
 

  



 السياسة الصينية تجاه حرب فلسطين 

 تقييم:

الوالي تقوم  ك�  اإليغور  متاًما  مسلمي  باستث�ر  املتحدة  جيانغ  ات  اليف شينغ  الحكومة  نقد  ضد  عنوان  تحت  صينية 

املسلم�،  ال نحو  الصينية  أن  سياسات  الكاتب  املقاومة    عملتالص�  يرى  من  املتحدة  الواليات  موقف  استث�ر  عىل 

" جزًءا غ� مقصود األمر الذي جعل "إرسائيل .يف فلسط�املسلم�  أحادية الجانب ضد الفلسطينية كجزء من سياساتها

ىل  ك� يش� الكاتب إ   فإن الص� بالنسبة إلرسائيل هي طرف متحيّز يف الرشق األوسط.ع ب� القوت�، وبالتايلمن الرصا 

ش� إىل ميل لتعزيز العالقات الصينية مع دول أخرى يف الرشق األوسط، ال سي�  ي  تجاهل الص� الحايل إلرسائيل قدن  أ 

إيران واإلمارات العربية املتحدة واململكة العربية السعودية، بدالً من إرسائيل، التي يُنظر إليها عىل أنها رشيك اسرتاتيجي  

 وثيق للواليات املتحدة. 

رضته الواليات املتحدة عىل  مجلس األمن الدويل لشهر أيار، استغلت الص� هذا املنصب إلصدار بيان صحفي عاكرئيسة 

ح مشاريع قرارات قامت  الص� قامت أيًضا باقرتا الصواريخ التي أطلقتها املقاومة الفلسطينية،    ر خلفية أن البيان مل يذك 

الفلسطينية يف  الواليات املتحدة بنقضها أيًضا ب التي أطلقتها املقاومة  الصواريخ  الحجة، وهي إغفال الص� ذكر  نفس 

 بيانها.  

فاوضات في� يخص حّل الدولت� ب� األطراف يف الرشق  ه أن الص� أعلنت أنها ستضاعف جهودها لتعزيز امل والجدير ذكر 

 . 2017من العام األوسط، وذلك وفًقا لخطة النقاط األربع للرئيس الصيني يش ج� بينغ 

 

 

إسرائيل   ؟ غشين جيان من أجل أزمة الصين والواليات المتحدة وغزة: 

 2021مايو  25 –  إيال بروبر 

ش�  ال سي� يف سياق    الوطنية، حددت هنا األزمة ب� إرسائيل وح�س يف غزة عىل أنها فرصة سياسية لتعزيز مصالحها  

من خالل معارضة شديدة لسياسة الواليات املتحدة تجاه املسلم�. كرئيس دوري ملجلس األمن الدويل يف مايو    جيانغ،

بين� تتهم الواليات املتحدة بإحباط    الفلسطيني�،عنف ضد املسلم�  رعت الص� بيانًا يدعو إىل وقف فوري لل  ،2021

الوقت   الجانب إلرسائيل. يف  الواليات املتحدة كانت    نفسه، إعالن مشرتك من خالل دعمها األحادي  زعمت الص� أن 



. جعلت الص�  غش� جيانتترصف بنفاق باتهامات كاذبة ضد الص� في� يتعلق بالسياسة الصينية تجاه املسلم� يف  

إرسائيل جزًءا غ� مقصود من النزاع ب� القوت� العظمي� من خالل استخدامها ملهاجمة صورة الواليات املتحدة. مل تجر  

األمر الذي مل يساعد إرسائيل يف عرض مصالحها عىل    املايض، اتصاالت رفيعة املستوى ب� الص� وإرسائيل خالل العام  

 إرسائيل أن توضح للص� أن اتخاذ موقف أحادي الجانب وتجاهل إرسائيل سياسيًا سيجعل  القيادة الصينية. يجب عىل 

 من الصعب عىل إرسائيل اعتبار الص� وسيطًا غ� متحيز يف االتصاالت املستقبلية لحل الرصاع يف الرشق األوسط. 

� الرئاسة الدورية ملجلس األمن  بدأت األزمة األخ�ة ب� إرسائيل وح�س يف قطاع غزة بعد وقت قص� من تويل الص

من خالل معارضة   جيانغ،ش�  ال سي� يف سياق    الوطنية،كانت هذه فرصة لتعزيز مصالحها    للص�،الدويل. بالنسبة  

شديدة ملوقف الواليات املتحدة تجاه املسلم� ومن خالل تسليط الضوء عىل قدرتها عىل لعب دور أكرث أهمية يف نزاع  

من ب� أمور أخرى من خالل اقرتاح استضافة محادثات مبارشة ب� ارسائيل والفلسطيني�. استخدم    األوسط،الرشق  

املتحدثون الرسميون باسم وزارة الخارجية الصينية والباحثون الصينيون أزمة غزة كفرصة إضافية التهام الواليات املتحدة  

مواصلة دعمها إلرسائيل وفشلها يف دعم حقوق اإلنسان  مب�رسة ما يعتربونه سياسة متييزية من جانب واحد من خالل 

رًدا عىل سؤال من    ينغ، قالت املتحدثة باسم وزارة الخارجية الصينية هوا تشون  ا  هكذسكان قطاع غزة الفلسطيني�.  ل

 . 2021مايو   14قناة الجزيرة حول اإلجراءات التي يجب اتخاذها بشأن إرسائيل يف 

 

 

كانت الص� تلعب دور الوسيط ... وقفت الواليات املتحدة مبفردها يف معارضة   مايو، الدويل لشهر  كرئيسة ملجلس األمن  

بين� أدت االشتباكات    ذلك،إصدار بيان صحفي ... تدعي الواليات املتحدة أنها تهتم بحقوق اإلنسان للمسلم�. ومع  

غضت الواليات املتحدة    واملعاناة،الفلسطيني� إىل الحرب    اإلرسائيلية الفلسطينية األخ�ة إىل دفع عدد كب� من املسلم�

عقدت    ذلك،الطرف عن معاناتهم وخاطرت حتى بإدانة عاملية ملنع مجلس األمن من التحدث عن هذا األمر. يف غضون  

املتحدة    املتحدة،الواليات   اململكة  مثل  يس  وأملانيا، مع حفنة من حلفائها  ما  له حول  بالقضايا  اجت�ًعا ال معنى  مى 

باسم األمم املتحدة عىل أساس األكاذيب والتحيز السيايس. ما هي النية الحقيقية وراء هذه املهزلة    غبش� جياناملتعلقة  

 السياسية؟ عىل الواليات املتحدة أن تعلم أن أرواح املسلم� الفلسطيني� مثينة بنفس القدر. 

 



 

مايو / أيار املخصصة ملناقشة مفتوحة    16لسة مجلس األمن الخاصة يف  ج  برتأس إن قرار وزير الخارجية الصيني وانغ يي  

، ورؤية الص� يف إيجاد حل  كان يهدف إىل التناقض مع األهمية التي توليها الص� لهذه القضية  غزة، لألزمة يف قطاع  

الفلسطينية   الصينيو ففي ظل  عادل. حل املشكلة  التي نرشها  الواليات املتحدة. يف املعلومات  الجلسة  سياسة  ن قبل 

تم اإلبالغ عن محادثات ب� وانغ والسف� الصيني لدى األمم املتحدة تشانغ جون قبل الجلسة.    األمن،الخاصة ملجلس 

أوضح وانغ يف حديث مع وزير الخارجية الباكستا� أن السبب الرئييس للوضع الحايل هو السياسة الخاطئة التي اتبعتها  

ة بتجاهل الحاجة إىل مواصلة عملية السالم يف الرشق األوسط وتعزيز حل الدولت�. األمر  إدارة ترامب يف السنوات األخ� 

الذي أدى بالتايل إىل إلحاق رضر طويل األمد بحقوق الشعب الفلسطيني. ونرشت تشانغ معلومات حول االجت�عات  

مل ترد    نفسه، مها ملخاوفها". يف الوقت  التحض�ية مع الرتويكا التابعة للجامعة العربية قبل االجت�ع وأعربت عن "تفه

عىل الرغم من األهمية الواضحة لفهم دوافع الجانب� قبل انعقاد    وإرسائيل، أنباء عن أي محادثات ب� ممثيل الص�  

  متجنبة ذكر الصواريخ التي   األمن، الجلسة. ومل تُدرج الص� وجهة النظر اإلرسائيلية يف مسوداتها املقرتحة لقرار مجلس  

أطلقتها ح�س والجهاد اإلسالمي عىل مدن يف إرسائيل. وقد أدى هذا اإلغفال إىل استخدام الواليات املتحدة حق النقض  

 ضد مشاريع القرارات التي اقرتحتها الص�. 

دعا وزير الخارجية الصيني إىل حل دبلومايس للرصاع. وعىل الرغم من أنه مل    العام،يف الجلسة الخاصة ملجلس األمن  

  النار، هاجم إرسائيل بشكل مبارش ودعا جميع األطراف إىل وقف العنف ضد املدني� واملوافقة عىل وقف فوري إلطالق  ي

إال أنه أضاف دعوة إلرسائيل مل�رسة ضبط النفس يف استخدام القوة. وأكد وزير الخارجية الصيني أن "دولة واحدة"  

وأعلن أن مجلس األمن يجب أن يلعب دورًا أكرث   مشرتك،ار  فقط هي املسؤولة عن فشل مجلس األمن يف إصدار قر 

فاعلية يف السعي لحل الدولت�. وأكد أن الص� هي "الصديق الحقيقي للشعب الفلسطيني" وسوف تضاعف جهودها  

الص�  كررت    السياق،. ويف هذا  2017وفقا لخطة النقاط األربع للرئيس الصيني يش ج� بينغ من عام    املفاوضات، لتعزيز  

 دعوتها إلرسائيل ودولة اإلمارات العربية املتحدة. الفلسطينيون يأتون إىل الص� إلجراء محادثات مبارشة. 

 

 



مع تعزيز الرسد القائل بأن الص� صديقة    املتحدة، إن جعل األزمة األخ�ة جزًءا من رصاع الص� املستمر مع الواليات  

الوطنية. مل  كان يهدف إىل مس  واملسلم�،للفلسطيني�   التي تنطوي عىل مصالحها  الجوانب  اعدة الص� يف عدد من 

 يعكس بالرضورة القلق من حل املشكلة الفلسطينية.

 

 تشمل أهداف الص� ما ييل: 

تصوير الص� للعديد من الدول كقوة مسؤولة ومعتدلة تسعى باستمرار إليجاد حل دبلومايس سلمي ألزمة  -

 عىل عكس الواليات املتحدة التي يُزعم أنها متنع ذلك.  املسلم�،إنسانية حادة تؤثر عىل 

.  غش� جياناستغالل األزمة الحالية يف الرشق األوسط لتحويل االهت�م اإلعالمي والسيايس عن التطورات يف   -

ها  تدعي الص� أن الواليات املتحدة تقوم يف نفس الوقت بدعاية مخادعة ضد الص� بزعم إيذاء املسلم� ورفض

 مساعدة سكان قطاع غزة يف هجوم ضد املسلم�.

 

يف بك�    2022الصينيون غاضبون من الدعوات املتزايدة يف الواليات املتحدة ملقاطعة األلعاب األوملبية الشتوية يف فرباير  

نرش العديد    بين� تم  غزة،جيانغ. خالل األسبوع األول من الحملة يف قطاع    يغور يف ش�بسبب معاملة الص� ملسلمي األ 

ك� نرشت وسائل اإلعالم الصينية صوًرا    اإلسالمي، من الصور التي توضح إصابة املدني� الفلسطيني� يف الص� والعامل  

عىل عكس التأكيدات األمريكية    الص�، جيانغ من أجل إبراز الحرية. يتمتع بها املسلمون يف    الحتفاالت عيد الفطر يف ش� 

كثفت وسائل اإلعالم الصينية من رسائلها حول   غزة، ع هذه األقلية. مع استمرار الحملة يف قطاع  والغربية بأن الص� تقم

 االعتداءات اإلرسائيلية عىل السكان املسلم� والتأييد األمرييك لتلك الهج�ت. 

ال ا  صدع جعلت الص� إرسائيل جزًءا غ� راغب من  الرئيسيت�. مل تجر اتصاالت رفيعة  القوت�  ملستوى ب� الص�  ب� 

العام   القادة    املايض، وإرسائيل خالل  كبار  زار  وزير    الصيني�،بين�  بينهم  وأجروا  زار    الخارجية،ومن  األوسط  الرشق 

محادثات عديدة مع نظرائهم العرب واملسلم�. تضمنت آخر زيارة لوزير الخارجية الصيني إىل الرشق األوسط (مارس  

واململكة العربية السعودية واإلمارات العربية املتحدة والبحرين. يف ح� أن الصيني�    ) توقفات يف إيران وتركيا 2021

السابق واحدة من أهم خمس دول يف الرشق األوسط (جنبًا إىل جنب مع مرص واململكة  كانوا يعتربون إرسائيل يف 

من   مجموعة  يف  معها  التعاون  لتوثيق  وتركيا) وسعوا  وإيران  السعودية  الحايل    املجاالت، العربية  الص�  تجاهل  فإن 



ال سي� إيران واإلمارات العربية    األوسط،إلرسائيل قد تش� إىل ميل لتعزيز العالقات الصينية مع دول أخرى يف الرشق  

 حدة. التي يُنظر إليها عىل أنها رشيك اسرتاتيجي وثيق للواليات املت  إرسائيل، بدالً من    السعودية، املتحدة واململكة العربية  

يعزز التوتر املستمر ب� الص� والواليات املتحدة بشأن مختلف القضايا العاملية التوجه الصيني ملواصلة تعزيز عالقاتها  

  االتجاه، ومن بينها روسيا وإيران والدول اإلسالمية والعربية. وكجزء من هذا  املشرتكة، السياسية مع الدول ذات املصالح 

ن اتساع الفجوات السياسية القامئة ب� إرسائيل والص�. وضع الص� املعزز وقدرتها الواضحة  زادت األزمة يف قطاع غزة م

مبا يف ذلك دعوة اإلرسائيلي� والفلسطيني� إلجراء محادثات مبارشة    األوسط، عىل لعب دور أكرث أهمية يف مرسح الرشق  

سياسيًا وتقدم جانبًا واحًدا فقط من الرصاع اإلرسائييل    وتفويض إرسائيل بأن توضح للص� أنها تتجاهل إرسائيل  الص�،يف  

سيجعل من املستحيل عىل إرسائيل اعتبار الص�    املتحدة، مبا يف ذلك البيانات الصينية والتصويت يف األمم    الفلسطيني،

 وسيطًا غ� متحيز يف االتصاالت املستقبلية نحو حل األزمة يف الرشق األوسط. 


