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 :الممخص
االسرائيمية بدرجة عالية مف التغيرات والتطورات، -تميزت العالقات الصينية

نجدىا في حالة مف الصراع وقد نجدىا في حالة مف التعاوف في مجاؿ 
الطرفيف جممة مف االبعاد آخر. ويحكـ ىذا التميز في العالقات بيف 

االستراتيجية والمؤثرات الدولية في محيطيا، وكانت الواليات المتحدة 
 االمريكية ابرز ىذه المؤثرات في بناء العالقات الشاممة بينيما.

الصيف كقوى اقتصادية كبرى في العالـ تسعى لتحقيؽ مصالحيا 
مويؿ ومصادر االقتصادية وتأميف الواردات االقتصادية عمى مستوى الت

الطاقة والتقنية الحديثة الالزمة الستمرار تطورىا ولـ تجد حرجًا  في نياية 
االمر في اقامة عالقاتيا مع )اسرائيؿ( اذا ما اخذنا في الحسباف تسريب 
)اسرائيؿ( لمعديد مف االسرار التقنية العسكرية االمريكية وعمميا سرًا عمى 

خدميا الجيش الصيني فضال عف تطوير بعض االسمحة الروسية التي است
استثمار الصيف لمعالقات )االسرائيمية( في المنظومة الغربية في تدعيـ 
عالقاتيا الخارجية السيما اف )اسرائيؿ( حميؼ ستراتيجي قوي لمواليات 
المتحدة االمريكية، وحالت االخيرة في معظـ االوقات عمى منع اقامة 

ستراتيجية بينيما خوفا مف اختالؿ عالقات ترتقي الى مستوى التحالفات اال
ميزاف القوى العالمي وفرضت عزلة دولية عمى جميورية الصيف الشعبية 
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Abstract: 

China –Israel Relations is distinguished by a high degree 

of changes and developments we find it in a situation of 

conflict and we could find it in a situation of cooperation 

in other field . This distinguished characteristic in the 

relation is governed by several strategic dimension and 

international influences in their surroundings .United 

States of America was one of these influences in 

building the comprehensive relations between them . 

China as a big economic power seeks to achieve its 

economic interests and secure economic incomes on the 

level of financing , sources of energy and modern 

technology necessary to continue i8ts development .It 

does not find embarrassing in the last step to make 

relations with (Israel ) if we take into account (Israel) 

leak of many American military technology secrets and 

secretly work to develop some Russian weapons that 

were used by China Army as well as China investment 

for Israeli relations in the Western system to support its 

foreign relations especially that Israel is strong  strategic 

ally for the United States of America and this country 

attempt in most times to prevent making a relations that 

reached to the level of strategic alliance between them in 

afraid of breach the world power balance and United 

States impose international isolation on Public Republic 

of China after its establishment on 1949 
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 المقدمة
المحور الذي غير مالمح النظاـ  9191عاـ الحرب العالمية الثانية  نياية عدت     

الدولي الجديد تغييرا جذريًا ، والذي ادى الى ميالد نظاـ دولي جديد بزعامة الواليات المتحدة 
االمريكية في الوقت الذي غابت عف الساحة الدولية كال مف بريطانيا والمانيا والياباف واىتزت 

 الدوؿ ، ووقؼ االتحاد السوفيتي )سابقًا ( عمى انقاض دوؿ اوربا المنيكة. مكانة فرنسا وبقية
عند حصوليا عمى الصيف الشعبية دولة في ظؿ تمؾ التطورات والصراعات برزت 

كقوى كبرى في العالـ، اذ ادركت منذ سنوات نشأتيا االولى طبيعية  9191استقالليا في عاـ 
عدىا عمى ذلؾ ايضا حصوليا عمى مقعد دائـ في الصراع العالمي في الشرؽ االوسط، وسا

لتكوف ركيزة اساسية مف ركائز النظاـ الدولي عند مطمع السبعينات  9199عاـ مجمس االمف 
، وقد اىؿ الصيف ليذا الدور موقعيا االستراتيجي وحجـ سكانيا وقدراتيا الكامنة التي يمكف 

مراعاة مصالحيا االسيوية مع عدائيا تطويرىا مع مرور السنيف، غيرت تطمعاتيا السياسية و 
المستحكـ الدائـ وبعيد المدى لالتحاد السوفيتي الذي شكؿ ىاجس القمؽ الدائـ في سياستيا 
العسكرية ، وقد وادركت الصيف حقيقة وضعيا فسعت لتأىيؿ نفسيا وتطويرىا بشكؿ متسارع 

صيف انيا ستضعيا في والتي رأت ال 9191عبر سمسمة مف االصالحات التي بدأتيا منذ عاـ 
 حاؿ انجازىا في مصاؼ الدوؿ العظمى.

غائبة عف باؿ الصيف حتى اواخر عقد  (االسرائيمية)-ظمت العالقات الصينية      
 (السرائيؿ)السبعينات ، بؿ اف العداء كاف ىو السمة البارزة لتمؾ العالقات نتيجة نظر الصيف 

جزء مف شبكة الدفاع الغربي في مواجية المد  طواؿ سنوات الحرب الباردة بيف القطبيف بانيا
الشيوعي ، فضال عف مواقؼ الصيف التي كانت تميؿ دوما الى تأييد القضايا العربية سياسيا 
وعسكريا في تمؾ السنوات ، فضال عف فشؿ )اسرائيؿ( مف امكانية اقامة عالقات جيدة مع 

االسيوية التي تكف العداء لمصيف الصيف اباف الحرب الباردة، مما جعميا تنفتح عمى الدوؿ 
 9194مثؿ تايواف واليند وقدمت )اسرائيؿ( في الحرب التي نشبت بيف الصيف واليند عاـ 

االسرائيمي -اسمحة بريطانية الصنع لميند، كما تحدثت عدة تقارير عف تنامي التعاوف اليندي
ة خفيفة وصفقة رادارات بتزويد تايواف بأسمح (اسرائيؿ)في مجاؿ االبحاث النووية كما قامت 
، وىو امر ال يمكف اف تتسامح  9199ولغاية  9191متطورة وصواريخ مضادة ليا منذ العاـ 
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فيو الصيف، التي ال زالت تعد تايواف جزءًا ال يتجزأ مف اراضييا وىي عمؽ عالقاتيا الدولية 
 واالقميمية مع أي طرؼ لو مواقؼ مف قضية تايواف التاريخية.

تعد تايواف الحميؼ االستراتيجي الطويؿ االمد لمواليات المتحدة االمريكية في المقابؿ 
وكوريا الجنوبية واف المساس باالمف الخارجي لكمتا الدولتيف يعني المساس باالمف الدولي 

 واخالؿ الميزاف االستراتيجي لمعالقات الدولية.
ية واالقميمية تالقت وسط تمؾ العالقات المعقدة والمتشابكة بيف جميع االطراؼ الدول

بعض المصالح بيف الصيف و)اسرائيؿ( وحرص الجانبيف عمى تطوير التعاوف بينيما في كؿ 
 المجاالت السيما العسكرية منيا بالدرجة االولى.

اال اف ظروفا دولية حالت دوف وصوؿ ذلؾ التعاوف الى مستوى التحالؼ االستراتيجي 
في بيئة العالقات الدولية فالقيادة تخطط لتقارب كامؿ بيف الطرفيف، وكاف ىذا ما يحدث دائمًا 

تبرز وتعترض تمؾ الرغبات  وفنية واقعية يصؿ الى حد االندماج ، لكف ظروؼ موضوعية
 وتحد منيا.

االسرائيمية يمكف القوؿ اف )اسرائيؿ( لـ تتمكف مف -في حالة العالقات الصينية      
دمات المتميزة التي قدمتيا ليا، وكذلؾ الصيف الحصوؿ عمى كؿ ما تريد مف الصيف لقاء الخ

لـ تستطع توفير كؿ ما تحتاج اليو مف )اسرائيؿ( عمى الرغـ التراجعات الممموسة في الموقؼ 
الصيني... والسبب ال يكمف في عدـ رغبة االطراؼ المعنية وانما كاف وراءه عقبات قد تكوف 

حددات االمريكية المعارضة لنشوء خارجة عف ارادة الطرفيف وتمؾ العقبات تمثمت بالم
العالقات وقد يكوف الجانب االسرائيمي اراد تكرار نموذج التحالؼ الموجود بينو وبيف الواليات 
المتحدة االمريكية في عالقاتيا مع الصيف ، او عمى اقؿ تقدير مع الدوؿ االوربية، وبالمقابؿ 

حسابات الربح والخسارة كانت سعت اطراؼ صينية لبناء تعاوف شامؿ مع اسرائيؿ ، لكف 
عامؿ ميـ مف العوامؿ التي اصطدمت بيا رغبات الجانبيف الصيني واالسرائيمي في كؿ خطوة 

 مف الصفقات.
االسرائيمية والتي مرت بالعديد –تأتي اىمية الدراسة مف البحث في العالقات الصينية 

االمريكية  التي كانت بمثابة مف المراحؿ ومدى طبيعة تمؾ العالقة بوجود الواليات المتحدة 
ضاغط ومحدد لتطور تمؾ العالقات وايضا بحث العالقات االستراتيجية ما بيف )اسرائيؿ( 
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والواليات المتحدة االمريكية  كوف االخيرة ىي الحميؼ االستراتيجي )السرائيؿ( وكيفية 
 استغالليا واستفادة الصيف مف تمؾ العالقة االستراتيجية بينيما.

االسرائيمية عبر بحث الدوافع والتعاوف -حث ايضًا تتبع تطور العالقات الصينيةىدؼ الب
، وجاءت 4004 – 9191والعالقات المستقبمية بينيما ، وحدود الدراسة كانت تمدد مف عاـ 

اشكالية الدراسة ىي لمبحث في معضمة تطور العالقات القائمة بيف الطرفيف السيما كونيما 
زاف القوى العالمية وتحت ضغط المؤثر االمريكي المحدد لمعالقة عنصراف ليما دور في مي

وخشية الواليات المتحدة االمريكية   (اسرائيؿ)بينيما العتبارات أمنية واستراتيجية وتحالفية مع 
 مف فقداف ذلؾ التحالؼ.

التحميمي والوصفي لالحداث في ىذا البحث الف وصؼ المنياج التاريخي استخدـ 
دوف تحميميا ال يكفي وسط تمؾ العالقات المعقدة بيف جميع االطراؼ، أما وحدىا الظاىرة 

المحور االوؿ  تطرؽمحاور فضال عف الخاتمة  وثالثةىيكمية الدراسة فقد تمثمت بمقدمة 
والمحور االمريكية بعد نياية الحرب العالمية الثانية ، -المسار التاريخي لمعالقات الصينية

االسرائيمية بوجود الضاغط االمريكي -في العالقات الصينية جاء بعنواف المسارني الثا
 .االسرائيمية العسكرية –الدور االمريكي في تحديد العالقات الصينية  الثالثوالمحور 
 

االمريكية بعد نهاية الحرب -المحور االول: المسار التاريخي لمعالقات الصينية
 .العالمية الثانية

االمريكية الى نيايات القرف التاسع عشر ، عندما -يعود تاريخ العالقات الصينية     
خرجت الواليات المتحدة االمريكية مف عزلتيا وانفتحت عمى اسيا، وبحكـ الوجود االوربي في 
شرؽ اسيا فقد دعت الواليات المتحدة االمريكية الى تطبيؽ ما يعرؼ بسياسة الباب المفتوح 

أت الدخوؿ الى الصيف في سنوات الحرب العالمية الثانية ودعمت الصيف النياء (، ثـ بد9)
( ، اال انو بتولي 4االحتالؿ العسكري لمياباف في جزءىا الشرقي مف اراضييا في منشوريا)

الشيوعييف الحكـ في الصيف الشعبية وانفصاؿ الصيف الوطنية ) تايواف حاليًا فرموزا سابقًا ( 
لعالقات بيف البمديف الى التأـز وانخرطت الصيف بالمعسكر الشيوعي اتجيت ا 9191عاـ 

 (.2ضد الرأسمالية الغربية في الحرب الباردة)
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لمتشابو  )سابقا( اتجيت الصيف في سياستيا الخارجية لمتحالؼ مع االتحاد السوفيتي     
( 9المينيني ) –ي العقائدي بينيما، اذ اف كالىما لدييـ ايماف مطمؽ بالفكر العقائدي الماركس

الى االتحاد السوفيتي عاـ  (9) واثبت ذلؾ فعميُا في الزيارة التي قاـ بيا الزعيـ ماوتسي تونغ
عمى رأس وفد كبير لحؿ المسائؿ الخاصة بالعالقات التحالفية بيف جميورية الصيف  9191

 (.1الشعبية واالتحاد السوفيتي)
لسياسية الصينية والتي تمثمت ( وقعت االزمة ا9112-9110وفي الحقبة )     

( اذ قامت كوريا الشمالية بمياجمة كوريا الجنوبية مف دوف انذار مسبؽ 9)بالقضية الكورية( )
، وقد تدخمت الواليات المتحدة االمريكية تحت مظمة االمـ المتحدة الى جانب كوريا الجنوبية، 

خطر والتيديد لحدودىا الخارجية بينما وقفت الصيف الى جانب كوريا الشمالية ألنيا شعرت بال
( ويعود سبب ذلؾ ىو اف االتحاد السوفيتي لـ يدعـ 9بسبب الوجود االمريكي في المنطقة)

الصيف عسكريا في بداية االمر خوفًا مف معرفة الصيف السرار العموـ الحديثة ورافؽ تفوقيـ 
مناطؽ الحدودية عمى الخبرات السوفيتية فضال عف وجود خالؼ قديـ عمى عائدية بعض ال

بينيما ، ولـ يتـ حسمو مع االتحاد السوفيتي حتى ذلؾ الوقت مما جعؿ الصيف تشعر انو في 
حاؿ المساعدة السوفيتية فأف ىذا يتطمب منيا حؿ الموضوع الحدودي لصالح االتحاد 

(. لذا اتجيت الصيف نحو الغرب في ىذه الحقبة وبدأت بالتقارب في السياسة 1السوفيتي)
 (.1جية وخصوصًا مع الواليات المتحدة االمريكية مف اجؿ حؿ القضية التايوانية)الخار 

اف تقارب الصيف مع الغرب والسيما مع الواليات المتحدة واتباع سياسة االحتواء جاء 
خيار المواجية في ظؿ عدـ تبني عدـ نتيجة ادراكيا اف قدراتيا التزاؿ محدودة مما يمكنيا 

(. والجؿ 90ي االعتماد عمى نفسيا وىي ال تزاؿ دولة فتية حديثة)وجود القدرة الكافية ف
الخروج مف ىذا الواقع فأف االمر يتطمب  الحفاظ عمى استقالليا وتركيزىا عمى التنمية المحمية 
والتخفيؼ مف االعتماد عمى المساعدات الدولية السيما الواليات المتحدة االمريكية مف خالؿ 

(. واعتمدت برامج االصالح واالبتكار لتعزيز 99اد عمى الذات()انتياجيا لمنيج ) االعتم
التقدـ الصناعي واالقتصادي باالعتماد عمى خطط شاممة ومتوازنة لتحقيؽ التقدـ السياسي 

 (.94والثقافي واالجتماعي )
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انعكس الواقع الداخمي لمصيف في سبعينات القرف الماضي عمى سياستيا الخارجية، التي 
مع الواليات المتحدة االمريكية، وباالتجاه  ة المتناىية تارة وبالميف تارة اخرىتميزت بالصالب

 (.92جنوب شرؽ اسيا واالتحاد السوفيتي)تقوية عالقتيا مع نفسو سارت سياستيا تجاه 
مما دفع الواليات المتحدة االمريكية الى تغير سياستيا تجاه الصيف بعد توافر      

وجود مريكاف بعدـ القدرة عمى االستمرار في تيميش الصيف مع القناعات السياسية لدى اال
( لذلؾ 99االتحاد السوفيتي واالستمرار في رفض دخوليا الى ىيئة االمـ المتحدة )عالقة مع 

الضوء االخضر لدخوؿ الصيف الى االمـ المتحدة  9199اعطت الواليات المتحدة في عاـ 
يف الصيف والواليات المتحدة االمريكية في معظـ وقد اسيـ ذا الموقؼ في  تقارب العالقات ب

ترى في الصيف ماردًا  االدارة االمريكية(، فكانت 91االصعدة باستثناء العالقات االقتصادية)
اقتصاديا البد مف تحجيمو ، لذا سعت الى فرض عقوبات اقتصادية عمييا مثؿ عدـ استيراد 

( كما سعت الواليات المتحدة االمريكية 99)أي بضائع صينية وبيعيا الى الواليات المتحدة ، 
عمى تحريض الدوؿ  الموالية ليا بعدـ مد الصيف بالموارد االستراتيجية ، كما انشأت الواليات 
المتحدة القواعد العسكرية في مواجية الصيف في تايواف والياباف واحاطتيا بسمسمة مف 

الدبموماسية الصينية في تمؾ االحالؼ العسكرية لفرض الحصار العسكري بالمقابؿ سعت 
المرحمة الى كسب اعتراؼ وتأييد الدوؿ االفريقية واالسيوية لمواجية سياسة الحصار والتطويؽ 

( التي تبنت تمؾ السياسة لمحد مف مكانة 99التي فرضتيا عمييا الواليات المتحدة االمريكية)
صيف كانت تطمب بإطالؽ الصيف في اسيا التي كانت تمثؿ مصدر تيديد ليا، السيما واف ال

 ( 91في منطقة شرؽ اسيا، وتنتقد الوجود العسكري االمريكي فييا. ) نفوذىا
تغيرت  9191بالرئاسة االمريكية عاـ  (91) بعد فوز الرئيس االمريكي ريتشارد نيكسوف

المواقؼ تجاه الصيف واتسمت العالقات باليدوء واالستقرار، وتطورت الى درجة التعاوف ، ففي 
نيكسوف عف رؤيتو لمعالقات المستقبمية مع الصيف ،  الرئيس رسالتو لمكونغرس االمريكي عبر

واستقبمت الصيف ذلؾ التصريح بارتياح شديد عبر عنيا وزير خارجيتيا شياوكواف ىو الذي 
عمف عف رغبة بالده باالنفتاح عمى الواليات المتحدة االمريكية واعادة العالقات االيجابية ا

 (.40والوفاؽ بيف الطرفيف)
ببياف مشترؾ عف اقامة عالقات  9191اعمنت الحكومتاف الصينية واالمريكية عاـ 

ينيما ىي ، وكانت العقبة الوحيدة في طريؽ تطبيع العالقات ب9191دبموماسية كاممة في عاـ 
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) معاىدة الدفاع المتبادؿ بيف الواليات المتحدة االمريكية وتايواف( وتـ اصدار قرار مف قبؿ 
عمى الغاء معاىدة الدفاع المشترؾ بيف  (9119-9199) كارترجيمي الرئيس االمريكي 

وافتتحت في كؿ دولة منيما  9191الطرفيف وتـ تطبيع العالقات بينيما في كانوف الثاني عاـ 
 (.49فارة ليا في الدولة االخرى)س

كانت الصيف ىي المستفيد مف اعادة العالقات مع الواليات المتحدة لضماف مصالحيا 
الحيوية واالبقاء عمى عالقات متوازنة بيف الطرفيف وانتياج الصيف لسياسة حؿ جميع المشاكؿ 

حؿ سممي لممشاكؿ بالتوصؿ الى  9119العالقة عبر الحوار وىذا ما اكده بياف شنغياي عاـ 
مقابؿ التزاـ الواليات المتحدة االمريكية بتقميؿ مبيعات االسمحة االمريكية لتايواف وتمؾ الحادثة 

الى اف العقدة التايوانية ستبقى مشكمة اساسية في مسيرة العالقات اثبتت بشكؿ واضح 
 (.44االمريكية)-الصينية

ادة طائرة مختطفة مف تايواف عقدت اوؿ مفاوضات بيف الدولتيف الع 9119وفي عاـ 
 (.42الى الصيف وبعد مرور عاـ الغت تايواف قرار منع السفر الى الصيف )

وانييار االتحاد السوفيتي بالكثير مف  9119وجاءت نياية الحرب الباردة في عاـ 
التحوالت الجذرية في العالقات الدولية عمى مستوى بنية النظاـ الدولي وتوزيع االدوار بيف 

وى الرئيسية فييا مف جديد، اذ سعت الصيف لتحقيؽ ىدفيا في ظيورىا كقوى منافسة الق
( ، لذلؾ ركزت في عالقاتيا الخارجية 49لمواليات المتحدة االمريكية عمى الصعيد الدولي )

عمى عالقاتيا مع الواليات المتحدة االمريكية التي  تمثؿ بعدًا مركزيًا في السياسة الخارجية 
حاجة التطور االقتصادي الصيني الى بيئة مستقرة تشكؿ العالقات الجيدة مع الصينية مع 

 (.41الواليات المتحدة احد ركائزىا االساسية )
أما بالنسبة لمواليات المتحدة االمريكية فأف ىدفيا في عالقاتيا مع الصيف تتركز في 

ة العسكرية وتحديدًا الحصوؿ عمى اقرار مف الصيف لمحد مف تعاونيا العسكري في مجاؿ التقني
تطوير مجاؿ الصواريخ البعيدة المدى لذلؾ قامت الصيف والواليات المتحدة بعقد اتفاقا يقضي 
بالحد مف انتشار تكنولوجيا الصواريخ الصينية مقابؿ رفع العقوبات االقتصادية المفروضة 

 (.49عمى الصيف )
ؿ شركات االسمحة النووية بشأف تحوي 9111كما وقع البمداف عمى اتفاؽ اخر في العاـ 

الصينية الى صناعات مدنية بالمقابؿ ابدت الواليات المتحدة االمريكية حرصيا عمى اكتساب 
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تأييد الصيف لالتفاؽ االمريكي مع كوريا الشمالية حوؿ برنامجيا النووي ، بالمقابؿ حصمت 
االقتصادية وتنامي  الصيف ضمنيًا عمى االعتراؼ مف الواليات المتحدة االمريكية بقوة الصيف

القدرات العسكرية مما يؤىميا اف تؤدي دورًا في الحفاظ عمى السمـ في منطقة اسيا والعالـ ، 
وىكذا اقتنع االمريكيوف بأف بروز الصيف قوة عالمية ليا وزنيا االستراتيجي واالقتصادي وىو 

الذي يضمف الحفاظ  ( وانو مف الضروري إقامة نوع مف التقارب عمى النحو49أمرًا البد منو)
عمى المصالح االستراتيجية االمريكية وتنظيـ فرص المكاسب المشتركة في المجاالت 
االقتصادية والعسكرية واف يجب اف تؤدي الصيف دورًا بارزًا في حقؿ التقنية والتكنولوجيا 

 (.41والتنمية االقتصادية والصناعية وحؿ مشاكؿ الطاقة في العالـ )
 االسرائيمية بوجود الضاغط االمريكي-لمسار في العالقات الصينيةاالثاني:  المحور

االسرائيمية تحسنت في سبعينات القرف الماضي ، وىذا التحسف -العالقات الصينية      
وفر المناخ المالئـ لنشوء تعاوف عسكري بينيما ، لكف مع وجود ىذا التعاوف ووصولو الى 

مف يراقب بحذر شديد تمؾ العالقة ويشعر مراحؿ متقدمة في مجاالت عدة كاف ىناؾ 
 بخطورتيا عميو ألنيا تيدد مصالحو في العالـ تمؾ ىي الواليات المتحدة التي كاف ليا قوات

في اسيا والمحيط اليادي، وليس ىذا فحسب بؿ باتت تنظر الواليات المتحدة  عسكرية
ية امريكية بضرورة االمريكية الى الصيف مف منطمؽ المنافس ، واصبحت ىناؾ رؤية سياس

عدـ تخطي الصيف لحدود معينة في نمو قدراتيا العسكرية والتقنية وبدأت الواليات المتحدة 
االمريكية ترسـ سياستيا تجاه المنافس الجديد تارة بالضغط عمى الدوؿ االوربية لوضع الصيف 

لعالمي في العزلة االقتصادية عند مطمع الثمانينات مف القرف الماضي، وحشد الدعـ ا
والسياسي لمساندة تايواف واستغالؿ الحوادث التاريخية وانتياكات حقوؽ االنساف في الصيف 

 (.41تارة اخرى )
لقد اثبتت مجريات االحداث اف الواليات المتحدة كانت تراقب بكثب شديد طبيعة 

وما كانت تتضمنو تمؾ العالقات مف عوامؿ جاذبة واخرى  (اسرائيؿ)العالقات بيف الصيف و
باعدة بينيما، وكما ىو معموـ لمجميع اف العالقات الدولية في النظاـ العالمي تقوـ عمى 
المصالح المشتركة بيف الدوؿ ومف ضمف المحيط العالمي، وىذا ينطبؽ عمى العالقات 

االمريكية سواء مف الناحية –ت الصينية االسرائيمية والتي بدورىا ستتأثر بالعالقا-الصينية
االيجابية عند التقارب بينيما او سمبًا في التباعد بينيما ايضًا ، السيما التنيف الصيني 
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المتصاعد كقوة دولية متنامية في اسيا بشكؿ خاص وعمى المستوى العالمي بشكؿ عاـ، والذي 
 (.20ـ )يشكؿ تيديدًا لممكانة االستراتيجية االمريكية في العال

الصينية عمى العالقات -وىنا نود اف نشير في ىذا الصدد الى تأثير العالقات االمريكية
االسرائيمية مف حيث اف الواليات المتحدة تعد الحميؼ االستراتيجي االوؿ الى -الصينية

)اسرائيؿ( مف الطرؼ االوؿ ، واف ىناؾ عالقات لـ ترتِؽ الى التحالؼ االستراتيجي بينيما، 
 الطرؼاف ىناؾ تقارب كبير بيف )اسرائيؿ( والصيف مف الطرؼ االخر، وىذا ما يبيف اف اال 

المباشر والمشترؾ في ىذا المعادلة الصعبة مف العالقات ىي )اسرائيؿ( عبر عالقتيا تجاه 
 (.29حميفيا السابؽ ىي الواليات المتحدة االمريكية والحميؼ الجديد ىو الصيف )

االسرائيمية تجاه الصيف والتي اجبرت )اسرائيؿ( الى اتباعيا  ىناؾ العديد مف المواقؼ
نتيجة المحددات والقيود تجاه العالقات التي تربطيا مع الواليات المتحدة االمريكية ، فقد 
اتخذت )اسرائيؿ( العديد مف المواقؼ المعيارية او المضادة ليا عمى الرغـ مف مصالحيا مع 

 االمريكية.االدارة  ؾ المواقؼ بانيا جاءت بسبب ضغوط تبرر تم (اسرائيؿ)الصيف، وكانت 
فقد سعت  9191منذ اعتراؼ الحكومة االسرائيمية بجميورية الصيف الشعبية في العاـ 

)اسرائيؿ( الى اقامة عالقات دبموماسية وجرت العديد مف االتصاالت تجاه ىذا االمر ، اال اف 
االسرائيمية في مسيرة عالقاتيا مع الصيف، اندالع الحرب الكورية قد اربكت الخطوط 

واضطرت )اسرائيؿ( في نياية االمر الى الكشؼ عف موقفيا وانحيازىا بالكامؿ الى جانب 
الواليات المتحدة االمريكية في عدوانيا عمى كوريا الديمقراطية ، وادركت الصيف ىذا الموقؼ 

ى اقامة عالقات دبموماسية مع الصيف مما ادى الى تجميد كافة الخطط االسرائيمية الرامية ال
وحاولت )اسرائيؿ( تبرير موقفيا ازاء الحرب الكورية ىي انيا كانت مجبرة عمى اتخاذ موقؼ 

 (.24معادي لمصيف بسبب الضغوط االمريكية )
واستمر السعي االسرائيمي القامة عالقات مع الصيف الذي كاف يصطدـ دائمًا بممانعة 

ية وعدـ الرغبة في فتح اي حوار دبموماسي ابتداء مف اعتراؼ )اسرائيؿ( قو المريكية الدارة االا
بجميورية الصيف الشعبية الذي اثار غضب الواليات المتحدة االمريكية نشرتيا عف غموض 

 (.22الموقؼ االسرائيمي مف االعتراؼ ومالو مف عواقب وخيمة مستقبمية )
التاسعة لمجمعية العامة لألمـ  صوتت )اسرائيؿ( في الدورة  9114ايموؿ عاـ49ففي 

المتحدة الى جانب مشروع القرار االمريكي الذي ينص عمى عدـ الموافقة عمى تمثؿ الصيف 
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الشعبية في االمـ المتحدة وبررت مرة اخرى )اسرائيؿ( بأف موقفيا جاءت نتيجة الضغوط 
و  9110ففي العاـ  االمريكية عمى الرغـ مف تصويتيا ايجابيا بالموافقة في االعواـ السابقة

رفضت عضوية الصيف  صوتت اسرائيؿ لصالح الصيف، لكف نتيجة الضغط االمريكي9119
 (.29) في مقعد دائـ

وىكذا ظؿ العامؿ االمريكي الضاغط مف اشد العوامؿ المعرقمة واقواىا عمى االعتراؼ 
موماسية مع بانو مف الصعب اقامة عالقة دب (اسرائيؿ)االسرائيمي بالصيف الشعبية ووجدت 

الصيف في ظؿ الضغط االمريكي، وبالمقابؿ فرضت الواليات المتحدة االمريكية قيودًا عمى 
 9112التبادالت التجارية مع الصيف، الحميؼ االستراتيجي والدليؿ عمى ذلؾ انو في العاـ 

قامت بقطع المعونة االقتصادية عف )اسرائيؿ( الرغاميا عمى ايقاؼ مشروع الحولة في 
(. وذلؾ مف اجؿ 21قة المنزوعة السالح المحاذية لسوريا وااللتزاـ بالتوجيات االمريكية )المنط

ارغاميا عمى االمتناع عف اقامة عالقات مع الدوؿ االسيوية والسيما الصيف الشيوعية نتيجة 
تأييد دخوليا في االعواـ السابقة الى الجمعية العامة لألمـ المتحدة ، وبقيت )اسرائيؿ( تحاوؿ 

لالنفتاح عمى الصيف ، اال انيا اصيبت بعدة نكسات نتيجة  المناسبة البحث عف الفرصة
وصفقات السالح التي قدمتيا لميند في  9111االمور التالية : وىي مؤتمر باندونغ عاـ 

مع العرب وتقديـ السالح الصيني الى  9199ثـ حرب عاـ  9192حربيا مع الصيف عاـ 
( كؿ ىذه االمور ساىمت بشكؿ فعاؿ في فتور العالقات 29ؿ( )الجيوش العربية ضد )اسرائي

بيف الدولتيف ، وكانت الصفة الغالبة عمييا ىو الخوؼ والتردد والتراجع مف اقامة تمؾ 
 العالقات، بشكؿ واضح مف قبؿ الجانب االسرائيمي.

يفيا فسر ىذا التردد والخوؼ االسرائيمي الى تفادي التوتر في عالقاتيا العميقة مع حم
االستراتيجي الواليات المتحدة االمريكية نتيجة تقاربيا مع الصيف وبالتالي يمكف تشخيص ىذه 
المدة لمعالقات بيف الطرفيف ووصفيا بالسمبية او الباردة واستجابت كمتا الدولتيف لمضغط 

حدث حيث  االمريكي والسيما عمى )اسرائيؿ(، خالؿ مرحمة التسعينات مف القرف الماضي
كبيرا في السياسة الخارجية االمريكية مف االنفتاح عمى العالقات الصينية وفتح الحوار  تحوال

مع االخيرة عبر صاحب الخطوة الذكية منو مف خالؿ تشكيؿ محور ثالثي عالمي يتكوف مف 
الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد السوفيتي والصيف دولة المميار نسمة وىذا التحالؼ سوؼ 

ـ العالمي ويمنع قياـ اي تيديد خطير ، وتعد ىذه اىـ التحوالت في االستراتيجية السال يفرض
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(. وانعكس ىذا التحالؼ والتعاوف ايجابيًا في انياء الحرب 29العالمية وانياء العزلة الصينية)
 .9192الفيتنامية التي اندلعت في عاـ 

ايجابي عمى العالقات مقابؿ انياء سياسة العزلة لمصيف ادت ىذه الخطوة بدور      
االسرائيمية ، وبدأت بوادر االنفتاح والتنامي والتفاىـ بيف الواليات المتحدة والصيف –الصينية 

عمى الرغـ مف احتفاظ الواليات المتحدة االمريكية بمسافة معتدلة في العالقات مع الصيف 
حة جديدة مف الدبموماسية والحذر الشديد والمراقبة الدقيقة لمسياسة الصينية الخارجية وفتح صف

بيف البمديف في اطار دبموماسية ما يعرؼ بػ ) البنغ بونغ ( وىي تمثمت بزيارة وزير الخارجية 
وأعقبيا زيارة ثانية لمرئيس نيكسوف  9199الى بكيف في تموز عاـ  (21) ىنري كيسنجر
الغاية واجرى معو محادثات رسمية مع الرئيس الصيني ماوتسي تونغ  9194لمصيف عاـ 

 (.21منيا لتطبيع العالقات بيف الدولتيف )
واثمر ىذا التطبيع بيف الجانبيف الى التوصؿ الى التسوية التاريخية بعد مفاوضات  

( وىي مف اكثر 90عمى المسألة التايوانية ) 9114-9191مطولة تمت خالؿ االعواـ 
ا االعتراؼ االمريكي بالموقؼ الصينية، وتـ بموجبي–القضايا الخالفية في العالقات االمريكية 

الصيني الذي يعد تايواف مقاطعة صينية واالعتراؼ بحكومة واحدة وىي حكومة الجميورية 
الصينية الشعبية ، بالمقابؿ موافقة الصيف عمى تزويد الواليات المتحدة االمريكية لتايواف 

فاف ) االمريكي بكميات محددة مف االسمحة ذات طراز دفاعي وليس ىجومي ،كما وافؽ الطر 
والصيني ( عمى انياء خالفاتيما وااللتفات الى مسائؿ تخص االمف الدولي ومصالح الدولتيف 

(99.) 
وعد ىذا االتفاؽ التاريخي واالستراتيجي بشكؿ خاص لمصيف نجاحًا باىرًا مكنيا مف 

ي خمؽ اتماـ برنامجيا التحديثي الداخمي ، وتنحييا عف الصراعات الخارجية محاولة منيا ف
بيئة دولية مستقرة يمكف االستفادة منيا كٍأواؽ لمصيف التي تستمر بخطى نمو التقدـ والتحديث 

 الداخمي . 
مف خالؿ ذلؾ نستنتج اف حدة العامؿ او المحدد االمريكي لمعالقات بيف الطرفيف 

الصيف  االسرائيمي( لـ يعد عقبة كبيرة اماـ )اسرائيؿ( في بناء عالقات تعاونية مع–)الصيني 
وىناؾ مباركة ضمنية مف الواليات المتحدة االمريكية لمعالقات لكف بترقب وحذر تجاه تمؾ 
العالقة خوفًا مف حدوث اخالؿ في التوازف االستراتيجي وال تزاؿ تنظر الى الصيف نظرة العدو 
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ي االستراتيجي في اسيا خاصة ، وفي النظاـ العالي عامة، واف اي دعـ او تقويـ او اسناد ف
المجاالت التقنية او العسكرية يعد عبورا لمخطوط الحمراء التي تدخؿ ضمف سياؽ خطوط 
االمف القومي االمريكي، وتوسعت العالقات التجارية واالقتصادية بيف الدولتيف )الواليات 

عمى اتفاؽ  9111تشريف االوؿ عاـ  91المتحدة والصيف( مف خالؿ التوقيع بينيما في 
خالؿ انضماـ الصيف الى منظمة التجارة العالمية وبموجبو فتحت اسواؽ التجارة الحرة مف 

الصيف اماـ السمع والمنتجات والخدمات والشركات االمريكية بشكؿ كامؿ ، وحققت الصيف مف 
ىذا االتفاؽ مصالح كبيرة فضال عف تطوير عالقاتيا االقتصادية بشكؿ اكثر انفتاحًا اماـ 

 (.94ضمنية امريكية ) الشركات االسرائيمية وبموافقة
يبدو اف الواليات المتحدة االمريكية لـ تعد عامؿ محدد او ضاغط بشكؿ سمبي تجاه 

االسرائيمية واصبحت عامؿ مساند ليذه العالقات بعد تالقي المصالح  –العالقات الصينية 
ايموؿ مف  99االستراتيجية لجميع االطراؼ والسيطرة عمى التوازف الدولي والسيما بعد احداث 

والتي غيرت اوليات الحكومة االمريكية في سياستيا الخارجية وكيفية مراجعة  4009عاـ 
خطر االرىاب والحفاظ عمى مصالحيا في الشرؽ االوسط واسيا واالحتفاظ بعالقات مصمحية 
في المدة القادمة وتوظيؼ الدعـ الدولي ليا في تبني القضايا المناىضة لمعنؼ، وبالتالي 

االسرائيمية ضعيؼ ويزداد ضعفًا بشكؿ  –ؿ االمريكي الضاغط لمعالقات الصينية اصبح العام
الواليات المتحدة حتى  وتدريجي مما يصب في مصمحة كال مف الصيف و)اسرائيؿ( 

  .االمريكية
 االسرائيمية العسكرية  -: الدور االمريكي في تحديد العالقات الصينيةالثالثالمحور 

ؿ في اواخر عقد السبعينات في اقامة الصيف عالقات سرية ساىمت مجموعة مف العوام
مع )اسرائيؿ( ، فبعد وفاة الرئيس الصيني واالب الروحي ماوتسي تونغ وتراجع الثورة الثقافية 

( بذلت القيادة الصينية جيدًا كبيرًا 92وصعود مكانة الرئيس دينغ شياو بينغ في الصيف )
يما المجاؿ العسكري ، ففي ضوء توقؼ التعاوف لتحديث الصيف في مختمؼ المجاالت والس

العسكري بيف الصيف واالتحاد السوفيتي ، واستمرار عزلة الصيف عف الدوؿ الغربية ، 
واستمرار الواليات المتحدة في سياستيا اليادفة الى منع وصوؿ التكنولوجيا المتطورة الى 

ثيثة لمحصوؿ عمى التقنية الصيف ، سواء كانت مدنية اـ عسكرية، بذلت الصيف جيودًا ح
الحديثة السيما العسكرية مف العديد مف المصادر وكاف مف بينيا ) اسرائيؿ( مما ساعد القيادة 
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الصينية عمى الحصوؿ عمى التقنيات العسكرية الحديثة ، واظيرت الحرب الفيتنامية في اواخر 
 (.99السبعينات الحاجة الممحة الى تحديث الجيش وتطويره)

 قات تعاونية عسكرية م  )اسرائيل( الى عدة ادداف ابرزدا:اقامة عال
أواًل : حصوؿ الصيف عمى التقنية المتقدمة المناسبة لبرامج التصنيع العسكري الصيني 

 (.91والتي مف الممكف اف تقـو الصيف بإنتاجيا مف جديد وتصديرىا)
ميداف تياف ميف  ثانيًا: حاجة الصيف لمخروج مف العزلة التي فرضت عمييا بعد احداث

واتيمت الصيف بانتياكيا لحقوؽ االنساف مف خالؿ قمع تظاىرات الطمبة 9111في بكيف عاـ 
 السممية المطالبيف بالثورة الثقافية.

ثالثًا : ادركت القيادة الصينية الدور الذي يقوـ بو الييود االعضاء في الكونكرس 
ية مستفيديف مف عالقاتيـ مع االمريكي في مجاؿ حصوليـ عمى تسييالت مالية وتجار 

 (.99الواليات المتحدة االمريكية )
االسرائيمية السيما اف ىذه العالقة تعطي -رابعًا: رغبة الصيف في تحييد العالقات اليندية

 دعمًا لميند في تنافسيا مع الصيف لمحصوؿ عمى التقدـ االستراتيجي في اسيا.
ما تحتاج اليو مف اسمحة عسكرية ذات تقنية خامسًا: تمتمؾ الصيف القدرة المالية لشراء 

ًً اذا ما  عالية الكفاءة وتمتمؾ ) اسرائيؿ( ىذه الميزة السيما اف اسعارىا تعد مناسبة نسبيَا
قورنت مع االسعار االمريكية وىي بنفس المواصفات القتالية، فعمى سبيؿ المثاؿ الطائرة 

المقابؿ سعرىا عند الواليات المتحدة مميوف( دوالر ب 9االسرائيمية نوع )الكفير( سعرىا )
 (.99مميوف( دوالر ) 99)  تايكر( 5-االمريكية والتي تعرؼ بػ ) ؼ

اما ) اسرائيؿ( فقد كانت معنية جدًا بإقامة العالقة مع الصيف ، ورافقت ىذه الحاجة عدة 
 عوامؿ ابرزىا : 

اني مف ازمة حادة بعد اواًل : البحث عف اسواؽ بديمة لمنتوجاتيا العسكرية التي كانت تع
الذي كاف يعد  9191خسارتيا السوؽ االيرانية اثر الثورة االيرانية وسقوط نظاـ الشاه في عاـ 

 (.91المستورد االكبر مف منتوجاتيـ الصناعية العسكرية )
ثانيًا: معرفة )اسرائيؿ( ألسرار وتقنيات االسمحة والمعدات العسكرية الصينية في حاؿ 

 وؿ العربية.عممية بيعيا لمد
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االسرائيمي وحياؿ  -ثالثًا: احداث تغير جذري في الموقؼ الصيني حياؿ الصراع العربي
القضايا العربية االخرى، وتبيف ذلؾ جميًا مف خالؿ تأييد زيارة السادات )السرائيؿ( عاـ 

 ، وايدت كذلؾ اتفاقية السالـ بيف مصر و)اسرائيؿ( بعد عاميف مف ىذه الزيارة، ولكنيا9199
) السرائيؿ( وسياستيا العدوانية تجاه    في الوقت نفسو استمرت الصيف في تمسكيا المناىض

 (.91القضية الفمسطينية محاولة منيا الحفاظ عمى مصالحيا مع العرب)
ادى رجؿ االعماؿ الييودي شاؤوؿ ايزنبرغ دورًا ميما في اقامة العالقات العسكرية 

اخر عقد السبعينات ونقؿ مركز نشاطو االقتصادي مف السرية بيف )اسرائيؿ( والصيف في او 
ىونغ كونغ الى بكيف وكاف يحظى بعالقات حميمية مع العديد مف القادة الصينييف الى جانب 
حظوتو ودعـ واسناد مف القادة االسرائيمييف واجرى ايزنبرغ العديد مف االتصاالت لفتح االسواؽ 

مية السيما تمؾ المتطورة تكنولوجيًا، ففي شباط عاـ الصينية اماـ الصناعات العسكرية االسرائي
مسؤواًل  90زار وفد اسرائيمي رفيع المستوى مف وزارة الصناعة والدفاع الصيف شمؿ  9191

وتضمنت الزيارة وضع الية التفاىـ حوؿ تحديث العديد مف االسمحة الصينية ونقؿ التقنية 
 (.10العسكرية لمصيف)

ف عقد العديد مف الصفقات ، وتضمنت تأىيؿ اسمحة صينية نتائج ىذه الزيارة اثمرت ع
وشممت ايضًا التعاوف في انتاج  T72)سوفيتية الصنع( وتطويرىا ابرزىا الدبابات السوفيتية 

ممـ الذي جرى تركيبو عمى  901بعض االسمحة المتوسطة المدى والثقيمة مثؿ تطوير مدفع 
بحر وصنع زوارؽ حربية صغيرة –خ بحر الدبابة الصينية وكذلؾ التعاوف في صنع صواري

وكبيرة ىجومية واستطاعت بعض المصادر الحصوؿ عمى ثمف ىذه الصفقات التي بمغ نحو 
 (.19( مميار دوالر)3.5)

باعت )اسرائيؿ( اسمحة ومعدات جديدة شممت الصفقة اجيزة اتصاالت  9111في عاـ 
اء الحرائؽ واجيزة الميزر واشعة جو( واجيزة اطف-رادارية ونظاـ دفاعي خاص بالصواريخ )جو

فوؽ الحمراء لمرؤية الميمية ومنظومة الصواريخ البالستية تعمؿ بالحاسوب لتحديد اليدؼ 
 (.14وصواريخ متطورة الختراؽ الدروع وخاصة الدبابات الحديثة )

الصينية تسير بوتيرة نحو االيجابية واليدوء -خالؿ ىذه المدة كانت العالقات االمريكية
لعالقات وىذا فسح المجاؿ لتوثيؽ العالقات بيف الصيف و)اسرائيؿ( وعقد الصفقات في ا
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وتدخؿ في مصمحة جميع  -تـ ذكرىا سابقا-التسميحية والتجارية بينيما ألسباب عديدة 
 اسرائيؿ ( . –الصيف –االطراؼ الثالث ) الواليات المتحدة 

يد االمف القومي االمريكي لكف في الوقت نفسو لـ تدخؿ ىذه الصفقات ضمف نطاؽ تيد
بصورة خاصة والتأثير في ميزاف التوازف الدولي بصورة عامة، اال بعد تدىور العالقات بيف 
الدولتيف ) الواليات المتحدة والصيف( عقب اطالؽ النار مف قبؿ الجيش الصيني عمى الطمبة 

امريكا انتياكا  في ساحة تبياف اف مف في بكيف وعدتو 9111المتظاىريف الصينييف في عاـ 
صريحا لحقوؽ االنساف وفرضت امريكا حظرًا عمى تصدير االسمحة لمصيف ، كما ضغطت 
امريكا عمى الدوؿ االوربية لمتقيد بمبدأ الحظر، ونظـ الموبي الييودي المساند لتايواف في 

ود االسرائيمي واعتبر ىذا التعاوف ييدد وج-امريكا حممة واسعة ضد التعاوف العسكري الصيني
 (.12تايواف واستقالليا)

حاولت )اسرائيؿ( بيع طائرات عسكرية اطمؽ عمييا )  9114- 9119في عاـ       
طائرة لفي ( وابمغت )اسرائيؿ( وزارة الدفاع االمريكية ببعض تفاصيؿ ىذه الصفقة لكنيا 
واجيت معارضة شديدة مف الواليات المتحدة االمريكية وعالجت )اسرائيؿ( خالؿ محاولة 

عاوف مع الصيف واالتفاؽ معيا عمى انتاج طائرة صينية حديثة الغاءىا الصفقة مف خالؿ الت
في الصيف متعددة الميمات تستند الى تكنولوجيا طائرة )لفي( وقد انتجػت المصػانع الصينية 

 (.F()19 -15-واطمقػت عمييا اسـ )اؼ  9111ىذه الطائرة عاـ 
ت اف )اسرائيؿ( قد اصيبت االوساط الرسمية االمريكية باالحباط والحيرة عندما اكتشف

خالفت الحظر االمريكي وامدت الصيف بتقانة عسكرية امريكية متقدمة مف خالؿ المعمومات 
عف صفقة طائرات  9111التي قدميا الرئيس التايواني اثناء زيارتو الى امريكا في العاـ 

ركيبو الفالكوف لنظاـ االنذار والتحكـ المبكر ) وىو نظاـ امريكي لمتجسس والرصد ويمكف ت
 767-747-707عمى الكثير مف منصات الطائرات العسكرية والمدنية مثؿ طائرات البوينغ )

... الخ( وايضًا يمكف تركيب ىذا النظاـ عمى طائرات النقؿ تتحوؿ ىذه الطائرات الى مراكز 
استطالع جوي وارشاد راداري لممعارؾ الجوية واالرضية اي بمعنى ادؽ ) قيادة جوية( وىو 

كمـ وعمى مدار الساعة وىو  900مية كبيرة في كشؼ االىداؼ واالستطالع وعف بعد ذو فاع
ىدفاً  في  90يعمؿ في اي طقس جوي ويمكنو ليذا النظاـ االستشعار والكشؼ الكثر مف 

وقت واحد، ويمكف توجيو عشرة طائرات مقاتمة في اف واحد، ولو القدرة في تجميد جميع 
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اـ االرصدة االرضية المعادية وكما تستطيع الطائرات الحاممة االنظمة الدفاعية االرضية ونظ
 (.11ساعة متواصمة ) 94ليذا النظاـ التحميؽ جوًا لمدة 

ف االمر طمبوا مف اسرائيؿ ريكابمغ تكمفة ىذا المشروع مميار دوالر، وعندما اكتشؼ االم
 واف وجودىا يسبب فيىذه المنظومة تخؿ بميزاف القوى يبف الصيف وتايواف  الفالغاء الصفقة 

اندالع المواجية العسكرية بينيما ويؤدي في نياية المطاؼ الى تدخؿ الواليات المتحدة 
عسكريًا، تعرض حياة الجنود االمريكاف لمخطر ، كما اكدت الواليات المتحدة اف ىذه 

جة المنظومة استندت الى التكنولوجيا االمريكية واف تصدير )اسرائيؿ( ليا ألي دولة في حا
 (.19عمييا ) الواليات المتحدة االمريكيةالى موافقة 

الطريقة التي الف اثار الغاء صفقة الفالكوف سخط القيادة الصينية التي شعرت باالىانة 
عف طريؽ رسالة سمميا مدير عاـ في وزارة الدفاع االسرائيمية الى الرئيس جاءت ابمغت بيا 
قات الثنائية بيف البمديف بشرخ كبير ، ولتالفي العال وىذه العممية ادت الى اصابةالصيني، 

ذلؾ حاوؿ االسرائيميوف استرضاء الصيف بأي شكؿ وتقديـ الوعود بالتعاوف المستمر وفي 
الجانب الصيني والطموح االسرائيمي في فتح لكسب ود مجاالت اوسع وارساؿ الوفود الرسمية 

 (.19ة الفالكوف )مرحمة جديدة مف العالقات بيف البمديف بعد الغاء صفق
لـ يصمد كالـ الدبموماسية االسرائيمية طوياًل اماـ الوقائع السياسية، فقد ظيرت قضية 

باعت )اسرائيؿ( عددًا  اذ جديدة  اشد خطورة مف سابقاتيا وىي صفقة الطائرات مف دوف طيار
يف في محاولة منيا لبياف حسف النوايا تجاه الص لمصيف مف طائرات نوع ىاري دوف طيار

ىذا  والسيماترطيب االجواء مف جديد مف خالؿ ىذا العقد االشد خطورة مف العقد السابؽ لو 
الطائرة مزودة بجياز  كوفلشف ىجمات عمى محطات الرادار مخصص النوع مف الطائرات 
رطالً انكميزيًا يمكنيا مف التحميؽ  91مواد متفجرة تزف ب فضال عف تزويدىااستشعار لمرادارات 

تيف ومتى ما استطاعت التقاط الموجات الكيربائية لمرادار االرضي تنجذب اليو لمدة ساع
مزودة بكومبيوتر متطور ىي ميؿ بحري و  490وتفجر اليدؼ مباشرة وتستطيع قطع مسافة 

جدًا ، واىـ مميزات ىذه الطائرات التقاط الصور وارساليا واكتشاؼ مضادات الصواريخ 
 (  11تقوـ )اسرائيؿ( بتحديث ىذه الطائرات دوريًا)وتدميرىا مباشرة. وبموجب العقد 

واكتشفت الواليات المتحدة اسرار الصفقة عند تحديث الطائرات، واعمف البنتاغوف اف 
تيدد المصالح االمنية االمريكية في العالـ وىي تقنيات امريكية  كشؼ ىذه الصفقة تتضمف
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فمف المحتمؿ اف كيا مف قبؿ الصيف واف مثؿ ىذا النوع مف االسمحة المتطورة في حاؿ امتال
وتحديدًا ) ايراف ، كوريا الشمالية ( وتكوف ايضا  تنتقؿ التكنولوجيا الى دوؿ راعية لالرىاب

مصدر خطر عمى ارواح الجنود االمريكييف المدافعيف عف تايواف في حاؿ وقوع عدواف صيني 
 (.11مستقبمي)

بتمؾ وعدـ تأثر العالقات بيف البمديف حاوؿ االسرائيميوف التقميؿ مف الغضب االمريكي 
قررت واشنطف اتخاذ اجراءات اف ، لكف الجيود االسرائيمية باءت بالفشؿ الذريع، الصفقة 

عممية لمعاقبة اسرائيؿ ابرزىا حظر التوظيؼ لمييود االمريكييف لمعمؿ في وزارة الدفاع 
العديد مف العقود العسكرية  دةالواليات المتحاالمريكية وكافة مؤسساتيا الصناعية، كما الغت 

(، كما تـ تجميد تبادؿ المعمومات بيف المؤسسات 35-ابرزىا تصميـ القاذفة الجديدة ) أؼ 
( والغاء عقد المناظير العسكرية 2-) ىنتر العسكرية االمريكية واالسرائيمية حوؿ المقاتمة 
صفقة مف صفقات بيع السالح االسرائيمي  60الميمية ، وطمبت الواليات المتحدة معمومات عف 

 (.90كؿ الصناعات االسرائيمية العسكرية بصورة عامة)عف لمصيف، فضاًل عف تقرير مفصؿ 
في خطر   غدت ف عالقتيا مع الحميؼ االستراتيجيالادركت اسرائيؿ خطورة الموقؼ 

قع والغاء معالجة الموقؼ بصورة عاجمة عف طريؽ الرضوخ لألمر الوا وىذا يتوجبكبير 
صفقة طائرات الفالكوف واعتقدت  كما الغيت مف قبؿ صفقة طائرات البدوف طيار مع الصيف 

المزيد مف فرض ... لكف االخيرة اصرت عمى سيرضي الواليات المتحدةاف الموضوع 
امريكية مسبقة الحصوؿ عمى موافقة العقوبات منيا الزاـ )اسرائيؿ( بالتوقيع عمى تعيد يتضمف 

طرؼ آخر اسمحة ذات مكونات او خبرة امريكية ، فضال عف معاقبة اي كير في بيع عند التف
شركة يامي االسرائيمية التي وردت الطائرات لمصيف وتفتيش كافة وثائؽ الشركة مف قبؿ 

وجدت )اسرائيؿ( نفسيا اماـ االمر الواقع تجاه اصرار االدارة لذلؾ محققيف امريكييف حصرًا، 
 (.99ة الشروط االمريكية في نياية االمر)االمريكية ونفذت كاف

 وكاف عمييا) اسرائيؿ ( ليست حرة في عالقاتيا مع الصيف  يبدو افومف خالؿ ما تقدـ 
اف تأخذ في اعتباراتيا المخاوؼ االمنية األمريكية التي تتعارض مع الطموحات الصينية بأف 

لجانب يحدد بشكؿ كبير اقامة تكوف قوة عسكرية ليا دور كبير في التوازف الدولي ، وىذا ا
مف التطمعات  الواليات المتحدةبسبب مخاوؼ  (اسرائيؿ)عالقات ستراتيجية بيف الصيف و
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يعطي انطباع اف في االفؽ صراع  الصينية في الحصوؿ عمى تقنية عسكرية متقدمة مما
 .ومواجية بيف الطرفيف االمريكي والصيني 

االسرائيمية اف -عة العالقات العسكرية الصينيةواالمر االخر الذي يالحظو المتتبع لطبي
الواليات المتحدة عمى معرفة ودراية بكؿ صفقات التسميح بيف الطرفيف الصيني واالسرائيمي 

اف جياز الموساد االسرائيمي يعد وانو مف المستحيؿ اف يخفى عمييا سر تمؾ الصفقات كوف 
وىذا يعني عمميًا انو ال توجد اسرار بيف  جزءًا مكماًل لوكالة المخابرات المركزية االمريكية

الى اف معظـ شركات انتاج السالح االسرائيمي تـ أنشاءىا بأمواؿ  فضال عفالجيازيف 
توفير المواد  ولدى معظميا عالقات مع شركات امريكية السيما في مجاؿوخبرات امريكية 

شراؼ االدارة االمريكية التي وىذا كاف يجري بعمـ واالخاـ مف داخؿ الواليات المتحدة  االولية
وجودىا في المؤسسات العسكرية االسرائيمية السيما اذا عممنا اف معظـ العامميف في  استغمت

لذلؾ فمف السيؿ توظيفيـ في يحمموف الجنسية االمريكية، والمؤسسات كانوا الشركات  تمؾ
 ة.مجاؿ التجسس ضد الصيف ونقؿ كؿ خبراتيا التكنولوجية لمواليات المتحد

وىناؾ الكثير مف الشواىد حوؿ مسؤولية تؿ ابيب في معرفة كؿ تفاصيؿ الترسانة 
 تمؾالعسكرية الصينية ونقميا الى واشنطف مع االحتفاظ بجزء لمصالحيا الشخصية واستثمار 

الفمسطينييف  والسيما)اسرائيؿ( تعرؼ بدقة العالقات بيف الصيف والعرب  كانت العالقة وبدورىا
تفاصيؿ التعاوف العسكري واالقتصادي والعممي مع كال مف ايراف وسوريا ودليؿ  فضال عف

ذلؾ ايضًا اف السفارة االمريكية في بكيف مكمفة بجمع المعمومات بيف الدولة المجاورة لمصيف 
 (.94وىي كوريا الشمالية وعالقة الرئيس الكوري بيونغ يانغ مع الدوؿ العربية وايراف )

السابقة التي اظيرت الشواىد التاريخية واالشكاالت التي برزت في ومف خالؿ االحداث 
لتطوير صناعة  (اسرائيؿ)الصيني تكمف في عدـ االعتماد عمى –التعاوف العسكري االسرائيمي 

عقدي الفالكوف وصفقة  فإلغاءالسالح في الصيف دوف موافقة حميفيا االستراتيجي الدائـ ، 
كًا لمصيف الف ىذه الصفقات تدخؿ في االطار الييكمي الطائرات البدوف طيار احدث اربا

المباشر لتقدـ الجيش الصيني وتفوقو عسكريًا ، مما استوجب اعادة نظر مف قبؿ القيادة 
الصينية لمبحث عف شريؾ اخر اكثر ثقة وقدرة عمى تحمؿ الضغوط الخارجية وىو روسيا 

ة بيف تؿ ابيب وبكيف ال يمر في االتحادية واصبحت القناعة تامة اف اقامة عالقات عسكري
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الوقت الراىف دوف موافقة واشنطف والتي عدت االخيرة احد الكوابح القوية لتطوير العالقات 
 كري.االسرائيمية في المجاؿ العس–الصينية 

 النتائج
لقد عكفت دراسة العالقات الدولية عمى المحاولة البحث عف تفسير ماىية روابط ىذه 

حددىا ىدؼ واحد فقط ) ىو السعي لتحقيؽ المصمحة الوطنية او القومية العالقات ، والتي ي
المتالؾ ناصية القوة( ويتـ ذلؾ مف خالؿ ستراتيجية واحدة قد تكوف اقتصادية او عسكرية ، 

االسرائيمية بكؿ الحيثيات والتطورات والمراحؿ، –ومف خالؿ ما ذكرتو الدراسة لمعالقات الصينية
منعطفات المتباعدة والمتقاربة وفؽ الظروؼ الدولية التي صاحبت تمؾ ومرورىا بالعديد مف ال

العالقات، اضافة الى العديد مف العوامؿ الداخمية لمطرفيف ) الصيني واالسرائيمي(وكانت ىناؾ 
محددات وقيود مؤثرة عمى تمؾ العالقة بشكؿ مباشر وغير مباشر وىو المحدد الدولي 

مؽ بالشرؽ االوسط وتحديدا الدوؿ العربية ) وىو خارج نطاؽ االمريكي والمحدد االقميمي المتع
 الدراسة ( وعميو يمكف الوصوؿ الى بعض النتائج التالية:

ىناؾ نوعاف مف الدوؿ وىذه الدوؿ تتأثر وتأثر بالنظاـ الدولي ، فيناؾ دوؿ  .9
ى ، اما تكوف الالعب الفاعؿ والمؤثر في النظاـ الدولي وىي الدوؿ التي تؤثر في الدوؿ االخر 

الدوؿ االخرى فيي الدوؿ المتمقية او المتأثرة بالنظاـ الدولي، وتعد الصيف مف الدوؿ التي ليا 
 دور فعاؿ ومؤثر في النظاـ الدولي.

)اسرائيؿ( ىي دولة قزمية المساحة والسكاف ولكنيا دولة كبرى في التكتيؾ  .4
 االستراتيجي والدبموماسي عمى المسرح العالمي.

لي في الوقت الحالي ىو نظاـ تعددي القطبية رغـ انييار اف النظاـ الدو  .2
االتحاد السوفيتي وبقيت الواليات المتحدة االمريكية في مدة ما بعد الحرب العالمية الثانية 
القطب اآلخر، اال اف الواقع اثبت اف النظاـ الدولي ىو نظاـ تعددي القطبية والصيف ىي احد 

 اقطابو الفاعمة والمؤثرة فيو.
حوؿ الكبير في سياسة الصيف الخارجية تجاه مشكمة الشرؽ االوسط، فبعد الت .9

اف كانت مف المؤيديف لمموقؼ العربي في صراعو ضد االحتالؿ االسرائيمي ، اصبحت االف 
تفضؿ تحقيؽ المكاسب وتأػسيس العالقات الدبموماسية مع )اسرائيؿ( وتحقيؽ االقتصاد 

 عالقات .الصيني معدالت مرتفعة مف تطور ىذه ال
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استفادت الصيف مف الشراكة في العالقات مع )اسرائيؿ( اكثر مما استفادت  .1
)اسرائيؿ( مف ىذه الشراكة وانطمؽ ذلؾ مف المفيوـ لصيني حوؿ تحوؿ القوة المادية في النمو 
القومي والمكانة والقوة والتي اصبحت القوة تتمحور حوؿ منتجات العقؿ ، فقد اصبح في مقدرة 

نقؿ معظـ انتاجيا المادي الى مواقع تبعد عنيا باالؼ االمياؿ، وفي الوقت نفسو االمـ اف ت
تصب اىتماميا داخؿ اراضييا عمى البحث وتعزيز التقدـ وىذا يكوف ثمرة الشراكة االنتاجية 

 مع الدوؿ االخرى.
االسرائيمي( ىي عالقة صمبة او ما –العالقة التي ربطت الطرفيف ) الصيني  .9

صمبة فقد استندت عمى العالقات االقتصادية والعسكرية وتعد ىذه مف تعرؼ بالقوى ال
المجاالت المؤثرة جدًا في تطوير العالقات الدبموماسية وتجاوزت المحددات الخارجية لمصمحة 

 الطرفيف 
الصيني ( والذي -فرضت لغة المصالح المشتركة بيف الطرفيف ) االمريكي .9

لصيف واسرائيؿ( السيما بعد اقامة عالقات ما بيف كاف عامؿ محدد وضاغط لمعالقات بيف ) ا
الصيف وامريكا، وقد ضعفت بشكؿ كبير بعد احداث الحادي عشر مف ايموؿ والتي كانت 

 لصالح العالقات الصينية االسرائيمية.
وختاما يمكف القوؿ عمى الرغـ مف وجود نقاط خالفية فيما بيف )اسرائيؿ( والصيف     

نقاط اىتماـ مشتركة بينيما كانت كفيمة بأف تحدد سمات مستقبال  في السابؽ اال اف وجود
منفتحا ومتعاونا لمعالقات ادت في النياية الى تنمية اقتصادية وتوافقات سياسية ادت دورا 

 بارزا في الساحة الدولية لكؿ منيما ) الصيف واسرائيؿ(.
 االحاالت

1. Yoram Evrom, Sino-American Relations and the New administration , 

strategic Assessment, No.11, tel Aviv, Irael, INSS, Institute gor national security 

studies, jun,2009,p.35. 

منتيى طالب سمماف ، موقؼ عصبة االمـ مف االزمة المنشورية ) دراسة وثائقية( ، مجمة الدراسات  .4
 . 942-944، ص4090المستنصرية، التاريخية، كمية التربية االساسية ، الجامعة 

ميالد المقرحي، تاريخ اسيا الحديث والمعاصر: شرؽ اسيا ، الصيف ، الياباف ، كوريا ، الطبعة  .2
 .942-944، ص9119االولى ، جامعة بنغازي ، ليبيا، 
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ىو ثوري شيوعي صيني  ، 1976 سبتمبر 9 -  1893 ديسمبر 26 ولد  ماو تسي تونغ .9
 9191، والتي حكميا مف خالؿ قيادتو لمحزب الشيوعي منذ تأسيسو عاـ جميورية الصيف الشعبية ومؤسس

ُيعرؼ أيضًا باسـ الرئيس ماو. اشتير ماو بإيديولوجيتو الماركسية المينينية . 9199وحتى وفاتو عاـ 
واستراتيجياتو العسكرية الخاصة ونظرياتو وسياساتو، إذ شكمت كؿ ىذه األفكار مجتمعة ما بات 

، المؤسسة العربية  9الي ، عبد الوىاب و زىيري ، كامؿ ،  الموسوعة السياسية ، ط،الكي   بالماوية يعرؼ
 .999، ص  9199لمدراسات والنشر ، بيروت، 

راشد البراوي، العالقات السياسية والدولية والمشكالت الكبرى، الطبعة الثانية ، مكتبة النيضة العربية  .1
 .92، ص9114، ، القاىرة

لعالمية الثانية ومصائر شعوب اسيا وافريقيا ، الطبعة االولى، دار نشر ديمتري يقيموف، الحرب ا .9
 .909، ص9110وكالة نوفوستي ، موسكو ، 

عندما احتمت الياباف كوريا بعد انتصارىا عمى الصيف  9190الى عاـ يعود قضية الكورية التاريخ  .9
ريا منطقة فراغ سياسي وعسكري مما وروسيا ولكف بعد ىزيمة الياباف في الحرب العالمية الثانية جعؿ مف كو 

جعميا محط اطماع كال مف االتحاد السوفيتي والواليات المتحدة االمريكية ، وقرر في مؤتمر وزراء الخارجية 
يا تحت وصايا الدوؿ االربعة ) االتحاد السوفيتي ، الواليات ضعو و ،  9191الذي عقد في موسكو عاـ 

( . لممزيد مف التفاصيؿ ينظر: محمد عمي الفوزي وحساف حالؽ ،  المتحدة االمريكية ، الصيف وبريطانيا
 999، ص4009تاريخ الشرؽ االقصى الحديث والمعاصر ، الطبعة االولى، دار النيضة العربية، بيروت، 

 وما بعدىا.
(، 91يتس ، الصيف عودة قوة عالمية ، ترجمة شمعوف ، الطبعة االولى، دراسات مترجمة)ز كونراد  .1

 .919، ص 4002رات لمدراسات والبحوث، ابو ظبي، مركز االما
 .911المصدر نفسو، ص .1

محمود الدرة ، تجربة الشيوعية في الصيف مشاىدة ودراسة ، الطبعة االولى ، دار الكتاب  .90
 .414، ص9199العربي، بيروت، 

 .919، ص9119ىادي رشيد الجاوشمي، دوؿ العالـ ، مطبعة دار الجاحظ ، بغداد،  .99
( تعريب : صادؽ ابراىيـ 9110—9191ترموني، مف الحرب الباردة حتى الوفاؽ )كوبف باوف ،وبي .94

 .911، ص 9119عودة ، الطبعة االولى، دار الشروؽ لمنشر، عماف،
( مركز االىراـ 99مصطفى عموي ، الماوية والوفاؽ الدولي ، مجمة السياسة الدولية ، العدد) .92

 .491، ص9199لمدراسات والبحوث، القاىرة، 

https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/26_%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1893
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D8%B3%D8%A8%D8%AA%D9%85%D8%A8%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/1976
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%8A%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%A7%D9%88%D9%8A%D8%A9
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 .911زايتس ، مصدر سبؽ ذكره، ص كونراد .99
 .412مصطفى عموي ، مصدر سبؽ ذكره، ص .91
محمد سعيد سالمة، اضواء عمى السياسة االمريكية الخارجية، عالـ الكتاب ، القاىرة، السنة )بال(  .99

 .492، ص
( ، الطبعة 4090-9191وليد سميـ عبد الحي، المكانة المستقبمية لمصيف في النظاـ الدولي ) .99

 .919، ص4000ز االمارات لمدراسات والبحوث االستراتيجية ، ابو ظبي ، االولى، مرك
محمد زيادة ، الصيف مارد سخر اسرائيؿ لمصالحو العسكرية ، كتاب عمى االنترنت في  .91
49/9/4009  

http://www/alars.ws/index.cfm?method=home.conandcontentitid5438.  
السابع  الواليات المتحدة األمريكية رئيس   ( 9119 – 9192) ريتشارد ميمياوس نيكسوف .91

خوًفا مف أف توجو إليو تيمة التستر  9199اضطر لمتنحي مف منصبو عاـ (  9199- 9191)والثالثوف
الزىيري  .بإدانتو الكونغرس تحت وطأة تيديد فضيحة ووترغيت ات غير قانونية ألعضاء حزبو فيعمى نشاط

 .249، عبد الوىاب ، مصدر سبؽ ذكره ، ص 
محي الديف فوزي وآخروف ، شوايف الي وقفزة الصيف الى االماـ  ، دار القومية لمطباعة والنشر،  .40

 .999، ص9199القاىرة، 
 .914المصدر نفسو، ص .49
القوى في الثمانينات ، مجمة السياسة الدولية ،  درية شفيؽ بسيوني، المثمث االستراتيجي وتوازنات  .44

 . 44-49، ص9110( مركز االىراـ لمدراسات ، القاىرة، 909العدد )
االمريكية ، متابعات دولية ، –ات الصينية قىالة خالد، حادثة طائرة التجسس وتأثيره عمى العال .42

 .2-9، ص4009، مركز الدراسات الدولية، جامعة بغداد ،  (10)العدد 
 المصدر نفسو . .49
 .919وليد سميـ عبد الحي، مصدر سبؽ ذكره، ص .41
 .9ىالة خالد، مصدر سبؽ ذكره، ص .49
احمد عبد االمير االنباري، السياسة الخارجية الصينية وكيفية التعامؿ مع االزمات الدولية، مركز  .49

 .24، ص4009الدراسات الدولية، جامعة بغداد، 
 .22المصدر نفسو، ص .41
 .21ر سبؽ ذكره، صاحمد عبد االمير، مصد .41

http://www/alars.ws/index.cfm?method=home.conandcontentitid5438
http://www/alars.ws/index.cfm?method=home.conandcontentitid5438
https://ar.wikipedia.org/wiki/9_%D9%8A%D9%86%D8%A7%D9%8A%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%88%D9%84%D8%A7%D9%8A%D8%A7%D8%AA_%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AA%D8%AD%D8%AF%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%B6%D9%8A%D8%AD%D8%A9_%D9%88%D9%88%D8%AA%D8%B1%D8%BA%D9%8A%D8%AA
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D9%86%D8%BA%D8%B1%D8%B3
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 االمريكي وافاؽ المستقبؿ، مجمة السياسة الدولية ، العدد-عبد اهلل صالح، التقارب الصيني .20
 .491، ص9111، مركز االىراـ لمدراسات ،(4924)

بنياميف نتنياىو ، مكانة تحت الشمس ، ترجمة محمد عودة ، الطبعة الرابعة ، دار الجميؿ لمنشر  .29
 .411، ص9111،عماف ، 

 .11-19بسيوني عرفة، مصدر سبؽ ذكره، ص عبير .24
 وما بعدىا. -249بنياميف نتنياىو ، مصدر سبؽ ذكره ، ص  .22
 .949محمد خير الوادي ، مصدر سبؽ ذكره ، ص .29
  4091تموز  2الصيف واسرائيؿ .. كيؼ عبرت تؿ ابيب سور الصيف العظيـ؟ موقع جريدة الوطف  .21

http://a/watan.com/details/79185 
 المصدر نفسو. .29
 .224بنياميف نتنياىو ، مصدر سبؽ ذكره، ص .29
 عبيدة عبد اهلل الدندراوي، الصيف وروسيا وحمؼ شماؿ االطمسي ، مجمة السياسة الدولية ، العدد .21

 .999، ص 9119رة، ، مركز االىراـ لمدراسات ، القاى(921)
مايو   27في ىينز ألفريد كيسنجر ولد باسـ  ىنري ألفريد كيسنجر .21

وزير خارجية الواليات  ، شغؿ منصبجيوسياسي ، وخبير استشاريودبموماسي ،أمريكي سياسي ىو  9142
 وجيرالد فورد ريتشارد نيكسوف ومة الرؤساءومستشار األمف القومي األمريكي في ظؿ حك المتحدة

، أصبح مستشار األمف القومي في عاـ 9121عاـ  ألمانيا النازية ىرب مع عائمتو مف ييودي الجئ ىو ،
 449صدر سبؽ ذكره ، ص ، الكيالي ، عبد الوىاب ، م .9192ووزير الخارجية األمريكي في عاـ  9191

. 
 .299بنياميف نتنياىو ، مصدر سبؽ ذكره ، ص .90
ج.ىػ جانسف، الصييونية واسرائيؿ واسيا ، منظمة التحرير الفمسطينية ، مركز االبحاث والدراسات  .99

 .911، ص9194، بيروت ، 
كز ر ، م)مقاؿ(  ربيالعمحمد عميمات ، الصيف والشرؽ االوسط: مف طريؽ الحرير الى الربيع  .94

 .4092،  اذار 2الجزيرة لمدراسات ، 
http//studies.aljazeera.net/ar/bookreisiou/2013/03/20133391612283115. 

خمدوف ناجي معروؼ، جوانب اساسية مف المصالح الحيوية االمريكية في المنطقة العربية ، مجمة  .92
 .19-19، ص4004، جامعة النيريف، بغداد ،4قضايا دولية، العدد

http://a/watan.com/details/79185
http://a/watan.com/details/79185
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AF%D8%A8%D9%84%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%D9%8A_(%D8%B4%D8%AE%D8%B5)
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D9%88%D8%B3%D9%8A%D8%A7%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%88%D8%B2%D9%8A%D8%B1_%D8%A7%D9%84%D8%AE%D8%A7%D8%B1%D8%AC%D9%8A%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B4%D8%A7%D8%B1%D8%AF_%D9%86%D9%8A%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF_%D9%81%D9%88%D8%B1%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%A7%D8%AC%D9%8A%D8%A1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%8A%D9%87%D9%88%D8%AF
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D9%8A%D8%A7_%D8%A7%D9%84%D9%86%D8%A7%D8%B2%D9%8A%D8%A9
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99. Yoram Evron, op,cit, p.38. 
باقتطاعيا بالقوة  9111تقع جزيرة تايواف في الجنوب الشرقي مف الصيف ، قامت الياباف عاـ  .91

والجزر المحيطة بيا مف اسرة تشينغ الصينية ... أسس الرئيس الصيني ماوتسي تونغ الجزب الشيوعي 
، ىرب 9191الشعبية عاـ ، الذي خاض حرب التحرير الشعبية وأسس جميورية الصيف 9149الصيني عاـ 

تشيانغ كاي شيؾ زعيـ حزب الكومينتانغ الى جزيرة تايواف ) فورموزا سابقًا( وأسس ما يسمى بحكومة الصيف 
ة الدفاع عف تايواف ضد اي عدواف خارجي \معاىد 9112الوطنية، ووقع مع الواليات المتحدة االمريكية عاـ 

كدولة مستقمة خوفا مف اساءة عالقاتيا مع الصيف ، لممزيد مف  ، وحاليا معظـ دوؿ العالـ ال تعترؼ بتايواف
الصينية، مركز االمارات لمدراسات -التفاصيؿ ينظر: خضير عباس عطواف ، مستقبؿ العالقات االمريكية

 .919-991، ص4009والبحوث االستراتيجية ، ابو ظبي، 
خية والمستقبؿ الغامض ، مجمة االمريكية : الجذور التاري–فراسنوا غودمو ، العالقات الصينية  .99

 .1-9، ص4092، مركز الجزيرة لمدراسات ، الدوحة ، تموز 90دورية تقدير موقؼ ، العدد 
االمريكية بعد الحرب الباردة ، رسالة ماجستير ، كمية -أميمة عمي طو ، العالقات الصينية .99

 .991-909، ص 4004رطـو ، الدراسات االقتصادية واالجتماعية ، شعبة العمـو السياسية ، جامعة الخ
 .942محمد خير الوادي، مصدر سبؽ ذكره، ص .91
 المصدر نفسو. .91
اسماعيؿ صبري مقمد ، العالقات السياسية الدولية ، الطبعة الخامسة ، منشورات ذات السالسؿ،  .10

 .421، ص 9119الكويت، 
 .10-11خير الديف عبد الرحمف ، مصدر سبؽ ذكره، ص  .19
االسرائيمية : الحقائؽ المعاصرة واالتجاىات المستقبمية، مركز -اروف شاي ، العالقات الصينية .14

 .991، ص4001دراسات االمف القومي ، تؿ ابيب ، 
مايكؿ  بريتشر، قرارات في السياسة الخارجية االسرائيمية، القسـ االوؿ ، اعداد مركز البحوث  .12

 .919، ص9192والمعمومات ، القدس، 
االسرائيمية في العصر القديـ والحديث ، -فتحي مصمح يعقوب ، اضواء عمى العالقات الصينية .19

 ، عمى الرابط التالي :  4092اذار  99المعيد العربي لمبحوث والدراسات االستراتيجية ، 
http://airss.net/site/2013/02/17 

-Dr. P.R. Kumaraswamy, the Israel،  990اروف شاي ، مصدر سبؽ ذكره، ص  .11

china –us arms triangle, www.pinr.com . 

http://airss.net/site/2013/02/17
http://airss.net/site/2013/02/17
http://www.pinr.com/
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 .949محمد خير الوادي ، مصدر سبؽ ذكره، ص .19
–، عبد العزيز حمدي ، العالقات الصينية 219بنياميف نتنياىو ، مصدر سبؽ ذكره، ص .19

، 9111، مركز االىراـ لمدراسات ، نيساف ، 924االسرائيمية، مجمة العمـو السياسية الدولية ، العدد 
 .924القاىرة، ص

، نغـ ابو شقرا، الصيف واسرائيؿ: العالقات  949محمد خير الوادي ، مصدر سبؽ ذكره، ص .11
 ، عمى الموقع : 4091ز، ، وزارة الدفاع ، لبناف ، تمو 299السرية ، مجمة الجيش المبناني ، العدد 

https://www.lebramy.gov.ib/ar/content 
 .919مايكؿ بريتشر، مصدر سبؽ ذكره، ص .11
 .920محمد خير الوادي، ص .90
ة، ابو ظبي ، مركز زايد لمتنسيؽ والمتابعة ، التوغؿ االسرائيمي في اسيا، مركز زايد لمتنسيؽ والمتابع .99

تحميؿ العوائؽ ....  -، روبرت سايدر ، الواليات المتحدة االمريكية وايراف 29-29، ص4000
 .29، ص4002لمتقارب بينيما، مركز االمارات لمبحوث االستراتيجية ، ابو ظبي ، 

   .922اروف شاي، مصدر سبؽ ذكره، ص .94
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