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د.محمد مكرم بلعاوي رئيس المؤتمر

الـصــيني الحوار  تــاريــخ  في  فــارقًة  محطًة  الرائد  المؤتمر  هذا  يمّثل 
ُيرجى الطرفين،  بين  أفضل  لفهِم  ومنطلقًا  الشعبي،  الفلسطيني 
وتـعـزيــز األمد،  طويلة  مشتركة  مصالح  لبناء  صلبة  أرضية  يشكل  أن 
من ينطلق  إذ  وهو  السنوات،  آالف  عمرها  وجودية  صـداقـة  عـالقــة 
الـمـنـطـقة دول  كل  يشمل  كي  واثقًة  بخطى  يسير  فإنه  إسطنبول 
آسيا قارة  يقود  تكامل  حالة  إلى  الشعبية،وصوًال  ُنخبها  ويستوعب 

واالستقرار السالم  بر  إلـى  بأسره  والعالم  بل 

(AMEF) رئيس منتدى آسيا والشرق األوسط



لـمـاذا هذا
المؤتمر؟ 
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التعريف بالقوى اآلســيــويـة والــتـــفــاهـــم
المشترك لتحقيق مزيد من اإلنجازات في
المنطقة الـشـرق أوسطية وزيادة لالبتكار

فــي الــدول اآلســيــويــة الــقــوة الــمـحـركـة   

منذ فـتـرة طـويـلة، كانت الصين تقيم تعاوًنا اقتـصـادًيا
وتجارًيا وثــيًقا مــع دول الشرق األوسط األسيوي في
 المنطقة تجاريًا واقتصاديا وتــزايــدًت وفــي الــســنــوات 
األخيرة تنــامـى دور التنين الــعـالقات الصــيـنية الـشـرق

أوسطية السياسية والتنموية والثقافية بشكل كبير  

التأكيد  على أهـمـية القضية الــفــلسـطـيـنـيــة
كـمــدخل رئيسي للقوى في الشرق األوسط 
وفــعــالــيــة الـحـضور الصيني الـخـاص بــالـقضية

الفلسطينية في المحافل الدولية.

التأكيد على دور الــقــوى الكـبرى مثل الـــصــيــن
في خلق توازنات فاعلة على المستوى الدولي
للــوقــوف بـــجــانـب الـحـقـوق الـــفـــــلــــســــطـــــــينية
والـتـصـدي لـواقــع الـهيمنة األمريكية وانحيازها

التام للمصلحة اإلسرائيلية

منـطـقـة الشرق األوسط تعتبر نقطة الـتقاء
أساسية لـمشروع "الــحـزام والـطــريق" الصيني
  بـيــن قـــــــارات الــعــالــــــم، لــذلك تنــــطـــلق رؤيـــة  
 الــــــصـــين مــن  أُسس الـــتــعــاون  والــــتنــــمــيـــة

"حــزام واحـد، طــريــق واحـد"  تحت شعار



المؤتمر الدولي األول
مـــنتــدى آسـيـا والــشـرق األوسـط وبــالـتـعـاون مــع مـــجـــمــوعــة مــن الــمــنـظـمــــات

والـــمــؤسســات الـــدولـيـة، وأصـدقــاء الـــشـعـب الـفـلـسـطـينـي فـي جـمهورية الـصـيـن

الـشـعـبيـة، قام بتنظيم مـؤتـمره الـدولي األول "الـصيـن والـقـضـية الـفـلــسـطـيـنية" فـي

خـب وشـخـصـيات سياسية ـُ فندق جوريون بـمـدينـة إسطنبول/تركيا ، بـحضور ومــشــاركــة ن

وأكـــــاديمية وازنـة ومـمـثلين عن عشرات المؤسسات والمنظمات والجهات المهتمة ذات 

الشأن مـن مـختلف دول الـعـالـم .
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عن المؤتمر

4

الرؤية

الغاية

األهداف

تعزيز العالقات الصينية الفلسطينية في كافة المجاالت.

12
استــحـضــار الــعــالقــــــــات الــتــاريــخــيــة

 الصينية الفلسطينية والوقوف على  
أهم الروابط السياسية والثقافية 

التعرف على رؤية واستراتيجية الصين
وطــبيـعـة دورهـا الـنهضوي والتنموي

عـلـى مستوى غـرب آسـيـا

34
استشراف الدور الصيني في السعي لتحقيق
حــل عــادل وشــامــل للــقــضــيــة الــفــلـسطـينـيـة 

إيــضاح الرؤية الفلسطينية للدور
الصـــــينـــي فــي الشرق األوسـط 

التكاتف من أجل خلق مستقبل مشرق للعالقات الصينية - الشرق أوسطية

والتركيز على فلسطين كقضية سياسية وكحق عادل يتعلق بها مـستـقبل

استقرار المنطقة.  
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أعمال المؤتمر  
ل

جدو

المحاور الرئيسية:

تخلل المؤتمر عدة جلسات في مقدمتها الجلسة االفتتاحية الرئيسية، وثالث جلسات علمية حوارية

باإلضافة إلى الجلسة الختامية وتالوة البيان الختامي، ويتوزع جدول أعمال المؤتمر إلى

نحو دور صيني لتحقيق االستقرار في الشرق األوسط.

فلسطين، والتنمية المرتكزة على األفراد، ومبادرة الحزام والطريق.

أبرز المقومات للتقارب العربي الصيني –القضية الفلسطينية نموذًجا

الـنهضة الــصينية والـشـرق األوســط

5

الصين عضٌد داعٌم لنضال الشعب الفلسطيني ضد االحتالل منذ البدايات.

التطور الـــتــاريخي للسياسية الصينية تجاه القضية الــفــلسطينية.

السياسة الراهنة للصين تجاه القضية الفلسطينية ودور العامل اإلسرائيلي.

الصراع األمريكي الصيني وتأثيره على القضية الفلسطينية.

العالقات الصينية الفلسطينية
تــــــــــــاريــــــــــــــخ و حــــــــــــاضــــــــــــــــــــر 

مالمح الرؤية الفلسطينية للدور الصيني تجاه القضية الفلسطينية.

نحو فهم للموقف الصيني من القضية الفلسطينية.

اإلطار الفلسفي للعالقات الصينية الفلسطينية.

مستقبل الدور الصيني تجاه القضية الفلسطينية
هل يصلح الخلل في التوازن الدولي؟ 

الصين والقضية الفلسطينية
رؤيـــــة وآفــــاق مـــسـتـقــبلــيـــــة
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د. موسى أبو مرزوق
رئيس مكتب العالقات الدولية بحركة حماس

الكلمة الفلسطينية

الجلسة االفتتاحية
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الشيخ/ حميد بن عبد هللا األحمر
 رئيس رابطة برلمانيون ألجل القدس

ومؤسسة القدس الدولية

الكلمة
العربية 

انـــطـــالقًا مـــــن الــتـــاريـــــــخ الــمــشترك  عــلينا أن نستثمر إيــجـابية
الــعــالقـة مـــع الـــصين خـاصـة فـي ظـل تنامي تأثيرها العالمي 
تجسد جمهورية الصين ذات الثقل االقتصادي والسياسي

أهـــمـية فـي إحــقــاق الــحــق ولجم الــعـدوان وكبح الــــتـطـرف 
الــذي بات سـمـة واضحـة للحكومات اإلسرائيلية الـمـتـعـاقبة
إن استمرار االحتالل اإلسرائيلي ألرض الــــشــعـب الــفــلسطيني

لهو أكبر عقبة أمام منـ،طقة أمـنـة تشكل بيئة سليمة لتحقيق
أهداف الـمـشروع الصيني "الحزام والطريق" في خدمــة شعوب

المنطقة والعالم
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Prof. Dr. Gao Shangtao
 مدير مركز دراسات الشرق األوسط التابع لجامعة

الشؤون الخارجية الصينية

ال بـد أن تكون هنالك محاوالت دولية سريـعـة لـضـمـان الـــ،سيادة
والسالمــأ راضيهم، التامة للفلسطينيين على وهو ما سيحقق 

 األمــــــن في المنطقة.  

تقف الصين إلى جانب الشعب الفلسطيني أسـاس وحــقـوقه
وهــــي تــــدعــم حــــــل الــــدولتين على حدود لــدولة عــــام 1967

فلسطينية مستقلة والـــقــدس الــشــرقـية كــــعـــاصـمــة.  

الكلـمـة

الصـينية 



11

العالقات الصينية
الفلسطينية 

تـــاريخ وحـاضـر

الجلسة األولى

أ. محمد صوالحة
مدير الجلسة األولى

شكلت اتفاقية أوسلو كارثة على العالقات الفلسطينيــة
 الــــعـــالـميــة وأعـطــت شـــرعية لالحتالل وأضـرت بــالتضامـن

 الـعـالمي مـع الــــــشــعــب الـــــفـــــلـــســــــطـــينـــي 

 إن الــوضع الحالـي يتطلب نظرة فاحصة في كيفية  من االستفادة
 هذه العالقات مع هذه الدولة العمالقة التي متوقع أيضًا أن تكون

الدولة األولى اقتصاديًا قريبًا
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الــصين تعتبر فـلسطين جـزء مهم مـن حـركـة
التحرر الوطني على مستوى الشرق أوسط 
وتنظر إلى إسرائيل باعتبارها دولة وليدة للغرب

Prof. Ding Long
أكاديمي في معهد دراسات الشرق األوسط

جامعة شنغهاي للدراسات الدولية 

التطور الـــتـــاريـخــي للسياسية الصينية
تــــجــــــــاه الــقــضــيــة الــــــفـــــــلــــــسـطينية 

إن موقف الصين من القضية الـــفــلسطينية لــــم يتـــــأثــــر
وما زالت تدعم حقوق الشعب الفلسطيني رغم موجات
التطبيع بيد الدول العربية وإسرائيل، وبكين جــــــــــاهــــــــــزة 

للعب دور أكبر في دفع عملية السالم في الشرق األوسط
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د. ربحي حلوم
أمين العالقات الدولية للمؤتمر

الشعبي لفلسطينيي الخارج

على أرضيتها الــصـلبة وخلفيتها الــــنـــضــــالـــيـــة اللتين تــــأسسـت عليهما
جمهورية الـــصــين الشعبية والمتوائمتين مع تطلعات ونضاالت الشعوب

الواقعة تحت االحتالل والمقتلعة من أوطــــانها وأرضــهــا وثــــرواتها، كانت 
الصين محجًا للثورات النضالية ولكل حركات التحرر في العالم .

الصين واحدة من أولى الدول التي أعلنت موقفها الرافض لالحــتالل
الصهيوني لفلسطين والـــــداعمة لـــنضال الـــشـــعــب الـــفـــلــســطيني 
فــــي بــــواكـيـر ثورته منذ انطالقتها في يناير عـــــــــام 1965، ومنذ ذلك
الحين كـــــــانـــت ومـا زالت إلى حد ما ثــابتة فـي مـعـظـم األوقــــات في

العديد من مواقفها المساندة للقضية الفلسطينية. 

الـــصيـــن عضٌد
داعـــٌم لـنـضال  

الــشـــعـب الفلسطيني 
ضد االحتالل
منذ البدايات 



14

الــصراع األمــــريكي
الـــصـينـي وتــأثيره 

على  الــقــضــيــــة 
 رئيس مـــركــز دراســـــاتالـــفـــلســطـيـنـية

(CIGA) اإلسالم والشؤون الدولية

د. سامي العريان

الـصعود الصيني ومــا يمثله مـن تحدي للواليات المتحدة، يتيح فرصة الستغاللها
الـــــــــــفـــــلـسطينية ومـنـاهـضة لـصـالح الـقـضـيـة الـفلـسطينية ومـنـاهـضة لـصـالح 
الـقـضـيـة نفوذ الـقوى االستعمارية الداعمة لالحتالل اإلسرائيلي؛ والـعـالقــة مـع

الصين فـي حال تبلورها وتعززها، فإنها ال تعني بحال التنازل عن كامل تراب فلسطين 

 تـطوير الـعـالقـات الـثنـائية بين فلسطين والصين يصب في صالح الطرفين
 ال سيما بكين، فتصعيد ودعم القضية الفلسطينية من قبل الصين سيخفف
مـن حدة حرب الواليات المتحدة الـــســـياسيـة ضدها بجانب حلفائها الغربيين
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 رئيس مركز دراسات
الـــشـرق األوســــط

أ. جواد الحمد

الـســــياسة الـــراهنة للصين تـجاه الــقـضية الـفـلـسطينية تـخـتـلف عن
الـــــواليات المتحدة في مسألة تبني مبدأ حل الـــدولتين، وهي تؤكد 
على ضرورة أن تكون لفلسطين سيادة كاملة على أراضي عام 1967

الـــصيــن تــعــتبر الــقــضـيــة الــفــلــســطــيـنـيــة قـضـيـة عــــادلـــــة، ودائـــمـــًا
مـــا تطالب الواليات المتحدة بالضغط على االحتالل لوقف االستيطان

وتوجد نواح إيجابية قـــادمــــة من بكين، مثل منع مواطنيها من الــعمل   
في المستوطنات التي ُتنبى على أراض الضفة الغربية .   

السياسة الــــراهنة
للصين تجاه القضية
الــفـلسطينية  ودور
الــعـامل اإلسرائيلي
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النهضة الصينية
والشرق األوسط 

 مدير الجلسة الثانية

أ. يونس أبو جراد

هناك تحوالت جارية لعالقة الصين مع المنطقة العربية والـــمــنـــطـقة
الشرق أوسطية، وحتمية وجود دور صيني مقبل في هذه المنطقة 

بناًء على المعطيات التي طرأت في المرحلة األخيرة 

ولـكن يبقى السؤال هل  هــــــــــــــــنــاك تــــحـــــول إيــجابي حــــقيــقــي 
للــــــــســـيـاســيـــة الخارجية الصينية، وكيفية تعاطي الدول العربية
والشرق أوســــــطــية مــــع مسـتـقـبـل ممكن أن ينحسر فيه الـنــفوذ

األمريكي في الــــمــنــطـــقــة وينمو فيه الـــنـــــفــــوذ الـــصـــينــي؟  

الجلسة الثانية
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 رئيس المعهد
الباكستاني الصيني

Mr. Mustafa Hyder Sayed

يجب الحديث بصوت واحد مـــع الـــصــيــن حول الــقــضــية الفلسطينية
وتشكيل تحالف للضغط من أجل تقديم دعم واضــح لـحـقوق الشعب
الـــفـــلــــــسطينية ويجب استثمار الــــــمــــصــــالـــح التي تــــريد الــــــصـــيـــن

تحقيقها، وعلى رأسها التحرر من سياسة االحتواء األمريكي.

على الشعب الفلسطيني العمل بشكل موحد لتسويق قــضـيتــه وأن
يكون لديه مطالب مـــنطـقية ويضع توقعات واقعية من الـــــــــصين فال
يمكن أن نطلب من الصين قطع عالقتها بإسرائيل فمصالحها التجارية

معها كبيرة وال يمكن تهميشها الى جانب الصناعات التكنوليوجية.

 فلسطين، والـتنـمية
المرتكزة على األفراد

ومبادرة الـــحـــزام والــــطريـــق
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مـدير عام مركز الزيتونة
للـدراسات واالسـتـشارات

أ. د. محسن صالح

أصبح هناك مكانة دولية مختلفة للصين عما كانت عليه عـنـدما
تبنت سياسية الصعود السلمي، اي حالة تموضع دولي جـديد 
وامكانية دخولها كـــالعب جديد أو مــؤثر جديد في الــــمــنطــقـة
وتــــراجع في االحتياجات األساسية للصين من االحتالل اإلسرائيلي
والعالم الغربي وبالتالي تراجع في القيمة االساسية إلسرائيل. 

هــنـاك مـتغيرات يمكن أن تـــــــــدفع الصين للعب دور أكبر فعالي فــي الــشـرق
األوســط والــقـضـيـة الـفـلسـطـينيـة، والـــــجـــــانب الــفــلــســطــينــي والـــعـــربـــي
واإلسالمي مـدعو إلـــى تــفعيل التعامل مـع الصين واالرتقاء بالـعـالقة مــعها

بحيث تخدم المصالح الفلسطينية .

نـحو دور صيني
لتحقيق االستقرار في 
الــــشــرق األوســــــط 

18
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باحث في مركز دراسات الشرق األوسط
بجامعة صون يات سان الصينية 

 أ. داوود المالحي

الجانب الصيني والعربي، يعانيان من سيطرة القطب الواحد وهو الواليات الــمتحدة
وهيمنتها وضغطها على الدول وهو ما يجعل هناك مجال أكبر لتقارب بين الجانبين.

هناك معوقات تمنع الــتـقــارب الـــعـــربي الصيني، مــنـهـا قصور فهم الــــشـعب الصيني
للثقافة العربية والصراع الفلسطيني اإلسرائيلي، باإلضافة إلى ضعف التواجد الفعلي 
الــــعـربي والفلسطيني في الصين، وعــدم وجــــــود تجمعات أو منتديات عــــربية صينية

داعــــمة للقضية الفلسطينية، وضعف الوسائل العربية التي تخاطب الجهات الصينية. 

أبرز المقومات للتقارب
العربي الصيني 

القضية الفلسطينية
نموذًجا 



مدير الجلسة الثالثة
د. عدنان أبو عامر

 صــنــاع الــقــرار الــفــلــســطـيني، وعلى اختالف مـــــــــستوياتهم، مطالبون بـــــــــــــأن
 يــــــأخذوا بالتوصيات الــصــادرة عـــن هــذا الـــمـــؤتمر، والــــــــمـــالحظات التي دونها

 الباحثون، وصوال إلى عالقة مستقيمة مع الــــصــيــــن تــــــــخـدم باألساس قضيتنا
العادلة وتحشد لها اإلمكانات، وتــجــلب إلى صـــفــهـــا الــدول الكبرى في العالم.

يشكل هذا المؤتمر إضافة نوعية للعمل نــحــو استعادة الــــعــــالقات الصينية
الفلسطينية بعد هذا االنــقــطــاع الــــطـــويل وال ســيــمـــا أن االحتالل يــســابــق 

الــزمــــن لتطوير عـــــالقــــاتـــه مــــع بـــكــيــن رغم الغضب األمريكي من ذلك. 

الجلسة الثالثة: "الحوارية"
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الصين والقـضية
الـــفـــلسطينية
رؤيــة وآفــــاق 
مــــــسـتقبلية



(AMEF) رئيس منتدى آسيا والــشرق األوســط
د. محمد مكرم بلعاوي

مـالمح الــرؤية الفلسطينية للدور الصيني
تجاه الـــقــضــية الــــــفـــلـــســـطـــيــنــيــــــــــــــــــة

21

إن استعادة الصين لدورها، سيسهم بشكل فعال بنهوض القارة
اآلسيوية عـــــــامــــــة، ويـــعــطي أهـلـــهـــا األمل بالتحرر مـــن القوى
االستعمارية، وهو ما يلقى ترحيًبا في عــمــوم بــــــــــلـدان الـــقـــــارة
وخــصـــوًصا فـــي البلدان العربية واإلسالمي، خاصة من االحتالل

الحالي الوحيد في هذا العالم وهو االحتالل اإلسرائيلي.

لم تفرض الصين هيمنتها باســتـعــمــارهـا لآلخرين، بــــل اعــــــتــمـــدت
عــلــى سياسة عـــــدم الــتـدخــل وحــل الــــنـــزاعـــات بيـن الــــــشــعــــوب 
مـمـا كــســبها ثقة الـــــدول األخرى؛ وال يمكن للعالم أن يستقر دون 

استقرار قارة آسيا -وخصوصًا غرب آسيا- وفي القلب فـلـسطين. 

رئيس المؤتمر
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 رئيس قـسـم اللغة الــعــربية ومــديــر
المركز الثقافي بجامعة صون يات سان

Prof. Dr. Seid Ma Yanzhe

نحو فهم للموقف
الــــصــيــــنــي من 

الـقـضـية الفلسطينية

القضية الفلسطينية لم تكن يـومـــًا قـضية صــراع ديني وإنما قضية
شعب طرد من أرضه بقوة احتالل مدعومة من قوى عالمية.  

الموقف الصيني الداعم للقضية الفلسطينية اتخذ عدة مسارات على
أساس أنها تؤمن وتؤيد كفاح الشعب الـــفـــلــسـطيني، والـــــصــــين من 
أوائل الدول التي رفضت االعتراف بإسرائيل واعترافت بمنظمة التحرير.

تسعى بكين بأن يكون لها دورًا أوسع في الشرق األوسط إلعادة هـــيكلة
النظام الدولي أحادي القطبية، حيث إن توجه الصين نحو الشرق األوسط

توجهًا استراتيجيًا 



األمين العام للمؤتمر الشعبي
لــفـــلـسـطــينيي الــــــخــــارج 

المفكر العربي/ منير شفيق
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اإلطار الفلسفي للعالقات الصينية الفلسطينية

الصين فيما مضى كانت دولة مــحــاصرة مـــــرت بالتجربة التحررية
وكـــــــانت تمتلك استراتيجية عليا تتمثل بتشجيع حركات التحرر 
وأن تكون في مقدمتها، فقد كانت الصين تدعم الفلسطينيين

وفي أواخر الستينات اعتبرت فلسطينية أكثر من الفلسطينيين 

الصين دولة تــــحــكـــمها استراتيجيتان داخلية وخارجية، والقراءة
الدقيقة لهما هي التي تقرر كيف ستكون العالقة بينها وبين 

فلسطين أو غيرها 



جــلــســـة
فــــلــســطــــين 
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منتدي آسيا والشرق األوسط بالتعاون مع مجلس العالقات الدولية نظم

فعاليات (جلسة فلسطين) للمؤتمر الدولي األول "الصين والــــقــضـــيـــــــــــة

الفلسطينية" فــي ضـــوء استراتيجيتها في الشرق األوسط. وتأتي هذه

الجلسة استكماًال لـجـلسـات الـمـؤتـمـر الـذي عـقـد فـي إســــطنبول بحضور

ومــشــاركة شــخـصـيــات دولية وصينية وفلسطينية وازنة على المستوى

السياسي واألكاديمي، وقد تناولت الجلسة على عدة محاور هــــــامة مثل

تــاريـــخ الـسـياسـة الــخارجية للــصــيـن والـمـوقــف الــصـيـنــي تــجــاه الـــقضية

الـــفلــســطـيــنيــة ومستقبله، باإلضافة إلى إستراتيجية الصين ودورها في

تــحـقـيــق الـسـالم فــي الـشـرق األوسط، وفـرص دعـوات الــصيــن الستضافة

محادثات سالم والتحديات التي تواجه ذلك.
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د. باسم نعيم
رئيس مجلس العالقات الدولية - فلسطين

في ظـل الهيمنة االمــــريكية، لآلسف فإن الميزان الدولي مختل لـــصـــــالــــــــح
االحتالل الصهيوني والــصـيــن يمكن ان تشكل معادلة استراتيجية لــــنصرة 

الحق الفلسطيني، السيما في ظل تاريخ الصين المعروف بـرفـض الـهـيـمـنـة 
واسـتـعـمـار الـشـعـوب االخـرى، والـقـائــــم على التعاون والمنفعة المشتركة. 

تمتلك الصين الكثير من المقومات لتكون موازنة للهيمنة األمريكية، ولم
تكن الـــصــين في يـوم مــن األيام دولة استعمارية ولم تشن حروب ضد أي 
دولة وتقوم فكرة مشروع الحزام والطريق الذي أنشأته الصين على تنمية 

وزيادة االقتصاد العالمي. 
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د. غسان وشاح
رئيس قسم األثار والتاريخ - الجامعة االسالمية

الصين تعتبر من أوائل الدول التي اعترفت بمنظمة الـتـحرير
ورفضت االعتراف بإسرائيل، وسبب تراجع الموقف الــصــيني 

أنها في مطلع السبعينات أصبحت تركز على البناء الـداخـلي 
وتخفيف الصراع مع الخارج؛ واليوم هي مطالبة بــمـضاعـفـة 

جهودها في دعم القضية الفلسطينية ذات الثقل السياسي 
الكبير، على أساس أنها مرت بنفس التجربة التحريرية.

د. باسم الصرفندي
 مختص في الشؤون الدبلوماسية

والقنصلية وإدارة المراسم

الدول العربية واإلسالمية في العالم مطالبة بتوحيد الجهود
من أجل مقاومة سياسة القوة العظمى في الشرق األوسط

والصين مدعوة إلى إيالء أهمية للحوار مع حـــــــكـــــومــــــات
ومنظمات وشعوب الدول العربية، والشعب الفلسطيني 

وتعزيز التوافق المتبادل تجاه قضايا المنطقة المركزية.
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د. بثينة الزواهرة
 أكاديمية أردنية ومحاضرة بجامعة

صون يات سان الصينية

د. علي حسن أبو رزق
 كاتب وباحث فلسطيني مهتم

بالعالقات الدولية

الصين ترى أن األمن الدولي واالستقرار قائم على احترام
سيادة الدول على عكس التوجه األمريكي، ومن الـمهم 

جدًا االستفادة من التحوالت الــسـيــاســة وتنامي الـدور
الصيني في زيادة دعم القضية الفلسطينية 

مــنــطـــقــة الــشــرق األوســط تـقــع فــي قلب الحلم الصيني مـشروع
"الــحــزام والــطــريــق" وفــشــل الــواليـــات الــمــتـحــدة في الـضـغط

على بوقف المجازر المرتكبة ضد الشعب الفلسطيني هو فرصة
للـصين للتقدم في الملف الفلسطيني والضغط على إسرائيل 

لوقف عـدوانها وبناء مستوطناتها
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أ. وائل المبحوح
 أكاديمي فلسطيني وباحث

في الشؤون السياسية

أ. بدر الدين صيام
 مساعد باحث في جامعة الدفاع

الوطني الماليزية

التحول في الموقف الصيني تجاه الشرق األوسط وليس فقط
الـــــقـضـية الفلسطينية يعود إلى المعضلة االستعمارية، بمعنى

أن الصين تــــــــــعــــــاني فـي تــــــأمــيــــن مــــــــــــحــيــطــهـــــا الـــــمـــباشر  
بـسبب وجـود قـوى أخرى حولها تحد من قدرتها على الــــتــــــأثير 

في الــشـرق األوسط

الـشرق األوسط يمثل أهـم منطقة جغرافية للصين خــارج حدود أسيا
 والمحيط الهادئ، وهو يحمل فــرص كـبيرة لالستثمار ولــمــوازنــة 

ومــنــافـسـة الـنـفــوذ األمــريـكـي فـي الــــمـــــنــطـقـة، وتـــــــــــــــــزايــــد
االهتمام الصيني في المنطقة  سيشكل فرصة لكسر الهيمنة

األمريكية على المنطقة وعلى القضية الفلسطينية 
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 مستشار دبلوماسي في
وزارة الخارجية الفلسطينية

أ. تيسير محيسن

م. أحمد نصار
 كـاتب في الشأن الصيني، وعضو

 االتحاد الدولي للكتاب العرب أصدقاء الصين

حافظت الصين على عالقة وطيدة مع الـثورة الفلسطينية
وكـانت مـن أكثر الدول التي تقدم مساعدات لـــــفـــــلسطين
وتقدم الــمـصالح الخارجية على االيدولوجيا شكل نــــقــطـــة

تحول فــــي الـــــسـيـاســة الــخـارجـيـــــة الصينية وذلك يشمل     
التقارب مع االحتالل اإلسرائيلي.

مكانة الصين الدولية وتأثيرها الكبير يدفعنا لمزيد من دراســـــة سـبل
االستفادة من الموقف الصيني؛ والـصين تعي جيدًا مـا يـحـدث في 
الــشــرق األوســط وفــلســـطـيـن بشكل خـــــاص وهـــي تــــــدعــم حـــق
فلسطين في إقامة دولة مستقلة وتـــطـــــلب مـــن إسرائيل االلتزام 

بقوانين وقرارات المجتمع الدولي
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جانب من اجتماعات
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لجان المؤتمر 



البيان الختامي
 اختتم منتدى آسيا والشرق األوسط، أعمال المؤتمر الـــدولـــــي األول
 تحت عنوان "الصين والقضية الفلسطينية"، بالشراكة مع مــجـموعــة
 من المنظمات والمؤسسات الدولية وأصدقاء الشعب اـلفــلسطيني
 فـي جــمـهـورية الــــــــصـيــن الشعبية والــذي جــرى انــــــعــقـــاده يـــــوم
 الــسـبت، 30 أكتوبر 2021، في مدينة إســطـنبـول/تــركـيـا، بــــــــحـضــور
 ومـــــــشــــــــــــــاركــة نـُخب وشخصيات سـياسية وأكاديمية وازنة، على

مستوى العالم

وأعرب المشـاركون، عن تقديرهم للمؤتمر وأهدافه بتعزي الـعـالقات
الصينية الفلسطينية فــي مـخــتـلف المجاالت وبرؤيته التي تــدعـو 

 إلى التكاتف المشـترك من أجل خلق مسـتقبل مشـرق للــعــالقــات
 الصينية الغرب آسيوية، مع التركيز على فلسطين وقضيتها العادلة،

  كحجر أساس في استقرار المنطقة ومستقبلها ككل
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 وجاء تنظيم المؤتمر في وقت مهم، يشهد فيه تنامي الدور الصيني
 عالميًا، وتطورات القضية الفلسطينية في جوانبها المختلفة، وهو ما
 يشـكل خطوة مهمة على طريق بناء جسـور متينة على الـمـستويات

الشـعبية والرسمية، وتعزيز كًال من الفهم والتعاون المشترك

 واستحضر المشاركون في المؤتمر العالقات التاريخية الصينية-الـفلسطينية
 والوقوف على أهم الروابط السياسية والثقافية، مع التأكيد على أن الـتـاريخ
 والحاضـر يدفعان لخطوات موثوقة تجاه مستقبل أكثر اشـراقًا، وبذل جــهود

 حثيثة من شـأنها توسـيع األرضية المشـتركة، نحو تعزيز الشراكة السـياسـية
 واالقتصادية، والثقافية، بين جمهورية الصين الشعبية، والشعب الفلسطيني

وشعوب المنطقة العربية واإلسالمية

 وأكد المشـاركون، على أهمية تعزيز الحوار والتعاون بين الجانبين واالرتقاء
 بمسـتـوى العالقات الصينية الفلسطينية في كافة المجاالت، أخذين فـــي

 االعتبار األوضاع الجديدة وما يتطلبه ذلك من توافق مع المصالح المشتركة
 للشعبين الصيني والفلسطيني والعربي وبما يخدم السالم والتنمية فـــي

العالم



وخلصت النقاشات، وكلمات المشاركين
إلى جملة من التوصيات أهمها:

أوًال: سياسيًا
أهمية رعاية الصين للقضية الفلسطينية في المحافل والمنظمات الدولية

واتخاذ مواقف من شأنها المساهمة في وقف االنتهاكات بحق الشعب 
الفلسطيني

التأكيد على أن قضـيـة فلسـطين هي القضية المركزية للشـعوب
العربية واالسالمية، وهي المدخل السليم لتحقيق األمن والسلم

في المنطقة مما يساهم في تحقيق تنمية مستدامة وتطوير 
مشاريع اقتصادية صينية-غرب أسيوية أكثر استقرارًا

التأكيد على أن السياسة الصينية بحاجة إلى مزيد
من االنخراط في قضايا غرب آسيا
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ثانيًا: التواصل الثقافي
واإلنساني وحــوار الــحــضــارات 

تعزيز الزيارات واالتصـاالت المتبادلة بين نخب ومــؤسـسـات
جمهورية الصـين الشـعبية والفلسطينية وكذلك العربية

اإلسالمية، وتبادل الخبرات، في مختلف القطاعات. 

دعم التواصل والتعاون بين مـــؤســـــسـات ومـــــــــــنظـــمــات
الـــــمــجــتــمـــع الــمـدنـي الفلسطينية والصينية في كـافـة
الـــــمـــــجـاالت مـن أجـــــل تـــعــــزيـز الـتـفـاهـم والـصـداقـة بـيـن

شـعـوب الـجـانـبـيـن.

الـــدعـــوة لــتــكــثيـف الــمــؤتــمرات واألنشـــطــة الــثــقــافية
وتــعــزيــز الــتبــادل األكــاديـــمــي والــــطالبي والـــعـــلــمـــــــيـة

وبين الباحثين، كمدخل لتعزيز الروابط المشتركة 

الــدعــوة لتبني لــغـة الحوار البناء وتعزيز وحـدة الـــــفـهــــــم
بيـن جمهورية الصين الشـعبية على المستوى الــرسـمي 
وجميع المكونات الحية والمؤثرة في الشعب الفلـسطيني 

وكذلك الفواعل المؤثرة في المنطقة العربية واإلسالمية.
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التكريم
جانب من تكريم الشخصيات المتحدثة ولجان المؤتمر
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منتدى آسيا والشرق األوسط
ة المستقبل، فهي األكبر مساحًة واألكثر سكاًنا واألغنى فــي المصادر الــطــبــيــــعية، واألعلـى فــي تعد� آسيا قار�

ة على صـــعــيـد السياسة مـو البشري� واالقتصادي� في العالم، وتضم دوًال مرشحة للعب أدوار مهم� ـ� مــستـوى الــنـ

يـــــن ا إلى الشرق األوسط بحكم الجغرافيا والـد� الدولية في المدى المنظور مثل الصين والهند، وهي األقرب ثقافي�

ا ـً والتبادل الحضاري، عدا عن التعرض لتجربة االستعمار الغربي وكــونــا دوًال ناميًة أيًضا، وهـذا يـــشــكــل تــــــحــديـ

الستكشاف الفرص المتاحة والمحتملة لخدمة الطرفين اآلسيوي والشرق أوســطي يــأتـــي عــــمـــل مــــنــتــدى

آسـيــا والــشــرق األوســط نـتيجـًة الستـشـعــار الــحــاجة الــمــاســة لـتــعــزيز الروابط وزيادة مستوى الــــتفـاعـل 

بين عموم بلدان قارة آسيا ومنطقة الشرق األوسط، عبر تقديم كل منهما إلى اآلخر، من خالل تسهيل الـــــتـعــارف

والتعاون بين المثقفين والنشطاء وصناع القرار، لـتــبــادل الــخـبــرات واآلراء، واستطالع الفرص المشتركة، ويـــحـدو

المنتدى األمل بإطالق عالقة أكثر حيوية وإيجابَية بين المنطقتين، وأن يشكل مرجعًا بهذا الخصوص لكل المهتمين.



ماذا بعد؟ المستقبل!!
 إذ يــختتم مــنتـدى آسيا والشرق األوسط مؤتمره الدولي األول بــعـنوان

وأمل لتنظيم المزيد من المؤتمرات فهو ينظر بثقة والفعاليات الــنـوعية

في مدن وعواصم القارة اآلسيوية المختلفة، آملين أن يشكل ذلك المنصة

 الحوارية المرجوة لتكامل يقود العالم إلى مزيد من االستقرار والرخاء

"الصين والقضية الفلسطينية"



www.ameforum.net
info@ameforum.net
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إسطنبول – تركيا

 خطوة جديدة في مشوار قديم
(AMEF) منتدى آسيا والشرق األوسط


