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ملخص الدراسة

القضية  من  الصيني  الموقف  يكن  لم 

ايديولوجياً،  أو  براغماتياً  موقفاً  الفلسطينية 

مبادئ  من  نابعاً  مبدئياً  موقفاً  كان  ما  بقدر 

السياسة الخارجية الصينية وتوجهاتها وثوابتها. 

العالم  دول  في  الوطني  التحرر  حركات  فدعم 

تونغ  وتسي  ما  الرئيس  دفع  ما  هو  الثالث، 

إلقامة عالقات دبلوماسية مع دولة فلسطين في 

ذلك الوقت. 

الشؤون  في  التدخل  عدم  مبدأ  من  وانطالقاً 

الداخلية للدول، تسعى بكين ألن يكون لها دوراً 

التعاون  على  قائماً  األوسط  الشرق  منطقة  في 

إيجاد  وتبادل المصالح وتشجيع األطراف على 

شعوب  به  ترضى  الفلسطينية  للقضية  حل 

المنطقة ويحقق األمن والسالم.
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فالتوجه الصيني نحو منطقة الشرق األوسط 

المصالح  من  نابع  استراتيجي  توجه  هو 

وليس  المنطقة،  دول  مع  الهامة  الصينية 

الدور  تعطيل  في  الرغبة  من  فقط  نابعاً 

األمريكي وتحجيمه في هذه المنطقة.

على  الصين  العربية  البلدان  شجعت  وقد 

األوسط،  الشرق  منطقة  في  كبر  أ بدور  القيام 

هيكلة  إعادة  إلى  يؤدي  قد  ذلك  أن  ورأت 

التوازن في  يعيد تحقيق  بما  العالمي  النظام 

العالقات الدولية، ونظرت إلى الصين كسوق 

حالية ومستقبلية كبيرة لمنتجاتها، سواء من 

لرؤوس  آمن  كملجأ  أو  ومشتقاته  النفط 

األموال واالستثمارات. 



العبة  الصين  أن  من  البحث  هذا  أهمية  تنبع 

مهمة في الساحة الدولية، نظراً لما تتمتع به من 

 – ضخم  (اقتصاد  الصلبة  القوة  مقومات 

وقدرات عسكرية متطورة وغير ذلك...)، وكذلك 

أو  اغفالها  يمكن  ال  الصين  لدولة  الناعمة  القوة 

تجاوزها، خاصة وأن التاريخ البشري يحدثنا عن 

تميزت  السنين،  أالف  إلى  جذورها  تمتد  أمة 

وتفكير  مخيلة  من  االستعماري  الدور  بغياب 

التاريخ،  مر  على  وقيادته  الصيني  الشعب 

الحزام  مشروع  أن  تعلمنا  التاريخية  فالخبرة 

المنفعة  أساسه  حضارية  مشروعاً  والطريق 

الشعوب  ثروات  على  السيطرة  ال  المشتركة... 

ونهبها.  

أهمیة الدراسة
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نجيب  أن  الدراسة  هذه  خالل  من  سنحاول 

على األسئلة التالية:

القضية  من  الصيني  الموقف  كان  هل   -1

من  نابعاً  براغماتياً  موقفاً  الفلسطينية 

المصالح المتبادلة بين العرب والصين أم أنه 

السياسة  مبادئ  من  ينطلق  مبدأياً  موقفاً 

الخارجية الصينية وثوابتها ؟

الفلسطينية  للقضية  الصين  رؤية  هي  ما   -2

اإلقليمية  المستجدات  ضوء  في  حلها  وسبل 

والدولية ومبادرة الحزام والطريق؟
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أوًال:
الصین والقضیة الفلسطینیة بعد مؤتمر باندونغ
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 ،1948 عام  أيار   15 في  إسرائيل  قيام  إعالن  بعد 

وكان  بها،  تعترف  آسيوية  دولة  أول  الصين  كانت 

ذلك في عهد شان كاي تشيك. ولكن، وبعد انتصار 

األهلية  الحرب  في  الصيني  الشيوعي  الحزب 

من  األول  في  الشعبية  الصين  جمهورية  وتأسيس 

كتوبر عام 1949 بقيادة الزعيم ماو  تشرين األول/أ

الخارجية  السياسة  مالمح  تغيرت  تونغ،  تسي 

الرغبة  من  الرغم  فعلى  عام،  بشكل  الصينية 

اإلسرائيلية بالتقارب مع جمهورية الصين الشعبية 

والرغبة في أن تكون إسرائيل أول دولة في الشرق 

أن  إال  الشعبية،  الصين  األوسط تعترف بجمهورية 

ماو  كتفى  وا االعتراف  مبادلتها  رفضت  الصين 

تبادل  ولم  ذلك،  على  شكر  بخطاب  تونغ  تسي 

وأربعين  اثنين  بعد  إال  االعتراف  إسرائيل  الصين 

عاماً.

بداية   1955 عام  باندونغ  مؤتمر  شكل  لقد 

الفلسطينية  القضية  على  الصيني  االنفتاح 

والعالم العربي ككل. فرفضت الصين الطلب 

مؤتمر  لعضوية  إسرائيل  به  تقدمت  الذي 

باندونغ، وأعلن رئيس الوزراء الصيني شوآن 

للمؤتمر: "نحن  السياسية  اللجنة  أمام  الي“، 

نؤيد كل القضايا العربية بصفة عامة، ونؤيد 

قضية فلسطين بصفة خاصة، ذلك أننا نؤيد 

أشهر  ومن  المستعبدة".  الشعوب  كفاح 

”ماوتسي  األسبق  الصيني  الرئيس  مقوالت 

الصين  تخشى  اإلمبريالية  ”إن  تونغ“: 

قاعدتان  وفورموزا)  (إسرائيل  والعرب، 

لإلمبريالية في آسيا، أنتم البوابة األمامية لهذه 

هدفنا  الخلفية،  بوابتها  ونحن  الكبيرة  القارة 

كبر قارة في العالم، والغرب يريد  واحد، آسيا أ

يحبنا،  ال  الغرب  استغاللنا،  في  يستمر  أن 

إن  الحقيقة،  هذه  ندرك  أن  علينا  ويتحتم 

المعركة ضد  الغرب هي  العرب ضد  معركة 

أيها  وأمريكا  أوروبا  قاطعوا  لذلك  إسرائيل 

العرب“. 



وفي تلك الفترة لعب العامل األيديولوجي دوراً كبيراُ أثر على الموقف من 

آسيا  فإن  آنذاك،  الصينية  لأليديولوجية  فطبقاً  الفلسطينية،  القضية 

في  المتقدمة  البالد  بينما  العالم،  ريف  هي  الالتينية  وأمريكا  وأفريقيا، 

قام  حين  الصينية  الثورة  نجحت  فكما  المدن،  هي  الرأسمالي  الغرب 

القوى  قبضة  في  الواقعة  المدن  بمحاصرة  الثائر  الصيني  الريف 

االستعمارية األجنبية، فإن الطريق الوحيد لنجاح ثورات شعوب العالم 

الكفاح  الصين  أيدت  لذلك  لمدنه،  العالم  ريف  بمحاصرة  هو  الثالث 

العالمية  الثورة  حركة  من  جزء  أنه  أساس  على  المسلح،  الفلسطيني 

الهادفة إلى إضعاف االستعمار العالمي، الذي تتزعمه الواليات المتحدة، 

للمفهوم  نموذج  هي  فلسطين  في  الثورية  الحرب  أن  أساس  وعلى 

العالم  لمدن  الفلسطيني  الثوري  الريف  محاصرة  عن  الصيني 

"إسرائيل". فالحرب الثورية في فلسطين هي أنموذج للمفهوم الصيني 

على أساس أنه جزء من حركة الثورة العالمية.  
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قد  الصينية  الخارجية  السياسة  وكانت 

الفترة  ففي  عديدة،  جذرية  تغيرات  شهدت 

االعتماد  نمط  من  انتقلت   ،(1966  -1959)

إلى  معه  والتحالف  السوفييتي  االتحاد  على 

التركيز  بمعنى  الذات"،  على  االعتماد  "نمط 

الدولي  للتعامل  صيني  نموذج  تطوير  على 

يستند إلى الموارد الصينية. أما التغيير الثاني 

فكان في الفترة (1966-1969)، حيث حدث 

إلى  األول  النمط  من  وتراجع  جذري  تغيير 

الثقافية  الثورة  سنوات  "العزلة"–  نمط 

البروليتارية الكبرى- حيث قللت الصين من 

تخفيض  ذلك  في  بما  الخارجية  ارتباطاتها 

حجم تمثيلها الدبلوماسي الخارجي وانتقلت 

عام  وفي  الداخلية.  الشؤون  على  التركيز  إلى 

قوامه  ثالث  جذري  تغيير  حدث   1970

"التنويع"  نمط  إلى  العزلة  نمط  من  التحول 

الخارجية،  السياسة  في  نشيط  بدور  والقيام 

والبدء بتنويع عالقاتها الخارجية، بما في ذلك 

المتحدة  الواليات  مع  عالقات  في  الدخول 

األمريكية. 
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العربي  الصراع  بداية  في  الصينيون  اتبع  لقد 

الحياد، ولكن دخول  اإلسرائيلي سياسة مضمونها 

الواليات المتحدة األمريكية في الحرب الكورية جعل 

أداة  أنها  على  إسرائيل  مع  يتعاملون  الصينيون 

والمنطقة  األوسط  الشرق  لتمزيق  اإلمبريالية 

بالتعاطف  حدة  األمر  زاد  وقد  خاصة،  العربية 

العدوان  خالل  إسرائيل  ضد  العرب  مع  الصيني 

شجع  الذي  األمر   ،1956 عام  مصر  على  الثالثي 

العرب على االقتراب من الصين بعد شجب األخيرة 

والعرب،  إلى جانب مصر  ووقوفها  الثالثي  للعدوان 

العربية  لالعترافات  بداية  الموقف  هذا  كان  وقد 

جعل  الذي  األمر  الشعبية،  بالصين  المتتالية 

كثر قرباً من القضية الفلسطينية  الموقف الصيني أ

الصين  باعتبار  وذلك  اإلسرائيلي،  العربي  والصراع 

المنحاز  غير  الثالث  العالم  دول  من  دولة  نفسها 

التي شاركت في مؤتمر  الدول  ”الصين هي إحدى 

باندونغ عام 1955“. 
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ثانیًا:
الصین ومنظمة التحریر الفلسطینیة
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 ،1964 عام  الفلسطينية  التحرير  منظمة 

كانت الصين أول دولة أجنبية توجه دعوة 

وفد  فقام  المنظمة،  لرئيس  رسمية 

 17 الشقيري في  برئاسة أحمد  فلسطيني 

بكين  إلى  رسمية  بزيارة   1965 مارس 

وتم  الي“،  ”شوآن  مع  مباحثات  وأجرى 

حينها فتح مكتب للمنظمة في بكين، وهو 

ما أسهم بشكل كبير في تعزيز الشخصية 

الدولية لمنظمة التحرير الفلسطينية.

دعماً  الصين  قدمت  أشهر  ثالثة  وبعد 

لمنظمة التحرير الفلسطينية بقيمة 7 آالف 

جنيه إسترليني. واعترفت بمنظمة التحرير 

بكين  وبدأت  الفلسطيني،  للشعب  ممثالً 

الصين،  في  الفلسطينية  القيادات  بتدريب 

وأصبحت الصين مصدر السالح األساسي 

نهاية  في  الفلسطينية  للمقاومة 

التنظيم،  تجربة  شكلت  كما  الستينيات. 

أساسياً  جزءاً  الصينية،  الشعبية  والحرب 

من أفكار المقاومة الفلسطينية، ونموذجاً 

لالحتذاء به.

فكانت الصين أولى الدول غير العربية التي اعترفت 

الوقت  في  ورفضت  الفلسطينية،  التحرير  بمنظمة 

بها.  األخيرة  اعتراف  رغم  بإسرائيل،  االعتراف  نفسه 

تقيم  ال  التي  الوحيدة  الكبرى  الدولة  فأصبحت هي 

عالقات مع إسرائيل في تلك الفترة.

عبر  الفلسطينية  القضية  تدعم  الصين  وبقيت 

المسارات الدبلوماسية والمنابر الدولية، فقد أوضح 

الصراع  من  الصين  موقف  الصيني  الخارجية  وزير 

العربي اإلسرائيلي في خطابه في األمم المتحدة قائالً: 

العدوان ضد  هو  األوسط  الشرق  "إن جوهر مسألة 

قبل  من  العربي  والشعب  الفلسطيني  الشعب 

جانب  من  وتشجيع  بدعم  اإلسرائيلية  الصهيونية 

القوى العظمى.  
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الشعب  بحزم  تؤيد  وشعبا  حكومة  الصين  إن 

ضد  العادل  نضاله  في  الفلسطيني  العربي 

النضال  على  بالمثابرة  أنه  ويعتقدان  العدوان، 

العرب  سيستطيع  بالوحدة  والتمسك 

أراضيهم  استرجاع  بالتأكيد  والفلسطينيون 

للشعب  الوطنية  الحقوق  واسترجاع  المفقودة، 

الفلسطيني.

جميع  على  بأنه  تعتقد  الصينية  الحكومة  إن 

الدول والشعوب المحبة للسالم والعدالة واجب 

والشعوب  الفلسطيني  الشعب  نضال  تأييد 

عقد  في  الحق  ألحد  وليس  األخرى،  العربية 

صفقات سياسية خلف ظهورهم لمقايضة حقهم 

في الوجود ومصالحهم الوطنية". 

في  وكأنه  بدا  قد  الصيني  الموقف  يكون  وبذلك 

العربية،  المطالب  والتعاطف مع  االنسجام  قمة 

الصيني  التفهم  بداية  المرحلة  هذه  كانت  وقد 

وأساساً  اإلسرائيلي  العربي  الصراع  لحقيقة 

للتطور الالحق في السياسة الصينية تجاه الصراع 

العربي اإلسرائيلي.   

لم  أنه  إذ   242 رقم  القرار  الصين  رفضت  فقد 

وكذلك  صورة،  بأية  اإلسرائيلي  العدوان  يستنكر 

القرار رقم 338، ومن هذا المنطلق فقد رفضت 

التصويت  امتنعت عن  وقد  تشرين  وقف حرب 

بتاريخ  الشأن  بهذا  األمن  مجلس  قرار  على 

22/ت1973/1. 
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االهتمام  تراجع   1976 عام  تونغ  ماوتسي  رحيل  ومع 

الصين  ركزت  حيث  الفلسطينية،  بالقضية  الصيني 

وبدأت  البالد،  داخل  االقتصادي  اإلصالح  اهتمامها على 

إلى  حاجتها  األوسط من خالل  الشرق  منطقة  إلى  تنظر 

النفوذ  من  والحد  المنطقة  لدول  السالح  وبيع  النفط 

السوفييتي فيها. 

العربي  الصراع  تسوية  تأييد  إلى  الصين  واتجهت 

ديفيد  كامب  اتفاقات  أيدت  فقد  لذلك  اإلسرائيلي، 

عام  اإلسرائيلية  المصرية  السالم  ومعاهدة   ،1978

1979، ولكن موقف الصين لم يتغير من كفاح الشعب 

ضده،  اإلرهابية  إسرائيل  ممارسات  ومن  الفلسطيني 

 1979 عام  درجاته  أعلى  إلى  التأييد  هذا  وصل  حيث 

عندما أعلن رئيس الدولة الصيني آنذاك ”هوا كو فينغ“ 

في خطاب له أمام مجلس الشعب الوطني بأن الحقوق 

الوطنية للشعب الفلسطيني هي حقوق مقدسة، وأن ال 

حل لمسألة الشرق األوسط إال باسترجاع هذه الحقوق 

الشعب  لالجئين من  والسماح  الشرعيين  إلى أصحابها 

دولتهم  وإنشاء  ديارهم،  إلى  بالعودة  الفلسطيني 

المستقلة بعيداً عن الهيمنة واالحتالل.     

االعتراف،  هذا  بعد  للصين  السياسي  النهج  تبدل  فقد 

داخلياً وخارجياً فقد أصبحت استراتيجية الدولة لتحقيق 

قبل  األولويات،  سلم  رأس  على  تأتي  مصالحها 

النوعي في استراتيجية  التبدل  الثورة، وهذا  أيديولوجية 

بمنظمة  الصينية  عالقات  في  أثر  الصينية  الحكومة 

التحرير الفلسطينية خصوصاً وبمعظم حركات التحرر في 

العالم عموماً. 

      

رئيس  أعلن   1979 عام  نوفمبر   29 وفي 

عليها  يقوم  التي  المبادئ  الصين  وزراء 

تأييد  وهي:  األوسط،  الشرق  في  السالم 

أجل  من  كفاحه  في  الفلسطيني  الشعب 

العودة  حق  المغتصبة:  حقوقه  استرجاع 

إلى وطنه، وحق تقرير المصير، وحق إقامة 

دولته، واسترجاع األراضي المحتلة.

وفي عام 1985 عندما أعلن رئيس مجلس 

الدولة الصيني عن تأييد الصين للشعوب 

اإلسرائيلي.  التوسع  سياسة  ضد  العربية 

الخارجية  وزير  أعلن   1986 العام  وفي 

المفاوضات  نؤيد  إننا  آنذاك:  الصيني 

العادل  الحل  تخدم  التي  السلمية 

والشامل لمشكلة الشرق األوسط". 
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بالدولة  اعترفت  الصين  أن  الرغم من  وعلى 

أربع  قبل  أي   ،1988 عام  في  الفلسطينية 

مع  دبلوماسية  عالقات  إقامة  من  سنوات 

ثمانينيات  في  لُوحظ،  فقد  إسرائيل؛ 

وتسعينيات القرن العشرين، وجود تغير في 

الفلسطينية،  القضية  إزاء  الصيني  الموقف 

منسجمة  مبدئية  برؤية  تمسكها  عن  فبدالً 

أخذت  فإنها  الفلسطينية؛  القضية  حل  إزاء 

المهادنة  المواقف  من  تدريجياً  تقترب 

إلسرائيل والواليات المتحدة األمريكية، وهو 

صينية.   تنازالت  على  انطوى  الذي  الموقف 

تقيم  لن  أنها  تعلن  الصين  كانت  أن  فبعد 

دامت  ما  إسرائيل،  مع  دبلوماسية  عالقات 

الفلسطينية،  األراضي  تحتل  تزال  ال  األخيرة 

”أداة  إسرائيل  في  ترى  كانت  أن  وبعد 

القضاء  على  العمل  من  بد  ال  استعمارية“، 

عالقات  إسرائيل  مع  أقامت  فإنها  عليها، 

دبلوماسية، في شباط/فبراير 1992، وهو ما 

إزاء  الصيني  الموقف  في  تبدل  على  انطوى 

قضية العرب األولى. 

الحل  هو  التفاوض  تعتبر  الصين  ظلت  كما 

عليها  تتفق  تفاوضية  تسوية  وتؤيد  الوحيد، 

األطراف المعنية.

 وال شك بأن قضية الصراع العربي اإلسرائيلي 

في  أسهمت  التي  القضايا  مقدمة  في  تأتي 

تعريف الصين على المنطقة العربية، وذلك 

وتأثيراتها  وألبعادها  االستراتيجية،  ألهميتها 

والدولي. والعرب بحاجة  اإلقليمي  الوضع  في 

الصين  القضية، ألن  الصيني في هذه  للتأييد 

العالم  إلى  تنتمي  الجغرافي  موقعها  بحكم 

الوحيدة  اآلسيوية  الدولة  وأنها  كما  الثالث 

في  الدائمة  العضوية  بصفة  تتمتع  التي 

سعت  وقد  الدولي.  األمن  مجلس 

إلى   1949 عام  منذ  الصينية  الدبلوماسية 

األفريقية  الدول  واحترام  تأييد  كسب 

التحرر  قضايا  تبنت  فقد  لذلك  واآلسيوية، 

الوطني ومقاومة جميع أشكال االستعمار. 

في  فائقة  أهمية  األوسط  الشرق  احتل  وقد 

إعالن  منذ  الخارجية  الصين  سياسات 

الصين  جمهورية  قيام  تونغ“  ”ماوتسي 

أهمية  الشعبية  الصين  أدركت  الشعبية، 

قضية فلسطين بالنسبة لألمة العربية، لذلك 

تتأثر  الصينية  العربية  العالقات  كانت  فقد 

الصراع  من  الصين  لمواقف  وفقاً  تتأرجح 

العربي اإلسرائيلي.        
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بقيت الصين الشعبية طيلة فترة الحرب      

إسرائيل  لسياسات  إدانتها  في  صريحة  الباردة، 

فلسطين  في  العرب  بحق  والتوسعية  اإلرهابية 

فرق  ال  أن  ترى  وكانت  لبنان،  وجنوب  والجوالن 

وسياسة  اإلسرائيلية  التوسعية  السياسة  بين 

ال  السياستين  فكلتا  ”النازية“،  الهتلرية  ألمانيا 

الصين  تقم  ولم  التوسعية.  ألهدافهما  حدود 

يناير  حتى  إسرائيل  مع  دبلوماسية  عالقات 

مؤتمر  إلى  جميعاً  العرب  ذهب  أن  بعد   ،1992

مدريد للسالم عام 1991. 

وقد بررت الصين قيامها باالعتراف بإسرائيل بعد 

هذه الفترة، نظراً ألن إسرائيل أصبحت تجلس مع 

منظمة  فيها  بما  للمفاوضات  العربية  األطراف 

حل  إلى  الوصول  بهدف  الفلسطينية  التحرير 

الفلسطيني  الرئيس  أن  كما  العالقة،  المشكالت 

القيادة  إلى  طلب  قد  كان  عرفات،  ياسر  الراحل 

عام  للسالم  مدريد  مؤتمر  انعقاد  الصينية، عشية 

بإسرائيل  الدبلوماسي  االعتراف  سرعة   1991

المؤتمر  في  االشتراك  للصين  يتسنى  حتى 

للشعب  تأييد  من  عنها  عرف  ما  مع  المذكور، 

إسرائيل  أن  إال  الوطنية،  وقضيته  الفلسطيني 

قامت بالتحرك إلقامة عالقات دبلوماسية وتجارية 

وعسكرية مع الصين، 

وكانت األهداف اإلسرائيلية هي:                     

وزراء  رئيس  أعلن  إذ  إسرائيل،  عزلة  إنهاء   -

إسرائيل آنذاك "إسحاق شامير" بعد اإلعالن عن 

عزلة  "إن  بقوله:  البلدين  بين  العالقات  إقامة 

أن  اعتبار  على  اآلن"،  انتهت  قد  الدولية  إسرائيل 

كاملة  دبلوماسية  عالقات  تمتلك  غدت  إسرائيل 

مع أعضاء مجلس األمن الدولي الخمسة الدائمين.

الصين لمراقبة  اتفاقية مع  - قيام إسرائيل بعقد 

األسلحة التي ترسل إلى الشرق األوسط، وهذا من 

شأنه أن يؤثر في الصفقات العسكرية بين الصين 

والدول العربية.                              

                         

ثالثًا: 
الصین وعملیة السالم العربیة االسرائیلیة
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    وهنا نشير إلى أن تطبيع العالقات بين الصين 

القرن  من  التسعينيات  مطلع  في  وإسرائيل 

مهمة  بنيوية  تحوالت  شهدت  والتي  الماضي، 

على الصعيد الدولي، قد دفع التعاون العسكري 

بينهما إلى األمام، إذ وجد كال الطرفين ضالته في 

حين  ففي  بأولويات.  غاياته  عن  وعّبر  اآلخر، 

لتسريب  نافذة  إسرائيل  في  الصين  وجدت 

في  إسرائيل  وجدت  إليها،  الغربية  التكنولوجيا 

في  يساعدها  مهماً  جيوبوليتيكياً  مجاالً  الصين 

إنهاء قطيعة المجال اإلقليمي المحيط بها، وقد 

شرعت وزارة الدفاع الصينية في تحديث جيشها 

المتقدمة،  واألنظمة  باألجهزة  وأسلحتها 

وابتعدت عن فكرة تعزيز جيشها من خالل الكم، 

أقل  قوي،  جيش  إيجاد  فكرة  على  واعتمدت 

كثر تقنيًة، ومسلح بأحدث التقنيات  عدداً لكن أ

الصينية  العالقات  مرت  وقد  العسكرية. 

استقبال  أهمها  عديدة  بمطبات  اإلسرائيلية 

إسرائيل ”للداالي الما“ عام 1994، والذي عدته 

الصين آنذاك تدخالً في شؤونها الداخلية من قبل 

في  األمريكي  العامل  إلى  باإلضافة  إسرائيل، 

العالقات بين الطرفين والذي يسهم في إحداث 

عندما  ذلك،  ومثال  الطرفين،  بين  الخالفات 

إللغاء  إسرائيل  على  بالضغط  أمريكا  أقدمت 

إرسال نظام اإلنذار المبكر المحمول جواً للصين 

العالقات  في  توتراً  هذا  أحدث  وقد   ،2000 عام 

الصينية اإلسرائيلية. 

اتفاق أوسلو، كما  الصين  أيدت   1993 وفي عام 

أيدت اتفاقية السالم األردنية – اإلسرائيلية التي 

وقد   .1994 عام  عربة  وادي  في  بينهما  وقعت 

"تشياي  آنذاك  الصيني  الخارجية  وزير  لخص 

القضية  تجاه  الصين  سياسة  تشن"  تشي 

الفلسطينية في خمسة عناصر، هي: 

المتعلقة  المتحدة  األمم  قرارات  تنفيذ   .1

السالم  مقابل  األرض  وصيغة  األوسط  بالشرق 

المتفق عليها في مؤتمر مدريد.

2. تنفيذ كل االتفاقيات الموقع عليها بشكل جاد 

لتفادي أي تعطيل لعملية السالم.

بأشكاله  في  والعنف  اإلرهاب  على  القضاء   .3

كافة.

عامالً  بوصفه  اإلقليمي  التعاون  تشجيع   .4

تدريجياً  العداء  ونبذ  الثقة  تبادل  على  مساعداً 

بين الدول العربية وإسرائيل.

5. التأكيد على دور المجتمع الدولي في مساعدة 

األطراف المعنية في الشرق األوسط ومساندتها، 

لتحقيق سالم شامل وعادل في المنطقة.
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وعقب وصول حزب الليكود إلى السلطة عام 1996، 

كانت الصين قلقة من جراء توقف عملية السالم في 

لم  البلدين  بين  العالقات  أن  إال  األوسط،  الشرق 

إسرائيل  التزام  بسبب  كبيرة  مشكالت  تواجه 

اختالفات  هناك  تكن  ولم  موحد“،  ”صين  سياسة 

تطوير  حول  اإلسرائيلية  السياسية  األحزاب  بين 

العالقات مع الصين.

الرئيس  بكين  استقبلت   ،1998 العام  وفي 

الفلسطيني ياسر عرفات، وبحضور الرئيس الصيني 

الكبرى،  أتمين"  "تيان  ساحة  في  زيمين"  "جيانغ 

الدولية  والشخصيات  الدول  رؤساء  حيث يستقبل 

المرموقة.
كامب  قمة  وبعد فشل   ،2000 العام  وفي 

ديفيد الثانية، واشتعال انتفاضة األقصى، 

واصلت بكين سياستها الداعية إلى ضرورة 

والفلسطيني  اإلسرائيلي  الطرفين  التزام 

بطريق المفاوضات، ونبذ العنف، واحترام 

لخارطة  دعمها  وأعلنت  الدولية.  الشرعية 

وللجنة  المفاوضات  ولخيار  الطريق 

المتحدة  (الواليات  الدولية  الرباعية 

المتحدة،  واألمم  وروسيا،  األمريكية، 

المتحدة  الواليات  لكن  األوروبي)،  واالتحاد 

األمريكية وإسرائيل كانتا ترفضان عضوية 

الصين في اللجنة الرباعية لموقفها المنحاز 

للعرب على حد زعمهم. 
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الحصار  رفع  إلى  الصين  دعت  حيث 

اإلسرائيلي عن قطاع غزة، وفتح المعابر ودفع 

وطالبت  غزة،  قطاع  إعمار  إعادة  عملية 

إسرائيل بوقف عملية االستيطان في األراضي 

العربية المحتلة بما في ذلك القدس الشرقية. 

وفق  الفلسطينيين  الالجئين  قضية  وبحل 

قرارات األمم المتحدة ذات الصلة. كما تطالب 

من  التي  الخطوات  جميع  بوقف  إسرائيل 

شأنها زيادة حدة التوتر. 

فمع بداية القرن العشرين بدأت الصين تتبع 

سياسة جديدة في الشرق األوسط وذلك على 

ذاتية،  صينية  استراتيجية  رؤية  أساس 

وليس  الوطنية،  الصينية  المصلحة  تحكمها 

دول  سياسات  على  الفعل  لردات  نتيجة 

الصين  أرسلت  المنطلق  هذا  ومن  أخرى، 

مبعوثاً خاصاً إلى منطقة الشرق األوسط وهو 

الدبلوماسي “وانغ شي جيه“ في أيلول 2002 

الصينية  الخارجية  باسم  الناطق  صرح  وقد 

بأن: "الصين ترسل مبعوثاً خاصاً إلى منطقة 

سياستها  بأن  لتؤكد  وذلك  األوسط  الشرق 

شهدت  األوسط  الشرق  حول  الخارجية 

الوضع  مع  التكيف  ألجل  جذرية  تحوالت 

الدولي الجديد، وخاصة مع تحوالت الوضع في 

الشرق األوسط. 

الموضوعية  الحالة  مع  التوافق  ألجل  وأيضاً 

في  المحلية  الشؤون  تأثيرها على  قوة  الرتفاع 

هذه المنطقة، وذلك مع زيادة قوتها الوطنية 

ومكانتها كدولة كبرى".

للصراع  تاريخية  تؤيد تسوية  الصين  أن  ومع 

العربي اإلسرائيلي، إال إنها تتعمد االبتعاد عن 

تعتبرها  كانت  التي  العملية  هذه  تفاصيل 

المتحدة  للواليات  المباشرة  الوصاية  تحت 

هو  للصين  الغالب  الموقف  وكان  األمريكية. 

متصل  هو  ما  لكل  بعد  عن  التأييد 

بالمفاوضات العربية اإلسرائيلية دون التدخل 

المباشر في تفاصيلها، مع االستمرار في نسج 

ولذلك  الصراع.  أطراف  قوية مع كل  عالقات 

لم يكن للصين دور فيما ُعرف باللجنة الدولية 

المتحدة  الواليات  من  المشكلة   � الرباعية 

األوروبي،  واالتحاد  المتحدة  واألمم  وروسيا 

يتصل  ما  متابعة  إلى  هدفت  التي 

بالمفاوضات الفلسطينية اإلسرائيلية. 
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وما يلفت النظر هنا مشاركة الصين، بناء على 

دعوة أمريكية، في مؤتمر أنابوليس الذي ُعقد 

في تشرين الثاني/نوفمبر 2007 بغرض إحياء 

تنتهي  إسرائيلية  فلسطينية  تفاوض  عملية 

األقل،  على  أو  الفلسطينية،  الدولة  بإعالن 

تحدد مالمحها النهائية. وفي هذا المؤتمر طرح 

اعتبره  لما  رؤية شاملة  الصين  خارجية  وزير 

تعزيز أسس السالم في الشرق األوسط.  وقد 

تضمنت خمسة مبادئ على النحو اآلتي:

يشهده  ما  ًإلى  ونظرا  التاريخ،  احترام   .1

يجب  عميقة،  ت  تغيرا  من  األوسط  الشرق 

وأن  الواقع،  تواجه  أن  المعنية  األطراف  على 

تتخذ خطوات جريئة تتماشى مع تيار العصر، 

عقد  في  الشروع  المهم  فمن  ثم،  ومن 

مفاوضات حول قضايا الوضع النهائي. 

ومواصلة  العقبات  وإزالة  العنف  نبذ   .2

ال  فالقوة  السالم،  بمحادثات  الصارم  االلتزام 

يمكنها أن تحقق سالماً دائماً.

متوازنة  كلية  بطريقة  السالم  محادثات  دفع   .3

وتوفير البيئة المؤدية لنجاحها. وبما أن هناك ارتباط 

العربي  الصراع  وقضايا  الفلسطينية  القضية  بين 

محادثات  استئناف  ينبغي  لذا  األخرى،  اإلسرائيلي 

السالم بين إسرائيل وكل من سورية ولبنان، حتى 

الفلسطينيةـ  ولمثيلتها  المحادثات  لهذه  يمكن 

اإلسرائيلية أن تساندا بعضهما بعضاً.

أجل  من  التعاون  وتعزيز  للتنمية  أولوية  إعطاء  4ـ 

تدعيم أساس محادثات السالم، ومن هنا تأتي أهمية 

اإلنسانية  المساعدات  بزيادة  الدولي  المجتمع  قيام 

تعاون  وإيجاد  فلسطين،  إلى  التنمية  ومساعدات 

اقتصادي إقليمي كمدخل لضمان األمن اإلقليمي.

مساندة  وتعزيز  اإلسهامات  وزيادة  توافق  بناء   .5

أن  الدولي  المجتمع  على  ينبغي  إذ  السالم،  عملية 

األطراف  متعددة  آلية  ويقيم   ً وثيقا   ً تعاونا  ينفذ 

لتسهيل ومساندة محادثات السالم.
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التوقيع  الصين  رفضت   2010 العام  وفي 

على وثيقة مشتركة تعّد القدس الشرقية 

عاصمة للدولة الفلسطينية المقبلة، وذلك 

في أعمال الدورة الرابعة لالجتماع الوزاري 

لمنتدى التعاون العربي الصيني.

أن  الصين على  ذلك، فقد حرصت  وبرغم 

تكون مواقفها متوازنة تجاه أطراف الصراع 

إسرائيل  وهي  اإلسرائيلي،  العربي 

العربية  والبلدان  الفلسطينية  والسلطة 

في  تضع  أنها  كما  الصلة،  ذات  األخرى 

بالوساطة،  ما  مرحلة  في  القيام  حسبانها 

عالقاتها  على  حريصة  فهي  ولذلك 

جانب،  من  العربية  البلدان  مع  التقليدية 

آخر.  جانب  من  إسرائيل  مع  والتعامل 

وترى الصين أن التفاوض هو أساس الحل 

 – العربي  الصراع  أنهاء  في  الوحيد 

تتفق  تفاوضية  تسوية  وتؤيد  االسرائيلي، 

عليها األطراف المعنية، وإضافة إلى رفض 

التوقيع على وثيقة تجعل القدس عاصمة 

سابقا  ذكرنا  كما  الفلسطينية،  للدولة 

والذي أُعتبر تنصالً من مواقف سابقة، مع 

الحديثة  الصين  بين  العالقة  أساس  أن 

للدول  الصين  مؤازرة  إلى  يستند  والعرب 

على  وسيادتها  قضاياها،  في  العربية 

أراضيها، وموقفها من العدوان اإلسرائيلي 

على فلسطين.    

جديدة  بمبادرة  الصين  تقدمت   ،2013 العام  وفي 

رئيس  استقبالها  أثناء  الفلسطينية  القضية  لحل 

والرئيس  نتنياهو“  ”بنيامين  اإلسرائيلي  الوزراء 

الرئيس  طرح  حيث  عباس،  محمود  الفلسطيني 

ذات  الصينية  الرؤية  بينغ  جين  شي  الصيني 

الفلسطينية،  القضية  تسوية  حول  األربع  النقاط 

كما يلي:

أوالً: إقامة دولة فلسطينية مستقلة على حدود عام 

والتعايش  الشرقية،  القدس  وعاصمتها   1967

السلمي بين دولتي فلسطين وإسرائيل.

الطريق  بوصفها  بالمفاوضات  التمسك  ثانياً: 

 – الفلسطيني  السالم  إلى  يؤدي  الذي  الوحيد 

اإلسرائيلي.

ثالثاً: التمسك بمبدأ "األرض مقابل السالم".

قوياً  دعماً  يقدم  أن  الدولي  المجتمع  على  رابعاً: 

في  المعنية  األطراف  وعلى  السالم،  عملية  لدفع 

الشعور  على  تشدد  أن  الدولي  المجتمع 

موقفاً  وتتخذ  القضية،  وإلحاح  بالمسؤولية 

النصح  على  بنشاط  وتعمل  ومنصفاً،  موضوعياً 

بالتصالح والحث على التفاوض.
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شي  الصيني  الرئيس  قال   ،2020 العام  وفي 

دائماً  تظل  فلسطين  قضية  إن  بينج:  جين 

األوسط،  الشرق  منطقة  في  الجوهرية  القضية 

مؤكداً أن الصين تدعم "حل الدولتين" باعتباره 

االتجاه الصحيح. وأضاف، في اتصال هاتفي مع 

"إن  عباس  محمود  الفلسطيني  الرئيس 

القضية  دائماً  تظل  الفلسطينية  القضية 

وترتبط  األوسط،  الشرق  منطقة  في  الجوهرية 

واإلنصاف  اإلقليميين،  واالستقرار  بالسالم 

والضمير  الدولي،  الصعيد  على  والعدالة 

الصيني:  الزعيم  وتابع  والمصداقية".  اإلنساني 

الفلسطينية  القضية  من  الصين  موقف  "إن 

فلسطين  مطالب  بحزم  نؤيد  وواضح.  ثابت 

حل  إلى  تفضي  التي  الجهود  وجميع  العادلة 

االلتزام  الصين  وتؤيد  الفلسطينية.  القضية 

وااللتزام  الدولتين،  لخطة  الصحيح  باالتجاه 

بالحوار والتفاوض على قدم المساواة. وينبغي 

للمجتمع الدولي أن يتمسك بموقف موضوعي 

وإن  السالم.  لتعزيز  الجهود  ويوحد  وعادل 

إسهامات  تقديم  لمواصلة  مستعدة  الصين 

إيجابية من أجل تحقيق تسوية شاملة وعادلة 

ودائمة للقضية الفلسطينية بأسرع وقت". 

شقيقتان  وفلسطين  "الصين  أن  إلى  وأشار 

الجانبان  ويثق  جيدتان.  وشريكتان  وصديقتان 

منهما  كل  ويدعم  البعض،  بعضهما  في  دائماً 

المصالح  تشمل  التي  القضايا  في  بحزم  اآلخر 

الجوهرية للجانب اآلخر والمشاغل الرئيسية".

وكانت الصين ومنذ انتشار وباء (كوفيد-19)، قد 

من  عديدة  دفعات  لفلسطين  قدمت 

خبراء  وأرسلت  الوباء،  لمكافحة  المساعدات 

عدة  تنظيم  وتم  الوباء،  لمكافحة  طبيين 

صحيين  خبراء  بين  (الفيديو)  عبر  اجتماعات 

صينيين وفلسطينيين، وقدمت الصين لالجئين 

كما  األوبئة،  لمكافحة  مساعدات  الفلسطينيين 

فلسطين  مع  الخبرات  تبادل  الصين  ستواصل 

لتقديم  جهدها  قصارى  وستبذل  تحفظ،  دون 

تنفيذ  كذلك  وستواصل  الفني،  والدعم  المواد 

تنمية  على  فلسطين  تساعد  التي  المشاريع 

وفقاً  شعبها  معيشة  وتحسين  اقتصادها 

الفلسطيني  الشعب  يفيد  وبما  الحتياجاتها، 

استعداد  الصين على  وإن  وأفضل.  كبر  أ بشكل 

لتعزيز  األخرى  والدول  فلسطين  مع  للعمل 

التعاون ودعم التعددية، والعمل معاً على تعزيز 

بناء مجتمع ذي مستقبل مشترك للبشرية".
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الخارجية  السياسة  أن  نرى  تقدم  مما 

الصينية تجاه القضية الفلسطينية تتسم بـ: 

أنها سياسة عملية وواقعية: تتصف   -

الفلسطينية  للقضية  الالمتناهي  بدعمها 

ونبذ كل أشكال العنف اإلسرائيلي.

من  موقفها  أن  أي  بالثبات:  تتسم   -

بدعمها  ثابتاً  ظل  الفلسطينية  القضية 

الفلسطيني،  للشعب  والمعنوي  المادي 

ذلك أن جوهر السياسة الصينية هو الحفاظ 

على بيئة دولية مستقرة لتسهيل استمرار 

االصالح والتنمية في الوطن العربي، وخاصة 

تؤيد  حيث  األوسط  الشرق  منطقة  في 

النزاعات في مناخ من  التعامل مع  الصين 

التعاون والتفاوض السلمي وإدارة الصراع.

قطاع  على  األخيرة  اإلسرائيلية  الحرب  وبعد 

غزة، وفي السابع عشر من مايو/ أيار 2021، 

م وزير الخارجية الصيني وانغ اقتراحاً من  قد�

إسرائيل  بين  للسالم  نقاط  أربع 

ن االقتراح الدعوة إلى: والفلسطينيين، وتضم�

ن االقتراح الدعوة إلى: والفلسطينيين، وتضم�

- وقف إطالق النار.

- تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

- رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة.

والمنظمات  الدولي  األمن  مجلس  تول�ي   -

وإعادة  الصراع،  حل  جهود  قيادة  اإلقليمية 

حل  أساس  على  المفاوضات  إطالق 

مستقلة  فلسطينية  دولة  وقيام  الدولتين، 

عاصمتها القدس الشرقية.
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الخارجية  السياسة  أن  نرى  تقدم  مما 

الصينية تجاه القضية الفلسطينية تتسم بـ: 

أنها سياسة عملية وواقعية: تتصف   -

الفلسطينية  للقضية  الالمتناهي  بدعمها 

ونبذ كل أشكال العنف اإلسرائيلي.

من  موقفها  أن  أي  بالثبات:  تتسم   -

بدعمها  ثابتاً  ظل  الفلسطينية  القضية 

الفلسطيني،  للشعب  والمعنوي  المادي 

ذلك أن جوهر السياسة الصينية هو الحفاظ 

على بيئة دولية مستقرة لتسهيل استمرار 

االصالح والتنمية في الوطن العربي، وخاصة 

تؤيد  حيث  األوسط  الشرق  منطقة  في 

النزاعات في مناخ من  التعامل مع  الصين 

التعاون والتفاوض السلمي وإدارة الصراع.

قطاع  على  األخيرة  اإلسرائيلية  الحرب  وبعد 

غزة، وفي السابع عشر من مايو/ أيار 2021، 

م وزير الخارجية الصيني وانغ اقتراحاً من  قد�

إسرائيل  بين  للسالم  نقاط  أربع 

ن االقتراح الدعوة إلى: والفلسطينيين، وتضم�

ن االقتراح الدعوة إلى: والفلسطينيين، وتضم�

- وقف إطالق النار.

- تقديم مساعدات إنسانية للفلسطينيين.

- رفع الحصار اإلسرائيلي عن قطاع غزة.

والمنظمات  الدولي  األمن  مجلس  تول�ي   -

وإعادة  الصراع،  حل  جهود  قيادة  اإلقليمية 

حل  أساس  على  المفاوضات  إطالق 

مستقلة  فلسطينية  دولة  وقيام  الدولتين، 

عاصمتها القدس الشرقية.

السياسة  في  الفتاً  تحوالً  يعكس  الموقف  هذا  إن 

الخارجية الصينية، ورغبة صينية في إعادة التموضع 

خروجاً  وُيشك�ل  المنطقة،  أزمات  في  رئيس  كالعب 

إلى  المستندة  الصينية  الدبلوماسية  التقاليد  على 

مبدأ "عدم التدخ�ل" في صراعات المنطقة، حيث أن 

الصين ستكون حاضرة لمعالجة القضايا في منطقة 

هامة وحيوية بالنسبة إليها. فاقتراح "النقاط األربع" 

الذي طرحه وانغ في مجلس األمن هو إعادة صياغة 

لمبادرة السالم التي قدمها الرئيس شي جينبنغ في 

المبادرة مرة  تقديم نفس  2013، وأعاد شي  العام 

االقتراح  يخرج  ال  ذلك،  وفوق   .2017 عام  أخرى 

تسعينيات  مطلع  منذ  والثابت  المكرر  الصيني 

رؤية  الفلسطينية عن  القضية  الماضي لحل  القرن 

حل الدولتين، التي تحظى بتوافق دولي، وأيضاً بنود 

المبادرة العربية للسالم التي طرحتها قمة بيروت في 

العام 2002. 

لكن هذه المبادرات الصينية لم تلق ترحيباً 

فالفلسطينيون  الصراع،  طرفي  من  كافياً 

مستعدة  ليست  الصين  أن  يعتقدون 

لتقديم أفكار جديدة لحل الصراع، وهي غير 

كاف  بشكل  الفلسطينيين  دعم  في  راغبة 

لتغيير المعادلة غير المتكافئة مع إسرائيل، 

بين  القوية  االقتصادية  للعالقات  نظرا 

بيجين وتل أبيب، كما أن اإلسرائيليين غير 

المتحدة  الواليات  استبدال  في  راغبين 

بالصين كوسيط، فهم يعتقدون أن الصين ال 

المتحدة  الواليات  محل  تحل  أن  يجب 

كوسيط في الصراع اإلسرائيلي-الفلسطيني، 

جولته  وخالل  بجانبها.  تكون  أن  يجب  لكن 

وزير  دعا   ،2021 نيسان  في  الخليجية 

استضافة  إلى  يي  وانغ  الصيني  الخارجية 

وعند  واإلسرائيليين،  الفلسطينيين  القادة 

بكين  اتهمت  األمن  مجلس  رئاسة  توليها 

واشنطن بتعطيل مجلس األمن و"الوقوف 

المباالة"  و"عدم  الدولية"  العدالة  ضد 

بمعاناة الفلسطينيين، بعد أن عطلت صدور 

قرار يدعو إلى وقف إطالق النار، بل ووافقت 

دوالر  مليون   735 بقيمة  أسلحة  بيع  على 

إلسرائيل. 



إن هذه المواقف الصينية تشكل تجسيداً 

إلى زعزعة  الرامية  الصينية  لالستراتيجية 

على  األمريكي"  الخطاب  "هيمنة 

فإن  وعليه  ومنظماته.  الدولي  المجتمع 

عملية  في  فعال  بدور  الصين  اضطالع 

خالل  من  األوسط  الشرق  في  السالم 

عن  تصورات  بتقديم  اإليجابي  التدخل 

عملية التسوية، ومن خالل دعم السلطة 

تعددية  خانة  في  يصب  إنما  الفلسطينية 

النظام العالمي كما أنه من شأنه أن يدعم 

ويبلور  الصين،  نحو  العربي  التوجه  من 

في  الصينية  العربية  المصالح  شبكة 

جميع المجاالت.
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تكون  أن  على  بكين  حرصت  لطالما 

الصراع  أطراف  تجاه  متوازنة  مواقفها 

في  تضع  أنها  كما  اإلسرائيلي،   – العربي 

بالوساطة،  ما  مرحلة  في  القيام  حسبانها 

عالقاتها  على  حريصة  فهي  ولذلك 

جانب،  من  العربية  البلدان  مع  التقليدية 

والتعامل مع إسرائيل من جانب آخر.

- إن الموقف الصيني الوسطي والمعتدل 

من الصراع الفلسطيني اإلسرائيلي يجعل 

بالمواقف  كثيراً  يرحبان  ال  الصراع  طرفي 

يطلب  طرف  فكل  الصينية،  والمبادرات 

من الصين أن تكون منحازة إليه.

وختامًا ..
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