؿ ّضد ّالوالياتّ
المتحدة ّفي ّكؿ ّمكاف ّيمثؿ ّاألولوية ّالمطمقة ّفي ّالسياسة ّالخارجية ّالصينيةّ ,حيث ّقاؿ ّماو ّتسيّ
دونغ("ّ :)Mao Zedongيا ّشعوب ّالعالـ ّ ّاتحدوا ّواىزموا ّالمعتديف ّاألمريكييف ّوجميع ّكالبيـّ
التابعةّ ّ9".

وانعكستّمناىضةّاإلمبرياليةّعمى ّالسياسة ّالصينية ّتجاهّإسرائيؿّ.وكاف ّمبعثيا ّالرئيسي ّأف ّإسرائيؿّ
قاعدة ّاإلمبريالية ّاألمريكية ّفي ّالشرؽ ّاألوسط ّتيدد ّحركات ّالتحرر ّالوطني ّالعربيةّ ,وىي ّأداة ّليذهّ
اإلمبرياليةّ .فيقوؿ ّماو ّتسي ّدونغ(ّ )Mao Zedongفي ّىذا ّالصدد"ّ :إف ّاإلمبريالية ّاألمريكية ّىيّ

التي ّخمقت ّإسرائيؿ؛ ّألنيا ّتخشى ّالعرب"ّ ,وقاؿ ّشوّاف ّالي ّرئيسّوزراءّالصيف"ّ :إف ّإسرائيؿ ّىيّ
قاعدة ّلإلمبريالية ّالغربية" ّويضيؼ ّ"أف ّإسرائيؿ ّىي ّمثاؿ ّنموذجي ّلمحاولة ّالواليات ّالمتحدة ّتيديدّ

السالـ ّواألمف ّفي ّالعالـّودعـ ّاالستعمار ّالجديد ّفي ّالشرؽ ّاألوسطّواستعباد ّشعوبوّوّخاصةّالشعبّ
العربيّالفمسطينيّ1".وىكذا ّفإف ّكؿ ّالبيانات ّوالتصريحات ّالصينيةّتؤكد ّباستمرار ّأف ّالواليات ّالمتحدةّ
ىي ّالعدو ّاألوؿ ّالذي ّينبغي ّعمى ّالشعب ّالفمسطيني ّمحاربتو؛ ّألف ّإسرائيؿ ّليست ّإال ّأداتياّّ ,وأفّ

القضاءّعمىّاألداةّيتطمبّإضعاؼّاألصؿّأوالّ .
ّ -1شجبّاألمـّالمتحدة:

لـّتستطّعّالصيفّالشعبيةّالحصوؿّعمىّمقعدّجميوريةّالصيفّفيّاألمـّالمتحدةّومؤسساتياّ,
بسبب ّسياسة ّالواليات ّالمتحدة ّالمعادية ّلمصيف ّالشعبية ّوسيطرتيا ّعمى ّالقرار ّفي ّاألمـّ

المتحدةّ,ماّمنعّانضماـّالصيفّالشعبيةّلممؤسسةّالدوليةّمفّّ3.9199-9191كانتّالصيفّ
الشعبية ّترى ّأف ّاألمـ ّالمتحدة ّىي ّأداة ّتسيرىا ّالواليات ّالمتحدة ّاألمريكية ّلتحقيؽ ّأغراضياّ,
وأنيا ّأداة ّىامة ّلالستعمار ّالجديد ّلمتدخؿ ّفي ّالشّؤوف ّالداخمية ّلمدوؿ ّالمناىضة ّلو ّولممارسةّ

العدوافّعميياّ .
مف ّىذه ّالنقطة ّينبثؽ ّشجب ّالصيف ّالشعبية ّلق اررات ّاألمـ ّالمتحدة ّالمتعمقة ّبفمسطيفّفيّىذهّالفترةّ,
وادانتيا ّألي ّتسوية ّلمقضية ّتتـ ّفي ّنطاؽ ّاألمـ ّالمتحدة؛ ّألنيا ّستكوف ّبمثابة ّمحاباة ّلإلمبرياليةّ

األمريكيةّ .فالبياف ّالصيني ّالفمسطيني ّالصادر ّمف ّبكيف ّفي ّمارس ّسنة ّّ 9191أكّدّمفّخالؿ ّإعالفّ

الطرفيفّ"أفّالسياسةّالخاطئةّالتيّانتيجتياّمنظمةّاألمـّالمتحدةّتجاهّالمسألةّالفمسطينيةّخالؿّالستّ
عشرة ّسنة ّالماضية ّفشمت ّفي ّإعادة ّالجئ ّعربي ّواحد ّإلى ّوطنوّ ,وتبرىف ّالحقائؽ ّالمتعمقة ّبالمسألةّ

1

المصدر نفسه ,ص.14 :
2
سلٌم ,1971 ,مصدر سابق.
3
جعفر عبد السالم" ,الوجود الصٌنً الجدٌد فً االمم المتحدة" ,القاهرة :مجلة السٌاسة الدولٌةٌ 1 ,ناٌر .1972-
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=213360&eid=1032
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الفمسطينية ّمف ّجديد ّعمى ّأف ّمنظمة ّاألمـ ّقد ّأصبحت ّأداة ّلالستعمار ّاألمريكي ّوحميفة ّلو ّفي ّتنفيذّ

سياستوّالعدوانيةّالحربيةّ 9".

ّ -3توثيؽّأواصرّالتضامفّاألفريقيّاآلسيويّ ّ:
سياّوأفريقياّإضافةّإلىّأمريكاّالالتينيةّىيّالتيّتريدّ
إفّمعظـّدوؿّالعالـّالثالثّالتيّتتمركزّفيّآ ّ

مقاومةّاإلمبرياليةّوالييمنةّ,والصيفّتعتبرّنفسياّجزًّءا ّمفّالعالـّالثالثّ1.لذلؾّفييّتركزّعمى ّأىميةّ

حركات ّالتحرر ّالوطني ّفي ّبالد ّالعالـ ّالثالثّ ,وىي ّتعمّؽ ّأىمية ّكبيرة ّعمى ّحركة ّالتضامف ّاألفريقيّ
اآلسيويّنظ ارّلماّيمكفّأفّتقوـّبوّالصيفّالشعبيةّمفّدورّفيّالمحيطّالدوليّمفّخالؿّىذهّالحركةّ.

كما ّتعمؿ ّجاىدة ّعمى ّتنميةّىذّالدور ّوتدعيموّ .وقد ّانعكسّىذاّالموقؼ ّعمى ّالسياسة ّالصينية ّتجاهّ
قضية ّفمسطيف ّمف ّخالؿ ّاعتبار ّنضاؿ ّالشعب ّالعربي ّالفمسطيني ّوالشعوب ّالعربية ّاألخرى ّضدّ

إسرائيؿ ّجزًّءا ّال ّيتج أزّمف ّنضاؿ ّالشعوب ّاآلسيوية ّاألفريقية ّاألكبر ّضد ّاالستعمارّ .إضافةّإلى ّذلؾّ
فاف ّالدوؿ ّالعربية ّتشكؿ ّقوة ّىامة ّمؤثرة ّفي ّحركة ّالتضامف ّاألفريقي ّاآلسيوي ّالتي ّتسعى ّالصيفّ

لدعمياّ,ماّيؤثّرّبالتاليّعمىّسياسةّالصيفّإزاءّالقضاياّالعربيةّ.أضؼّإلىّذلؾّأفّحركةّالتضامفّ

األفريقي ّاآلسيوي ّذاتيا ّتمعب ّدو ار ّىاما ّفي ّالقضية ّالفمسطينيةّ ,عمى ّاألقؿ ّمف ّخالؿ ّعزؿ ّإسرائيؿّ
عفّحركةّالمجموعةّاألفريقيةّاآلسيويةّالدوليةّوادانتياّالمستمرةّإلسرائيؿّفيّالعديدّمفّمؤتمراتياّ ّ3.
ّ -9توثيؽّالعالقاتّبيفّالصيفّالشعبيةّوالدوؿّالعربيةّ ّ:
اعترفتّإسرائيؿّبالصيفّالشعبيةّبعدّإعالفّقيامياّعاـّ9191ـّبشيورّقميمةّ .ولكفّالصيفّلـّتبادؿّ

إسرائيؿ ّىذاّاالعتراؼ ّعمىّالرغـ ّمف ّعدـ ّاعتراؼ ّالدوؿّالعربية ّبجميورية ّالصيفّالشعبية ّإال ّبعدّ
عاـ ّ9119ـّ .قاؿ ّماو ّتسي ّدونغ("ّ :)Mao Zedongإف ّالصيف ّرفضت ّاالعتراؼ ّاإلسرائيميّ
ورفضتّاالعتراؼّبإسرائيؿ؛ّألنناّعممناّأفّاألمةّالعربيةّكمياّضدّإسرائيؿّ,ونحفّمفّجانبناّالّيمكفّ

أفّنعترؼّبإسرائيؿ؛ ّألنياّقاعدةّلإلمبرياليةّاألمريكيةّوالبريطانيةّوالفرنسيةّواأللمانيةّالغربيةّ 9".وىذاّ
فّالقضيةّالفمسطينيةّىيّقضيةّالعربّوأفّالمدخؿّاألىـّلألمةّالعربيةّيكوفّمفّخالؿّقضيتيـّ
ّ
يدؿّأ
المركزيةّوىيّقضيةّفمسطيفّ.وقدّبدأتّالعالقاتّبيفّالصيفّالشعبيةّوالدوؿّالعربيةّتتوطدّابتداءّمفّ

مؤتمر ّباندونج ّسنة ّّ 9111الذى ّيعد ّبمثابة ّالمقاء ّالحقيقي ّبيف ّالصيف ّالشعبية ّوالبالد ّالعربيةّ,
وبالذات ّبعد ّلقاء ّشو ّاف ّالي( ّ)Zhōu Ēnláiبالرئيس ّجماؿ ّعبد ّالناصرّ ,وىو ّالمقاء ّالذي ّكافّ

حاسما ّفي ّتطور ّالعالقات ّالصينية ّالعربيةّ .يؤكد ّذلؾ ّشو ّاف ّاليّ ,إذ ّإنو ّكتب ّتقري ار ّبعد ّانتياءّ
1

سلٌم ,1971 ,مصدر سابق.
2
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.21 :
3
سلٌم ,1971 ,مصدر سابق.
4
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.52 :
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مؤتمر ّباندونج ّبعنواف ّمقابمة ّمع ّجماؿ ّعبد ّالناصر ّأورد ّفيو ّتحميال ّلطبيعة ّحركة ّالتحرر ّالعربيةّ
وأوصى ّبضرورة ّمساندتيا ّلسببيف ّىماّ :أف ّانتصار ّالقوى ّالوطنية ّفي ّالشرؽ ّاألوسط ّىو ّفي ّمصمحةّ

المعسكر ّاالشتراكي؛ ّألنو ّسوؼ ّيعرقؿ ّمحاولة ّاالستعمار ّالغربي ّتطويؽ ّالمعسكر ّاالشتراكي ّبالقواعدّ

الذريةّ,كماّأفّالتيارّالوطنيّىوّالقوةّالمقبمةّفيّالشرؽّاألوسطّويجبّأفّنتقاربّمعياّعمىّالفورّ9.
بعدّذلؾّتطورتّالعالقاتّالصينيةّالعربيةّعمىّجميعّالمستوياتّالسياسيةّوالدبموماسيةّواالقتصاديةّ,

حيثّتوالتّاالعترافاتّالعربيةّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّ,وتـّعقدّعدةّاتفاقياتّاقتصاديةّوتجاريةّ,
وقدمتّالصيفّعدةّمنحّوقروضّلبعضّالدوؿّالعربيةّ .

كافّىذاّاالىتماـّبسببّمعرفةّالصيفّلألىميةّالكبيرةّلمدوؿّالعربيةّ,حيثّتّعتبرّالصيفّأفّلممنطقةّ

العربيةّأىميةّاستراتيجيةّمبنيةّعمىّعدةّعوامؿّ ّ:

أولياّ :الموقعّالجغرافيّالذيّيعتبرّميما ّألمفّالمعسكرّاالشتراكيّ .فقد ّصرح ّشوّافّالي(ّ Zhōu

)Ēnláiفي ّأكتوبر ّسنة ّّ 9119لوفد ّعراقي ّبأف ّمطمح ّالصيف ّالشعبية ّالوحيد ّفي ّمؤازرتيا ّوتأييدىاّ
ومساعدتيا ّلألمة ّالعربية ّىو ّأال ّتتخذ ّمف ّأرض ّالبالد ّالعربية ّمرة ّأخرى ّقواعد ّعسكرية ّلممستعمريفّ

الغربييفّلييددواّبياّدوؿّالمعسكرّاالشتراكيّ.بينماّيؤكدّالسوفيتيّديمتريّفولسكيّأفّاجتيادّالصيفّ
إليجاد ّمنفذ ّليا ّفي ّالشرؽ ّاألوسطّ ,والرغبة ّفي ّإيجاد ّوسيمة ّلمتوغؿ ّفي ّالبحر ّاألحمرّ ,وانشاء ّشبكةّ

اتصاالت ّتكوف ّليا ّأىميتيا ّعندما ّيعاد ّفتح ّقناة ّالسويسّ ,ىو ّالذي ّيدعو ّالصيف ّلالىتماـ ّبالشرؽّ
األوسطّ.ويدلؿ ّعمى ّذلؾ ّبتصريح ّماوّتسيّدونغّألحد ّالوفود ّالعربية ّسنةّّ9191أف ّالشرؽ ّاألوسطّ
ىو ّالباب ّالذي ّيفتح ّعمى ّالقارة ّاآلسيوية ّبينما ّالصيف ّىي ّمؤخرة ّالقارةّ .ويؤيدّموشى ّسنية ّاألميفّ

العاـ ّلمحزب ّالشيوعي ّاإلسرائيميّالتحميؿّالسوفييتيّفيّىذهّالنقطةّ,ويعتقدّأفّالتأييد ّالصيني ّلمعربّ
بصدد ّالقضية ّالفمسطينية ّيرجع ّإلى ّسعي ّالصيف ّلمدّ ّجذورىا ّفي ّالمنطقة ّ(الشرؽ ّاألوسط)ّالتي ّليسّ

لياّموقعّنافذّفييا

1

ّ.

ّوثانيياّ :ىو ّرغبة ّالصيف ّفي ّالحصوؿ ّعمى ّالبتروؿ ّوالمواد ّالخاـ ّاليامة ّوقد ّحصمت ّعمييا ّفعال ّمفّ

دوؿّالشرؽّاألوسطّّوىذاّماّيفسرّاالىتماـّوالتأييدّ ّ3.

ّوثالثياّ :ىو ّتشتيتّقوىّالوالياتّالمتحدةّعفّطريؽّإدخالياّفيّصراعاتّمتعددةّفيّمناطؽّمتعددةّ
منياّالمنطقةّالعربيةّ ّ9.

 -1أثرّالمواقؼّاإلسرائيميةّالمعاديةّلمصيفّ ّ:
1

سلٌم ,1971 ,مصدر سابق.
2
المصدر نفسه.
3
المصدر نفسه.
4
المصدر نفسه.
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يعتبر ّالدور ّاإلسرائيمي ّالمؤيد ّلالستعمار ّالذي ّتمارسو ّإسرائيؿ ّفي ّآسياّ ,وعالقاتيا ّبالدوؿ ّالمعاديةّ

لمصيفّالشعبيةّفيّجنوبّشرقيّآسياّمثؿّ:كورياّالجنوبيةّوفيتناـّالجنوبيةّوالوسّوتايالندّ,باإلضافةّ
إلىّعرضياّمساعدةّاليندّفيّحمايةّحدودىا ّبعدّالحربّالصينيةّالينديةّعاـّ9191ـّ,إضافةّإلىّ
التعاوفّمعّحكومةّتايوافّ,أحدّاألسبابّالرئيسةّالكامنةّوراءّالشجبّالصينيّلموجودّاإلسرائيمي.

9

ّّ ّ

 -9أثرّالعالقاتّالصينيةّالسوفيتيةّ:
لقد ّكاف ّلمتغير ّفي ّالعالقات ّالصينية ّالسوفييتية ّأثرّكبير ّعمى ّالسياسة ّالخارجية ّالصينية ّوبالتاليّ
عمىّسياستيا ّتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّ.وسيظير ّىذاّالتأثيرّفيّمراحؿّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّ,
تبعاّلتطورّالعالقاتّالصينيةّالسوفييتيةّ 1.

ثالثا -بعض االعتبارات األخرى:2

ّ

مف ّالمفيد ّأف ّنتبيف ّما ّإذا ّكاف ّىناؾ ّتأثير ّلألقمية ّاإلسالمية ّالصينيةّ ,واألقمية ّالييودية ّالصينيةّ,
واألحزابّالشيوعيةّالعربيةّعمىّالسياسةّالصينيةّإزاءّقضيةّفمسطيفّ ّ.
ّاألقمية ّاإلسالمية ّالصينيةّيقدرّعددىاّبنحوّّ 91مميوفّنسمةّ(تقديرّ9191ـ)ّ,واصبح ّلياّمناطؽّ
عضوا ّفي ّالدورة ّاألولى ّلممجمس ّالوطني ّلنوابّ
حكـ ّذاتي ّبعد ّعاـ ّ9191ـّ ,وكاف ّليا ّنحو ًّّ ّ 99

ّذكره ّأف ّتأثير ّىذه ّاألقمية ّقد ّازدىر ّفي ّعيد ّحكـ ّالجميورية ّالصينية ّمنذّ
الشعبّ .ومف ّالجدير ّ
ّ ّ .9199وكانت ّليا ّاىتماماتيا ّبالقضية ّالفمسطينيةّ ,إذ ّإف ّوفدا ّإسالميا ّصينيا ّحضر ّالمؤتمرّ

البرلماني ّالعالمي ّلمبالد ّالعربية ّواإلسالمية ّلمدفاع ّعف ّفمسطيف ّالذي ّعقد ّفي ّالقاىرة ّفي ّأكتوبر ّسنةّ
ّ,9139وطالب ّالوفد ّفي ّالمؤتمر ّبإلغاء ّاالنتداب ّالبريطاني ّعمى ّفمسطيف ّواعالف ّاستقاللياّ .ولكفّ

تأثير ّاألقمية ّاإلسالمية ّالصينية ّعمى ّسياسة ّالصيف ّالشعبية ّإزاء ّقضية ّفمسطيف ّأو ّغيرىا ّلـ ّيكفّّ
تأثيراّممموساّ ّ.

أما ّاألقمية ّالييودية ّالصينيةّ ,فإف ّعددىا ّمحدود ّجدا ّخاصة ّأف ّمعظميـ ّقد ّىاجر ّإلى ّالوالياتّ

المتحدةّواّسرائيؿّبعد ّعاـّّّ .9199وحالياّالّتوجدّفيّالصيفّجاليةّييوديةّمنظمة ّيمكنيا ّأف ّتمعبّ
ّ
دو ارّواضحاّ .وبذلؾ ّيمكف ّالقوؿ ّإنو ّال ّيوجد ّأي ّتأثير ّييودي ّداخمي ّعمى ّالسياسة ّالخارجية ّلمصيفّ
الشعبيةّ,عمماّأف ّالسياسة ّالصينية ّإزاء ّقضية ّفمسطيفّال ّتنبع ّمف ّأيّعداء ّّلمييود ّولمييودية ّكديفّ,

فقدّشجبّماوّتسيّدونغ(ّ)Mao Zedongالحكومةّالبولنديةّالقائمةّعاـّ9139ـّبسببّاضطيادىاّ

لألقميةّالييوديةّالبولنديةّ .
1

المصدر نفسه.
2
المصدر نفسه.
3
المصدر نفسه.
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أماّاألحزابّالشيوعيةّالعربيةّفالصيف ّالشعبيةّكانت ّتفصؿّما ّبيف ّسياستيا ّإزاء ّالقضية ّالفمسطينيةّ
وبيف ّعالقاتيا ّباألحزاب ّالشيوعيةّ ,سواء ّأكاف ّذلؾ ّفي ّالعالـ ّالعربي ّأو ّفي ّإسرائيؿّ .فالمالحظ ّأفّ

عالقات ّالصيف ّبيذه ّاألحزابّكانت ّسيئةّلوقوؼّأغمبياّإلىّجانبّاالتحادّالسوفييتي(ّ ,ومنيا ّالحزبّ

الشيوعي ّاإلسرائيمي ّوحزب ّراكاح ّالشيوعي ّفي ّإسرائيؿ)ّ ,باستثناء ّحزب ّصغير ّفي ّلبنافّكاف ّيسمىّ

حزب ّالثورة ّاالجتماعيةّ .وآخر ّمظاىر ّىذه ّالعالقات ّالسيئة ّإصدار ّىذه ّاألحزاب ّبيانات ّوتصريحاتّ
تشجبّفيياّالثورةّالثقافيةّفيّالصيفّالشعبيةّ ّّ.
ّوبالعودةّإلىّالحديثّعفّالفترةّّالتيّامتدتّمفّ9191ـّ– ّ9199ـّ,فسوؼ ّتقسـ ّإلىّمرحمتيفّ:

األولىّتمؾّالتيّسبقتّانعقادّمؤتمرّباندونجّلمدوؿّغيرّالمنحازةّعاـّ9111ـّ,والثانيةّتمؾّالتيّتمتّ
مؤتمرّباندونجّواستمرتّحتىّبدايةّالعالقاتّالصينيةّ-الفمسطينيةّالمباشرةّعاـّ9199ـّ ّ.

المرحمة األ ولى :القضية الفمسطينية خارج االىتمامات الصينية (ّ :)9111-9191
ذكرنا ّسابقا ّأنو ّلـ ّيتبمور ّكياف ّسياسي ّفمسطيني ّمستقؿ ّفي ّىذه ّالفترةّ ,وبالتالي ّال ّتوجد ّعالقاتّ
صينيةّمعّالفمسطينييفّبشكؿّمنفصؿّ,بؿّكافّالتفاعؿّالصينيّمعّالقضاياّالعربيةّبشكؿ ّعاـّبماّ

فييا ّالقضية ّالفمسطينيةّ .وقبؿ ّعاـ ّّ 9191كانت ّالعالقات ّالصينية ّالعربية ّمف ّخالؿ ّحكومةّ
الجميوريةّالصينيةّ(حكومةّشيانغّكايّتشيؾ)ّ .وبعدّانتصارّالحزبّالشيوعيّالصينيّوانتقاؿّنظاـّ

شيانغ ّكايّتشيؾّإلىّتايوافّ,لـّتعترؼّالحكوماتّالعربيةّبحك ّومةّالصيفّالشعبيةّ,وبقيتّمتمسكةّ

بعالقاتيا ّمع ّحكومة ّتايواف ّمعتبرة ّإياىا ّالحكومة ّالشرعية ّالممثمة ّلمشعب ّالصينيّ .باستثناء ّبعضّ

األحزاب ّالشيوعية ّالعربية ّالتي ّاعترفت ّبحكومة ّجميورية ّالصيف ّالشعبيةّ ,حيث ّأرسمت ّالمجنةّ
المركزية ّلمحزب ّالشيوعي ّالجزائري ّفي ّّ 1أكتوبر ّّ 9191إلى ّالرئيس ّماو ّتسي ّدونغ( Mao

ّ )Zedongبرقية ّتينئة ّبتأسيس ّجميورية ّالصيف ّالشعبيةّ,كما ّأرسؿ ّكؿ ّمف ّالمجنة ّالمركزية ّلمحزبّ
الشيوعي ّالتونسي ّوالمجنة ّالمركزية ّلمحزب ّالشيوعي ّالمغربي ّيوـ ّّ 91أكتوبر ّ9191ـ ّرسالة ّتينئةّ

بتأسيس ّجميورية ّالصيف ّالشعبيةّ 9.ولكفّ ّبالمقابؿ ّبادرت ّإسرائيؿ ّفي ّّ 1يناير ّ9111ـ ّباالعتراؼّ
بجميورية ّالصيف ّالشعبيةّ ,وقد ّأرسؿ ّليا ّماو ّتسي ّدونغ(ّ )Mao Zedongكتاب ّشكر ّعمى ّىذاّ

االعتراؼّ.ولكفّّإسرائيؿّفيّىذهّالمرحمةّلـّتكفّمعنيةّبإقامةّعالقاتّدبموماسيةّمعّجميوريةّالصيفّ

الشعبية ّخوفا ّمف ّالغضب ّاألمريكيّ ,مع ّأنو ّلـ ّيكف ّىناؾ ّممانعة ّصينية ّجدية ّلتبادؿ ّالعالقاتّ

الدبموماسيةّمعّإسرائيؿّ.إالّأفّىذهّالفرصةّالتيّأضاعتياّإسرائيؿّلـّتعدّمتاحةّبعدّىذهّالفترة.

ّفايزةّكاب"ّ,العالقاتّالصينيةّ–ّالعربيةّبيفّالماضيّوالحاضر"ّ,بكيفّ:صحيفةّالشعبّاليوميةّ,مارسّّ.1191-

1

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

ّّ

ّلـّيخؿّ ّالموقؼّالعربيّمفّاإليجابياتّتجاهّالصيفّالشعبيةّ,فقد ّامتنعت ّكؿ ّمف ّمصرّّ ,والمممكةّ

العربية ّالسعوديةّ ّ ,وسورياّ ,واليمف ّعف ّالتصويت ّفيّالجمعيةّالعامةّلالمـّالمتحدةّعمى ّقرار ّالوالياتّ

المتحدة ّاألمريكيةّباالفتراء ّعمى ّالصيف ّبأنيا ّمعتديةّعمىّكورياّالجنوبيةّوّقواتّاالمـّالمتحدةّ(اثناءّ
الحربّالكورية)ّ,القرار ّالذي ّأعمف ّيوـ ّّ 9فبرايرّ 9119في ّمقر ّاألمـ ّالمتحدةّ,وفي ّّ 9يناير ّّ9111

أرسؿّشوافّالفّوزيرّالخارجيةّالصينيّآنذاؾّبرقيةّتينئةّإلىّنظيرهّالميبيّبمناسبةّاستقالؿّليبياّ 9.

لـّتكفّالقياداتّالصينيةّميتمةّبالقضيةّالفمسطينيةّفيّىذهّالفترةّ.ففيّالمؤتمرّالسابعّلنقاباتّالعماؿّ
لكؿ ّالصيف ّالذي ّعقد ّفي ّبكيف ّسنة ّّّ 9113والذي ّأثيرت ّفيو ّكافة ّالقضايا ّالدولية ّالرئيسية ّفي ّذلؾّ
الحيف ّلـ ّيّشّرّ ّفيو ّمف ّقريب ّأو ّبعيد ّإلى ّالقضية ّالفمسطينية ّأو ّإلىّإسرائيؿّ .إضافةّإلى ّأف ّشوّافّ

الي(ّ)Zhōu Ēnláiرئيس ّوزراء ّالصيف ّصرح ّفي ّمؤتمر ّباندونج ّسنة ّّ 9111أنو ّلـ ّيدرس ّق ارراتّ

األمـّالمتحدةّبصددّفمسطيفّ ّ1.

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

باندونجّبمثابةّفرصةّالّتعوضّلتوثيؽّعالقاتياّمعّبعضّدوؿّالعالـّ.أماّبالنسبةّلمعربّفقدّكافّىذاّ
المؤتمرّأيضاّفرصةّميمةّلشرحّتفاصيؿّالقضيةّالفمسطينيةّوبيافّالحقوؽّالعربيةّفيّأرضّفمسطيفّ
لمدوؿّالمشاركةّفيّىذاّالمؤتمرّ.بناءّعمىّتفويضّالجامعةّالعربيةّلألنظمةّالعربيةّلمقياـّبيذاّالدورّ.

أما ّبخصوص ّإسرائيؿ ّفقد ّكاف ّالموقؼ ّالصيني ّمنيا ّمشابيا ّلموقؼ ّاالتحاد ّالسوفييتي ّمف ّحيثّ
المبدأّ,أيّأفّالصيفّعمىّالرغـّمفّاعتبارىاّإسرائيؿّقاعدةّلإلمبرياليةّفيّالشرؽّاألوسطّإالّأفّىذاّ
االعتبارّكافّسببوّسيطرةّاإلمبريالييفّعمىّالحكـّفيياّ,ولكفّيمكفّليذهّالنظرةّأفّتختمؼّفيّحاؿّ

سيطرتّاألحزابّالتقدميةّاإلسرائيميةّعمىّالحكـّفيياّخاصةّحزبّماكي* ّالذيّاعتبرتوّالصيفّأنوّ

الوحيدّالقادرّعمىّتحريرّإسرائيؿّمفّتحالفياّالغربيّوحؿّمشكمةّالالجئيفّالفمسطينييفّ ّ3.

ّويعتبر ّمؤتمر ّباندونج ّبمثابة ّنقطة ّااللتقاء ّالحقيقية ّبيف ّالصيف ّالشعبية ّوالقضية ّالفمسطينيةّ ,إذ ّإفّ

الوفد ّالمصري ّفي ّالمؤتمر ّقدّـ ّتحميال ّلطبيعة ّالقضية ّالفمسطينية ّلشوّافّالي(ّ)Zhōu Ēnláiالذيّ
أبدىّاقتناعوّبعدالةّالمطالبّالعربيةّ.أماّالوفدّالسوريّومفّخالؿّأحمدّالشقيري*ّالذيّأصبحّالحقاّ
1

بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.29 :
2
المصدر نفسه ,ص.21 :
3
المصدر نفسه ,ص.29 :
 الحزب الشٌوعً االسرائٌلً (ماكً)ُ .ترد جذوره إلى الحزب الشٌوعً الفلسطٌنً الذي تأسس فً ثالثٌنٌات القرن العشرٌن تم
تأسٌسه فً عام  1919من اتحاد من تبقى من أعضاء عصبة التحرر الوطنً فً إسرائٌل مع ما كان ٌسمى بالحزب الشٌوعً
األرض-إسرائٌلً ,وهو حزب معا ٍد للصهٌونٌة وٌنادي بحل دولتٌن لشعبٌن.
 حسب ما افاد د سامً مسلم(قائم بأعمال سفٌر م ت ف فً الصٌن  ,1911-1971و المدٌر االسبق لمكتب ابو عمار) فً نقاش
بتارٌخ  2114-12-21ان احمد الشقٌري كان نائبا لرئٌس الوفد السوري فً مؤتمر باندونج وان امٌن الحسٌنً كان عضوا فً
وفد المملكة الٌمنٌة وكان غٌاب فلسطٌن عن الخارطة السٌاسٌة هو الذي ادى بالوضع الى التشرذم.
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أوؿ ّرئيس ّلمنظمة ّالتحرير ّالفمسطينيةّ ,استطاع ّلقاء ّشو ّاف ّالي( ّّ )Zhōu Ēnláiوشرح ّتفاصيؿّ
القضية ّالفمسطينية ّلوّ .عمما ّأنو ّكاف ّىناؾ ّتخطيط ّمف ّبعض ّاألنظمة ّالعربية ّلعدـ ّطرح ّالقضيةّ

الفمسطينيةّفيّالمؤتمرّبناءّعمىّماّوردّفيّمذكراتّالشقيريّ 9.

وكانتّنتيجةّالجيودّالمصريةّوالسوريةّفيّإقناعّشوّافّالي(ّ)Zhōu Ēnláiبعدالةّالمطالبّالعربيةّ
واضحة ّ ّفي ّالمناقشات ّالتي ّدارت ّداخؿ ّالمجنة ّالمتفرعة ّعف ّالمجنة ّالسياسية ّوالمختصة ّبمناقشةّ

قضية ّفمسطيفّ .فقد ّأيّدت ّالصيف ّمشروع ّالقرار ّاألفغاني ّالذي ّيطالب ّبتأييد ّحقوؽ ّالعرب ّفيّ
فمسطيفّ ,ويطمب ّتنفيذ ّق اررات ّاألمـ ّالمتحدة ّالخاصة ّبفمسطيف ّمف ّحيث ّالمبدأّ .ولكف ّشو ّألح ّفيّ
اتخاذ ّصياغة ّأقوىّ ,واقترح ّتوجيو ّنداء ّعالمي ّبشأف ّالالجئيف ّالعرب ّبدال ّمف ّاالعتماد ّعمى ّبحثّ

ق ارراتّاألمـّالمتحدةّ .كماّاقترحّإضافةّالجممةّالتاليةّإلىّمشروعّالقرارّاألفغاني ّوىي ّبشرطّاستبعادّ
كؿّتدخؿّمفّالخارجّ,مشيراّبذلؾّإلىّأفّمشكمةّفمسطيفّناجمةّعفّالتدخؿّاألجنبيّ .وكانتّوجيةّ

دامتّالوفودّقدّأقرتّبأفّتدخؿّبعضّالدوؿّالكبرىّىوّالذي ّتسببّفي ّالكوارثّ
ّ
نظرهّىي ّأنوّما ّ
التيّلحقتّبالفمسطينييفّ,فمفّالمعقوؿّأفّينصّالقرارّعمىّأفّتأتيّالتسويةّالسمميةّلمشكمةّفمسطيفّ
دوفّتدخؿّمفّالخارجّ 1.

ّوكافّالموقؼّالمؤيدّلحقوؽّالالجئيفّالفمسطينييفّعمىّأساسّأنياّقضيةّحقوؽّإنسافّ,وليستّمسألةّ
تقرير ّمصيرّ .إال ّأف ّالموقؼ ّالقوي ّمف ّشو ّاف ّالي( ّ)Zhōu Ēnláiالمؤيد ّلحقوؽ ّالالجئيفّ

الفمسطينييفّدفعّالوفدّالسوريّإلىّتقديـّالشكرّبشكؿّرسميّلمصيفّعمىّذلؾّ 3.

ّومف ّخالؿ ّمؤتمر ّباندونج ّاستطاعّكؿ ّمفّالعرب ّوالصينييفّتحقيؽّعددّمفّاإلنجازات ّالتيّكانواّ
يطمحوف ّلتحقيقياّ,فقدّكاف ّالمؤتمرّبمثابةّنجاح ّدبموماسي ّكبير ّلمصيفّ ,إذّميدّالطريؽ ّالعتراؼّ

بعضّالدوؿّالعربيةّبياّ ّ.وبالنسبةّلمعربّفقدّنجحواّفيّطرحّالقضيةّالفمسطينيةّّوالحصوؿّعمىّتأييدّ

لمحقوؽّالعربيةّ .

ّ,تعززتّمعرفةّالصيفّبالقضيةّالفمسطينيةّأكثرّمفّخالؿّالمؤتمرّالذيّعقدتوّ
ّوبعدّمؤتمرّباندونج ّ
منظمةّتضامفّالشعوبّاألفروّ -آسيويةّفيّالقاىرةّعاـّ9119ـّ,حيثّطرحتّالوفودّالعربيةّتحتّ

قيادة ّمصر ّالقضية ّالفمسطينيةّ ,مبيّنة ّأبعادىا ّاالستعمارية ّوالتاريخية ّواإلنسانيةّ .وأكدت ّمصر ّأفّ

1

المصدر نفسه.
2
Yitzhak Shichor, "The Palestinian's and China's foreign policy", Dimensions of China's Foreign Relations,
(New York :Praeger Publisher, 1977 ), p :159.
3
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.31:
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وجود ّإسرائيؿ ّييدد ّسالـ ّوأمف ّشعوب ّالشرؽ ّاألوسط ّوالسالـ ّالعالميّ .لذلؾ ّبدأت ّالصيف ّتدرؾّ
تعقيداتّالقضيةّالفمسطينيةّ 9.

ّوبدأتّالمساعداتّالصينيةّالمباشرةّلالجئيفّالفمسطينييفّفيّأواخرّ9191ـّ,حيثّلبّتّالصيفّدعوةّ

المشير ّعبد ّالحكيـ ّعامر ّلزيارة ّالمخيمات ّالفمسطينيةّ .وفي ّأكتوبر ّ9191ـ ّتبرعت ّبعثة ّصداقةّ
عسكريةّصينيةّبمبمغّثالثيفّألؼّليرةّسوريةّلمخيـّالالجئيفّالفمسطينييفّفيّدمشؽّ ّ1.

ّوبعدّعاـّ9191ـّخرجّالنزاعّالصينيّّ-السوفييتيّإلىّالعمفّ.فكافّلذلؾّأثرهّعمىّالسياسةّالصينيةّ.
سياّوأفريقياّ .وخالؿّجولةّلشوّافّ
فقدّحاولتّالصيفّتأكيدّوجودىاّعمىّالساحةّالدوليةّ,خاصةّفيّآ ّ

الي(ّ)Zhōu Ēnláiعمىّرأسّوفدّرفيعّالمستوىّفيّعشرّدوؿّافريقيةّ,خمسةّمنياّعربيةّ,استمرتّ
مفّ(ّ -99ديسمبر9193-ـّإلىّّ –ّ 99فبرايرّ– ّ9199ـ)ّ,كانتّمحطتوّاألولىّالقاىرةّالتيّأعمفّ
فيياّالبيافّالمشترؾّالذيّجاءّفيوّ"إفّالجانبّالصينيّأعمفّتأييدهّالكامؿّلشعبّفمسطيفّفيّاستعادةّ

حقوقوّالمشروعةّوبالعودةّإلىّوطنوّ 3".وكانتّالمحطةّالثانيةّفيّالجزائرّ,حيثّكانتّتربطّالدولتيفّ
عالقاتّمميزةّ,وصدرّفيياّبيافّمشترؾّجاءّفيوّ"إفّالحكومتيفّالصينيةّوالجزائريةّتؤكدافّتأييدىماّ

دوفّتحفظّلمشعبّالفمسطينيّوالستعادةّحقوقوّالمشروعةّ 9".

وبعدّىذاّيمكفّالقوؿّإفّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّفيّىذهّالمرحمةّقدّتأثرتّبالعالقاتّالصينيةّ–ّ
السوفييتيةّ,حيتّكانتّفيّبدايتياّولغايةّعاـّ9191ـّمطابقة ّلمسياسةّالسوفييتيةّ ّ .ويمكفّاالستدالؿّ
عمىّذلؾّمفّخالؿّعدةّمواقؼّ :أ ّولياّأفّالصيفّلـّتكفّفيّالبدايةّترفضّاالعتراؼّبإسرائيؿّمفّ

ّواّجراء ّعدة ّمباحثاتّ
حيث ّالمبدأّ ,حيث ّجرى ّاستقباؿ ّأكثر ّمف ّوفد ّإسرائيمي ّفي ّالصيف ّالشعبيةّ ,
مباشرةّأوّغيرّمباشرةّ,ولكفّالظروؼّالدوليةّ,والمواقؼّاإلسرائيميةّمفّقضاياّتخصّالصيفّوقتياّ

مثؿّالحربّالكوريةّ,حالتّدوفّاعتراؼّالصيفّبإسرائيؿّ ّ 1.وثانيياّأفّالصيفّكانتّتؤيدّوجيةّنظرّ

السوفييت ّفي ّالتسوية ّالسممية ّلمقضية ّالفمسطينيةّ 9.وثالثيا ّموقؼ ّالوفد ّالصيني ّلمؤتمر ّالحقوقييفّ
اآلسيوي ّاألفريقيّالمنعقدّفيّدمشؽّفيّنوفمبرّ9119ـّالذيّعارضّإصدارّأيّقرارّيستنكرّنواياّ

إسرائيؿ ّالعدوانيةّ .ولكنو ّوافؽ ّبعد ّكممة ّرئيس ّالوفد ّالسوفييتي ّالذي ّأيد ّالقرارّ .ويمكف ّالقوؿ ّإفّ
السياسةّالصينيةّفيّىذهّالفترةّتبمورتّفيّخطيفّ :األوؿّييدؼّإلىّتحسيفّعالقاتّالصيفّالشعبيةّ

1

المصدر نفسه ,ص.32:
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المصدر نفسه ,ص .33 :
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المصدر نفسه ,ص.35 :
5
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بدوؿ ّالشرؽ ّاألوسطّ ,والثاني ّييدؼ ّإلى ّإحالؿ ّالسالـ ّفي ّمنطقة ّالشرؽ ّاألوسط ّدوف ّأي ّتدخؿّ

خارجيّ(والمقصودّىناّىوّالتدخؿّاألمريكي)ّ 9.

ّوبعدّعاـّ9191ـّومعّظيورّالخالؼّالصينيّّ -السوفييتيّ,بدأتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتتغيرّ
بحيثّتثبتّوجودىاّكدولةّمستقمةّوغيرّتابعةّلالتحادّالسوفييتيّ,وظيرّذلؾّجمياّمفّخالؿّالبياناتّ

المشتركةّمعّالدوؿّالعربيةّالتيّصدرتّأثناءّجولةّشوّافّالي(ّّ)Zhōu Ēnláiاألفريقيةّ .
يبقى ّىنا ّتوضيح ّأف ّبداية ّالعالقات ّالمباشرة ّبيف ّالفمسطينييف ّوالصينييفّ ,كانت ّمف ّخالؿ ّمكتبّ
حركةّالتحريرّالوطنيّالفمسطينيّ(فتح)ّفيّالجزائرّ 1.إضافةّإلىّالمقاءّاألوؿّبيفّأحمدّالشقيريّوّ

شوّافّالي(ّّ)Zhōu Ēnláiفيّمؤتمرّباندونجّ .
ّ

المطمب الثاني :بداية العالقات الصينية  -الفمسطينية المباشرة (9119م)
كاف ّلمنكبة ّالتي ّلحقتّبالشعب ّالفمسطينيّعاـ ّ9199ـ ّآثارّسمبية ّغايةّفي ّالصعوبةّعمىّالعربّ

ّواالقتصاديةّ
عامةّ ّ ,ولكف ّسمبياتيا ّعمى ّالفمسطينييف ّكانت ّأصعب ّمف ّجميع ّالنواحي ّالسياسية ّ
واالجتماعية ّوالنفسيةّ .فأصبح ّىؤالء ّالناس ّيبحثوف ّبشتى ّالطرؽ ّوالوسائؿ ّعف ّكؿ ّما ّيمكنيـ ّمفّ

تحرير ّأرضيـ ّووطنيـّ .فظيرت ّعند ّأبناء ّالشعب ّالفمسطيني ّعدة ّتوجياتّ ,بعضيا ّكاف ّيرى ّأفّ
تكاثؼّالعربّوتوحدىـّىيّالطريقةّاألنسبّواألسرعّلتحقيؽّالنصرّعمىّإسرائيؿّوتحريرّفمسطيفّ,

ةّبينياّ,وأفّانتظارّ
ّ
ولكفّالبعضّاآلخرّاعتبرّأفّاألمةّالعربيةّتعانيّمفّالفرقةّنتيجةّالخالفاتّالكثير

الوحدةّالعربيةّلتحريرّفمسطيفّقدّيحتاجّإلىّزمفّطويؿّأوّطويؿّجداّ,فكانتّوجيةّنظرىـّأفّتشكيؿّ
فضؿّ,وأفّىذهّالطريقةّقدّ
ّ
مجموعاتّمفّالفدائييفّالفمسطينييفّوالبدءّبالكفاحّالمسمحّىوّالطريقةّاأل

تقودّليسّفقطّلتحريرّفمسطيفّولكنياّقدّتقودّإلىّالوحدةّالعربيةّّ .وأوؿّمفّنادىّبيذهّالفكرةّكانتّ

حركةّالتحريرّالوطنيّالفمسطينيّ(فتح)ّ ّّ3.

تأسستّحركةّفتحّعمىّيدّمجموعةّمفّأبناءّالشعبّالفمسطينيّفيّالشتاتّوالقطاعّ,وىيّأوؿّمفّ
اجيتياّوأىمياّالكاريزماّالخاصةّلجماؿّ
ّ
نادتّبالكفاحّالمسمحّ,وبالرغـّمفّالمعيقاتّالمتعددة ّالتيّو
عبدّالناصرّالذيّالتفتّحولوّالجماىيرّالعربيةّبماّفيياّالشعبّالفمسطينيّالذيّكافّمنجذباّاكثرّالىّ

افكارّعبدّالناصرّمفّأيّاتجاهّاخرّ .اضافةّالىّالمعيؽّالثانيّالذيّتمثؿ ّبمحاربةّاألنظمةّالعربيةّ

ألي ّتنظيـ ّفمسطيني ّمستقؿّ .ومع ّذلؾّ ,فإف ّفتح ّاستمرتّ ,وأسست ّجناحيا ّالعسكري ّ(العاصفة)ّ,
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ّوافتتحتّلياّمكتباّفيّالجزائرّ,وابتدأتّاتصاالتياّالدبموماسيةّمفّخالؿّىذاّالمكتبّالذيّكافّيترأسوّ
األخّالشييدّخميؿّالوزيرّ(أبوّجياد)ّ .وقدّاعتبرّأبوّجيادّأفّصداقةّالجزائرّلمفمسطينييفّأعطتيـّ
مصداقيةّثوريةّ 9.

أماّبدايةّاالتصاالتّالفمسطينيةّمعّالصيفّالشعبيةّفقدّكانتّمفّخالؿّخطّيفّ:األوؿّكافّمفّخالؿّ
حركةّفتحّ,حيثّوصؿّأوؿّوفدّفمسطينيّفتحاويّإلىّبكيفّفيّّ 99آذارّ9199ـّ,أماّالخطّالثانيّ

فقدّكافّمفّخالؿّمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّبرئاسةّأحمدّالشقيريّفيّّ99مارسّ9191ـّ.ولكفّبيفّ
وفدّفتحّووفدّ(ـّتّؼ)ّ,كانتّىناؾّزيارةّلوفدّمفّاالتحادّالعاـّلطمبةّفمسطيفّبرئاسةّتيسيرّقبعةّ

فيّأغسطسّ9199ـّ ّ1.

أوال– بداية فتح والصين الشعبية:
كانت ّبداية ّاالتصاالت ّمف ّخالؿ ّخميؿ ّالوزير ّ(أبو ّجياد) ّعضو ّالمجنة ّالمركزية ّلحركة ّفتحّ ,فيّ

الجزائرّمعّالبعثةّالدبموماسيةّلجميوريةّالصيفّالشعبيةّ,حيث ّطمبّاستقباؿّوفدّمفّحركةّفتحّفيّ
ّوأبو ّعمار ّ(بأسماء ّمستعارة) ّإلى ّبكيف ّفي ّّ 99آذار ّ9199ـّ ,وكافّ
الصيفّ .فقد ّوصؿ ّأبوّجياد ّ
الوفدّييدؼّإلىّالدعـّالمعنويّوالسياسيّوالماديّمفّالصيف ّالشعبيةّ .فطرحواّفكرةّقياـّحركةّفتحّ
بحربّشعبيةّضدّإسرائيؿّعمىّغرارّالحربّالصينيةّكماّوردتّفيّكتاباتّماوّتسيّدونغ( Mao

 ّ.)Zedongولكفّالصينييفّلـّيكونواّمقتنعيفّبإمكانيةّفتحّلمقياـّبمثؿّىذهّالحربّ,أوّحتىّإمكانيتياّ
في ّاالستمرار ّوالحفاظ ّعمى ّبقائيا ّفي ّمنطقة ّبيا ّأنظمة ّعربية ّمتناقضةّ 3.وبالرغـ ّمف ّذلؾ ّحققتّ

الزيارةّعدةّإنجازاتّ,أىمياّ :
ّ -9االتفاؽ ّعمى ّاستمرار ّاالتصاالت ّمف ّخالؿ ّإرساؿ ّضابط ّاتصاؿ ّفي ّبكيف ّولكف ّتحتّ
غطاءّمترجـّلمغةّالعربيةّومدقؽّلمنشراتّالعربيةّفيّوكالةّأنباءّالصيفّالجديدةّ9.

-1الوعدّبإرساؿّاألسمحةّبعدّأفّتك ّوفّفتحّقدّبدأتّالعمؿّالمسمحّ,أوّكماّقاؿّاألخّعباسّ
اّوأطمقواّأوؿّرصاصةّثـّعودواّإليناّوسنقؼّإلىّجانبكـّ ّ1".
زكيّنقالّعفّأبوّعمار"ّ:اذىبو ّ

ّوكانتّزيارةّالوفدّالثانيّمفّفتحّلبكيفّبالصدفة ّفي ّأثناءّعودتوّمفّكورياّالشماليةّ,حيثّطمبّمفّ
األخّعميّالحسفّ(أبوّاألميف)ّالبقاءّفيّالصيفّبعضّالوقتّ,وقدّتـّاالستفسارّمنوّعفّتوجياتّ
فتحّاأليديولوجيةّ,فكافّردهّأفّفتحّمقتنعةّبماّوردّفيّكتاباتّماوّتسيّدونغ(ّ )Mao Zedongعفّ

1

مسلم ,2111 ,مصدر سابق ,ص.13 :
2
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.45 :
3
مسلم ,2111 ,مصدر سابق ,ص.15 :
4
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.43 :
5
مقابلة خاصة مع االخ عباس زكً عضو اللجنة المركزٌة لحركة فتح و مفوض العالقات العربٌة و الصٌن الشعبٌة ,رام هللا-12-13 :
2113م.

41

التناقض ّالذيّيدعوّإلىّتجنبّالتناقضاتّالثانويةّفيّسبيؿّالنجاحّفيّالتناقضّالرئيسيّ ّ ,وبالتاليّ

فإف ّفتح ّمعنية ّبالتفاؼ ّجميع ّالفمسطينييف ّحوليا ّدوف ّأف ّتخوض ّفي ّالتناقضات ّالثانوية ّالخاصةّ
باأليديولوجياّوغيرىاّ.فوافؽّالصيني ّوفّعمىّذلؾّ ّولكنيـّألمحواّإلىّضرورةّتأسيسّحزبّشيوعيّ 9.

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

ّقررّ
مؤتمر ّالقمة ّالعربية ّالمنعقد ّفي ّالقاىرة ّعاـ ّ9199ـ ّ ّلمرد ّعمى ّالخطة ّاإلسرائيميةّ ,حيث ّ

المجتمع ّوفّأفّتنظيـّالشعبّالفمسطينيّسيمكنوّمفّلعبّدورهّفيّتحريرّبالدهّ .وقدّتـّتكميؼّأحمدّ
الشقيريّبعمؿّاإلجراءاتّالالزمةّلذلؾّ,وتـّانشاءّالمنظمةّفيّمايوّ9199ـّ .
ّووجيتّالصيفّالشعبيةّدعوةّلػ(ـّتّؼ) ّلزيارةّبكيفّ,فكانتّزيارةّأوؿّوفدّبرئاسةّأحمدّالشقيريّفيّ

ـّ,وأجرى ّالوفد ّعدةّمباحثات ّمع ّالقادة ّالصينييف ّكانت ّمثمرة ّجداّ .وحققتّعدةّ
ّ 99مارس ّّ 9191

إنجازاتّ,أىمياّ ّ1:

-9اعترفتّالصيفّالشعبيةّبػ(ـّتّؼ)ّممثالّشرعياّوحيداّلمشعبّالفمسطينيّ,وتـّفتحّمكتبّ
لػ(ـّتّؼ)ّفيّبكيفّيتمتعّبحصانةّالتمثيؿّالدبموماسيّلمدوؿّ ّ.

-1تمّت ّالموافقة ّعمى ّتقديـ ّمساعدات ّمالية ّّوعسكرية ّوتدريب ّالعسكرييف ّالفمسطينييف ّفيّ
الصيفّ ّ.

-3تـّإقرارّيوـّّ91مايوّ(يوـّالنكبة)ّكيوـّلمتضامفّمعّالشعبّالفمسطينيّفيّالصيفّ ّ.
مفّخالؿّالمقارنةّالبسيطةّبيفّالتفاعؿّالصينيّمعّبدايةّفتحّوّ(ـّتّؼ)ّ,يمكفّالقوؿّإفّالميوؿّ
الصينيّكافّلصالحّ(ـّتّؼ)ّ,وّيظيرّذلؾّمفّخالؿّحفاوةّاالستقباؿّ,واالستجابةّالسريعةّلطمباتّ

الشقيريّ,وطبيعةّالمقاءاتّوالجوالتّالتيّنظمتّلموفدّفيّالصيفّ,عمماّأفّالطمباتّالتيّقدمتياّفتحّ
كانت ّأقؿ ّمف ّطمبات ّوفد ّالمنظمةّ ,وطروحاتيا ّكانت ّأقرب ّإلى ّاألفكار ّالصينيةّ ,ومع ّذلؾ ّفضؿّ

الصيني ّوفّالتعامؿّمفّخالؿّ(ـّتّؼ)ّلمعديدّمفّاألسبابّ ّ3:

 -9إفّ(ـّتّؼ)ّتتمتعّبقبوؿّعندّاألنظمةّالعربيةّ,فإفّقرارّتأسيسياّنتجّعفّمؤتمرّقمةّعربيةّ
ّواّفّدعمياّيمكفّأفّيحقؽّإنجازاّلمصيفّعندّاألنظمةّالعربية.

 -1إ فّااللتفاؼّالجماىيريّالفمسطينيّفيّالبدايةّكافّحوؿّالمنظمةّ,فييّعمنيةّونشاطياّعمنيّ,
ولكفّفتحّلـّتكفّقدّبدأتّبنشاطياّالعسكريّ ّوكافّعممياّيسيرّبشكؿّسريّ.

1

بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.43 :
2
مسلم ,2111 ,مصدر سابق ,ص.11-16 :
3
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص41-41 :
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 -3كافّلمنظمةّالتحريرّكيافّسياسيّإذاّماّقورفّمعّفتحّ.
وفيماّبعدّتوالتّاألحداثّوالتطوراتّوبدأتّالعممياتّالفدائيةّلفتحّتعطيّتأثيراّشعبياّواسعاّ .وبدأتّ
تتغيرّوجيات ّالنظرّالشعبية ّوالعربيةّالرسمية ّمف ّأحمد ّالشقيري ّوأسموبوّفي ّإدارة ّالمنظمةّ .وبدأتّ

الفصائؿّالفمسطينيةّوعمىّرأسياّحركةّفتحّبالتغمغؿّداخؿّمؤسساتّمنظمةّالتحريرّإلىّأفّأدتّإلىّ
استقالةّالشقيريّوسيطرةّفتحّعمىّالمنظمةّّ,وانتخابّياسرّعرفاتّرئيساّلمجنتياّالتنفيذيةّفيّالمؤتمرّ

الخامسّشيرّفبرايرّعاـّ9191ـّ 9.

وأصبحت ّالعالقات ّالصينية ّالفمسطينية ّبشكؿ ّرئيسيّمف ّخالؿ ّمنظمة ّالتحرير ّالتي ّتسيطر ّعميياّ

فتحّ .ولكفّلـّيمنعّىذاّمفّاستمرارّالعالقاتّالصينيةّمعّحركةّفتحّوتطورىاّ .ولكفّىذهّالعالقاتّ
تعرضتّلمفتورّفيّفتراتّمعينةّوتأثرتّبمواقؼّفتحّوتقاربياّمعّبعضّاألطراؼّالدوليةّفيّىذهّالفترةّ
خاصة ّاالتحاد ّالسوفييتيّ ,ما ّفتح ّالمجاؿ ّلتطور ّالعالقات ّالصينية ّمع ّبعض ّالفصائؿ ّالفمسطينيةّ

األخرىّ,مثؿّ:الجبيةّالشعبيةّلتحريرّفمسطيفّ,والجبيةّالديمقراطيةّلتحريرّفمسطيفّ,والصاعقةّ ّ1.
ّ
المطمب الثالث :تطور العالقات الصينية الفمسطينية وتأثرىا بأىم أحداث ىذه المرحمة:

تطورت ّالعالقات ّالصينيةّ -الفمسطينية ّفي ّىذه ّالفترة ّعمى ّكافة ّاألصعدة ّوالمستويات ّالسياسيةّ
ّوالعسكريةّواالقتصاديةّ ّ .وكافّلألطراؼّاإلقميميةّوالدوليةّتأثيرّعمىّىذهّالعالقاتّالتيّسيتـّالتطرؽّ
ىناؾّعددا ّمفّاألحداثّالداخميةّفيّىذهّالفترةّالتيّ
ًّ
إليياّفيّالمبحثّالثانيّمفّىذاّالفصؿّ,ولكفّ ّ

أثّرتّعمىّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّ,أىمياّ ّ:
أوال– الثورة الثقافية في الصين

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

االشتراكً ,إذ كان ال بد من ثورة ثقافٌة كبرى إلزالة هذا العائقّ ,واّزالةّالفوارؽّبيفّطبقاتّالمجتمعّ
الصينيّ,وىذاّالّيتـّإالّبمشاركةّالمثقفيفّوالعمماءّمعّالعماؿّوالفالحيفّ,ماّأدّىّإلىّشؿّاالقتصادّ

الصينيّ,وازديادّالفجوةّالتقنيةّبيفّالصيفّوالدوؿّالمتطورةّ,األمرّالذيّأدّىّإلىّاإلطاحةّبعددّمفّ

القيادات ّالحزبية ّوتجريدىا ّمف ّمناصبيا ّوسجف ّبعضياّ 3.أما ّعمى ّالصعيد ّالخارجيّ ,فقد ّقمصتّ
1

اٌهاب فروانة" ,منظمة التحرٌر الفلسطٌنٌة ..األحزاب و الفصائل الفلسطٌنٌة" ,رام هللا :مركز المعلومات الوطنً الفلسطٌنً -وفا.2119 ,
. http://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4321
2
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.121:
3
مصطفى السفارٌنً ,اٌامً فً الصٌن( ,بكٌن ,)2111 ,نسخة الكترونٌة ,
www.arabsino.com/book/life-in-china/ar/default.htm//:
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الصيفّمفّنشاطياّالخارجيّ,ومفّبعثاتياّالدبموماسيةّ,فسحبتّمعظـّالبعثاتّالدبموماسيةّفيّالشرؽّ

األوسطّ,وّلـّيبؽّّمنياّإالّالبعثةّالدبموماسيةّفيّالقاىرةّ ّ9.

كانت ّالعالقات ّالصينيةّ -الفمسطينية ّأقوى ّمف ّأي ّفترة ّاخرىّ .حيث ّتصاعدت ّفييا ّحدة ّالشعاراتّ
الصينيةّضدّاإلمبرياليةّاألمريكيةّوالتحريفيةّالسوفييتيةّ,وكافّدعـّحركةّالتحررّالفمسطينيةّيسيرّفيّ
نفسّاالتجاهّ.وتواصؿّالدعـّالسياسيّلمقضيةّالفمسطينيةّوالوقوؼّإلىّجانبيـّضدّإسرائيؿّوالرجعييفّ

العربّ .مع ّإدانة ّأي ّحؿ ّسياسي ّلمقضية ّالفمسطينيةّ .إضافة ّإلى ّاستمرار ّالدعـ ّالعسكري ّوتدريبّ
استقباؿّنحوّتسعةّعشرّوفداّفمسطينيّاّفيّالصيفّخالؿّىذهّالفترةّ 1.
ًّ
ادرّحركةّفتحّّ,و
ّ
كو

ّوتطورّالمفيوـّالصينيّلمقضيةّالفمسطينية ّسياسياّ .فالحقوؽّالمشروعةّلمشعبّالعربيّحسبّالتعبيرّ
الصيني ّكانت ّتعني ّعودة ّالفمسطينييف ّإلى ّوطنيـّ ,ولكنيا ّتطورت ّلتعني ّالقضاء ّعمى ّالكيافّ

اإلسرائيميّ,حيثّصرحّشوّافّالي"ّ :بأفّإسرائيؿّقاعدةّلالستعمارّيجبّالعمؿّعمىّتصفيتياّولوّ
بالقوةّ 3".

ثانيا– حرب حزيران :9119
دعت ّالصيفّسورياّلمحاربة ّإسرائيؿّ ,بعد ّأفّقامت ّبقصؼ ّقريةّالسموع ّجنوبّالضفةّالغربيةّ ,ثـّ
جاءت ّحرب ّحزيرافّ ,حيث ّتمكنت ّإسرائيؿ ّمف ّإلحاؽ ّاليزيمة ّبالجيوش ّالعربية ّ(مصر ّوسورياّ

واألردف)ّ .ومع ّاحتالؿ ّمناطؽ ّواسعة ّمف ّاألراضي ّالعربيةّ ,أدانت ّالصيف ّاالعتداءات ّاإلسرائيميةّ
واعتبرتياّمدعومةّمفّأمريكاّ.وفيّالوقت ّنفسو ّاستغمتّىذهّالحربّلتوضحّموقؼّاالتحادّالسوفييتيّ
المتخاذؿ ّمع ّالعرب ّالذيف ّيعتبرونو ّحميفا ّليـّ ,وحاولت ّأف ّتوضح ّلمعرب ّأنيا ّىي ّالرفيؽ ّالذي ّالّ

يخوفّ ّ.
وقدّصرحتّبعضّالمصادرّالدبموماسيةّأفّالصيفّعرضتّعمىّمصرّوسورياّتقديـّأسمحةّنوويةّ

لمساعدتياّفيّاستعادةّاألراضيّالمحتمةّ9.أماّفمسطينياّفقدّساعدتّنتائجّالحربّعمىّبروزّالفصائؿّ

خاصةّحركةّفتحّّ .وأصبحتّىذهّاليزيمةّدليالّعمىّأفّالطريقةّ
ّ
الفدائيةّبقوةّعمىّالساحةّاإلقميميةّ ّوب

األمثؿّلمحاربةّإسرائيؿّىيّالحربّالغوارّالشعبيةّ,عمىّغرارّالحربّالصينيةّّ.واتّبعتّفتحّاألسموبّ
الذيّلقيّدعماّوّتأييداّمفّالصينييفّ,حيثّكثّفتّىجماتياّالفدائيةّعمىّإسرائيؿّ,واستمرتّفيّتنظيـّ

الشعبّالفمسطينيّفيّالشتاتّ .

1
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ئيسّلسالحّالفدائييفّ,واّحدىّأىـّقواعدّالتدريبّلكوادرّفتحّ 9.أماّسياسياّ
ّ
كانتّالصيفّالمصدرّالر

فتوافقتّوجياتّالنظرّالصينيةّوالفمسطينيةّبخصوصّاعتبارّالحؿّالسمميّحسبّقرارّّ191ىوّنتاجّ
صفقةّأمريكيةّ–ّسوفييتيةّجديدةّتـّرفضيا.
ثالثا– حرب أيمول 9191م
كانتّحربّأيموؿّعبارةّعفّحمقةّفيّسمسمةّحمقاتّمحاربةّوقمعّقواتّالمقاومةّالفمسطينيةّ .حيثّ

سبقياّعدةّأحداثّفيّلبنافّ(بيفّالمقاومةّوالجيشّالمبناني)ّ.وفيّاألردفّمعّالجيشّاألردنيّ.إلىّأفّ
لىّقمتياّبالمعركةّالفاصمةّواّنياءّوجودّالمقاومةّالفمسطينيةّعمىّاألراضيّاألردنيةّ
ّ
وصمتّاألحداثّإ

في ّأيموؿ ّاألسودّ .ثـ ّتبعيا ّحمقات ّمف ّالمواجية ّمع ّالجيش ّالسوريّ ,وتبعيا ّالمواجية ّمع ّحزبّ

الكتائبّفيّلبنافّ ,ومف ّثـ ّحرب ّالمخيمات ّالتيّاستمرتّسنواتّ .إلى ّأفّاستقرّاألمرّفي ّالنيايةّ
بالمقاومة ّالفمسطينية ّفي ّتونس ّحتى ّعودة ّياسر ّعرفات ّوبعض ّالقيادات ّالفمسطينية ّإلى ّغزة ّبعدّ

اتفاقيةّأوسموّ .

ّوفيما ّيخص ّالعالقات ّالصينيةّ -الفمسطينيةّ ,فقد ّأدانت ّالصيف ّبشدة ّاليجمة ّاألردنية ّعمى ّقواتّ

المقاومة ّالفمسطينيةّ ,واعتبرتيا ّقوات ّرجعية ّتنفّذ ّالمخططات ّاألمريكية ّإلنياء ّالمقاومة ّالفمسطينيةّ
ّواّجبار ّالفمسطينييف ّعمى ّالقبوؿ ّبالحؿ ّالسياسيّ .لكف ّبعد ّحرب ّأيموؿ ّاألسودّ ,غيرت ّالصيف ّمفّ
استراتيجيتياّفيّالتعامؿّمعّالمقاومةّالفمسطينيةّ,فقدّاعتبرتّأفّاالعتمادّعمىّفصيؿّواحدّميماّكافّ
قويا ّمف ّفصائؿ ّالمقاومة ّالفمسطينية ّليس ّباألمر ّالسميـ ّخاصة ّمع ّاالنتباه ّإلى ّتقارب ّفتح ّمعّ

السوفييتّ .لذلؾّوجيتّدعوةّلػ(ـّتّؼ) ّلحضورّأسبوعّالتضامفّمعّفمسطيفّالذيّأقيـّفيّاألسبوعّ
األوؿّمفّشيرّمايوّ,وكافّالوفدّيضـّممثميفّعفّفتحّوالجبيةّالشعبيةّوالجبيةّالديمقراطيةّ .وخالؿّ
ىذهّالزيارةّأوصؿّالصيني ّوفّرسالتيـّالتيّاحتوتّعمىّثالثّنقاطّرئيسةّىيّ 1:

 -9قرار ّتوسيع ّالدعـ ّالصيني ّليشمؿ ّجميع ّالفصائؿ ّالفمسطينية ّالمقاومة ّوليس ّفتح ّفقطّ,
بحيثّيتـّإرساؿّالسالحّباسـّعرفاتّبصفتوّرئيسّالمجنةّالتنفيذيةّلػ(ـّتّؼ)ّ,ويتولّىّ

توزيعوّعمىّالفصائؿّ.

 -1التنبيوّعمىّضرورةّوحدةّحركةّالمقاومةّالفمسطينيةّوعدـّتشتتياّ.

 -3بعد ّأيموؿ ّاألسود ّيجب ّعمى ّالمقاومة ّالفمسطينية ّأف ّتتوقع ّالمزيد ّمف ّالمشاكؿ ّمعّ
بيةّ,وأفّتأخذّذلؾّبعيفّاالعتبارّفيّمخططاتياّالمستقبميةّ .
األنظمةّالعر ّ
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رابعا– دخول الصين الشعبية األمم المتحدة في أكتوبر 9199م
فيّالخامسّوالعشريفّمفّأكتوبرّعاـّ9199ـّتـّقبوؿّجميوريةّالصيفّالشعبيةّفيّاألمـّالمتحدةّ
بوصفياّالممثؿّالشرعيّالوحيدّلمشعبّالصينيّ.ومفّجيتياّساىمتّالدوؿّالعربيةّبإنجاحّىذاّالقرارّ,

فقدّصوتت ّّ 99دولةّمعّقبولياّوامتنعتّّ9عفّالتصويتّوعارضتّالمممكةّالعربيةّالسعوديةّالقرارّ.
ّ
ولـ ّتتراجع ّالصيف ّعف ّموقفيا ّالداعـ ّلمقضية ّالفمسطينية ّفي ّاألمـ ّالمتحدةّ ,حيث ّقاؿ ّتشياو ّكوافّ

ىوا(ّ )QIAO GUAN HUAمندوبّالصيفّفيّاألمـّالمتحدةّفيّأوؿّخطابّلو"ّ :إفّجوىرّمسألةّ

الشرؽ ّاألوسط ّىو ّالعدواف ّضد ّالشعب ّالفمسطيني ّّوالشعب ّالعربي ّمف ّقبؿ ّالصييونية ّاإلسرائيميةّ
بدعـّوتشجيعّمفّجانبّالدوؿّالعظمىّّ .واّفّحكومةّوشعبّالصيفّيؤيدافّبحزـّالشعبيفّالفمسطينيّ

والعربي ّفي ّنضاليما ّالعادؿ ّضد ّالعدوافّ ...إف ّالحكومة ّالصينية ّتعتقد ّأنو ّعمى ّجميع ّالدوؿّ

ّوالشعوبّالمحبةّلمسالـّوالعدالةّواجبّتأييدّنضاؿّالشعبّالفمسطينيّوالشعوبّالعربيةّاألخرىّ,وليسّ
ألحدّالحؽّفيّعقدّصفقاتّسياسيةّخمؼّظيورىـّلمقايضةّحقيـّفيّالوجودّومصالحيـّالوطنيةّ 9".

ولكفّتأثرّفيماّبعدّتصويتّالصيفّفيّمجمسّاألمفّوالجمعيةّالعامةّبانقساـّالموقؼّالعربيّحوؿّ

الموضوعّالمقترحّلمتصويتّ,ولكفّحددّالمبعوثّالصينيّموقؼّحكومتوّمفّثالثّقضاياّ 1:

 -9نعطيّاألىميةّاألولىّلمفمسطينييفّفيّنضاليـّالطويؿّلكسبّحقوقيـّالمشروعةّواستعادةّ
بالدىـّبحربّالتحريرّ,ثـّيأتيّدعـّالبمدافّالعربيةّلتحريرّأراضييا.

 -1نعارضّقرارّّ191وأيّمشروعّقرارّمبنيّعميوّ.

 -3األىمية ّاألولى ّلرأي ّالدوؿ ّالعربية ّالتقدمية ّفي ّأي ّمشرع ّقرار ّولكف ّإذا ّاتفقت ّالدوؿّ
العربيةّفسوؼّنؤيدّدوفّتحفظّ .

خامسا– حرب أكتوبر 9192م
تدىورت ّالعالقات ّالمصرية ّالسوفييتية ّفي ّالنصؼ ّالثاني ّمف ّعاـ ّ9191ـّ ,فغير ّالسوفييت ّمفّ
ّوأصبحت ّالمدخؿّ
سياستيـ ّوقرروا ّالتعامؿ ّمع ّالممثؿ ّالشرعي ّلمشعب ّالفمسطيني ّ(ـ ّت ّؼ)ّ ,

السوفييتيّالبديؿّعفّمصرّلممنطقةّ ّ.وتمّتّدعوةّعرفاتّعمىّرأسّوفدّمفّ(ـّتّؼ)ّلزيارةّموسكوّ,
وكانتّىذهّبدايةّالتقاربّالسوفييتيّمعّ(ـّتّؼ) ّوبدايةّاالنزعاجّالصينيّمفّ(ـّتّؼ) ّومفّفتحّ

عمىّوجوّالخصوصّ .ثـّجاءتّحربّاكتوبرّالتيّحقؽّفيياّالجيشّالمصريّانتصاراّعمىّالجيشّ
االسرائيميّ,مماّادىّالىّنوعّمفّالتوازفّالعسكريّفيّالمنطقةّخالؿّىذهّالفترةّ.وركزّالصينيوفّقبؿّ
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الحربّوبعدىاّعمىّانتقادّالسوفييتّواعتبرواّأفّأمريكاّتدعـّإسرائيؿّبالسالحّواالتحادّالسوفييتيّيدعـّ
إسرائيؿّبالرجاؿّمفّخالؿّسماحوّليجرةّالييودّالسوفييتّإلسرائيؿّ .

بعدّحربّأكتوبرّازدادّالتقاربّالمصريّاألمريكيّالذيّأدّىّبدورهّإلىّزيادةّالتقاربّالسوفييتيّمعّـّ

تّؼّ(تحتّقيادةّفتح)ّماّأدّىّإلىّزيادةّالفتّورّفيّالعالقاتّالصينيةّالفتحاويةّ .وظيرّذلؾّبشكؿّ

جميّّفيّنقطتيفّرئيستيفّ 9:

 -9ازديادّالدعواتّالصينيةّلوفودّالفصائؿّالفمسطينيةّاألخرىّ(الجبيةّالشعبيةّلتحريرّفمسطيفّ
والجبيةّالديمقراطيةّلتحريرّفمسطيفّوالصاعقة)ّلزيارةّالصيف.

 -1تدنّ يّمستوىّالترحيبّواالستقباؿّلوفودّفتحّوعدـّاالستجابةّلطمباتياّبالمستوىّالذيّكافّفيّ
السابؽ.
ّ

المبحث الثاني :انعكاس العالقات الصينية -الفمسطينية عمى األطراف الدولية:
لقد ّأثّرت ّالعالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّبشكؿ ّمباشر ّأو ّغير ّمباشر ّعمى ّعالقة ّكؿ ّمنيما ّمعّ
األطراؼّالدوليةّواإلقميميةّ,واعتمدّىذاّالتأثيرّعمىّوضعّالعالقاتّالدوليةّبشكؿّعاـّ ّ.
المطمب األول :االنعكاس عمى الصين الشعبية
أوال– العالقات الصينية -العربية:
كانت ّقضية ّفمسطيف ّقضية ّاألمتيف ّالعربية ّواإلسالميةّ ,ولـ ّيكف ّالقرار ّفييا ّيخص ّالفمسطينييفّ

وحدىـّ,بؿّالبدّمفّمشاركةّالدوؿّالعربيةّفيوّ,ولكفّبعدّقرارّإنشاءّمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّالذيّ

صدرّعفّمؤتمرّالقمةّالعربيةّفيّالقاىرةّ .وبعدّحربّحزيرافّ9199ـّالتيّنتجّعنياّاحتالؿّالمزيدّ

مفّاألراضيّالعربيةّ .ظيرتّخالفاتّجديدةّ,فمـّيكفّمفّالسيؿّالقبوؿّبمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّ

ممثال ّشرعيا ّووحيداّلمشعبّالفمسطينيّ,تمؾّالصيغةّالتيّاعترفتّالصيفّبياّلػ(ّـّتّؼ)ّ,وكانتّ
تدعمياّبقوةّعمىّىذاّاألساسّ .فكافّلذلؾّتأثيرّعكسيّعمىّالصيفّمفّقبؿّعددّمفّالدوؿّالعربيةّ,

إضافةّإلىّتطورّاألحداثّوتطورّالخالفاتّوتطورّتأثيراتياّعمىّالصيفّ .وعمىّالرغـ ّمف ّأفّالدوؿّ
العربيةّبشكؿّعاـّتأخرتّفيّاعترافياّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّ,إالّأفّجميعياّاعترفتّبياّالحقاّ
ولكف ّليس ّفي ّنفس ّالعاـّ .فقد ّاعترفت ّبيا ّمصر ّعاـ ّ9119ـّ ,والمممكة ّالعربية ّالسعودية ّعاـّ

9111ـّ ,وباقيّالدوؿّتوزعتّبينيماّ .والّيمكفّالجزـّأفّالعالقاتّالصينيةّ– ّالفمسطينيةّىيّسببّ

1
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تأخير ّاعتراؼ ّبعض ّالدوؿّالعربيةّبالصيف ّالشعبيةّ,ولكنياّكانت ّأحدّاألسبابّالمانعةّعندّبعضّ

الدوؿ.

وكانتّالصيفّالشعبيةّبعدّ9191ـّميتمةّبالبحثّعفّشرعيتياّوتوسيعّدائرةّاالعتراؼّالد ّوليّبياّ,

وب خاصةّفيّمنطقةّكانتّمعظـّدولياّتعترؼّبتايوافّ,فحاولتّالدخوؿّلممنطقةّمفّبوابةّدعـّحركاتّ

التحررّالوطنيّ,وأىمياّحركةّالتحررّالفمسطينية 9.وتحقؽّذلؾّنسبياّبعدّمؤتمرّباندونجّ,حيثّكافّ
ّ

التأييدّالصينيّلمقضيةّالفمسطينيةّأحدّأىـّاألسبابّالتيّقادتّإلىّبدايةّاعتراؼّالدوؿّالعربيةّبياّ,
حيثّاعترفتّبياّمصرّوسورياّواليمفّعاـّ9119ـّ,ومفّثـّالعراؽّوالمغربّوالسودافّعاـّ9119ـّ,

والجزائرّعاـّّ ّ,9191وتونسّعاـّ9199ـّ ّ1.

بعدّانشاءّ(ـّتّؼ) ّوزيارةّالشقيريّإلىّبكيفّ,حصؿّعمىّالدعـّالسياسيّوالعسكريّمفّالصينييفّ,

ولكف ّىذا ّالتطور ّفي ّالعالقات ّالفمسطينية ّمع ّالصيف ّلـ ّيكف ّموضع ّترحيب ّمف ّعبد ّالناصرّ,

فالتطورّاإليجابيّفيّعالقةّ(ـّتّؼ) ّمعّالصيفّسيكوفّلوّتطورّسمبيّفيّعالقةّمصرّواالتحادّ
السوفييتيّوقتياّ 3.أماّعمىّالجانبّاألردنيّ,فقدّأيدتّالصيفّالدوؿّالعربيةّالتيّشاركتّفيّحربّ

حزيراف ّ9199ـّ ,بما ّفييا ّاألردف ّالتي ّلـ ّتكف ّقد ّاعترفت ّبيا ّبعدّ .ولكف ّمع ّتطور ّاألحداث ّبيفّ
الفمسطينييف ّواألردنييف ّفي ّبداية ّالسبعيناتّ ,فقد ّوقفت ّالصيف ّبشكؿ ّكامؿ ّمع ّالجانب ّالفمسطينيّ,

ّوأمدّتوّبالدعـّالسياسيّوالعسكريّ,واعتبرتّأفّالنظاـّاألردنيّنظاـّرجعيّّيجبّمحاربتوّ 9.

لـ ّتعترؼ ّاألردف ّبالصيف ّالشعبية ّإال ّبعد ّعاـ ّ9199ـّ ,حيث ّكانت ّالعالقات ّالصينية ّالفمسطينيةّ

ّوأثناء ّالحرب ّاألىمية ّفي ّلبنافّ ,وافقتّ
فاترة ّوقتياّ ,أما ّلبناف ّفقد ّاعترفت ّبالصيف ّعاـ ّ9199ـّ ,
الصيف ّالشعبية ّعمى ّطمب ّلبناف ّبعدـ ّدعـ ّحركة ّالمقاومة ّالفمسطينية ّسياسيا ّأو ّعسكريا1.ولكفّ

الدكتور ّسا مي ّمسمـ ّقاؿ ّاف ّالصيف ّلـ ّتستجيب ّلطمب ّلبناف ّو ّلـ ّتتوقؼ ّعف ّتقديـ ّالمساعداتّ
لمفمسطينييفّّ 9.وعمىّالرغـّمفّطمبّ(ـّتّؼ) ّمفّالدوؿّالعربيةّاالعتراؼّبالصيفّالشعبيةّ .إالّأفّ

ىذاّالطمبّلـّتستجّبّلوّالدوؿّالتيّلـّتكفّقدّاعترفتّبالصيفّالشعبيةّقبؿّتأسيسّ(ـّتّؼ)ّ.مماّ
يثبتّضعؼّقدرتياّعمىّإمالءّالق ارراتّعمىّالدوؿّالعربيةّ 9.

1

عزت شحرور" ,الصٌن و الشرق االوسط :مالمح مقاربة جدٌدة" ,الدوحة :مركز الجزٌرة للدراساتٌ-11,ونٌو .2112-
http://studies.aljazeera.net/reports/2012/06/2012611142554206350.htm
2
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.31 :
3
المصدر نفسه ,ص.51 :
4
المصدر نفسه ,ص.92-71 :
5
المصدر نفسه ,ص.135 :
6
مسلم ,مقابلة  ,2114-12-21مصدر سابق.
7
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.55 :
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ثانيا– العالقات الصينية – اإلسرائيمية
اعترفت ّإسرائيؿ ّبجميورية ّالصيف ّالشعبيةّفيّّ 1يناير ّ9111ـّ,وبذلؾ ّكانتّأوؿ ّدولة ّفي ّالشرؽّ
األوسط ّتعترؼ ّبالصيف ّالشعبية ّوثامف ّدولة ّغير ّشيوعية ّفي ّالعالـ ّتعترؼ ّبياّ ,فكافأتيا ّالصيفّ
الشعبية ّحينيا ّبخطاب ّشكر ّولكف ّلـ ّتبادليا ّاالعتراؼّ 9.ولـ ّيكف ّعند ّالصيف ّحينيا ّرفض ّمبدئيّ

لالعتراؼّبإسرائيؿّ,وىذاّاالعتراؼّكافّموقعّجدؿّفيّاألوساطّاإلسرائيميةّ,فاألحزابّاليساريةّشجعتّ
ىذا ّاالعتراؼ ّخاصة ّحزب ّماكيّ .ولكف ّلـ ّتبدّ ّإسرائيؿ ّالرغبة ّفي ّإقامة ّعالقات ّدبموماسية ّكاممةّ
وقتياّ,ثـّجاءتّالحربّالكوريةّوموقؼّإسرائيؿّالمعاديّلمصيفّوالمنحازّبالكامؿّإلىّجانبّالوالياتّ

المتحدةّ.معّذلؾّبعثتّالصيفّبرسالةّتينئةّلمحكومةّاإلسرائيميةّبعيدّاالستقالؿّعاـّ9111ـّ .
ّوبعد ّانتياء ّالحرب ّالكورية ّحدثت ّلقاءات ّبيف ّشخصيات ّمف ّالجانبيفّ ,وزار ّوفد ّتجاري ّإسرائيميّ
الصيفّالشعبيةّفيّ9113ـّ,وفيّّ11يناير9119ـّالتقىّالسفيرّاإلسرائيميّفيّبورماّديفيدّىاكوىيفّ

يّوأعربّشوّافّالي(ّ
(ّ )David Hacohenمعّشوّافّاليّ,حيثّناقشاّنتائجّزيارةّالوفدّالتجار ّ

)Zhōu Ēnláiعفّارتياحوّمفّالزيارةّ.ولكفّتدىورتّالعالقاتّبعدّتصويتّإسرائيؿّفيّاألمـّالمتحدةّ
ضدّانضماـّالصيفّالشعبيةّفيّّ19سبتمبرّ9119ـّ.ومعّذلؾّقاؿّشوّافّالي(ّ)Zhōu Ēnláiفيّ

خطابو ّأماـ ّالمؤتمر ّالشعبي ّالوطني ّإنو ّتجري ّىناؾ ّاتصاالت ّبغية ّإقامة ّعالقات ّطبيعية ّمعّ

ّواّسرائيؿّ 1.وتبع ّذلؾ ّزيارة ّوفد ّاقتصادي ّ(ضـ ّدبموماسييف) ّإسرائيمي ّفي ّفبراير ّ9111ـّ
أفغانستاف ّ
لبكيفّ,وكافّانطباعّالوفدّأفّالصيفّمستعدةّإلقامةّعالقاتّمعّإسرائيؿّ,ولكفّتّّردّدّ ّإسرائيؿّحينياّ

أضاعّىذهّالفرصةّ .

كافّىناؾّفرصتافّلتبادؿّالعالقاتّالدبموماسيةّبيفّالصيفّوّاسرائيؿّعاـّّ9111وّعاـّّ,ّ9111وّ
لكفّاالولىّضاعتّبسببّالضغطّاالمريكيّعمىّاسرائيؿّّ,وّالثانيةّضاعتّبعدّافّغيرتّالصيفّ

توجياتياّبعدّمؤتمرّباندونجّ ّ3.وبعدّذلؾّأدانتّالصيفّإسرائيؿّإثرّمشاركتياّفيّالعدوافّالثالثيّعمىّ

عمىّمصرّعاـّ9119ـّ.واستمرتّالصيفّعمىّىذاّالنحوّفيّتأييدّالقضاياّالعربيةّضدّإسرائيؿّإلىّ
عاـّ9191ـّ,حيثّتطورتّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّالمباشرةّّ,واعترفتّالصيفّالشعبيةّبػ(ـّتّ

ؼ)ّ ,وفتحتّلياّمكتبا ّذا ّحصانة ّدبموماسيةّفي ّبكيفّ ,وبدأت ّتتوطد ّالعالقات ّالصينيةّالفمسطينيةّ
بشكؿّقويّ,ماّانعكسّعمىّإسرائيؿّفيّعدةّاتجاىاتّ 9:

1

سلٌم ,1971,مصدر سابق.
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شرٌن اللحام ,العالقات الصٌنٌة االسرائٌلٌة منذ عام  1949حتى العام  ( ,2114بٌر زٌت :رسالة ماجستٌر غٌر منشورة ,جامعة بٌر زٌت
 فلسطٌن ,) 2117 ,ص.15-1:3
Pan Guang, "China's success in the middle east ", Middle East Quarterly
December 1997. Volume 4. number 4, pp: 35-40
4
سلٌم ,1971 ,مصدر سابق.
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 -9سياسياّ :أصبح ّلػ(ـ ّت ّؼ) ّبعد ّدوليّ ,واكتسبت ّتأييد ّالدوؿ ّالتي ّتدور ّفي ّفمؾ ّالصيفّ

الشعبيةّ,وتطورّمفيوـّالحقوؽّالمشروعةّلمشعبّالفمسطينيّمفّالعودةّإلىّوطنوّإلىّدرجةّ

الدعوةّالصينيةّإلىّإزالةّدولةّإسرائيؿّ,إضافةّإلىّاعتمادّالصيفّلمتعريؼّالذيّطرحتوّ(ـّتّ

ؼ) ّلمصييونية ّوالذي ّنص ّعمى ّأنيا ّحركة ّاستعمارية ّبطبيعتيا ّوىويتياّ ,عدوانية ّتوسعيةّ
بأىدافياّ ,عنصرية ّفي ّتركيبياّ ,وفاشية ّفي ّأساليبياّ.ىذا ّباإلضافةّإلىّتصويتّالصيفّفيّ

األمـّالمتحدةّإلىّجانبّالفمسطينييفّفيّالق ارراتّذاتّالخصوصّ ّ.

 -1اقتصادياّ :بسبب ّالموقؼ ّالمبدئي ّالصيني ّالمنطمؽ ّمف ّأيديولوجية ّالصيف ّفي ّدعـ ّحركةّ
التحررّالفمسطينيّوالمناىضّإلسرائيؿّواعتبارىاّذراعّاإلمبرياليةّفيّالشرؽّاألوسطّلـّتكفّ

ىناؾّأيّعالقاتّاقتصاديةّبيفّإسرائيؿّوالصيفّالشعبيةّ(عمىّاألقؿّبشكؿّعمني).

 -3عسكرياّ :شكّؿّ ّالدعـ ّالعسكري ّالصيني ّلػ(ـ ّت ّؼ) ّالذي ّشمؿ ّالتدريب ّلألفراد ّوالمعداتّ
العسكريةّ,عنصراّأساسياّفيّالعممياتّالعسكريةّالفمسطينيةّضدّإسرائيؿّ ّ.

ّ وتجدرّاإلشارةّإلىّتصويتّإسرائيؿّضدّانضماـّالصيفّالشعبيةّلألمـّالمتحدةّعاـّ9191ـّمعّ
ّوأف ّالتحسف ّفي ّالعالقات ّالصينية ّاألمريكية ّفي ّبدايةّ
ّصوتت ّلصالحيا ّعاـ ّ9111ـّ ,
أنيا ّ
السبعيناتّكافّلوّأثرّإيجابيّعمىّتحسفّالعالقاتّالصينيةّاإلسرائيميةّ,حيثّصوتتّإسرائيؿّ
ـّ,وأيّدتّالصيفّعمميةّ
فيّاألمـّالمتحدةّإلىّصالحّقرارّانضماـّالصيفّالشعبيةّعاـّّ 9199

السالـّبيفّمصرّواّسرائيؿّعاـّ9199ـّلتبدأّمرحمةّجديدةّ 9.
ّ

المطمب الثاني :انعكاسات العالقات الصينية -الفمسطينية عمى الفمسطينيين
أوال– العالقات الفمسطينية– السوفييتية
كانت ّالعالقات ّالصينية ّالسوفييتية ّفي ّعقد ّالخمسينات ّتمر ّبمرحمة ّتوافؽ ّوتحالؼّ .فقد ّاعتبرتّ
الصيف ّاالتحاد ّالسوفييتي ّقائد ّالمجموعة ّاالشتراكية ّفي ّالعالـّ .وغالبا ّما ّكانت ّت ّؤيد ّمقترحاتو ّفيّ

القضاياّالدوليةّ,ولكفّمعّبدايةّالستيناتّتدىورتّالعالقاتّلتصؿّإلىّحدّالعداءّ.فاعتبرتّالصيفّأفّ

الخطرّاأل ّوؿّيأتيّمفّقبؿّاالتحادّالسوفييتيّ ّ .ونتجّعفّذلؾّتأثيرّمباشرّعمىّعالقةّالصيفّبدوؿّ
العالـّ ,حيث ّحددت ّعالقاتيا ّفي ّكثير ّمف ّاألحياف ّبشكؿ ّيعاكس ّعالقات ّاالتحاد ّالسوفييتيّ .أماّ
فمسطينياّ ,فقد ّركّز ّشو ّاف ّالي( ّ)Zhōu Ēnláiفي ّلقائو ّاألوؿ ّمع ّالشقيري ّعمى ّبياف ّالتوجوّ
ّوأظير ّأنو ّال ّمانع ّعند ّالصيف ّمف ّلجوء ّالفمسطينييف ّلمسوفييتّ
السوفييتي ّمف ّالقضية ّالفمسطينيةّ ,

لمحصوؿ ّعمى ّالدعـ ّالسياسي ّوالعسكريّ ّ ,ولكنو ّأتبع ّأنيـ ّلف ّيعطوكـ ّشيئاّ 1.وبعد ّذلؾ ّاستمرتّ

ّواّدراؾ ّالفمسطينييف ّألىميةّ
الصيف ّبتقديـ ّالدعـ ّلػ(ـ ّت ّؼ)ّ .وبسبب ّالتطورات ّالدولية ّالميمة ّ
1

الوادي ,2112 ,مصدر سابق ,ص.76-69 :
2
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.41 :
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السوفييتّالدوليةّ,حاوؿّالفمسطيني ّوفّالحصوؿّعمىّالدعـّالسياسيّوالعسكريّمفّاالتحادّالسوفييتيّ.
وطرأّالتحسفّبعدّالوساطةّالمصريةّ,ومعّبدايةّالتقاربّالسوفييتيّالفتحاويّ,لـّتستطّعّالصيفّإخفاءّ

انزعاجياّمفّىذاّالتقاربّ,وظيرّذلؾّبعدةّصورّ 9:

 -9دعوةّالصيفّلمفصائؿّالفمسطينيةّاألخرىّلزيارةّبكيفّ.
 -1تخفيضّمظاىرّاالحتفاؿّفيّالمناسباتّالفمسطينيةّ.
 -3تخفيضّمستوىّاالستقباؿّوالترحيبّبوفودّفتحّ.

لتوزعوّعمىّكافةّالفصائؿّوليسّلفتحّفقطّ.
 -9قرارّإرساؿّالدعـّإلىّ(ـّتّؼ)ّ ّ

 -1عدـّاالستجابةّلطمباتّالدعـّلمفمسطينييفّكماّكانتّقبؿّالتقاربّالفمسطينيّالسوفييتيّّ
كماّظيرّذلؾّفيّالحربّاألىميةّالمبنانيةّ ّ.

ثانيا– العالقات الفمسطينية– العربية
لعبت ّالعالقات ّالصينية ّالفمسطينية ّدو ار ّميما ّفي ّإبراز ّمكانة ّـ ّت ّؼ ّ(بقيادة ّفتح) ّعمى ّالمستوىّ
اإلقميمي ّوالدوليّ ,وكاف ّليا ّدور ّمباشر ّفي ّتقوية ّموقؼ ّ(ـ ّت ّؼ) ّداخؿ ّالنظاـ ّالعربيّ .فكانتّ
البداية ّمف ّاالعتراؼ ّالصيني ّبػ(ـ ّت ّؼ)ّ ,حيث ّكاف ّاعترافا ّواضحا ّوشامال ّ(ممثال ّشرعيا ّوحيداّ

لمشعبّالفمسطيني)ّ .لـّتكفّالدوؿّالعربيةّقدّقبمتّاالعتراؼّبػ(ـّتّؼ) ّبيذهّالصيغةّإالّبعدّمؤتمرّ

القمة ّالعربية ّفي ّالجزائر ّفي ّنوفمبر ّ9193ـّ ,رغـ ّمعارضة ّالممؾ ّحسيف ّبف ّطالؿ ّحينياّ 1.أماّ
حيبّمفّمصرّ,فالشقيريّطمبّ
ّ
بخصوصّالدعـّالعسكريّالصينيّاألوؿّلػ(ـّتّؼ)ّ,فمـّتمؽّ ّالتر

إرساؿّالشحنةّاألولىّمفّاألسمحةّلميناءّاإلسكندريةّدوفّإذفّعبدّالناصرّالمسبؽّ,فاعتبرتّمصرّ

أ ف ّتطور ّالعالقات ّالصينية ّالفمسطينية ّقد ّيؤثر ّسمبا ّعمى ّعالقاتيا ّمع ّاالتحاد ّالسوفييتيّ .أماّ
بخصوصّاألردفّ,فالموقؼّالصينيّجاءّمنحازاّبشكؿّكامؿّلصالحّالفمسطينييفّضدّاألردفّفيّنقاطّ

الخالؼّ,ودعمتيـّسياسياّّوعسكرياّ ّّّ.

ّّوأما ّالجزائر ّفقد ّكاف ّليا ّالدور ّاألوؿ ّفي ّتوفير ّنقطة ّااللتقاء ّوالتعارؼ ّبيف ّقادة ّفتح ّوالقادةّ
الصينييفّّ,وأماّلبنافّفانو ّفيّبدايةّالحربّاألىميةّالمبنانيةّلـّتكفّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّفيّ

أحسفّحاؿّ ,فرفضتّالصيفّالشعبيةّتقديـّالدعـّلمفمسطينييفّماّأدخميـّفيّوضعّسيئّ 3.وّلكفّدّ.
ساميّمسمـّنفىّذلؾّوّقاؿّافّالصيفّاستمرتّفيّدعـّالفمسطينييفّ .

1

المصدر نفسه ,ص.135-119 :
2
المصدر نفسه ,ص.119 :
3
المصدر نفسه ,ص.135-47 :
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الفصل الرابع
العالقات الصينية  -الفمسطينية (9191م – 9112م)
المقدمة
تحدّث ّالباحث ّفي ّالفصؿ ّالسابؽ ّعف ّالعالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّخالؿ ّفترة ّحكـ ّماو ّتسيّ
دونغ(ّ .)Mao Zedongوعمىّالرغـّمفّترابطّاألحداثّفيّىذهّالعالقاتّ,إالّأفّالباحثّخصّصّ

لكؿّمرحمةّفصال ّفيّىذهّالدراسةّ,ليسّلمتغيّرّفيّأشخاصّالقياداتّالصينيةّفحسبّ,ولكفّألف ّكؿّ
مرحمةّمفّىذهّالمراحؿّكافّلياّطابعياّالخاصّ ,مفّحيثّطبيعةّالعالقاتّالدوليةّلجميوريةّالصيفّ

الشعبيةّّ,والتغييرّفيّمحدداتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّفيّكؿّمرحمةّمفّ

ىذهّالمراحؿّ .

وسيتحدثّالباحثّفيّىذاّالفصؿّعفّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّوتطوراتياّفيّالفترةّالواقعةّبيفّ
وفاةّماوّتسيّدونغ(ّ)Mao Zedongعاـّّ9199وقياـّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّعاـّّ ّ.9113
ّوقسّـ ّالباحث ّىذا ّالفصؿ ّإلى ّثالثة ّمباحثّ :المبحث ّاالوؿّ -تطور ّالسياسة ّالخارجية ّالصينية ّوّ
محدداتيا ّوانعكاساتيا ّعمى ّالقضية ّالفمسطينية ّفي ّىذه ّالمرحمةّ .المبحث ّالثانيّ -العالقات ّالصينيةّ
الفمسطينية ّخالؿ ّالفترة ّاالنتقالية ّبيف ّماو ّتسي ّدونغ(ّ ّ )Mao Zedongودينغ ّتشياو ّبينغ( Deng

ّ,)Xiaopingوالمبحثّالثالثّ-تطورّالعالقاتّالصينيةّ-الفمسطينيةّوتأثرىاّبأىـّأحداثّالمرحمةّ,
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المبحث االول :تطور السياسة الخارجية الصينية ومحدداتيا وانعكاساتيا عمى القضية
الفمسطينية في ىذه المرحمة
مفّخالؿّدراسةّاألحداثّفيّىذهّالفترةّيتضحّبشكؿّجميّأفّىناؾّتطوراّكبيراّفيّالسياسةّالخارجيةّ
الصينيةّّتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّ,وأفّىناؾّتغييراّبمستوىّمعيفّفيّىذهّالسياسةّ.وفيّىذاّالمبحثّ

سوؼّيقوـ ّالباحث ّبتحميؿ ّاألحداث ّوالمواقؼّلتحديد ّمستوى ّالتغييرّفي ّالسياسة ّالخارجية ّالصينيةّ
تجاهّالقضيةّالفمسطينيةّ .

نظرة عمى التغيرات الداخمية في الصين:
الصيفّبمدّعظيـّبشعبوّ,وحضارتوّ,ولعموّليسّمناسباّأفّنسميّمرحمةّأوّفترةّزمنيةّمفّعمرّىذاّ
البمدّالعظيـّباسـّشخصّمعيفّ,ولكفّعندماّيكوفّلشخصّمحددّبالغّاألثرّفيّاالنتقاؿّبالصيفّمفّ

ىّ,ويستطيعّىذاّالشخصّأفّيحفرّاسموّفيّعقوؿّالناسّقبؿّأفّيتركوّعمىّالشواىدّ
ّ
مرحمةّإلىّأخر
الدالةّعمىّإبداعاتوّليذهّاألمةّ,فالّيكوفّىناؾّخطأّإذاّسميتّمرحمتوّباسموّ,فقدّتـّالحديثّسابقاّ

عفّالحقبةّالماويةّ(فترةّحكـّماوّتسيّدونغ(ّ .))Mao Zedongواآلفّسيتـّالحديثّعفّحقبةّدينغّ

تشياوّبينغ(ّ,)Deng Xiaopingلماّليذاّالرجؿّمفّأثرّكبيرّفيّانتقاؿّالصيفّإلىّمرحمةّجديدةّمفّ
البناءّوّالتطورّ ّّ.
بعد ّأف ّمرت ّالصيف ّبفترة ّصعبة ّومعقدة ّمف ّالحروب ّالداخمية ّوالخارجية ّوالغزو ّوالنيب ّوالسمبّ
وفوضى ّالسياسات ّوعواقبيا ّالمدمرةّ ,باتت ّاألوضاع ّمستقرة ّفي ّنياية ّالسبعيناتّ ,األمر ّالذي ّىيأّ

لمقيادة ّالسياسية ّلمبالدّ ,وفي ّالقمب ّمنيا ّدينغ ّتشياو ّبينغ(ّ ,)Deng Xiaopingأف ّتتطمع ّلتحريرّ
العقوؿ ّواطالؽ ّالمبادراتّالمبدعة ّلبناء ّصيف ّجديدةّ .فكانت ّالتحدياتّجسيمةّأماـ ّالصيف ّعموماّ,
شعباّوحزباّوحكومةّ,لكفّدينغّأيقفّبأفّمفتاحّالحؿّيكمفّفيّتركيزّكؿّالجيودّعمىّإصالحّالداخؿّ
واالنفتاحّعمىّالخارجّوتنميةّاالقتصادّوتخميصّالبالدّوالعبادّمفّالفقرّواالنغالؽّ,وجمبّالتكنولوجياّ
المفيدةّمفّكؿّمكافّمتقدـّ,خاصةّمفّالغربّ,ومنوّفرنساّالتيّأمضىّفيياّخمسّسنواتّوىوّشابّ

فيّمقتبؿّالعمرّ .

وكافّدينغ ّحريصاّفيّالحفاظّعمىّاالشتراكيةّفيّالصيفّ,لكنوّنادىّبصوتّقويّومسموعّبفكرةّأفّ
االشتراكيةّىيّاإلسراعّبتطويرّوتنميةّقوىّاإلنتاجّ,وبحثّواكتسابّوتعمـّالتكنولوجياّواالطالعّعمىّ

ّوالجرأة ّإلصالح ّنظاـّ
تجارب ّاإلدارة ّالمتقدمة ّلمدوؿ ّاألجنبية ّواالستفادة ّمنياّ ,والتحمي ّبالشجاعة ّ

اإلدارةّاالقتصاديةّ,وخمؽّاقتصادّالسوؽّاالشتراكيّ ّ.
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وطرح ّدينغ ّاالستراتيجية ّالتنموية ّالمالئمة ّلواقع ّالصيفّ ,مف ّثالث ّخطواتّ ,ووضع ّفترة ّّ 91سنةّ
لتحقيؽّأىدافياّ,وركزّعمىّأفّيتـّخالؿّالخطوةّاألولىّتوفيرّالغذاءّوالكساءّلممواطنيفّخالؿّّ91

سنواتّ,وفعالّتحقؽّاليدؼّقبؿّالموعدّالمحددّفيّنيايةّالثمانيناتّ.والخطوةّالثانيةّىيّزيادةّإجماليّ
الناتجّالمحميّلعاـّّ 9191بواقعّّ 9أضعاؼّفيّنيايةّالقرفّالعشريفّ,وفعالّتحقؽّاليدؼّفيّعاـّ
ّ 9111قبؿ ّالموعد ّالمحددّ .والخطوة ّالثالثة ّزيادة ّمعدؿ ّدخؿ ّالفرد ّبالنسبة ّإلجمالي ّالناتج ّالمحميّ

ليصؿ ّعاـ ّّ 1111إلى ّمعدؿ ّالدوؿ ّالمتوسطة ّالنموّ ,في ّحينوّ ,أي ّعاـ ّّ ,1111يكوف ّالمواطفّ

الصينيّمتمت ًعاّبمستوى ّحياةّرغيدةّ .ولتحقيؽّكؿّذلؾّالّبدّمفّإجراءّأربعّتحديثاتّفيّاالقتصادّ
والزراعة ّوالعموـ ّوالتكنولوجيا ّوالدفاع ّالوطنيّ .فقاـ ّفي ّعاـ ّّ ,9199عاـ ّانطالؽ ّمسيرة ّاإلصالحّ
واالنفتاح ّبالصيفّ ,بجولتو ّالتفقدية ّلممقاطعات ّالثالث ّبشماؿ ّشرؽ ّالصيفّ ,وىي ّجيميف( Jílín

ّ ّ )Shěngولياونينغ(ّ ) Liáoníng Shěngوىيمونغجيانغ(ّ ,) Hēilóngjiāng Shěngليمتقيّ
بمسؤولييا ّومواطنيياّ ,داعيا ّفي ّكؿ ّمكاف ّيصؿ ّإليو ّأو ّيحؿ ّبو ّإلى ّتعزيز ّالجيود ّمف ّأجؿ ّتنفيذّ

ميمة ّالحزب ّوالدولة ّفي ّالتحديثات ّاألربعة ّلمصيفّ ,مشي ار ّإلى ّأف ّالظروؼ ّمييأة ّلذلؾ ّمف ّخالؿّ

المضيّقدماّباإلصالحّوالتطويرّودعـّذلؾّباالنفتاحّعمىّكؿّماّىوّمفيدّمفّالخارجّ 9.

مف ّأجؿ ّالنجاح ّفي ّتحقيؽ ّاألىداؼ ّالسابقة ّالذكرّ ,فال ّبد ّمف ّتوفر ّبيئة ّداخمية ّواّقميمية ّودوليةّ
مستقرةّ,بالنسبةّلمصيفّ,وبالنسبةّلكؿّاحتياجاتّالمرحمةّ .وىذاّيتطمبّسياسةّخارجيةّحكيمةّونشطةّ
لتوفيرّمتطمباتّالنجاحّ,والشرؽّاألوسطّبطبيعةّالحاؿّجزءّمفّالبيئةّالدوليةّالتيّتكمفّفيياّعناصرّ

ميمةّمفّمتطمبات ّالنجاحّفي ّىذهّالمرحمةّ .لذلؾّ,اختمفتّمحددات ّالسياسة ّالخارجيةّتجاه ّالشرؽّ

األوسطّوتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّفيّىذهّالمرحمةّجزئياّعفّالمرحمةّالماويةّ,ويمكفّاعتبارّالمحدداتّ

الجديدةّمستمرةّإلىّيومناّىذاّ .وسوؼّيتحدثّالباحثّعفّأىـّالمحدداتّالتيّلياّارتباطّمباشرّأوّ
غيرّمباشرّمعّالقضيةّالفمسطينيةّ .
محددات السياسة الخارجية الصينية في ىذه المرحمة وانعكاساتيا عمى القضية الفمسطينيةّ :
أوال– المحدد األيديولوجيّ :لعبت ّاأليديولوجيا ّدو ار ّميما ّخالؿ ّالفترة ّالماوية ّفي ّتحديد ّالسياسةّ
الخارجيةّلجميوريةّالصيفّالشعبيةّ,وبخاصةّمسألةّدعـّحركاتّالتحررّالوطنيّومنياّحركةّالتحررّ

الفمسطينيةّ,أماّفي ّىذه ّالمرحمةّ,فكافّالحفاظ ّعمىّالحزب ّالشيوعي ّالصينيّقائدا ّو ّحاكماّلمبالدّ
وعمىّالصيفّاالشتراكيةّىدفاّمفّأىداؼّالمرحمةّ .ولكفّماّيميزّىذهّالمّرحمةّعفّسابقتياّىوّالبعدّ
عف ّالتشنج ّاأليديولوجي ّخاصة ّفي ّالعالقات ّالدوليةّ ,حيث ّأدرؾ ّدينغ ّأف ّاأليديولوجية ّالشيوعيةّ

1

كدٌمً ,مصدر سابق.
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المتطرفةّتتعارضّمعّالسياسةّالخارجيةّالواقعيةّوالمرنةّ,فكافّعنوافّالمرحمةّتقديـّالمصمحةّالوطنيةّ

عمىّاأليديولوجياّ 9.

انعكسّىذاّالتطورّعمىّالقضيةّالفمسطينيةّ,فمـّيعدّالدعـّالعسكريّلػ(ـّتّؼ)ّكماّكافّفيّالسابؽّ .
تغيرتّالميجةّالصينيةّفيّخطاباتياّالسياسيةّواإلعالميةّ,حيثّتـّإسقاطّ
ثانيا– المحدد السياسيّ ّ :
صفة ّالعداء ّعف ّالدوؿ ّالغربية ّوخاصة ّالواليات ّالمتحدةّ .وقاـ ّزعيـ ّالصيف ّالجديدّ ,دينغ ّتشياوّ

بينغ(ّ )Deng Xiaopingبزيارة ّشييرةّإلى ّالوالياتّالمتحدةّ ,فركب ّالحنطور ّوارتدى ّقبعة ّتكساسّ.
ومعّذلؾّفإفّسياسةّدينغ ّتجاهّالوالياتّالمتحدةّلـّتأخذّشكؿّالتحالؼّ,بؿّحافظّعمىّمسافةّثابتةّ

وبدأ ّيحكـ ّعمى ّكؿ ّحالة ّعمى ّحدة ّوفؽ ّوقائعيا ّالموضوعية ّأو ّحسب ّما ّتمميو ّمصالح ّالصيفّ1.

وازدادّالتبادؿّالتجاريّبيفّالدولتيفّ .وأرسمتّالصيفّاالالؼ ّمفّالطالبّلمدراسةّفيّأمريكاّوبريطانياّ
وفرنساّواليابافّ .وأصبحتّالصيفّتتجنبّقدرّاإلمكافّأيّموقؼّمفّشأنوّأفّيؤثرّعمىّعالقتياّمعّ
واشنطفّ 3.وعمى ّالمستوى ّالعربي ّتحسنت ّعالقة ّالصيف ّبأغمب ّالدوؿ ّالعربيةّ .وعمى ّالرغـ ّمفّ

الموقؼّالصينيّالغامضّمفّاتفاقيةّالسالـّبيفّمصرّواسرائيؿّ,إالّأفّالموقؼّالصينيّالذيّظيرّ
فيّاستقباؿّمستشارّالساداتّحسفّالتياميّفيّبكيفّ,وموقؼّاإلعالـّالصينيّفيّتغطيةّاألحداثّ
والمواقؼّالتيّتمتّتوقيعّاتفاقيةّكامبّديفيدّ,أظيرتّأفّالصيفّداعمةّلمساداتّ9.وفيماّبعدّتطورتّ
نظرةّالصيفّإلىّالشرؽّاألوسطّحيثّأصبحتّتقوـّعمىّأفّسياستياّتجاهّالشرؽّاألوسطّتخضعّ

لسياستياّالعامةّالداعيةّإلىّبناءّبيئةّاستقرارّوسالـّدوليةّ,وأفّمسألةّالشرؽّاألوسطّمسالةّمعقدةّ

ومعّذلؾّفييّتعتقدّأفّلمعربّدوراّميماّ,وىيّتسعىّلبناءّ
ّ
جداّ,ولدىّالعربّوجياتّنظرّمختمفةّ,
تعاوفّاقتصاديّمعيـّأكثرّمفّميمياّلتعاوفّسياسيّ,حيثّإفّتطويرّوتنميةّاالقتصادّالصينيّىوّ

السبيؿّإلرغاـّالعالـّعمىّاالستماعّإليؾّ .وبناءّعمىّىذهّالنظرةّفقدّكافّلمصيفّأفكارّخاصة ّلحؿّ
مشاكؿ ّالشرؽ ّاألوسط ّتقوـ ّعمىّاعتماد ّالتعاوف ّاإلقميمي ّكأساس ّلمسياسة ّاألمنية ّ ّّوعدـ ّالرغبةّ
بالتورطّعسكرياّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسطّ,وقناعةّالصيفّبأفّالتعاوفّالثنائيّوالالمتعددّوبناءّالتنميةّ

االقتصاديةّسوؼّيحد ّمفّاألزماتّفيّالمنطقةّويعالجّمشكمةّاإلرىابّ,إضافةّإلىّالتزامياّباعتمادّ
القنوات ّالدبموماسية ّفي ّتطبيؽ ّسياساتيا ّفي ّالشرؽ ّاألوسطّ ,وتشجيعيا ّالتجاىات ّحوار ّالحضاراتّ

الثنائيةّوالمتعددةّ 1.
1

الوادي ,2115 ,مصدر سابق ,ص.51-55 :
2
فرانسوا جودمو" ,العالقات الصٌنٌة-األمٌركٌة :الجذور التارٌخٌة والمستقبل الغامض" ,الدوحة :مركز الجزٌرة للدراسات.2113-11-27 ,
http://studies.aljazeera.net/reports/2013/10/2013102711238987451.htm
3
جواد الحمد" ,اتجاهات ومحددات تطوٌر العالقات الصٌنٌة-العربٌة  ,"2111-2115عمان :مركز دراسات الشرق االوسط  ,2115 ,عن
منتدى التعاون العربً – الصٌنً ,بكٌن13-12:دٌسمبرhttp://www.mesc.com.jo/OurVision/2005/6.html .2115-
4
مسلم ,1912 ,مصدر سابق ,ص.15-1 :
5
عالء عبد الحفٌظ محمد" ,السٌاسة الصٌنٌة تجاه الصراع العربً – االسرائٌلً :الثوابت و المتغٌرات" ,بٌروت :مجلة المستقبل العربً ,
العدد  ,411دٌسمبر  ,2113ص.1 :
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وقد ّانعكس ّىذا ّالتطور ّعمى ّالقضية ّالفمسطينيةّ ,فأصبح ّالحؿ ّالسممي ّلمقضية ّالفمسطينية ّفكرةّ

معقولةّ .وتغيرت ّنظرة ّالصيف ّإلسرائيؿّ ,فمـ ّتعد ّذراع ّاإلمبريالية ّالتي ّيجب ّقطعيا ّوازالتيا ّبالقوةّ.
وتدرجتّفكرةّالتعامؿّمعياّمفّالتمميحّإلمكانيةّاالعتراؼّبياّ,حيثّنشرّتعميؽّفيّصحيفةّالشعبّ
اليوميةّالصينيةّفيّالثامفّمفّآذارّعاـّ9199ـّ,جاءّفيوّ..."ّ:عمىّبيغفّوأمثالوّأفّيفيمواّأنوّفقطّ

بعدّأفّتغيرّإسرائيؿّمجراىاّ,وتتخمىّعفّسياسةّالعدوافّوالتوسعّيمكنياّأفّتعيشّجنباًّإلىّجنبّمعّ
ٍ
ؿّكدولة ّمسؤولةّفيّالعالـّ 9".ّ ..إلىّأفّوصؿّإلقامةّعالقاتّدبموماسيةّكاممةّ
الدولةّالعربيةّ,وتقب

عاـ ّ9111ـّ ,إذ ّإف ّتوثيؽ ّالعالقات ّمع ّإسرائيؿ ّيحقؽ ّلمصينييف ّأىدافا ّمتعددة ّ(إضافة ّلألىداؼّ
االقتصادية ّوالعسكرية ّوالتكنولوجية ّالتي ّسنتطرؽ ّليا ّالحقا) ّمنيا ّالتأثير ّفي ّالق اررات ّوالسياساتّ

ّكبير ّلموبي ّالييودي ّفي ّالكونغرس ّاألمريكيّ,
األمريكيةّ .فإنو ّمف ّالمعروؼ ّلمجميعّبأف ّىناؾّنفوًذا ًا
ويمكفّإلسرائيؿّالتأثيرّفيّالسياساتّاألمريكيةّمفّخالؿّىذاّالموبيّ,وىذهّالسياساتّيمكفّأفّيكوفّ

ليا ّتأثير ّإيجابي ّأو ّسمبي ّعمى ّالصيفّ 1.ومع ّذلؾ ّاستمر ّالموقؼ ّالصيني ّداعما ّلحقوؽ ّالشعبّ
الفمسطيني ّفي ّإقامة ّدولتو ّفي ّاألراضي ّالتي ّتـ ّاحتالليا ّعاـ ّ9199ـّ ,وعودة ّالالجئيف ّأي ّحؿّ
القضية ّحسب ّق اررات ّاألمـ ّالمتحدة ّذات ّالصمة ّ(مع ّأف ّالصيف ّرفضت ّىذه ّالق اررات ّفي ّالسابؽّ

وبخاصةّالقرارّّ191وّ .)339

ثالثا– المحدد االقتصاديّ :كافّتحديثّاالقتصادّالصينيّأحدّالتحديثاتّاألربعةّالتيّحددتياّسياسةّ
اإلصالحّوّاالنفتاحّ,وتـّإنجازّالكثيرّفيّىذاّالمجاؿّ,سواءّفيّالسياسةّاالقتصاديةّالعامةّوّطرؽّ

إدارتياّ,أوّفيّالتركيز ّعمىّالمجاالت ّذات ّالدخؿ ّاألعمىّبالنسبة ّلمدولةّ,فكانت ّالصناعةّوالتجارةّ
اليدؼّاألكثرّأىميةّبالنسبةّلتحديثّاالقتصادّالصينيّ,وىذاّيتطمبّتقميصّنسبةّالفالحيفّورفعّنسبةّ
ّ

الحضرّفيّالمجتمعّالصينيّ.وقدّاستطاعتّالصيفّتحقيؽّنجاحّباىرّفيّىذاّالمجاؿّ,حيثّتقمصّ

عددّالعامميفّفيّالزراعةّمفّّ%91عاـّ9199ـّإلىّّ%11عاـّ1111ـّ,وانخفضّحجـّالمنتجاتّ
الزراعية ّوغيرىا ّمف ّالمنتجات ّالخاـ ّفي ّالصادرات ّالصينية ّمف ّّ %11إلى ّّ ,%91وارتفع ّحجـّ

المنتجاتّالصناعيةّالجاىزةّمفّّ%11إلىّّ3.%11أماّتجاريا فقدّغزتّالصيفّمعظـّأسواؽّالعالـّ,
وأصبحتّجممةّ"صنعّفيّالصيف"ّواسعةّاالنتشارّحتىّفيّالدوؿّالكبرىّ,لدرجةّأنوّأصبحّيطمؽّ

عمىّالصيف ّ(مصنعّالعالـ)ّأوّ(ورشةّالعالـ)ّ .وىذاّليسّغريباّحيثّإنوّمفّعاـّ9199ـّإلىّالعاـّ

1113ـّازدادّإجماليّالقيمةّاإلنتاجيةّلمصناعةّالصينيةّّ 31ضعفاّ9.ولكيّتحقؽّىذهّاإلنجازاتّفالّ
)ّوالتجارةّ(األسواؽّ
بدّمفّتوفرّالعناصرّاألساسيةّلكؿّمفّالصناعةّ(الطاقةّوالموادّالخاـّوالتكنولوجيا ّ

1

جابر ابراهٌم سلمان" ,الصٌن و الصراع العربً-االسرائٌلً" ,دمشق :مجلة الفكر السٌاسً ,العدد  ,24شتاء  ,2116ص.31 :
2
الوادي ,2112 ,مصدر سابق ,ص.117-97 :
3
وانغ منغ كوي و اخرون  ,سلسلة اساسٌات الصٌن  :االقتصاد الصٌنً ,ترجمة تشنغ بوه رونغ و اخرون( ,بكٌن  :دار النشر الصٌنٌة عبر
القارات  ,)2115 ,ص.1 :
4
المصدر نفسه ,ص.122-121 :
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وطرؽّالنقؿ)ّ.وىذاّيقودناّإلىّمعرفةّاألىميةّالكبرىّلمنطقةّالشرؽّاألوسطّ,فييّعنصرّأساسيّفيّ
كالّالمجاليفّ,وسوؼّنتحدثّعفّذلؾّبشيءّمفّالتفصيؿّ .

 -9الطاقةّ:خالؿّالخطوةّاألولىّمفّاستراتيجيةّالتنميةّالصينيةّالتيّأقرتّعاـّ9199ـّوالتيّ
كانتّتيدؼّإلىّتوفيرّالكساءّالدافئّوالغذاءّالكافيّ,اعتمدتّالصيفّعمىّنفسياّفيّتوفيرّ

احتياجاتّىذهّالمرحمةّ.ولكفّبعدّأفّأصبحتّالصناعاتّالتصديريةّأحدّأىداؼّالتحديثّفيّ
االقتصادّالصينيّ,أصبحتّالمواردّالصينيةّغيرّكافيةّوبخاصةّمواردّالطاقةّ,بحيثّانتقمتّ

الصيفّمفّبمدّمكتفيةّبقدراتياّفيّإنتاجّالطاقةّإلىّبمدّمستوردّلياّعاـّ9113ـّ,وبخاصةّأفّ
معدؿّالنموّاالقتصاديّالصينيّفيّالفترةّبيفّّ1199-1119تراوحّبيفّّ.%99,1ّ-ّ%9,9

وتدؿ ّالمؤشرات ّاالقتصادية ّأف ّالبمد ّتستورد ّنحو ّّ %11مف ّحاجاتيا ّالطاقويةّ .فحسبّ

إحصاءاتّّ 1199تستوردّالصيفّنحوّّ 9,11مميوفّبرميؿّمفّالنفطّيومياّ%99ّ,منياّمفّ
الشرؽ ّاألوسطّ ,وّ %91مف ّروسيا ّوآسيا ّالوسطىّ ,وبشكؿ ّأساسي ّتعتبر ّالسعودية ّأكبرّ
مصدرّلمنفطّبالنسبةّلمصيفّ,حيثّتستوردّمنياّنحوّّ%91مفّاحتياجاتياّالنفطيةّ .وتميياّ

إيراف ّحيث ّتستورد ّمنيا ّنحو ّّ %1مف ّاحتياجاتيا ّالنفطيةّ ,وحسب ّالدراسات ّالصينية ّفإفّ

الوالياتّالمتحدةّتحاوؿّالسيطرةّعمىّمنابعّالنفطّوطرؽّتصديرهّفيّالشرؽّاألوسطّ,وبيذاّ

تتمكفّمفّالضغطّعمىّالصيفّوتيديدىاّمفّخالؿّسمعةّاستراتيجيةّالّيمكفّاالستغناءّعنياّ.

ولعؿ ّىذا ّالسببّالرئيسّو ارء ّتمسؾ ّالصيفّبدعـ ّالنظاـ ّالسوريّ ,ألف ّسقوطّسوريا ّوايرافّ
سيكوف ّلصالح ّسيطرة ّالواليات ّالمتحدة ّعمى ّالشرؽ ّاألوسطّ ,ولكي ّتتفادى ّأي ّخطر ّعمىّ

طرؽ ّالنقؿّفإنياّتحاوؿ ّبناء ّقواعد ّعسكريةّفي ّباكستافّوفيّعدفّ ,ىذا ّباإلضافةّإلىّمدّ

أنابيبّبريةّعبرّميانمارّوكازخستافّ 9.

ويتوقعّالبعضّأفّالصيفّسيرتفعّاعتمادىاّعمىّالنفطّالخميجيّليصؿّإلىّنحوّّ%11مفّاحتياجاتياّ
عاـ ّ1111ـّ ,وذلؾ ّبسبب ّالتزايد ّالمستمر ّفي ّالنمو ّاالقتصادي ّالصينيّ ,وبسبب ّتحسف ّالمستوىّ

االقتصاديّلمشعبّالصينيّمماّيزيدّنسبةّمالكيّالسياراتّفيّالصيفّ,باإلضافةّإلىّتراجعّالمخزوفّ

النفطي ّالصيني ّوىذا ّكمو ّيضاؼ ّإلى ّميزات ّمنطقة ّالخميج ّالنفطية ّحيث ّالمخزوف ّالكبير ّوالجودةّ

العاليةّوسيولةّالمواصالتّوغيرىاّ 1...

 -1األسواؽّ:منذّبدايةّسياسةّاإلصالحّواالنفتاحّوالصيفّتتقدـّفيّخطىّمتزنةّنحوّالتحديثّ
العاـ ّوالتحديث ّاالقتصادي ّبشكؿ ّخاصّ .وفي ّديسمبر ّعاـ ّّ 1119انضمت ّالصيف ّإلىّ
1

ولٌد عبد الحً" ,متغٌرات االستراتٌجٌة الصٌنٌة فً الشرق االوسط" ,الدوحة :مركز الجزٌرة للدراسات.2111-12-4 ,
2
محمد بن هوٌدٌن" ,محددات السٌاسة الخارجٌة الصٌنٌة تجاه منطقة الخلٌج العربً" ,بٌروت :المجلة العربٌة للعلوم السٌاسٌة " مركز دراسا
الوحدة العربٌة"  ,العدد  , 13شتاء  , 2117ص.76-57 :
http://www.caus.org.lb/Home/electronic_magazine.php?emagID=55&screen=4
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منظمة ّالتجارة ّالعالميةّ ,ومنذ ّذلؾ ّالوقت ّدخؿ ّاالقتصاد ّالصيني ّمرحمة ّجديدة ّلالنفتاحّ

الشامؿّ .ومفّأىـّسماتّىذهّالمرحمةّالتحوؿّمفّاالقتصادّالموجوّلمداخؿّإلىّاقتصادّموجوّ

لمتصديرّ 9.واستطاعتّالصيفّتحقيؽّإنجازاتّكبيرةّفيّىذاّالمجاؿّ,حيث ّإفّحجـّالتجارةّ
الخارجيةّتضاعؼّّ 99ضعفاّبيفّعاميّّ9199وّ1.1113وىذاّالتطورّيحتاجّإلىّاألسواؽّ
الخارجيةّ ,وتأتي ّىنا ّأىمية ّمنطقة ّالشرؽ ّاألوسطّ ,حيث ّتتمتع ّأسواؽ ّالشرؽ ّاألوسط ّوفؽّ
االستراتيجية ّالصينية ّبميزتيف ّرئيستيفّ :األولى ّقرب ّىذه ّاألسواؽّ ,والثانية ّالقدرة ّالشرائيةّ

خاصةّفيّالدوؿّالنفطيةّ .والستثمارّميزةّقربّاألسواؽّتحاوؿّالصيفّإحياءّطريؽّالحريرّ
القديمة ّليمر ّمف ّطاجيكستاف ّوايراف ّليصؿ ّإلى ّسوريا ّوالعراؽ ّوتركيا ّثـ ّإلى ّالخميجّ .أماّ
بخصوصّالقدرةّالشرائيةّ,فقدّارتفعّحجـّالتبادؿّالتجاريّبيفّالصيفّودوؿّالمنطقةّمفّّ39

مميارّدوالرّعاـّّ1119ليصؿّإلىّّ191مميارّدوالرّعاـّ.1193
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 -3االستثماراتّ :إف ّاالستثمارات ّالعربية ّفي ّالصيف ّتعتبر ّمتواضعة ّمقارنة ّبحجـ ّاالستثماراتّ
العربية ّفي ّأوروبا ّوالواليات ّالمتحدة ّاألمريكيةّ ,وحتى ّبعد ّأحداث ّّ 99سبتمبر ّتراجع ّحجـّ

االستثمارات ّالعربية ّفي ّأمريكا ّوأوروبا ّولكنو ّتحوؿ ّإلى ّاالستثمار ّالداخميّ 9.أما ّحجـّ
االستثمارات ّالصينية ّفي ّالمنطقةّ ,فيي ّاألخرى ّما ّتزاؿ ّمتواضعةّ ,حيث ّتشكؿ ّّ %9فيّ

الشرؽ ّاألوسطّ ,بينما ّّ %39في ّغرب ّآسيا ّوّ %99في ّأوروبا ّوّ %91في ّالجميورياتّ
السوفييتيةّالسابقةّوّ%99فيّجنوبّآسياّوّ%91فيّافريقيا.

1

 -9تجارةّاألسمحةّ:فضؿّالباحثّالحديثّعفّمبيعاتّاألسمحةّضمفّالمحددّاالقتصاديّوليسّ
ضمف ّالمحدد ّاألمنيّ ,ألنو ّيقصد ّمبيعات ّاألسمحة ّالصينية ّلدوؿ ّالمنطقة ّوليس ّالعكسّ.
وسيبدأ ّالباحث ّأوال ّمف ّالحرب ّالعراقية ّاإليرانيةّ ,حيث ّكانت ّبداية ّالصفقات ّالتي ّتستحؽّ

الذكرّ,فتقدرّمبيعاتّاألسمحةّالصينيةّلمعراؽّبنحوّّ1ممياراتّدوالرّ,بينماّإليرافّبنحوّّ3,1
مميارّدوالرّ .ثـّننتقؿّإلىّصفقةّالصواريخّالتيّبيعتّلمسعوديةّعاـّ9199ـّ,أماّاآلفّفإفّ
الصيفّتأتيّفيّالمركزّالرابعّمفّمصدريّالسالحّلدوؿّالمنطقةّ,حيثّبمغتّمبيعاتّالصيفّ

لممنطقةّبنحوّّ%1,9مفّمجموعّمشترياتّالمنطقة.

9

مفّخالؿّماّسبؽّتظيرّاألىميةّالكبيرةّلمنطقةّالشرؽّاألوسطّبالنسبةّلالقتصادّالصينيّ,بكؿّماّ
فيياّمفّتناقضاتّ,بحيثّتعتبرّالسعوديةّوايرافّأىـّمصدريفّلمنفطّبالنسبةّلمصيفّ,وتعتبرّدوؿّ
1

كوي ,مصدر سابق ,ص.51 :
2
المصدر نفسه ,ص.72 :
3
"الصٌن تؤكد دعمها لدولة فلسطٌنٌة مستقلة و تقدم  61ملٌون اٌوان" ,وكالة معا االخبارٌة.2114-7-4 ,
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=709873
4
كاب ,مصدر سابق.
5
عبد الحً  ,متغٌرات االستراتٌجٌة الصٌنٌة فً الشرق االوسط  ,مصدر سابق.
6
المصدر نفسه.
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الخميجّالعربيّمفّأىـّاألسواؽّبالنسبةّلمسمعّالصينيةّ,ولكنياّتصنؼّضمفّالدوؿّالتيّتسيرّفيّ

ركبّالوالياتّالمتحدةّ.أماّإسرائيؿّفقدّكافّحجـّتجارتياّمعّالصيفّيقدرّبنحوّّ11مميوفّدوالرّ

فيّعاـّّ9111ولكنياّوصمتّلنحوّّ9,9مميارّدوالرّعاـّّ 9.1191

ويمكف ّاستنتاج ّانعكاس ّىذا ّالمحدد ّعمى ّالقضية ّالفمسطينيةّ ,حيث ّيفترض ّأف ّيكوف ّإيجابياّ
لصالح ّالفمسطينييفّ ,ولكف ّالواقع ّأنو ّرغـ ّكؿ ّما ّذكر ّإال ّأف ّىذه ّاألىمية ّالكبيرة ّالتي ّتشكمياّ
المنطقة ّالعربية ّلالقتصاد ّالصينيّ ,ال ّتنعكس ّبنفس ّالدرجة ّمف ّاألىمية ّعمى ّالدعـ ّالصينيّ

لمقضيةّالفمسطينيةّ.وىذاّنابعّمفّالفيـّالصينيّالدقيؽّلواقعّالدوؿّالعربيةّ,حيثّالخالفاتّالبينيةّ
ةّ,واألىداؼّالمنفصمةّلكؿّدولةّعفّأىداؼّالمنطقةّأوّاألمةّالعربيةّبشكؿّعاـّ,إضافةّإلىّ
الكثير ّ
تبعيةّأغمب ّدوؿ ّالمنطقة ّلمواليات ّالمتحدةّ .لذلؾ ّتعاممت ّالصيف ّبذكاء ّوحنكةّسياسية ّمع ّىذهّ
المعطياتّ,فأخرجتّنفسياّمفّتناقضاتّالمنطقةّ,وفضمتّالعالقاتّاالقتصاديةّعمىّالعالقاتّ

السياسيةّ ,وحاولتّأفّتقؼّعمىّنفسّالمسافةّمف ّكؿّاألطراؼّالمختمفةّفيّالمنطقةّ .ولكفّلوّ
كاف ّىناؾ ّموقؼ ّعربي ّموحد ّومستقؿّ ,لتغير ّالموقؼ ّالصيني ّمف ّالقضايا ّالعربية ّعامة ّومفّ

القضيةّالفمسطينيةّخاصةّليكوفّأكثرّإيجابيةّلصالحّالعربّ .

رابعا– المحدد األمنيّ :يمعبّالعامؿّالجغرافيّدو ارّىاماّفيّتحديدّالتوجياتّالعامةّلمسياسةّالخارجيةّ
ألية ّدولةّ .ألنو ّجزء ّأساسي ّمف ّالمحدد ّاألمني ّألي ّدولةّ ,وىو ّاألمر ّالذي ّأكدت ّعميو ّدراساتّ
"ماكيندر"ّو"مارشاؿّماكموىاف"ّ,ولذلؾّفمفّالميـّتبييفّأىـّمعالـّالمجاؿّالجغرافيّالصينيّ .

تتربعّالصيفّعمىّمساحةّّ 1.191.999كـّ,²وتعدّثالثّأكبرّدوؿّالعالـّمساحةّبعدّكؿّمفّروسياّ

وكنداّ .وتتميزّبموقعّذيّأىميةّاستراتيجيةّفيّمنطقةّشرؽّآسياّ,إذّتجاورّّ 99دولةّمنياّ:روسياّ,
واليندّ,وباكستافّ,وفيتناـّ,وكورياّالشمالية...إلخّ.ولمصيفّعمؽّاستراتيجيّكػبيرّ,وىوّعامؿّميـّفيّ
تدعيـّوزفّالدولةّاالستراتيجيّالدفاعيّخصوصاّ,وبخاصةّفيّحالةّالتعرضّليجوـّنوويّ,إذّيبمغّ

أقصىّاتساعّلياّمفّالشماؿّإلىّالجنوبّّ 9113كـّ,ومفّالشرؽّإلىّالغربّّ 9999كـّ .وتشرؼّ
الصيف ّعمى ّطرؽ ّىامة ّلممواصالت ّوالتجارة ّفي ّالعالـ ّسواء ّالبريةّ ,كطريؽ ّالحريرّ ,أو ّالبحريةّ

بإطالليا ّعمى ّالمحيط ّالياديّ ّ ,وبحر ّالصيف ّالجنوبيّ ,وبحر ّالصيف ّالشرقيّ ,والبحر ّاألصفرّ,

ومضيؽ ّتايواف1.ومف ّالجانب ّالبشري ّتعد ّالصيف ّأكثر ّبمداف ّالعالـ ّسكاناّ ,بتعداد ّيفوؽ ّّ 9,3مميارّ

نسمةّ,وىذاّالعددّلوّأىميةّكبيرةّفيّالبعدّاألمنيّ,ويترتبّعميوّالتزاماتّكبيرةّأيضاّ ّ.

1

مسلم  ,سامً ",تطور العالقات الصٌنٌة – االسرائٌلٌة" ,رام هللا :مجلة قضاٌا اسرائٌلٌة التً تصدر عن المركز الفلسطٌنً للدراسات
االسرائٌلٌة " مدار" ,العدد  ,2112 , 41ص.44 :
 -1الموسوعة العربٌة العالمٌة( ,الرٌاض :مؤسسة أعمال الموسوعة للنشر و التوزٌع,ط ,2الجزء  ,)1999 ,15ص .266 -265 :
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أماّعسكرياّفتعدّالمؤسسةّالعسكريةّالصينيةّمفّأكبرّالمؤسساتّالعسكريةّفيّالعالـّبفضؿّماّتتميزّ
بو ّمف ّتفوؽ ّعدديّ ,ومف ّحيث ّالتسمح ّ(سواء ّاالستراتيجي ّأو ّالتقميدي) ّوكذلؾ ّالتقنية ّوالكفاءةّ

التكنولوجيةّ .فمفّناحيةّالقدراتّالنوويةّ,نجدّأفّالصيفّالتيّدخمتّالناديّالنوويّعاـّّ,9199تعدّ
اليوـّأكبرّقوةّعسكريةّفيّآسياّ,وأنياّالدولةّالوحيدةّالتيّقامتّبنشرّأسمحةّنوويةّ,ولياّقوةّنوويةّ

بإمكانيا ّأف ّتكوف ّرادعة ّلمواليات ّالمتحدة ّاألمريكية9.ويعد ّالخيار ّالنووي ّالصيني ّانعكاسا ّالعتزازّ
الصينييفّبأنفسيـّ,وبأمجادّالمممكةّالوسطىّ(مركزّالعالـ)ّ,وبفضؿّاألسمحةّالنوويةّتحاوؿّالصيفّ
عمىّحدّتعبيرّ"بيارّبيرنيو"ّ,االنتقاـّمفّاإلىانةّالتيّلحقتّبياّعندماّالتقتّبالغربّ,وكسرّاحتكارّ

القوتيفّالعظمييفّآنذاؾّلمقوةّالنوويةّ ّّ1.

وتتبع ّالصيف ّبرنامجا ّلتحديث ّقوتيا ّكمفيا ّّ 19مميار ّدوالر ّفي ّالفترة ّالممتدة ّبيف ّّّ,9111-9199
ورغـّأفّالتقديراتّالغربيةّترىّأفّالترسانةّالنوويةّالصينيةّالّتزيدّنسبتياّعفّّ 91\9مفّالترسانةّ

األمريكيةّأوّالروسيةّ,إالّأفّذلؾّالّيقمؿّمفّأىميتياّ.فييّتمتمؾّثالثّأكبرّمركبّنوويّفيّالعالـّ,
وتمتمؾ ّحسب ّتقديرات ّاحتمالية ّحوالي ّّ 311رأس ّنووي ّوّ 1911قنبمة ّنوويةّ .وبحوزة ّالصيف ّ"نظـّ

إطالؽ" ّ(ّ ,)Delivery systemsمتطورة ّوعالية ّالدقةّ ,خاصة ّالصواريخ ّالباليستية ّالعابرة ّلمقاراتّ
مثؿّ(ّ)DF-4الذيّيصؿّمداهّإلىّّ 9آالؼّكـّ,وصاروخّ(ّ)DF-5القادرّعمىّحمؿّرؤوسّنوويةّ

متعددةّ,وىيّصواريخّمتحركةّيمكفّتحريكياّحوؿّالصيفّ,وبالتاليّإصابةّأىداؼّفيّدوؿّكاليابافّ
وروسيا ّواليندّ ,باإلضافة ّإلى ّالصواريخ ّمتػوسطة ّالػمدىّ ,مػثؿ(ّ :دونج ّفانج ّّ 91وّ ,)19وصواريخّ

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

ولـ ّتكف ّالقدرات ّالعسكرية ّالصينية ّعمى ّىذا ّالمستوىّ ,ولكنيا ّأدركت ّمدى ّالتخمؼ ّفي ّقدراتياّ

العسكريةّ ,بعد ّالمواجية ّالعسكرية ّمع ّالقوات ّالفيتنامية ّعاـ ّ9191ـّ .ومف ّثـ ّبدأت ّعممية ّتحديثّ

واسعةّلجيشياّوقدراتياّالعسكريةّ,ومعّأنياّحققتّإنجازاتّكبيرةّفيّىذاّالمجاؿّ,إالّأنياّلـّتصؿّإلىّ

مستوى ّالدوؿ ّالعظمىّ .وقد أدركت الصيف ذلؾ بصورة أساسية عقب انتصار القوات األميركيةّ

باستخداـ التكنولوجيا الحديثة في حرب الخميج الثانية سنة 9119ـ .وليذا قررت إعادة تنظيـ تحديثاتيا
األربعةّ ,وجعؿ العمـ والتكنولوجيا أولوية عميا قبؿ الزراعة والصناعة والدفاعّ ,ومف ثـ عممت عمى

تغيير عقيدتيا العسكرية ّوالتحوؿ مف النظرية الماوية المعروفة ّ"االستراتيجية الدفاعية الضخمةّ".

أو"استراتيجية الحرب الشعبية" .إلى نظريةّ" االستراتيجية الدفاعية الجديدة ".وتاليّاً دعي جيش التحرير
1

 عبد العزٌز حمدي عبد العزٌز " ,قوة الصٌن النووٌة و وزنها االستراتٌجً فً آسٌا" ,القاهرة :السٌاسة الدولٌة ,عدد  ,145سبتمبر ,2111ص.11 :
2
المصدر نفسه ,ص.75 :
3
المصدر نفسه ,ص.11-79 :
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الشعبي إلى تبني ميمة جديدة تتعارض مع العقيدةّالماوية لمصراع الطويؿّ :حرب محدودة إلنجاز

انتصار عسكري حاسـ وسريع باستخداـ قوات مسمحة عاليةّالتكنولوجيا في غضوف أياـ قميمةّ.وكي
يتحقؽ ىذا ,شرعت و ازرة الدفاع الصينية في تحديث جيشياّوأسمحتيا باألجيزة واألنظمة المتقدمة,

وابتعدت عف فكرة تعزيز جيشيا مف خالؿ الكـ ,واعتمدت عمى فكرة إيجادّجيش قوي أقؿ عددّاً لكف

أكثر ذكاء ,ومسمح بأحدث التقنيات العسكريةّ.والحاؿ أنو بعد تغير قوانيف الصراعّوتكتيكاتو مع انتياء
الحرب الباردة ,عممت الصيف عمى إعادة بناء استراتيجيتيا العسكرية بما يتالءـ مع مكانتياّالجديدة
وقوتيا االقتصادية ,وبما يخدـ أىدافيا الكونية واإلقميمية ,معتمدة عمى استراتيجيا عميا متعددة

الميماتّ ,مثؿ :الحفاظ عمى األمف واالستقرار الداخمي في مواجية خطر التمردات واالنتفاضات

المتوقعة في ىضبة ّالتبت واقميـ شينغ ّيانغّّ ,والحفاظ عمى ىدوء الحدود الخارجية في مواجية

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

وحماية مصالح الصيف اإلقميمية والقارية في مواجية القوى العسكرية المنافسة ّ)روسيا ,واليند)ّ,

والمحتممةّ)الياباف(ّ,والدفاع االستراتيجي لمحفاظ عمى المصالح العالمية لمصيف ومكانتيا الدولية في

مواجية الييمنةّاألميركيةّ 9.

انعكسّىذاّالمحددّعمىّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّمفّخالؿّالدورّالذيّلعبتوّإسرائيؿّفيّتطويرّ

القدراتّالعسكريةّالصينيةّ,حيثّبدأّالتعاوفّالعسكريّبيفّالصيفّواسرائيؿّعاـّّ,9191وتزايدّىذاّ
التعاوف ّليشمؿ ّالتكنولوجيا ّالعالية ّوأنظمة ّالرادارات ّالمتطورة ّواالتصاالت ّعبر ّاألقمار ّالصناعيةّ,

وحسبّتقديراتّبعضّالخبراءّأصبحتّإسرائيؿّثانيّأكبرّمصدرّلمسالحّلمصيفّبعدّروسياّ 1.وىذاّ
التطورّفيّالعالقاتّالذيّيحسبّلصالحّإسرائيؿّ,يجعؿّمفّالصيفّالبمدّاألقؿّقوةّ,والذيّالّيفضؿّ

(إفّلـّيكفّيستطيع)ّممارسةّالضغوطّعمىّإسرائيؿّلتقدـّتنازالتّلمفمسطينييفّإلتماـّالعمميةّالسمميةّ

المتعثرةّ ّ.

خامسا– المحدد المجتمعي والثقافيّ :يقصد ّبالمحددات ّالمجتمعية ّوالثقافيةّ ,العناصر ّالمتعمقةّ
بالجانبّاالجتماعيّمفّتركيبةّعرقيةّ,ودرجةّالتماسؾ ّاالجتماعيّوقيـّالمجتمعّالسائدةّ .أماّالجانبّ
الثقافي ّفيو ّتعبير ّعف ّاألنماط ّالثقافية ّالمنتشرة ّفي ّالمجتمع ّالتي ّتشكؿ ّىيكمو ّالقيمي ّومعتقداتوّ

المحددةّلتوجياتوّالحضاريةّوالقيميةّ 3.

1

محمد سٌف حٌدر" ,الصٌن و اسرائٌل  :عالقات عسكرٌة متأرجحة" ,بٌروت :مجلة الدراسات الفلسطٌنٌة  ,العدد  ,11العدد  ,69شتاء
 ,2117ص.5 :
2
مسلم ,2112 ,مصدر سابق ,ص.49:
3
سلٌم ,1991 ,مصدر سابق ,ص215-117 :
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يتشػكؿّالمجتػمعّالصينيّمفّّ 19قوميةّمختمفةّ,أكبرىاّقوميةّ"الياف"ّالتيّتمثؿّّ %13أيّاألغمبيةّ

بينما ّتتوزع ّالػ ّّ %9المػتبقية ّعمػى ّجماعػات ّإثنية ّمختمفة ّ"كالتبتيػيف" ّو"المانشوس" ّو"اليوغروس"ّ,
و"الويغور"ّ,إضافةّإلىّجماعةّ"زونغ"ّ,وىذاّماّجعؿّالصيفّتتميز ّبتناقضاتّثقافية ّ ّونزاعاتّإقميميةّ
فيّاالقاليـّالتيّتسكنياّاقميةّمعينةّوّتحاددّدوؿّاخرىّمثؿّاقميـّالتبتّواقميـّشينغّيانغّ 9.وتعتبرّ

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

ويشكموفّحالياّاألغمبيةّفيّّ 19مقاطعةّمفّبيفّالػّ 31مقاطعةّالموجودةّفيّالصيفّباستثناء ّإقميميّ
"شينغّيانغ(ّ") Xīnjiāngو"التبت(ّ".)Tebitىذاّفيّالوقتّالذيّبمغّفيوّتعدادّأعضاءّجماعةّ"زوانغ"ّ

مثالّّ 91.9مميوفّنسمةّ,وتعدادّ"الويغور"ّّ 9.1مميوفّنسمػةّ,والتبتػييفّحواليّ 9ممػيوفّنػسمةّ,لػيذاّ
تدعىّالصػيفّبػ"الجميوريةّاالشتراكيةّالموحدةّومتعددةّالقومياتّ ّ1".

لكفّتمؾّالنزاعاتّوالتناقضاتّلـّتظيرّبالحدةّالمسجمةّفيّدوؿّأخرىّكاليندّأوّاالتحادّالسوفييتيّ,
ويوغسالفياّسابقاّ,وىماّالدولتافّالمتافّتفككتاّنتيجةّاالختالفاتّالعرقيةّأسػاساّ,ويرجعّالسببّفيّذلؾّ
إلى ّالتماسؾ ّالتاريخي ّالذي ّيمػيز ّالمجتمع ّالصينيّ ,الػمعتز ّبيويتػو ّوقوميتوّ ,رغـ ّظيور ّمطالبّ

انفصاليةّفيّمناطؽّمحدودةّمثؿ"ّ:التبت"ّواقميـّ"ّشينغّيانغ"ّذيّاألغمبيةّالمسممةّالواقعّغربّلبالدّ.
وعمى ّذكرّالعامؿّالديني ّفأغمبية ّالصينييف ّيدينوف ّبالكونفوشيوسيةّ(معّأنيا ّال ّتصنؼّكديف)ّ ,معّ

وجودّأقمياتّمسممةّومسيحيةّوىندوسيةّ .

تمازجتّاألعراؽّالمختمفةّالمشكمةّلمصيفّعبرّالتاريخّفيّكيافّحضاريّواحدّ,تمثموّممػمكةّالوسطّ
الكبرىّالتيّحكمتّقارةّآسياّقروناّطويمةّحيفّكافّالصينيوفّيعتبروفّحضػارتيـّ"مركزّالعالـ"ّوأنيـّ

صحابّأعرؽّحضارةّفيّالتاريخّ 3.وقدمتّلمعالـّخدماتّجميمةّواختراعات ّالّتزاؿّآثارىاّباقيةّإلىّ

اليوـ ّ .ولعؿ ّىذا ّالزخـ ّالحضاري ّمف ّالعوامؿ ّالتي ّتقؼ ّوراء ّطبيعة ّالمواقؼ ّالصينيةّ ,وطموحاتياّ
لمعبّدورّعالميّيتماشىّمعّموروثياّالثقافيّوالحضاريّالعريؽّ ّّ.
وانعكسّىذاّالمحددّعمىّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّ,مفّخالؿّتأثيرهّعمىّالعامؿّالنفسيّلمحكاـّ
والقادة ّف ي ّكال ّالطرفيفّ ,وىذا ّالعامؿ ّميـ ّجداّ ,حيث ّإف ّأغمب ّالدوؿ ّأو ّاألمـ ّتحاوؿ ّأف ّتنشرّ
الصفحات ّالمشرقة ّفي ّتاريخيا ّوحضارتياّ ,وما ّقدمتو ّلخدمة ّالعالـ ّوالبشريةّ .وعند ّالحديث ّعفّ
العالقاتّالدوليةّ ,فعمى ّالرغـ ّمف ّأىميةّعوامؿ ّالمصالح ّوالقوةّإالّأف ّأغمب ّالبشر ّيحاولوف ّتوثيؽّ

1

 دانٌٌل بورشتاٌن وأرنٌه دي كٌزا" ,التنٌن ألكبر :الصٌن فً القرن لحادي و العشرٌن" .ترجمة :شوقً جالل(,الكوٌت :سلسلة عالمالمعرفة ,المجلس الوطنً للثقافة و الفنون و اآلداب ,رقم  ,271الطبعة األولى ,)2111 ,ص.264 :
2
- Encarta 2005.
3
 -كاظم هاشم نعمة ,سٌاسة الكتل فً آسٌا( ,طرابلس :أكادٌمٌة الدراسات العلٌا و البحوث االقتصادٌة ,الطبعة األولى ,)1997 ,ص.47 :
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عال قاتيـ ّمف ّخالؿ ّاالستناد ّعمى ّاالنسجاـ ّالتاريخي ّوالثقافي ّوالديني ّوغير ّذلؾ ّمف ّالعوامؿ ّذاتّ

التأثيرّالنفسيّ(إفّجازّالتعبير)ّ .

أماّالعربّفإفّعالقاتيـّالوديةّمعّالصيفّضاربةّجذورىاّمنذّقديـّالزمافّ,وقبؿّأكثرّمفّّ1111عاـّ
ربط ّطريؽ ّالحرير ّالقديـ ّالصيف ّبالمنطقة ّالعربية ّربطا ّوثيقا ّوترؾ ّتراثا ّنفيسا ّيجسد ّمجد ّّوروعةّ

الحضارتيفّالصينيةّوالعربيةّ .ولبعدّالمسافةّبينيماّاستعممتّالصيفّمجا اًزّلمبعدّواالستحالةّوالمشقةّ,
إذّحثّالرسوؿّ(صمىّاهللّعميوّوسمـ) ّصحابتوّعمىّطمبّالعمـّولوّفيّالصيفّ,وّىذاّدليؿّعمىّ
وجود ّعالقة ّبيف ّالصيف ّو ّالعرب ّمنذ ّالقدـّ .ودخؿ ّاإلسالـ ّإلى ّالصيف ّمنذ ّأواسط ّالقرف ّالسابعّ

لمميالدّأيّقبؿّأكثرّمفّّ 9311سنةّ,عفّطريؽّالقوافؿّالتجاريةّبيف غربّآسياّوالصيفّ,وقدّعرؼّ
ىذاّالطريؽّبطريؽّالحريرّ .ووفقاّلممصادرّالتاريخيةّأرسؿّثالثّالخمفاءّالراشديفّعثمافّبفّعفافّ-

رضيّاهللّعنوّ -مبعوثّاً ّإلىّمدينةّشيآفّ(تشانغّآف)ّّ,Xianعاصمةّالصيفّيومذاؾّفيّفترةّحكـّ
اإلمبراطورّتانغّتشاوّتسونغّ,مفّساللةّتانغّالممكيةّ,فيّحينوّالتقىّالمبعوثّ,وىوّالصحابيّسعدّ

بفّأبيّ ّوقاصّ(رضيّاهللّعنو)ّاإلمبراطورّالصينيّعاـّّ11ىػ911/ـّوشرحّلوّعفّاإلسالـّ,وأطمعوّ
عمى ّأحواؿ ّدولة ّالخالفة ّوعادات ّالمسمميف ّفاعتبر ّالمؤرخوف ّذلؾ ّالعاـ ّبداية ّوصوؿ ّاإلسالـ ّإلىّ
الصيفّ,ويبمغّعددّالمسمميفّالصينييفّاليوـّأكثرّمفّّ 11مميوفّمسمـّيعيشوفّفيّأرجاءّمختمفةّمفّ
الصيفّ,وقدّجاءّدمجّاإلسالـّفيّالثقافةّالصينيةّمفّحيثّالمعمارّواالحتفاالتّوالعاداتّوالتقاليدّ

الدينية ّوخاصة ّالدمج ّالعميؽ ّفي ّمجاؿ ّاألصوؿ ّالدينية ّواألخالؽّ ,ما ّأدى ّإلى ّتشكؿ ّاإلسالـ ّذيّ
الخصائص ّالقومية ّالصينيةّ .وبالرغـ ّمف ّأف ّتأثر ّاإلسالـ ّفي ّالصيف ّبثقافة ّالصيف ّالتقميدية ّتأثراّ
عميقاّ,إالّأفّ«أركافّاإليمافّالستة»ّو«العباداتّالخمس»ّوالقواعدّاإلسالميةّاألساسيةّلـّتتغيرّ 9.

أماّبخصوصّإسرائيؿّ,فقدّحاولتّجاىدةّإقناعّالصينييفّأفّعالقاتيـّمعّالييودّليستّوليدةّاليوـّ,

وليست ّعالقات ّمصالح ّفقطّ ,بؿ ّتستند ّعمى ّجذور ّتاريخية ّقديمةّ .وقد ّحاوؿ ّاإلعالـ ّاإلسرائيميّ
الترويجّلمعديدّمفّالقصصّإلثباتّذلؾّ,ومفّاألمثمةّقصةّ(ييودّكايفينغ(ّ,))Kaifengأولئؾّالييودّ
الذيف ّىاجروا ّمف ّإيراف ّواليند ّإلى ّمدينة ّكايفينغ ّالصينية ّفي ّالقرنيف ّالتاسع ّوالعاشر ّعبر ّطريؽّ

الحريرّ .وىناؾ ّقصص ّأخرى ّحاولت ّإسرائيؿ ّمف ّخالليا ّإثبات ّوجود ّعالقات ّتاريخية ّبيف ّالييودّ
والصيفّ.واثباتّصحةّتمؾّالقصصّأوّعدمياّليسّموضوعّالبحثّمعّأفّمحمدّخيرّالواديّيشكؾّ
في ّصحة ّاالدعاءات ّاإلسرائيميةّ 1.أما ّالموجة ّالثانية ّمف ّاليجرة ّالييودية ّإلى ّالصيف ّفجاءت ّفيّ
أعقابّالحربّالعالميةّالثانيةّوبالذاتّمفّوسطّأوروباّ,وبمغّعددىـّحوالىّّ 39ألؼّنسمةّ,إالّأفّ

1

كاب  ,مصدر سابق.
2
الوادي ,2112 ,مصدر سابق ,ص.51-26 :
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معظمي ـّىاجرّإلىّإسرائيؿّوالوالياتّالمتحدةّعقبّقياـّإسرائيؿّوالثورةّالشيوعيةّ,ولذلؾّفإنوّالّتوجدّ
حالياّفيّالصيفّالشعبيةّجاليةّييوديةّمنظمة.

9

مف ّخالؿ ّما ّسبؽ ّذكره ّيتبيف ّأف ّىذا ّالمحدد ّيميؿ ّلصالح ّالعربّ ,فعالقاتيـ ّوآثار ّىذه ّالعالقاتّ

موجودةّبشكؿّواضحّفيّالصيفّ .وأغمبّالعالقاتّبيفّالجانبيفّكانتّوديةّ,ولـّتستعمرّالصيفّأيّ
جزء ّمف ّالمنطقة ّالعربيةّ .وقد ّيكوف ّليذا ّالموروث ّالتاريخي ّالجيد ّدور ّفي ّالموقؼ ّالصيني ّتجاهّ
القضيةّالفمسطينيةّ,ولكفّكماّذكرناّسابقاّفإفّأىميةّىذاّالمحددّفيّصنعّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّ

الّتأتيّفيّالدرجةّاألولىّ,وقدّتحظىّالمحدداتّاألخرىّبأىميةّأكبرّ ّّّ.
المبحث الثاني :العالقات الصينية الفمسطينية خالل الفترة االنتقالية بين ماو تسي دونغ( Mao
 )Zedongو دينغ تشياو بينغ()Deng Xiaoping
فيّالتاسعّمفّسبتمبرّ9199ـّأعمنتّالصيفّوفاةّالزعيـّماوّتسيّدونغ(ّ1.)Mao Zedongالرجؿّ

لىّالسمطةّ,وأسسّالصيفّاالشتراكيةّالحديثةّ .وبعدّذلؾّاستطاعّ
ّ
الذيّقادّالحزبّالشيوعيّالصينيّإ

القادةّالمعتدل ّوفّالقضاءّعمىّعصابةّاألربعة* ّ(مجموعةّمفّالقادةّكانتّتتزعميـّزوجةّماو-جيانغّ
تشينغ(ّ ّ .)) Jiang Qingوبذلؾ ّتـ ّإغالؽ ّصفحة ّمف ّتاريخ ّالصيف ّالحديث ّكاف ّليا ّإيجابياتياّ
وسمبياتياّعمىّالمجتمعّالصينيّ .ومعّنيايةّىذهّالفترةّكافّوضعّالصيفّفيّحالةّأقؿّماّيقاؿّعنياّ

ستعرض ّأىـ ّما ّتميزت ّبوّ
إنياّغير ّجيدةّ .وقبؿ ّأف ّندخؿّفي ّدراسة ّالمرحمةّاالنتقاليةّال ّبد ّمفّا ّا
الفترةّالماويةّ ّ3:

 -9كانتّعالقاتّالصيفّالشعبيةّمتوترةّمعّكثيرّمفّدوؿّالعالـّوبخاصةّدوؿّالجوارّ,أيّأفّ
منافذّالصيفّإلىّالعالـّالخارجيّإماّمغمقةّأوّغيرّصديقةّ.

 -1لـ ّتنجح ّالصيف ّفي ّإقامة ّحمؼ ّدولي ّمف ّدوؿ ّالعالـ ّالثالث ّتحت ّقيادتيا ّلتواجو ّالقطبيفّ
القائميفّفيّحينيا.

يديولوجياّعزلتّالصيفّعفّباقيّدوؿّالعالـّالتيّتخالفياّاالتجاهّاأليديولوجيّ,
 -3المغاالةّفيّاأل ّ
معّأنياّلـّتكفّتعاديياّ.
1

سلٌم ,1971 ,مصدر سابق.
2
الوادي ,2115 ,مصدر سابق ,ص.51:
3
المصدر نفسه ,ص.51-56 :
 عصابة األربعة  Gang of Fourهو اسم أطلق على مجموعة سٌاسٌة ٌسارٌة مؤلفة من أربعة مسؤولٌن فً الحزب الشٌوعً
الصٌنً .برزوا إلى األضواء أثناء الثورة الثقافٌة ( )1976 - 1966واتهموا بارتكاب سلسلة من جرائم الخٌانة.
واألعضاء األربعة هم جٌانغ تشٌنغ( ) Jiang Qingوهً زوجة ماو تسً تونغ األخٌرة وكانت عضوا قٌادٌا فً الحزب,
والمقربٌن لها تشانغ تشون تشٌاو( )Zhang Chunqiaoوٌاو ون ٌوان( )Yao Wenyuanووانغ هونغ ون( Wang
 .)Hongwenوسٌطرت عصابة األربعة بشكل فعال على أجهزة السلطة فً الحزب الشٌوعً الصٌنً خالل المراحل األخٌرة من
الثورة الثقافٌة ,رغم أنه لم ٌتضح أي من القرارات المتخذة أثناء الثورة كانت بأمر من ماو تسً تونغ وتنفٌذهم ,وأٌها كان من
تنفٌذهم هم مباشرة.
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 -9معّأفّماوّاستطاعّتوحيدّالجزءّاألعظـّمفّاألراضيّالصينيةّإالّأنوّبقيّعدةّأجزاءّخارجةّ
عف ّالسيطرة ّالمركزية ّ(تايواف ّتحت ّالحماية ّاالمريكيةّّ ,وىونغ ّكونغ ّتحت ّسيطرة ّبريطانياّ,

ّوماكاوّتحتّسيطرةّالبرتغاؿ)ّوىذهّاألجزاءّلياّارتباطاتّخارجيةّ.

 -1كافّالوضعّاالقتصاديّوالتقنيّفيّالصيفّمتدنياّجداّمقارنةّمعّالدوؿّالغربيةّالمتطورةّ.
وجعمتّىذهّالنقاطّالقادةّالجددّخاصةّالمؤيديفّلّدينغّتشياوّبينغ(ّ )Deng Xiaopingيحدّدوفّ

الوجيةّالجديدةّلسياستيـّالمستقبميةّتجاهّالغربّ,حيثّالثرواتّالماليةّ,والتقنيةّالعاليةّ .وىذاّىوّ
ماّتحتاجوّالصيفّلبناءّدولةّعصريةّوقويةّ .لذلؾّكافّالبدّمفّتعديؿّالنيجّالسياسيّ,مفّنيجّ

أيديولوجيّإلىّنيجّبراغماتي؛ّألفّدوؿّالغربّستكوفّأكثرّتفيماّلمغةّالمصالحّأكثرّمفّأيّلغةّ
أخرىّ ّّ.

ّولكف ّبيف ّماو ّتسي ّدونغ(ّ ّ ّ )Mao Zedongودينغ ّتشياو ّبينغ(ّ )Deng Xiaopingوجدت ّفترةّ
انتقاليةّ ,كانتّشخصيتياّالرئيسة ّالسيد ّىوا ّقوه ّفينغ( ّّ ,)Hua Guofengالذي ّكافّرئيساّلمجمسّ

الدولة ّالصيني ّ(فبراير ّّ –9199سبتمبر ّّ )9191ورئيسا ّلمجنة ّالمركزية ّلمحزب ّالشيوعي ّالصينيّ

(سبتمبرّّ –9199يونيوّّ .)9199فقدّحاوؿّىواّأفّيظيرّىذهّالفترةّعمىّأساسّأنياّاستمرارّلعيدّ
ماوّ,وفيّنفسّالوقتّيريدّبمدهّمنفتحاّعمىّالعالـّالخارجيّلمحاؽّبركبّالتقدـّالعمميّوالتكنولوجيّ 9.

اتّعالميةّواّقميميةّ.وبخصوصّالقضيةّالفمسطينيةّكافّىناؾّالعديدّمفّ
ّ
ّوشيدتّىذهّالفترةّعدةّتطور
التطوراتّالتيّارتبطتّبأطراؼّالنزاعّبشكؿّمباشرّأوّغيرّمباشرّ ,لعؿّأىمياّاتفاقيةّكامبّديفيدّ

(بيفّمصرّواّسرائيؿ)ّ,وبدايةّظيورّنيجّجديدّعندّبعضّالعربّأدخؿّ ّفكرةّاالعتراؼّبإسرائيؿّواقعاّ
ّ
موجوداّ ,ونادى ّبالمفاوضات ّأسموبا ّلحؿ ّالنزاع ّوفؽ ّق اررات ّاألمـ ّالمتحدة ّذات ّالخصوصّ .أماّ

بخصوصّالقضيةّالفمسطينيةّ,فقدّاستمرّالدعـّالصينيّلحقوؽّالشعبّالفمسطينيّ,واستمرتّالزياراتّ

والوفود ّالمتبادلة ّبيف ّالفمسطينييف ّوالصينييفّ .ولكف ّجاء ّالتعديؿ ّاألوؿ ّفي ّالسياسة ّالصينية ّتجاهّ
القضية ّالفمسطينية ّعندما ّرفضت ّالصيف ّإدانة ّاتفاقية ّكامب ّديفيد ّبحجة ّأنيا ّتتخذ ّموقؼ ّ"الترويّ
وعدـّالتدخؿّولفّتصدرّتعميقاتناّعمنية"ّعمىّحدّتعبيرّخوّيينغّنائبّوزيرّالخارجيةّالصينيّلشّؤوفّ

الشرؽ ّاألوسط ّلصحيفة ّالنيار ّفي ّّّ 1.9191-9-19وأنيا ّترفض ّأف ّيكوف ّىناؾ ّتأثير ّمتبادؿّ

لسياساتيا ّشرؽ ّاألوسطية ّعمى ّتأييدىا ّلمقضية ّالفمسطينيةّ ,أو ّالعكسّ .ومع ّأف ّىذا ّالموقؼ ّجعؿّ
صورة ّالصيف ّمتأرجحةّ ,إال ّأف ّالعالقات ّالصينية ّالفمسطينية ّازدادت ّقوةّ ,حيث ّزارت ّعدة ّوفودّ

فمسطينية ّالصيف ّالشعبيةّ ّ .ولعؿ ّأىميا ّزيارة ّاألخ ّىايؿ ّعبد ّالحميد ّ(عضو ّالمجنة ّالمركزية ّلحركةّ
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فتح) ّفي ّأكتوبر ّ9199ـّ ,ووفد ّالمجمس ّالوطني ّالفمسطيني ّبرئاسة ّرئيسو ّخالد ّالفاىوـ ّفي ّنوفمبرّ
9191ـّ,وزيارةّاألخّأبوّجيادّفيّأغسطسّ9191ـّ,إضافةّإلىّزياراتّأخرىّ .

ّوركّ زت ّىذه ّالوفود ّفي ّمحادثاتيا ّعمى ّبياف ّالموقؼ ّالفمسطيني ّمف ّاتفاقية ّكامب ّديفيد ّ(بيف ّمصرّ

ّواّسرائيؿ)ّ .إما ّزيارة ّاألخ ّأبو ّجياد ّفقد ّركزت ّعمى ّالدعـ ّالعسكري ّالصيني ّودراسة ّاالحتياجاتّ
العسكريةّلقواتّالثورةّالفمسطينيةّفيّمواجيةّالعدوّاإلسرائيميّ 9.

ّوفي ّإطار ّزيارات ّالجانب ّالصينيّ ,كاف ّأىميا ّزيارة ّالسيد ّخو ّيينغ ّنائب ّوزير ّالخارجية ّالصينيّ
لشّؤوف ّالشرؽ ّاألوسطّ ,إلى ّلبناف ّواجتماعو ّمع ّالقيادة ّالفمسطينية ّبرئاسة ّياسر ّعرفات ّفي ّأكتوبرّ

9191ـّ,إضافةّإلىّاجتماعّياسرّعرفاتّمعّالرئيسّالصينيّىواّقوهّفينغ(ّّ,)Hua Guofengفيّ

أثناءّتشييعّجثمافّالرئيسّاليوغسالفيّتيتوّفيّّ9مايوّ9191ـّ 1.

ّوظيرّتأييدّالصيفّلمقضيةّالفمسطينيةّفيّعدةّمناسبات ّومواقؼّخالؿّىذهّالفترةّ,سيتـّذكرّأىمياّ
ومفّثـّتحميمياّفيّالمبحثّالثالثّ ,إلظيارّالتطورّالذيّطرأّعمىّتوجّوّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّ
تجاهّالقضيةّالفمسطينيةّ .

استمرتّالسياسةّالصينيةّفيّدعـّحقوؽّالشعبّالفمسطينيّّ,واستمرتّكذلؾّفيّتوجيوّأشدّاالنتقاداتّ

لمحكومة ّاإلسرائيميةّ ,تمؾ ّالتي ّسيطر ّعمييا ّتجمع ّالميكود ّمؤخ ار ّبعد ّغياب ّأكثر ّمف ّعقديف ّمفّ
يرّوضدّالشعبّالفمسطينيّ,وأدانتّسياسةّ
ّ
الزمافّ,وأدانتّتوسيعّالعدوافّاإلسرائيميّضدّمنظمةّالتحر
ّ

االستيطاف ّفي ّاألراضي ّالمحتمة ّعاـ ّ9199ـّ ,واعتبرتو ّجزًّءا ّمف ّمخطط ّإلدامة ّاحتالليا ّليذهّ

األراضيّّ ,وأف ّالمبررات ّاألمنية ّليذا ّاالستيطاف ّغير ّمقبولةّ ,واعتبرت ّأف ّىذه ّالسياسة ّالتوسعيةّ
والعدوانيةّاإلسرائيميةّستقود ّإسرائيؿ ّإلىّطريؽّمسدودّ ,بسببّرفضياّاالنسحابّمفّاألراضيّالتيّ

احتمتياّعاـّ9199ـّ,ورفضياّاالعتراؼّبػ(ـّتّؼ)ّممثالّشرعياّووحيداّلمشعبّالفمسطينيّ ّ,وبحقوؽّ
الشعبّالفمسطينيّغيرّالقابمةّلمتصرؼّ .واعتبرتّالجيشّاإلسرائيميّجيشّ ّعدوافّوليسّكماّيسمىّ

جيشّ ّدفاعّ,وقارنتّبيفّسياسةّقادةّإسرائيؿّالتيّأدّتّإلىّعزلتياّعالمياّوسياسةّىتمرّالتيّانتيتّ
بيزيمتوّ 3.

ازدادتّمواقؼّالصيفّالمؤيدةّلمقضيةّالفمسطينيةّفيّىذهّالفترةّ ,فقدّجاءّفيّخطابّالرئيسّىواّقوهّ
فينغ(ّّ )Hua Guofengأماـّمجمسّالشعبّالوطنيّالصينيّفيّّ 99يونيوّ9191ـّ,أفّالصيفّ"الّ
تقيـ ّعالقات ّبحكومة ّإسرائيؿ ّالتي ّتعتدي ّعمى ّأراضي ّالدوؿ ّالعربيةّ ,وال ّتعترؼ ّبالحقوؽ ّالوطنيةّ
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الفمسطينية ّالمقدسة"ّ ,وعمى ّالرغـ ّمف ّأف ّنفي ّإقامة ّعالقات ّمع ّإسرائيؿ ّورد ّعمى ّلساف ّأكثر ّمفّ

مسّؤوؿّصينيّإالّأنوّأوؿّمرةّيصدرّعمىّلسافّرئيسّالجميوريةّ.إضافةّإلىّإعطائوّصفةّالتقديسّ
ليذهّالحقوؽّ,بحيثّفسرىاّالحقاّعندماّقاؿ"ّ :الّبدّمفّتحقيؽّالحقوؽّالوطنيةّلمفمسطينييفّ,بماّفيياّ

ّواّنشاء ّدولتيـ ّالخاصةّ ,وبيذا ّفقط ّيمكف ّحؿ ّمسألة ّالشرؽ ّاألوسط ّحالّ
حؽ ّالعودة ّإلى ّديارىـ ّ

حقيقياّ 9".

أعادتّالصيفّإحياءّمناسبةّيوـّالتضامفّمعّالشعبّالفمسطينيّالتيّابتدأتّمفّ9191ـّوتوقفتّفيّ
9199ـّ,ولكنياّغيرتّالتاريخّالذيّكافّيوـّّ91مايوّمفّكؿّعاـّ(تاريخّقياـّدولةّإسرائيؿ)ّ,ليصبحّ

يوـ ّّ 11نوفمبر ّمف ّكؿ ّعاـ ّ(التاريخ ّالذي ّاتفقت ّعميو ّاألمـ ّالمتحدة ّمع ّ(ـ ّت ّؼ) ّليكوف ّيوـّ
التضامفّالعالميّمعّالشعبّالفمسطينيّ,وىوّتاريخّقرارّالتقسيـّ).وكافّأوؿّإحياءّليذهّالمناسبةّعاـّ

9191ـّ,إذ ّّأقيـّاحتفاؿّكبيرّحضرهّقادةّبارزّوفّمفّالحزبّالشيوعيّالصينيّوالحكومةّالصينيةّ,

إضافةّإلىّممثميفّعفّ(ـّتّؼ)ّ,وخطيبّالحفؿّالسيدّالطيبّعبدّالرحيـّمحم ّود ّسفيرّـّتّؼّ
وقتئذ ّفي ّالصيفّ ,باإلضافة ّإلى ّاالىتماـ ّالكبير ّمف ّالحكومة ّبيذه ّالمناسبةّ ,وحضور ّالشخصياتّ

الصينيةّالبارزةّ,أرسؿّرئيسّالوزراءّالصينيّجاوّتسوّيانغّ(ّ ) Zhao Ziyangبرقيةّليذاّاالحتفاؿّ

أكدّفيياّعدةّمواقؼّسياسيةّ ّ1:

 -9إف ّالصيف ّتدعو ّإلى ّإشراؾ ّ(ـ ّت ّؼ) ّفي ّمفاوضات ّالتسوية ّباعتبارىا ّطرفا ّرئيسا ّفيّ
المسألةّ.

 -1دعوةّإسرائيؿّإلىّاالنسحابّمفّاألراضيّالمحتمةّعاـّّ9199بماّفيياّالقدسّ.
 -3إعالفّتأييدّالصيفّلنضاؿّالشعبّالفمسطينيّوشعوبّالدوؿّاألخرىّ.

 -9إفّالصيفّ"تعيرّمقترحاتّدوؿّالعالـّوق ارراتّاألمـّالمتحدةّالمتواليةّفيّىذاّالصددّاىتماماّ
كبيراّ ,وترجو ّمف ّقبميا ّأف ّتطبؽ ّىذه ّالق اررات ّواالقتراحات ّالصالحة ّلتحقيؽ ّسمـ ّالشرؽّ

عّوقتّممكفّ,واّنياءّمصائبّالشعبّالفمسطيني".
ّ
األوسطّتطبيقاّواقعياّفيّأسر

 -1تأييدىاّالحازـّلمحقوؽّالمشروعةّلمشعبّالفمسطيني"ّ,بماّفيياّالعودةّإلىّديارهّوتقريرّمصيرهّ
بنفسوّوتأسيسّدولتوّالمستقمة".
ومعّكؿّىذاّالدعـّواالىتماـّبالقضيةّالفمسطينيةّ,كافّىناؾّالكثيرّمفّاألخبارّوالتقاريرّالتيّتحدثتّ

عفّتحسفّنوعيّفيّالعالقاتّالصينيةّاإلسرائيميةّ,التيّسيتـ ّالتطرؽّإليياّبشيءّمفّالتفصيؿّفيّ

المبحثّالقادـّ .
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المبحث الثالث :تطور العالقات الصينية -الفمسطينية وتأثرىا بأىم أحداث المرحمة
تطورت ّالعالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّفي ّىذه ّالفترة ّبشكؿ ّممحوظّ ,وتأثرت ّبالعديد ّمف ّاألحداثّ
الميمةّالتيّحدثتّفيّىذهّالحقبةّ.ومعّأفّبعضّىذهّاألحداثّكانتّخارجّإطارّالمنطقةّأوّالقضيةّ

فقدّكافّلياّاألثرّالكبيرّفيّتغييرّنمطّوتوجياتّالسياسةّالخارجيةّلكثيرّمفّدوؿّالمنطقةّ .وسوؼّ
نتحدث ّعنيا ّبشيء ّمف ّالتفصيؿّ ,وسيتـ ّتحميميا ّلبياف ّتأثيرىا ّعمى ّالقضية ّالفمسطينية ّبشكؿ ّعاـّ

وعمىّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّبشكؿّخاصّ ّ.
أوال– اتفاقية كامب ديفيد (بين مصر واسرائيل):
مصرّواّسرائيؿّ,إالّأفّآثارّىذهّ
ّ
عمىّالرغـّمفّأفّاتفاقيةّكامبّديفيدّىيّاتفاقيةّبيفّدولتيفّىما ّ
االتفاقية ّظيرت ّعمى ّالعديد ّمف ّدوؿ ّالعالـّ ,خاصة ّفيما ّيتعمؽ ّبعالقات ّدوؿ ّالعالـ ّمع ّىاتيفّ

الدولتيفّ,ولعؿّالصيفّىيّإحدىّالدوؿّالتيّتأثرتّسياستياّالخارجيةّبيذهّاالتفاقيةّ .
فقد ّتوجو ّالرئيس ّالمصري ّأنور ّالسادات ّفي ّّ 91نوفمبر ّ9199ـ ّلزيارة ّإسرائيؿّّ ,وىي ّاألولى ّمفّ
رئيس ّعربي ّ(بشكؿ ّعمني ّعمى ّاألقؿ)ّ ,معترفا ّبيذه ّالدولة ّوبحقيا ّفي ّالوجود ّعمى ّأرض ّفمسطيفّ

العربيةّ .وتـّبعدّذلؾّتوقيعّاتفاقيةّسالـّبيفّمصرّّواّسرائيؿّفيّكامبّديفيدّبرعايةّأمريكيةّ,ودوفّ
مشاركةّاالتحادّالسوفييتيّ,فأثارتّىذهّاالتفاقيةّحفيظةّالدوؿّالعربيةّواالتحادّالسوفييتيّ .أماّالصيفّ

الشعبيةّفكافّموقفياّمفّزيارةّالساداتّإلسرائيؿّ ّومفّاالتفاقيةّغيرّواضحّ,وكانتّتصريحاتّقادتياّ,

وكتاباتّصحافتياّغامضةّ ّومتضاربةّفيّكثيرّمفّاألحيافّ,نذكرّمنياّأىـّالمواقؼّحسبّتسمسمياّ

الزمنيّ ّ9:

 -9أرسؿ ّالسادات ّمستشاره ّحسف ّالتيامي ّإلى ّالصيف ّليشرح ّالموقؼ ّالمصري ّفي ّفبرايرّ
9199ـّ ,فكاف ّلو ّاستقباؿ ّحارّ ,والتقى ّبأىـ ّالشخصيات ّالصينيةّ ,وحظيت ّىذه ّالزيارةّ
بتغطيةّإعالميةّكبيرة.

 -1جاءّالموقؼ ّالصينيّعمىّلسافّليّىسيافّنياف(ّ )Li Xiannianنائبّرئيسّمجمسّالدولةّ,
حيثّأشادّبالساداتّوتاريخوّومواقفوّخاصةّالمعارضةّلالتحادّالسوفييتيّ.وبخصوصّقضيةّ

الشرؽ ّاألوسطّ ,وصؼ ّفكرة ّالتسوية ّالسممية ّلمنزاع ّبأنيا ّتشكؿ ّ"حال ّمعقوالّ ".وكاف ّىذاّ
االصطالحّجديداّفيّالسياسةّالصينيةّ,وقدّحدّدهّليّبأربعّنقاط:
اّ-عدـّتدخؿّالدوؿّالكبرىّفيّشؤّوفّالشرؽّاألوسطّ .

بّ-عمىّإسرائيؿّأفّتنسحبّمفّاألراضيّالمحتمةّ ّ.
1
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جّ-يجبّإعادةّالحقوؽّالوطنيةّالمشروعةّلمشعبّالفمسطينيّ ّ.

دّ-تحقيؽّتسويةّشاممةّعادلةّلمشكمةّالشرؽّاألوسطّ ّ.

 -3خطاب ّوزير ّالخارجية ّالصيني ّىوانغ ّىوا(ّ ,) Huang Huaفي ّاألمـ ّالمتحدةّ ,في ّّ19
سبتمبرّ9199ـّ,أيّبعدّتوقيعّاالتفاقيةّبػ(ّ )99يوماّ,الذيّيعتبرّأوؿّموقؼّرسميّصينيّ

مفّاالتفاقيةّ .فقدّانتقدّىوانغّسياسةّكامبّديفيدّوالطريقةّالتيّجرتّبياّالتسويةّ,حيثّانتقدّ

إسرائيؿ ّوموقفيا ّالرافض ّلالنسحاب ّمف ّاألراضي ّالمحتمة ّوعدـ ّاعترافيا ّبحقوؽ ّالشعبّ
الفمسطينيّ .ضحيةّالعدوافّاإلسرائيميّوالتنافسّبيفّالقوتيفّالعظمييفّ .وحددّالمفيوـّالصينيّ
لمتسويةّواّحالؿّالسالـّفيّالشرؽّاألوسطّ,بأنوّالّيمكفّأفّيتحقؽّإالّبعودةّاألراضيّالعربيةّ
ّ

المحتمةّوالحقوؽّالوطنيةّلمشعبّالفمسطينيّ .وفي ّنفسّالخطابّنفىّأفّتكوفّالصيفّتتييأّ

لالعتراؼّبإسرائيؿّأوّالتعامؿّمعيا.

 -9تركت ّوسائؿ ّاإلعالـ ّالصينية ّوبخاصة ّوكالة ّشينخوا ّانطباعا ّبأف ّالصيف ّتدعـ ّالساداتّ
وتؤيد ّاتفاقية ّكامب ّديفيدّ ,حيث ّذكرت ّخطوات ّالسادات ّولـ ّتذكر ّاعتراض ّالدوؿ ّالعربيةّ

عميياّ ّ.وبررتّالوكالةّمواقؼّالساداتّبأنياّجاءتّبسببّالسياسةّالسوفييتيةّالسيئة.

 -1اعتبرت ّوسائؿ ّاإلعالـ ّالصينية ّأف ّالسبب ّالرئيس ّفي ّمشكمة ّالشرؽ ّاألوسط ّىي ّالسياسةّ
السوفييتيةّالتوسعيةّالتيّستؤديّإلىّتخريبّالتضامفّالعربيّ,بينماّاعتبرّأفّسياسةّالوالياتّ

المتحدةّىيّضمفّنطاؽّالدفاعّعفّمصالحياّ .
مفّخالؿّماّسبؽّ,يتبيفّأفّالصيفّالّترفضّاتفاقيةّكامبّديفيدّمفّحيثّالمبدأّ,بؿّعمىّالعكسّ,

فقد ّاعتبرت ّوألوؿ ّمرة ّأف ّفكرة ّحؿ ّالنزاع ّبالطرؽ ّالسممية ّتشكؿ ّحال ّمعقوالّ ,مع ّأف ّتصريحاتياّ
اتسمت ّبعبارات ّعامة ّيمكف ّتفسيرىا ّعمى ّأساس ّأنيا ّتعترؼ ّبحؽ ّإسرائيؿ ّفي ّالوجود ّوتعتبر ّأفّ

ّوأنيا ّمع ّالحقوؽ ّالمشروعة ّلمشعبّ
إسرائيؿ ّيجب ّأف ّتنسحب ّمف ّاألراضي ّالمحتمة ّعاـ ّ9199ـّ ,
الفمسطينيّ .كؿ ّذلؾ ّيؤكد ّالتراجع ّفي ّالموقؼ ّالصيني ّمف ّالقضية ّالفمسطينيةّ ,الذي ّكاف ّواضحاّ

وصريحاّوقوياّ,حيثّنادىّبالكفاحّالمسمحّضدّإسرائيؿّ,واعتبرىاّأداةّلإلمبرياليةّيجبّ ّإزالتيا ّبالقوةّ.

أماّاليوـّفالصيفّمعّالحؿّالسمميّ,ومعّاالنسحابّمفّاألراضيّالمحتمةّوعمىّالرغـّمفّغموضّ

العبارةّإالّأفّالذيّيفيـّمنياّىوّاالنسحابّمفّاألراضيّالمحتمةّعاـّ9199ـّ .
ثانيا– االتصاالت السرية بين الصين واسرائيل

لـ ّتيمؿ ّإسرائيؿ ّأي ّفرصة ّمف ّشأنيا ّأف ّتفتح ّليا ّأبواب ّالصيف ّالشعبية ّالتي ّأغمقت ّأماميا ّمنذّ
خمسيناتّالقرفّالعشريفّ,ولكنياّلـّتتمكفّمفّالحصوؿّعمىّاالعتراؼّصينيّ,وذلؾّليسّلعدـّرغبةّ
الطرفيفّفيّإقامةّعالقاتّبينيماّولكفّبسببّالموانعّالتيّكانتّتشكؿّعائقاّإلقامةّىذهّالعالقاتّ,
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ّومعّبدايةّالسبعيناتّ,بدأتّتتييأّالظرّوؼّوالعوامؿّالتيّساعدتّعمىّتمييدّالطريؽّإلقامةّالعالقاتّ
ائيؿّ,وأىـّىذهّالعوامؿّ 9:
ّ
بيفّالصيفّالشعبيةّواّسر
ّ

 -9العامؿ ّاألمريكيّ :فبعد ّقطيعة ّوعداوة ّألكثر ّمف ّعقديف ّمف ّالزماف ّبيف ّالصيف ّالشعبيةّ
والواليات ّالمتحدة ّاألمريكيةّ ,تحسنت ّالعالقات ّبينيماّ ,وزار ّالرئيس ّاألمريكي ّنيكسوف ّبكيفّ

في ّّ 19فبراير ّ9191ـّ .وبذلؾ ّزالت ّالعقبة ّاألولى ّمف ّطريؽ ّتطبيع ّالعالقات ّالصينية ّ–ّ

اإلسرائيميةّ.فالممانعةّاألمريكيةّلتطويرّالعالقاتّاإلسرائيمية–ّالصينيةّ,لـّيعدّلياّمبررّاآلفّ.

فالواليات ّالمتحدة ّنفسيا ّبدأت ّبتطبيع ّعالقاتيا ّمع ّالصيف ّالشعبيةّّ .وأكثر ّمف ّذلؾّ ,أفّ

ّواّقامة ّعالقاتّ
الواليات ّالمتحدة ّفيما ّبعد ّأصبحت ّتحث ّالصيف ّعمى ّاالعتراؼ ّبإسرائيؿ ّ

دبموماسيةّمعياّ.وىناؾّعامؿّآخرّالّيمكفّإغفالوّ,وىوّتأثيرّإسرائيؿّعمىّالموبيّالصييونيّ
فيّالكونغرسّاألمريكيّوّفيّدوؿّأوروباّ,ماّيساعدّفيّتخفيؼّاإلجراءاتّوالقوانيفّالتيّالّ

تخدـّمصمحةّالصيفّفيّىذهّالبمدافّ,إضافةّإلىّالشركاتّالتيّيمكفّأفّيوجيياّىذاّالموبيّ

لالستثمارّفيّالصيفّ.1

 -1العامؿ ّالسوفييتيّ :كانت ّالتبعية ّالصينية ّ ّلالتحاد ّالسوفييتي ّفي ّالخمسينات ّوراء ّالموقؼّ
الصيني ّغير ّالممانع ّإلقامة ّعالقات ّمع ّإسرائيؿّّ .وأف ّتكوف ّالعداوة ّالصينية ّلالتحادّ
السوفييتي ّفي ّالسبعينات ّىي ّأحد ّأىـ ّالعوامؿ ّالتي ّساعدت ّعمى ّتحسيف ّالعالقات ّبيفّ

اعّبيفّالصيفّواالتحادّالسوفييتيّ,كانت ّإسرائيؿّ
ّ
الصيفّالشعبيةّواّسرائيؿّ .فمعّاحتداـّالصر
ّ
إحدىّاألدواتّالتيّيمكفّأفّتحدّ ّمفّالنفوذّالسوفييتيّفيّالشرؽّاألوسطّ,وفيّذلؾّتحقيؽّ
لمصمحةّمشتركةّلكؿّمفّالصيفّالشعبيةّواّسرائيؿّعمىّحدّسواء.
ّ

 -3العامؿ ّالعربيّ :في ّالوقت ّالذي ّكانت ّاألنظمة ّالعربية ّتنادي ّبإزالة ّدولة ّإسرائيؿّ ,وتحريرّ
فمسطيفّمفّالنيرّإلىّالبحرّ,كانتّالصيفّالشعبيةّداعماّرئيسياّلمدوؿّالعربيةّوّالفمسطينييفّ

ضد ّإسرائيؿّ .وىذا ّالموقؼ ّمبدئي ّبالنسبة ّلمصيف ّالشعبيةّ .ولكف ّبعد ّأف ّتغيرت ّالمواقؼّ

ّوأصبحت ّتناديّ
العربيةّ ,وبخاصة ّموقؼ ّمصر ّالتي ّخاضت ّعدة ّحروب ّضد ّإسرائيؿّ ,
بالحؿّالسمميّلمنزاعّالعربيّاإلسرائيميّوالقضيةّالفمسطينيةّ,ونتجّعفّذلؾّتوقيعّاتفاقيةّسالـّ

ّواّسرائيؿ ّعاـ ّ9199ـّ ,أصبح ّىناؾ ّمبرر ّقوي ّعند ّالصينييف ّلمبحث ّفي ّإقامةّ
بيف ّمصر ّ
عالقاتّمعّإسرائيؿّ.

 -9العامؿ ّالفمسطينيّ :اشترطت ّإسرائيؿ ّعمى ّالصيف ّالشعبية ّأف ّتعترؼ ّبيا ّحتى ّيتسنى ّلياّ
المشاركةّفيّمؤتمرّمدريدّلمسالـّفيّأكتوبرّ9119ـّ.كماّأفّياسرّعرفاتّكافّقدّطمبّإلىّ
1
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2
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القيادةّالصينيةّ,عشيةّانعقادّ"مؤتمرّمدريد"(ّ,أكتوبرّّ,)9119سرعةّاالعتراؼّالدبموماسيّ

بإسرائيؿ؛ ّحتى ّيتسنى ّلمصيف ّاالشتراؾ ّفي ّالمؤتمر ّالمذكورّ ,مع ّما ّعرؼ ّعنيا ّمف ّتأييدّ
9

لمشعبّالفمسطينيّوقضيتوّالوطنية.

 -1العامؿ ّالصينيّ :بعد ّموت ّماو ّتسي ّدونغ(ّ )Mao Zedongعاـ ّّ ,9199والقبض ّعمىّ

عصابةّاألربعةّ,وعودةّدينغّتشياوّبينغ(ّ )Deng Xiaopingإلىّصفوؼّالحزبّ ,فيّتمؾّ

الفترةّ,وفيّنوفمبرّّ9199تحديداّ,قاـّدينغّتشياوّبينغ(ّ)Deng Xiaopingبزيارةّثالثّدوؿّ
آسيويةّمجاورةّىيّتايالندّوماليزياّوسنغافورةّ,حيثّتعززّإيمانوّىناؾّ,خاصةّفيّسنغافورةّ,

بضرورةّالتطويرّواإلصالحّواالنفتاحّمفّأجؿّإنياضّالصيفّمفّكبوتياّميماّكمؼّاألمرّ,
ورأىّأفّاإلصالحّواالنفتاحّىماّالسبيؿّالوحيدّلضخّالحيويةّفيّالصيفّسياسياّواجتماعياّ,

وانياضياّاقتصاديا.

1

ّوبدأت ّمرحمة ّاإلصالح ّواالنفتاحّ ,وانعكست ّالمعادلة ّالسابقةّ ,فأصبحت ّاستراتيجية ّالدولةّ

ّوأصبح ّالمثؿّ
لتحقيؽ ّمصالحياّ ,تأتي ّعمى ّرأس ّسمـ ّاألولوياتّ ,قبؿ ّأيديولوجية ّالثورةّ ,
الصينيّالقديـّالذيّكافّيرددهّدينغّتشياوّبينغ("ّ:)Deng Xiaopingلوفّالقطّالّييـّ,سواءّ

أكافّأبيضّأـّأسودّ,طالماّأنوّيصطادّالفئراف"ّىوّشعارّالمرحمةّ,أيّأنوّالّييـّلوفّالشريؾّ

الميـّأفّيقدـّشيئاّلمصيفّ,وبالتاليّتـّنزعّصفةّالعدوّعفّالغربّوعفّإسرائيؿّ.وعمىّالرغـّ

مفّأىميةّىذاّالتطورّالسياسيّوالنفسيّ,إالّأفّاألكثرّأىميةّّاالكتشاؼّالصعبّالذيّظيرّ
خالؿّالمواجيةّالعسكريةّبيفّفيتناـّوالصيفّالشعبيةّعاـّّ 9191ّ -9199الذيّبيّفّالخمؿّ

الكبير ّلمجيش ّالصينيّ ,بتخمؼ ّأسمحتو ّأماـ ّاألسمحة ّالسوفييتية ّالمتطورة ّالتي ّكانت ّبحوزةّ

الفيتنامييفّ.فأصبحّإعادةّتأىيؿّالجيشّالصينيّضرورةّممحةّ.وعندماّلجأتّالصيفّلموالياتّ
المتحدةّ,كافّالردّبنصيحةّكيسنجر"ّ :إنوّيمكنكـّاالعتمادّعمىّاإلسرائيمييفّ,حيثّيصنعوفّ

مريكيةّ 3".فكانت ّىذهّالنصيحةّبمثابةّالضوءّاألخضرّ
أسمحةّالّتقؿّجودةّعفّاألسمحةّاأل ّ
ّواّسرائيؿّ .وىذا ّما ّتـ ّبالفعؿّ .ولكف ّحرصّ
لبداية ّالتعاوف ّالعسكري ّبيف ّالصيف ّالشعبية ّ

الجانباف ّعمى ّإبقاء ّىذا ّالتعاوف ّسرياّ ,فالصيف ّغير ّمعنية ّأف ّتخسر ّأصدقاءىا ّالعربّ,

ّواّسرائيؿّغيرّراغبةّفيّإظيارّتفاصيؿّصفقاتياّمعّالصيف؛ّألنياّتعمـّأفّالموافقةّاألمريكيةّ
لياّحدودّ 9.
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 -9العامؿّاالسرائيميّ:عمىّالرغـ ّمف ّأفّالمواقؼّالصينيةّكانتّداعمةّلمدوؿّالعربيةّولحقوؽّ
الشعبّالفمسطينيّ,إالّأفّالموقؼّالصينيّمفّاتفاقيةّكامبّديفيدّأظيرّبشكؿّواضحّالنيجّ
الجديدّلمسياسةّالصينيةّ,الداعـّلمبدأّالتسويةّالسمميةّ.وكانتّعمميةّالتحديثّلمجيشّالصينيّ
معتمدةّفيّالبدايةّعمىّغنائـّالجيشّاإلسرائيميّمفّاألسمحةّالسوفييتيةّالتيّحصمتّعميياّ

مفّخالؿّحروبياّالسابقةّمعّالجيوشّالعربيةّ,وفيّالوقتّنفسوّكافّسقوطّنظاـّالشاهّفيّ

إيرافّوالنظاـّالعنصريّفيّجنوبّأفريقياّ,أفقدّالصناعاتّالعسكريةّاإلسرائيميةّأكبرّعميميفّ

عندىاّ ,فالسوؽ ّالصينية ّفرصة ّال ّتعوضّ 9.وبالتالي ّكانت ّىذه ّالخطوة ّىي ّبداية ّالطريؽّ

الذيّقادّإلىّتبادؿّالعالقاتّالدبموماسيةّبيفّالدولتيفّفيماّبعدّّّّّ.
كؿّىذهّالتطوراتّالتيّأبرزتّالحاجةّالصينيةّالماسةّلمغربّوّإلسرائيؿّ,جعمتياّتبتعدّقدرّاإلمكافّ
عفّكؿّماّمفّشأنوّأفّيؤثرّعمىّمصالحياّمعّإسرائيؿّوالوالياتّالمتحدةّ,فأصبحتّالميجةّالصينيةّ

أقؿ ّحدة ّمما ّسبؽ ّفي ّانتقاد ّإسرائيؿّ ,مع ّأنيا ّحافظت ّقدر ّاإلمكاف ّعمى ّمواقفيا ّالمؤيدة ّلمحقوؽّ
العربيةّوالفمسطينيةّ .
ثالثا– العدوان اإلسرائيمي عمى لبنان عام 9193م
تعتبرّالسياسةّالصينيةّفيّالثمانينياتّامتدادا ّلمسبعينياتّ,فقدّاستمرّالموقؼّالصينيّمؤيداً ّلمتسويةّ

السمميةّلمقضيةّالفمسطينيةّ,وكأسموبّمالئـّلحؿّالصراعّالعربيّاإلسرائيميّبديالًّعفّالكفاحّالمسمحّ,
وأفّالوسيمةّإلتماـّذلؾّتتمثؿّفيّعقدّالمؤتمرّالدوليّلمسالـ.

معّذلؾّفإفّالصيفّ,رغـّالتغييرّفيّوسائؿّالتعبيرّعفّسياساتياّبيفّتحييدّالكفاحّالمسمحّ,وتأييدّ
التسوية ّالسمميةّ ,لـ ّتغير ّموقفيا ّاإليجابي ّالمؤيد ّلمعرب ّولمقضية ّالفمسطينيةّ .وما ّيزيد ّىذا ّاألمرّ
تأكيداًّ,أنوّعمىّالرغـّمفّتوترّالعالقاتّ(فيّبعضّاألحياف)ّبيفّبعضّالدوؿّالعربيةّ(ومنياّمصر)ّ
وبيفّالصيفّ,وكذلؾّبيفّالصيفّومنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّ,فإفّالصيفّلـّتنتيجّقطّسياسةّمعاديةّ

لمعربّفيّمواجيتيـّإلسرائيؿّوالوالياتّالمتحدةّ .فمـّتتوافّ ّالصيفّعفّإدانةّالغزوّاإلسرائيميّلمبنافّ,
عاـ ّّ ,9191واإلصرارّ ,كما ّورد ّعمى ّلساف ّأعمى ّالمسؤوليف ّفيياّ ,عمى ّضرورة ّاالنسحاب ّالكامؿّ
لمقواتّاإلسرائيميةّمفّلبنافّ,وبدوفّشروطّ,معّتأييدىاّلمشعبيفّالمبنانيّوالفمسطينيّفيّكفاحيماّضدّ

العدوافّ ,وعمى ّلساف ّمندوب ّالصيف ّالدائـ ّفي ّاألمـ ّالمتحدةّ ,أشارة ّإلى ّضرورة ّالعدالة ّفي ّالشرؽّ
األوسطّ ,واإلعراب ّعف ّتأييد ّبالده ّلعقد ّمؤتمر ّدولي ّلمسالـ ّفي ّالشرؽ ّاألوسط ّتحت ّإشراؼ ّىيئةّ

األمـّالمتحدةّمعّضرورةّحضورّمنظمةّالتحريرّالفمسطينيةّ,ممثالّشرعياّلمشعبّالفمسطينيّ 1.
1
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ّوأعمنتّالصيفّمساندتياّمشروعّالسالـّالذىّاعتمدهّمؤتمرّالقمةّالعربيّفيّمدينةّفاسّالمغربيةّعاـّ
ّ ,9191الذي ّيعترؼ ّػضمناػ ّبوجود ّإسرائيؿّ ,ويدعو ّإلقامة ّالدولة ّالفمسطينية ّالمستقمةّ .وفى ّنيايةّ
العاـّنفسوّأعمفّرئيسّالوزراءّالصينيّخالؿّزيارتوّلمقاىرةّتأييدّالصيفّلجميعّدوؿّالشرؽّاألوسطّ

بأفّتعيشّفيّسالـّولياّجميعّالحقوؽّفيّاالستقالؿّ,وقدّتركتّالصيفّبذلؾّالمجاؿّمفتوحاّأماـّ

سياستياّالخارجيةّفيّالشرؽّاألوسطّ,فيماّيخصّمسألةّتواجدّإسرائيؿّككيافّسياسيّ 9.

وبما ّأننا ّنستعرض ّالدور ّالصيني ّفيما ّيخص ّاألحداث ّفي ّلبنافّ ,فال ّبد ّمف ّاإلشارة ّإلى ّأنو ّكافّ
لمصيف ّالشعبية ّدور ّميـ ّفي ّإنياء ّحصار ّطرابمس ّعاـ ّّ ,9193فالقوات ّالسورية ّومعيا ّقوات ّأبوّ
موسىّالمنشقةّعفّحركةّفتحّوقواتّالجبيةّالشعبية–ّالقيادةّالعامةّبقيادةّأحمدّجبريؿّ,قامتّبقصؼّ
ومحاصرةّقواتّحركةّفتحّبقيادةّأبوّعمارّوّأبوّجيادّفيّمدينةّطرابمسّ .ونتجّعفّىذاّالقصؼّ

استشيادّأكثرّمفّّ9111إنسافّمفّالمدنييفّوالعسكريفّ,ولـّتتوقؼّىذهّالمعركةّإالّبعدّخروجّياسرّ
عرفاتّومعوّنحوّّ 9111مقاتؿّمفّطرابمسّعمىّبواخرّيونانيةّبعدّوساطةّعدةّدوؿّمنياّالصيفّ

الشعبيةّ 1.

رابعا– االنتفاضة الفمسطينية األ ولى واالعتراف بالدولة الفمسطينية عام 9199م
بعد ّخروج ّقوات ّالمقاومة ّالفمسطينية ّمف ّلبناف ّومف ّطرابمس ّعمى ّوجو ّالخصوص ّعاـ ّ9193ـّ,

فّوجدّفإفّنشاطوّضدّ
يّالفمسطينيّفيّماّيسمىّبدوؿّالطوؽّشبوّمعدوـّ,واّ ّ
ّ
أصبحّالوجودّالعسكر
إسرائيؿّغيرّمسموحّ.وكانتّالدوؿّالعربيةّقدّتبنتّفيّقمةّفاسّالثانيةّمشروعّالممؾّفيدّلمسالـّ,ماّ
شكّؿ ّبداية ّمرحمة ّجديدة ّلممقاومة ّالفمسطينيةّ ,التي ّأصبحت ّمؤيدة ّلمبدأ ّالتسوية ّالسممية ّلمقضيةّ
الفمسطينيةّ,فيّظؿّتشتيتّقواتّالمقاومةّ .

وفيّالداخؿّالفمسطينيّكافّالوضعّاالقتصاديّسيئا ّوبخاصةّفيّالمخيماتّ,وكافّالقمعّاليوميّمفّ

قبؿّجيشّاالحتالؿّ,وكانتّاإلىانةّوالتمييزّالعنصريّصفةّمرتبطةّمعّوجودّقواتّاالحتالؿّأينماّ
كانواّ .وفيّّ 9ديسمبرّّ,9199قامتّشاحنةّعسكريةّإسرائيميةّبدىسّسيارةّعماؿّفمسطينييفّبشكؿّ
ّ

متعمدّعمىّحاجزّإيريزّالفاصؿّبيفّقطاعّغزةّوّإسرائيؿّ.وكافّىذاّالسببّالمباشرّالندالعّانتفاضةّ
شعبيةّعارمةّفيّالضفةّالغربيةّوقطاعّغزةّ .فحاولتّقواتّاالحتالؿّقمعّىذهّاالنتفاضةّبكؿّالسبؿّ,
ولكنياّلـّتفمحّ.وتمّتّإدارةّىذهّاالنتفاضةّمفّقبؿّالقيادةّالموحدةّو(ـّتّؼ)ّ,وحقّقتّىذهّاالنتفاضةّ
نتائج ّميمة ّلصالح ّالشعب ّالفمسطينيّ ,لعؿ ّأبرزىا ّالتعاطؼ ّالدولي ّالعاـ ّمع ّالشعب ّالفمسطينيّ

وقضيتوّالعادلةّ,واصدارّمجمسّاألمفّق اررهّرقـّّ911الذيّشجبّالسياساتّوالممارساتّالتيّتنتيؾّ
1
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حقوؽّاإلنسافّلمشعبّالفمسطينيّفيّاألراضيّالمحتمةّ,وبصفةّخاصةّقياـّالجيشّاإلسرائيميّبإطالؽّ

ّالعزؿ ,وطمب ّمف ّإسرائيؿّ ,التي ّتمثؿ ّالسمطةّ
النار ّما ّأدى ّإلى ّمقتؿ ّوجرح ّالمدنييف ّالفمسطينييف ّ
القائمةّباالحتالؿّ,أفّتتقيدّفو اًرّوبدقة باتفاقيةّجنيؼ المتعمقةّبحمايةّالمدنييفّوقتّالحربّ,وقدّكانتّ
الصيفّمفّالدوؿّالمؤيدةّوالداعمةّلمموقؼّالفمسطينيّ 9.

وأعادتّاالنتفاضةّلمشعبّالفمسطينيّثقتوّبنفسوّ,ولػ(ـّتّؼ) ّمكانتياّوىيبتياّ .وكافّتفاعؿّالقيادةّ

عمىّمستوىّالحدثّ,حيثّاستغمتّالتعاطؼّالدوليّوتعاممتّمعوّبماّيمكفّأفّيخدـّمصمحةّالشعبّ

الفمسطينيّويتماشىّمعّالظروؼّالدوليةّوقتياّ .فقاـّالشييدّياسرّعرفاتّّبإعالفّقياـّدولةّفمسطيفّ
المستقمةّ,فيّالخامسّعشرّمف نوفمبرّعاـّ(9199ـ)ّ,فيّدورةّالمجمس ّالوطنيّالفمسطينيّالتاسعةّ
يّأعّمّفّ ّمفّخاللياّالرئيسّياسرّعرفاتّباسـّالشعب
عشرةّالمنعقدة فيّدولةّالجزائرّالشقيقةّ,الت ّ

العربيّالفمسطينيّ"عفّقياـّدولةّفمسطيفّالمستقمةّ,دولةّتؤمفّبمبادئّىيئة األمـّالمتحدةّوأىدافياّ

وتحترـ ّتنفيذ ّق ارراتياّ ".آنذاؾ ّبادرت ّالحكومة ّالصينية باالعتراؼ ّبيذه ّالدولةّ .وفي ّأوائؿ ّعاـّ
(9191ـ)ّرفعتّالحكومةّالصينيةّمستوىّالتمثيؿّالفمسطينيّإلىّمرتبةّسفارةّدولةّكاممةّتتمتعّبكافةّ
الحصانات واالمتيازاتّالممنوحةّأليةّسفارةّدولةّأخرىّ,وعندىاّتقبّؿّرئيسّالجميورية الصينيةّأوراؽّ
اعتمادّسفيرّدولةّفمسطيفّ,السفيرّ(يوسؼّرجبّالرضيع)ّكأوؿّسفيرّلدولةّفمسطيفّلديّالصيفّ.

وفيّ(9191/9/19ـ)ّقاـّوزيرّالخارجيةّالصينيّالسيد تشافّتشيّتشف(ّ )Qian Qichenبحضورّ
مراسـ ّرفع ّالعمـ ّالفمسطيني ّعمى ّمقر ّدولة ّفمسطيف ّلدى الصيفّ ,كما ّحضر ّالمراسـ ّنائب ّوزيرّ

الخارجيةّالصينيّتشيّخوافّيواف(ّ,)che huan yuanومسؤول ّوفّمفّو ازرةّالثقافةّالصينيةّوجمعيةّ

الصداقة ّلمشعب ّالصيني ّمع ّشعوب العالـ ّوالشعوب ّالعربيةّ ,وعدد ّآخر ّمف ّالمسّؤوليف ّالصينييفّ.
وألقىّالوزير المفوضّفيّسفارةّدولةّفمسطيفّببكيفّ(سعديّجابر)ّكممةّنيابةّعفّسفيرّدولة فمسطيفّ
ببكيف ّ(يوسؼ ّرجب) ّأعرب ّفييا ّعف ّشكره ّلمصيف ّشعباً ّوحكومة ّوحزباً ّعمى ّالدعـ ّالدائـ ّلقضيةّ

الشعب ّالفمسطيني ّالعادلةّ .وبدوره ّأشاد ّوزير ّالخارجية الصيني ّقائالً ّبأف ّنشأة ّدولة ّفمسطيف ّتعتبرّ

إحدى ّثمار ّنجاح ّالشعب ّالفمسطيني ّفي نضالو ّالباسؿ ّالطويؿّ ,وتعد ّرم اًز ّلدخوؿ ّقضية ّالثورةّ

الفمسطينيةّإلىّمرحمة جديدةّ,وأكدّأفّالصيفّحكومةّوشعباًّتيتـّوتتعاطؼّوتدعـّعمىّالدواـّالشعب

العربي ّالفمسطيني ّوالشعوب ّالعربية ّفي ّنضاليا ّالعادؿّ ,وستبذؿ ّالصيف ّجيودىا اإليجابية ّمف ّأجؿّ

حؿّسمميّمبكرّلقضيةّالشرؽّاألوسطّ 1.
ّ
1

االنتفاضة الفلسطٌنٌة االولى ,الموسوعة الحرة ,وٌكبٌدٌا ,
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%86%D8%AA%D9%81%D8%A7%D8%B6%D8%A9_%D9%81%D9%
84%D8%B3%D8%B7%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D9%88%D9%84%D9%89
2
اللوح ,2112,مصدر سابق.
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خامسا– انييار االتحاد السوفييتي
كافّالنتياءّالدورّالسوفيتيّفيّالمنطقةّعمىّكافةّاألصعدةّالسياسيةّواالقتصاديةّوالعسكريةّ,األثرّ
فيّإتاحةّالفرصةّلمصيفّألفّتقوـّبدورّىاـّتمأل ّالفراغّالناجـّعفّغيابّاالتحادّالسوفيتيّالسابؽّ,
خاصةّأفّالقيادةّالصينيةّأصبحتّأكثرّاقتناعاّبأفّثمةّدوراّأكبرّلبكيفّيمكفّأفّتمعبوّأكبرّمماّ
ًّ
وب

اعتادت ّعميوّفيّالشرؽّاألوسطّ,وىذا ّماّتطمعت ّإليوّالقياداتّالعربيةّ ,والقيادة ّالفمسطينيةّ .فوجودّ
الصيف ّضمف ّالمنظومة ّالدولية ّسيساعد ّفي ّحؿ ّالقضية ّالفمسطينيةّ ,ويشكؿ ّدعامة ّقوية ّلمجانبّ

الفمسطينيّ,وبخاصةّبماّعرؼّعنياّمفّالمواقؼّالثابتةّوالنزييةّّتجاهّحقوؽّالشعبّالفمسطينيّ ّ9.
سادسا– االعتراف الصيني بإسرائيل وبداية العالقات الدبموماسية ّ

بعدّقياـّدولةّإسرائيؿّعاـّ9199ـّ,كانتّجميوريةّالصيفّفيّعيدّشافّكايّتشيؾّأوؿّدولةّآسيويةّ
ىميةّواّقامةّ
ّ
تعترؼّبياّ,بعدّقيامياّبفترةّوجيزةّ,وبعدّانتصارّالحزبّالشيوعيّالصينيّفيّالحربّاأل

جميوريةّالصيفّالشعبيةّفيّاألوؿّمفّأكتوبرّعاـّ9191ـّ,أرادتّإسرائيؿّأفّتردّ ّالجميؿّلمصيفّ,

فقامتّباالعتراؼّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّفيّّ 1ينايرّ9111ـّ,وبذلؾّكانتّأوؿّدولةّفيّالشرؽّ

سبابا ّأخرىّ
األ ّوسطّتعترؼّبجميوريةّالصيفّالشعبيةّ .وحسبّتحميؿّمحمدّخيرّالواديّفإفّىناؾّأ ًّ
غيرّموضوعّردّّالجميؿّكانتّوراءّاالعتراؼّاإلسرائيميّالمبكرّبالصيفّالشعبيةّ,أىمياّ 1:

 -9أفّأغمبّاألحزابّاإلسرائيميةّوقتياّكانتّتقدـّنفسياّعمىّأساسّأنياّأحزابّاشتراكيةّ.

 -1إدراؾّإسرائيؿّأفّالصيفّستكوفّقوةّعالميةّكبرىّ,وباعترافياّبياّستكوفّقدّنوعتّعالقاتياّ
ولـّتحصرىاّمعّطرؼّمحدد.

 -3إفّىذاّاالعتراؼّالّيعنيّالموافقةّعمىّالنظاـّالشيوعيّ.
ومعّذلؾّفإفّالصيفّالشعبيةّلـّتبادؿّإسرائيؿّىذاّاالعتراؼّإالّبعدّاثنيفّوأربعيفّعاماّ,أيّفيّّ19
ينايرّعاـّ9111ـّ .وقدّتحدّثّالباحثّسابقاّعفّأسبابّعدـّاالعتراؼّالصينيّبإسرائيؿّّ .وىنا ّسيتـّ

ّواّقامةّ
التطرؽ ّإلى ّبداية ّالعالقات ّبيف ّإسرائيؿ ّّوالصيف ّالشعبية ّقبؿ ّأف ّتتوج ّباالعتراؼ ّالعمني ّ
العالقاتّالدبموماسيةّرسمياّ .

عمى ّالرغـ ّمف ّالمحاوالت ّاإلسرائيمية ّالتي ّاستمرت ّمنذ ّخمسينات ّالقرف ّالعشريف ّلمحصوؿ ّعمىّ

اعتراؼّالصيفّالشعبيةّبياّ,إالّأنياّلـّتستطّعّاختراؽّصورّالصيفّالعظيـّإالّفيّنيايةّالسبعيناتّ
عف ّطريؽ ّالثغرة ّالعسكرية ّ(تحديث ّاسمحة ّالجيش ّالصيني)ّ ,حيث ّكانت ّأوؿ ّزيارة ّلوفد ّمف ّو ازرةّ
1

الدسوقً ,1991 ,مصدر سابق.
2
الوادي ,2112 ,ص.56-52:
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الدفاع ّاإلسرائيمية ّبوجود ّ ّوتنسيؽ ّرجؿ ّاألعماؿ ّاإلسرائيمي ّشاؤوؿ ّايزنبرج ّلبكيف ّفي ّّ 11فبرايرّ
9191ـّّ.وأسفرّذلؾّعفّعدةّصفقاتّلشراءّأسمحةّإسرائيميةّوقطعّغيارّألسمحةّسوفييتيةّ(مفّغنائـّ

الحروبّاإلسرائيميةّمعّالدوؿّالعربية)ّ,إضافةّإلىّالتكنولوجياّالتصنيعيةّالتيّكانتّاليدؼّالرئيسّ
بالنسبةّلمصينييف؛ّلرغبتيـّفيّبناءّجيشيـّدوفّاالعتمادّالكميّعمىّالخارجّ 9.

كاف ّالتعاوف ّالعسكري ّىو ّالبدايةّ ,وقد ّحقؽ ّعدة ّأىداؼ ّعسكرية ّواقتصادية ّلمطرفيفّ .ولكف ّعمىّ
الصعيدّالسياسيّ,بدأّىذاّالتعاوفّيعطيّثمارهّفيّبدايةّالثمانيناتّ,حيثّوافقتّالصيفّعمىّطمبّ

إسرائيؿ ّبإعادة ّفتح ّالقنصمية ّاإلسرائيمية ّفي ّىونغ ّكونغ ّعاـ ّ9193ـّ .وتـ ّالسماح ّلحممة ّالجوازاتّ
اإلسرائيميةّبدخوؿّالصيفّ,وتبادؿّالدعواتّبيفّالوفود ّالعمميةّ .كماّرفضتّالصيفّالمشروعّالعربيّ

لطرد ّإسرائيؿ ّمف ّاألمـ ّالمتحدةّ .وعقد ّاتفاؽ ّلمتعاوف ّبيف ّوكالة ّاألنباء ّاإلسرائيمية ّووكالة ّاألنباءّ
الصينيةّعاـّ9199ـّ ّ,وتـّإنشاءّجمعيةّاقتصاديةّلتنميةّالتجارةّبيفّالبمديفّ .وجرىّلقاءّغيرّرسميّ
بيفّوزراءّخارجيةّالبمديفّعاـّ9199ـّ,بحيثّاتفقاّعمىّفتحّمكتبّإسرائيميّلمدراساتّاألكاديميةّفيّ

بكيفّ,ومكتبّسياحيّصينيّفيّتؿّأبيبّ,بحيثّيعمؿّكالىماّكمكتبّاتصاالتّغيرّرسميّبيفّ

الدولتيفّ .وازدادّالتعاوفّالعسكريّبيفّالبمديفّ ,فقدّوصؿّإلىّأعمىّالدرجاتّمعّأنيماّحاوالّأفّتبقىّ
تفاصيؿّىذاّالتعاوفّسرّ ,لكيّتحافظّالصيفّعمىّعالقتياّمعّالعربّوتحافظّإسرائيؿّعمىّعالقتياّ
ّا
معّالوالياتّالمتحدةّ 1.

عندما ّطرحت ّفكرة ّعقد ّمؤتمر ّمدريد ّلمسالـّ ,اعترضت ّإسرائيؿ ّعمى ّمشاركة ّالصيف ّفي ّىذاّ

المؤتمرّ,بحجةّأفّالصيفّالشعبيةّالّتعترؼّرسمياّبدولةّإسرائيؿّ.وكانتّالقيادةّالفمسطينيةّتدرؾّأفّ
مشاركةّالصيفّفيّىذاّالمؤتمرّستكوفّفيّمصمحةّالشعبّالفمسطينيّ,فماّكافّمفّياسرّعرفاتّإالّ

أف ّطمب ّمف ّالقيادة ّالصينيةّ ,عشية ّانعقاد ّ"مؤتمر ّمدريد"(ّ ,أكتوبر ّّ ,)9119سرعة ّاالعتراؼّ
الدبموماسيّبإسرائيؿ؛ ّحتىّيتسنّىّلمصيفّاالشتراؾّفيّالمؤتمرّالمذكورّ,وبخاصةّأف ّالدوؿّالعربيةّ
والفمسطينييف ّيجمسوف ّمع ّإسرائيؿ ّلمتفاوضّ ,فميس ّىناؾ ّحجة ّتدعـ ّمطالبة ّالصيف ّبعدـ ّاالعتراؼّ

بإسرائيؿّ 3.

ويذكر ّالدكتورّمصطفىّسفارينيّالقصةّبشكؿّمخالؼّحيثّقاؿ"ّ :إنوّرافؽّياسرّعرفاتّفيّزيارةّ

ّ,واّفّالسيدّليّبينغّرئيسّمجمسّالدولةّالصينيّقدّتحدثّلياسرّعرفاتّفيّ
لمصيفّفيّشتاءّّ 9119

أثناءّاجتماعّمصغرّبيفّالقيادتيفّعفّالتغيراتّاألخيرةّالتيّطرأتّعمىّاألوضاعّالدوليةّوالوطنيةّ,
ياّالجنوبيةّواّسرائيؿّ...إلخّ.مؤكداّعمىّ
ّ
وعزـّالصيفّعمىّإقامةّعالقاتّمعّبعضّالدوؿّبماّفيياّكور
1

المصدر نفسه ,ص.25-13 :
2
المصدر نفسه ,ص.94-77 :
3
عبد المحسن ,2111 ,مصدر سابق.
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ثباتّالموقؼّالصينيّفيّمواصمةّالوقوؼّإلىّجانبّالشعبّالفمسطينيّفيّنضالوّالعادؿّوالحؽّإلىّ

أف ّيسترجع ّكامؿ ّحقوقو ّالوطنية ّالمشروعة ّبما ّفييا ّإقامة ّدولتو ّالفمسطينية ّالمستقمة ّعمى ّترابوّ

الوطنيّ,ومشيراّإلىّأفّإقامةّالعالقاتّالدبموماسيةّمعّإسرائيؿّتفرضوّاألوضاعّالدوليةّلكيّتمعبّ
ًّ
ّوأعظـ ّفي ّدعـ ّنضاؿ ّالشعب ّالفمسطيني ّوالدفاع ّعف ّحقوؽ ّالدوؿ ّالنامية ّفيّ
الصيف ّدو ار ّأكبر ّ

المحافؿّالدوليةّ...فإذاّماّأرادتّالصيفّلعبّدورّأكثرّتأثيراّفيّقضيةّالشرؽّاألوسطّيتحتـّعميياّ
ّالصيفّواّسرائيؿّسيخدـ ّإحالؿّ
ّ
التعامؿ ّمعّجميع ّدوؿ ّالمنطقةّ ...إف ّإقامة ّعالقات ّدبموماسية ّبيف
سالـّعادؿّودائـّوشامؿّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسطّ,وجزـّالسيدّليّبينغ ّبأفّىذهّالخطوةّلفّتكوفّ
عمى ّحساب ّالعالقات ّالصينية ّالفمسطينيةّ ,بؿ ّعمى ّالعكس ّستكوف ّعامال ّمساعدا ّوداعما ّلمشعبّ

ّ..واّفّالموقؼّالصينيّىوّموقؼّمبدئيّثابتّالّيتغيرّ
الفمسطينيّفيّنضالوّالسياسيّوالتفاوضيّ .

في ّالوقوؼ ّإلى ّجانب ّالحؽ ّالفمسطينيّ 9".وىذا ّما ّتـ ّبالفعؿّ ,ففي ّّ 19يناير ّّ 9111تـ ّإعالفّ
االعتراؼّالرسميّوتأسيسّعالقاتّدبموماسيةّعمىّمستوىّالسفراءّبيفّالدولتيف1.ويعتقدّالباحثّأفّماّ

يدّ,وأفّالصيفّ
وردّعفّالسفارينيّقدّيكوفّأكثرّدقةّ,فاعتراؼّالصيفّبإسرائيؿّجاءّبعدّمؤتمرّمدر ّ
الشعبيةّلـّتشارؾّفيّالمؤتمرّالمذكورّ .
ائيؿّواّقامةّعالقاتّدبموماسيةّمعياّ,إالّأنوّبالنظرّّّلمموقؼّ
ّوعمىّالرغـّمفّاالعتراؼّالصينيّبإسر ّ
الصيني ّالرسمي ّممثال ّفي ّ-تصريحات ّرئيس ّالدولة ّورئيس ّالوزراء ّووزير ّالخارجيةّ -نجده ّيؤكدّ
مساندتو ّلمقضية ّالفمسطينية ّ .وأف ّالمنطقة ّلف ّتنعـ ّبالسالـ ّالدائـ ّوالشامؿ ّإال ّبإقامة ّدولة ّفمسطينيةّ

مستقمةّذاتّسيادةّ ّ.وباستردادّالحقوؽّالمشروعةّلمشعبّالفمسطينيّ .
ّوبعد ّاإلعالف ّعف ّاتفاؽ ّالمبادئ ّالفمسطيني ّ– ّاإلسرائيميّ ,أعمنت ّالصيف ّتأييدىا ّلوّ ,وسرعاف ّماّ
كشفتّالسياسيةّالصينيةّعفّآلياتياّلتحقيؽّالسالـّفيّالمنطقةّ,مفّخالؿّالتنفيذّالكامؿّلق ارراتّاألمـّ
المتحدةّذاتّالصمةّ,ومبدأّاألرضّمقابؿّالسالـّ,وأفّالقضيةّسوؼّتحؿّبالجيودّالمشتركةّلفمسطيفّ

واسرائيؿّ,وبمساعدةّالمجتمعّالدوليّ,وبالتزاـّالقيادةّالفمسطينيةّباستراتيجيةّّتتسـّبالمرونةّوالعمميةّ,
وأفّالصيفّليسّلديياّمبادرةّتجاهّالسالـّ,ولكفّلديياّالتزاـّباإلعرابّعفّرأيياّأماـّالمجتمعّالدوليّ,

األمرّالذي ّيظير ّالصيفّوكأنياّتراجعتّعفّدعـ ّالقضيةّالفمسطينيةّ,وأفّتسويةّىذهّالقضيةّيأتيّ

مف ّتعاوف ّأطرافيا ّومساندة ّالمجتمع ّالدوليّ 3.ولكف ّالحقيقة ّأف ّالصيف ّحافظت ّعمى ّسياستيا ّفيّ

مطالبة ّإسرائيؿ ّرسميا ّواعالميا ّبإعادة ّالحقوؽ ّالفمسطينيةّ .وادانتيا ّالمستمرة ّإلسرائيؿ ّعمى ّإعاقتياّ
لعممية ّالسالـّ .كما ّاستمرت ّالصيف ّفي ّتقديـ ّالمساعدات ّالمادية ّلمنظمة ّالتحرير ّوالسمطة ّالوطنيةّ

الفمسطينيةّ.وىذاّماّسيتطرؽّلوّالباحثّبالتفصيؿّفيّالفصؿّالقادـّ .
1

السفارٌنً ,مصدر سابق.
2
الوادي ,2112 ,مصدر سابق ,ص.129 :
3
الدسوقً,1991 ,مصدر سابق.
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الفصل الخامس
العالقات الصينية -الفمسطينية بعد قيام السمطة الوطنية الفمسطينية ()3192-9112
المقدمة
تحدث ّالباحث ّفي ّالفصوؿ ّالسابقة ّعف ّالعالقات ّالصينية ّ– ّالفمسطينية ّمف ّخالؿ ّمنظمة ّالتحريرّ
الفمسطينية ّوفصائمياّ ,ولكف ّفي ّىذا ّالفصؿ ّسيتحدث ّعف ّىذه ّالعالقات ّمف ّخالؿ ّالسمطة ّالوطنيةّ
الفمسطينيةّ,تمؾّالتيّجاءتّنتيجةّتوقيعّاتفاقيةّأوسموّالتيّكانتّبرعايةّدوليةّ .وماّيميزّىذاّالكيافّ

(السمطةّالوطنية)ّعفّسابقوّ(منظمةّالتحرير)ّإفّاألوؿّمعترؼّبوّدولياّعمىّأساسّأنوّمرحمةّمؤقتةّ
لبمورةّكيافّسياسيّمكتمؿّبعدّإتماـّعمميةّالمفاوضاتّوحؿّقضاياّالوضعّالنيائيّ .
سيتـّتقسيـّىذاّالفصؿّإلىّأربعةّمباحثّ:األوؿّيناقشّالدورّالصينيّفيّالعمميةّالسمميةّبيفّإسرائيؿّ
والفمسطينييفّ ,والثاني ّيناقش ّالعالقات ّالسياسية ّبيف ّالصيف ّوالسمطة ّالوطنية ّالفمسطينيةّ ,والثالثّ

يناقش ّالعالقات ّاالقتصادية ّبيف ّالصيف ّّوالسمطة ّالوطنية ّالفمسطينيةّ ,أما ّالرابع ّسيناقش ّالعالقاتّ
العسكريةّوالثقافيةّبيفّالصيفّّوالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّ,وفيّالنيايةّسيكتبّالباحثّالخاتمةّالتيّ
تحتويّعمىّالنتائجّوالتوصياتّ .
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المبحث األ ول :دور الصين في العممية السممية
ذكر ّفيّالفصوؿّالسابقةّالتوجوّالصينيّلحؿّالقضيةّالفمسطينيةّ,وبيناّكيؼّتطورّىذاّالتوجوّعبرّ
الزمف ّ ,متأثراّبالتغيراتّالداخميةّ(لمصيفّ)ّوالخارجيةّ(لمعربّوالمجتمعّالدولي)ّ,فكانتّفكرةّالحربّ
الشعبيةّوالكفاحّالمسمح ّخالؿّفترةّحكـّماوّتسيّدونغ(ّ )Mao Zedongالوسيمة ّاألنسبّمفّوجيةّ

نظر ّالصينييف ّفي ّالنضاؿ ّلتحرير ّفمسطيف ّ ّانسجاما ّمع ّاأليديولوجيا ّالتي ّاعتبرت ّإسرائيؿ ّذراعّ
االمبرياليةّفيّالشرؽّاألوسطّ .وقدّاعترضتّالصيفّعمىّق ارراتّاألمـّالمتحدةّالتيّتيدؼّإلىّحؿّ
القضية ّسممياّ .ولكف ّخالؿ ّفترة ّدينغ ّتشياو ّبينغ(ّ ,)Deng Xiaopingتغيرت ّالسياسة ّالداخميةّ
والخارجية ّالصينية ّتغي ار ّجوىرياّّ ,وأصبحت ّالمصمحة ّالوطنية ّفي ّمقدمة ّأىداؼ ّالسياسة ّالخارجيةّ

يديولوجياّواّفّبقيّشيءّمنياّفيوّدوفّتعصبّأوّتعنتّ.وسميتّىذهّالمرحمةّمرحمةّ
ّ
بينماّتراجعتّاأل

اإلصالح ّواالنفتاح ّ(اإلصالح ّفي ّالداخؿ ّواالنفتاح ّعمى ّالخارج)ّ .ومف ّخالؿ ّالتسمية ّيظير ّأىـّ
مالمحّىذهّالفترةّوىوّبدايةّاالنفتاحّعمىّالخارجّوالمقصودّىناّالدوؿّالغربيةّ ,تمؾّالدوؿّالتيّكانتّ

تصنؼ ّضمف ّاألعداءّ ,أو ّالدوؿ ّاالمبرياليةّ ّ ,وبالتالي ّسقطت ّصفة ّالعداء ّعف ّىذه ّالدوؿ ّوالدوؿّ
التابعة ّليا ّمثؿ ّإسرائيؿّ .ومف ّىنا ّتغير ّالتوجو ّالصيني ّلحؿ ّالقضية ّالفمسطينية ّلصالح ّالتوجوّ
السمميّ,ليصبحّعمىّحدّتعبيرّأحدّالقادةّالصينييفّ"الحؿّالسمميّلمقضيةّالفمسطينيةّحالّمعقوال"ّكماّ

ذكرنا ّسابقاّ ,وبخاصة ّأف ّالعرب ّأنفسيـ ّتغيرت ّتوجياتيـ ّلحؿ ّالقضية ّفي ّىذا ّاالتجاهّ ,ابتداء ّمفّ
اتفاقيةّكامبّديفيدّبيفّمصرّواّسرائيؿّ,مروراّبخطةّالممؾّفيدّالتيّتبناىاّمؤتمرّالقمةّالعربيةّعاـّ
ّ

ّ,9191وصوالّإلىّاتفاقيةّأوسموّبيفّإسرائيؿّوالفمسطينييفّعاـّّ .9113
مؤتمر مدريد لمسالم 9119مّ :

منذّبدايةّالحديثّعفّفكرةّالتسويةّالسمميةّلمصراعّالعربيّاإلسرائيميّ,والتفكيرّاالسرائيميّّيتجوّنحوّ
تجزئة ّالحؿّ .وقد ّنجحت ّإسرائيؿ ّفي ّاستغالؿ ّالظروؼ ّوالمتغيرات ّالدولية ّفي ّىذه ّالفترة ّأحسفّ
استغالؿّ ,حيث ّانييار ّاالتحاد ّالسوفييتي ّالذي ّأدى ّإلى ّظيور ّنظاـ ّدولي ّأحادي ّالقطبية ّ(القطبيةّ

األمريكية)ّ,وحربّالخميجّالثانيةّالتيّأدتّإلىّانقساـّالعربّبيفّمؤيدّلمعراؽّومؤيدّلمكويتّ,وتراجعّ
القضيةّالفمسطينيةّعفّسمـّأولوياتّاألمةّالعربيةّ 9.

اعترضت ّاسرائيؿ ّعمىّمشاركةّأيّدولةّالّتعترؼّبإسرائيؿ ّوالّتقيـّمعياّعالقاتّدبموماسيةّ(طبعاّ
غيرّالدوؿّأطراؼّالصراع)ّ .وكانتّالصيفّىيّإحدىّالدوؿّالتيّالّتعترؼّبإسرائيؿّحينياّ,فكافّ

1

حازم زعرب ,مؤتمر مدرٌد للسالم فً الشرق األوسط وأبعاده اإلقلٌمٌة والدولٌة( ,غزة :جامعة االزهر ,رسالة ماجستٌر  ,)2111 ,ص:
.23
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ىذا ّمبر ار ّلمصيف ّلالعتراؼ ّبإسرائيؿ ّلكي ّتتمكف ّمف ّالوقوؼ ّإلى ّجانبّالعرب ّوالفمسطينييفّخالؿّ

المرحمةّالقادمةّ 9.

استطاعت إسرائيؿّتحقيؽّأىدافياّفيّتقسيـّساحةّالمواجيةّ,حيثّنجحتّفيّتحييدّاألمـّالمتحدةّ,
ولـّيعقدّالمؤتمرّتحتّمظمتياّ,وحيدتّأوروباّالتيّكافّدورىا ّثانوياّ,وروسياّالتيّأصبحتّوريثّ

االتحادّالسوفييتيّكانتّعندىاّأولوياتّاإلصالحّالداخمي ّأىـّمفّالمشاكؿّالخارجيةّ .أماّبخصوصّ

الصيفّفييّغيرّمعترفةّبإسرائيؿّوالّيحؽّلياّالمشاركةّفيّالمؤتمرّ.لكفّعمىّالرغـّمفّالعالقاتّ

يةّبيفّالصيفّواّسرائيؿّ,إالّأفّالصيفّاشترطتّحتىّيستمرّالحوارّبينياّوبيفّ
ّ
االقتصاديةّوالعسكر

إسرائيؿ ّموافقة ّإسرائيؿ ّعمى ّالمشاركة ّفي ّمؤتمر ّمدريد ّلمسالـ ّ(حيث ّكانت ّرافضة ّلممشاركة ّفيّ

البداية)ّ .استجابت ّاسرائيؿ ّلمرغبة ّالصينية ّكونيا ّغير ّمعنية ّبالتضحية ّبالصيف ّلما ّليا ّمف ّأىميةّ
سياسية ّواقتصادية ّبالنسبة ّإلسرائيؿّ1.وعربيا ّاشترطت ّإسرائيؿ ّتقسيـ ّالصراعّ ,والحديث ّوالمفاوضاتّ
مع ّكؿ ّدولة ّعمى ّانفراد ّفي ّموضوع ّالنزاع ّالذي ّيخصياّ ,وىكذا ّأصبحت ّمسألة ّفمسطيف ّتخصّ

الفمسطينييفّوحدىـّ 3.

اتفاقية أوسمو بين إسرائيل والفمسطينيين:
ّ,وأيدتّ
ّ,وأيدتّالصيفّىذهّاالتفاقية ّ
بعدّمؤتمرّمدريدّوقعتّإسرائيؿّاتفاقيةّأوسموّمعّالفمسطينييف ّ
استمرارّالمفاوضاتّلمتوصؿّلحؿّنيائيّلمشكمةّالشرؽّاألوسطّ ,حيثّاقترحّوزيرّالخارجيةّالصينيّ

تشياف ّتشي ّتشف(ّ )Qian Qichenمبادرة ّالستمرار ّعممية ّالسالـ ّولتوضيح ّالموقؼ ّالصينيّ,

وتضمنتّالنقاطّاآلتيةّ ّ9:

 -9استمرارّالمفاوضاتّالسمميةّفيّالشرؽّاألوسطّعمىّأساسّق ارراتّاألمـّالمتحدةّووفقاّلمبدأّ
قرهّمؤتمرّمدريد.
األرضّمقابؿّالسالـّالذيّأ ّ

 -1تنفيذّاالتفاقياتّالتيّتـّالتوصؿّإليياّخاصةّاتفاقيةّأوسموّوتجنبّالتصرفاتّالضارةّبعمميةّ
السالـ.

 -3إدانةّاألعماؿّاإلرىابيةّوالمحافظةّعمىّأمفّالدوؿّوحياةّالشعوب.
 -9معّاستمرارّعمميةّالسالـّ,ينبغيّدعـّالتبادؿّوالتعاوفّاالقتصاديّفيّالمنطقةّ,وينبغيّكذلؾّ
اءاتّممموسةّلدعـّالثقةّبينيماّواّزالةّالعداوةّوتحقيؽّاالزدىارّ
ّ
عمىّأطراؼّالنزاعّاتخاذّإجر

المشترؾ.
1

عبد المحسن ,2111 ,مصدر سابق.
2
الوادي ,2115 ,مصدر سابق ,ص.149 :
3
زعرب ,مصدر سابق ,ص.25:
4
الوادي ,2115 ,مصدر سابق ,ص.151 :
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ّ -1يجب ّعمى ّالمجتمع ّالدولي ّأف ّيبذؿ ّالجيود ّالضرورية ّمع ّاألطراؼ ّالمعنية ّفي ّالشرؽّ
األوسطّمفّأجؿّتحقيؽّسالـّشامؿّودائـّ,والصيفّمستعدةّلإلسياـّفيّىذهّالجيود.

ّأكدتّالصيفّالتزامياّبدعـّالمواقؼّالعربيةّوالفمسطينيةّحسبّالنقاطّالمذكورة ّفيّىذهّالمبادرةّ
عدة ّمراتّ .وقد ّحاولت ّالبقاء ّعمى ّمسافة ّمتساوية ّمع ّاألطراؼ ّالمعنيةّ ,وحث ّالجميع ّعمىّ
االستمرارّفيّالمفاوضاتّ,والضغطّعمى ّإس ارئيؿّلتنفيذّاالتفاقياتّالموقعةّ,لكنياّلـّتنخرطّفيّ

تفاصيؿّالعمميةّالسمميةّوالمفاوضاتّأكثرّمفّذلؾّ,بؿّحاولتّإبرازّموقفياّبشكؿّعاـّوتعمدتّ

إخفاء ّبعض ّالتفاصيؿ ّالتي ّتعتبر ّموضع ّخالؼّ ,مثؿ ّقضية ّالقدسّ ,وحؽ ّالعودةّ ...وغيرىاّ.
وىذاّالموقؼّلوّمبرراتوّعندّالصينييفّ,حيثّإفّىذهّالنقاطّالحساسةّالّيمكفّحمياّبالتصريحاتّ

ّواّنما ّتحؿ ّفقط ّعف ّطريؽ ّالمفاوضات ّبيف ّاألطراؼ ّالمعنيةّ ,وقد ّيكوف ّىذاّ
والمواقؼ ّالدولية ّ
الموقؼ ّاستجابة ّلمضغوط ّاألمريكية ّواإلسرائيمية ّعمى ّالصيف ّلالبتعاد ّعف ّالعرب ّوعدـ ّتورطياّ

أكثرّفيّالعمميةّالسمميةّوالمفاوضاتّالتيّترغبّالوالياتّالمتحدةّاالستئثارّبياّوحدىاّ 9.
المجنة الرباعيةّ :

تعثرت ّالمفاوضات ّبيف ّالفمسطينييف ّواإلسرائيمييف ّعدةّمراتّ ,ألسباب ّناتجة ّعف ّعدـ ّتنفيذ ّإسرائيؿّ
اللتزاماتيا ّفي ّاالتفاقياتّ ,كما ّو ّاف ّالراعي ّاألمريكي ّمنحاز ّلصالح ّإسرائيؿّ ,و ّالفمسطينييف ّارادواّ
توسيع ّدائرة ّالدوؿ ّالمشاركة ّفي ّالمفاوضات؛ ّإلعطائيا ّالصبغة ّالدولية ّالممزمةّ ,و ّلكي ّتكوفّ

المفاوضات ّتحت ّمظمة ّاألمـ ّالمتحدةّ .اال ّاف ّشيء ّمف ّذلؾ ّلـ ّيحصؿّ .بالمقابؿ ّتـ ّتشكيؿ ّلجنةّ
سطينيةّواّسرائيؿّ ّ,ضمتّكال ّمفّاألمـّالمتحدةّ
ّ
رباعيةّلمتابعةّالمفاوضاتّبيفّالسمطةّالوطنيةّالفم

والوالياتّالمتحدةّواالتحادّاألوروبيّوروسياّ,و ّتـّاستبعادّالصيفّمفّىذهّالمجنةّ .وعمىّماّيبدوّأفّ
مواقؼ ّالصيف ّ(الممتزمة ّبالحث ّعمى ّتطبيؽ ّاالتفاقيات ّوااللتزاـ ّبالق اررات ّالدولية ّذات ّالصمة ّومبدأّ

األرضّمقابؿّالسالـّالمتفؽّعميوّفيّمدريد)ّ ,لـّتحظّ ّبإعجابّإسرائيؿّوالّالوالياتّالمتحدةّ,فيماّالّ
تريدافّلمصيفّدوراّفاعالّفيّالشرؽّاألوسطّإالّإذاّكافّمنسجماّمعّمصالحيماّ .لذلؾّتـّاستبعادىاّ

مفّالمجنةّالرباعيةّ 1.
المشاركة الصينية:

تعاممتّالصيفّمعّتطوراتّىذهّالقضيةّالمحوريةّالعربيةّمفّمنطمؽّاعتباراتياّوأولوياتياّ.فعمىّالرغـّ

مفّقناعتياّوايمانيا ّبعدالةّالحؽّالعربيّ,إالّ ّأنياّابتعدتّقدرّاالمكافّعفّالمواقؼ ّالتيّقدّتقودّإلىّ
تيديدّحقيقيّلمصالحياّمعّالغربّ .فاالعتداؿّ,والىّحد ّماّأيضاًّ,الحياديةّكانتاّالسمتيفّاألساسيتيفّ
1

الوادي ,2115 ,مصدر سابق ,ص.154-151 :
2
المصدر نفسه ,ص.155 :
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لتعامؿ ّالصيف ّمع ّالقضيةّالفمسطينيةّ .وىكذاّ ,وفيّضوء ّعممية ّالسالـّالعربيةّ -اإلسرائيمية ّتمكنتّ

الصيف ّمف ّالتخمي ّعف ّشعار ّالكفاح ّالمسمحّ ,وتبنيّموقؼ ّالدعـ ّالكامؿ ّلعممية ّالسالـ ّفي ّالشرؽّ
األوسطّ ,ومف ّثـ ّمشاركتيا ّالفعالة ّفي ّىذه ّالعممية ّمف ّخالؿ ّاستضافتيا ّعاـ ّّ 9113لمجنة ّالمياهّ
بيةّواسرائيؿّ.ولعؿّالبيافّالصحفيّالمشترؾّ,
المنبثقةّعفّالمفاوضاتّمتعددةّاألطراؼّبيفّالدوؿّالعر ّ

الذيّصدرّعقبّزيارةّرئيسّجميوريةّاليمفّإلىّالصيفّالصادرّفيّّ 9111/1/91خيرّماّيفصحّ
عفّمضموفّالسياسةّالصينيةّتجاهّىذاّاألمرّ,إذ"ّ...أكدّالجانبافّأفّاألطراؼّالمعنيةّبقضيةّالشرؽّ

األوسطّمفّواجبياّأفّتحقؽّسالماً ّشامالً ّوعادالً ّودائماً ّفيّالشرؽّاألوسطّ...باعتبارّأفّذلؾّىوّ
السبيؿ ّالوحيد ّإلى ّتحقيؽ ّاالستقرار ّالدائـ ّوالرخاء ّالمشترؾ ّفي ّالمنطقةّ ّ ...".وبالمقابؿ ّأكد ّالرئيسّ

الصينيّلمرئيسّياسرّعرفاتّ,خالؿّمباحثاتيماّفيّمدريدّبتاريخّّ9111/9/91أفّالصيفّتؤيدّالحؽّ
الفمسطينيّالعادؿّ,وأنياّعمىّاستعدادّلتأييدّالدولةّالفمسطينيةّحاؿّإعالنياّ 9.

يتضحّمفّالمواقؼّالصينيةّوتفاعالتياّمعّمجرياتّالعمميةّالسمميةّ,عدـّرغبتياّفيّاالنغماسّالشديدّ
فيّالعمميةّالسمميةّوتفاصيؿّالمفاوضاتّ,أوّضغطياّعمىّطرؼّمفّاألطراؼّإلىّالحدّالذيّيمكفّ

أ فّيضرّبمصالحياّمعّأيّمنيماّ,ولكنياّفيّنفسّالوقتّالّتقبؿّباستبعادىاّخارجّالمعبةّبشكؿّكامؿّ
مثمماّحدثّباستبعادىاّمفّالمجنةّالرباعيةّ .فجاءّردّالصيف ّبتعيينيا ّالسفيرّوانغّشيّجي( Wang

ّ )shi jieمبعوثا ّخاصا ّليا ّفي ّمنطقة ّالشرؽ ّاألوسط ّعاـ ّ1111ـّ ,الذي ّقاـ ّ ّبعدة ّجوالت ّفيّ
المنطقةّ,وقدّحرصّعمىّاستمرارّأفضؿّالعالقاتّمعّأطراؼّالنزاعّ,واالكتفاءّباالستماعّونقؿّموقؼّ

الصيفّورؤيتياّإلىّأطراؼّالصراعّ ّّّ1.

وليفّكبارّلطرحّأفكارّ
ًّا
ّولـّتكتؼّّالصيفّبنشاطّالمبعوثّالخاصّلممنطقةّ,بؿّكانتّترسؿّأحياناّمسّؤ
جديدةّمفّشأنياّأفّتعالجّالجمودّفيّالمفاوضاتّ,ومفّاألمثمةّعمىّذلؾّالمبادرةّالصينيةّالتيّتـّ

إرساؿ ّالسيد ّتانغ ّجيا ّشيواف(ّ )Tang Jiaxuanمستشار ّالدولة ّلمشؤوف ّالخارجيةّ ,لطرحيا ّعمىّ
الطرفيفّاإلسرائيميّوالفمسطينيّفيّديسمبرّّ1119ـّ,حيثّتضمنتّالنقاطّاآلتيةّ ّّّ3:

ثباتّالثقةّالمتبادلةّواّعادةّالمفاوضاتّالسمميةّوذلؾّعفّطريؽّوقؼّالعنؼّوالنزاعّ,وخاصةّ
ّ
 -9إ
العمميات ّالعسكرية ّالموجية ّضد ّعامة ّالناسّ ,وتحسيف ّالوضع ّاإلنساني ّلمفمسطينييفّ,
وضمافّحريةّاالنتخاباتّالفمسطينيةّ,واالعتراؼّبالحكومةّالمنتخبةّواحتراـّمكانتيا.

يؽّواّقامةّالدولةّالفمسطينيةّالمستقمةّعمىّأساسّق ارراتّاألمـّ
 -1العودةّإلىّخطةّخريطةّالطر ّ
المتحدةّذاتّالصمةّواحتراـّأمفّإسرائيؿ.
1
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 -3السعيّاإليجابيّوراءّتحقيؽّالسالـّالشامؿّوالدائـّفيّالشرؽّاألوسطّ,وذلؾّمفّخالؿّإعادةّ
سورياّولبنافّإلىّطاولةّالمفاوضاتّ,وتعزيزّالتعاوفّاالقتصاديّبيفّدوؿّالمنطقة.

 -9وجوبّزيادةّالمجتمعّالدوليّقوتوّفيّدعـّالسالـّ,مفّخالؿّاتخاذّإجراءاتّعمميةّوفعالةّفيّ
ّواّعادة ّإعمار ّفمسطيف ّاقتصادياّّ ,ووجوب ّلعب ّاألمـ ّالمتحدةّ
ضماف ّاالنتخابات ّالفمسطينية ّ

دوراّأكبرّفيّعمميةّالسالـّمفّخالؿّعقدّمؤتمرّدوليّلمسالـّفيّالمنطقةّّ.
ًّ

كماّوذكرّالمسئوؿّالصينيّافّالصيفّسوؼّتشارؾ ّفيّالجيودّالدوليةّالراميةّإلىّدعـّالسالـّ
بشكؿ ّإيجابيّ ,ولكف ّإسرائيؿ ّتجاىمت ّىذا ّاالقتراح ّّوالتزمت ّالصمت ّولـ ّتوافؽّعميوّ ,ومع ّذلؾّ
استمرت ّالصيف ّبدعميا ّلمفمسطينييف ّالستعادة ّحقوقيـ ّالمشروعةّ .واعتبرت ّأف ّىذا ّالموقؼ ّىوّ

موقؼّأخالقيّالّيمكفّالتنازؿّعنوّ .ويستدؿّعمىّذلؾّمفّموقؼّالصيفّعندماّأرسمتّمبعوثياّ
وانغّشيّجي(ّ )Wang shi jieفيّإحدىّالجوالتّفيّالمنطقةّ,واشترطّشاروفّأنوّسيقابموّإذاّ

امتنعّعفّمقابمةّعرفاتّ,ولكفّالصيفّفضمتّأفّيقابؿّمبعوثياّياسرّعرفاتّعمىّااللتزاـّبشرطّ

شاروفّومقابمتوّ 9.

ّواستمرت ّالصيف ّعمى ّىذا ّالطريؽّ ,ومحافظة ّعمى ّالحياد ّوعمى ّعالقات ّحسنة ّمع ّجميعّ
األطراؼّ,وحاولتّالحفاظّعمىّفعاليتياّفيّالمنطقةّمفّخالؿّالزياراتّالمستمرةّلمبعوثياّلمنطقةّ
ّوأحيانا ّلمسؤوليف ّآخريفّ ,أو ّمف ّخالؿ ّدعوة ّقادة ّدوؿ ّالمنطقة ّإلى ّالصيفّ
الشرؽ ّاألوسطّ ,
لمحاولة ّدفع ّالعممية ّالسممية ّالتي ّتوقفت ّمنذ ّعاـ ّّ .1191وكاف ّأبرز ّىذه ّالنشاطاتّ ,دعوةّ

الرئيسّمحمودّعباسّلزيارةّالصيفّفيّبدايةّشيرّمايوّّ,1193حيثّجددّالرئيسّالصينيّشيّ

جيفّبينغ(ّ)Xí Jìnpíngدعـّالصيفّلقضيةّالشعبّالفمسطينيّالعادلةّخالؿّمحادثاتوّمعّالرئيسّ
ّواّسرائيؿ ّإذا ّلـ ّتتـّ
الفمسطيني ّفي ّىذه ّالزيارةّ ,مؤكدا ّعدـ ّإمكانية ّتحقيؽ ّالسالـ ّبيف ّفمسطيف ّ

استعادةّالحقوؽّوالمصالحّالوطنيةّالمشروعةّلمشعبّالفمسطينيّ .كماّطرحّالرؤيةّالصينيةّذاتّ

النقاط ّاألربع ّلتسوية ّالقضية ّالفمسطينية ّوالقائمة ّأوالً ّعمى ّضرورة ّالتمسؾ ّباالتجاه ّالصحيحّ

المتمثؿّبإقامةّدولةّفمسطيفّالمستقمةّوالتعايشّالسمميّبيفّدولتيّفمسطيفّواسرائيؿّعمىّأساسّ
حدود ّعاـ ّّ ,9199واعتبار ّذلؾ ّحقا ّال ّيمكف ّالتنازؿ ّعنو ّلمشعب ّالفمسطيني ّومفتاحا ّلتسويةّ
القضيةّالفمسطينيةّ,معّاحتراـّحؽّإسرائيؿّفيّالوجودّواحتراـّمخاوفياّاألمنيةّالمشروعةّتماماّ,
أماّثانيّالمقترحاتّفتمثمتّبالمفاوضاتّكطريؽّوحيدّنحوّالسالـّ,لتأتيّالنقطةّالثالثةّوالقاضيةّ
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بضرورةّالتمسؾّبثباتّبمبدأّ"األرضّمقابؿّالسالـّ ".ثـّضرورةّأفّيدعـّالمجتمعّالدوليّعمميةّ

السالـّبقوةّكنقطةّرابعةّالقتراحّالرئيسّشيّ 9.

فيّالمقابؿّأكدّالرئيسّشيّخالؿّاجتماعوّمعّرئيسّالوزراءّاإلسرائيميّبنياميفّنتنياىوّالذيّزارّ

الصيفّأيضاً ّأفّالسالـّواالستقرارّوالتنميةّىيّتطمعاتّمشتركةّلدوؿّالشرؽّاألوسطّ .وأفّحؿّ

النزاعاتّسممياّىوّخيارّاستراتيجيّلمصمحةّالجميعّفيّالمنطقةّ .مشدداً ّعمىّاستمرارّالصيفّ
بالتزامياّموقؼّالحيادّلتسييؿّإجراءّمفاوضاتّالسالـّوالمساىمةّبحؿّالمشكالتّلتحقيؽّاستقرارّ

الشرؽّاألوسطّ ّ .ولـّتكتؼّ ّالصيفّبإصدارّالتصريحاتّفقطّ ,حيثّاستضافتّبكيفّمؤتمرّاألمـّ
المتحدةّلدعـّالسالـّبيفّفمسطيفّواّسرائيؿّيوميّّ99وّ91يونيوّّ,1193لتطبيؽّالرؤيةّالصينيةّ
ّ

ذات ّالنقاط ّاألربعةّ ,وجمع ّالقوى ّالدولية ّلتطوير ّالظروؼ ّالمواتية ّلدفع ّإجراء ّالمفاوضات ّبيفّ
الجانبيفّالفمسطينيّواإلسرائيميّ .
وفيما ّتستمر ّالدبموماسية ّالصينية ّفي ّسعييا ّوالتزاميا ّلدعـ ّأي ّمسعى ّلحؿ ّالقضية ّالفمسطينيةّ
ّواّسرائيؿ ّخالؿ ّالفترة ّبيفّ
جاءت ّزيارة ّوانغ ّيي(ّ )Wang Yiوزير ّالخارجية ّالصيني ّلفمسطيف ّ
يوميّّ99وّ11ديسمبرّّ,1193لتجديدّتأكيدّالصيفّالثابتّلمساعيّالشعبّالفمسطينيّفيّإقامةّ
ّواّسرائيؿّ ,ولإلعراب ّعف ّاألمؿ ّفيّ
دولة ّمستقمة ّودعـ ّمفاوضات ّالسالـ ّالجارية ّبيف ّفمسطيف ّ

اغتناـّالفمسطينييفّواإلسرائيمييفّىذهّالفرصةّإليجادّمخرجّلحؿّالمشاكؿّفيّأسرعّوقتّممكفّ .1
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
ّ
1
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http://arabic.news.cn/china/2013-12/24/c_132993125.htm ,2113
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المبحث الثاني :العالقات السياسية
تعتبرّالعالقاتّالسياسيةّبيفّجميوريةّالصيفّالشعبيةّوالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّعالقاتّممتازةّ,
وقائمةّعمىّالثقةّوالتعاوفّالمتبادؿّ,حيثّكانتّالصيفّالشعبيةّوماّزالتّداعماّقوياّلحقوؽّالشعبّ

الفمسطيني ّ .ويظير ّذلؾ ّفي ّشتى ّالمجاالت ّوالمستوياتّ ,ابتدأ ّمف ّاالحتفاالت ّالشعبية ّفي ّالصيفّ
بالمناسباتّالوطنيةّالفمسطينيةّوصوالّإلىّالمواقؼّالداعمةّلمشعبّالفمسطينيّفيّالمؤسساتّالدوليةّ.

مواقؼّالمتبادلةّلمطرفيفّمفّأىـّالقضاياّالتيّتيـّكؿّمنيماّ .
وّسيناقشّىذاّالمبحثّال ّ
الدولة الفمسطينية:
اعترفت ّالصيف ّبمنظمة ّالتحرير ّالفمسطينية ّممثال ّشرعيا ّوحيدا ّلمشعب ّالفمسطيني ّعاـ ّ9191ـّ,

وافتتحتّلياّمكتباّيتمتعّبحصانةّدبموماسيةّفيّبكيفّ.وعندّإعالفّاالستقالؿّ,فيّالخامسّعشرّمفّ

يفّثاف ّعاـّ(9199ـ)ّ,فيّدورةّالمجمسّالوطنيّالفمسطينيّالتاسعةّعشرةّالمنعقدةّفيّالجزائرّ,
ٍّ
تشر
بادرت ّالحكومة ّالصينية ّباالعتراؼ ّبيذه ّالدولةّ ,وفيّأوائؿّعاـ ّ(9191ـ)ّرفعت ّالحكومة ّالصينيةّ
مستوىّالتمثيؿّالفمسطينيّإلىّمرتبةّسفارةّدولةّكاممةّتتمتعّبكافةّالحصاناتّواالمتيا ازتّالممنوحةّ

ألية ّسفارة ّدولة ّأخرىّ .وعندىا ّتقبؿ ّرئيس ّالجميورية ّالصينية ّأوراؽ ّاعتماد ّسفير ّدولة ّفمسطيفّ,

السفير ّ(يوسؼ ّرجب ّالرضيع) ّكأوؿ ّسفير ّلدولة ّفمسطيف ّلدى ّالصيفّ ,وكاف ّالسفير ّالثاني ّلدولةّ
فمسطيف ّلدى ّالصيف ّ(مصطفى ّالسفاريني) ّالذي ّقدـ ّأوراؽ ّاعتماده ّلفخامة ّالرئيس ّيانج ّشانجّ

كوف(ّ )Yang Shangkunفي ّتموز ّمف ّعاـ ّ(9111ـ)ّ ,وأما ّالسفير ّالثالث ّلدولة ّفمسطيف ّلدىّ

الصيفّ(زكرياّعبدّالرحيـ)ّالذيّقدـّأوراؽّاعتمادهّلفخامةّالرئيسّ(جيانغّزيميف(ّ))Jiāng Zémín

فيّ(1111/99/11ـ)ّ,وّقدـّالسفيرّالرابعّ(ديابّالموح)ّأوراؽّاعتمادهّلمرئيسّالصينيّ(خوّجيفّ
تاو(ّ))Hu Jintaoفيّ(1111/91/19ـ)ّ,حيثّكافّالممثؿّالعاشرّلفمسطيفّلدىّالصيفّمنذّافتتاحّ
مكتب ّمنظمة ّالتحرير ّالفمسطينية ّببكيف ّفي ّمايوّ /أيار ّعاـ ّ(9191ـ)ّ ّ ,وقد ّتولّى ّكؿ ّمف ّالسفراءّ
التاليةّأسماؤىـّرئاسةّبعثةّمكتبّالمنظمةّمنذّافتتاحوّوحتىّرفعّمستوىّالتمثيؿّالفمسطينيّإلىّمرتبةّ

سفارة ّدولة ّوىـ(ّ :رشيد ّسعيد ّجربوعّّ ,وحسني ّيونس ّ"أبو ّخالد ّالصيف"ّّ ,وحمدي ّمحمود ّ"أبو ّنائؿّ
القمقيمي"ّ ّ ,ومنير ّإبراىيـ ّحمد ّ"أبو ّالرائد ّاألعرج"ّّ ,وحمد ّعبد ّالعزيز ّالعايدي ّ"أبو ّرمزي"ّ ,و ّالقائـّ
باعماؿ ّـ ّت ّؼ ّد.ساميّمسمـّّ ,والطيب ّعبد ّالرحيـ)ّ ,وسفير ّدولة ّفمسطيف ّالحالي ّوالحادي ّعشرّ
المعتمد ّلدى ّالصيف ّىو ّالسفير ّأحمد ّرمضاف ّالذي ّقدـ ّأوراؽ ّاعتماده ّفي ّديسمبر ّ1191ـ ّسفي اًرّ
9

مفوضاًّفوؽّالعادةّلدولةّفمسطيفّإلىّالرئيسّالصينيّخوّجيفّتاو(.)Hu Jintao

1
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حدّدتّالصيفّمفّخالؿّالتفاعالتّالالحقةّلتوقيعّاتفاقيةّأوسموّموقفياّمفّالدولةّالفمسطينيةّبأنياّ

ّوأكدت ّذلؾ ّفي ّعدةّ
دولة ّعمى ّحدود ّعاـ ّ9199ـّ ّ ,وبما ّيتفؽ ّمع ّالق اررات ّالدولية ّذات ّالصمةّ ,

مناسباتّ ,لعؿ ّآخرىا ّكاف ّخالؿ ّزيارة ّالرئيس ّمحمود ّعباس ّلبكيف ّفي ّّ ,1193-1-9حيث ّطرحّ

الرئيسّالصينيّرؤيةّمفّأربعّنقاطّحوؿّتسويةّالقضيةّالفمسطينيةّخالؿّالمباحثاتّ,أوليا"ّ:يجبّ
التمسؾّباالتجاهّالصحيحّالمتمثؿّبإقامةّدولةّفمسطيفّالمستقمةّوالتعايشّالسمميّبيفّدولتيّفمسطيفّ

واسرائيؿّ ".واعتبرّشيّجيفّبينغ(ّ )Xí Jìnpíngأفّإقامةّدولةّمستقمةّذاتّسيادةّكاممةّعمىّأساسّ
حدود ّعاـ ّّ 9199وعاصمتيا ّالقدس ّالشرقية ّتعتبر ّ"حقا ّغير ّقابؿ ّلمتصرؼ ّلمشعب ّالفمسطينيّ,
ومفتاحا ّلتسوية ّالقضية ّالفمسطينيةّ ".لكنو ّأضاؼ ّقائال"ّ :إف ّحؽ ّالبقاء ّإلسرائيؿ ّوىموميا ّاألمنيةّ

المعقولةّيجبّأفّتكوفّموضعّاالحتراـّالكافيّ 9".

دعمتّالصيفّطمبّفمسطيفّلالنضماـّلألمـّالمتحدةّكدولةّغيرّعضوّ,حيثّقاؿّالمتحدثّباسـّ

و ازرة ّالخارجية ّالصينية ّىونغ ّلي ّفي ّإفادة ّصحفية ّيوميةّ :إف ّبكيف ّتتفيـ ّوتحترـ ّوتدعـ ّطمبّ
الفمسطينييف ّاالنضماـ ّإلى ّاألمـ ّالمتحدةّ ,وشدد ّالمتحدث ّعمى ّأف ّبالده ّتدعـ ّدائما ّقضية ّالشعبّ

الفمسطينيّالعادلةّالستردادّحقوقوّالوطنيةّوالشرعيةّ,وستؤكدّدائماّأفّإقامةّدولةّمستقمة ّحؽّمشروعّ

لمشعب ّالفمسطيني ّعمى ّأساس ّحؿ ّالدولتيفّ .وصوتت ّالصيف ّلصالح ّقرار ّالجمعية ّالعامة ّلألمـّ
المتحدة ّ( 91/99ىو ّقرار ّصوتت ّعميو الجمعية ّالعامة ّلألمـ ّالمتحدة في ّاجتماعيا ّالسابع ّوالستيفّ
فيّّ11نوفمبرّّ 1.)1191

بادرت الصيفّإلى افتتاح سفارة ليا لدى السمطة الفمسطينية في قطاعّغزة في شير ديسمبر 1995
ـ ,بعد إقامة السمطة الفمسطينية ,وقد تولى رئاسة البعثة الصينية ٌّ
كؿ ّمف ّالسفراء ّ) ّجينغ تشياو
لونغ(ّ ,)Geng Xiao Longوليو جي ىاي( ,)Liu Jie Hyiو ّوو جيو ىونغ(,)Wu Ju Hong

ّوقونغ ّشياو ّشينغ(ّ ,)GONG XIAO SHENGويانغ وي قوه( ّّ ,)Yang Wi Gouووانغّ
تشيانغ( ّّ ,) )Wang Zhiangوأخي ار ّالسفير ّليو ّايتشونغ(ّ )Liu Aizhongالذي استمـ ميامو في

نياية أكتوبر  2012ـ ّومازاؿ عمى رأس عممو سفي ّاًر لجميورية الصيف الشعبية لدى فمسطيفّ 3.
قضية القدس:

بعدّالتوجوّالعربيّإلىّالحؿّالسمميّمعّإسرائيؿّ,صرحّالقادةّالصينيوفّ"أنناّنقبؿّماّيقبموّالعربّ".

وّالفمسطينييفّمفّجيةّواّسرائيؿّمفّ
ّ
فكافّالتعامؿّالصينيّمعّأغمبّالقضاياّالخالفيةّبيفّالعربّأ
1

"الصٌن تمنح الفلسطٌنٌٌن  11ملٌون دوالر" ,الجزٌرة نت.2113-6-5 ,
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2013/5/6
2
"الصٌن و مصر تدعمان رفع تمثٌل فلسطٌن" ,الجزٌرة نت.2112-11-13 ,
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2012/11/13
3
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جيةّأخرىّتعامالّحذ ارّ.وكانتّتصريحاتّالمسؤوليفّتتسـّبالعموميةّ.وقدّرأتّالصيفّفيّالمجوءّإلىّ

ق ارراتّاألمـّالمتحدةّذاتّالصمةّ,كأساسّلحؿّأيّقضيةّشائكةّ,مخرجاّمناسباّلمحيمولةّدوفّتورطياّ
ّوأكثرىا ّتعقيداّ ,فكانت ّالتصريحاتّ
في ّتعقيدات ّالتفاصيؿّ ّ .ولعؿ ّقضية ّالقدس ّمف ّأىـ ّالقضايا ّ

الصينية ّذات ّالصمة ّ"إقامة ّدولة ّفمسطينية ّعمى ّاألراضي ّالمحتمة ّعاـ ّ9199ـ" ّتفي ّبالغرضّ
بخصوصّقضيةّالقدسّعمىّاعتبارّأنياّجزءّمفّاألراضيّالمحتمةّعاـّ9199ـّ.ولكفّعندماّكانتّ
تثار ّقضية ّالقدس ّبشكؿ ّخاص ّومباشر ّكانت ّتظير ّالتناقضات ّفي ّتصريحات ّالمسؤوليفّ ,حيثّ

ذكرت ّالمتحدثةّباسـّو ازرة ّالخارجيةّالصينية ّتشانغّتشىّيوي ّبتاريخّّ 1111-91-1فيّبكيفّافّ:
"قضية ّالقدس ّالمقدسة ّلدى ّالمسمميف ّوالييود ّوالمسيحييفّ ,يجب ّحميا ّمف ّخالؿ ّالمفاوضات ّوفقاّ

لق ارراتّاألمـّالمتحدةّ ّ 9".وصرحتّتشانغّبذلؾّردّاّعمىّسؤاؿّفيّمؤتمرّصحفيّدوريّ,وقالتّإنياّ

قضيةّحساسةّذاتّأىميةّكبيرةّفإفّأيّعمؿّفرديّلتغييرّالوضعّالحاليّلمقدسّسيتعارضّمعّالحؿّ

المناسبّلممشكمةّ .
جاءت ّبعد ّذلؾ ّبعض ّالتصرفات ّالصينية ّالتي ّتتساىؿ ّمع ّإسرائيؿ ّفي ّترويجيا ّأف ّالقدس ّىيّ

عاصمتياّ ,مثؿ ّالسماح ّإلسرائيؿ ّبنشر ّإعالنات ّسياحية ّفي ّوسائؿ ّاإلعالـ ّالصينية ّتعتبر ّالقدسّ

عاصمةّإلسرائيؿّ,عمماّأفّذلؾّيخالؼّالقانوفّالصينيّ .باإلضافة ّإلىّوصؼّتؿّأبيبّفيّبعضّ
ّوأكثر ّمف ّذلؾ ّأف ّأحد ّالضيوؼّ
وسائؿ ّاإلعالـ ّالصينية ّبأنيا ّمدينة ّسياحية ّوليست ّالعاصمةّ ,
الصينييفّفيّبرنامجّحواريّمعّإحدى ّاإلذاعاتّالصينيةّتطرؽّإلىّالموضوعّقائالّ :إفّىناؾّخطأّ

شائعا ّيعتبر ّتؿ ّأبيب ّعاصمة ّإسرائيؿ ّبينما ّالصحيح ّأف ّالقدس ّىي ّالعاصمةّ ّ ,وفي ّحديقة ّالعالـّ
ببكيفّالتيّتضـّأىـّالمعالـّاألثريةّفيّالعالـّ,يوجدّبياّمجسـّلقبةّالصخرةّالمشرفةّ,وفيّالتعريؼّ

كتب ّتاريخ ّإنشاء ّالمسجد ّدوف ّذكر ّمكانوّ ,بخالؼ ّالمواقع ّاألخرىّ ,ويرفع ّالعمـ ّاإلسرائيمي ّضمفّ

األعالـّالمرفوعةّعمىّبابّالحديقةّفيّإشارةّإلىّاعتبارّىذاّالمجسـّيقعّفيّعاصمةّإسرائيؿّ 1.

تمّتّإثارةّقضيةّالقدسّمرةّأخرىّأثناءّالدورةّالرابعةّلالجتماعّالوزاريّلمنتدىّالتعاوفّالعربيّالصينيّ
فيّمدينةّتيانجيفّ ,حيثّنشبّخالؼّبعدّرفضّالمسؤوليفّالصينييفّالتوقيعّعمىّوثيقةّمشتركةّمعّ
الوفدّالذيّيضـّوزراءّالخارجيةّالعربّ,تعتبرّالقدسّالشرقيةّعاصمةّلمدولةّالفمسطينيةّ.وفيّتصريحّ

"لمجزيرة"ّ عمىّىامشّاالجتماعّ,قاؿّاألميفّالعاـّلجامعةّالدوؿّالعربيةّعمروّموسىّإنوّعمىّالصيفّ
أفّتقؼّإلىّجانبّالعربّفيّقضاياىـّلكيّيقفواّإلىّجانبياّفيّالقضاياّالتيّتيميا.

1

3

شبكة الصٌن االخبارٌة  ,نقال عن وكالة انباء شٌنخو  ,المتحدثة باسم الخارجٌة الصٌنٌة حول حل قضٌة القدس , 2112-11-9 ,
http://arabic.china.org.cn/news/txt/2002-10/09/content_2044886.htm
2
الوادي ,2112 ,مصدر سابق ,ص.145 :
3
الجزٌرة نت , 2111-5-14 ,
http://www.aljazeera.net/news/arabic/2010/5/14
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ّوفي ّمقابمة ّمع ّجريدة ّاليوـ ّالسابع ّأشار ّالسفير ّنعماف ّجالؿ ّبعد ّحضوره ّمؤتمر ّالحوار ّالعربيّ

الصينيّالذي ّعقدّفيّالعاصمةّالصينيةّبكيفّ .أفّأحدّالخبراءّالصينييفّأكد ّأفّخطأّقناةّالجزيرةّ
تسببّفيّاإلساءةّلمعالقاتّالعربيةّالصينيةّبسببّقضيةّالقدسّالمحتمةّ.حيثّتحدثّالسفيرّالصينيّ

وو ّسي ّكا(ّ )WU SI KEوىو ّالمبعوث ّالرسمي ّلمصيف ّلعممية ّالسالـ ّفي ّالشرؽ ّاألوسطّ ,م ّؤكداّ

التعاوفّالعربيّالصينيّ,وذكرّصراحةّأفّالصيفّتؤيدّاستعادةّكافةّاألراضيّالعربيةّالمحتمةّ,واقامةّ
الدولة ّالفمسطينية ّالمستقمة ّعمى ّترابيا ّالوطني ّبما ّفي ّذلؾ ّالقدس ّالشرقيةّ ,وتؤيد ّعممية ّالتفاوضّ

المباشرّبيفّالفمسطينييفّواسرائيؿّوأفّتشمؿّكافةّالقضاياّالخاصةّبالحؿّالنيائيّوأنوّالّيوجدّأيّ
خالؼّبيفّالصيفّوالدوؿّالعربية.9

يرى ّالباحث ّافّوجية ّنظر ّالسفير ّنعماف ّجالؿ ّاقربّالىّالصحةّ ,وال ّيعتبر ّأف ّىناؾّتراجعا ّمفّ
الجانب ّالصيني ّفي ّدعـ ّالقضية ّالفمسطينية ّبقدر ّما ّيمكف ّتسميتو ّالحذر ّالشديد ّمف ّالتورط ّفيّ

التفاصيؿّ ,وبخصوص ّالقدس ّفقد ّظير ّالحقا ّالتركيز ّفي ّتصريحات ّالمسؤوليف ّالصينييف ّعمى ّأفّ

القدس ّالشرقية ّعاصمة ّالدولة ّالفمسطينية ّعمى ّحدود ّ9199ـّ ,حيث ّقاؿ ّالمبعوث ّالصيني ّلمشرؽّ

األوسطّووّسيّكا(ّ )WU SI KEفيّمقابمةّمعّقناةّفينكسّالفضائيةّمفّىونغّكونغّفيّ-1-11

ّ,1191قدّأعمناّأفّ"الصيفّتدعـّإقامةّدولةّفمسطينيةّذاتّسيادةّكاممةّعمىّأساسّحدودّّ9199
وعاصمتياّالقدسّالشرقيةّ".ويعتبرّموقؼّالصيفّىذاّأقربّمفّالمطالبّالفمسطينيةّوالعربيةّبالمقارنةّ

معّمواقؼّالدوؿّالكبرىّاألخرىّ ّ1.

و ّلعؿ ّأىـ ّالتصريحات ّالتي ّأكدت ّعمى ّأف ّالقدس ّالشرقية ّعاصمة ّالدولة ّالفمسطينيةّ ,جاءت ّفيّ

ذكرنا ّسابقا ّلحؿ ّالقضيةّ
النقطة ّاألولى ّمف ّمبادرة ّالرئيس ّشي ّجينغ ّبينغ ّذات ّالنقاط ّاألربعة ّكما ّ ّ
الفمسطينيةّالتيّطرحياّفيّشيرّمايوّّ .1193
ّ
قضية الالجئين:
كافّالتفاعؿّالصينيّاألوؿّمعّقضيةّالالجئيفّالفمسطينييفّخالؿّمؤتمرّباندونج ّعاـّّ,9111حيثّ
أعمفّشوّافّالي(ّ)Zhōu Ēnláiفيّالمؤتمرّ"استعدادهّلتأييدّقرارّيعربّعفّالمطالبّالعربيةّبإعادةّ
النظر ّفي ّالوضع ّاالقميمي ّواالعتراؼ ّبحقوؽ ّالالجئيف ّالعربّ 3".وبعد ّذلؾ ّاستمرت ّالصيف ّبتقديـّ

1

نعمان جالل" ,موقف الصٌن من القدس مؤٌد للحق العربً وترفض التدخل فً شئون الدول األخرى" ,القاهرة :صحٌفة الٌوم السابع-3 ,
.2111-11
http://youm7.com/news/newsprint?newid=286124
2
موقع وزارة الخارجٌة الصٌنٌة , 2112-2-29 ,
http://www.fmprc.gov.cn/ara/zxxx/t910771.htm
3
بهبهانً ,مصدر سابق ,ص.31:
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المساعدات ّالمالية ّوالغذائية ّوالطبية ّلسكاف ّالمخيماتّ 9.وبعد ّاتفاقية ّأوسمو ّوبداية ّالعممية ّالسمميةّ,

أصبحّرأيّالصيفّفيّقضيةّالالجئيفّمثؿّغيرىاّمفّقضاياّالمسألةّالفمسطينيةّ,فقدّايدتّالصيفّ
االلتزاـّبالق ارراتّالدوليةّذاتّالصمةّ,وفيماّيخصّقضيةّالالجئيفّفإفّأىـّالق ارراتّالمعنيةّىوّقرارّ

األمـّالمتحدةّرقـّّ ّ ,919ودعتّالصيفّإلى ّحؿّقضيةّالالجئيفّحالّعادالّوفؽّالقرارّّ 1.919وفيّ
تصريحاتّلممبعوثّالصينيّلمشرؽّاألوسطّووّسيّكا(ّ)WU SI KEقاؿ"ّ:إفّجميعّقضاياّالوضعّ
النيائيّلفمسطيفّمثؿّالحدودّواألمفّوعودةّالالجئيفّوالمواردّالمائيةّوالقدسّ,الّيمكفّحمياّتدريجياّ

إالّعبرّمفاوضاتّالسالـّبيفّالجانبيفّالفمسطينيّواإلسرائيميّ3".وفيّىذاّإشارةّإلىّأفّالصيفّيمكفّ
أفّتقبؿّبنتيجةّالمفاوضاتّالتيّيتفؽّعميياّالجانبافّ,حتىّلوّلـّتكفّمنسجمةّمعّالقرارّ.919
قضية بناء المستوطنات:
مفّخالؿّالمبدأّالعاـّالذيّاعتمدتوّالصيفّلحؿّالقضيةّالفمسطينيةّ,وىوّااللتزاـّبالق ارراتّالدوليةّ,

فإنيا ّتعتبر ّىذه ّالمستوطنات ّغير ّشرعيةّ ,ألنو ّيجب ّعمى ّإسرائيؿ ّاالنسحاب ّمف ّجميع ّاألراضيّ

المحتمة ّعاـ ّ .9199وقد ّاعتبرت ّالصيف ّفيما ّبعد ّأف ّاستمرار ّإسرائيؿ ّفي ّبناء ّالمستوطنات ّفيّ
الضفةّالغربيةّوالقدسّالشرقيةّسبباّمباشراّفيّتعطيؿّعمميةّالسالـّ,ويجبّعمىّإسرائيؿّأفّتوقؼّ

جميعّاألعماؿّالتيّمفّشأنياّأفّتؤثرّبشكؿّسمبيّعمىّاستمرارّعمميةّالسالـّ ,حيثّأكدّمندوبّ
الصيفّالدائـّلدىّاألمـّالمتحدةّليّباوّدونغّفيّاجتماعّلمجمسّاألمفّالدوليّحوؿّالشرؽّاألوسطّ

في ّّ ,1193-9-19أف ّ"الصيف ّتعارض ّبثبات ّبناء ّالمستوطنات ّمف ّقبؿ ّالجانب ّاإلسرائيمي ّفيّ
األراضيّالفمسطينيةّالمحتمةّبالقدسّالشرقيةّوالضفةّالغربيةّ9".ثـّأكدّالرئيسّالصينيّشيّجينغّبينغّ

ذلؾّخالؿّالرؤيةّالصينيةّذاتّالنقاطّاألربعّلحؿّالقضيةّالفمسطينيةّ,حيثّجاءّفيّالنقطةّالثانيةّمفّ

ىذهّالرؤيةّ"ّاألمرّاألىـّفيّالوقتّالحاضرّىوّاتخاذّإجراءاتّممموسةّلوقؼّبناءّالمستوطناتّ1".

وتكررّىذاّالموقؼّفيّعدةّتصريحاتّالحقةّلممسؤوليفّالصينييفّ .
قضية األسرى:
صوتت ّالصيف ّالشعبية ّلصالح ّانضماـ ّفمسطيف ّإلى ّاألمـ ّالمتحدةّ ,وىذا ّالتصويت ّيعطي ّالقضيةّ

أبعادا ّسياسية ّوقانونية ّجديدةّ ,وينعكس ّعمى ّقضية ّاألسرى ّبحيث ّيكتسب ّ
1

علً فٌاض" ,الصٌن والقضٌة الفلسطٌنٌة .انقالب الموقف من عقائدٌة ماو إلى براغماتٌة جٌانغ" ,لندن :جرٌدة الحٌاة ,العدد -31 ,13563
 ,2111-4صhttp://daharchives.alhayat.com/issue_archive/Hayat%20INT/2000/4/30 , 1 :
2
عٌسى ابو زهٌرة" ,حقوق الالجئٌن فً ظل التسوٌة الراهنة" ,رام هللا :مجلة رؤٌة ,العد ( ,)17آذار , 2112 -عن مركز المعلومات
الوطنً الفلسطٌنً – وفاhttp://www.wafainfo.ps/atemplate.aspx?id=4030 ,
3
موقع وزارة الخارجٌة الصٌنٌة ,2112-2-29 ,مصدر سابق.
4
"الصٌن تدعو إلى استئناف محادثات السالم بٌن فلسطٌن و إسرائٌل" ,الجزائر :جرٌدة النهار الجدٌد,2113-1-24 ,
http://www.ennaharonline.com/ar/world_news/144778
5
دٌاب اللوح" ,الرؤٌة الصٌنة ذات النقاط االربع" ,بٌت لحم :وكالة معا االخبارٌة,2113-7-17 ,
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=614579
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األسرى الفمسطينيوف في حالة االعتراؼ الدولي بالدولة الفمسطينية المستقمة عدة مميزات ,أوليا ّ

الصفة الشرعية القانونية باعتبارىـ أسرى حرب ومقاتميف شرعييف,

أسرى

ّوالثانية

ّدولة ّ

مستقمة محتج ّزّوف كرىائف يتوجب إطالؽ سراحيـ فو ار والغاء كافة اإلجراءات واألحكاـ غير

القانونية التي صدرت بحقيـ 9.ولكف ّالتصريحات ّالصينية ّالمباشرة ّفي ّىذا ّالموضوع ّاعتبرت ّأفّ
قضية ّاألسرى ّمف ّالقضايا ّالجوىرية ّالتي ّتؤثر ّسمبا ّعمى ّالمفاوضات ّوالعممية ّالسممية ّمثميا ّمثؿّ

أعماؿ ّالعنؼ ّضد ّالمدنييف ّوحصار ّقطاع ّغزةّ .وتأكد ّذلؾ ّفي ّمبادرة ّالنقاط ّاألربعةّ ,حيث ّذكرتّ
النقطةّالثانيةّ"أفّاألمرّاألىـّفيّالوقتّالحاضرّىوّاتخاذّإجراءاتّممموسةّلوقؼّبناءّالمستوطناتّ
ومنع ّأعماؿ ّالعنؼ ّضد ّالمدنييف ّاألبرياء ّورفع ّالحصار ّعف ّقطاع ّغزةّ ,ومعالجة ّقضية ّاألسرىّ

الفمسطينييفّبشكؿّمالئـّ,بماّيييّئّظروفاًّالزمةّالستئناؼّمفاوضاتّالسالـ".

1

قضية المصالحة الوطنية وحركة حماس:
اعتبرت ّالصيف ّأ ف ّالمصالحة ّالوطنية ّمتطمبا ّضروريا ّلمفمسطينييف ّوحتى ّلدوؿ ّالعالـ ّالراغبة ّفيّ

إحالؿ ّالسالـ ّفي ّالشرؽ ّاألوسطّّ .وجاء ّموقفيا ّمف ّالمصالحة ّالوطنية ّوحركة ّحماس ّعمى ّلسافّ
المبعوثّالصينيّلمشرؽّاألوسطّووّسيّكا(ّ )WU SI KEفيّمقابمةّمعّجريدةّاألىراـّالمصريةّ,

حيثّقاؿّ:تمثؿّإعادةّوحدةّالصؼّالفمسطينيّليسّفقطّطموحاّلمشعبّالفمسطينيّ,بؿّتطمعاّطاؿّانتظارهّلممجتمعّ
الدولي ّ,وتعربّالصيفّعفّترحيبياّودعمياّلذلؾّوتثمفّمساىمةّمصرّفيّإنجاحّالمصالحةّبيفّالفصائؿّالفمسطينيةّ.

و ّ يمكف ّالقوؿ ّمف ّباب ّالموضوعية ّإف ّحركة ّحماس ّتمثؿ ّقوة ّىامة ّعمى ّالساحة ّالسياسية ّالفمسطينية ّال ّيمكفّ
التغاضي ّعف ّوجودىاّ ,سواء ّفي ّأثناء ّدفع ّالمفاوضات ّبيف ّفمسطيف ّواسرائيؿ ّأو ّإقامة ّدولة ّفمسطيف ّالمستقمة ّعمىّ

أساس ّحؿ ّالدولتيفّ .ويجب ّعمى ّالمجتمع ّالدولي ّأف ّينظر ّإلى ّحماس ّبنظرة ّىادئة ّوموضوعية ّويدعـ ّالمصالحةّ

الفمسطينيةّالتيّلـّتأتّّبسيولةّويقدـّإسياماّإيجابياّومفيداّفيّعمميةّالسالـّويدفعياّبصورةّجديةّوفعالةّ ّ3.

القضايا التي تيم الصين:
عمىّالرغـّمفّمحدوديةّالتأثيرّالفمسطينيّعمىّالمستوىّالدوليّ,إالّأنياّوقفتّإلىّجانبّالصيفّفيّ
التبتّواّقميـّشينغّيانغّ .حيثّاعترؼّالفمسطينيوفّ
ّ
أغمبّالقضاياّالتيّتيمياّ ,خاصةّقضيةّتايوافّو
بالصيفّالموحدةّ,ولـّيساندواّأيّحركةّانفصاليةّداخؿّالصيفّ .وقدّقدرّالصينيوفّلمقيادةّالفمسطينيةّ

مواقفياّ .وظيرّذلؾّخالؿّقبوؿّأوراؽّاعتمادّالسفيرّالفمسطينيّأحمدّرمضافّفيّّ,1191-91-1

1

عٌسى قراقع" ,قضٌة األسرى واالعتراف بالدولة الفلسطٌنٌة فً األمم المتحدة" ,بٌت لحم :جرٌدة العودة  ,العدد ,2111-1-22 , 44
http://www.badil.org/en/haq-alawda/item/1660-art-1
2
اللوح ,2113 ,مصدر سابق.
3
موقع وزارة الخارجٌة الصٌنٌة ,المبعوث الصٌنً الخاص لقضٌة الشرق االوسط وو سٌكه فً مقابلة كتابٌة مع صحٌفة االهرام المصرٌة ,
://www.mfa.gov.cn/ara/wjb/zzjg/xybfs/xgxw/t843156.htm , 2111-7-27
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حيثّقػدـّالػرئػيػػسّالػصػينػيّخوّجيفّتاو(ّ )Hu Jintaoش ػكػرهّلػفػمسػطػيػفّقػيػادةّوش ػعػبػاّعػمػىّوقػوفػيػاّ

إلػىّجػانػبّالػصػيػفّفػيّقػضػايػاّتػاي ػوافّوالػتبػتّوالػقػضػايػاّالػصػينػيػةّالػجػوىػريػةّاألخػرى.

9

الزيارات الفمسطينية لمصين:
بدأتّزياراتّالقيادةّالفمسطينيةّلجميوريةّالصيفّالشعبيةّعاـّ9199ـّ ,واستمرتّىذهّالزياراتّبشكؿّ
متواصؿّلتنسيؽّالمواقؼّوالحصوؿّعمىّالدعـّبأنواعوّالمختمفةّ ّ.ومثمماّكانتّالبدايةّمفّخالؿّياسرّ

عرفاتّممثالّلحركةّفتحّ,كانتّأيضاّكونو ّرئيسا ّلمسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّعاـّ9113ـّثـّجاءتّ

الزيارة ّعاـ ّ9119ـ ّوالزيارة ّالثالثة ّفي ّ9119ـّ ,والزيارة ّالرابعة ّفي ّ(9111/9/91ـ)ّ ,تمبية ّلدعوةّ
رسميةّمفّالرئيسّجيانغّزيميف(ّ,)Jiāng Zémínاستغرقتّيوميفّأجرى ّخاللياّمباحثاتّمعّنظيرهّ

الصينيّ .والتقىّنائبّرئيسّمجمسّالدولةّالصينيّتشافّتشيّتشف(ّ,)Qian Qichenووزيرّدائرةّ
قوهّ,وشكرّالصيفّعمىّموقفياّالداعـّ
االتصاالتّالد ّوليةّلمحزبّالشيوعيّالصينيّالسيد ّدايّبينغ ّ ّ
والمؤيدّلمحؽّالفمسطينيّالعادؿّوعمىّجيودىاّفيّدفعّالعمميةّالسمميةّ .وبدورىاّأثنتّالقيادةّالصينيةّ
عمىّجيودّالرئيسّياسرّعرفاتّفيّتعزيزّالعالقاتّالصينيةّ–ّالفمسطينيةّ,وحرصوّالدائـّعمىّوضعّ
يارةّ
القيادةّالصينيةّفيّصورةّتطوراتّاألوضاعّوالتشاورّالمستمرّفيّالقضاياّالتيّتيـّالجانبيفّ,والز ّ

الرسميةّقبؿّاألخيرةّلوّفيّآبّعاـّ1111ـّ,وأماّزيارتوّالرسميةّاألخيرةّلمصيفّفكانتّفيّّ 19آبّ
عاـّ1119ـ ّقابؿّخالليا ّالرئيسّ(جيانغّزيميف(ّ))Jiāng Zémínوالسيدّليّبينغ((ّ )Li Pingرئيسّ

المجنة ّالدائمة ّلممجمس ّالوطني ّلنواب ّالشعب ّالصيني)ّ .و ّزار ّالرئيس ّياسر ّعرفات ّالصيف ّرسمياًّ

ثالث ّعشرةّمرةّ,ثـ ّتعطمتّبعدّأفّقامتّالقواتّاإلسرائيميةّبمحاصرتوّفيّمقرّالمقاطعةّ(القيادة)ّ
بمدينةّراـّاهللّفيّنيايةّعاـّ(1119ـ)ّ.أماّالرئيسّمحمودّعباسّفقدّزارّالصيفّمراتّعديدةّوكثيرةّ
وربماّألكثرّمفّعشريفّمرةّ,بصفتوّاالعتباريةّ,وبصفتوّأميفّسرّالمجنةّالتنفيذيةّلمنظمةّالتحريرّ

يارةّ
الفمسطينيةّالتيّكانتّآخرىاّقبؿّأفّيصبحّرئيساً ّفيّآبّ1119ـّ .والزيارةّالرسميةّاألولىّلوّ(ز ّ
دولةّرسمية)ّكانتّبعدّانتخابو ّرئيساً ّلدولةّفمسطيفّخمفاً ّلمرئيسّالخالدّياسرّعرفاتّفيّشيرّأيارّ

مف ّعاـ ّ1111ـّ ,رافقو ّفييا ّوزير ّالشؤوف ّالخارجية ّالفمسطينية ّالدكتور ّ(ناصر ّالقدوة)ّ ,والزيارةّ
الرسميةّالثانيةّلوّوىيّزيارةّدولةّرسميةّأيضّاً ّفيّأواخرّإبريؿّومطمعّمايوّ1191ـّ ,خالؿّانعقادّ
المعرضّالدوليّالكبيرّفيّمدينةّشنغيايّ(االكسبو)ّرافقوّفيياّوفدّرسميّكبيرّضـّوزيرّالشؤوفّ
الخارجيةّالدكتورّرياضّالمالكيّ ّ ,وقابؿّخاللياّالرئيسّالصينيّخو ّجيفّتاو(ّ )Hu Jintaoوالعديدّ

مف ّالمسّؤوليف ّالصينييف ّالكبار ّمف ّبينيـ ّرئيس ّالمجمس ّاالستشاري ّلمشعب ّالصينيّ .كانت ّالزيارةّ

ناجحةّعززتّالعالقاتّالتاريخيةّبيفّالبمديفّوالقيادتيفّالفمسطينيةّوالصينيةّ 1.أماّالزيارةّاألخيرةّفقدّ

1

"سفٌر فلسطٌن لدى جمهورٌة الصٌن الشعبٌة ٌقدم اوراق اعتماده" ,بٌت لحم :وكالة معا االخبارٌة,2111-12-2 ,
http://maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=338379
2
اللوح ,2112 ,مصدر سابق .
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كانتّفيّمايوّعاـّّ,1193حيثّالتقىّخاللياّالرئيسّالصينيّشيّجينغّبينغّ ّ,وتمتّمناقشةّالمبادرةّ

الصينيةّذاتّالنقاطّاألربعّ,باإلضافةّإلىّالعالقاتّالثنائيةّ ّ,وتـّمنحّالسمطةّّ99مميوفّدوالرّ 9.

بوّعمارّوأبوّمازف ّلمصيفّ ,كافّىناؾ ّالكثير ّمفّالزياراتّلممسؤوليفّ
ّ
إضافة ّإلىّزياراتّالرؤساء ّأ
الفمسطينييفّ ,عمى ّالمستوى ّالحكومي ّ(وزراء ّومحافظيف ّومدراء ّعاميف)ّ ,وعمى ّمستوى ّاألحزابّ

ابّ,وأعضاءّلجافّمركزيةّ ّ,وكوادرّتنظيمية)ّ *.
(رؤساءّأحز ّ
ّ
الزيارات الصينية لفمسطين:

قبؿّقياـّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّكافّىناؾّالعديدّمفّالزياراتّلممسؤوليفّالصينييفّلمفمسطينييفّ

فيّأماكفّتواجدىـّ.وبعدّقياـّالسمطةّتوالتّىذهّالزياراتّإلىّفمسطيفّ,وكانتّأىـّزيارةّلفمسطيفّتمؾّ
التيّقاـّبياّفخامةّالرئيسّالصينيّ(جيانغّزيميف(ّ))Jiāng Zémínفيّنيسافّمفّعاـّ1111ـّقابؿّ

فاتّوعددا ّمفّالمسؤوليفّالفمسطينييفّ,ثـّالزيارةّالرسميةّالتيّقاـّبياّالسيدّ
ًّ
خاللياّالرئيسّياسرّعر

(لي ّبينغ) ّ(رئيس ّالمجنة ّالدائمة ّلممجمس ّالوطني ّلنواب ّالشعب ّالصيني ّفي ّّ 11تشريف ّثانيّ
(9111ـ) ّقابؿ ّخالليا ّالرئيس ّياسر ّعرفات ّورئيس ّالمجمس ّالتشريعي ّالفمسطيني ّأحمد ّقريع ّ(أبوّ
عالء)ّ.ثـّالزيارةّالرسميةّالتيّقاـّبياّالمستشارّعضوّمجمسّالدولةّالصينيّتانغّجياّشواف( Tang

ّ)Jiaxuanفيّنيايةّ1119ـّ,بعدّرحيؿّالرئيسّياسرّعرفاتّ,ثـّالزيارةّالرسميةّالتيّقاـّبياّمساعدّ
وزيرّالخارجيةّالصينيّ(جايّجوف)ّفيّنيايةّديسمبرّمفّعاـّ1119ـّ,والتقىّخاللياّمعّالرئيسّ
محمودّعباسّ(أبوّمازف)ّ,الذيّانتخبّفيّ(1111/9/19ـ)ّخمفاً ّلمرئيسّياسرّعرفاتّ ,باإلضافةّ
إلىّالعديدّمفّالزياراتّاليامةّالتيّقاـّبياّالمبعوثّالصينيّالخاصّلعمميةّالسالـّفيّالشرؽّاألوسطّ

السفيرّسويفّبيّكاف(ّ )SUN BI GANوسمفوّالسفير ّوانغّشيّجيو(ّّ,)Wang shi jieوالتيّكافّ

آخرىاّفيّ(1119/9/19ـ)ّ,والمبعوثّالصينيّالحاليّالنشطّالسفيرّووّسيّكا(ّ)WU SI KEالذيّ
يزورّالمنطقةّبيفّفترةّوأخرىّلتأكيدّدورّالصيفّفيّمنطقةّالشرؽّاألوسطّوموقفياّالثابتّمفّدعـّ
نضاؿ ّوحقوؽ ّالشعب ّالفمسطينيّ ,عالوة ّعمى ّالعديد ّمف ّالزيارات ّالرسمية ّوغير ّالرسمية ّوالوفودّ

الحكومية ّوالحزبيةّالتي ّتبادلتّالزيارات ّبيفّالبمديفّ ,خاصةّالزيارةّاليامة ّالتي ّقاـ ّبياّرئيس ّدائرةّ

االتصاالت ّالدوليةّفيّالمجنة ّالمركزيةّلمحزب ّالشيوعيّالصيني ّوانغ ّجيا ّرويو(ّ)Wang JiaRoyi

فيّنيايةّعاـّ1111ـّ,والتيّزارّخاللياّمدينتيّراـّاهللّوغزةّ,ووضعّإكميالًّمفّالزىورّعمىّضريحّ

1

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

(أبوّمازف)ّ,والتقىّبالمفوضّالعاـّلمعالقاتّالخارجيةّلحركةّ"فتح"ّّعباسّزكيّ .

ّقاـّعضوّالمكتبّالسياسيّلمجنةّالمركزيةّلمحزبّالشيوعيّالصينيّ,رئيسّدائرةّالدعايةّواإلعالـّ

فيّالحزب ّليوّيوفّتشاف(ّ,ّ )Liu Yun Qianبزيارةّىامةّلفمسطيفّفيّمدينةّراـّاهللّعمىّرأسّوفدّ
قيادي ّكبير ّضـ ّشخصيات ّقيادية ّمف ّالحزب ّالشيوعي ّالصيني ّوالحكومة ّالصينية ّمف ّبينيا ّنائبّ

رئيسّدائرةّالعالقاتّالخارجيةّفيّالحزبّليّجيّجيوف(ّ)Li Jiejiunفيّ(ّ1119ّ/99/ّ9ـ)ّ,التقىّ
خاللياّمعّالرئيسّمحمودّعباسّ,ورئيسّالوزراءّالدكتورّسالـّفياضّ,ومفوضّالعالقاتّالخارجيةّ

لحركة ّفتح ّعبدّاهللّاإلفرنجيّ .وتـ ّتوقيع ّاتفاؽ ّبيف ّحكومة ّدولة ّفمسطيفّوحكومة ّجميورية ّالصيفّ
الشعبيةّلتقديـّمساعداتّماليةّواقتصاديةّلمشعبّالفمسطينيّ,وقدّشارؾّالحزبّالشيوعيّالصينيّفيّ
أعماؿ ّالمؤتمر ّالسادسّلحركة ّفتح ّالذيّعقدّفيّمدينةّبيتّلحـ ّفيّ(ّ1111/9/9ـّ)ّبوفدّرفيعّ

المستوىّبرئاسة ّ ّ(ّدوّيافّليفّ)ّالمديرّالعاـّإلدارةّغربّآسياّوشماؿّأفريقياّفيّدائرةّاالتصاالتّ
الخارجية ّلمجنةّالمركزيةّلمحزب ّالشيوعي ّالصينيّ ,وألقىّكممة ّىامةّأماـ ّالمؤتمرّأكد ّخالليا ّعمىّ
عمؽ ّالعالقة ّبيف ّحركة ّفتح ّوالحزب ّالشيوعي ّالصينيّ ,وكذلؾ ّعمؽ ّالعالقة ّالتاريخية ّبيف ّالصيفّ

وفمسطيفّ.وقابؿّخالؿّىذهّالزيارةّالرئيسّمحمودّعباسّوالعديدّمفّالمسّؤوليفّفيّحركةّفتحّوالسمطةّ

الوطنيةّالفمسطينيةّ 9.ثـّالزيارة ّالتيّقاـّبيا ّوزيرّالتجارةّالصينيّتشيفّدهّمينغ(ّ)Chen Deming

ئيسّمحمودّعباسّوعددا ّمفّالمسؤوليفّالفمسطينييفّ,ووقعّخاللياّ
ًّ
في ّّ,1199-3-9حيثّالتقىّالر

اتفاقية ّمساعدات ّعينية ّلمسمطة ّبقيمة ّخمسة ّونصؼ ّمميوف ّدوالرّ 1.وفي ّّ 1193-99-ّ 11زارّ
فمسطيفّوفدّمفّالحزبّالشيوعيّالصينيّبرئاسةّتشاوّيونغّنائبّأميفّلجنةّالحزبّلمقاطعةّخيبيّ

ّوالتقىّخاللياّالسيدّعباسّزكيّعضوّالمجنةّالمركزيةّلحركةّفتحّ–ّمفوضّالعالقاتّالعربيةّوالصيفّ
الشعبية–
ّ

وعددا
ّ ًّ

ّقيادات

ّمف

ّ
ّ
ّ
1

اللوح ,2112 ,مصدر سابق.
2
وكالة االنباء و المعلومات الفلسطٌنٌة – وفا 2111-3-1 ,
http://www.wafa.ps/Arabic/index.php?action=detail&id=99532
3
دنٌا الوطن 2113-11-25 ,
http://www.alwatanvoice.com/arabic/news/2013/11/25/463884.html
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ّحركة

ّفتح.

3

المبحث الثالث :العالقات االقتصادية
اتبعت ّالصيف ّسياسة ّبراغماتية ّمع ّدوؿ ّالشرؽ ّاألوسطّ ,والنظـ ّالسياسية ّالحاكمة ّفيياّ ,وذلؾ ّوفقاّ
لمصالحياّالوطنيةّعامةّواالقتصاديةّخاصةّ .وتزامفّذلؾّمعّتحوؿّفيّالسياساتّالصينيةّالداخميةّ
والخارجية ّعمى ّحد ّسواء ّمنذ ّنياية ّسبعينات ّالقرف ّالعشريفّ ,حيث ّشرعت ّفي ّإنشاء ّالمناطؽّ

االقتصاديةّالخاصةّالتيّجذبتّلياّاستثماراتّضخمةّمفّالخارجّ .

ّأكد ّالمسؤول ّوف ّالصيني ّوف ّأف ّالصيف ّما ّزالت ّدولة ّنامية ّرغـ ّاحتالليا ّلممرتبة ّالثالثة ّفي ّاقتصادّ

العالـّ .وظيرّمدى النجاح الذي حققتو الصيف مف خالؿ نصيبيا مف إجمالي الناتج العالمي ّ,حيثّ
كافّيقدرّبػ %1في عاـ ّ ,9191ثـّصعدّإلىّنحو 9بالمئة في عاـ  ,1119ومف المتوقع أف يشكؿّ

ّ%99.1فيّعاـّّ 9.1191كما وصؿ إجمالي الصادرات والواردات الصينية في عاـ  1191إلى

تجاوز إجمالي الصادرات والواردات األمريكية ,الذي وصؿ إلى  3,91تريميوف
 3,99تريميوف دوالر ,م ّا
دوالر في العاـ ذاتوّ 1.

تطور الدور االقتصادي لمصيف في منطقةّالشرؽّاألوسطّ لناحية االتفاقيات الثنائية والعقود والتبادالتّ

التجاري ,.وتعتبر السعودية أكبر شريؾ تجاري ليا في المنطقة ,مع بموغ حجـ ّالتجارة بيف البمديف

 93٫19مميار دوالر في عاـ ّ.1191وتعد اإلمارات الشريؾ التجاري الثاني لمصيف في منطقة الشرؽ

األوسطّ .وسجمت التبادالت االقتصادية والتجارية بيف الصيف والبمداف العربية زيادة بنسبة ّ%1,93

خالؿ العاـ  1191لتصؿ إلى ّ9111مميار دوالر أمريكي ,ما جعؿ البمداف العربية سادس أكبرّشريؾ

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

تقدـّحكومةّجميوريةّالصيفّالشعبيةّالدعـّالماليّواالقتصادي ّلمشعبّالفمسطينيّوسمطتوّالوطنيةّ.
فييّتخصصّمنحةّماليةّسنويةّلتنفيذّمشاريعّحيويةّوخدماتيةّلتطويرّالبنيةّالتحتيةّالفمسطينيةّفيّ

األراضي ّالفمسطينية ّبالضفة ّالغربية ّوقطاع ّغزةّ ّ ّ .وفي ّ(9111/3/19ـ) ّاستكممت ّالصيف ّتعبيدّ
الطريؽّالساحميّلمدينةّغزةّبطوؿّأربعةّكيموّمتراتّ,وىناؾّالعديدّمفّالمشاريعّبانتظارّالتنفيذّ ّ9.

وقعت ّحكومة ّدولة ّفمسطيف ّبتاريخ ّ(1111/1/99ـ)ّ ,اتفاقية ّبشأف ّالتعاوف ّاالقتصادي ّوالتجاريّ
والفنيّمعّحكومةّجميوريةّالصيفّالشعبيةّ,بيدؼّتنميةّوتطويرّالعالقاتّبيفّالبمديفّفيّمجاالتّ

1

محمد ,مصدر سابق ,ص.9 :
2
Ilan Evyatar, "China’s Power Plays in the Middle East", The Jerusalem Post, 15/2/2013, <http://
www.jpost.com/magazine/features/chinas-power-plays-in-the-middle-east>.
3
محمد ,مصدر سابق ,ص.11 :
4
اللوح ,2112 ,مصدر سابق.
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إقامة ّوتطوير ّمشاريع ّتعاونية ّمتخصصة ّفي ّمجاالت ّالتجارة ّوالصناعة ّوالتبادالت ّالفنية ّوالزراعيةّ
وتربية ّالمواشيّ ,وتبادؿ ّالخبرات ّوالمعمومات ّالفنية ّوالمتخصصةّ ,وتشجيع ّالتعاوف ّاالقتصاديّ

قامةّالمعارضّوتبادؿّالزياراتّبيفّالقطاعيفّالعاـّوالخاصّ .وضماناًّ
ّ
والتجاريّواالستثماريّوالفنيّوا

إلنجاح ّتنفيذ ّىذه ّاالتفاقية ّوتعزيز ّالتعاوف ّبيف ّالبمديف ّاتفؽ ّالطرفاف ّعمى ّإنشاء ّلجنة ّفمسطينية–ّ

صينية ّلمتعاوف ّاالقتصادي ّوالتجاري ّوالفني ّتسمى ّبػ(المجنة ّاالقتصادية ّالمشتركة)ّ 9.اال ّاف ّىذهّ
االتفاقيةّلـّتنفذّّ .وعقدّاجتماعّفيّو ازرةّاالقتصادّالوطنيّالفمسطينيّفيّراـّاهللّحضرهّليّمافّشنغّ

الممحؽ ّالتجاري ّالصيني ّوعبد ّالحفيظ ّنوفؿ ّ ّوكيؿ ّالو ازرة ّالمساعد ّوزياد ّكرابيمة ّمسؤوؿ ّالعالقاتّ

الدوليةّوماجدّمعاليّاألميفّالعاـّالتحادّرجاؿّاألعماؿّالفمسطينييفّ .بحثّخاللياّالوفدافّالعالقاتّ

االقتصاديةّالثنائيةّوتفعيؿّاالتفاقيةّاالقتصاديةّوّالتجاريةّ.أوضحّنوفؿّأفّىذهّاالتفاقيةّكانتّاتفاقيةّ
إطار ّعاـ ّونوايا ّوال ّتوجد ّفييا ّتفاصيؿ ّتعاوف ّمحددةّ ,وىناؾ ّضرورة ّممحة ّلتفعيؿ ّىذه ّاالتفاقيةّ,
ومعالجةّموضوعّالتبادؿّالتجاريّحيثّإفّالوضعّالحاليّىوّتجارةّباتجاهّواحدّ,ويتطمبّذلؾّتنشيطّ

الشراكاتّ
الصادراتّالفمسطينيةّإلىّالصيفّ,واالستفادةّمفّتجربةّالصينييفّفيّمجاؿّتنميةّالقدراتّو ّ
التجاريةّ ,ودعـ ّالمشاريع ّالصغيرة ّوالمتوسطةّ ,وجمب ّاالستثمارات ّبإعطاء ّميزة ّتفضيمية ّلممنتجاتّ

ّواّعداد ّبرنامج ّتأىيؿ ّوتدريب ّلمقطاع ّالخاص ّالفمسطينيّ ,والمساعدة ّفي ّبناء ّمجمعّ
الفمسطينيةّ ,

لممؤتمراتّوالمعارضّ .وقاؿّالممحؽّالتجاريّالصينيّإفّىناؾّعالقةّطويمةّمفّخالؿّتفعيؿّالتجارةّ
والعالقات ّمع ّفمسطيف ّومف ّخالؿ ّمجمس ّاألعماؿ ّالصيني ّالفمسطيني ّالمشترؾ ّحيث ّتـ ّاالجتماعّ

برجاؿّاألعماؿّفيّا تحادّرجاؿّاألعماؿّالفمسطينييفّومعّقطاعّالحجرّوالرخاـّووجدناّىناؾّبعضّ
ّوعدـ ّتفعيؿّ
المشاكؿ ّوالمعيقات ّأىميا ّمشكمة ّعدـ ّتشكيؿ ّلجنة ّمشتركة ّمف ّالجانب ّالفمسطيني ّ

االتفاقية ّفي ّالجانب ّالصيني ّمف ّأجؿ ّإعفاء ّالبضائع ّالفمسطينية ّمف ّالضرائب ّورسوـ ّالجمارؾ.

وأوضحّالممحؽّالصينيّعدـّدخوؿّالشركاتّالصينيةّالكبيرةّلمعمؿّّواالستثمارّفيّفمسطيفّمشيراّإلىّ
أفّالمعيقاتّاإلسرائيميةّمفّالتصاريحّوغيرىاّلدخوؿّفمسطيفّوتحكـّإسرائيؿّفيياّىوّالسببّالرئيسّ

لذلؾّ .ورغـ ّذلؾ ّفإف ّالصيف ّأرسمتّ 911مشاركاً ّفمسطينياً ّفي ّدورات ّمختمفة ّإلى ّالصيفّفي ّالعاـّ
انبّالممحةّوعقدّالدوراتّالخاصةّوالمتخصصةّلتطويرّجوانبّ
ّ
ّ 1119مؤكداّعمىّضرورةّبحثّالجو

االقتصادّواالستثماراتّفيّفمسطيفّمستقبالّ 1.

ّوشاركتّالصيفّفيّمؤتمرّباريسّاالقتصاديّالذيّانعقدّفيّديسمبرّّ,1119وساىمتّمعّالدوؿّ
المشاركةّوالمانحةّلدعـّاالقتصادّالفمسطينيّبمبمغّإجماليّيقدـّمفّكافةّالدوؿّالمساىمةّعمىّمدارّ

1

المصدر نفسه.
2
"اجتماع ٌبحث تفعٌل اتفاقٌة التعاون االقتصادي بٌن الصٌن وفلسطٌن" ,رام هللا :صحٌفة القدس.2111-11-19,
http://www.alquds.com/news/article/view/id/52756
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ثالثّسنواتّبمغّّ 9.9مميارّدوالرّأمريكيّ 9.وقدمتّجميوريةّالصيفّالشعبيةّمنحةّلبناءّمقرّو ازرةّ

الخارجيةّالفمسطينيةّفيّمدينةّراـّاهللّ .وقدّقاـّالرئيسّالفمسطينيّبوضعّحجرّاألساسّليذاّالمشروعّ
الذيّتبمغّتكمفتوّّ9مالييفّدوالرّ,بحضورّالسفيرّالصينيّلدىّفمسطيفّ(يانغّويّقوه)ّ,وذلؾّفيّ-9

1119-91ـّ ّ1.

ّووقعتّالصيفّوالسمطةّالفمسطينيةّاتفاقيةّثنائيةّتتضمفّتقديـّمساعداتّإنسانيةّلقطاعّغزةّفيّّ(ّ/9
1119ّ /99ـ) ّخالؿ ّزيارة ّعضو ّالمكتب ّالسياسي ّلمحزب ّالشيوعي ّالصيني– ّرئيس ّدائرة ّالدعايةّ
واإلعالـّفيّالحزبّالشيوعيّالصيني ّ(ليوّيوفّتشاف)ّإلىّراـّاهللّ,بحضورّالرئيسّمحمودّعباسّ,
ووقعّاالتفاقيةّعفّالجانبّالصينيّممثؿّجميوريةّالصيفّالشعبيةّلدىّالسمطةّالفمسطينيةّالسفيرّيانغّ

ويّقوه( ّ,)Yang Wi Gouوعفّالجانبّالفمسطينيّأميفّعاـّالرئاسةّالطيبّعبدّالرحيـّ,وذلؾّفيّ
مراسـّاحتفاليةّبمقرّالرئاسةّالفمسطينيةّفيّمدينةّراـّاهللّ .وتتضمفّاالتفاقيةّتقديـّمساعداتّإنسانيةّ

عاجمةّبقيمةّنصؼّمميوفّدوالرّأمريكيّلقطاعّغزة ّالذيّيعانيّمفّظروؼّاقتصاديةّصعبةّجراءّ

الحصار ّالمفروض ّعميوّ ,كما ّتتضمف ّمنحة ّصينية ّتشمؿ ّمركبات ّومختب اًر ّجنائياً ّلمشرطة ّوأجيزةّ
اتصاالتّلألمفّالوطنيّالفمسطينيّ 3.

وقعت ّفمسطيفّوالصيفّ,فيّّ,1119-91-3اتفاقيةّاقتصاديةّوفنيةّبقيمةّخمسةّمالييفّدوالرّ ّ,فيّ
مقرّالرئاسةّبراـّاهللّ .ووقعّاالتفاقيةّعفّالجانبّالفمسطينيّرئيسّديوافّالرئاسةّرفيؽّالحسينيّ,وعفّ
الجانبّالصينيّممثؿّالصيفّلدىّالسمطةّالوطنيةّيانغّويّقوهّ 9.

ّ وقعتّشركةّمشروعّالمضائؽّالثالثةّالصينيةّعمىّمذكرةّتفاىـّمعّفمسطيفّلمتعاوفّفيّمجاؿّتنميةّ
المشاريعّالكي ّرّومائيةّفيّفبرايرّعاـّ(1111ـ)ّ .وذكرتّالمذكرةّأفّالشركةّالصينيةّومصمحةّالتنميةّ

الكي ّرّومائية ّالفمسطينية ّستتعاوناف ّفي ّالتبادالت ّوتحويؿ ّالتكنولوجيا ّواالستشارات ّعمى ّأساس ّتنميةّ
مشاريعّالريّوالطاقةّالكي ّرّومائيةّ .ويذكرّأفّالشركةّىيّصاحبةّمشروعّالمضائؽّالثالثةّوىو ّأكبرّ

مشروعّلمريّفيّالعالـّ,وقدّاستكمؿّإنشاءّالجزءّالرئيسيّعاـّّ,1119وبدأتّشركةّمشروعّالمضائؽّ
الثالثة ّالصينية ّتنفذ ّمشاريع ّكي ّرّومائية ّفي ّخارج ّالصيف ّوأصبحت ّشركة ّالصيف ّالدولية ّلمماءّ

"مبعوث صٌنً خاص :الصٌن تدعم خطة التنمٌة الفلسطٌنٌة" ,بكٌن :صحٌفة الشعب الٌومٌة.2117-12-19 ,
http://arabic.people.com.cn/31660/6323157.html
2
"الرئٌس الفلسطٌنً محمود عباس ٌضع حجر األساس لمبنى وزارة الخارجٌة الفلسطٌنٌة فً مدٌنة رام هللا" ,شبكة االسراء و المعراج-
اسراجhttp://www.israj.net/vb/archive/index.php/t-853.html.2111-11-4 ,
3
اللوح ,2112 ,مصدر سابق.
4
"توقٌع اتفاقٌة اقتصادٌة وفنٌة بٌن دولة فلسطٌن والصٌن" ,رام هللا :وكالة االنباء و المعلومات الفلسطٌنٌة – وفا.2111-12-3 ,
http://www.wafa.ps/arabic/index.php?action=detail&id=25948
1
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والكيرباءّفرعاًّلياّبعدّإعادةّالييكمةّفيّعاـّ(1111ـ)ّ,عمماّأفّفمسطيفّتشارؾّفيّكافةّالمؤتمراتّ

ذاتّالصمةّبالطاقةّالتيّتعقدّفيّالصيف.

9

تقدـ ّو ازرة ّالخارجية ّالصينية ّمنحة ّمالية ّسنوية ّإلى ّسفارة ّدولة ّفمسطيف ّببكيفّ ,لتغطية ّإيجار ّمقرّ

السفارةّوعددّمفّبيوتّالدبموماسييفّالفمسطينييفّ 1.

وقعتّالمجنةّاالقتصاديةّالمشتركةّالفمسطينيةّالصينيةّفيّّ,1199-3-9بروتوكوؿّتعاوفّاقتصاديّ

وتجاري ّيقتضي ّاالعتراؼ ّالمتبادؿ ّبالمواصفات ّوالمقاييس ّفي ّكال ّالبمديفّ ,وتفعيؿ ّاالستثماراتّ

المشتركةّ,وبحثّإمكانيةّإقامةّمنطقةّصناعيةّفمسطينيةّصينيةّواالستثماراتّالمشتركةّفيياّ.وجاءّ
توقيعّالبروتوكوؿّبيفّدّ.حسفّأبوّلبدةّوزيرّاالقتصادّمعّوزيرّالتجارةّالصينيّتشفّدهّمينغّ,خالؿّ

زيارة ّرسمية ّإلى ّفمسطيفّ ,إثر ّعقدىما ّسمسمة ّمف ّاالجتماعات ّوالمباحثات ّبيف ّالطرفيفّ ,ومراجعةّ
االتفاقيات ّاالقتصادية ّالتجاريةّ ,والسبؿ ّالكفيمة ّبتطويرىاّ 3.كما ّأعمف ّالوزير ّالصيني ّتقديـ ّمساعدةّ

ماليةّعينيةّبقيمةّّ1,1مميوفّدوالرّلفمسطيفّفيّاتفاقيةّوقعياّمعّأميفّعاـّالرئاسةّالفمسطينيةّالطيبّ
عبدّالرحيـّبحضورّالرئيسّمحمودّعباسّ 9.

خالؿّالزيارةّاألخيرةّلمرئيسّالفمسطيني ّمحمودّعباسّإلى ّالصيف ّفي ّشيرّمايوّّ ,1193تـّتوقيعّ
اتفاقيتيّتعاوفّبيفّممثميفّالحكومةّالفمسطينيةّوالصينيةّ.األولىّاتفاقيةّتعاوفّاقتصاديّوفنيّ,وقعياّ
أميفّعاـّالرئاسةّالطيبّعبدّالرحيـّووزيرّالثقافةّالصينيّ,و ّاالتفاقيةّالثانيةّ"برنامجّتنفيذيّلمتعاوفّ

الثقافيّوالتربويّ".ووقعياّالسفيرّالفمسطينيّلدىّبكيفّأحمدّرمضافّووزيرّالتربيةّالصينيّ 1.

ىناؾ ّعشرات ّالمكاتب ّالتجارية ّالفمسطينية ّالمرخصة ّوالعاممة ّفي ّالصيف ّلتشجيع ّوتطوير ّعمميةّ

التبادؿّالتجاريّبيفّفمسطيفّوالصيفّ ّ.ويبمغّحجـّالتبادؿّالتجاريّبيفّفمسطيفّوالصيفّمئاتّمالييفّ

الدوالراتّاألمريكية ّوتعتبرّأكثرّمفّ(ّ )%91مف ّنسبة ّالبضائع ّالمعروضةّفي ّاألسواؽ ّالفمسطينيةّ
ىيّمفّالمنتجاتّالصينية ّ .وحجـّالتبادؿّالتجاريّالحقيقيّبيفّفمسطيفّوالصيفّأكبرّمفّذلؾّبكثيرّ

وبخاصة ّأف ّالصادرات ّإلى ّفمسطيف ّتمر ّعبر ّالموانئ ّاإلسرائيمية ّوتّسّجّؿّ ّعمى ّأنيا ّصادرات ّإلىّ
إسرائيؿّ ,باإلضافةّلماّيستوردهّالتجارّالفمسطيني ّوفّمفّخالؿّالتجارّاإلسرائيمييفّ(مفّالباطف)ّ .وكؿّ
ىذا ّ يقدر ّبمئات ّمالييف ّالدوالرات ّاألمريكية ّاإلضافية ّوالتي ّال ّتسجؿ ّفي ّسجالت ّو ازرة ّالتجارةّ

1

اللوح ,2112 ,مصدر سابق.
2
المصدر نفسه.
3
"توقٌع بروتوكول تعاون اقتصادي وتجاري بٌن فلسطٌن والصٌن" ,بٌت لحم :وكالة معا .2111-3-1 ,
http://www.maannews.net/arb/ViewDetails.aspx?ID=364601
4
"تطلعات فلسطٌنٌة لتحقٌق إنعاش اقتصادي وتجارى خالل اتفاقٌات التعاون مع الصٌن" ,بكٌن :وكالة االنباء الصٌنٌة – شٌنخو-3-2 ,
http://arabic.people.com.cn/31660/7305526.html .2111
5
"توقٌع اتفاقٌتً تعاون بٌن حكومتً دولة فلسطٌن وجمهورٌة الصٌن الشعبٌة " ,رام هللا :وكالة االنباء و المعلومات الفلسطٌنٌة – وفا-5-6 ,
http://www.wafa.ps/Arabic/index.php?action=detail&id=153144 .2113
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الصينيةّولقدّتـّمخاطبتياّبمذكرةّرسميةّحوؿّذلؾّ .وتصدر ّفمسطيفّلمصيفّبعضّالسمعّمنياّحجرّ

الرخاـّالفمسطينيّ 9.

العالقات االقتصادية بين إسرائيل والصين:
بدأتّالعالقاتّاالقتصاديةّبيفّإسرائيؿّوالصيفّالشعبيةّفيّأوائؿّثمانيناتّالقرفّالعشريفّ,أيّقبؿّ
تبادؿّالعالقات ّالدبموماسيةّبنحوّعقدّمفّالزمافّ .ولكفّبعدّإقامةّالعالقاتّالدبموماسيةّبيفّالبمديفّ

تطورت ّالعالقات ّاالقتصادية ّبشكؿ ّمطرد ّوغير ّعاديّ ,حيت ّكانت ّتقدر ّالتبادالت ّالتجارية ّبيفّ

البمديفّقبؿّعاـّ9111ـّ(ّ 11ّ-31مميوفّدوالرّسنويا) ّفارتفعت ّلتصؿّإلىّنحوّّ 1,13مميارّدوالرّ

فيّعاـّّ 9,19(ّ 1119مميارّصادراتّالصيفّإلسرائيؿ ّّوّّ 9,11مميارّصادراتّاسرائيؿّلمصيفّ)ّ1

ّ ,ثـّوصمتّّ 9,9مميارّدوالرّفيّعاـّّ .1191وىذهّالتبادالتّتشمؿّمجاالتّمتنوعةّولكفّأىمياّ

ّوأدوات ّالتكنولوجيا ّعالية ّالدقةّ ,باإلضافة ّإلى ّالمجوىرات ّواألحجار ّالكريمةّ
األسمحة ّالمتطورة ّ
ادّالكيماويةّ,واآلالت ّالميكانيكيةّوالكمبيوتراتّ,والمالبسّواألثاثّوالمفروشاتّّوغيرىاّ.
ّ
واألسمدةّوالمو
وتدير ّىذه ّالعالقات ّعدة ّبعثات ّتجارية ّإسرائيمية ّمنتشرة ّفي ّأىـ ّالمقاطعات ّالصينيةّ .وىناؾ ّعدةّ

اتفاقيات ّتجارية ّبيف ّالبمديف ّولكف ّأىميا ّاتفاقية ّبناء ّسكة ّحديد ّفي ّإسرائيؿ ّتربط ّميناء ّإيالت ّمعّ

مدينة ّبئر ّالسبع ّبطوؿ ّّ 191كـّ ,وذلؾ ّبيدؼ ّربط ّالبحر ّاألحمر ّبالبحر ّاألبيض ّالمتوسطّ .وليذاّ

ّمعاف ّكثيرة ّخاصة ّفي ّالمجاؿ ّاالقتصادي ّومجاؿ ّالتصدير ّوالنقؿ ّالبحري ّتحديداّ ,حيثّ
ٍّ
المشروع

يمكفّليذاّالخطّأفّيمعبّدوراّمشابياّلدورّقناةّالسويسّالمصرية ّمماّيشكؿّمنافساّاستراتيجياّليذهّ

القناةّوّيفقدّمصرّاىميةّكبرىّاكتسبتياّمفّخالؿّوجودّىذهّالقناةّعمىّاراضيياّ3.أماّاالتفاقيةّالثانيةّ
فييّمتعمقةّبصناعةّالتكنولوجياّالخضراءّ,وىيّتيدؼّإلىّتقميؿّاالعتمادّعمىّالبتروؿّوبخاصةّفيّ

مجاؿّالنقؿّوالمواصالتّ,ماّيعنيّتقميؿّنسبةّالتموثّالبيئيّمفّجيةّوتقميؿّالتكمفةّالماليةّمفّجيةّ

أخرىّ .وتيدؼ ّالصيف ّمف ّىذه ّاالتفاقية ّإلى ّأف ّتكوف ّالدولة ّاألولى ّالرائدة ّفي ّصناعة ّالسياراتّ
الكيربائيةّعاـّّ.1191وتيدؼّإسرائيؿّأفّيصبحّقطاعّالمواصالتّفيياّخالياّتماماّمفّالبتروؿّعاـّ
1111ـّ 9.

القويّبيفّالصيفّواّسرائيؿّالذيّيعتبرّمصمحةّ
ّ
ّوعمىّالرغـّمفّالتعاوفّاالقتصاديّوالتبادؿّالتجاريّ
مشتركةّلمطرفيفّ .إال ّأف ّاإلسرائيمييف ّينظروف ّبشيءّمف ّالقمؽ ّإلى ّارتفاع ّاالستثمارات ّالصينية ّفيّ

إس ارئيؿّ .فميس ّصدفة ّأف ّتندفع ّاالستثمارات ّالصينية ّالحتالؿ ّمكانة ّمميزة ّفي ّاالقتصاد ّاإلسرائيميّ
1

اللوح ,2112 ,مصدر سابق.
2
Aron Shai, Sino-Israeli relations: current reality and future prospect, (Tel Aviv: Inss, 2009 ) p: 25
3
سامً مسلم " ,تطور العالقات الصٌنٌة  -االسرائٌلٌة" ,رام هللا  :المركز الفلسطٌنً للدراسات االسرائٌلٌة "مدار"  ,مجلة قضاٌا اسرائٌلٌة ,
عدد  ,2112 ,41ص.46:
4
المصدر نفسه ,ص.47-44 :
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ليس ّفقط ّفي ّميداف ّالتكنولوجيا ّوانما ّأيضا ّفي ّمجاؿ ّالبنى ّالتحتية ّواإلسكاف ّوالمجمعات ّالتجاريةّ
وتجارةّالتجزئةّوحتىّالزراعةّوالمناجـّ .وىذاّماّقادّبعضّاإلسرائيمييفّلمتخوؼّمفّ(الغزوّالصيني)ّ
ّ

ليس ّفقط ّالعتبارات ّأميركيةّ ,وانما ّأيضا ّالعتبارات ّداخمية ّاجتماعية ّواقتصاديةّ .فاالستثماراتّ

الصينيةّ,وافّكانتّمفّالقطاعّالخاصّ,إالّأنياّتتأثرّبالتوجيياتّالمركزيةّلمحزبّالشيوعيّالصينيّ.
وليذا ّفإف ّتبادال ّتجاريا ّبيف ّإسرائيؿ ّوالصيف ّيقترب ّحاليا ّمف ّّ 91مميا ارت ّدوالر ّيعني ّالكثير ّبكؿّ

المعانيّ .ولكفّماّىوّأىـّمنوّحجـّاالستثماراتّالذيّالّيقؿّرسمياً ّعفّّ 3ممياراتّدوالرّفيماّىوّ

فعميا ّأكبر ّمف ّذلؾ ّبكثيرّ .وفي ّكؿ ّاألحواؿّ ,قد ّيكوف ّذلؾ ّأحد ّاألسباب ّالتي ّدفعت ّجياز ّاألمفّ
الداخمي ّاإلسرائيمي ّ(الشاباؾ) ّلمبحث ّعف ّعمالء ّيتحدثوف ّالمغة ّالصينية ّوذلؾ ّاستعدادا ّلمكافحةّ
التجسسّالسياسيّوالصناعيّعمىّحدّسواءّ 9.

مفّخالؿّماّذكرّيتبيفّافّاسرائيؿّاستطاعتّافّتحقؽّنجاحاّكبيراّفيّاظيارّقيمتياّالكبيرةّبالنسبةّ
لمصيفّالشعبيةّ,وّىذاّاليدؼّغايةّفيّاالىميةّبالنسبةّإلسرائيؿّ,حيثّعبرّرئيسّالوزراءّاالسرائيميّ

بنياميفّنتنياىوّعفّذلؾّقائالّلمصينييفّ"ّافّاسرائيؿّتعرؼّكيؼّتكوفّاعمىّقيمةّمفّالبتروؿّالعربيّ

".

1

ّّ ّ
ّ
ّ

1

حلمً موسى" ,الصٌن توسع استثماراتها فً اسرائٌل " ,بٌروت :مركز الزٌتونة للدراسات و االستشارات (منقول عن صحٌفة السفٌر
اللبنانٌة – http://www.alzaytouna.net/permalink/58508.html .2114-1-16

2

Rubin Barry, "China's Middle east strategy", Middle East Review of International Affairs Vol. 3, No. 1
(March 1999) p: 51
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المبحث الرابع :العالقات العسكرية والثقافية
المطمب األ ول :العالقات العسكرية
تعتبرّالصيفّالقوةّالعسكريةّالثالثةّعالمياّبعدّالوالياتّالمتحدةّوروسياّ.فجيشياّيبمغّنحوّّ1.1مميوفّ
جنديّ,مشكالّالجيشّاألضخـّعالمياّمفّالناحيةّالعددية .وقدّوصمتّالصيفّلممرحمةّالتيّأصبحتّ
مياّّ919
فيياّموازنتياّالعسكريةّىيّالثانيةّفيّالعالـّبعدّالوالياتّالمتحدةّاألمريكيةّ ,حيثّتبمغّرس ً

مميارات ّدوالر ّفي ّّ .1191وتبمغ ّالنفقات ّالعسكرية ّالصينية ّالحقيقية ّما ّبيف ّّ 911وّ 991مميارّ

دوالرّ.كماّودشنتّفيّالعاشرّمفّأغسطسّمفّالعاـّ1199ـّأوؿّحاممةّطائراتّ .و ّتواصؿّإنتاجّ
طائرة ّالشبح ّجيّ 11-الخاصة ّبيا ّوصاروخيا ّدي ّفي19-دي ّالباليستي ّالمضاد ّلمسفف ّالذي ّيبمغّ
مداهّاألقصىّّ 9111كيمومترّ .ولكنياّحتىّاآلفّالّتممؾّطائراتّالتزودّبالوقودّفيّالجوّوىيّمفّ

لميمةّجداّلمقوىّالعابرةّلمحدودّ.واستطاعتّالصيفّتطويرّأنظمةّصاروخيةّمتقدمةّ
القطعّالموجستيةّا
ً
الستيداؼّاألقمارّالصناعيةّالعسكريةّ,وأنظمةّصاروخيةّمضادةّلمصواريخّالعابرةّلمقاراتّ ,أماّنووياّ

فييّتمتمؾّثالثّأكبرّترسانةّنوويةّبعدّالوالياتّالمتحدةّوّروسياّ 9.

كانتّالصيفّالشعبيةّمفّأىـّالدوؿّالتيّقدمتّالدعـّالعسكريّلمثورةّالفمسطينيةّ,عمىّشكؿّأسمحةّ

ّالثورةّ ,و ّتدريب ّلمجنود ّوالقادة ّفي ّالمعاىد ّالعسكرية ّوالمعسكرات ّالصينيةّ .والزالت ّالصيفّ
لمقاتمي ّ
تدعـّتطويرّقدراتّوكوادرّاألجيزةّاألمنيةّالتابعةّلمسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّ .
وقعتّاتفاقيةّالمساعداتّالعسكريةّبيفّالجيشّالصينيّوقواتّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّفيّّ/ّ 19
 1119ّ/91ـّفيّمقرّو ازرةّالدفاعّالصينيةّ,التيّبموجبياّيقدـّالجيشّالصينيّلقواتّالسمطةّالوطنيةّ

ّوعتادا ّغيرّحربي ّلتعزيزّ
ًّ
ّتتضمفّعتادا ّحربيا ّمف ّاألسمحة ّوالذخائر
ًّ
الفمسطينية ّمساعدات ّعسكرية

قدرة ّقوات ّالسمطة ّورفع ّجاىزيتياّ .ووقع ّاالتفاقية ّعف ّالجيش ّالصيني ّنائب ّالمدير ّالعاـ ّلمكتبّ
الشؤوف ّالخارجية ّلو ازرة ّالدفاع ّالمواء ّ(ديف ّجانغ ّوانغ) ّوعف ّقوات ّالسمطة ّالوطنية ّالفمسطينية ّسفيرّ

دولةّفمسطيفّلدىّالصيفّديابّالموحّممثالًّلمقائدّالعاـّالرئيسّمحمودّعباسّ 1.
العالقات العسكرية بين إسرائيل والصين الشعبية

بدأتّالعالقاتّالعسكريةّسرياّبيفّالبمديفّفيّثمانيناتّالقرفّالعشريفّ,وتزايدّالتعاوفّبينيماّبعدّتبادؿّ
ّوأنظمة ّالرادارات ّالمتطورةّ
العالقات ّالدبموماسيةّ ,ليشمؿ ّاألسمحة ّالتقميدية ّوالتكنولوجيا ّالعالية ّ
واالتصاالت ّعبر ّاألقمار ّالصناعيةّ ,لتصبح ّإسرائيؿ ّبذلؾ ّثاني ّمصدر ّلمسالح ّإلى ّالصيف ّبعدّ

1

محمد بن سعٌد الفطٌسً" ,التقٌٌم االستراتٌجً للقوة الصٌنٌة بعد العام  ," 2114الرٌاض :مركز نماء للبحوث و الدراسات -1-22,
http://www.nama-center.com/ActivitieDatials.aspx?Id=343 .2114
2
اللوح ,2112 ,مصدر سابق.
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روسياّ ,رغـ ّالمعارضة ّاألمريكية ّلعدد ّمف ّالصفقات ّبيف ّالبمديفّ 9.فإسرائيؿ ّدولة ّتتمتع ّبالرعايةّ
األميركيةّالتيّتوفرّلياّأىـّغطاءّاستراتيجيّ,سياسيّوعسكريّواقتصاديّ .وأميركاّترىّفيّالصيفّ

منافساًّشديدّاًّوخصماًّقوياًّإذاّلـّنقؿّعدوّاًّ.وطبيعيّأفّالّيروؽّألميركاّ,التيّتنفؽّالكثيرّمفّالماؿّ
عمى ّأبحاث ّوتطويرات ّتكنولوجية ّفي ّإسرائيؿّ ,أف ّترى ّالصيف ّتستفيد ّمف ّذلؾ ّعمى ّحسابياّ .وقدّ

استخدمتّأميركاّم ار اًر ّالعصاّفيّتعاممياّمعّإسرائيؿّبعدماّرأتّكيؼّأفّالدولةّالعبريةّفيّسعيياّ

المحموـّالكتشاؼّأسواؽّلبضائعياّكانتّمستعدةّلتعريضّاألمفّالقوميّاألميركيّلمخطرّ.حدثّىذاّ
عندماّباعتّإس ارئيؿّالصيفّتكنولوجياّطائرةّ(الفي) ّبعدماّأوقفتّالمشروعّ ّوتكنولوجياّصواريخّجو-

جو ّ,كماّأجبرتّأميركاّإسرائيؿّقبؿّحواليّعقدّمفّالزمافّعمىّالتراجعّعفّعقدّبيعّالصيفّطائراتّ

فالكوفّالتيّتحمؿّأجيزةّتجسسّوانذارّمبكرّمتطورةّ 1.
المطمب الثاني :العالقات الثقافية

قبؿّأكثرّمفّألفيّعاـّأرسؿّإمبراطورّأسرةّىافّالسيدّتشانغّتشيافّإلىّآسياّالوسطىّ,فكافّأوؿّمفّ
فتحّطريؽّالحريرّالشييرّ.وبينماّكانتّأعماؿّالتجارةّتجريّبيفّالصيفّوالبمدافّالعربيةّ,كافّالتبادؿّ
الثقافيّبيفّالطرفيفّيتواصؿّبدوفّانقطاعّ,حيثّوصؿّالرحالةّالعربيّابفّبطوطةّإلىّمدينةّتشوافّ

ابعّعشرّالميالديّ,وقاـّالبحارّالصينيّتشنغّخوّبرحالتّسبعّعمىّرسّ
ّأ
تشوّالصينيةّفيّالقرفّالر

أسطوؿ ّبحري ّإلى ّالمحيط ّاليندي ّوبالد ّالعربّ ,حتى ّحط ّرحالو ّفي ّمكة ّالمكرمةّ 3.ومع ّتأسيسّ
الدولةّاإلسالميةّالعربيةّ,وتطورّالتبادالتّالخارجيةّفيّأواسطّالقرفّالسابعّ,تكثفتّالعالقاتّالصينيةّ

العربيةّ .ففيّالسنةّالثانيةّمفّعيدّاإلمبراطورّيونغّخوي ألسرةّتانغ عاـّّ 919ميالديّ,أوفدّالخميفةّ
الثالثّعثمافّبفّعفافّمبعوثاّرسمياّإلىّتشانغّآف عاصمةّأسرةّتانغّ ّ .ومنذّذلؾّالتاريخّوحتىّعيدّ
اإلمبراطورّتانغّيواف الرابعّعشرّألسرةّتانغّكافّالعربّقدّأوفدواّّ39مبعوثاّدبموماسياّلمصيفّ,بينماّ
وصؿّعددّالمبعوثيفّالعربّلمصيفّفيّعيدّأسرةّسونغ إلىّّ 31مبعوثاّ ,وفيّعيدّأسرة ّيواف وصؿّ

إلىّالصيفّالعديدّمفّالمبعوثيفّالعربّ ,أماّفيّعيدّأسرةّمينغ فقدّوصؿّعددّالمبعوثيف ّالرسمييفّ
اؿّالمبعوثيفّالدبموماسييفّالعربّلمصيفّفقدّوردتّبشكؿّواضحّ
ّ
العربّلمصيفّّ 91مبعوثاّ .أماّأحو
في ّ(سمسمة ّالتواريخ) ّالنسخة ّالصينية ّالمترجمة ّبعنواف(ّ :رحالت ّسميماف ّإلى ّالشرؽ) ّو(الكامؿ ّفيّ

)ّوغيرىماّمفّالسجالتّوالكتبّالعربيةّ .كماّوردتّأيضاّفيّ(مجمدّتانغّالقديمة)ّومجمدّأسرةّ
ّ
التاريخ
يوافّ(مختاراتّالمصادر)ّو(تاريخّأسرةّمينغ)ّو(التاريخّمرآة)ّوغيرىاّمفّالكتبّوالسجالتّالصينيةّ

التاريخيةّ .وجاءّالمبعوث ّوفّوالتجارّالعربّإلىّالصيفّيحمموفّالنواياّالطيبةّلمشعوبّالعربيةّ ّوينقموفّ
1

مسلم ,2112 ,مصدر سابق ,ص.49-47 :
2
موسى ,مصدر سابق.
3
سون جٌاه تشنغ" ,خطوات جدٌدة على طرٌق الحرٌر – التبادل الثقافً بٌن الصٌن و الدول العربٌة" ,بكٌن  :مجلة التبادل الثقافً الصٌنً
االجنبً  ,2116-3-21 ,ص.4 :
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رغباتيا ّالصادقة ّفي ّإقامة ّعالقات ّودية ّمع ّالشعب ّالصينيّ ,كما ّيحمموف ّمعيـ ّاألشياء ّالنادرةّ

والنفيسةّ,كالزرافةّمثالّالتيّلـّتكفّآنذاؾّموجودةّفيّالصيفّ.كماّأحضرواّمعيـّالقرآفّالكريـّوغيرهّ
مفّالكتبّالدينيةّ,ماّأدخؿّالديانةّاإلسالميةّوالثقافةّالعربيةّإلىّالصيفّ .ولـّيقتصرّالتبادؿّالثقافيّ

عمى ّاألمتيف ّالعربية ّّوالصينيةّ ,بؿ ّنقؿ ّالعرب ّالثقافة ّالصينية ّواالختراعات ّالصينيةّ ,مثؿ ّالبارودّ
والبوصمة ّوالطباعة ّإلى ّأوروباّ 9.وما ّكؿ ّذلؾ ّإال ّدليؿ ّقاطع ّعمى ّعمؽ ّالعالقات ّالتاريخية ّبيفّ

األمتيفّ,وعمىّالتواصؿّالثقافيّالمستمرّبالّانقطاعّحتىّيومناّىذاّ .
حديثاّ,قاـّبعضّاألدباءّوالمترجميفّالصينييفّبترجمةّمئاتّمفّاألعماؿّاألدبيةّالعربيةّالقيمةّإلىّ

ّواسعة ّمف ّالقراء ّالصينييف ّعميياّ .كما ّقاموا ّبتعريؼ ّالعالـ ّالعربيّ
ّواّطالع ّشريحة ّ
المغة ّالصينية ّ

ببعض ّاألعماؿ ّاألدبية ّالصينية ّكالعمؿ ّالكالسيكي ّالمعروؼ ّ(حمـ ّالقصور ّالحمراء)ّ ,إلى ّجانبّ
بعض ّالقصص ّواألشعار ّالحديثةّ .وفضال ّعف ّذلؾّ ,تـ ّإدخاؿ ّبعض ّاألفالـ ّالروائية ّالعربية ّإلىّ

الصيفّ,مثؿ(ّ :المقيى)ّو(اإلنسافّالمنتصرّعمىّالظالـ)ّو(التوجوّإلىّالياوية)ّوغيرىاّ,حيثّلقيتّ
ترحيباّكبيراّمفّجميورّالمشاىديفّالصينييفّ .كماّوقّعتّالصيفّالعديدّمفّاتفاقياتّالتبادؿّالثقافيّ
ّ
بيف ّالحكومات ّمع ّمصر ّواليمف ّوليبيا ّوسوريا ّوفمسطيف ّوغيرىا ّمف ّالدوؿ ّالعربيةّ .وقد ّتـ ّإقامةّ

األسبوعّالثقافيّالصينيّفيّالعديدّمفّالدوؿّالعربيةّبكؿّنجاحّّ.واّفّالفرؽّالصينيةّلمموسيقىّوالرقصّ
والجمبازّوغيرىاّقدّقدمتّالعديدّمفّالعروضّعمىّخشباتّالمسارحّالعربيةّ .وبالمقابؿّقدمتّالفرؽّ

العربيةّالكثيرّمفّعروضّالموسيقىّوالرقصّالشرقيّفيّالصيفّ.وفيّالفترةّمفّالثامفّعشرّأكتوبرّ
عاـ ّّ 1113ولغاية ّالخامس ّمف ّيناير ّّ ,1119تـ ّإقامة ّمعرض ّ"الدخوؿ ّإلى ّاألىراماتّ -التحؼّ
كبير ّمفّالتحؼّاألثريةّ ,فيّ
لمصرّالقديمة" ّالذي ّعرضت ّفيو ّالحكومةّالمصرية ّّوألوؿ ّمرةّحجما ّ ّا

بكيفّوشنغيايّعمىّالتواليّبنجاحّتاـّ 1.

أما ّفمسطينيا ّفال ّيمكف ّفصؿ ّالعالقات ّالثقافية ّالفمسطينية ّعف ّالعالقات ّالثقافية ّالعربيةّ ,فيي ّجزءّ
منياّ,وحتىّلوّتمكناّمفّالفصؿّبينيماّرسمياّأوّسياسياّ,لكفّالتبادؿّالثقافيّالصينيّىوّمعّاألمةّ
العربيةّذاتّالتاريخّالواحدّوالمغةّوالثقافةّالتيّالّيمكفّفصميماّأوّتفتيتيماّ .ولكفّىذاّالّيمنعّمفّ

الخوضّفيّبعضّالتفاصيؿّالخاصةّبفمسطيفّ .

حافظتّفمسطيفّمثؿّباقي ّالدوؿّالعربيةّعمىّالتواصؿّالثقافيّمعّالصيفّ,حيثّأقيـّفيياّاألسبوعّ

السينمائيّالصينيّعاـّ9119ـّ.وفيّعاـّ9111ـّوبمناسبةّالعيدّالوطنيّالصينيّتمتّإقامةّمسابقةّ
المعمومات ّعف ّالصيفّ ,واألسبوع ّالتمفزيوني ّالصينيّ ,ونشاطات ّثقافية ّأخرىّ .وفي ّأغسطس ّعاـّ
1

لً رونغ جٌان" ,تارٌخ العالقات الصٌنٌة العربٌة – حاضرها و مستقبلها" ,بكٌن  :المركز العربً للمعلومات ,2115-12-21 ,
http://www.arabsino.com/articles/10-05-25/2496.htm
2
جٌان ,مصدر سابق.
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ّ1113أقيـّفيّمدينةّغزةّيوـّثقافيّصينيّوذلؾّبالتعاوفّمعّالسفارةّالصينيةّفيّفمسطيفّومحافظةّ

غزةّ 9.

وقعتّحكومةّدولةّفمسطيفّبتاريخّ(1113/1/13ـ)ّاتفاقيةّتعاوفّثقافيّوتربويّمعّحكومةّجميوريةّ
الصيف ّالشعبيةّ ,اشتممت ّعمى ّعدة ّبنود ّلتطوير ّورفع ّمستوى ّالتعاوف ّفي ّمجاالت ّالثقافة ّوالفنوفّ,
وتشجيع ّالتبادؿ ّوالتعاوف ّفي ّمجاؿ ّالتربية ّوالتعميـّ ,وتسييؿ ّتبادؿ ّأعضاء ّالييئة ّالتعميمية ّمفّ

المعمميفّوالخبراءّوالطمبةّبيفّالبمديفّ,وتخصيصّأياـّإلقامةّفعالياتّثقافيةّلجامعاتّكؿّطرؼّفيّ
جامعاتّالطرؼّاآلخرّ .وتنصّاالتفاقيةّعمىّالتعاوفّفيّمجاؿّالترجمةّوالنشرّوتعزيز ّالصالتّبيفّ
المكتباتّوالمتاحؼّودورّالمحفوظاتّ,وتعزيزّالتعاوفّبيفّالبمديفّفيّمجاؿّاآلثارّوالمتاحؼّوالحفاظّ
عمىّالتراثّوالممتمكاتّالثقافيةّ,ولقدّوقعّاالتفاقيةّعفّحكومةّدولةّفمسطيفّوزيرّالثقافةّيحيىّيخمؼّ

وعفّالحكومةّالصينيةّوزيرّالثقافةّتشفّجياشينغ(.)Sun Jiazheng

1

وأقيـ ّفي ّفمسطيفّفي ّيناير ّعاـ ّّ 1111معرض ّخاص ّلمصور ّالصينيةّبعنواف"ّ :ألقوا ّأنظاركـ ّإلىّ
الصيفّ ",وعرضّاألزياءّوالزينةّالتقميديةّلبعضّالقومياتّالصينيةّ .كماّعرضّعمىّىامشّالمعرضّ
فيمـّ"الصيفّفيّفصوؿّالسنةّاألربعة"ّ,وفيمـّ"قصيدةّسيمفونيةّصينيةّ",وذلؾّبرعايةّالسفارةّالصينيةّ

في ّفمسطيف ّوالمكتب ّالثقافي ّلمسفارة ّالصينية ّفي ّاألردفّ .كذلؾ ّقدمت ّو ازرة ّالثقافة ّالصينية ّلو ازرةّ

الثقافةّالفمسطينيةّىديةّمكونةّمفّآالتّموسيقيةّتبمغّقيمتياّنحوّّ111ألؼّيوافّصينيّ 3.

شاركت ّفمسطيف ّفيّكافة ّفعاليات ّميرجاف ّالفنوف ّالعربية ّاألوؿ ّالذي ّانعقد ّفي ّبكيف ّومدف ّصينيةّ

أخرى ّفي ّحزيراف ّمف ّعاـ ّ(1119ـ)ّ .في ّإطار ّفعاليات ّمنتدى ّالتعاوف ّالعربي– ّالصينيّ ,حيثّ
شاركتّفمسطيفّمشاركةّكاممةّفيّمعرضّالتراثّ,وميرجافّعرضّاألزياءّالشعبيةّوالتقميديةّ,ومائدةّ

تذوؽ ّالمأكوالت ّالعربيةّ ,والميرجاف ّالفني ّبفرقة ّفنية ّلمرقص ّالشعبي ّالفمسطينيّ ,القت ّإعجابّ

الجميورّالصينيّوالعربيّوترحيبيماّعمىّحدّسواءّ,ومثّؿّفمسطيفّفيّاجتماعّالمائدةّالثقافيةّالرفيعةّ
المستوى ّبيف ّالصيف ّوالدوؿ ّالعربية ّوزير ّالثقافة ّالفمسطيني ّالدكتور ّ(عطا ّاهلل ّأبو ّالسبح) ّفي ّعاـّ

(1119ـ)ّ ,وعقدت ّالندوةّفيّقاعةّالشعبّالكبرى ّبتاريخّ(1119/9/19ـ)ّ,ومثّؿّالجانب ّالصينيّ
فيّىذهّالندوةّوزيرّالثقافةّالصينيّ(سوفّجياّتشنغ)ّ,ومثّؿّالجانبّالعربيّالعديدّمفّوزراءّالثقافةّ

العربّ 9.

1

"خطوات جدٌدة على طرٌق الحرٌر – التبادل الثقافً بٌن الصٌن و الدول العربٌة  ,احداث ثقافٌة" ,بكٌن :مجلة التبادل الثقافً الصٌنً
االجنبً ,2116-3-21 ,ص.111 :
2
اللوح ,2112 ,مصدر سابق.
3
خطوات جدٌدة على طرٌق الحرٌر ,مصدر سابق ,ص.111 :
4
اللوح ,2112 ,مصدر سابق.
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في ّإطار ّبحث ّالتعاوف ّبيف ّالجامعات ّالفمسطينية ّوالجامعات ّالصينيةّ ,قاـ ّسفير ّجميورية ّالصيفّ
الشعبية ّفي ّفمسطيف ّالسيد ّينغ ّواو ّقوه ّبزيارة ّلجامعة ّالنجاح ّالوطنية ّفي ّّ ,1119-9-91واستقبموّ
الدكتورّراميّالحمدّاهللّرئيسّالجامعةّ,وتـّبحث ّإمكانيةّالتعاوفّبيفّالجامعةّوالجامعاتّالصينيةّ,

وصرحّدّ.الحمدّاهللّبأفّالجامعةّبصددّتوقيعّاتفاقيةّتعاوفّمعّجامعةّتاوتشنعّوىيّمفّالجامعاتّ

اليامّةّفيّجميوريةّالصيف ,ومفّناحيتوّعبرّالسفيرّالصينيّعفّبالغّسرورهّلزيارةّالجامعةّوقاؿّإفّ
الصداقةّبيفّفمسطيفّوالصيفّصداقةّعريقةّوقديمةّويجبّالعمؿّالدؤوبّمفّأجؿّتطويرىاّ.وقاؿّإفّ

التعاوفّبيفّالجامعاتّالصينيةّوالجامعاتّالفمسطينيةّوخاصةّجامعةّالنجاحّىو ّمفّاألشياءّاليامةّ
التيّيجبّالعمؿّعمىّتطويرىاّمفّأجؿّتعزيزّالعالقاتّاألكاديميةّبيفّالبمديفّّ ,واّفّالسفارةّالصينيةّ

تعمؿّفيّإطارّىذاّالتوجو ,وفيّنيايةّالمقاءّقدّـّالسفيرّمجموعةّمفّالكتبّحوؿّالصيفّإلىّمكتبةّ

الجامعةّفيماّقدـّأّ .دّ .الحمدّاهللّىديةّرمزيةّإلىّالسفيرّالصيني 9.وفيّّ 1191-1-91قاـّالسفيرّ
الصينيّلدىّفمسطيفّالسيدّليوّايزّىونغّبزيارةّلجامعةّفمسطيفّالتقنية– ّخضوريّ,حيثّتـّبحثّ

افتتحّمختبر ّلمحاسوبّفيّالجامعةّتـّ
ًّا
إمكانيةّالتعاوفّبيفّجامعةّخضوريّوالجامعاتّالفمسطينيةّ,و
تجييزهّبتبرعّمفّالحكومةّالصينيةّ 1.

شاركتّفمسطيفّفيّفعالياتّالدورةّالثانيةّلميرجافّالفنوفّالعربيةّبالصيفّالذيّتـّتنظيموّخالؿّالفترةّ
مفّّ99إلىّّ11يونيوّّ1191فيّالعاصمةّالصينيةّبكيفّ,حيثّشاركتّفرقةّوشاحّالفنيةّالفمسطينيةّ

فيّالميرجافّوذلؾّعمىّىامشّفعالياتّمعرضّاكسبوّشانغيايّّ1191فيّمدينةّشانغيايّ,وقدمتّ

الفرقةّالفنيةّالفمسطينيةّعروضاّفنيةّمتميزةّعمىّمسرحّالجزيرةّالوسطىّالمكشوؼّبحديقةّتشاوّيانغّ,
وعمى ّمسرح ّالقرف ّالػّ 19ببكيف ّوعمى ّمسرح ّالقاعة ّالكبرى ّبمركز ّمعرض ّشانغياي ّالدولي ّحيثّ

شممت ّالعروض ّالفنية ّلوحات ّمف ّالرقص ّالشعبي ّالفمسطيني ّوالموسيقى ّالتي ّتعبّر ّعف ّالثقافةّ
الفمسطينية ّالمستمدة ّمف ّالتاريخ ّالفمسطيني ّالمجيد ّوالحضارة ّالفمسطينية ّالعريقةّ .والقت ّالعروضّ
الفمسطينية ّالترحيبّالحارّمفّالجميورّالصينيّ ,ولفتّانتباهّالمشاىديفّاألزياءّالتي ّارتداىاّالفنانوفّ
والمستمدة ّمف ّالتراث ّالفمسطيني ّالسيما ّالكوفية ّوالعقاؿ ّوالجمباز ّوالسرواؿ ّالتقميدي ّوالثوب ّالنسائيّ

الفمسطيني ّالمطرز ّوالمزركش ّبألوانو ّالخالبةّ .وشاركت ّفمسطيف ّفي ّمعرض ّالتراث ّوالندوة ّالثقافيةّ

العربيةّ -الصينية ّالثانية ّالتي ّتقاـ ّبالصيفّ ,وذلؾ ّبحضور ّوزيرة ّالثقافة ّالفمسطينية ّالسيدة ّسياـّ
البرغوثيّ 3.

1

الموقع االلكترونً لجامعة النجاح الوطنٌة http://www.najah.edu/ar/node/11244 , 2111-7-19 ,
2
الموقع االلكترونً لجامعة فلسطٌن التقنٌة http://www.ptuk.edu.ps/aarticlepage.php?artid=1135 , 2112-9-19 ,
3

" فلسطٌن تشارك فً فعالٌات مهرجان الفنون العربٌة بالصٌن " ,بكٌن :المركز العربً للمعلومات.2111-6-21 ,
http://www.arabsino.com/articles/10-07-13/4098.htm
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وقّعّالمركزّالصينيّلجسرّالفنوفّلمتبادالتّالثقافيةّاتفاقيةّتعاوفّمعّالمركزّالعربيّلممعموماتّببكيفّ,

فيّّ1111-3-19فيّحفؿّأقيـّبمقرّمركزّجسرّالفنوفّلمتبادالتّالثقافيةّ 9.

التعميـّالصينيةّمنحاّتعميميةّجامعيةّألبناءّالشعبّالفمسطينيّلمدراسةّفيّالجامعاتّ
ًّ
تّقّدّـّو ازرةّالتربيةّو
الصينيةّفيّكافةّالمستوياتّالجامعيةّوالتخصصاتّاألكاديميةّ .فيناؾّثمانوفّطالباً ّفمسطينياً ّجامعياّ
بشكؿّدائـّومستمرّيدرسوفّفيّالجامعاتّالصينيةّ,وتعبأّالشواغرّسنوياًّطبقاًّلعددّالخريجيفّ,وىناؾّ

اليّثمانوفّطالباّفمسطينيّاّيدرسوفّفيّالجامعاتّالصينيةّعمىّحسابيـّالخاصّ 1.
ًّ
حو
جمعية الصداقة الفمسطينية– الصينيةّ :

ّوتأسّستّجمعيةّالصداقةّالفمسطينية– ّالصينيةّبعدّإقامةّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّعاـّ(9111ـ)ّ
بيدؼ ّتعزيز ّوتدعيـ ّالعالقات ّالتاريخية ّوالتقميدية ّبيف ّالشعبيف ّالفمسطيني ّوالصينيّ ,وت أّرس ّمجمسّ

إدارتياّالتأسيسيّاألخّىانيّالحسفّ(عضوّالمجنةّالمركزيةّلحركةّفتح– ّمفوضّالعالقاتّالخارجيةّ

لمحركة)ّ,وبعدّوفاتوّترأسّمجمسّاإلدارةّلمجمعيةّاألخّعدنافّسمارةّ(عضوّالمجمسّالثوريّالسابؽّ
لمحركةّوعضوّمجمسياّاالستشاريّالحالي)ّ.وتشارؾّالجمعيةّفيّكافةّالنشاطاتّواالجتماعاتّالثنائيةّ

والعربيةّالصينيةّ,وخاصةّدوراتّجمعياتّالصداقةّالعربيةّالصينيةّالتيّكانتّآخرىاّالدورةّالرابعةّ

التيّعقدتّفيّننغشياّبالصيفّفيّسبتمبرّّ,1191وترأسّوفدىاّاألخّعدنافّسمارةّ.وعممتّالجمعيةّ
عمى ّتنظيـ ّالعديد ّمف ّالفعاليات ّوالميرجانات ّوالحفالت ّالدبموماسية ّفي ّغزة ّوالضفة ّلتعزيز ّوتمتيفّ

العالقاتّالثنائيةّبيفّالبمديفّ,وتوطيدّالعالقةّوتعميؽّالتعاوفّمعّسفارةّجميوريةّالصيفّالشعبيةّلدىّ
دولةّفمسطيفّالتيّكانتّآخرىاّحفؿّوداعّالسفيرّالصينيّالسابؽّوانغّتشيافّوحفؿّاستقباؿّالسفيرّ

الحاليّليوّايتشونغ(ّ 3.)Liu Aizhong
العالقات الثقافية الصينية– اإلسرائيمية:

ّوتشكؿّالعالقاتّالتاريخيةّوالثقافيةّالمدخؿّاألوؿّالكتسابّاحتراـّّ ّوتعاطؼّالشعوبّ .لذلؾّحرصتّ
إسرائيؿّومنذّنشأتياّعمىّإيجادّروابطّتاريخيةّوثقافيةّمشتركةّبيفّالييودّوالصيفّ,وتـّالترويجّلمعديدّ
مف ّالقصص(المشكوؾ ّفي ّصحتيا) ّإلثبات ّوجود ّروابط ّتاريخية ّبيف ّالييود ّوالصيفّ ,واستمرتّ

إسرائيؿ ّفي ّاستغالؿ ّكؿ ّالفرص ّواستخداـ ّكؿ ّإمكانياتيا ّإليجاد ّروابط ّتاريخية ّوثقافية ّمشتركة ّمعّ
الصيفّ,وكافّذلؾّمفّخالؿّعدةّمحاورّ 9:

1

"توقٌع اتفاقٌة تعاون بٌن مركز جسر الفنون للتبادالت الثقافٌة والمركز العربً للمعلومات ببكٌن" ,بكٌن :صحٌفة الشعب الٌومٌة-3-27 ,
http://arabic.people.com.cn/31660/6624232.html .2119
2
اللوح ,2112 ,مصدر سابق.
3
اللوح ,2112,مصدر سابق.
4
الوادي ,2112 ,مصدر سابق ,ص.211-214 :
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 -9اإلعالـّ :نظّمت ّالسفارة ّاإلسرائيمية ّفي ّبكيف ّرحالت ّلمصحفييف ّواإلعالمييف ّالصينييف ّإلىّ
ّواّقناعيـ ّأنيا ّتطبّؽ ّالنظاـ ّاالشتراكي ّفيياّ ,وزيارة ّالقدس ّعمىّ
إسرائيؿ؛ ّلزيارة ّالمستوطنات ّ
ائيؿّوأنياّمدينةّالدياناتّالسماويةّالتيّتتفرعّأوّمشتقةّمفّالتوراةّ,
أساسّأنياّعاصمةّإسر ّ
وىضبةّالجوالفّوغيرىاّمفّالمناطؽّالعربيةّوكأنياّجزءّمفّإسرائيؿّ .واستخدمتّمعّىؤالءّ

ائيؿّوشعبياّدعاةّسالـّوأفّالعربّىـّ
ّ
أساليبّكرـّالضيافةّواألخالؽّالمزيؼّإلظيارّأفّإسر
اإلرىابيوفّوالمعتد ّوفّ,وخمقتّبذلؾّلنفسياّنفوذاّكبيراّفيّمؤسساتّاإلعالـّالصينيةّ,ماّأتاحّ
ليا ّالتأثير ّلصالحيا ّفي ّالرأي ّالعاـ ّالصيني ّولو ّبشكؿ ّنسبيّ .إضافة ّإلى ّافتتاح ّصحيفةّ

إسرائيميةّ(إسرائيميّداي)ّبالمغةّالصينيةّفيّمدينةّشينيانغّفيّشماؿّشرؽّالصيفّ.

 -1افتتاح ّمنتديات ّلمتعاوف ّالصيني ّاإلسرائيمي ّمثؿ ّمنتدى ّشينيانغ– ّإسرائيؿ ّلمتعاوف ّالتجاريّ,
ومنتدىّالصداقةّالصينية–ّاإلسرائيميةّ.

وقصصا ّعفّتاريخّالييودّفيّ
ًّ
الفنيةّفيّالصيفّالتيّتعرضّصورّ
ًّا
 -3إقامةّالمعارضّالثقافيةّو
الصيفّمثؿّ:معرضّ"البرتّأينشتيفّرجؿّالعصرّ",ومعرضّ"خبرةّالصيفّفيّإسرائيؿ".

 -9التركيزّعمىّمراكزّالبحوثّالصينيةّمفّأجؿّتقديـّدراساتّمزورةّ ,أوّلتبنيّوجياتّالنظرّ
ّواّظيار ّأف ّالييود ّمثؿ ّالصينييف ّشعب ّمسالـّ
اإلسرائيمية ّفي ّعرضيا ّلمتاريخ ّوالحاضرّ ,
متميزّ,وأفّأغمبّمشاىيرّالعالـّىـّمفّ
ّ
ومدافعّعفّحقوّفيّالوجودّ,وشعبّعمميّوعمميّ ّو
الييودّ ,ونشرت ّىذه ّالمراكز ّعدة ّكتب ّمثؿ ّ"سمسمة ّالسالـ ّوالتطور"ّ ,و"سمسمة ّالثقافةّ

الييوديةّ",و"الييودّوالماؿ"ّوغيرىا.

 -1كماّأسيمتّفيّتأسيسّعدةّمراكزّلمبحوثّفيّالصيفّمثؿّ:كميةّتعميـّالمغةّالعبريةّواآلدابّ
والتاريخ ّوالديانات ّالييودية ّفي ّجامعة ّبكيفّ ,ومرك از ّأكاديميا ّإسرائيميا ّفي ّبكيف ّحيث ّقاـّ
بترجمةّعدةّكتبّصينيةّإلىّالعبريةّوكتبّعبريةّإلىّالصينيةّ,ومركزّالدراساتّالييوديةّفيّ

جامعة ّنانجينغ ّالذي ّيستقطب ّنحو ّّ 111طالب ّوباحث ّصيني ّسنويا ّلمبحث ّفي ّالتاريخّ

صدرّعدداّ
ًّ
الدعـّمفّعددّمفّبيوتّالماؿّالييوديةّ,وأ
ّ
والثقافةّالييوديةّ,ويتمقّىّىذاّالمركز ّ

ّوأساطير ّالييود ّالصينييف ّوالييود ّفي ّشنغيايّ
مف ّالمنشورات ّأىميا ّ(الموسوعة ّالييودية ّ

صدرّىذاّالمركزّكتباّعفّحياةّييودّ
ًّ
ومعاداةّالسامية)ّ ,ومركزّىاربيفّلمدراساتّالييوديةّّ .وأ
ىاربيفّ,وينظـّدوراتّمشتركةّلمباحثيفّالييودّوالصينييفّ .ومركزّشنغيايّلمدراساتّالييوديةّ

الذيّينشرّدراساتّمتعمقةّبتاريخّوجودّالييودّفيّشنغياي.

 -9شبكة ّاإلنترنتّ :لمخاطبة ّالرأي ّالعاـ ّالصيني ّمف ّخالؿ ّعدة ّمواقع ّناطقة ّبالصينيةّ ,مثؿّ
الموقعّاإللكترونيّلمسفارةّاإلسرائيميةّلدىّالصيفّ,الذيّيظيرّالرغبةّاإلسرائيمية ّفيّالسالـّ
سرائيؿّفيّتطويرّالعالقاتّمعّالصيفّ .أماّالموقعّاآلخرّ
ومواجيةّاإلرىابّالعربيّ,ورغبةّإ ّ
فيوّيحمؿّعنوافّ"ييودّالصيفّ",وىوّيتحدثّعفّتاريخّالوجودّالييوديّفيّالصيفّ,ويركزّ
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عمى ّمساعدة ّالييود ّلمصينييف ّفي ّالظروؼ ّالصعبة ّ ّويركز ّعمى ّالعبقرية ّالييوديةّ .والموقعّ

التابعّلشركةّالعاؿّاإلسرائيميةّلمطيرافّالذيّيقدـّمعموماتّسياحيةّ,وغيرىاّمفّالمواقعّولكفّ
جميعيا ّتناقش ّمواضيع ّحساسة ّفي ّالثقافة ّوالتاريخ ّوالسياسة ّ ّوتظير ّوجيات ّالنظرّ

اإلسرائيمية.

 -9تنظيـ ّالجاليات ّاإلسرائيمية ّفي ّالصيف ّمثؿ ّالطمبة ّورجاؿ ّاألعماؿ ّوالسياح ّفي ّأنديةّ
وجمعياتّ ,أىميا ّالجمعية ّالصينية ّالييوديةّ ,ومطعـ ّبار ّ(متزفا) ّفي ّبكيفّ ,ونادي ّجاليةّ
بكيفّ,حيثّتقاـّفيياّحفالتّالعشاءّوالصمواتّالييودية.

ّلمري ّالعاـ ّالصيني ّفي ّتفيـ ّالسياسة ّاإلسرائيميةّ.
وحققت ّىذه ّالجيود ّنجاحا ّفي ّإحداث ّنقمة ّأ

فةّالنتائجّ,مولتّالجياتّالييوديةّحممةّاستفتاءّلمرأيّقامتّبوّمؤسسةّىاريزوفّالصينيةّ
ّ
ولمعر
ّمختمفةّ,وأظيرت ّالنتائج ّأف ّّ%91مفّ
ّ
عاـّّ ,1111شمؿ ّأكثرّمف ّّ 91111صينيّمفّمدف

ائيميةّ,وأفّنسبةّمفّالّيعرفوفّشيئاّعفّإسرائيؿّانخفضتّ
ّ
الصينييفّباتواّأكثرّفيماّلمسياسةّاإلسر
مفّّ%91عاـّّ1111إلىّّ%13عاـّّ .1111
وقّعتّالحكومةّاإلسرائيميةّوالحكومةّالصينيةّاتفاقاّلمتعاوفّاألكاديميّوتبادؿّالطمبةّوالباحثيفّ,وذلؾّ

فيّّ 9.9119ّ -9-1وحتىّأواخرّعاـّّ 1111تـّتوقيعّأربعّاتفاقياتّبيفّالحكومتيفّلمتعاوفّالعمميّ
حدىّعشرة ّاتفاقيةّمماثمةّعمىّمستوىّاألجيزةّ,وتـّإنشاءّصندوقيفّمالييف ّلتطويرّالتعاوفّ
ّ
الفنيّ,واّ
ّ
و

خبير ّوفنيا ّسنوياّلممشاركةّ
العمميّوالفنيّلتمويؿّّ 91مشروعا ّعمميا ّوفنياّ .وتوفدّالصيفّنحوًّّ ّ 111ا

خبيرّسنوياّلمصيفّلتقديـّخدماتّفنيةّ 1.
فيّدوراتّتدريبيةّفيّإسرائيؿّ,وترسؿّإسرائيؿّنحوًّّ ّ931ا

1

اللحام ,مصدر سابق ,ص.114 :
2
الوادي ,2115 ,مصدر سابق ,ص.141-139 :
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الخاتمة
مف ّخالؿ ّما ّتـ ّتناولو ّفي ّدراسة ّالعالقات ّالصينية– ّالفمسطينية ّفي ّالفترة ّ(9191ـ– ّ1193ـ)ّ,

وتناوليا ّبالحيثيات ّوالتطورات ّوالمراحؿ ّكافة ّمنذ ّنشأتيا ّ ّومرو ار ّبالمنعطفات ّالتاريخية ّالتي ّتعرضتّ
لياّ ,والمحددات ّالتي ّأثّرت ّعمييا ّفي ّكؿ ّمرحمة ّمف ّمراحمياّ ,وتأثرىا ّبالعوامؿ ّالمحيطة ّالدوليةّ

ّواإلقميميةّوالداخميةّ,وبناءّعمىّالتفاصيؿّكافةّالتيّتطرقتّلياّالدراسةّ,تـّالتوصؿّإلىّالنتائجّاآلتيةّ ّ:
 -9إفّالسياسةّالخارجيةّأليّدولةّىيّعنصرّرئيسيّمفّعناصرّالسياسةّالعامةّلتمؾّالدولةّ.
ويتأثرّرسـّتمؾّالسياسةّبالعديدّمفّالمحدداتّالخارجيةّوالداخميةّ ,وتتمثؿّتمؾّالسياسةّفيّ

مجموعةّمفّالق ارراتّوالسموكياتّالتيّتتخذىاّالدولةّفيّالبيئةّالخارجيةّ,وذلؾّانطالقاّمفّ

ال ّإلى ّتحقيؽ ّمكانتيا ّعمىّ
مصالحيا ّالوطنيةّ ,وتحقيقا ّألىدافيا ّالداخمية ّوالخارجيةّ ,وصوًّ
المستوىّالدوليّواإلقميمي.

 -1تختمؼ ّالدوؿ ّبمدى ّتأثيرىا ّوتأثرىا ّبالنظاـ ّالدوليّ ,فمنيا ّما ّتكوف ّالعبا ّرئيسا ّومؤث ار ّفيّ
النظاـّالدوليّ,ومنياّما ّتكوفّمتمقياّلمتأثيرات ّالخارجيةّدوفّالتأثير ّفيّالنظاـّالدوليّأوّفيّ

اّفيّالنظاـّالدوليّ,والتيّ
ّ
ويمكفّاعتبارّالصيفّمفّالدوؿّالتيّتمعبّدوراّر ًّ
ئيس
ًّ
الحدودّالدنياّ.
ّابتداء ّمفّ
ًّ
تؤثّر ّفيو ّتأثي ار ّكبي ارّّ .واّف ّكياف ّالفمسطينييف ّالسياسي ّفي ّكافة ّمراحؿ ّتكوينو,
حركاتّالتحررّومنظمةّالتحريرّّووصوالّإلىّالسمطةّالوطنيةّالفمسطينيةّ,ليوّمفّالكياناتّ

السياسيةّالمتمقيةّلمتأثيراتّالدوليةّ.

النظاـّالدوليّالحاليّيتجوّنحوّالنظاـّالمتعددّالقطبيةّ,واّفّالمؤىالتّالقطبيةّالجديدةّلـّتعدّ
ّ
ّ -3
ّواّف ّالصيف ّأحد ّاألقطابّ
تقتصر ّعمى ّالقوة ّالعسكريةّ ,فيناؾ ّمؤىالت ّاقتصادية ّوثقافيةّ ,

العالميةّالقادمةّإفّلـّتكفّأىميا.

ّ -9السياسةّالخارجيةّالصينيةّالقائمةّعمىّتحقيؽّالمصالحّالوطنيةّ,اعتمدتّفيّالفترةّالماويةّ
عمىّاأليديولوجياّلتحقيؽ ّمكانتيا ّالدولية ّالتي ّكانتّتطمح ّإلىّتحقيقيا ّلموصوؿ ّإلى ّمكانةّ
القطب ّالثالث ّمع ّالواليات ّالمتحدة ّواالتحاد ّالسوفييتي ّالسابؽّ ,ولكنيا ّتغيّرت ّبعد ّوفاة ّماوّ

تسي ّدونغ(ّ )Mao Zedongو ّعودة ّدينغ ّتشياو ّبينغ(ّ )Deng Xiaopingالى ّالسمطةّ.
واعتبرتّأفّتحقيؽّالمصمحةّالوطنيةّواألىداؼّالعمياّلمدولةّالّيمكفّأفّيتحقؽّإالّببناءّدولةّ
ّواّف ّالطريؽ ّلذلؾ ّيكوف ّعبرّ
عصرية ّتمتمؾ ّالقوة ّالعسكرية ّواالقتصادية ّالحديثة ّوالمنافسةّ ,

التحديثاتّاألربعةّالتيّتستدعيّالتراجعّعفّالتشدّدّاأليديولوجيّوالتواصؿّمعّالعالـّالمتقدـ.

 -1السياسةّالخارجيةّلمكيافّالسياسيّالفمسطينيّفيّكافةّمراحؿّتكوينوّكانتّتيدؼّإلىّتحقيؽّ
المصمحة ّالوطنية ّالعميا ّلمشعب ّالفمسطينيّ .واعتمدت ّفي ّذلؾ ّعمى ّالتواصؿ ّمع ّالجميعّ

ّواّظيار ّالحقوؽ ّالفمسطينية ّومحاولة ّالحصوؿ ّعمى ّالدعـ ّبكافة ّأشكالو ّالسياسية ّوالعسكريةّ
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ّواّف ّالصيف ّالشعبية ّكانت ّإحدى ّاألطراؼ ّالدولية ّالتي ّلجأ ّإليياّ
والمادية ّلتحقيؽ ّأىدافياّ ,

الفمسطيني ّوف ّلمحصوؿ ّعمى ّىذا ّالدعـّ ,وقد ّنجحوا ّفي ّذلؾ ّولكف ّكاف ّبمستويات ّمتعددةّ
وبأشكاؿّمتعددةّ,ومتأثراّبعدةّعوامؿّخارجيةّوداخمية.

 -9العالقاتّالفمسطينية–ّالسوفييتيةّكافّلياّتأثيرّعكسيّعمىّالعالقاتّالصينية-الفمسطينيةّ.
 -9العالقاتّالصينية–ّاألمريكيةّكافّلياّتأثيرّعكسيّعمىّالعالقاتّالصينيةّالفمسطينيةّّ.

 -9التغيرات ّالداخمية ّفي ّالصيف ّالشعبية ّكاف ّليا ّتأثير ّمباشر ّعمى ّمستوى ّالدعـ ّلمقضيةّ
الفمسطينيةّ ,فكما ّكاف ّلمثورة ّالثقافية ّتأثير ّإيجابيّ ,كاف ّلمتحوؿ ّمف ّالنيج ّاأليديولوجي ّإلىّ
النيجّالبراغماتيّتأثيرّسمبي.

 -1االنقساـّوالتفكؾّالعربيّوعدـّااللتزاـّبالثوابتّالعربيةّ,يعتبرّمفّأىـّالعوامؿّالتيّأدّتّإلىّ
انخفاضّمستوىّالدعـّالصينيّلمقضاياّالعربيةّعامةّوالقضيةّالفمسطينيةّخاصة.
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التغيرات ّالداخمية ّفي ّالصيف ّالشعبية ّخاصة ّبعد ّاستالـ ّدينغ ّتشياو ّبينغ( Deng

ّ )Xiaopingالسمطةّ ,وانتياج ّسياسة ّاإلصالح ّواالنفتاحّ ,إضافة ّإلى ّتحسّف ّالعالقاتّ
الصينية ّاألمريكية ّواالشتباكات ّالمتفرقة ّبيف ّالصيف ّوفيتناـّ ,جميعيا ّعوامؿ ّساىمت ّفيّ
تحسّفّالعالقاتّالصينية–ّاإلسرائيمية.
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بعدّبدايةّالتوجّوّالعربيّلمحؿّالسمميّلمقضيةّالفمسطينيةّ ّ,وبخاصةّبعدّاتفاقيةّأوسموّ

وتبادؿّالعالقاتّالدبموماسيةّبيفّالصيفّواّسرائيؿّ,حافظتّالصيفّعمىّالتوازفّفيّعالقاتياّ
ّ

يحاتّالعامةّواالبتعادّعفّالخوضّفيّ
ّ
ائيمييفّ,وأصبحتّالتصر
ّ
معّكؿّمفّالفمسطينييفّواإلسر
التفاصيؿّسمةّرئيسةّلمسياسةّالخارجيةّالصينية.
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يرىّالباحثّأفّإجراءّمقارنةّبيفّالعالقاتّالصينيةّ-الفمسطينيةّوالعالقاتّالصينية–ّ

ّعنصر ّإيجابيا ّليذه ّالدراسة؛ ّألف ّالفمسطينييفّ
ًا
اإلسرائيمية ّفي ّالوقت ّالحالي ّقد ّيكوف
واإلسرائيمييف ّطرفا ّنزاع ّفي ّقضية ّواحدةّ ,وعالقة ّالصيف ّمع ّأي ّمنيما ّتؤثر ّعمى ّاآلخرّ,
وتكمفّىذهّالمقارنةّفي:

ّأ -العالقات ّالسياسيةّ :موقؼ ّالصيف ّالسياسي ّمع ّتطبيؽ ّق اررات ّاألمـ ّالمتحدة ّوالق ارراتّ
الدولية ّاألخرى ّذات ّالصمة ّلحؿ ّالقضية ّالفمسطينيةّ ,ومع ّاعتبار ّأف ّالمفاوضات ّىيّ
الطريؽّالوحيدّلحؿّالخالفاتّ,وتشجبّالعنؼّمفّالجانبيفّ,وترىّأفّحؿّالدولتيفّىوّ

الحؿّالمناسبّليذهّالقضيةّمعّضمافّأمفّإسرائيؿّّ.وعيّنتّمبعوثاّخاصاّلمشرؽّاألوسطّ

لمتابعةّالمفاوضاتّ ّوتقريبّوجياتّالنظرّّ .وأطمقتّعدةّمبادراتّلممساىمةّفيّذلؾّ .أماّ
دبموماسياّفييّتقيـّعالقاتّدبموماسيةّكاممةّمعّالجانبيف.

ب -العالقات ّاالقتصاديةّ :العالقات ّالتجارية ّمع ّالفمسطينييف ّىي ّعالقات ّفي ّاتجاه ّواحدّ
ّ
لصالحّالبضائعّالصينيةّّ,وىيّالّتستوردّمفّفمسطيفّسوىّكمياتّمحدودةّمفّالحجرّ
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والرخاـ ّ ,وال ّيوجد ّعند ّالفمسطينييف ّسمعة ّاستراتيجية ّبالنسبة ّلمصيفّ ,وحجـ ّالتبادؿّ
التجاري ّيقدر ّبعدة ّمئات ّمف ّمالييف ّالدوالراتّ ,وىناؾ ّجزء ّمنو ّيصنؼ ّضمف ّالتبادؿّ

التجاريّمعّإسرائيؿّ.وحجـّاالستثماراتّبيفّالجانبيفّيعتبرّضعيفا.

أما ّالعالقات ّالتجارية ّمع ّإسرائيؿ ّفيي ّعالقات ّفي ّاتجاىيف ّوتحافظ ّعمى ّتوازف ّمعيفّ
وتميؿّلصالحّإسرائيؿّفيّبعضّاألحيافّ,وىناؾّالعديدّمفّالسمعّاالستراتيجيةّالمتوفرةّ

عند ّاإلسرائيمييف ّوبخاصة ّسمع ّالتكنولوجيا ّالعاليةّ .وحجـ ّالتبادؿ ّالتجاري ّبيف ّالطرفيفّ
يتراوحّبيفّّ91-9ممياراتّدوالرّ,وحجـّاالستثماراتّالمتبادلةّالّيستيافّبوّ.فإضافةّإلىّ

االستثمارات ّاإلسرائيمية ّالمباشرة ّ ّيمكف ّإلسرائيؿ ّأف ّتوجّو ّالعديد ّمف ّرؤوس ّاألمواؿّ

اليي ّودية ّالعالمية ّلالستثمار ّفي ّالصيفّ .وتقدر ّحجـ ّاالستثمارات ّالصينية ّفي ّإسرائيؿّ
بنحوّثالثةّممياراتّدوالرّ .

ّجّ -العالقات ّالعسكريةّ :عمميا ّبعد ّقياـ ّالسمطة ّالوطنية ّالفمسطينية ّال ّيعتبر ّأفّ
لمفمسطينييف ّعالقات ّعسكرية ّمع ّدوؿ ّالعالـّ ,فيي ّقائمة ّعمى ّأساس ّسمميّ ,والدعـّ

العسكريّالذيّتتمقاهّاألجيزةّاألمنيةّالفمسطينيةّمحدودّومحكوـّباالتفاقياتّالموقعةّفيّ
ىذاّالمجاؿّ .

ّواّسرائيؿ ّفيي ّعالقات ّتحتؿ ّأىمية ّكبيرة ّلكالّ
أما ّالعالقات ّالعسكرية ّبيف ّالصيف ّ
الجانبيفّ,حيثّتعتمدّالصيفّعمىّإسرائيؿّلمحصوؿّعمىّالتكنولوجياّالعسكريةّالمتقدمةّ,

فإسرائيؿ ّتحصؿ ّعمى ّالتكنولوجيا ّالعسكرية ّاألمريكيةّ ,وتمتمؾ ّمراكز ّوشركات ّلمبحثّ
ّوحققت ّنجاحات ّباىرة ّفي ّىذا ّالمجاؿّ .وبالنسبة ّإلسرائيؿ ّفإف ّالصيف ّتعتبرّ
والتطويرّ ,

سوقاّكبيراّومغرياّ,خاصةّبعدّأفّفقدتّالسوؽّاإليرانيّبعدّاإلطاحةّبنظاـّالشاهّوسوؽّ

جنوبّأفريقياّبعدّاإلطاحةّبالنظاـّالعنصريّفيياّ .

دّ-العالقاتّالثقافيةّ:العالقاتّالثقافيةّبيفّالصيفّوفمسطيفّعريقةّعراقةّالتاريخّالطويؿّ
الذي ّيربط ّبينيماّ .فيي ّجزء ّمف ّالعالقات ّالصينية ّالمرتبطة ّباألمة ّالعربية ّواألمةّ

اإلسالميةّ,وىناؾّشواىدّكثيرةّعمىّعمؽّىذهّالعالقاتّ,والمساعيّمستمرةّمفّالطرفيفّ
لمحفاظّعمىّىذهّالعالقاتّوتطويرىاّ ,حيثّيوجدّفيّالصيفّالعديدّمفّمراكزّاألبحاثّ

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

والحضارةّوالثقافةّالصينيةّفيّعددّمفّالبمدافّالعربيةّ,وحسبّماّأفاد ّدّ.شاديّخاليمةّ
يحاّ,وأميفّسرّإقميـّحركةّفتحّفيّ
(أستاذّالقانوفّالدبموماسيّفيّجامعةّاالستقالؿّفيّأر ّ
الصيفّسابقا)ّ:إفّىناؾّدراسةّإلنشاءّمعيدّكونفوشيوسّفيّجامعةّالقدس ّفيّاألشيرّ

القادمةّ,وفمسطيفّتشارؾّفيّأغمبّالمعارضّوالميرجاناتّالثقافيةّفيّالصيفّ .
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ّواّسرائيؿّ ,فعمى ّالرغـ ّمف ّمحدوديتيا ّإال ّأف ّالعمؿّ
أما ّالعالقات ّالثقافية ّبيف ّالصيف ّ

الدؤوبّلمسفارةّاإلسرائيميةّفيّبكيفّودعـّالييئاتّالييوديةّفيّالعالـّحقّؽّنجاحاّكبيراّفيّ
ّ,وأبعدّمفّ
إقناعّالصينييفّبوجودّتاريخّمشترؾّوروابطّثقافيةّمشتركةّبيفّالصيفّواليي ّود ّ

ذلؾّ,حيثّأصبحّىناؾّمنظ ّرّوفّومراكز ّأبحاثّصينيةّتتبنّىّوجياتّالنظرّاإلسرائيميةّ
فيّكثيرّمفّالمواضيعّالخالفيةّ .

مف ّخالؿ ّاالستنتاجات ّالتي ّتوصؿ ّإلييا ّالباحثّ ,فإف ّالدراسة ّاكدت ّصحة ّالفرضيةّ
الرئيسةّ ,فالصيف ّمازالت ّمحافظة ّعمى ّمواقفيا ّالداعمة ّلحقوؽ ّالشعب ّالفمسطيني ّفيّ

إقامة ّدولتوّالمستقمة ّعمىّاألراضي ّالمحتمة ّعاـ ّّ ,9199وحؿّالقضيةّالفمسطينية ّوفؽّ
الق ارراتّالدوليةّذاتّالصمةّ,ولكفّالنظرةّالصينيةّالجديدةّلمقضيةّالفمسطينيةّ,وبخاصةّ

بعد ّسياسة ّاإلصالح ّواالنفتاحّ .جعمتيا ّتتخذ ّمواقؼ ّعامة ّوبعيدة ّعف ّالتدخؿ ّفيّ
التفاصيؿّ ,لعدـّإثارةّالغضبّاإلسرائيميّمفّجيةّ,ولكيّتحافظّعمىّعالقاتياّمعّالدوؿّ
العربيةّوالفمسطينييفّمفّجيةّأخرىّ,فمياّمصالحّمعّالجانبيفّوالّترغبّفيّخسارةّأيّ
منيماّ ,وىذا ّيجعميا ّتقوـ ّبدور ّالوسيط ّالمحايد ّغير ّالمعني ّباتخاذ ّمواقؼ ّحاسمة ّقدّ

تؤديّإلىّخسارتوّأحدّاألطراؼّ .

مف ّخالؿّمقاربةّاالستم ارريةّفيّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّحسبّقاعدةّشارلزّىيرمافّ,
اسةّأفّىناؾّتغيرّفيّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّ,وىذاّالتغيرّيمكفّ
ًّا
يتضحّمفّخالؿّالدر
تصنيفو ّضمف ّالنوع ّالثاني ّوىو ّالتغير ّالبرنامجيّ ,حيث ّحافظت ّالسياسة ّالخارجيةّ

الصينيةّتجاهّالقضيةّالفمسطينيةّعمىّأىدافياّ,ولكنياّغيرتّأدواتّسياستياّلتحقيؽّتمؾّ

األىداؼّ ّ.

أماّأىداؼّالدراسةّفقدّتحققتّمفّخالؿّالشرحّالكامؿّلمعالقاتّالصينيةّ-الفمسطينيةّمنذّ
بدايتياّمروراّبمراحمياّوالعوامؿّالمؤثرةّعميياّومحدداتّالسياسةّالخارجيةّالصينيةّتجاهّ

القضية ّالفمسطينية ّفي ّكؿ ّمرحمةّ ,وصوال ّإلى ّعالقات ّجميورية ّالصيف ّالشعبية ّمعّ
السمطة ّالوطنية ّالفمسطينيةّ ,في ّكافة ّالمجاالت ّالسياسية ّواالقتصادية ّوالثقافيةّ .وبذلؾّ

تكوفّتمتّاإلجابةّعمىّتساؤالتّالدراسةّ,وتـّإثباتّالفرضيةّالرئيسةّلمدراسةّالقائمةّبأفّ
الدور ّالصيني ّداعـ ّلحقوؽ ّالشعب ّالفمسطيني ّولكف ّىذا ّالدور ّال ّيتناسب ّمع ّحجـّ

الصيفّوالّمعّمستوىّتأثيرىاّفيّالنظاـّالدوليّ.ويمكفّتوقعّاألسبابّفيّذلؾّإلىّتراجعّ
القضيةّالفمسطينيةّعمىّسمـّاألولوياتّالعربيةّأوالّ,ثـّانخفاضّسقؼّالمطالباتّالعربيةّ
والفمسطينيةّمفّالقضاءّعمىّدولةّإسرائيؿّإلىّالمطالبةّبدولةّفمسطينيةّإلىّجانبّدولةّ

إسرائيؿّ ,وىذا ّما ّيبرر ّتغيير ّالسياسة ّالصينية ّتجاه ّإسرائيؿّ ,مف ّالمطالبة ّبإزالتيا ّإلىّ
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التعامؿ ّمعيا ّكأمر ّواقع ّوتوثيؽ ّالعالقات ّمعيا ّلالستفادة ّمف ّإمكانياتيا ّاالقتصاديةّ

والعمميةّونفوذىاّالسياسيّفيّالنظاـّالدوليّ ّ.
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