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 إشكاليات العالقات االسرائيلية الصينية

 
 مدخل:

تميززززت الصزززين عزززن بقيزززة دوش المعسزززمر االزززترااي بزززدعمها المفمزززر والعلنزززي للقضزززية الفلسزززطينية  و زززدعمها  
رائيل منززب بدايززة السزتينيات مززن القززر  الماازي  و التززالي فززي موقفهزا المعززاد   سزز للمقاومزة الفلسززطينية المسزل حة

ها مزن بوصفها مشروعًا استعماريًا استيطانيًا. ومع ذلك فقد لفتت بعض الدراسات التاريخية إلى أ  ذلك لم يمنع
 سياسزتها العامزة عقد بعض الصفقات التجارية السرية مع الكيا  الغاصب  والتزي لزم يمزن لهزا تزيذير عزبكر علزى

تعليميزززة حيزززاش المنطقزززة وقضزززايا ا. وتقكزززد ااتفاقزززات التجاريزززة وااقتصزززادية والتكنولوييزززة والزرا يزززة وال قا يزززة وال
 القات. الموقعة بين الطرفين  وتفادش العلماء والطالب والفاح ين  على ا تمامهما بااستمرار في تطوير  به الع

ها فززي العقززود السززابقة علززى السززمعة اايجابيززة عمومززا التززي تحلززت بهززا لززد  لقززد بنززت الصززين الشززعاية إسززتراتيجيت
العززرب فا تمززت كززل تلززك الفتززرة بركيزززتين أساسززيتين فززي سياسززتها الشززرأ أوسززطية  ا ولززى  ززي تززيمين الززنف  مززن 

العمززل الززدوش العر يززة ونعززرا   والمحاف ززة علززى ا سززواأ العر يززة لايززع المنتجززات التجاريززة والصززنا ية الصززينية  و 
على خلق فرص است مار في المنطقة في النف  وغيره من ا عماش التجارية وااقتصادية. ومن أيل نجاح ذلك 
ا تمت بالحفاظ على ااستقرار وا من في المنطقة. والركيزة ال انيزة كانزت تزيمين المشزتريات العسزمرية المتطزورة 

د الصين بهزا  بمزا فزي ذلزك مزن إسزرائيل. وتزيمين  زبعن والتكنولوييا العالية من أ  مصدر لديه الرغفة في تزوي
المطلاين  وخاصة المطلب ال اني  يشمال  مفتاح العالقة بين إسرائيل والصين  خاصة ون  ما يسمى "المسيلة 
اليهوديززة" ا تشززمل عقززدة لززد  الصززينيين فال قافززة الصززينية ليسززت مانيززة علززى الحضززارة ا غريقيززة الرومانيززة وا 

المسززيحية  وتززدا يات تلززك ال قافززة خززالش ا لفيتززين المااززيتين. بالتززالي ا تشززمل  ززبه  -ة اليهوديززة علززى ال قافزز
المسيلة عامل ازغ  خزاريي علزى السياسزة الصزينية. ا  بزل بزالعما  فدننزا نجزد إعجابزا بالحركزة الصزهيونية  

هزد الشزيوعي وعلزى ازوء انفتزاح بشمل عام  لد  قادة الصين الوطنية قال انطالأ ال ورة الشيو ية. أما فزي الع
الصززين علززى العززالم وخاصززة فززي نهايززة القززر  المااززي  نجززد أ  حمومززة الصززين الشززعاية أخززبت تهززتم بززا رث 
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اليهززود  فزززي الصزززين عاززر التزززاريا  وخاصزززة ذلززك التزززراث الزززب  خلفززه السزززما  اليهزززود القززدامى فزززي مدعنزززة كزززا  
مززة الصززين الشززعاية بدعززادة تي يززل تلززك ارذززار والمقززابر التاريخيززة الواقعززة علززى طريززق الحريززر. كمززا بززدأت حمو 

 اليهودية والكنا اليهودية المويودة  ناك.
إاززافة إلززى مززا تقززدم فززد  اليهززود فززي الصززين  مززن حيززو عززدد السززما   ا يشززملو  عامززل اززغ  سياسززي علززى 

لززززديانات الصززززين. فعززززدد م ا عتجززززاوخ عشززززرة ااش لززززخا. والصززززين الشززززيو ية  التززززي حار ززززت أتفززززا  يميززززع ا
السززماوية والواززفية فززي بالد ززا  لززم تميززز بززين أتفززا   ززبه الززديانات. فجميعهززا كانززت ممنوعززة حتززى وقززت قريززب. 

 و به مالح ات يجب أخب ا بعين ااعتفار عند طرح مواو  تطور العالقات بين الصين الشعاية ونسرائيل.
 
 سياسية واستراتيجية: دوافع ومعوقات – 2

تشززهد نمززوًا متواصززاًل  إا أ  العقفززات التززي تعتززر   ززبه  ا سززرائيلية -قززات الصززينية علززى الززرغم مززن إ  العال
العالقزززات تشزززير إلزززى صزززعو ة وصزززولها إلزززى مسزززتو  "الشزززرااة الم اليزززة"  التزززي عرغزززب رئزززيا الزززوخراء ا سزززرائيلي 

ين العالقزات بالوصوش إليها. ومع ذلك  يممن للصين اغتنام فرصة قرب حلوش البكر  الخامسة والعشزرين لتدلز
  لمرايعزززة سياسزززاتها تجزززاه تزززل أبيزززب  بمزززا يضزززمن أا يمزززو  التعزززاو  1992الدبلوماسززية مزززع إسزززرائيل فزززي عزززام 

 ااقتصاد  والسياسي مع إسرائيل على حساب المفادئ وااخالأ الزب  تنزاد  بهزا السياسزة الخارييزة الصزينية 
 ت بالطرأ السلمية. وفي مقدمتها احترام قرارات الشر ية الدولية وحل المناخعا

ا سزرائيلية  عويززد العدعززد  –فزي خلييززة المنزافع السززياحية والتجاريزة المتوقعززة مزن وراء تطززوير العالقزات الصززينية 
ززنا  القززرار لززد  الطززرفين لززدفع وتعزيززز  ززبه العالقززات. ور مززا ت كززو  مززن الززدوافع السياسززية وااسززتراتيجية لززد  صر

الززوخراء ا سززرائيلي السززابق بنيززامين نتنيززا و  علززى اختيززار الصززين لتصززف   ززبه الززدوافع  ززي التززي حفزززت رئززيا 
سزته   في إلارة   مية بمزين فزي سيا2013ذاني دولة في العالم عزور ا بعد خيارته الوايات المتحدة في مارس 

ن  ل والصززيالخارييززة. فخززالش  ززبه الزيززارة  أاززد نتنيززا و علززى أنززه عتطلززع إلززى إقامززة "لززرااة م اليززة" بززين إسززرائي
يزة مشيرًا إلى أ  "الصين قوة اقتصزادية عالميزة  ونسزرائيل مركزز عزالمي للفحزوث والتطزوير  ومزن ذزم تويزد إممان

 للتكامل بين الجاناين لضما  سوأ الغد".
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 دوافع الجانب ا سرائيلي  -1
الن زام الزدوليا ا مزر  درك ا سرائيليو  ييدًا أ  الصين واحزدة مزن القزو  الصزاعدة اقتصزاديًا وسياسزيًا فزيع -أ

الزززب  يقتضزززي نسزززج عالقزززات مزززع  زززبه القزززوة وتطوير زززا لانزززاء عالقزززات وذيقزززة تجعزززل الصزززين أا زززر اقترابزززًا مزززن 
ًا  التويهات ا سرائيلية  اسيما في لح ات ا خماتا فالصين دولة نووية  و ي ا اار في عزدد السزما  عالميز

صزاحفة أاازر اقتصزاد فزي العزالم  عزالوة عزن أ   2030عزام ونمو ا ااقتصاد  يشير إلى أنها ستكو  بحلوش 
 الصين لدعها مقعد دائم في مجلا ا من  بمل ما لهبه المعطيات من اذار سياسية ا يممن إغفالها.

ي  و ا اار في العالم  مما يفت  الفاب واسعًا أمام رؤوس ا مواش وااسزت مارات والمنتجزات السوأ الصين -ب
يززة ًة مززع بززروخ فززرص اسززت مارية وتجاريززة كايززرة بعززد إنشززاء الانززك ارسززيو  لالسزز تمار فززي الانا سززرائيلية  خاصزز

  و عد مفزادرة الزرئيا الصزيني لزي يزين بيزنج 2015عونيو  29التحتية  وقاوش إسرائيل كعضو مقسا به في 
رير  مززدعر . وفززي  ززبا السززياأ  توقززع  ايززا  لززاي2013"حزززام واحززد وطريززق واحززد"  والتززي طرحهززا فززي أواخززر 

ركات إدارة لماش لرقي اسيا بوخارة الخاريية ا سرائيلية  أ  تجلب  زبه المفزادرة المزيزد مزن فزرص ا عمزاش للشز
ر ا سزرائيلية فززي مجزاش مشززروعات الانيززة ا ساسزية  مشززيرًا إلزى أ  إسززرائيل تعتاززر نفسزها يزززء مزن طريززق الحريزز

 الجنو ي إلى الفحر المتوس .الب  يشق طريقه من بحر الصين  21الفحر  للقر  الز
 سززرائيليو  أيضززًا مززن تطززوير عالقززاتهم مززع الصززين فززي كززف  المايعززات العسززمرية  وخاصززًة ر مززا عرغززب ا -ج

الصززواريا  مززن الصززين لززدوش عر يززة معينززة  حيززو يعتقززدو  أ  بعضززًا مززن  ززبه الصززواريا يصززل إلززى حزززب   
 ئيلي.اللاناني  مما يم ل تهدعدًا لألمن القومي ا سرا

تويززد رغفززة إسززرائيلية وااززحة فززي حشززد التيعيززد الصززيني لموايهززة مززا تسززميه "ا ر ززاب" الززدولي  خاصززًة مززع  -د
ويززود مشززمالت متزاعززدة بززين الحمومززة الصززينية و ززين مسززلمي مقاطعززة سززينكيانج  تركسززتا  الشززر ية  فززي غززرب 

ودة بعززض  ززقاء مززن القتززاش فززي مليززو  . وقززد تزاعززدت حززدة  ززبه المشززمالت مززع عزز 21الصززين  وعززدد م حززوالي 
صززفوش تن ززيم "داعززس" فززي سززوريا والعززراأ للقيززام بينشززطة إر ابيززة فززي الصززين  خاصززًة بعززد أ  أصززفحت نسززفة 
اايزززرة مزززن الشزززعب الصزززيني تزززر   بزززين حركزززة "حمزززاس" ومزززا يجزززر  فزززي إقلزززيم سزززينكيانج المضزززطرب. إذ تر هزززر 

العرب والفلسطينيين بصزفة خاصزة أصزفحوا يم لزو  التعليقات على لفمات التواصل اايتماعي في الصين أ  
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"خطزززرًا"   نهزززم يشزززتركو  فزززي الزززدعن مزززع قزززاطني سزززينكيانج  بينمزززا ي هزززر ا سزززرائيليو  بم هزززر المزززدافع عزززنهم 
 والحامي لهم من خطر ما يسمونه "ا ر اب ا سالمي".

 دوافع الجانب الصيني  -2
سي  وقدرات تكنولويية  ولدعها بنية تحتية علمية  تجعل اسي -لصينيو  أ  إسرائيل تتمتع بموقع ييواعر   -أ

 منها ا فًا أساسيًا في منطقة الشرأ ا وس   ولريمًا مرفضاًل في عالقاتهما ااقتصادية.
ائر صنع القرار الصيني فزي يعزل تزل أبيزب بوابزة لمزد نفوذ زا فزي منطقزة الشزرأ ا وسز   عرغب بعض دو  -ب

 منطقة  وترايع التدخل ا مريمي لتحقيق ا من وااستقرار فيها.خاصًة بعد تزاعد أ مية  به ال
و  في است مار اللو ي اليهود  في الوايات المتحدة بشمل خاص والنفوذ اليهود  في العزالم عرغب الصيني -ج

ع نصزبشمل عاما من أيل إدارة عالقاتهم المتوترة مع والزنطن. فهزم عزدركو  أ  للزو ي اليهزود  ذقزاًل كايزرًا فزي 
ع القززرارات ا مريميززة  و التززالي يشززمل تطززوير العالقززات مززع إسززرائيل عززاماًل لززدفع تززل أبيززب لتو يزز  عالقتهززا مزز
 اللو ي اليهود  اتخاذ قرارات لصال  الصين في المقسسات ا مريمية المهمة  وخاصًة الكونجرس ا مريمي.

  مززن خززالش يززببها إلززى السززوأ الصززيني  رغززب الصززينيو  فززي اسززت مار رؤوس ا مززواش اليهوديززة فززي العززالمع -د
 اسيما أ   سرائيل دور ا في تشجيع المشروعات المشتركة بين رأس الماش اليهود  والصيني.

تكنولوييزززة  مزززن المعلزززوم أ  العالقزززات الجديزززة  والسزززرية بزززين الصزززين ونسزززرائيل قزززد نشزززيت فزززي المحفززززات ال - زززز
ليهزا إاو  العسزمر  تحدعزدًا  بعزد اانعطافزة الكازر  التزي بزادرت ال مانينيات من القر  المااي  وفي ميدا  التعز

بمززين خززالش السززفعينيات وقرار ززا بالتحززالن مززع والززنطن فززي موايهززة موسززمو ونقامتهززا عالقززات دبلوماسززية معهززا 
ة . ليا سرًا ايضًا أ  من بين المحفزات ا ساسية لهزبا التحزالن  إازافة إلزى تلزك المتعلقزة بموايهز1979سنة 
ير ن مززع ااتحززاد السززو ياتي  السززعي امززتالك التكنولوييززا المتطززورة وايتززباب ااسززت مارات والخاززرات لتطززو الصززي

بنا ززا الصززنا ية وااقتصززادية. وممززا ا لززك  يززه أ  العالقززات العسززمرية سززوش تسززتمر بززين الجززاناين وخاصززة 
خززر   خاصززة أ  الصززين منكفززه عمليززة تحززدعو القززوات الصززينية وتزويززد ا بالصززواريا والطززائرات والمعززدات ا 

 علززى تحقيززق التززواخ  ااسززتراتيجي مززع الززدولتين الع ميززين  الوايززات المتحززدة وروسززيا. وتجززر  الصززين ا بحززاث
 والتطوير الضرور  لتحقيق  با الهدش. وتزدش  زبه العالقزات بزين الالزدعن علزى يديزة كايزرة فزي عمليزة التطزوير

 قات بين الصين والدوش العر ية مجتمعة.ا نلمسها بالجدية نفسها في تطوير العال
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 إذ  كا  أوش ااعتفارات التي حممت التطوير المستمر لعالقات الصين مع كيا  العزدو« المحفز التكنولويي»
ة وما خاش يشمل عاماًل حاسمًا في حرصها عليه حتى اللح زة. و النسزفة للكيزا  فقزد م لزت  زبه العالقزات مناسزف

رة ع قززوة ع مززى صززاعدة اقتصزاديًا وتجاريززًا وسياسززيًا  عتززي  سززوقها الواسززع فرصززًا نززادتاريخيزة لتوذيززق الصززالت مزز
 أمزززززام لزززززركاته  وتتزززززي  قزززززدراتها ااسزززززت مارية الهائلزززززة إممانيزززززة للمزيزززززد مزززززن تنميزززززة بنزززززاه ااقتصزززززادية والصزززززنا ية

 والتكنولويية.
اسززية الواخنززة مززع دوش معاديززة لززم تززقد  ززبه العالقززات إلززى امتنززا  الصززين عززن تطززوير صززالتها ااقتصززادية والسي

رارات  سرائيل كدعرا   أو إلى تغيير موقفها المعلن من القضية الفلسطينية  المزدافع عزن تسزوية علزى قاعزدة القز
 الدولية تسم  بقيام دولة فلسطينية عاصمتها القدس الشر ية.

مر أينازززي فيهزززا  و زززي الشزززريك التجزززار  ال زززاني  سززرائيل وذزززاني أاازززر مسزززت  2018لقززد أصزززفحت الصزززين عزززام 
وكزززا  تقريزززر مهزززم «. % مزززن اقتصزززاد ا15»ازينيزززا خفيلتوفزززا  بزززز«  رتسزززليا»تزززتحمم  بحسزززب الفاح زززة فزززي معهزززد 

  وسزا مت «ااسزت مارات الصزينية فزي تكنولوييزا إسزرائيل و نا زا التحتيزة»  بعنزوا  «مقسسة راند» صادر عن 
سزت مارات المستشارين عن إسرائيل فيها   قد ذكر أ   زبه اافي إعداده الفاح ة ا سرائيلية ليرا أيفرو   وكايرة 

تشزمل قطاعزات كالصزناعات الغبائيزة وصزناعات الزدواء وكززبلك مشزاريع الانزى التحتيزة  إا أنهزا أازحت تتركززز 
 زبا القطزا  ايتزبب بزين سزنتي »في قطاعزات التكنولوييزا المتطزورة  كااتصزاات والزبكاء ااصزطناعي  إذ إ  

مليززارات دوار  والعززدد ا ااززر مززن الشززركات  5,7لقسززم ا ع ززم مززن ااسززت مارات الصززينية  ا 2018و 2011
 مزن أاازر مشزاريع الانزى التحتيزة 4لركة صينية . وتتولى لركات صينية أيضًا عملية بناء ومن ذزم إدارة  54 

ت د تزل أبيزب للقطزارافي إسرائيل  توسيع مرفي ألزدود  و نزاء وندارة قسزم يدعزد مزن مرفزي حيفزا  ولزفمة سزمة حدعز
 الخييفة  وحفر نفق الكرمل قرب حيفا.

 لركة مزن بزين الشزركات الصزينية العاملزة فزي إسزرائيل ت يزر مخاوفزًا علزى المسزتو   11»إ  « راند»يقوش تقرير 
س ا منززي بالنسززفة إليهززا ونلززى الوايززات المتحززدة. وتززنجم  ززبه المخززاوش عززن صززالتها الوذيقززة بالحمومززة أو الجززي

ن  و دممانيزززة حصزززولها علزززى معلومزززات أمنيزززة أو عزززن الحيزززاة الخاصزززة لأللزززخاص و عملهزززا فزززي بلزززدا  الصزززينيي
 «.معادية  سرائيل كدعرا 
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لقد عملت إسرائيل و مل ذقلها لفت  ذغرة في سور الصين الع يم والحصوش على اعتراش مزن أاازر دولزة بشزرية 
 - سرائيلي  وخاصة كف  التعزاو  العسزمر  الصزيني ا –في العالم والتيذير على سياستها تجاه الصرا  العر ي 

العر ززيا والحصززوش علززى حيززز أااززر فززي السززوأ الصززينيةا وخاصززة فززي مجززاش التعززاو  العسززمر  والتكنولززويي. 
 وا  م  و ما بدأت تلمسه إسرائيل من فتور في حرارة الدعم الغر ي لسياستها  وسعي والنطن بزين حزين واخزر

سززرائيل ا عنفغززي أ  تتعززدا ا. وعليززه تعمززل إسززرائيل علززى اعززادة تعريزز  عالقاتهززا إلززى تحدعززد خطززوء حمززراء ا
ااسززتراتيجية مززع والززنطن علززى اززوء المعطيززات الدوليززة وا قليميززة الجدعززدة  والتطززورات التززي تشززهد ا عمليززة 

قزوة ة لتصزف  الالتسوية في الشرأ ا وس  ... ونيمانها المطلق بي  الصين  ي المنافا ا برخ للوايات المتحزد
ا ع زززم فزززي العزززالم  وكسزززر اخزززر قيزززود الحصزززار الزززدولي المفزززرو  عليهزززا خاصزززة وأ  الصزززين مزززن ا عضزززاء 
الخمززا الدائمززة العضززوية فززي مجلززا ا مززن الززدولي. أمززا علززى الصززعيد الصززيني فززالمطلوب  ززو ااسززتفادة مززن 

ى حصززوش عليهززا مززن أميركززا والغززرب  إلززالخاززرة ا سززرائيلية فززي مجززاش التكنولوييززا المتطززورة التززي ا تسززتطيع ال
 يانب ااتصاات والزراعة ون م الر  الحدع زة حيزو تعتازر إسزرائيل مزن أا زر الزدوش تقزدما فزي  زبه المجزاات.

ات ومززن ذززم اسززتخدام النفززوذ ا سززرائيلي فززي الززدوش الغر يززة وا سززيما فززي الوايززات المتحززدة  والحصززوش علززى تقنيزز
مززن إسززرائيل فززي الوقززت الززب  تفززر   يززه أمريمززا والغززرب ح ززر نقززل ا سززلحة  عسززمرية أميركيززة غر يززة متقدمززة

للصزززين التزززي تسزززعى لتحزززدعو قواتهزززا العسزززمرية. وأيضزززًا سزززعي الصزززين  داء دور عليزززق بهزززا فزززي منطقزززة الشزززرأ 
 ا وس   وخاصة في عملية التسوية المفعدة عنها في الشرأ ا وس .

  التعاو  العسمر  بين الصين الشعاية ونسرائيل بزدأ بشزمل سزر  شير المقلرات إلى أتالتعاو  العسمر    -و
 فزي بدايزة ال مانينيززات مزن القززر  الماازي قازل أا ززر مزن عقززد مزن الززمن مززن بزدء العالقززات الدبلوماسزية. ولكززن 

علززى مززا عاززدو  سززفقت ذلززك أحززداث يعلززت الطززرفين عتناهززا  لحايززة كززل منهمززا إلززى ارخززر  مهمززا كانززت تلززك 
 ية أو سلاية.الحاية ايجاب

يقوش الصحافي أمنو  بارخيال  إ  الصين ااتشفت  كونها طرفًا وقزن إلزى يانزب فيتنزام فزي الحزرب ا ميركيزة 
قزل على فيتنام فزي سزتينيات القزر  الماازي  بزي  ا سزلحة السزو ياتية الصزنع المويزودة لزد  الفيتنزاميين كانزت أ

الصزين  ة ا ميركيزة  للفيتنزاميين الجنزو يين. ولزبلك انتاهزتقدرة من ا سزلحة التزي كانزت توفر زا الوايزات المتحزد
 إلى حايتها إلى تحدعو  به ا سلحة وقد تطلعت الصين في  با المجاش إلى إسرائيل.
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  أاانت  ناك تجر ة أخر  سلاية في  با المجزاش فزي فتزرة السزتينيات وأوائزل السزفعينيات. فقزد حاولزت إسزرائيل 
ن ي خالفها مع الصين و ااستا . في تلك الفتزرة وقزع خالفزا  أو حر زا  بزين الصزيتقدم الدعم العسمر  للهند ف

والهنززد و ززين الهنززد و ااسززتا   حليفززة الصززين. وفززي الحززرب ا ولززى بززين الصززين والهنززد  احتلززت الصززين المنززاطق 
 الحدودية في الشماش الشرقي من يفاش الهماليا من

 . وتشزير المقلززرات إلززى أ  التعزاو  العسززمر  بززين 1962 ززاني  الحزدود الهنديززة الصزينية بززين أعلززوش وتشزرين ال
ن الصين الشعاية ونسرائيل بدأ بشمل سر  في بداية ال مانينيات من القر  المااي قال أا ر مزن عقزد مزن الززم

مززن بززدء العالقززات الدبلوماسززية. ولكززن  علززى مززا عاززدو  سززفقت ذلززك أحززداث يعلززت الطززرفين عتناهززا  لحايززة كززل 
 ارخر.منهما إلى 

علزى  1971فكا  خالفًا حدوديًا بين الهنزد و ااسزتا  علزى وايزة كشزمير. وكزا  نززا  عزام  1965أما نزا  عام 
بنغالدش حيو تدخلت الهند إلى يانب بااستا  الشزر ية  حاليزًا بزنغالدش  فزي حر هزا مزن أيزل ااسزتقالش عزن 

يضززززا باسززززم بااسززززتا  الغر يززززة. وخريززززت يمهوريززززة بااسززززتا  ا سززززالمية  حليفززززة الصززززين  والتززززي كانززززت تعززززرش أ
بززنغالدش  كدولززة مسززتقلة مززن رحززم  ززبه الحززرب. وحاولززت إسززرائيل فززي ذلززك الوقززت إيجززاد منفززب لهززا إلززى الهنززد 
لعززر  بضززاعتها العسززمرية عليهززا. وقززد نشززرت الصززحا ية الفرنسززية إعزابيززل سززا  ميزززار فززي صززحيفة اللومونززد 

به المحززاوات ا سززرائيلية  فقالززت إ  إسززرائيل عراززت علززى الهنززد تقريززرا عززن  زز 2010دعالوماتيززك الفرنسززية فززي 
مساعدتها بالسالح في  به النزاعات. ويشير التقريزر إلزى أ  إسزرائيل بقيزت تنشزد  زبا الهزدش حتزى بعزد سزنوات 

 قامة م ل  1978من ذلك. فقد أوفدت موليه ديا   وخير خارييتها حينباك إلى الهند في خيارة سرية في عام 
التعززاو . أمززا الفع ززة التجاريززة ا سززرائيلية فززي الصززين فتريززع بززدء عالقززات التعززاو  العسززمر  بززين الصززين   ززبا

سزززفقت اانفتزززاح  – 1975علزززى ا قزززل عزززام  –و زززي تزززواريا  1978و  1975الشزززعاية ونسزززرائيل إلزززى عزززامي 
تززاريخيين ال الذززة خسززرت الصززين قادتهززا ال 1976الصززيني علززى العززالم  بمززا فززي ذلززك علززى إسززرائيل. وفززي عززام 

الكفار  رئيا الوخراء لو إ  ا  وتوفي في لهر كانو  ال اني  ويزو ده  قائزد ومقسزا الجزيس الصزيني  فزي 
. ودخلت الصين في متا زة التطزرش اليسزار  الطفزولي  1976حزيرا   والرئيا ماو تسه تونغ في لهر أعلوش 

يزد اعتقززاش قائززد اانفتززاح الصزيني دنززغ  سززياو بنززغ. والطفيلزي بقيززادة مززا يسززمى فزي الصززين بعصززابة ا ر عززة  فيع
و عد سقوء عصابة ا ر عة  أعيدت إلية ااعتفار في المقتمر الحاد  عشر للحزب الشيوعي الصزيني فزي اب 
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مشموكا  يزه بسزاب الخزوش  1975. قد يمو  حدوث اتصاات عسمرية بين الصين ونسرائيل في عام  1977
حزززب الشززيوعي الصززيني مززن القيززام بخطززوات قززد ا تراززي المسززقولين فززي الززب  كززا  يسززيطر علززى كززادرات ال

بمززين. أو قززد يمززو  الصززينيو  قززد قززدموا أنفسززهم بطريقززة مختلفززة ا تمززت بصززلة لواززعهم الحقيقززي. وقززد يمززو  
للجززيس الصززيني ومم لززوه حريززة حركززة أااززر مززن الكززوادر الحز يززة لالتصززاش بمززن كانززت الصززين تعتاززر م أعززداء ا 

 ماريالية  م ل إسرائيل. وقواعد لال
وكززبلك فززي  1975علززى أ  حززاش  يقززوش التقريززر المززبكور إنززه فززي المعززر  العسززمر  الجززو  فززي بززاريا فززي 

 أ هرت الصين ا تمامًا بتكنولوييا الزدفا  ا سزرائيلية التزي كزا  1978المعر  العسمر  في سويسرا في عام 
 ويضي  التقرير قزائال  لزاووش اعزنازرا  الزب  كانزت لزه . 1979بدممانها تحدعو القوات المسلحة الصينية في 

عالقات تجارية متنوعة في لرأ اسيا  ساعد في تحقيق التعاو  الصيني ا سرائيلي فزي المجزاش العسزمر  مزن 
 خالش التفاو  على احتيايات الصين للمعدات العسمرية الحدع ة.

رخززر. لكززن المززراقاين الززدوليين عاززرخو  نززوعين اانززت  ززبه بززدايات التعززارش بززين الطززرفين كززل إلززى احتيايززات ا
ين بزاخرين من التعاو  في سنوات ال مانينيات من القر  المااي كا  لهما تزيذير كايزر علزى العالقزات ال نائيزة 

لصزين الالدعن. التعاو  ا وش كا  في مجاش إعادة تي يل ا سلحة الصينية السوفييتية الصنع والتي لم تستطع ا
ين لى قطع تادعل  عادة تي يلها بساب الخالفات الصينية السوفيتية. ويقوش المراقاو  أ  الصأ  تحصل لها ع

. و نزا بزرخ 1978ااتشفت مد  الخراب  سلحتها وخاصة سالح الدبابات  في الحرب الصينية الفيتنامية في  
ة ا سززلحة الصززينية مززن دور إسززرائيل بتززوفير القطززع المطلو ززة  عززادة تي يززل سززالح الززدبابات وغير ززا مززن أن مزز

اززد الززدوش العر يززة وخاصززة مززن مصززر وسززورية. ويقززوش  1967غنززائم الحززرب التززي غنمتهززا فززي حززرب حزيززرا  
الخاززراء أيضززًا إ  الصززين استعراززت ذلززك الجززيس الززب  تززم إعززادة ترميمززه ونعززادة تي يلززه با سززلحة السززوفييتية 

 الزب  تقيمزه الصزين 1984ة  فزي العزر  السزنو  عزام القديمة التي غنمتها إسرائيل مزن الزدوش العر يزة المزبكور 
  بمناسفة إعال  ااستقالش أو إعال   يام يمهورية الصين الشعاية في تشرين ا وش من كل عام في ساحة تيا

ا  مززن  أ  سززاحة بوابززة السززالم السززماو   فززي وسزز  بمززين العاصززمة. أمززا التعززاو  ال ززاني فكززا  علززى المسززتو  
سرائيل في أروقة صنع القرار ا ميركي والكونغرس لتخيي  الضغ  عزن الصزين نتيجزة السياسي حين تدخلت إ

 ااتهامات الدولية للصين إنها قمعت
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 في ساحة بوابة السالم السماو . 1989م ا رات ااحتجاج والمحتجين الصينيين في عام 
ائيل" قزد توقعزا  قريفزا صزفقة ذكرت مجلة "يينز" العسمرية ا ساو ية أ  الصزين و"إسزر  1987في أواخر العام 

بمليززارات الززدوارات تقززوم "إسززرائيل" بمقتضززا ا بتزويززد الصززين بمميززات كايززرة مززن العتززاد الحر ززي وتقنيززة صززناعة 
السالح مقابل حصولها على الفحم والحرير الصزيني وأازافت أ  الصزين تعتقزد بزي  "إسزرائيل"  زي أنسزب دولزة 

نفزوذا فزي السياسزة الداخليزة ” إسزرائيل“ناعة حر يزة دو  أ  تكتسزب لمساعدتها في تحدعو ييشها وفي إقامة ص
ر للسالح للصين منب العام   1993الصينية. با وتعد "إسرائيل" حاليًا وحسب تقارير الكونغرس ذاني أاار مصد 

 بصفقات تتعد  المليار دوار سنويا   يمزا تقزوش "إسزرائيل" إ   ذلزك غيزر صزحي  ون   يميزع صزفقاتها ا تتعزد 
مليزززو  دوار. وتزززر  الصزززين أن زززه ا بزززد مزززن ااسزززتفادة مزززن "إسزززرائيل" للولزززوج إلزززى التكنولوييزززا ا مريميزززة  20الزززز

ة وأ   ااعتكاش عن التعاو  العسمر  مع "إسرائيل" سيقد  إلى خيادة التعزاو  الوذيزق  العسمرية المتطورة خاص 
مر  مع الهند  من يهة والهند  لها مشاال عدعزدة مزع أصاًل بين "إسرائيل"  تعد الدولة ا ولى في التعاو  العس

الصزززين  مزززن يهزززة ذانيزززة  وعنزززد ا سيصزززف  التفزززوأ العسزززمر  ا قليمزززي لصزززال  الهنزززد عزززدا عزززن  يزززام "إسزززرائيل" 
بدممانية بيع أسلحة لتاعوا  بهدش الكسب الماد   وقطعًا لتلك الطرأ كا  عتويزب علزى الصزين ااسزتفادة قزدر 

ت ا مريميززة فززي ا سززلحة "ا سززرائيلية". وقززد نجحززت الصززين فززي إقنززا  "إسززرائيل" فززي عهززد ا ممززا  مززن التقنيززا
"حمومززة بززاراك" بايعهززا عززددًا مززن الطززائرات العاليززة التطززور والتقنيززة "فززالكو " و ززي طززائرات بززدو  طي ززار مقابززل 

المت حززدة لهززبه الصززفقة  مليززو  دوار  إا أن ززه وفززور ااتشززاش الوايززات 250صززفقة قززد رت  يمتهززا انززباك بحززوالي 
ززا ااززطر ه إلززى إلغائهززا. ذززم  مززا لا ززت الوايززات  أبلغززت  رئززيا الززوخراء  إعهززودا بززاراك باسززتحالة الموافقززة عليهززا  مم 
ة سززززنوات  وعنززززدما  المت حززززدة أ  ااتشززززفت  يززززام "إسززززرائيل" بايززززع  ززززبا النززززو  مززززن الطززززائرات إلززززى الصززززين قاززززل عززززد 

  وسززرعا  مززا افتضزز  أمر ززا عنززدما أعلنززت الصززين أنهززا تمتلززك  ززبه استواززحتها أنكززرت ا مززر يملززة وتفصززيالً 
دا  وقزد أدت  زبه الفضزيحة إلزى إلزعاش  الطائرات وأنها أعادتها إلى "إسرائيل" لصيانتها ذم  استلمتها الصزين مجزد 

زة أن هزم ويهزو  ا غضب عارم في صفوش المحاف ين الجدد المعروفين أصاًل بدعمهم الال محزدود لزز"إسرائيل" لدري 
رسزززالة قاسزززية  علزززى رأسزززهم فاعزززو ورئيسزززه بزززوش وولفزززويتز نائزززب وخيزززر الزززدفا  دونالزززد رامسزززفيلد  إلزززى المسزززقولين 
"ا سززرائيليين" أبلغززو م فيهززا أن هززم قززد "مل ززوا أاعيززاهم ودسائسززهم". وعلززى حززد وصززن دوغززالس فاعززو الصززهيوني 

وقامزززت يلسزززة فزززي «. الصزززينية لزززعر رأسزززه وقزززن إذزززر الكشزززن عزززن صزززفقة الطزززائرات»اليهزززود  ا مريمزززي فزززد  
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الكززونغرس ا مريمززي انززباك لفحززو التسززل  الصززيني  لززهدت  جومززًا و"بيلفززاظ ف ززة" علززى قززادة فززي "الانتززاغو "ا 
 نهززززم "ا يفعلززززو  مززززا عتويززززب فعلززززه لكززززف  "إسززززرائيل" التززززي ا تيخززززب احتيايززززات الوايززززات المتحززززدة القوميززززة فززززي 

ئيل" تجزاوخت الحزدود. وقزد أدت  زبه الفضزيحة إلزى سلسزلة أخزر  مزن ااعتفار"  وألار المتحدذو  إلى أ   "إسرا
الفضائ  تم  الكشن فيها عن بيع "إسرائيل" صواريا وأسلحة  جومية إلى الصين  وقد  هر ذلك عراًا عندما 
قامت إحد  الطائرات الهجومية الصينية المقاتلة باعترا  طائرة تجسا أمريمية كايرة دأبزت الوايزات المت حزدة 

ن خاللها على مرا فة الصين والتجسا عليها  و ي طائرة عالية التطور و حجم طائرة الركزاب العاديزة  وعنزد م
مشا دة ا مريميين لفيلم التسجيل  حيو اعترات المقاتلة الصينية طائرة التجسا ا مريمية  ويد ا مريميزو  

قززد اعترفززت "إسززرائيل"  يمززا بعززد أ  الصززين أ  الطززائرة الصززينية كانززت مزززودة بصززواريا  جوميززة "إسززرائيلية"  و 
ة صفقات معها ما بين توريد أسلحة وتدريب مقاتلين وطيارين  ومنها صفقة أبرمتها لركات  نجحت في عقد عد 

مليو   70عجلة دفع ر ا ية إلكترونية من نو  " ار ي" قدرت وقتها بنحو  100لملت  1999"إسرائيلية" عام 
تزززدريفات خاصزززة يخضزززع لهزززا قزززادة الطزززائرات الحر يزززة الصزززينية وتشزززرش عليهزززا دوار  وتشزززمل الصزززفقات كزززبلك 

عناصر من الجيس "ا سرائيلي"  ورغم أ  "ا سرائيليين" يقولو  بينهزا صزفقة وانتهزت فزي حينهزا إا أ  الجانزب 
ا مريمزززي يصزززر علزززى أ  "ا سزززرائيليين" بصزززدد إرسزززاش فزززرأ صزززيانة وطزززاقم ميمزززانيميين لتحزززدعو تلزززك المعزززدات 
وصيانتها  وكمزا فزي الم زاش السزابق فقزد أنكزر "ا سزرائيليو " صزحة  زبا الحزدعو لكزن الانتزاغو   زبه المزرة كزا  

 حادًا في تعليماته لز"إسرائيل" منبرًا حمومتها بين اختيار الصين أو الوايات المتحدة كحلي  دائم ومستمر.
ارييززة الداعمززة للقضززايا العر يززة  إا  أ   النفززوذ علززى الززرغم مززن أ   الصززين قززد حاف ززت تقليززديًا علززى سياسززتها الخ

السياسي الصزيني علزى الصزعيد العزالمي يمزاد ا عزر  إذا مزا تم زت مقارنتزه بنفوذ زا ااقتصزاد   وكعزادة العزرب 
في إ ماش المماسب وتوسيع دائرة صداقاتهم ومصالحهم للضغ  على "إسرائيل" فد   العزرب أ ملزوا الصزين التزي 

السفعينيات أبرخ مقاطع عالمي لز"إسرائيل" على كافة ا صزعدة.  يمزا عمسزت ن زرة "إسزرائيل"  اانت حتى أواخر
ااستراتيجية لتطورات العالم ات جا زا يدعزدًا يقضزي بتوسزيع دائزرة أصزدقائها وحلفائهزا والتغلغزل فزي منزاطق النفزوذ 

تكو  في الغد وعليه فد   "إسزرائيل" ا والقرار  فدذا لم تكن الصين ذات تيذير سياسي عالمي اليوم فدن ها حتما س
توف ر فرصة لمد نفوذ ا نحزو روسزيا والهنزد والصزين وأورو زا عزدا عزن أمريمزا و ريطانيزا حيزو قواعزد ا التقليديزة  
 يما تادو السياسة العر ية كمزا المنطقزة العر يزة فزي حالزة تجم زد ومزوت سزرير  حيزو ا عتغي زر لزيء فزي الميزت 
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  فقزد تزاعزد  ززبا  1992ذر بعزد حزين. أمزا بعزد تفززادش العالقزات الدبلوماسزية فزي بدايزة عزام سزو  أن زه عتحل زل وينزد
التعاو  ليا في مجاش ا سزلحة التقليديزة فحسزب وننمزا لزمل  زبا التعزاو  التكنولوييزا العاليزة وأن مزة الزرادارات 

دعرات بعززض الخاززراء ذززاني المتطززورة يززدًا وااتصززاات عاززر ا قمززار الصززنا ية. وقززد أصززفحت إسززرائيل وفقززا لتقزز
أاار مصدر للسالح إلى الصين بعد روسيا. وقد عارات الوايات المتحدة ا ميركية بشزدة  زبه الصزفقات مزن 
ناحيزة إسزتراتيجية  نهزا ا تريزد أ  تسزا م فزي تقويزة الصزين فزي المحزي  الهزاد  وفزي بحزر الصزين وا تريززد أ  

ائيل لكي توقن  به الصزفقات قازل وقوعهزا. وفزي حزاات أخزر  تهدد الوايات المتحدة. لبلك اغطت على إسر 
استخدمت الوايات المتحدة الضغوء الشزدعدة لمنزع إتمزام  زبه الصزفقات بمزا فزي ذلزك التهدعزد بقطزع المسزاعدات 

مليزززززار دوار. وتتعلزززززق  زززززبه الصزززززفقات بمحاولزززززة إسزززززرائيل بيزززززع طزززززائرة  زززززار ي  2,8الماليزززززة التزززززي تصزززززل إلزززززى 
ة دو  طيزززار للصزززين  ونطالعهزززا علزززى التكنولوييزززا المتطزززورة والمعقزززدة لصزززواريا اسزززرائيلية ااسزززتطال ية  طزززائر 

اززغوطًا كايززرة ومززقذرة لمنززع  1992الصززنع وتحمززل تكنولوييززا أميركيززة. فاسززتخدمت الوايززات المتحززدة فززي عززام 
إلززى تحززت اززغ  أميركززي لززدعد  2000ااسززتمرار فززي  ززبا العمززل المشززترك. كززبلك ااززطرت إسززرائيل فززي عززام 

إلغززاء صززفقة طززائرات ااوااززا ون ززام فززالكو  المحمززوش يززوًا لتنززبار المفمززر والززتحمم. وكانززت اخززر صززفقة تززم 
صزززارو   69 زززي مزززا وصزززفته الصزززحافة الغر يزززة بعمليزززة تهريزززب  2011الكشزززن عنهزززا فزززي لزززهر كزززانو  ا وش 

أ   يمزة تلزك الصزفقة بمزا طزن مزن المتفجزرات . ويقزدر الخازراء  160باتريوت في مينزاء كوتكزا  ينزوب فنلنزدا و
مليارات دوار . وااتهام في  به الصفقة مويه إلى إسرائيل. وتقوش التقارير إ  إسرائيل طلات مزن  4عزيد عن 

مساعدتها في تخطي  به الفضيحة مع الجانب ا ميركي. و ناك اتهامات أيضًا  سرائيل  -دو  نجاح -ألمانيا
 يركية من الجيل ال اني .بمحاولة بيع مخططات طائرة الشف  ا م

وخراء نو  اخر من التعاو  العسمر  تم تسجيله بين الصين الشعاية ونسرائيل. ويشتمل على الزيارات المتفادلة ل
عطزاء الدفا  والقزادة العسزمريين الصزينيين وا سزرائيليين. ائحزة الزيزارات طويلزة  ولكزن يمفزي ذكزر عزدد منهزا  

ية. عوليهزا الجانفزا  لهزبه الزيزارات. كانزت  زبه الزيزارات فزي الماازي نزادرة وسزر فكرة عن ا  مية القصزو  التزي 
  قايززل إعززال  تفززادش العالقززات الدبلوماسززية  تحززدث المراقاززو  عززن  يززام مولززيه ارنززا  وخيززر 1991مزز اًل فززي 

 . العسززمر  الززدفا  ا سززرائيلي حينززباك  بزيززارة سززرية إلززى الصززين  قامززة العالقززات الدبلوماسززية وتوسززيع التعززاو  
 يرت عدة خيارات بين المسقولين العسمريين من الطرفين. 2011مقارنة ببلك  نجد انه في عام 
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من أيل استكماش صزورة التعزاو  العسزمر  بزين الصزين الشزعاية ونسزرائيل ا بزد مزن التطزرأ  ولزو بسزرعة  إلزى 
همززا مززرتف  با خمززة ا عرانيززة وذانيمواززوعين مهمززين كززا  لهمززا حيززز فززي العالقززات الصززينية ا سززرائيلية. أولهمززا 

ليه  عبقضية ا ر اب.  فالنسفة لألخمة ا عرانية  أصف  من المعروش أنه منب تدمير العراأ في الحرب ا خيرة 
ويزة أصفحت الدوش الغر ية والوايات المتحدة ا ميركية ونسزرائيل تعزار  بشزدة محزاوات إعزرا  امزتالك طاقزة نو 

عزرا  مزن إي العدعد من القرارات في ا مم المتحدة وفزي وكالزة الطاقزة البريزة الدوليزة لمنزع وأسلحة نووية. وتم تان
قزرارات امتالاها تحت ذريعة أنها تهدد ا من والسالم العزالميين. واتخزبت روسزيا والصزين موقفزًا معارازًا لهزبه ال

عزد   فقزد تزا1992فزي بدايزة عزام  ومعاراًا للتزدخل العسزمر  ازد اعزرا  . أمزا بعزد تفزادش العالقزات الدبلوماسزية
 زززبا التعزززاو  لزززيا فزززي مجزززاش ا سزززلحة التقليديزززة فحسزززب وننمزززا لزززمل  زززبا التعزززاو  التكنولوييزززا العاليزززة وأن مزززة 

خازراء الرادارات المتطورة يدًا وااتصاات عار ا قمار الصنا ية. وقد أصفحت إسرائيل وفقًا لتقدعرات بعض ال
صزززين بعزززد روسزززيا. ولقزززد عارازززت الوايزززات المتحزززدة ا ميركيزززة بشزززدة  زززبه ذزززاني أاازززر مصزززدر للسزززالح إلزززى ال

. الصفقات من ناحية إستراتيجية  نها ا تريد أ  تسا م في تقوية الصين في المحي  الهاد  وفي بحر الصين
ة. إا أ  إسرائيل لزم تكتزن بالمعارازة  بزل أخزبت تهزدد إعزرا  بتوييزه ازر ة لهزا ازد المنشزإلت النوويزة ا عرانيز

ة ولهززبا قامززت بدرسززاش الوفززود إلززى بمززين مززن أيززل إقنززا  الصززين بتغييززر موقفهززا مززن قززرارات ا مززم المتحززدة ووكالزز
وفزدا إلزى  2010الطاقة الدولية اد إعزرا . وتقزوش صزحيفة نيويزورك تزايمز إ  إسزرائيل أرسزلت فزي لزهر لزفاء 

  علزى ح لن رائزه الصزينيين التزيذير ااقتصزادبمين لهبه المهمة. وتتابع الصحيفة قولها إ  الوفد ا سزرائيلي لزر 
عنزي تالصين من يراء ار ة إسرائيلية اد إعرا . وقد يادش الوفد ا سزرائيلي ماينزا أ  ازر ة إسزرائيلية  عزرا  

  استتفاب ا من في منطقة الخليج والشرأ ا وس  واستمرار تدفق النف  دو  تهدعدات و مزا الموازوعا  اللزبا
كل ذلك. ومع أ  التصريحات الصينية في  با الشي  ترفض أ  تدخل عسمر  اد إعرا   يعنيا  الصين من 

إا أنزززه عويزززد  علزززى ا قزززل تصزززري  واحزززد   حزززد ا ازززاديميين الصزززينيين  واسزززمه عزززن غزززانغ  و زززو أسزززتاذ فزززي 
ائيلي ي ا سزر ا ااديمية الصينية للعلوم اايتما ية  وكا  في خيارة تفادش علمي إلى إسرائيل  أدلى به للصزحاف

 عوسي ميلما   من صحيفة  إلرتا حيو قاش إ  الصين لن توقن اسرائيل إ  قررت مهايمة إعرا . 
أما في مواو  منا ضة ا ر اب فا  الصين تعاني م ل غير ا من الزدوش مزن تنزامي قزوة المن مزات المتطرفزة 

ة وخاصزة فزي المنزاطق التزي يسزمنها وا ر ابية التي تتخزب مزن ا سزالم ذريعزة لشزن عمليزات ازد السزلطة القائمز
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ائحززة بيسززماء من مززات  2003المسززلمو  م ززل مقاطعززة سززينكيانغ فززي الصززين. وقززد أصززدرت الصززين فززي عززام 
 إر ابية  أر ع منها كا  على صلة بالقاعدة وتابع

ممزن لها. والهدش  و إخراج الصينيين من  به المقاطعة. وعلى اوء التعاو  العسمر  بين الصين ونسرائيل ي
 التكهن بويود تعاو  في  با المجاش بين الالدعن. ولكن ا تويد مصادر موذوقة

 من الجانب الصيني أو ا سرائيلي عن  با التعاو .
 
 المسار التاريخي للعالقات: - 3

ة لهدت مسيرة العالقات ال نائية بين الصين الشزعاية ونسزرائيل منعطفزات خطيزرة واختالفزات عميقزة لعقزود طويلز
همزا من أوائل الخمسينيات حتى مطلع التسعينيات من القر  المااي  إذ تفاعنت رؤيتهما وأسزلو هما ومواقف تمتد

تين مززن عمليززة إقامززة عالقاتهمززا الدبلوماسززيةا ولززبلك اتسززم ا داء الن ززر  والعملززي والدبلوماسززي مززن يانززب الززدول
ا سزرائيلي عازر  –"  وأصف  المشوار الصيني بالتناقضات المتيريحة بين "ا قدام وا حجام" و"الحماس والفتور

 العقود ا ا ر طوًا في تاريا إقامة العالقات الدبلوماسية بين الدوش" 
 د الخمسينات  التيري  بين ا قدام وا حجامعق -أ 

لتكزو  أوش دولزة لزرأ أوسزطية تقزدم علزى  1950سارعت إسرائيل بااعتراش بالصين رسميا في كزانو  ال زاني 
اش بهززا  إا أ  الصززين ااتفززت برسززالة لززمر علززى  ززبا ااعتززراش. ومواقززن إسززرائيل وخاصززة موقفهززا مززن ااعتززر 

الحززرب الكوريززة فززي مطلززع الخمسززينيات  ووقوفهززا إلززى يانززب الوايززات المتحززدة فززي دعمهززا  رسززاش قززوات ا مززم 
ن زر إلزى إسزرائيل كدولزة المتحدة إلى كوريا  أد  إلى عدم حدوث أ  تقارب سياسي بينهما  بل بدأت الصزين ت

مصر لحليفة لتماريالية وأداة من أدواتها في منطقة الشرأ ا وس . وعلى  با ا ساس ياء تيعيد ا ومساندتها 
لي في   ومواقفها الوااحة الداعمة للحقوأ العر ية والمعادية لالحتالش ا سرائي1956اد العدوا  ال الذي عام 

فززض الطلززب الززب  تقززدم بززه وفززد الحزززب الشززيوعي ا سززرائيلي أذنززاء حضززوره مززقتمر بانززدونغ فززي العززام نفسززه  ور 
والداعي إلى اقامزة عالقزات دبلوماسزية مزع  1956المقتمر الوطني ال امن للحزب الشيوعي الصيني في اعلوش  

 إسرائيل.
 في العالقات عقد الستينيات  ا سوأ -ب 
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ات عالقززات الصززينية ا سززرائيلية . فززدلى يانززب المتغيززر لقززد كززا  عقززد السززتينيات مززن أا ززر الفتززرات سززوءًا علززى ال
ش إسزرائيل ا قليمية والدولية التي أدت دورًا مهما في تيخر اقامة العالقات الدبلوماسية بين الجاناين  كزا  لوقزو 

 مزع الهنزد ومزد ا بمافزة أنزوا  ا سزلحة فزي حر هزا مزع الصزين  ونقامتهزا عالقزات وذيقزة مزع تزاعوا  " 1962عزام 
 ن الوطنية " ومع كل دوش ينوب لرأ اسيا المواليزة  مريمزا والمعارازة للصزين  ا ذزر الكايزر فزي تحدعزدالصي

الموقزززن الصزززيني المعزززار   سزززرائيل والزززداعم للحزززق العر زززي. فقزززد لزززهد عقزززد السزززتينيات أيضزززا إقامزززة العالقزززات 
 يا من مززة التحريززر الفلسززطينيةوتفعززه اسززتقفالها لززرئ 64السززرية بززين الصززين ومن مززة التحريززر الفلسززطينية عززام 

واعترافهززا بالمن مززة كمم ززل لززرعي وحيززد للشززعب الفلسززطيني وافتتززاح ممتززب تم يلززي  1965ياسززر عرفززات عززام 
ش عتمتع بمامل الحقوأ الدبلوماسية لها في العاصمة بمين  ودعم المقاومة الفلسزطينية فزي نضزالها ازد ااحزتال

ينية بي  الصين كانت انباك قد تانت تماما ا  داش والمطالب الفلسزطا سرائيلي عسمريا وماديا  ويممن القوش 
 67. و عد حزرب 1948الدا ية إلى تحرير ا رااي الفلسطينة التي احتلتها إسرائيل وأقامت عليها كيانها عام 

 وقفت الصين إلى يانب الدوش العر ية في نضالها الهادش إلى دحر ااحتالش واستعادة اارااي المغتصفة.
 عينيات  مد الجسور والتعاو  السر  عقد السف -ج 
 1971ن في ا مم المتحدة تشرين ااوش تصويت إسرائيل لصال  قاوش الصي -
  خفزن مزن 1972خاصة بعد خيزارة الزرئيا ا مريمزي نيمسزو  للصزين عزام ا مريمي  و  -لتقارب الصيني ا -

ة العامل ا مريمي ولم يعد عقفة كار  أمام الجاناين  في إقامة عالقات دبلوماسية. حد 
 . 1979لمتغيرات الدراماتية ا قليمية  والتي أ مها المعا دة المصرية ا سرائيلية في كامب ديفيد ا -
هايززة الحقفززة الماويززة وسززقوء الجنززاح اليسززار  فززي الحزززب الشززيوعي الصززيني والمتم ززل بمززا سززمي "عصززابة ن -

م حي علزى  يزادة الحزززب والدولزة ممز ال بزالز يم دنززغ لزياو بنزغ عززا  وسزيطرة الجنززاح اانفتزا1976ا ر عزة" عزام 
  حيزززو اتسزززمت السياسزززة الصزززينية بالمرونزززة واانفتزززاح والتعزززاو  مزززع القزززو  الغر يزززة  و زززدا علزززى سياسزززة 1978

الصززين الخارييززة بززوادر تحززوش سززريع مززع نهايززة عقززد السززفعينيات حززين راحززت تميززل نحززو مززد يسززور إعززادة ال قززة 
 ة كدسرائيلقات مع الدوش التي كانت با ما تعتار ا من القو  الريفية الموالية لالماريالية ااميركيونقامة العال

وينززوب كوريززا وغير مززا  واتخززبت مواقززن "معتدلززة" وانتهجززت سياسززة "مرنززة" إخاء العدعززد مززن المشززمالت الدوليززة 
 سرائيلي بصفة خاصة.ا  -بصفة عامة والصرا  العر ي
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والصزين الشزعاية  وكزا   ش بين أاار دولتين ليوعيتين في العالم  ااتحاد السوفييتي السابقتفاقم لدة الخال -
من مصلحة الصين كف  توغل موسمو في لرأ اسيا  ون رًا    إسرائيل تقن في ويه التوغزل السزوفييتي فزي 

 الشرأ ا وس   فد  الصين ويدت نفسها تقن إلى يانب إسرائيل.
عنززدما ايتمززع  1978اتصززاش رسززمي معلززن بززين إسززرائيل والصززين وكززا  ذلززك عززام لززهدت السززفعينيات أوش  -

 مندوب الصين الدائم في ا مم المتحدة مع وكيل وخارة الخاريية ا سرائيلية.
  مانينات  نحو إقامة عالقات دبلوماسيةعقد ال -د

مطززاش إلززى انشززاء ممتززب العدعززد مززن يززوات الحززوار التززي عقززدت بززين الالززدعن فززي  ونززغ كونززغ ادت فززي نهايززة ال
متفا   في الوقت الب  فتحت الصين  يه م1989تم يلي اااديمية العلوم اانسانيه ا سرائيلية بفمين في لفاء 

 سياحيا لها في تل أبيب يقوده دبلوماسي من وخارة الخاريية الصينية
عزات الجمفيزة العامزة اش رسزمي بزين الصزين ونسزرائيل  وذلزك علزى  زامس ايتما  تم أوش اتص 1988أعلوش  -

 لالمم المتحدة  حيو ايتمع وخير الخاريية ا سرائيلي لمعو  بيريز مع ن يره الصيني تشيا  تشي تشن.
التقى وخير الخاريية الصيني تشزيا  تشزي تشزن مزع ن يزره ا سزرائيلي مولزي ارنزز فزي  1989انو  ال اني ك -

 عالقات الدبلوماسية بين الالدعنباريا حيو دلت التصريحات انباك على اممانية اقامة ال
 قد التسعينيات  التطايع الكامل واقامة العالقات الدبلوماسيةع- ز 

كزك في مطلع التسعينيات  ومع المتغيرات المتسارعة التي عصفت با وازا  ا قليميزة والدوليزة والتزي أ مهزا تف
القطايزة  ريد  وتحوش الن ام الدولي من ذنزائيالمن ومة االترااية وانهيار ااتحاد السو ياتي  وانعقاد مقتمر مد

نو  إلى أحادعيها  وانطالقا من مصال  وأ داش كل منهما تمت إقامة العالقزات الدبلوماسزية بزين الالزدعن فزي كزا
يززة   ويززاء ذلززك نتيجززة العدعززد مززن اللقززاءات التزي تمززت بززين كفززار المسززقولين والمشززاورات الماراتون 1992ال زاني 

 طرفين في ذمانينات القر  المااي .التي يرت بين ال
 
 عامًا: 42ة خالل العالقات المشترك -4

بمزرور عشزرين عامزًا علزى إقامزة  2012احتفل كزل مزن يمهوريزة الصزين الشزعاية والكيزا  الصزهيوني فزي عزام 
 . 1992العالقات الدبلوماسية عام 
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يسززمى "دولززة إسززرائيل" والصززين  لززهدا وادة كززل ممززا 1949و 1948تتززبكر الصززين ونسززرائيل اليززوم أ  عززامي 
مززع انتهاءاانتززداب الاريطززاني  1948أيززار  15الشززعاية. فدسززرائيل قامززت علززى انقززا  الشززعب الفلسززطيني فززي 

علززى فلسززطين التاريخيززة. وقامززت الصززين الشززعاية بعززد انتهززاء حززرب التحريززر الشززعاية التززي قاد ززا قززادة الصززين 
الدولة ورئيا الحزب وقائد حركة التحرير الشعاية  ولو إ  ا   ونغ  رئيا تالرئيا ماو تسي  -التاريخيين  

  ويزززو ده  القائزززد العسزززمر  لقزززوات التحريزززر  1976رئزززيا وخراء الصزززين منزززب التحريزززر وحتزززى وفاتزززه فزززي عزززام 
. وفزي  زبا الجزو  أرسزلت إسزرائيل اعترافهزا  1949وش من تشزرين ا وش عزام وذلك في ا  -الشعاية الصينية  

  أوكانت من بين الدوش ا ولى في العالم التي فعلت ذلك. إا  1950لقادة الصين الجدد في عام  الدبلوماسي
قزد يمزو  و قادة الصين الشعاية الجدد لم عتجاو وا مع  با ااعتراش ولم عفزادلوه بزالقاوش أو بزااعتراش المتفزادش. 

طين ن النكفة الفلسطينية وتشريد لعب فلسالساب في ذلك أ  قادة الصين الجدد لم يعتاروا  يام إسرائيل من بط
 خارج وطنهم  فلسطين  أمرًا يممن ااعتداد به. ومما عدش على

رائيل".  با ااعتقاد تصريحات القادة الصينيين احقًا التي ت هر ن رتهم السياسزية وااعدعولوييزة إلزى "دولزة إسز
 د الصزهيونية مزن يهزة  و مقارنزة موقزع يزيزرةوقد تميزت  به الن رة بر   النضاش اد ااماريالية بالنضاش ا

ات فورمززوخا  تززاعوا  حاليززا فززي الصززرا  ااسززتراتيجي بززين ال ززورة الصززينية وأعززدائها مززن يهززة أخززر   خاصززة الوايزز
المتحززدة. وقززد أدلززى الززرئيا مززاو تسززي تونززغ  بتصززري  مشززهور حززوش  ززبه العالقززة والن ززرة ا سززتراتيجية عنززدما 

ين شقير   رئيا من مزة التحريزر الفلسزطينية ا وش عنزدما قزام بزيوش خيزارة لزه إلزى الصزاستقال في بمين احمد ال
. فززي ذاك التصززري  قززاش  1965علززى رأس وفززد ر يززع المسززتو  مززن ال ززورة الفلسززطينية فززي منتصززن لززهر اذار 

عزززدتا  الززرئيا مززاو  "إ  اامارياليززة تخززاش مززن الصززين ومزززن العززرب. إ  إسززرائيل وفززور مززوخا  تززاعوا    مززا قا
.. إ  اسزيا لالمارياليزة فزي اسزيا. انزتم الاوابزة ا ماميزة للقزارة الع يمزة ونحزن بوابتهزا الخلييزة. إ   زدفهم واحزد. .

 ززززي اااززززر قززززارة فززززي العززززالم  والغززززرب عريززززد ااسززززتمرار فززززي اسززززتغاللها. الغززززرب ا يحانززززا  وعلينززززا أ  نفهززززم  ززززبه 
إسزززرائيل  و التزززالي قزززاطعوا أورو زززا وأميركزززا أعهزززا  الحقيقزززة... إ  معركزززة العزززرب ازززد الغزززرب  زززي المعركزززة ازززد

 العرب". 
في  به السنوات ا ولى من العالقة  استمرت إسرائيل بمحاولة إقامة عالقات مع الصين إ  لم يمزن ذلزك علزى 
المستو  الرسزمي  فلزيمن علزى المسزتو  ااقتصزاد  والتجزار . وقامزت إسزرائيل بمحاولزة نايحزة فزي نهايزة عزام 
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اسززززتقالت الصزززين وفززززدًا تجاريززززًا إسزززرائيليا  حززززل ازززيفًا علززززى ممتززززب العالقزززات الخارييززززة التجاريززززة حزززين  1954
متويهزا إلزى تاعالنزد ومزن ذزم إلزى الفلازين.  1955الصيني  وممو في الصين أر عة أسابيع  وغادر ا في بدايزة 

غيززر المنحززاخة فززي نيسززا  لكززن  ززبا النجززاح سززرعا  مززا تززم كفحززه بعززد ألززهر قليلززة. فانعقززد مززقتمر بانززدونغ للززدوش 
في اندونيسيا. وكانت الصين من بين الدوش المشاركة في  با المقتمر الب  اعتار ااساس الب  قامت  1955

عليززه حركززة عززدم اانحيززاخ. وم ززل الصززين الشززعاية  يززه  رئززيا وخراء الصززين ا سززاق لززو إ  ا . وقززد وايززه 
طرحززت الزدوش العر يززة المشزاركة إدخززاش قضزية فلسززطين  المزقتمر مفالزرة مشززملة فزي نقززاش يزدوش ا عمززاش. فقزد

على يدوش ا عماش. ولارك في  با المقتمر كل من الحاج أمين الحسيني  مفتي فلسطين ا اازر والشخصزية 
السياسية القيادية  عضوًا في الوفد اليمني. ولارك كبلك احمد الشقير  بصفته نائفا لرئيا الوفزد السزور . وقزد 

مزقتمر بانزدونغ حزوش طزرح قضزية فلسزطين علزى يزدوش ا عمزاش بزين مقيزد ومعزار . والوفزود  انقسم الزرأ  فزي
المعاراززززة ترأسززززها الوفززززد الهنززززد  وعلززززى ويززززه الخصززززوص كريشززززنا مززززانو   القائززززد والززززز يم الهنززززد  والفيلسززززوش 

يل  لكنززه ا نسززاني  أحززد أ ززم معززاوني الززز يم الهنززد  يززوا ر اش نهززرو. وقززد كززا  وقتاززب مززن أااززر مقيززد  إسززرائ
علززى اززوء الممارسززات ا سززرائيلية غيززر موقفززه وأصززف  مززن أااززر معاراززيها. ويززادش كريشززنا مززانو   فززي ذلززك 

 المقتمر  قائاًل   ما دامت إسرائيل غير مدعوة للمقتمر فال داعي لمناقشة القضية الفلسطينية.
عندما تحدث احمد الشقير  مع  ااد المقتمر أ  يفشل أمام إصرار كل طرش على موقفه. ولم عنته الخالش إا

   1950رئززيا الزززوخراء. وفزززي  زززبا الجززو  أرسزززلت إسزززرائيل اعترافهزززا الدبلوماسزززي لقززادة الصزززين الجزززدد فزززي عزززام 
ع  زبا وكانت من بين الدوش ا ولى في العالم التي فعلت ذلك. إا أ  قادة الصين الشعاية الجدد لزم عتجزاو وا مز

 بااعتراش المتفادش.ااعتراش ولم عفادلوه بالقاوش أو 
من ذم اقترح لو إ  ا  مناقشة القضية الفلسطينية كمادأ من مفادئ حق تقرير المصير فتم إقرار طرحه على 
يززدوش أعمززاش المززقتمر. و مززبا تمززت مناقشززة القضززية الفلسززطينية مززن دو  اااززطرار إلززى دعززوة إسززرائيل إلززى 

وحتزى نهايزة  1954  ا سرائيلي إلى الصين فزي نهايزة عزام المقتمر. ومنب محاولة إسرائيل إرساش الوفد التجار 
السزززفعينيات  لزززم تزززنج  فزززي محاواتهزززا إقامزززة عالقزززات رسزززمية مزززع الصزززين. و قزززي الموقزززن الصزززيني علزززى حالزززه 
تجا ها. ومما عقد الواع أا ر من ناحية إقامة اتصاات بين الجاناين كا  الواع الداخلي الصيني من يهة 

التوسزفية ا سززرائيلية مززن يهزة أخززر . ففززي الوازع الززداخلي الصززيني  لزهدت الصززين  منززب والسياسزة الخارييززة 
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الكازر  « والقفزة » منتصن الخمسينيات  تقلفات داخلية ع يمة وخطيرة كا  أبرخ ا حملة د  مائة خ رة تتفت  
ب   هزر إلزى العلزن إلى ا مام في العالقات الصينية السو ياتية فزي النصزن ال زاني مزن الخمسزينيات  اامزر الز

   وال ورة ال قا ية الكار . 1962في عام 
ولزززهدت السزززفعينيات بدايزززة مرحلزززة التقزززارب ا ميركزززي الصزززيني التزززي تويزززت بزيزززارة الزززرئيا ا ميركزززي ا سزززاق 
ريتشزززارد نيمسزززو  إلزززى الصزززين. و نزززا بزززدأت الضزززغوطات تمزززارس علزززى الصزززين  قامزززة عالقزززات دبلوماسزززية مزززع 

ية بالنسفة للسياسة الخاريية ا سرائيلية فقد لهد اعتداءات عسمرية وذالث حروب صزهيونإسرائيل. أما الواع 
زة غعلى الدوش العر ية  ي ااعتداءات الجوية ا سرائيلية وخاصة في تلك الفترة من خالش غاراتها على قطا  

و العززدوا  ال الذززي وعلززى مدرسززة مصززرية فززي قريززة بحززر الفقززر. تززال تلززك ااعتززداءات العسززمرية حززرب السززويا أ
على الدوش العر ية المجاورة  سرائيل و ي مصر وا رد   1967  وحرب حزيرا   1956على مصر في عام 

رة وسورية  التي أنزلت  زيمة ساحقة بالدوش العر ية  سزميت "بالنكسزة " واحتلزت إسزرائيل بموياهزا كزل لزفه يزيز
ن فيها القدس وقطا  غزة  ومن ذزم حزرب الغفزرا  فزي تشزريسيناء و ضفة الجوا  السورية والضفة الغر ية  بما 

  إحين اتخبت الصين موقفًا منددًا بالسياسة التوسفية ا سزرائيلية ا ميركيزة وقزد صزرح لزو  1973ااوش عام 
حززدذت بعززد سززنتين مززن دخززوش الصززين الشززعاية  1973ااتززو ر  -ا  بززبلك علنززا. ومززع أ  حززرب تشززرين ااوش 

إا أ   1971أاتزززو ر   -تشزززرين ا وش  25أت عضزززويتها الدائمزززة فزززي مجلزززا ا مزززن فزززي ا مزززم المتحزززدة وتازززو 
 الموقن لد  الصين بقي على ما  و عليه من ر   بين ااماريالية ونسرائيل.

واصززلت إسززرائيل  علززى الززرغم مززن الفشززل المسززتمر فززي فززت  صززفحة يدعززدة فززي العالقززات مززع الصززين  محاولتهززا 
التي كانزت ا تززاش تابعزة  1958تلوح في ا فق. فتويهت إلى  ونغ كونغ في عام  لالستفادة من أ  فسحة قد

للتززاج الاريطززاني مزززن ناحيززة  وكونهززا مزززن ناحيززة أخززر  بزززدأت تكتسززب أ ميززة إسزززتراتيجية خاصززة لجميززع الزززدوش 
ل الغر يززة كمنصززة إطززالش علززى الصززين الشززعاية وكممززا  صززاعد فززي التجززارة العالميززة. فعينززت قنصززال فخريززا ريزز

. وفزي ذلزك العززام حولزت إسزرائيل القنصززلية  1973ا عمزاش  يمتزور خيرينسزمي لهززا فزي  ونزغ كونزغ حتززى عزام  
الفخرية إلى قنصلية عامة لها وعينت ايمانويل غيلار قنصزال عامزا لهزا. لكزن منزب محاولزة إسزرائيل إرسزاش الوفزد 

فعينيات  فانهزا لززم تزنج  فززي محاواتهززا وحتزى نهايززة السزز 1954التجزار  ا سززرائيلي إلزى الصززين فززي نهايزة عززام 
إقامة عالقات رسمية مع الصين. و قي الموقن الصيني على حاله تجا ها. ومما عقد الواع أا ر من ناحيزة 
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إقامة اتصاات بزين الجزاناين كزا  الوازع الزداخلي الصزيني مزن يهزة والسياسزة الخارييزة التوسزفية ا سزرائيلية 
 من يهة أخر .

وعززدم قززدرة اسززرائيل علززى فززت  نافززبة علززى الصززين الشززعاية يعلهززا تقززرر إغززالأ القنصززلية العامززة ونعادتهززا إلززى 
قنصلية فخرية برئاسة القنصل الفخزر  السزابق ريزل ا عمزاش  يمتزور خيرينسزمي و قزي الوازع كزبلك حتزى عزام 

أو عزودة  ونزغ كونزغ إلزى الزوطن  عندما وقعت يمهورية الصين الشعاية وحمومة بريطانيا اتفا ية إعادة 1984
ا م الصزززين. فزززي  زززبا ااتفزززاأ عويزززد بنزززد وافقزززت بمويفزززه الصزززين علزززى إعطزززاء فرصزززة للمم ليزززات  والقنصزززليات 

ة العاملة في  ونغ كونغ  والتي ا عويد لها تم يل دبلوماسي في بمين  على ااستمرار في عملهزا تحزت السزلط
 اسزتفادت إسزرائيل مزن  زبا الانزد وأعزادت فزت  قنصزليتها العامزة فزي الصينية بعد عودة  ونزغ كونزغ للصزين. وقزد

وممنززت  ززبه الفرصززة إسززرائيل مززن إعززادة المحززاوات لالتصززاش بالحمومززة الصززينية  1985 ونززغ كونززغ فززي اب 
لتفزززادش العالقزززات الرسزززمية مزززن يهزززة و قامزززة العالقزززات التجاريزززة. وقزززد سزززاعدت التطزززورات الداخليزززة فزززي الصزززين 

ه فزي ى انجاخ  به المهمة. فمنب عودة الز يم الصيني دنغ  سياو بنغ إلى الحمم ونعادة ااعتفزار لزونسرائيل عل
و زو علزى  1997وحتزى وفاتزه فزي عزام  1977المقتمر الحاد  عشر للحزب الشيوعي الصيني فزي لزهر اب 

مر تانيزه رسزميا رأس عملية ا صالح واانفتاح فزي الصزين. وقزد أعلزن الحززب الشزيوعي الصزيني فزي  زبا المزقت
 لسياسة العصرنات ا ر ع في الصين في قطاعات الزراعة والصناعة والعلوم والتكنولوييا. 

في ال مانينيات من القر  الماازي خادت بشزمل ملحزوظ خيزارات الوفزود التجاريزة والفنيزة ا سزرائيلية إلزى الصزين  
غرفززة التجاريززة ا سززرائيلية فززي بمززين  ززبه و خاصززة فززي مجززالي الزراعززة والعلززوم. ويضززع التقريززر الصززادر عززن ال

التطورات على الشمل التالي  مع أ  العالقات الرسمية بقيت نوعا ما راادة  إا أ  الرواب  غير الرسمية كانت 
خار وفززد خراعززي صززيني إسززرائيل والتقززى  نززاك مززع وخيززر الزراعززة. وفززي  1985تتحسززن بسززرعة كايززرة. ففززي عززام 

وفززد إسززرائيلي مززن أحززد عشززر صززنا يًا الصززين. وكززا  ن ززم  ززبا الوفززد ريززل ا عمززاش حزيززرا  مززن ذلززك العززام خار 
السنغافور  اليهود  اوحاد إسرائيل وكا  الوفد برئاسزة كايزر علمزاء وخارة الزراعزة ا سزرائيلية الاروفسزور لزمويل 

 1986صزين. وفزي عزام بو وريليا. خالش الزيارة قرر الجانفا  إقامة مزرعة إسرائيلية للمشا دة الزرا ية في ال
   1986خار خاززراء إسززرائيليو  الصززين لتقززديم ااستشززارة فززي الززر  المززائي وفززي محصززوش القطززن. وفززي نيسززا  

وعلى أذزر مشزاركة الاروفسزور عهولزوا  عزورتنر  نائزب رئزيا ا ااديميزة الوطنيزة ا سزرائيلية للعلزوم  فزي مزقتمر 
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لماء ا سرائيليين المشاركة بحريزة فزي المزقتمرات الصزينية علمي في بمين  قررت السلطات الصينية السماح للع
سزم  أخيزرا  1986في المستقال. وفي أواخر ذلك العام فتحت يامعزة بمزين صزفا للدراسزات العاريزة. وفزي عزام 

تزم  1987لرياش ا عماش ا سرائيليين البعن يحملو  يواخ سفر إسرائيلي فحسب أ  عدخلوا الصين. وفزي عزام 
ا سزززرائيلية كو يمزززو لتطزززوير العالقزززات التجاريزززة وااقتصزززادية مزززع الشزززركات الصزززينية. كزززبلك تزززم  إنشزززاء الشزززركة

 السماح للسائحين ا سرائيليين بزيارة الصين. 
ا ا   به المجاات المتعددة مهزدت الطريزق أمزام إقامزة العالقزات الرسزمية بزين الصزين ونسزرائيل. و التزالي يممننز

 ات التالية  نقرأ فيها المواقن والمالح 
ت بززين . قزام اليهززود ارسززيويو  أو اليهززود القززاطنو  فززي اسززيا بجهزود كايززرة لتمهيززد الطريززق أمززام إقامززة العالقززا 1

 إسرائيل والصين.
قا يزة  . كانت الزراعة مدخال مهما  سرائيل في عالقاتها مع الصين  وتفعتها العالقات ا خر   العلمية وال  2

 لى تطوير العالقات.والتجارية  والزرا ية ع
. خريززت الصززين مززن المح ززور الززب  كانززت واززعته علززى نفسززها فززي عالقاتهززا مززع الفلسززطينيين  أ  عززدم  3

يات ااعتراش بدسرائيل  إلى مستويات عملية في العالقات الخارية. فمن عدم السزماح لتسزرائيليين  فزي السزتين
يعقززد فززي الصززين  حتززى لززو كززا  ذلززك تحززت غطززاء  والسززفعينيات مززن القززر  المااززي  بالمشززاركة فززي ا  مززقتمر

دولززي  م ززل ا مززم المتحززدة او إحززد  وكااتهززا المتخصصززة  إلززى السززماح لهززم بالمشززاركة والسززفر إلززى الصززين 
 بجززواخات غيززر إسززرائيلية فززي بدايززة ذمانينيززات القززر  المااززي  إلززى السززماح لهززم بالمشززاركة والسززفر إلززى الصززين

 قال إقامة العالقات الرسمية بين الالدعن. 1986اء من العام بجواخات سفر اسرائيلية ابتد
يززء  . تطور العالقات بهبا الشمل يعني أيضا فت  المجاش أمام السياحة بين الالدعن  و ي بالنسفة  سرائيل 4

 مهم من ااقتصاد. وقد بدأت الصين ونسرائيل  عار  به العالقات  حو الخطى
التقززى لززمعو  بيززريا  وخيززر خارييززة إسززرائيل  1988بززين الالززدعن. وفززي عززام  باتجززاه إقامززة العالقززات الرسززمية

انباك  مع ن يزره الصزيني تشزيا  تشزي تشزن  زبا الموازو . بعزد اايتمزا  فتحزت إسزرائيل ممتفزًا لهزا فزي بمزين 
أ     خزدمات السزفر  ITSتحت عنوا  أااديميزة العلزوم  وفتحزت الصزين ممتفزًا لهزا فزي تزل ابيزب تحزت عنزوا  
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أو وخارة السزياحة فزي  China International Travel Serviceدوليزة الصزينية  و زي مقسسزة تحزل محزلال
 الصين .

قززات  يمزا بعززد قر ززت التغيززرات الدوليززة فززي المنطقززة والعززالم المسزافة بززين الصززين ونسززرائيل لتصززل إلززى إقامززة العال
شززرأ بانتهززاء ااتحززاد السززوفيتي. وعقززد فززي الالدبلوماسززية الكاملززة. علززى الصززعيد الززدولي  انتهززت الحززرب الفززاردة 

الم . فكا  لهبا التطور ا ذر الكاير في انفتاح عدد كاير من دوش الع 1991ا وس  مقتمر مدريد للسالم عام 
لزى على إسرائيل ونقامة العالقات معهزا  ومنهزا الصزين. ويشزير سزجل التفزادش الدبلوماسزي وااعتزراش بدسزرائيل إ

و يع العالقات مع إسرائيل ما بين مقتمر مدريد وتو يع اتفاأ أوسلو أو اعترفت بها  و عد تدولة أعادت  21أ  
 دولة. 36اتفاأ أوسلو ارتفع العدد إلى 

 وتززم تو يززع 1992فززي إطززار العالقززات الناميززة بززين الالززدعن خار وخيززر خارييززة إسززرائيل ديفيززد ليفززي الصززين عززام 
ديميززة الجززاناين  فززتم تفززادش فززت  السززفارات فززورا وتحززوش بززبلك ممتززب أاا اتفا يززة إقامززة العالقززات الدبلوماسززية بززين

يزب العلوم ا سرائيلية في بمين إلى سزفارة إسزرائيل فزي بمزين  وممتزب خزدمات السزفر الدوليزة الصزينية فزي تزل اب
ة إلززى سززفارة يمهوريززة الصززين الشززعاية. و ززبلك ختمززت مرحلززة طويلززة مززن الفحززو عززن إقامززة العالقززات ا سززرائيلي

 .1992حتى عام  1949عامًا من عام  41الصينية . التي استمرت حوالي 
 
 تطلعات نحو تعاون مفتوح: - 5

   قامت لركة " اعنا  إعراعن" الصينية بتسزيير أولزى رحالتهزا الجويزة المفالزرة مزن بمزين2016نيسا   28في 
العاصززمتين عاززر طزائرات مززن طززراخ إلزى تززل أبيزب  مرعلنززة أنهززا سزوش تقززوم بتسززيير ذزالث رحززالت أسززاو يًا بزين 

به  ي المرة ا ولى التي تقوم فيها لركة صينية  و ي أاار لزركة طيزرا  خاصزة ". وتعد  330-"إعر اص أيه
فززي الصززين ورابززع أااززر لززركة بعززد ذززالث لززركات تملكهززا الحمومززة الصززينية و ززي "تشززاعنا ايسززتر  اعراعنززز  اعززر 

 يير رحزالت مفالزرة إلزى إسزرائيل منزب احتاللهزا لألراازي الفلسزطينيةتشاعنا  ولركة طيزرا  ينزوب الصزين"  بتسز
  حيو كانت رحالت الطيرا  بين بمين وتل أبيب تمر عادة عار العاصمة التاعالندية بانكوك. 1948في عام 

 بعدئب اخبت العالقات المشتركة مجرا ا الطايعي وتم لت في الخطوات التالية  
 والسياحيةتعزيز العالقات التجارية  -أ 
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ويزة ذمة توقعات أ  عقد  خيادة رحالت الطيرا  المفالر بين الجاناين الصيني وا سزرائيلي  إلزى إعطزاء دفعزة ق
 التالي للعالقات المتنامية بين الجاناين  خاصًة  يما عتعلق بتشجيع التعاو  السياحي والتجار  بينهما  وذلك ك

 التعاو  السياحي  -1
فزع الزرحالت فزي خيزادة عزدد السزياح الصزينيين الزراغاين فزي خيزارة إسزرائيل  بعزدما ارت من المزري  أ  تسزا م  زبه

يزام  با العدد بشمل مستمر خالش السنوات ا خيرة. وتشير إحصاءات أصدرتها وخارة السياحة ا سزرائيلية إلزى  
. ويرشزار 2014% عزن عزام 30  بزيادة أا ر من 2015سائ  صيني بزيارة إسرائيل في عام  47400حوالي 

إلززى أ  الحمومززة ا سززرائيلية الحاليززة أصززفحت ترعززوش ك يززرًا علززى السززياحة الصززينية مززن أيززل إنعززاش اقتصززاد ا 
ذلزك المتد ور  حيو قامت  به الحمومة مزقخرًا بتكييز  الانيزة التحتيزة السزياحية اسزتقفاش السزياح الصزينيين  و 

تززدريب مرلززدعن سززياحيين عتكلمززو  باللغززة الصززينية  مززن خززالش اتخززاذ العدعززد مززن ا يززراءات  لعززل مززن أبرخ ززا  
. وتدريب الطهزاة فزي الفنزادأ والمطزاعم علزى إعزداد ا طعمزة الصزينية  ونطزالأ موقزع إلكترونزي باللغزة الصزينية
ار امزززا قللزززت الحمومزززة ا سزززرائيلية أيضزززًا المزززدة الزمنيزززة الالخمزززة  صزززدار التيلزززيرات السزززياحية للصزززينيين بمقزززد

مليزو  لزيمل  حزوالي  15مواخنة الترويج السياحي في الصين  بمقزدار عشزرة أازعاش لتصزف   ال ل ين  ورفعت
 .2016مالعين دوار  في عام  4
 العالقات التجارية  -2

مززن المتوقززع أ  يسززا م الطيززرا  المفالززر بززين بمززين وتززل أبيززب فززي تعزيززز التعززاو  بينهمززا  حيززو سززيتممن ريززاش 
شزززمل سزززريع  و التزززالي سزززيمو  بمقزززدور م تعزيزززز أعمزززالهم  خاصزززًة إذا مزززا تزززم ا عمزززاش مزززن التنقزززل بزززين الالزززدعن ب

اانتهززززاء مززززن المفاواززززات الجاريززززة حاليززززًا مززززن أيززززل التوصززززل إلززززى اتفا يززززة تجززززارة حززززرة بززززين الجززززاناين. ويززززرا ن 
 ا سرائيليو  على أ  يسهم التوصل لهبه ااتفا ية مع بمين في تحسين أوازاعهم ااقتصزادية وتعزيزز ممزانتهم

العالميززززة  خاصززززًة بعززززد خيززززادة ارذززززار السززززلاية النايمززززة عززززن حمززززالت المقاطعززززة ا ورو يززززة والعر يززززة للمنتجززززات 
  2015ا سززرائيلية. إذ طلاززت المفوازززية ا ورو يززة مزززن الززدوش ا عضززاء فزززي ااتحززاد ا ورو زززي  فززي نزززوفمار 

واأ ااتحزاد ا ورو زي. وفزي  زبا واع ملصزقات لتمييزز المنتجزات القادمزة مزن المسزتوطنات ا سزرائيلية فزي أسز
السياأ  توقع مركز أبحاث ا من القومي ا سرائيلي  أ  تفضي اتفا ية التجارة الحرة بين الصين ونسرائيل  بعد 

 8التو يع عليها بشمل نهزائي والازدء فزي تطايقهزا  إلزى مضزاعفة حجزم التفزادش التجزار  بزين الالزدعن  ليقفزز مزن 
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مليززار دوار. وكانززت الصززين  التززي تعززد ذززاني أااززر لززريك تجززار   16إلززى  2015مليززارات دوار خززالش عززام 
 سرائيل  بعزد الوايزات المتحزدة  قزد منحزت تزل أبيزب مزقخرًا أفضزلية فزي التعزاو  التقنزي والتفزادش التجزار   إلزى 

ة متفادلززة يانززب كززل مززن ااتحززاد ا ورو ززي وكنززدا. وسززيحقق خيززادة التفززادش التجززار  بززين إسززرائيل والصززين منفعزز
للالزززدعن  حيزززو تسزززعى الشزززركات الصزززينية إلزززى لزززراء التكنولوييزززات ا سزززرائيلية  خاصزززًة فزززي مجزززاات الزراعزززة 
والطاقزززة المتجزززددة  والطزززب الايولزززويي  وا ليمترونيزززات  وااتصزززاات  وتحليزززة ميزززاه الفحزززر  مزززن أيزززل مواصزززلة 

ة دخززززوش السززززوأ المحليززززة الصززززينية الشاسززززعة تنميتهززززا ااقتصززززادية السززززريعة   يمززززا تحززززاوش الشززززركات ا سززززرائيلي
و"المب لزززة". كمزززا تفحزززو الشزززركات ا سزززرائيلية أيضزززًا عزززن لزززركاء صزززينيين يسزززتطيعو  تقزززديم التمويزززل لتوسزززعها 

 عالميًا  وأيضًا لركاء للتطوير التكنولويي المستمر.
ات سززرائيل  إا أ  العالقززبززين الصززين الشززعاية ون 1992علززى الززرغم مززن أ  العالقززات الرسززمية لززم تقززم إا العززام 

زا  التجارية غير الرسمية بدأت قال ذلك بعقد من الزما   أ  منب أوائزل ذمانينيزات القزر  الماازي. يعطزي الميز
ت   عنززد إقامززة العالقززا 1992التجزار  بززين الالززدعن صززورة واقفيززة عززن النمززو المطزرد بززين الجززاناين. وفززي العززام 

 صزين الشزعاية ونسزرائيل حزوالي خمسزين مليزو  دوار أميركزي فقز . و نزاكالرسزمية كزا  الميززا  التجزار  بزين ال
  فقزد كانزت سزنة مهمزة فزي العالقزات التجاريزة  2010مليزو  دوار. امزا سزنة  30تقدعر اخزر يقزوش أنهزا كانزت 

مزن  2009العالمية إذ إ  اقتصاديات الدوش ارسيوية بخاصة  وااقتصاديات العالمية بعامة  خريت فزي عزام 
والي حزخمة المالية التي أصابت الدوش ارسيوية حيناب. ولهد الميزا  التجار  في  به الفترة نمزوا وصزل إلزى ا 

مليززار دوار أميركززي بمززا فززي ذلززك أذمززا  ا سززلحة المتطززورة مززن طززائرات وصززواريا ورادارات وتكنولوييززا  7 6
 عالية. 

قطزا  الزراعزة عزدة مشزاريع خرا يزة فزي الصزين     نفزبت إسزرائيل فزي 1992خالش الفترة ا ولى  أ  قال عزام 
أ مها ذالث مززار  نموذييزة وميدانيزة وحقليزة لزيزادة المحاصزيل الزرا يزة  وخاصزة محصزوش القطزن. كمزا نفزبت 
مشزززاريع فزززي مجزززاش تطزززوير الجينزززات وتطزززوير أنزززوا  يدعزززدة مزززن الازززبور  وأدخلزززت مشزززاريع الزززر  وخاصزززة الزززر  

ة ووخارة المالية. كل ذلك كا  تحت رعايزة أو  فزاءة أااديميزة العلزوم ا سزرائيلي بالتنقي   وخراعة الز ور وتنمية
 الزراعة ا سرائيلية.
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 ا  دخل الطرفا  في مرحلة تو يع ااتفاقات الرسمية. فعلزى سزايل الم زاش  1992بعد إقامة العالقات في عام 
 1993التجار      والتفادش  1992الحصر    تم تو يع اتفاقات في السياحة   

   . وتم تو يع اتفاقات احقة فزي السزنوات التزي تلزت1994و اتفا ية بخصوص العلوم والطب وال قافة   لفاء 
الي فززي مجززاش ا وصززاش والمقززاعيا  والطيززرا   والفحريززة  والضززرائب وا بحززاث والتطززوير  والتر يززة والتفززادش المزز

مة حدعززد بززين اعززالت وواد  خ  فززي النقززب. ووقعززت اتفا يززات والقززرو   وتفززادش الطززالب والخاززراء والعلمززاء  وسزز
والسزياحة   أخر  في مجاش ااتصاات والتكنولوييا العالية والتكنولوييا الزرا ية وا من والايازة والانزى التحتيزة 

 اوفي قطا  التكنولوييا الخضراء وغير ا من ااتفاقات التي تمتد عار خما سنوات  وتلك التزي عنتهزي تاريخهز
ل مززن عزتم تجدعززد ا. وأ يمززت اللجزا  الوخاريززة بززين الالزدعن التززي تعقززد ايتماعاتهزا دوريززا فززي الصزين أو فززي إسززرائي

أيززل مرا فززة  ززبه ااتفا يززات وتنفيززد ا. وأقامززت إسززرائيل فززي الصززين مرااززز لعززر  الصززناعات ااسززرائيلية م ززل 
معهزد كونفولزيوس فزي يامعزة تزل أبيزب  2007مركز اعنشتاعن لتعري  الصينيين بها. كمزا أقامزت الصزين فزي 

ل قافزة التدريا اللغة الصينية وادابها ونطال  ا سرائيليين على ال قافة الصينية  وتشجيع الفحزو ا ازاديمي فزي 
والتززاريا الصززينيين. وا تمززت إسززرائيل والصززين بززالطالب وتززم تفززادش ماززات الطززالب  وخاصززة مززن الصززين الززبعن 

 للغةحضروا إلى إسرائيل لدراسة ا
تزدخل و العارية والدراسات ا سرائيلية وللتخا في الجامعات ا سرائيلية وخاصة في مجاش العلوم والتكنولوييا. 

م المجتمزززع المحلزززي أيضزززًا فزززتم تيسزززيا يمفيزززة الصزززداقة ا سزززرائيلية قر زززت التغيزززرات الدوليزززة فزززي المنطقزززة والعزززال
ت الدبلوماسززية الكاملززة. وعلززى الصززعيد الززدولي  انتهززالمسززافة بززين الصززين ونسززرائيل لتصززل إلززى إقامززة العالقززات 

قززد فززي الشززرأ ا وسزز  مززقتمر مدريززد للسززالم عززام   . فكززا  1991الحززرب الفززاردة بانتهززاء ااتحززاد السززوفيتي. وعر
ا لهززبا التطززور ا ذززر الكايززر فززي انفتززاح عززدد كايززر مززن دوش العززالم علززى إسززرائيل ونقامززة العالقززات معهززا  ومنهزز

 الصين.
يب ااش الطززالب الصززينيين فززي إسززرائيل فززي دورات  ن مهززا الالززدا   فززي الزراعززة وااقتصززاد والتنميززة وتززم تززدر 

  والتنميزة الزرا يزة  social development  والتنميزة المجتمفيزة  -Community developاايتما يزة 
مززة. وأدخلززت إسززرائيل فززي تجارتهززا والطزب العززام والعلززوم والتكنولوييززا والتر يززة   والدراسززات العاريززة الحدع ززة والقدي

   . ويقزوش مركزز roboticsمع الصين الطاقة الشمسية ومواد الاناء وندارة المياه  وصناعة ا لخاص ارليزين 
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وتقزززوم حززززوالي  2010ا حصزززاء ا سزززرائيلي أ  أا زززر مزززن ألزززن لزززركة إسززززرائيلية تعمزززل فزززي الصزززين فزززي عزززام 
وننتززاج مصززنعات غبائيززة حززالش  االززير باللغززة العاريززة   خمسززمائة لززركة تصززنيع غززبائي فززي الصززين بتصززنيع

 تعادش  يمتها عشرة مليارات دوار مويهة إلى السوأ ا ميركية وا سرائيلية.
شزقو  لم تقتصر العالقة التجارية ا سرائيلية مع الصين على فت  بع ة تجارية واحدة في بمين لتدعر كل  به ال

باتجاه فت  مماتب فر يزة لهزا فزي المقاطعزات الصزينية. فشزملت تلزك وايزات مع الصين. لكنها امتدت وتوسعت 
او مقاطعات  غوانغ دونغ  وسيتشزوا   عونزا    اعنزا    زا  لونزغ ييزانغ . وفزي ينزوب الصزين فتحزت مماتزب 

 في غوانغ يو وفي المنطقة التطويرية الحرة لن يين 
 الصين في مدعنة داليا . وفي ينوب غرب الصين في مدعنة تشينغ دو  وفي لماش لرأ 

ما تقعا  وللتدليل على عمق العالقات التجارية بين الالدعن  سوش عتم أبراخ اتفاقيتين مهمتين يعتقد الطرفا  أنه
 ازززمن اا تمامزززات التجاريزززة الكازززر  بينهمزززا. أولزززى  زززاتين ااتفزززاقيتين  زززي ااتفا يزززة التزززي وقعزززت بزززين الالزززدعن

لاناء خ  سمة حدعد عر   ميناء اعزالت بزواد  خ  فزي صزحراء  2011وش با حرش ا ولى في لهر تشرين ا 
كم. وقد وصن وخير المواصزالت ا سزرائيلي  إسزرائيل كزاتا   زبه السزمة الحدعديزة بينهزا  180النقب  و طوش 

"عاليززة السززرعة.... تززر   الفحززر ا بززيض المتوسزز  بززالفحر ا حمززر وسززيعمل بهززا خاززراء اسززرائيليو  وصززينيو . 
 ش سمة الحدعدوتهد

  به إلى نقل الفضائع الصينية إلى الفحر ا بيض المتوس  ونلى إسرائيل وأورو ا الشر ية ".
للو لزة ا ولزى  ا عازدو أ   زبا المشززرو  سيصزل مينزاء اعزالت بززالفحر المتوسز . فهزو عنتهزي فززي واد  خ   أ  

قرب من مستوطنة سزد  بزوكر  ينزوب في صحراء النقب. ولكن ا مور تنجلي عند معرفة أ  واد  خ  يقع بال
يل لرأ مدعنة بار السفع  وا خيرة مدعنة متصلة بخطوء السمة الحدعدية في إسرائيل بما فزي ذلزك مزوانس إسزرائ

 التجارية وغير ا من المد   خاصة ميناء الدود
خزز  سززمة  التجززار . لكززن ا خفززار الالحقززة مززن إسززرائيل حملززت تعززدعاًل علززى طززوش سززمة الحدعززد  ممززا يعنززي أ 

كزم وسيشزتمل  240الحدعد سوش يصل بالفعل إلى مدعنة بار السفع مفالرًة. فقد أصف  طوش خ  سمة الحدعزد 
كم. وسيملن  با المشزرو  ذالذزين  9,5أنفاأ في منطقة من خ  سمة الحدعد عالغ طولها  5يسرًا و  63على 

 مليار دوار أميركي.  7,9مليار ليمل إسرائيلي أ  ما يعادش 
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إلى ذلك  أ   با المشرو   زو مشزرو  حسزاس مزن نزاحيتين. مزن ناحيزة سزار  المسزقولو  ا سزرائيليو   يضاش
لتزي وعلى رأسهم رئيا الوخراء السابق بنيامين نتنيا و وكاتا نفسه  وعدد من الصحن ا سزرائيلية واليهوديزة ا

تتساب بتصعيد التوتر والخالش تصدر بالخارج م ل يويس كرونيمل إلى إعطاء أبعاد خطيرة لهبا المشرو  قد 
فززي المنطقززة إذا مززا تززم. وا يممززن ااعتقززاد أ   ززبا عتوافززق مززع رأ  و ززدش الصززين مززن العمززل فززي  ززبا المشززرو  

ل وتقديم الدعم له. ومنب أ  تم تحضير  با المشرو  وحتزى قازل أ  عزب ب وخيزر المواصزالت ا سزرائيلية إسزرائي
و يع ااتفاأ  تحدث نتنيا و عن أ مية المشرو  ووصفه بالمشرو  لت 2012ااتا إلى الصين في لهر لفاء 

 ذ  ا  مية ا ستراتيجية والقومية والدولية.
  نفزبت إسزرائيل فزي قطزا  الزراعزة عزدة مشزاريع خرا يزة فزي الصزين   1992خالش الفترة ا ولى  أ  قال عزام 

زرا يزة  وخاصزة محصزوش القطزن. كمزا نفزبت أ مها ذالث مززار  نموذييزة وميدانيزة وحقليزة لزيزادة المحاصزيل ال
مشزززاريع فزززي مجزززاش تطزززوير الجينزززات وتطزززوير أنزززوا  يدعزززدة مزززن الازززبور  وأدخلزززت مشزززاريع الزززر  وخاصزززة الزززر  

 بالتنقي   وخراعة الز ور وتنمية المالية.
 ن اسززياوتززابع نتنيززا و واصززفًا مهمتززه فززي تنفيززب  ززبا المشززرو  قززائاًل يجززب إيجززاد طريززق بدعلززة لقنززاة السززويا بززي

يل وأورو ا وتابع ا  "الطريزق الادعلزة قزد تكزو  بوليصزة تزيمين اسزرائيل" . وقزاش ا  الهزدش  زو أ  تصزف  إسزرائ
اتلززة قاريززة لتقززاطع طززرأ دوليززة تجززبب ا تمززام الززدوش الع مززى. والصززين تريززد أ  تكززو  يزززءًا مززن  ززبا المخطزز  

مشززروعًا حساسززًا  ززو أنززه عززدخل حمززى سززفاأ  الززب  أعلنززه نتنيززا و. ا مززر ارخززر الززب  يجعززل مززن  ززبا المشززرو 
المشززاريع المطروحززة لززر   الفحززار ال الذززة فززي المنطقززة بعضززها بززفعض و ززي الفحززر ا بززيض المتوسزز   الفحززر 

مززر ا حمززر والفحززر الميززت. والمشززاريع المقدمززة  ززي المشززرو  ا سززرائيلي  نشززاء قنززاة الفحززرين لززر   الفحززر ا ح
 رو  ا ردنزي لزر   الفحزر ا حمزر بزالفحر الميزت. وكزال المشزروعين تع زرا حتزىبالفحر ا بيض المتوس   والمشز

ار  بسززاب مطالفززة السززلطة الوطنيززة الفلسززطينية بحقوقهززا كونهززا دولززة مززن الززدوش المتشززاطاة علززى  ززبه الفحززار 
متوسزز  ال الذززة. أمززا المشززرو  ال الززو فهززو الززب  سززيقوم بالكامززل داخززل إسززرائيل مززن مينززاء اعززالت إلززى الفحززر ال

عهدش إلى االتفاش على مواو  المشروعين المائيين المقترحين وعلى حقزوأ الشزعب الفلسزطيني  علزى الزرغم 
 من أ  فلسطين  ي أيضًا من الدوش المتشاطاة عليه.
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 التعاون العسكري: -6

بحايتهزا لهدت عالقات إسرائيل العسمرية مع الصين انتعالا كايرا منزب ال مانينزات  خاصزة مزع لزعور الصزين 
 عزن إلى التكنولوييزا العسزمرية ا سزرائيلية  والتزي اسزتفادت ك يزرًا مزن التعزاو  ا سزتراتيجي مزع والزنطن  فضزال

بك ترايزززع مايعزززات ا سزززلحة ا سزززرائيلية فزززي تلزززك الفتزززرة إلزززى ينزززوب أفريقيزززا وأمريمزززا الالتينية.ونازززافة إلزززى تشزززا
  إسزززرائيل تن زززر با تمزززام إلزززى السزززوأ الصزززيني الواسزززع المصزززال  ا منيزززة والعسزززمرية بزززين الصزززين ونسزززرائيل  فزززد

والمزززتعطس للسزززلع والخزززدمات المتقدمزززة  الزززب  يممزززن  سزززرائيل أ  تحتزززل مزززوطس قزززدم  يه.وقزززد مهزززدت العالقزززات 
 .1992العسمرية وا منية بين الالدعن لتطايع العالقات وتفادش التم يل الدبلوماسي في عناعر عام 

ة ية  لزت غائفزة حتززى قزرب أواخزر السززفعينات  بزل إ  العزداء كززا   زو السزمة المميززز العالقزات ا سزرائيلية الصززين
ي لهزبه العالقزات  بززالن ر إلزى أ  إسزرائيل كانززت طزواش سززنوات الحزرب الفزاردة يزززءًا مزن لزفمة الززدفا  الغر زي فزز

ش  ززبه موايهززة الشززيو ية  فضززال عززن أ  الصززين كانززت تميززل تقليززديا إلززى تيعيززد العززرب سياسززيا وعسززمريا خززال
السنوات.أاززن إلززى ذلززك أ  تحززرر إسززرائيل مززن إممانيززة إقامززة عالقززات ييززدة مززع الصززين إبززا  الحززرب الفززاردة  

رب يعلها تنفت  على الدوش ارسيوية التي تكزن العزداء للصزين م زل تزاعوا  والهند.فقزد قزدمت إسزرائيل خزالش الحز
للهنزد  كمزا تحزدذت عزدة تقزارير عزن تنزامي    أسلحة بريطانية الصنع1962التي نشات بين الصين والهند عام 

 التعاو  الهند  ا سرائيلي في مجاش ا بحاث النووية.
  197وحتززى عززام  1949أيضززا قامززت إسززرائيل بتزويززد تززاعوا  بيسززلحة خييفززة خززالش السززنوات الممتززدة منززب عززام 
 و دة للصواريا لتاعوا   و ومقخرا أذيرت قضية احتماش  يام إسرائيل بايع صفقة رادارات متطورة وصواريا مضا

أمززر ا يممززن أ  تتسززام   يززه الصززين  التززي اخالززت تعتاززر تززاعوا  يزززءا ا عتجزززأ مززن أرااززيها  وتقززيا عمززق 
 عالقاتها الدولية وا قليمية مع أ  طرش بموقفه من قضية تاعوا .

ازززرت والزززنطن أ  الوايزززات المتحزززدة غضزززت الطزززرش ك يزززرا عزززن تجزززارة ا سزززلحة ا سزززرائيلية للصزززين  حيزززو اعت
مايعات ا سلحة ا سرائيلية تسا م في توطيزد أركزا  الزدوش اليهوديزة وتزيزد مزن ممانتهزا ا قليميزة والدوليزة.ولكن 
مع نهاية الحرب الفاردة أدركت والنطو  أ  العالقات العسزمرية بزين تزل أبيزب و مزين تشزمل تهدعزدًا لمصزالحها 

مي متزاعزد علزى نحزو عهزدد النفزوذ ا مريمزي. كانزت تزل أبيزب في اسيا  حيو تساعد الصين على لعزب دور عزال
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قد وقعت مع بمزين فزي أواخزر التسزعينات صزفقة لايزع خمزا طزائرات تجسزا  جوميزة متطزورة مزن دو  طيزار  
تستخدم اد ا  داش المعادية الحساسة  م ل محطات الرادار  وأيهزة المرا فة بينواعها  لكن الوايات المتحزدة 

هززا المدللززة وقززن  ززبه الصززفقة  اسززتنادًا إلززى أ  م ززل  ززبه ا سززلحة قززد تشززمل خطززرا علززى أمنهززا  طلاززت مززن حليفت
خاصزززة إذا تزززم نقلهزززا أو بيعهزززا لزززدوش غيزززر صزززديقة م زززل كوريزززا أو إعزززرا   واازززطرت إسزززرائيل انزززباك لالسزززتجابة 

لية للتزوتر مزن يدعزد  للضغوء ا مريمية. وما كادت تهدأ  به ا خمة  حتى عزادت العالقزات ا مريميزة ا سزرائي
  ونشزرت عزدة صزحن أمريميزة 2002عقب اصطدام طائرة تجسا أمريمية بطزائرة عسزمرية صزينية فزي أبريزل 

يزو -صورًا تكشن أ  الطائرة المقاتلة الصينية التي اصطدمت بالطائرة ا مريمية كانت مسزلحة بصزواريا يزو 
الززدفا  ا مريميززة  التززي قالززت مصززادر مززن  "  وقززد تسززر ت  ززبه الصززور عززن طريززق وخارة3-مززن طززراخ "نيتززو  

داخلها أ   به الصور التقطت قال ذلك بواسطة طيارين أمريميين خالش مناورة في بحر الصزين الجنزو ي. وقزد 
أذار نشر  زبه الصزور الجزدش داخزل ا دارة ا مريميزة حزوش صزفقات ا سزلحة ا سزرائيلية للصزين  ومنهزا صزفقة 

  قامزت سزفن مزن ا سزطوش الحزاد  عشزر 2012اب  13نكرتها تزل أبيزب. وفزي "  والتي أ3-"صواريا نيتو  
فززْزي   بالرسززو فززي قاعززدة حيفززا -للمرافقززة مززن بحريززة يززيس التحريززر الشززعاي  بقيززادة أميززراش المززقخرة يانزز  يززو  

الزدفا   الفحرية فزي إسزرائيل فزي خيزارة حسزن نوايزا لمزدة أر عزة أيزام  احتفزاًا بالزبكر  العشزرين للتعزاو  بزين قزوات
ا سزرائيلية ويززيس التحريززر الشززعاي  الصززيني . وقززد رحززب بالسزفن وطواقمهززا قائززد قاعززدة حيفززا الفحريززة  الجنززراش 
إلززي لززروي  ومسززاولو  مززن السززفارة الصززينية بدسززرائيل. و التززالي فززا  التززوتر فززي العالقززات ا سززرائيلية ا مريميززة 

ش  يام إسرائيل بتو يع صفقة يدعدة مع الصزين  عزتم   بساب ما تسرب من أنفاء حو 2005أطل برأسه في عام 
بمقتضا ا بيع عدد مزن الطزائرات الهجوميزة مزن طزراخ "فزالكو " المطزورة  والتزي سزاق أ  باعزت إسزرائيل خمزا 
طائرات منها إلى الصين في منتصن التسعينيات.  زبه الطزائرات قزادرة علزى تزدمير محطزات الزرادار والمدففيزة 

تخشى الوايات المتحدة من تيذير  با التعاو  العسزمر  علزى التزواخ  ااسزتراتيجي الزدقيق المضادة للطائرات  و 
خاَر  2011بين الصين وتاعوا  با اافة إلى المصال  ا مريمية في منطقزة اسزيا والمحزي  الهزاد . وفزي ايزار 

َتَقززى بززوخير ا لحززرب ا سززرائيلي إعهززود بززارك ا دميززراش وو لززنقلي قائززد القززوات الفحريززة الصززينية إلززى إسززرائيل وال 
قام عدد من ينراات الجزيس ا سزرائيلي بزيزارة بمزين  ْبَمزن  2010ون يره ا سرائيلي إليعاخر مورا   وفي عام 

فزيهم رئزيا لزففة ااسزتخفارات العسزمرية السزابق عززاموس يزادلين. كمزا كزاَ  الزعمزاء السياسزيو  عرواْ ازو  علززى 
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الموافزق الزبكر   2012اب  15كاير الب  تفيشه العالقات بين الجاناين. وفي خياراٍت متفادلٍة تعما الدشء ال
التزابع للفحريزة الصزينية إلزى مينزاء  11للتعاو  العسمر  الصيني ا سرائيلي وصل أسطوش الحراسة رقزم  20اش

فزي حيفزا إليزا و أيزام. اسزتقال السزفن قائزد قاعزدة الفحريزة ا سزرائيلية  4حيفا ا سرائيلي  في خيارة ودية تستغرأ 
 لاروي  والمساولو  بالسفارة الصينية.

 
 لتعاون الثقافي والسياحي والتبادالت الشعبية:ا -7

لعلمززي ام اتفا يززة رسززمية للتعززاو  بززين أااديميززات العلززوم فيهمززا أذنززاء خيززارة الوفززد 1991وقَّعززت الززدولتا  فززي عززام 
م افتتززاح كليززة لتعلززيم اللغززة العاريززة وارداب 1986الصززيني إلززى إسززرائيل  وكانززت يامعززة بمززين لززهدت فززي عززام 

 تريمززة م  كمززا تززمَّ 1991والتززاريا والززديانات اليهوديززة  كمززا افتتحززت إسززرائيل مركزززًا أااديمي ززا لهززا فززي بمززين عززام 
 وقعزا 2007وقع الطرفا  اتفا ية تفادش ذقافي. وفي عام  1993بعض الكتب الصينية إلى العارية. وفي أيار  

بززين حمومززة يمهوريززة الصززين الشززعاية وحمومززة دولززة  2010 – 2007ااتفا يززة ال قا يززة للفتززرة " خطززة تنفيززب 
إسززرائيل ". وار  عززتم المحاف ززة علززى مائززة طالززب إسززرائيلي وافززد إلززى الصززين سززنويًا  ومائززة طالززب صززيني فززي 

امعة هد كونفوليوس في يتم افتتاح " عوم ال قافة الصينية في إسرائيل  وتم اقامة مع 2007إسرائيل. ففي ايار 
 تل أبيب."
وقعت مصلحة الطيزرا  المزدني لكزال الالزدعن مزبكرة تفزا م  تسزير مزن خاللهزا إسزرائيل لزرحالت  1992في اذار 

وقززع الطرفززا  علززى اتفا يززة فززي مجززاش الطيززرا   1993يويززة مفالززرة بززين تززل أبيززب و مززين. وفززي تشززرين ااوش  
و    وقع الطرفا  على اتفا ية تعا 1994و ية إلى بمين. وفي حزيرا  المدني تسير إسرائيل بموياها رحلة اسا

اعلزززن  1995فزززي مجزززاش السزززياحة  حيزززو بزززدأ عتزاعزززد تزززدريجيا عزززدد السزززواح ا سزززرائيليين للصزززين. وفزززي حزيزززرا  
وقعت الزدولتا   2007الجانب الصيني عن ادخاش اسرئيل كهدش سياحي للمواطنين الصينيين .. وفي أاتو ر 

 تفا م حوش تطايق مشرو  ذ اب الفرأ السياحية الصينية إلى اسرئيل  .  مبكرة 
 
 الميركي من العالقات المشتركة:القلق ا – 8
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خار رفزض إسزرائيل اقتراحزا أميركيزا  يزراء فحزا أمنزي  2021تناقلت الصحن العارية في مطلع لهر لفاء 
ية فزي أعمزاش توسزيع المينزاء. وذكزرت لامل في ميناء حيفا  بسزاب تخوفزات أميركيزة مزن مشزاركة لزركات صزين

أ  وخارة الزززدفا  ا ميركيزززة  الانتزززاغو    2021فزززي عزززدد ا ليزززوم ااذنزززين ا وش مزززن لزززفاء ”  زززإلرتا“صزززحيفة 
ويهزززت انتقزززادات  سزززرائيل بشزززي  موازززو  المينزززاء  خشزززية أ  تزززوف ر ا عمزززاش الصزززينية  يزززه ذغزززرة أمنيزززة تتزززي  

 ات سززالح الفحريززة ا سززرائيلي  وتعاونزه مززع السززفن ا ميركيززة التززيللصزينيين يمززع معلوماتاسززتخفارية عززن نشزاط
ترسززو فززي المينززاء بززين وقززت واخززر  كمززا عاراززت الوايززات المتحززدة نيززة إسززرائيل تسززليم لززركة صززينية مسززقولية 

 تشغيل ميناء حيفا بدءا من العام الجار .
عر حمومزة إسزرائيل مزن م فزة التسزا ل وقد لاركت المقسسات الصهيونية واليهودية النالطة في أميركا في تحب

في من  اامتياخات للشركات الصينية التي تشمل لركات حمومية  خشية ا ارار بمصزال  الوايزات المتحزدة  
عززن المعهززد اليهززود  لألمززن القززومي مززا مفززاده أ   سززرائيل دورا رئيسززيا فززي حمايززة المصززال  ”  ززإلرتا“ونقلززت 

  ااسززت مارات الصززينية فززي إسززرائيل بززدو  معالجززة  فززد   ززبا ا مززر يممززن أا ميركيززة فززي المنطقززة  ونذا بقيززت 
ي فزالصين تست مر “يعيق الشرااة ا ستراتيجية ويشمل خطرا على أمن إسرائيل ااقتصاد . واعتار التقرير أ  

ت اسززت مر لززركات وتقتنززي تكنولوييززا إسززرائيلية مززن أيززل رفززع ممانتهززا العسززمرية والصززنا ية وخيززادة تيذير ززا. وقززد 
 ”.الصين في بناء ميناء حيفا  الب  من لينه أ  عرد  سفن ا سطوش ا ميركي من خيارة امنة لهبا الميناء

بررت إسرائيل رفضها للطلب ا ميركي بي  حليفا اخر مقر ا للوايات المتحدة  و إيطاليا يسزتعد لتسزليم الصزين 
التزي يحزرص كزل  –  كمزا يشزهد مينزاء مدعنزة سزياتل ”الحززام والطريزق“إدارة أر ع موانىء تاريخيزة ازمن مفزادرة 

 ززة للسززفن والاززواخر الصززينية. و مززبا عاززدو فززي وايززة والززنطن ا ميركيززة حركززة دؤو  -قززادة الصززين علززى خيارتهززا
لكنزه ” القرار الزوطني ا سزرائيلي المسزتقل”الخار السالن البكر عن رفض التفتيس ا ميركي كدعال  ت زا ر  لزز

ززه عززدة رسززائل علنيززة ومفطنززة  للمسسززت مرين الحززاليين والمحتملززين فززي إسززرائيل  ولززركائها فززي  فززي الحقيقززة عوي 
فزوخ لزركة صزينية مزا  أو حرمززا  غير زا بقزرار رسزمي مزن مناقصزة  ا يعزدو كونززه  مختلزن المجزاات. كمزا أ 

ا سززرائيلية ارخززبة فززي النمززو والتطززور منززب عقززدعن  -غيضززا مززن  ززيض لززفمة معقززدة وممتززدة للعالقززات الصززينية
ونصزززن عقزززد مزززن الزمزززا   و زززي تشزززمل مختلزززن يوانزززب التجزززارة والتكنولوييزززا ومشزززاريع الانزززى التحتيزززة  وتسزززير 

التزامن والتجزززاور مزززع المواقزززن الصزززينية التقليديزززة تجزززاه الصزززرا  العر زززي والفلسزززطيني ا سزززرائيلي  والتزززي تتميزززز بززز
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بوقوش الصين إلى يانب حل الدولتين  وتيعيد ا ال ابت لقيام دولة فلسطينية مستقلة بعاصمتها القدس الشر ية  
ئيا محمود  فاس في تموخ المااي  و و اما صرح ببلك الرئيا الصيني تشي يين بينغ في اتصاش مع الر 

موقن يمرره مرارا وفي كل مناسفة  السفير قواه و   رئيا ممتب التم يل الصيني فزي رام    كمزا تشزهد بزبلك 
مواقن الصين العلنية وتصويتها في المحافل الدولية  بما فيهزا كزل مزن الجمفيزة العامزة لألمزم المتحزدة ومجلزا 

 ا من الدولي.
خ عالقات حليفتها ا قرب إسرائيل مزع خصزمها الصزاعد الصزين  تزامنزت ومع أ  ا امتعا  ا ميركي من تعز 

مززع الحززروب الك يززرة التززي ألززعلها الززرئيا دونالززد ترامززب علززى عززدة ياهززات عالميززة  ومنهززا حر ززه التجاريززة اززد 
كزززز ا وش فزززي العزززام الصززين صزززاحفة ذزززاني أاازززر اقتصزززاد عزززالمي بعزززد ا ميركزززي  والمرلزززحة بقزززوة احزززتالش المر 

  فزززد  مشزززاركة المقسسزززات ا ميركيزززة فزززي ااحتجزززاج تزززوحي بزززي  ا خمزززة سزززوش تتجزززاوخ مرحلزززة ترامزززب  2050
وتطزرح تحزديا علزى القيزادة ا سززرائيلية بضزرورة التوفيزق بزين ارتفاطهزا العضززو  غيزر القابزل لالنفصزام بالوايززات 

يزززة مزززن يهزززة  و زززين حايتهزززا المفهومزززة ارتيزززاد افزززاأ يدعزززدة  المتحزززدة ا ميركيزززة واسزززتراتيجياتها الكونيزززة وا قليم
وايتباب مست مرين يدد  و يع صناعاتها وتقنياتها المتطورة و خاصة العسمرية  فضال عن كسر حلقات العزلة 
التي رافقت إسرائيل منب  يامها  من يهة أخر . وقزد رصزدت دراسزات عدعزدة حالزة الجزدش المحتزدم فزي إسزرائيل 

اززد  حماسززا لززدعدا لتوذيززق عالقاتهززا مززع الصززين علززى اعتفززار أنهززا العمززالأ ااقتصززاد  المقاززل  بززين أوسززاء ت
وأخر  تاد  حبرا لدعدا وتفضل مراعاة مخاوش الوايات المتحدة ومصالحها. ويارر المتحمسو  موقفهم بحالة 

 وش لمع زززم دوش اانكفزززاء ا ميركزززي عزززن الشزززرأ ا وسززز   وتقزززدم الصزززين بزززاطراد لتصزززف  الشزززريك التجزززار  ا
المنطقة بما عترتزب علزى ذلزك مزن تنزامي دور زا وتيذير زا  بينمزا يخشزى الحزبرو  مزن إغضزاب الوايزات المتحزدة 
وا ازززرار بمصزززالحها. ويازززرخ  بحسزززب إحزززد  الدراسزززات  تيزززار إسزززرائيلي ذالزززو عزززدعو للتوفيزززق والمواخنزززة بزززين 

اغماتية   يشجع على تطوير العالقات فزي المجزاات المن ور ا مني ومحاذعره  و ين المصال  ااقتصادية الار 
المدنيززة ويحززبر مززن التغلغززل الصززيني فززي المجززاات ا منيززة والعسززمرية وااسززتراتيجية الحساسززة. ورأت الفاح ززة 

ا سرائيلية  يدية المخاوش  -ااريا ويت  رئيسة معهد  سيجناش  لألبحاث المتخصا في العالقات الصينية
ا سزرائيلية  ورأت أنهزا باتزت تم زل محمزا حقيقيزا اختفزار مزد  الزواء  -العالقزات الصزينيةا ميركيزة مزن تطزور 

وا خالص ااسرائيلي للوايات المتحدة  وألارت إلى أ  خطوة الحمومة ا سرائيلية بسحب مشرو  تحلية المياه 
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و  علزى أازرار أمنيزة    من الشركة الصينية   اتشيسو     ي خطوة ذكية مع أ  المشرو  ا عنط2 سوريك 
ولكنه قريب من قاعدة  بلماحيم  الجوية  ومركز ا بحاث النووية  ناحاش سوريك  قرب ريشو  لتسيو   ويشار 
إلى أ  وخير الخاريية ا ميركزي السزابق  مايزك بومايزو  حزبر بنفسزه مزن مزن  مزيزد مزن التسزهيالت للصزينيين  

حن ا نريد أ  عتممن الحزب الشيوعي الصيني مزن الحصزوش ن“ 2020وقاش لمحطة  اا   خالش خيارته العام 
 ”.على منفب إلى الانية التحتية وأن مة ااتصاات ا سرائيلية

فززي المقابززل غيززر تفشززي و ززاء كورونززا فززي مختلززن دوش العززالم كافززة قواعززد العالقززات الدوليززة إلززى دريززة أ   ززبه 
ت كل ما أ هرته ا خيرة من حمزاس وتويزه لنسزج عالقزا التدا يات طالت عالقة الوايات المتحدة بدسرائيل بعد

لززت بتززدخل الايززت ا بززيض و سززفر وخيززر الخارييززة ا ميركززي مايززك بومايززو  وذيقززة مززع بمززين.  ززبه التطززورات عج 
 سززرائيل ودعوتهززا إلززى الترايززع عززن أ  صززفقة تجاريززة تاززرم مززع الصززين. اامززر الززب  يشززمل فصززاًل يدعززدًا مززن 

ت كي ويجعل قادة إسرائيل في ميخأ بشا  كييية إقنا  الطرفين بدفعهما إلى نسزج عالقزاالصرا  الصيني ا مير 
ش معها. وما خالت قضية ااسزت مارات الصزينية فزي إسزرائيل تلقزي ب اللهزا علزى مسزتقال عالقاتهزا بزالحلي  ا و 

ا وسز . و عزدما  الوايات المتحدة التي تلعب كافزة أوراأ الضزغ  كزي ا تخسزر ا فزا مهمزا فزي منطقزة الشزرأ 
نززاش  ززبا الملززن حيزززا  امززا مززن محادذززات وخيززر الخارييززة ا ميركززي مايززك بومايززو  مززع مسززقولين إسززرائيليين فززي 
منتصن لهر ايار المااي  يجد قادة إسرائيل اليوم أنفسهم في موقن صعب بحيو يجزب علزيهم الخزروج مزن 

وفززي  ززبا الوقززت بالززبات ا عاززدو أ  قززادة  مطززب كايززر قززد عتسززاب لهززم فززي خسززارة عمززق العالقززات مززع والززنطن.
 زو إسرائيل على استعداد لخسارة الدعم ا ميركي قايل الادء في تنفيب سياسة ام أرا  من الضفة  الغر يزة  و 

 الملن المدعوم أميركيا و قوة.
لقزززد بزززرخت علزززى إذزززر خيزززارة بومايزززو إلزززى كيزززا  العزززدو حزززدة الخالفزززات بزززين والزززنطن و مزززين  حيزززو طالزززب وخيزززر 

راو  يع“الخاريية ا ميركي قادة إسرائيل بالترايع عن إبرام صفقات تجارية كايرة مع الصين  محبًرا من أنهم 
لزى   فزي إلزارة واازحة إ”رغفة الوايات المتحدة في العمل مع إسرائيل  في ما أسماه المشزاريع المهمزة  للخطزر

تنيززا و بومايززو رئززيا الززوخراء ا سززرائيلي بنيززامين نتفززادش المعلومززات ااسززتخفاراتية بززين الالززدعن. و عززدما التقززى 
يو وكبلك لريمه في الحمومة اائتال ية بيني غانتا  لم عتيخر الرد الصيني  حيو انتقدت بمين اتهامات بوما

 ”. لراء إسرائيل”لها بينها تسعى لز
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ل  في إسرائي” 2سوريك “ وتقوش بمين بشي  الجدش الم ار حوش مناقصة بناء لركة صينية  لمنشية تحلية المياه
ة. وأ  إ  المناقصزززة أيريزززت بشزززفا ية مطلقزززة ووفًقزززا للقزززوانين ا سزززرائيلية  و متابعزززة ا يهززززة ا منيزززة ا سزززرائيلي

 التعاو  ا سرائيلي الصيني  و انتصار لكال الطرفين.
دة. بالوايزات المتحز بعد ذلك أخبت يل التقارير الدولية تتحدث عن تدا يات التحوش الجدعد فزي عالقزة إسزرائيل

إسزرائيل كانزت علزى علزم “ويقوش ييما دورسي الفاحو في معهد والنطن لسياسة الشرأ ا دنزى فزي مقزاش إ  
بمززا سززيحدث حتززى قاززل أ  يسززافر مايززك بومايززو إلززى تززل أبيززب فززي ايززار  وكانززت  ززبه أوش رحلززة خارييززة يعقززد ا 

لية كزي قازل عقزدعن مزن الزمزا  بزي  التعزامالت ا سزرائيوتردعزدا للتحزبعر ا مير ”. بومايو منب لهر اذار الماازي
مززع الصززين تعززر  عالقززات إسززرائيل بالوايززات المتحززدة للخطززر  فقززد عزززخت خيززارة بومايززو موقززن إسززرائيل علززى 
أعتززاب اانقسززام ا ميركززي الصززيني المتزاعززد. وقاززل عقززدعن  دارت القضززية حززوش بيززع إسززرائيل المحتمززل  ن مززة 

عزد ا سزرائيلي  للصزين. ولكزن ترايعزت إسزرائيل عزن ااتفزاأ ب” فزالكو  “حموش يوًا مزن طزراخ ا نبار المفمر الم
 أ   ددت الوايات المتحدة بسحب الدعم ا ميركي عن الدولة اليهودية.

لكن قضية  زبا الشزهر كانزت تتعلزق بمحاولزة الصزين بنزاء أاازر محطزة لتحليزة الميزاه فزي العزالم “ويقوش دورسي 
ن ذمززة فدنززه تلززوح فززي ا فززق معركززة أميركيززة صززينية أااززر  مززن أيززل فززر  الهيمنززة فززي مززوانس فززي إسززرائيل  ومزز

وخززالش أيززام مززن خيارتززه  حقززق بومايززو  دفززه المززرتف  بالصززين  حتززى ولززو كززا  التركيززز ”. لززرأ الفحززر المتوسزز 
يزة  ن الضزفة الغر الرئيسي لمحادذاته مع رئيا الوخراء بنيامين نتنيا و  و إعرا  وخط  إسرائيل لضزم أيززاء مز

. وعارت إسرائيل عن فهمها لرسالة وخيزر الخارييزة مزن خزالش منحهزا عقزد 1967التي تحتلها إسرائيل منب عام 
لشركة إسرائيلية بدًا من لركة صينية. ولكزن لزم تكزن  زبه المناقصزة سزو  قطزرة مزن ” 2سوريك “محطة تحلية 

 غيو. 
ت حملزه  فهزو قطزع عالقاتهزا مزع الوايزات المتحزدة فزي  زبا الوقزونذا كا   ناك ليء واحد ا تستطيع إسرائيل ت

ياأ الحرج الب  تشم ل  يه والزنطن القزوة الوحيزدة الداعمزة لخطز  الضزم ا سزرائيلية فزي الضزفة الغر يزة.وفي السز
عتساءش ييما دورسي   ل تستطيع إسرائيل أ  تطور صيغة تقنع من خاللهزا الوايزات المتحزدة بزي  المصزال  

ة مزن كية ستحدد التعامالت ا سرائيلية مع الصين  وأ  تطمان الصين إلى أنها ا تزاش تسزتطيع ااسزتفادا مير 
 ا صوش ا سرائيلية داخل تلك الحدود؟
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نية التزي تسزعى إلزى تعزيزز العالقزات ا سزرائيلية الصزي” سزيغناش“وقالت كزاريا ويزت  المزدعرة التنفيبيزة لمقسسزة 
اتخززاذ الخطززوات الصززحيحة  نقزن فززي مواززع تخارنززا  يزه الوايززات المتحززدة بيننززا  فزي الوقززت الحززالي  "مزن دو  “

  بحاية إلى قطع أو تقييد عالقاتنا مع الصين. تكمن المشملة في أ  إسزرائيل تريزد حريزة العالقزات مزع الصزين
تجر زززة ييزززدة وأ هرنزززا مزززن خاللهزززا  ″2سزززوريك “كانزززت ”. لكنهززا ا ت هزززر أنهزززا تزززتفهم مخزززاوش الوايزززات المتحزززدة

 ”.لألميركيين أننا نفهم رسالتهم ييداً 
يعتقززد المحللززو   بمززن فززيهم ويززت  أ   نززاك يانًفززا مضززياًا فززي رفززض إسززرائيل مززن  محطززة تحليززة الميززاه لشززركة 

 تزدرك الصزين أنزه مزن“صينية  مما سيسم  لها بتوييه مسار وس  بين الوايات المتحدة والصين. وتقوش ويت 
 مزر لكزن ا”. خالش اانصيا  لألميركيين  يممن أ  تستمر العالقات الصزينية ا سزرائيلية.  زبا يمزنحهم متنفسزاً 

متروك  سرائيل من أيل تطوير معاعير وسياسات تالئم الوايات المتحدة وتواز  فزي الوقزت نفسزه للصزين مزا 
إسزرائيل علزى مزا تريزده  سزتحتاج إلزى أ   لكزي تحصزل“يممن  سرائيل فعله ومزا ا يممنهزا فعلزه. وقالزت ويزت  

ا تر هر لألميركيين أنها تيخب التصورات ا ستراتيجية لوالنطن في ااعتفار  وليا ذلك فحسب  بل يجب عليه
ا  و أ  تر هر أنها تستاق الخطوات ا ميركية بشي  التفكير ا ستراتيجي في ما عتعلق بالصين. لكن السقاش  ن

ص  تتولى الصين العام المقال إدارة ميناء حيفا حيو قامت بالفعل باناء رصيفها الخا ومن المقرر أ ”. اي ؟
يزة وتقوم باناء ميناء يدعد فزي مدعنزة ألزدود ا سزرائيلية. وتتم زل إحزد  طزرأ محاولزة معالجزة المخزاوش ا ميرك

مرايعزة ااسزت مار في إدراج لركات التكنولوييا التي تم إنشاؤ ا تحزت ازغ  أميركزي فزي أعقزاب صزفقة حيفزا ل
ا يناززي فززي إسززرائيل. سززوش تانززي  ززبه الشززركات اززمانة اززد مززن  الصززين إممانيززة الوصززوش إلززى التكنولوييززا 

كزي المزدوية لالستخدام العسمر  المدني. ومع ذلك  قد ا يمو  ذلك كا يزًا لحمايزة إسزرائيل مزن الضزغ  ا مير 
 ة. وا يممززن تجا ززل أويززه التشززابه بززين محطززة التحليززةالمتزاعززد للحززد مززن تززدخل الصززين فززي المززوانس ا سززرائيلي

خ المينززززاءا  ”. ا يممززززن أ  تكززززو  لززززدعنا فجززززوة أخززززر  فززززي الانيززززة التحتيززززة“والمينززززاء  حيززززو تقززززوش ويززززت  سززززيعز 
ا سرائيليا  ذروة الصزين التزي تهزدش إلزى فزر  هيمنتهزا فزي منطقزة لزرأ الفحزر المتوسز   اسزيما وأنهزا تزدعر 

مزل اليوناني. وتعد مفادرة الحزام والطريق بنية تحتيزة ازخمة  ولزفمة اتصزاات واسزعة تع بالفعل ميناء بيريوس
ريا على ر   الكتلة ا وراسية بالصين. ومن المحتمل أ  تتي  المشاركة الصينية المحتملة فزي إعزادة إعمزار سزو 

 ما بعد الحرب وصولها إلى موانس الالذ ية وطرطوس.
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ة  نجززد أ  الصززين تتطلززع إلززى السززيطرة علززى منطقززة  لززرأ الفحززر المتوسزز  و ززالن ر إلززى  ززبه ا  ززداش مجتمعزز
 عن طريق إدارتها لستة مزوانس فزي أر زع دوش   زي إسزرائيل واليونزا  ولانزا  وسزوريا  مزن لزينها أ  تخلزق بزدعالً 

 لقناة السويا.
بشززا  مسززقوليتها فززي الوقززت نفسززه وصززلت المشززاعر العالميززة المنا ضززة للصززين التززي تقود ززا الوايززات المتحززدة 

المزعومزززة عزززن تفشزززي فيزززروس كورونزززا فزززي العزززالم الزززى أعلزززى مسزززتوياتها  وقزززد تشزززمل تهدعزززدًا للمشزززاريع الصزززينية 
دة العمالقة في ما يعرش بمفادرتي الحزام وطريق الحرير الجدعد. وتسزعى الوايزات المتحزدة يا زدة لتقزويض سزيا

سقوليتها  وترسيا صورتها كدولة اتخبت خطوات حاسمة الصين وممانتها الدولية   يما تحاوش الصين إخالء م
لفيزروس التتي  للعالم وقتًا للتعامل مع الجائحة  لكن الحملة اامريمية اد بمين متييجة  فتارة تتهمها بتصنيع 

صزوش ونشره في العالم  وتارًة أخر  تهدد بفر  عقو زات اقتصزادي ة عليهزا  ويريرتهزا أمزام المحزاام الدوليزة للح
لركة صينية كشركات "تهدد ا من القومي ا ميركي. كبلك تحولت  24تعويضات. كا  أحدذها تصني  على 

لكزو  الصين الى مركز الحملة الدعائية اانتخابية لترامب  بعدما كشفت استطال  للرأ  أ  ذل ي ا ميركيين يم
عتقززدو  أ  التركيززز علززى الصززين رأيززًا  ززو ا ا ززر سززلاية تجززاه الصززين  ممززا يعززل الززديمقراطيين والجمهززوريين ي

 سيزيد ح وظ فوخ م في اانتخابات.
" لقد حاوش الرئيا ا مريمي ترامب استغالش  با ااتجزاه العزدائي مزن خزالش وصزفه كورونزا بزز"الفيروس الصزيني
ة أو "فيززروس وو زززا ". وواصززل تهدعداتزززه الززى حززززززززد تعليززق تمويزززل من مززة الصزززحة العالميززة إذا لزززم تجززر المن  مززز

 تحسينات يو رية كايرة وت هر استقاللها عن السلطات الصينية.
استراتيجية الوايات المتحدة  به تعتمد على إحاطة الصين با عداء  وتحاوش ير زا إلزى صزراعات تاريخيزة مزع 

وا أطرافها أبرخ ا مع الهند غر ا إلى الهيمنة ا مريمية على كل من تاعوا  وكوريا الجنو يزة واليابزا  لزرقا  وصز
إلززى بحززر الصززين الجنززو ي. وتعززد التززوترات مززع تززاعوا   والنزاعززات ا قليميززة فززي بحززر الصززين الجنززو ي مززن بززين 
ا ولويات الدفا ية العليا لفمين. وقد عملت الحمومة الصينية على تقديم مساعدات بشمل مفالر الى عدد مزن 

في بعض ا حيا   قامت الشركات الصزينية بتوصزيل الدوااورو ية باااافة الى ماليزيا  والفلاين  واليونا . و 
ا مزززدادات الطايزززة إلزززى بعزززض دوش كيوغنزززدا وأوكرانيزززا. با ازززافة إلزززى تقزززديم الزززدعم ااقتصزززاد  لزززفعض الزززدوش 
المتضززررة  بمززا فززي ذلززك قززر  بشززروء ميسززرة إلززى سززريالنكا. ومارسززت دوش اسززيوية أخززر   مززن بينهززا فيتنززام 
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الدبلوماسززية  لززد  تارعهززا بمالعززين مززن الكمامززات إلززى أورو ززا  لكنهززا لززم تلززق نفززا  وتزاعوا  وكوريززا الجنو يززة  ززبه
النو  من ال ناء م لما ما اقته بمين. على اوء ما تقدم ومن الناحية الن رية  بات  هور لرااة تجارية وذيقزة 

ر مزن بززين الززدوش بزين إسززرائيل والصزين أمززرًا غيززر محتمزل. فالصززين ذززاني أاازر اقتصززاد فززي العزالم  وأااززر مرصزز دْ 
اافزززة. لكزززن التحزززالن ا سزززرائيلي ا مريمزززي قزززو  ومتزززين فزززي كزززل لزززيء تقريًفزززا عزززدا نقطزززة أساسزززية واحزززدة تتم زززل 
بالصين. ومزا خالزت الحمومزة ااسزرائيلية تواصزل السزماح لشزركات صزينية بالتغلغزل للانزى التحتيزة ااسزتراتيجية  

 مريمية.متجا لة تحف ات "الشاباك" وتحبعرات ا دارة ا 
فززي المااززي القريززب  كانززت الضززغوء ا ميركيززة تززقتي أالهززا  فقززد تززم إلغززاء الصززفقة تزويززد بمززين بمعززدات عاليززة 
التقنيزززة. ومنزززع تنفيزززب اتفزززاأ تحزززدعو طزززائرات عسزززمرية سزززاق أ  الزززترتها الصزززين مزززن إسزززرائيل. والمتغيزززرات فزززي 

ى بمفززادرة "الحزززام والطريززق"  والشززوا د علزز السياسززة ااسززرائيلية حززدذت خززالش العقززد ا خيززر مززن خززالش مززا يسززمى
 ذلك عدعدة يممن أ  نلمحها في 

وعلزززم   DNAر   أاازززر لزززركات اشمليزززو  دوا 25.7بقيمزززة   BGIصزززفقة مزززع لزززركة علزززم الوراذزززة الصزززينية  -
 الوراذة في العالم  لشراء معدات تتي   سرائيل القيام بعشرة ااش اختفار لو اء كورونا عوميا.

 25لمززدة  ع مجموعززة لززنغها  العالميززة للمززوانس  تقضززي بقيززام المجموعززة بتطززوير وندارة مينززاء حيفززااتفززاأ مزز -
 عاما  الب  وتزوره سفن حر ية أميركي ة باستمرار.

مليززار دوار  لانززاء محطززة ميززاه علززى مقر ززة مززن قاعززدة  1.5تفززاأ مززع لززركة  اتشيسززو  الصززينية بقيمززة   ا -
 سوريك لألبحاث النووية.بالماخيم الجوية. ومركز ناحاش 

ا سزت لزركات محطة الطاقة "ألو  تافور"الكهر اء  بعدما فاخت في مناقصة نافست فيهز MRCلراء الشركة  -
مليزززار لزززيمل  اسزززتحوذت علزززى لززركة "أ افزززا" ا سزززرائيلية الشزززهيرة لمستحضزززرات التجميزززل   1.9أخززر  بقيمزززة   

مركفات طينية مزن الفحزر الميزت. واسزتحواذ علزى لزركة  المتخصصة بتصنيع منتجات العناية بالفشرة باستخدام
مزالي   "تنوفا" ا سرائيلي ة ا اخم لمنتويات ا لفا  والحليب  فزي الوقزت كزا   يزه تقيزيم راس مزاش الشزركة ا ي

 مليار دوار . 2.5
 م في النقبويتواصل سعي الصينيين أيًضا امتالك بنوك إسرائيلية ولركات تيمين واستاجار حوالي مليو  دون

 للقم  وا فوكادو وغير ا.
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 أ  ااست مارات الصينية في إسرائيل تلقي ب اللها على حجم التزوتر بزين والزنطن و مزين  مزن خزالش مطالاتهزا
ن بالحزززد مزززن عالقاتهزززا مزززع بمزززين أو فقزززدا  حليفتهزززا ا سزززتراتيجي ة. وا مريميزززو  عتزززابعو  بقلزززق مزززا تفعلزززه الصزززي

يع يززا فززي المسززتقال     إسززرائيل تشززمل دفياززة لتطززور التكنولوييززا المتقدمززة. وتوسززللسززيطرة علززى سززوأ التكنولوي
أ   مززوطس قززدمها بااسززت مار فززي الانززى التحتيززة ااسززتراتيجية و ززو مززا يعتارونززه تهدعززًدا  مززنهم القززومي. ويززبكر

سزززة  فزززي   لمرايعزززة ااسزززت مارات ا ينايزززة فززي القطاعزززات الحسا2020إسززرائيل لزززملت لجنزززة خاصزززة  فززي اب 
  محاولة لتخيي  القلق ا ميركي من ااست مارات الصينية فزي إسزرائيل. وعلزى الجانزب ارخزر مزن المعادلزة  إ

مصززلحة إسززرائيل تقتضززي بالحفززاظ علززى اعتفززارات اقتصززادية  مززع الصززين  واسززتمرار العالقززات ااسززتراتيجة مززع 
 اميركا. ويفقى السقاش المهم عما إذا كا  ذلك مممًنا؟

اء العقود مع الشركات الصينية سيقد  لتيخير في العمل  دعاو  قضزائية ودفزع تعويضزات ماليزة كايزرة  ا  إلغ
ورد من ْقال الحمومة الصينية. و بلك ستجد إسرائيل نفسها بين المطرقة اامريمية والسدا  الصزيني. و زالتزامن 

لميززة الحاليززة فززي مرااززز القززو  علززى مززع كززل  ززبا  تجتهززد إسززرائيل باستشززراش أ  تغييززر قززد تصززنعه ا خمززة العا
الخارطززة الدوليززة. والحقيقززة الغائفززة  أنززه و عززد تعززافي الصززين مززن اززززمة كورونززا  أصززف  بمقززدور ا لززراء نصززن 

. يهود الصين غير المتوقفة لشراء ممتلكات استراتيجية في مجاش الانى التحتية -على حد قوش الفعض -العالم
رائيل  خطزوة فزي طريقهزا للتحزوش للقزوة ا ع زم فزي العزالم. بالتزالي فعلزى الزرغم في أنحاء العالم  بما في ذلك اس

من الضغوء التي تمارسها الوايات المتحدة على إسرائيل من أيل تاريد العالقزات بينهزا و زين الصزين وتقلزيا 
تين الع ميززين. اسززت مارات ا خيززرة  إا أ  إسززرائيل تحززاوش أ  تفقززى علززى الحيززاد فززي الحززرب التجاريززة بززين الززدول

وفي السياأ تفحو الحمومة ا سرائيلية في تشميل  ياة مرا فة  حوش المواو  منب نحو ذالث سنوات  لكن لم 
عززززتم اتخززززاذ قززززرار بشززززينها بسززززاب الحساسززززية السياسززززية لهززززبه القضززززية. إذ تختاززززس وراء الوصززززن العززززام لززززز"مرا فة 

اسزت مار ولزركات صزينية لشزراء لزركات إسزرائيلية ذات ااست مارات ا يناية" السعي إلى تقييد قدرات صنادعق 
قززدرات إسززتراتيجية. ولززتدارة ا ميركيززة مصززلحة يو ريززة فززي دفززع مواززو  مرا فززة ااسززت مارات  بينمززا إسززرائيل 

الصزززيني  الزززب  عزززتم التعايزززر عنزززه مزززقخرا  –تحزززاوش اامتنزززا  عزززن اتخزززاذ موقزززن وااززز  فزززي الصزززرا  ا ميركزززي 
دولتين  وتحزاوش إسزرائيل أ  تفقزي فزي الحيزاد. وقزد التقزى نتنيزا و انفزًا مزع وخيزر الخزانزة بالحرب التجاريزة بزين الز

ا ميركي  ستيفن مينوتشين  الب  خار إسرائيل. و يما تحدث ااذنا  عزن "الخطزر ا عرانزي" والعالقزات التجاريزة 
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ينية  "إا أ  نتنيززا و يعززي ييززدا الصزز –بززين إسززرائيل والوايززات المتحززدة  ولززم عتطرقززا إلززى العالقززات ا سززرائيلية 
التلفزيونيززة ا سززرائيلية  13التوقعززات ا ميركيززة بززي  تفززر  إسززرائيل قيززودا علززى التززيذير الصززيني. وكانززت القنززاة 

اشزفت فزي لززهر نيسزا  المااززي عزن أ  الزرئيا ا ميركززي  دونالزد ترامززب  أواز  لنتنيزا و  عنززدما وقزع علززى 
 ضزززفة الجزززوا  المحتلزززة  بزززي  عزززدم تلايزززة إسزززرائيل الطلزززب ا ميركزززي بشزززي   اعترافزززه بالسزززيادة ا سزززرائيلية علزززى

عالقاتها مع الصزينن سزيلحق ازررا بالمسزاعدات ا ميركيزة السزنوية.  وفزي مقابزل الضزغوء ا ميركيزة  يزيملو  
فزززي إسزززرائيل أا تن زززر الحمومزززة الصزززينية إلزززى قزززرارات بتقييزززد اسزززت ماراتها علزززى أنهزززا خطزززوة معاديزززة مزززن يانزززب 
إسرائيل. وااعتقاد السائد في إسرائيل  زو أ  تشزميل  يازة مرا فزة يدعزدة علزى العالقزات ال نائيزة يممزن أ  عزقذر 

 الصينية. –سلفا على العالقات ا سرائيلية 
 تداعياتها:و الحساسية االميركية  – 9
ل التعاو  الص –  صال  الوايات المتحدة. يني ااسرائيلي مساحة قد تفترأ فيها المصال  ا سرائيلية عن ميشم 
واقززن الصززين السياسززية وأ ززدافها يممززن أ  تتعززار  مززع المصززال  ا سززرائيلية  وقززد يجززد الطرفززا  نفسززيهما م –

 على طرفي نقيض في المحافل الدولية م ل ا مم المتحدة.
ين مززع الحقززوأ لألمززن التكنولززويي ا سززرائيلي وارفززاأ المسززتقالية اقتصززاد ا  م ززل تعامززل الصزز تهدعززد حقيقززي –

 الفكرية  وااستحواذ على الشركات ا سرائيلية الكار   وقدرة الصين على اختراأ السوأ ا سرائيلية.
ززن الصززين مززن التجسززا علززى ا ر  وفززي   – يززام الشززركات الصززينية بانززاء وتشززغيل المرافززق ا سززرائيلية قززد يمم 

 العالم الرقمي.
خزززالش تممزززين إسزززرائيل الصزززين مزززن بنزززاء  إلزززى إازززعاش الصزززين مزززنتقزززويض ا سزززتراتيجية ا ميركيزززة الراميزززة  -

 صناعة تكنولوييا متطورة بالتعاو  مع العلماء والشركات ا سرائيلية.
 هريب ا سرار العسمرية ا ميركية التي تتيحها عقود الشرااة بين الوايات المتحدة ونسرائيل إلى الصينيين.ت –
اسزة كمينزاء حيفزا  إالانيزة التحتيزة فزي إسزرائيل مزن الوصزوش تممين الصينيين من خزالش عقزود  – لزى أمزاان حس 

 الب  تستخدمه القوات ا ميركية  مما يشم ل تهدعدا لها.
 السيناريو ات المحتملة
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 وش  تنامي العالقات ااقتصادية والسياسية نتيجة استمرار الصزعود ااقتصزاد  الصزيني العزالمي  وترايزع ا –
 في المنطقة  واستمرار حالة الضعن وا خمات لد  ا ن مة العر ية.الدور ا ميركي 

ل اني  استقرار العالقات على مستوا ا الحالي بساب واع ا ميركيين مزيدا من الضواب  والخطزوء الحمزر ا –
ت االتي تمنع تنامي العالقات  مع تزاعزد الرغفزات الداخليزة لزد  قطاعزات إسزرائيلية فاعلزة بضزف  مسزتو  العالقز

ش" الصيني.  بما يمنع "التغو 
ل الزززو  الترايزززع والازززرود التزززدريجي لهزززبه العالقزززات نتيجزززة تصزززاعد التنزززافا والخصزززومة ا ميركيزززة الصزززينية  ا –

 واخدياد الضغوء ا ميركية على "إسرائيل" لتخييض مستو  العالقات ونيجاد بدائل أخر . 
تعزيز  ار دوار بدسرائيل الك ير من ا  داشا لعل أبرخ املي 11لقد حمل قرار لركة "إنتل" ا ميركية است مار 

د التعاو  بين والنطن وتل أبيب في مجزاش اابتكزارات  ونيقزاش توغزل بمزين فزي ااقتصزاد ا سزرائيلي. وقزد تعهز
غزه رئيا الوخراء ا سرائيلي بنيامين نتنيا و بمواصلة ااستيطا  بالقدس ولن غارات على سوريا  فزي وقزت أبل

 لرئيا الصيني لي يين بينغ أ  التعايس السلمي مع الفلسطينيين سيمو  لصال  الجاناين. يه ا
 

 الصين تدير موانئ إسرائيل: - 10
تعاززر أصزززوات إسزززرائيلية وأميركيززة عزززن حالزززة انزعززاج مزززن الويزززود الصززيني فزززي المزززوانس ا سززرائيلية عزززن طريزززق 

ها لركة صينية إدارة ميناء حيفا. وفي الوقت الب  تتحرك التجارة وااست مار  وا سيما من اتفا ية تتولى بمويا
 يه بمين لتوسزيع تعاونهزا بمجزاش التكنولوييزا ونيجزاد سزال لتنفيزب مشزاريع "الحززام والطريزق" حزل وانزغ تشزي لزا  
نائززب الززرئيا الصززيني بتززل أبيززب, بزيززارة  ااززر مسززقوش بالدولززة  سززرائيل. والعالقززات ااقتصززادية المتزاعززدة بززين 

رائيل والصين تهدد بيخمة مع الوايات المتحدة في  ل حرب تجارية مستعرة بين والنطن و مين. وقد انفجزر إس
مسقولو  أمريميو  غضزفا فزي ويزوه ن زرائهم ا سزرائيليين  والزنطن لزن تقازل أ  تكزو  صزديقة لدولزة تانزي لهزا 

ىء ا سززرائيلية خوفززا مززن عمليززات الصززين مواناهززا وا سززطوش السززادس ا مريمززي ر مززا عتوقززن عززن دخززوش المززوان
تجسا صينية  بالتالي ا  تطور العالقات بين لزركات الريزادة التكنولوييزة فزي الصزين ونسزرائيل ع يزر مخزاوش 
أمريميززة مززن احتمززاش وصززوش بمززين إلززى تكنولوييززا الصززناعات العسززمرية ا سززرائيلية ووالززنطن تخشززى احتمززاش 

أبيزب لتحسزين قدراتزه العسزمرية علزى حسزاب حلفائهزا فزي الجزوار  استفادة الجزيس الصزيني مزن العالقزات مزع تزل
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الصيني   كما ا  تل أبيزب ر مزا تخفزض عالقاتهزا مزع بمزين أو تتمسزك بهزا وتحزاوش إقنزا  والزنطن بينهزا تززود 
الصززين بتكنولوييززا لألغززرا  المدنيززة فقزز  واللززو ي الصززهيوني واخززر مقيززد للصززين فززي الوايززات المتحززدة ر مززا 

علززى إبقززاء والززنطن بعيززدة عززن العالقززات بززين بمززين وتززل أبيززب. لززبلك و قلززق بززالغ  تراقززب ا دارة  يعمززال  معززا
ا مريمية تنامي العالقات ااقتصادية بزين الصزين ونسزرائيلا مزا عنزبر بيخمزة فزي ا فزق بزين الحليفتزين تزل أبيزب 

ب صززحيفة " ززإلرتا" العاريززة  ووالززنطن  اسززيما فززي  ززل الحززرب التجاريززة المسززتعرة بززين ا خيززرة و مززين. و حسزز
 56تفززاخر رئززيا الززوخراء ا سززرائيلي  بنيززامين نتنيززا و بزيززادة حجززم الصززادرات ا سززرائيلية إلززى الصززين بنسززفة 

بالمائززة  وتتركززز  ززبه الصززادرات أساسززا فززي قطززا  التكنولوييززا. و ززو مززا يززاء قاززل سززاعات مززن لقززاء حززدعو بززين 
لسابق  يو  بولتو   أعرب  يه ا خير عن قلق والنطن الفالغ من نتنيا و ومستشار ا من القومي ا مريمي ا

تطور العالقات الصينية ا سرائيلية  في إلارة إلى بداية لزعور الزرئيا ا مريمزي  دونالزد ترامزب  بالضزيق مزن 
يزب تلك العالقات. وقلق والزنطن تريمتزه قزراءات لمحللزين إسزرائيليين توقعزوا أ  ع يزر التقزارب بزين بمزين وتزل أب

وحجم ااست مارات الصينية المتزاعد في إسرائيل غضب ترامب  عندما يضع مستشاروه على ممتفه تقارير حوش 
ذلززك التقززارب. وتحززت عنززوا  "إسززرائيل ستضززطر إلززى ااختيززار بززين أمريمززا والصززين"  كتززب المحلززل ا سززرائيلي  

تالغ الصين أنها مجارة علزى خفزض مسزتو   ديفيد روخنارا  في " إلرتا"  مقخرا  مقاا قاش  يه إ  "إسرائيل قد
 عالقاتها معها بساب الضغوء ا مريمية". 

روخناززرا أاززاش أ  القلززق ا مريمززي تصززدر لقززاءات بولتززو  مززع مسززقولين إسززرائيليين  ومززن الواازز  أ  "إدارة 
معهززا ترامززب لززن تخززو  حر ززا تجاريززة مززع الصززين  وتتززرك فززي الوقززت نفسززه حليفززا مهمززا  م ززل إسززرائيل  عاززرم 

صفقات تجارية". وتتركز بواعو القلق ا مريمية  حسب بولتو   على الدور الصزيني فزي إنشزاء وتشزغيل مينزاء 
 حيفا الجدعد  ومخاطر استخدامه للتجسا على سفن الفحرية ا مريمية التي تزور إسرائيل.

صززاش مززن إنتززاج بولتززو  عاززر أيضززا عززن قلقززه مززن إممانيززة تجسززا الصززين علززى متصززلين يسززتخدمو  وسززائل ات
". بالتزززالي لزززم يعزززد القلزززق ا مريمزززي خلزززن سزززتار  إذ كتزززب عزززاموس ZTEلزززركات صزززينية  خاصزززة " زززواو " و"

 ارئيززل  فززي تحليززل بززز" إلرتا" أ  المعاراززة ا مريميززة باتززت وااززحة  ور مززا تقيززد حريززة إسززرائيل. ونقززال عزززن 
قولين أمزززريميين عازززروا عزززن غضزززاهم مسززقولين إسزززرائيليين  قزززاش  ارئيزززل  فززي تقريزززر اخزززر قازززل لزززهرين  إ  مسزز
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الشزززدعد مززززن تغلغززززل الصززززين فززززي السززززوأ ا سزززرائيلية. ونسززززب إلززززى ا سززززرائيليين قززززولهم إ  "ا مززززريميين انفجززززروا 
 غاااين في ويو نا  وقالوا إ  الوايات المتحدة لن تقال أ  تكو  صديقة لدولة تاني الصين لها مواناها".

تسليم ية ر ما تمتنع عن دخوش الموانس ا سرائيلية  تحت وطية ما وصفه بز" ارئيل ذ ب إلى أ  الفحرية ا مريم
إسرائيل مفزاتي  مواناهزا للصزين". وأواز  أ   زبه ا قزواش وردت فزي مزقتمر عقزد نهايزة اب الماازي  بمشزاركة 

 مختصين أمريميين  لفحو "قضايا أمنية متعلقة بدسرائيل ومنطقة الفحر المتوس ".
لجنززراش احتيززاء فززي الجززيس ا سززرائيلي  الارو يسززور لززاؤوش حوريزز   الززب  تززولى سززابقا وتحززدث فززي المززقتمر ا

 مناصب مهمة  م ل  يادة الفحرية  ورئاسة وكالة الطاقة البرية. 
حوريزز  قززاش إ  علززى تززل أبيززب إيجززاد اليززة لضززما  أ  ااسززت مارات الصززينية فززي إسززرائيل لززن تشززمل أ  خطززر 

إلززى مختصززين أمززريميين عملززوا سززابقا فززي وخارة الززدفا  القززوش إ  "إسززرائيل علززى أمنهززا القززومي. ونسززب  ارئيززل 
ء  فقزدت عقلهززا عنزدما سززلمت مفززاتي  مينزاء حيفززا الجدعززد للصزين.. وعنززدما تتززولى الشزركات الصززينية إدارة المينززا

 فلن تتممن الفحرية ا سرائيلية من الحفاظ على عالقاتها الوطيدة مع ا سطوش السادس ا مريمي".
" الصينية بمناقصة لتوسيع مينزاء حيفزا  علزى أ  عنتهزي العمزل SIPGال ذالث سنوات ونصن  فاخت لركة "ق

 عاما. 25  ذم تتولى الشركة الصينية إدارة الميناء  لمدة 2021في المشرو  عام 
وذكزززرت " زززإلرتا" أ  لزززركة صزززينية أخزززر  حصزززلت علزززى عقزززد لانزززاء مينزززاء يدعزززد فزززي أسزززدود. وفزززي صزززحيفة 

يم بوسززززت" ا سززززرائيلية  كتززززب الارو يسززززور ييمززززوب ناغززززل  و ززززو مستشززززار سززززابق فززززي ا مززززن القززززومي "ييززززروخال
ا سززرائيلي  أ  "الصززين تن ززر إلززى أبعززد مززن مينززاء  حيفززا وألززدود". وتززابع فززي مقززاش لززه مززقخرا أ  "الشززركات 

نطقززة يفززاش الصززينية تسززعى إلززى الفززوخ بعقززود تنفيززب مشززروعات أخززر   م ززل لززفمة ا نفززاأ تحززت ا ر  فززي م
 الكرمل الشمالية مع ن ام التحمم بها".

بعد اانفتاح ا سرائيلي على الصين  دخلت عشرات الشركات الصينية السوأ ا سرائيلية  خالش العقد ا خير  
إما بشمل مستقل أو عار لرااات مع لركات إسرائيلية. وعملت تلك الشركات في مجاات وسائل النقل والانى 

اسززتحوذت لززركة صززينية علززى الحصززة ا ااززر مززن أسززهم  2014اعززة وا نتززاج الغززبائي. وفززي عززام التحتيززة والزر 
"تنوفا"  و ي الشركة الرائدة في مجاش منتجات ا لفا  بدسرائيل. و حسب ناغل فد  "لركات صينية تسعى إلى 

دنيزة إسزرائيلية كازر ". ااستحواذ على لركة التيمين ا سرائيلية العمالقة  فينيما  ولزركة اتصزاات فضزائية م
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وممززا ع يززر قلززق المسززتويات ا منيززة ا مريميززة  حسززب ناغززل   ززو تقززاطع عمززل الشززركات الصززينية مززع مشززاريع 
عسمرية سرائيلية  أو قر ها من مواقع استراتيجية إسرائيلية. كما ع ير تطور عالقات لركات الريادة التكنولوييزة 

صة مع إممانية استخدام الصزين التكنولوييزا ا سزرائيلية التزي تسزتورد ا ا سرائيلية الصينية قلق ا مريميين  خا
 في صناعاتها العسمرية  ما قد يسا م في يعل الصين دولة ع مى في مجاش التكنولوييا العسمرية.

 
 
 

 خيارات إسرائيل: -11
ايزه يلية الصينية  تو مع خروج القلق ا مريمي إلى العلن  و داية تحوله إلى غضب من تعزيز العالقات ا سرائ

ة تل أبيب اغوطا أمريمية ستحدد مستقال تلك العالقات. وقاش أيمن عوسن  أستاذ العلوم السياسية في الجامع
 العر يزززة ا مريميزززة بفلسزززطين  إ  "التزززدخل ا مريمزززي كزززا  حاازززرا و قزززوة عنزززد تخطزززي العالقزززات اٍ سزززرائيلية مزززع

يمززي عنصززب اسززتراتيجيا وسياسززيا وييوسياسززيا حززوش إممانيززة الصززين حززدودا معينززة". وأاززاش أ  التخززوش ا مر 
اسززتفادة الصززين مززن التكنولوييززا ا سززرائيلية المتقدمززة  خاصززة أ  يزززءا مززن تلززك التكنولوييززا مصززدره  ززو دوش 

 غر ية  منها الوايات المتحدة.
القززات ا مريميززة مززن  ززبا المنطلززق  فززد  التعززاو  بززين إسززرائيل والصززين ر مززا تكززو  لززه تفعززات خطيززرة علززى الع

ا سززرائيلية  لمززا فززي ذلززك مززن تززيذير علززى تززواخ  القززو  فززي منطقززة لززرأ اسززيا  خاصززة فززي  ززل اسززتفادة الجززيس 
الصيني من تحسين قدراته العسمرية علزى حسزاب حلفزاء الوايزات المتحزدة فزي الجزوار الصزيني. وقزد تصزاعدت 

اد تاعوا   تعتار ا يززءا مزن الصزين   التزي  المخاوش ا مريمية بعد تهدعدات بمين مقخرا بشن عمل عسمر  
وسعت عالقاتها السياسية وااقتصادية مزع دوش العزالم.  وا سزيما الغزرب. وعمزا يممزن أ  تقزوم بزه إسزرائيل فزي 
 ل  به المعادلة  قزاش عوسزن  "مزن التجر زة نعلزم أ  إسزرائيل تعمزل دائمزا علزى تزوفير خيزارات متعزددة لنفسزها  

حززد مززن تعمززق العالقززات ا سززرائيلية الصززينية قززد تكززو  مهمززة صززففة لوالززنطن". وأريززع  ززبه ونممانيززة التززدخل لل
الصعو ة إلى أ  "إسرائيل ستعمل على تهدئة الغضب ا مريمي من خزالش تكرار زا التيايزد علزى أ  التكنولوييزا 

لوايزات المتحززدة  التزي تززود بهزا الصزين سزتكو   غزرا  مدنيزة فقز ". ور مزا تلجزي إلزى اللزو ي الصزهيوني فزي ا
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ليعمززل مزززن خزززالش مناصزززر  إسزززرائيل فزززي الكزززونغرس علززى تخييززز  الضزززغوء ا مريميزززة. ويعززززخ مزززن ااحتمزززاش 
ا خيززر تصززريحات ودراسززات كشززفت عززن تنسززيق بززين اللززو ي الصززهيوني واللززو ي المقيززد للصززين فززي الوايزززات 

ائيل تزر  أ  الصزين قزوة صزاعدة فزي المتحدة  لبا ر ما يعمال  معا علزى عزدم تزدخل والزنطن  خاصزة وأ  إسزر 
 المن ومة الدولية  وا بدعل عن الفقاء على تماس مفالر معها.

 
 الصين والقضية الفلسطينية: - 12

تقن الصين علنًا  وفي كل المناسفات  إلى يانب النضاش العزادش للشزعب الفلسزطيني بقيزادة م. ت. ش  نهزاء 
 وتقن مع حق الشعب الفلسطيني في ااحتالش ا سرائيلي لألرااي الفلسطينية.

الحريزززة ونقامزززة دولتزززه المسزززتقلة. وأدانزززت العزززدوا  ا سزززرائيلي علزززى قطزززا  غززززة  والحصزززار ا سزززرائيلي للقطزززا . 
وطالازززت برفزززع الحصزززار فزززوراً. وأدانزززت انتهاازززات إسزززرائيل لحقزززوأ ا نسزززا  وقصزززن مقزززرات ا مزززم المتحزززدة فزززي 

  ا نسززانية للشززعب الفلسززطيني وخاصززة فززي قطززا  غزززة مززن يززراء القطززا . وأعر ززت عززن قلقهززا لتززرد  ا واززا
الممارسززات ا سززرائيلية. وأدانززت الصززين إسززرائيل  نشززائها يززدار الفصززل العنصززر  وطالاززت بهدمززه ونخالتززه. كمززا 
أدانت إقامة المستوطنات واستمرار ا. ومع أ   به المواقن معروفة  إا أنه ا يممزن تزرك  زبا الموازو  يانفزًا 

التحززدث عززن العالقززات الصززينية ا سززرائيلية. فقززد لززمل نجززاح الجهززود فززي عقززد مززقتمر مدريززد للسززالم فززي  عنززد
والتوصل إلى اتفاأ أوسلو  الدافع ا وش في انفتاح الصين علزى  1991الشرأ ا وس  في لهر تشرين ا وش 

وقززد واااززت الصززين تطززورات إسززرائيل علنززا وتمهيززد الطريززق أمامهززا للززب اب باتجززاه الصززين والشززرأ بشززمل عززام. 
عملية السالم فزي العقزدعن ا خيزرين عزن ك زب  علزى الزرغم مزن أنهزا لزم تنضزم لعضزوية اللجنزة الر ا يزة و قيزت 
تعمززل مسززتقلة عنهززا. ولهززبا عينززت الصززين منززب بدايززة العقززد المااززي منززدو ًا خاصززًا للسززالم فززي الشززرأ ا وسزز . 

ده مزززن قضزززايا الخزززالش والنززززا  بزززين الجزززاناين الفلسزززطيني ويعازززر  زززبا المنزززدوب فزززي تصزززريحاته عزززن موقزززن بزززال
وا سرائيلي. فهو عدعو الطرفين للعودة إلى استاناش مفاواات السالم وا هار المرونة الكا ية وأبلغ خالش لقاء 
له مع وخير خاريية إسرائيل ااساق أ يغدور ليارما  بهبا الموقن  ودعا إسرائيل في أا ر من تصزري  لزه إلزى 

ااستيطا  وننهاء حصار غزة. وأعرب عن قلقه في مواو  السجناء الفلسطينيين المضر ين عن الطعام. وقن 
وقاش إ  الصين مستعدة لمشاركة ا طراش ا خر  لحل  با المواو  في أسر  وقت مممن. وأعرب عن تيعيد 
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ودعزا إسزرائيل إلزى تيعيزد "  بالده للمصالحة بين حركة حماس وحركة فت  ولالتفاأ الزب  تزم فزي الدوحزة بينهمزا.
ااتفاأ وعدم ااعترا  على مشاركة حماس  نها يزء ا عتجززأ مزن العمليزة السياسزية" وقزد رد مصزدر رسزمي 
في ممتب رئيا الوخراء ا سرائيلي بالقوش ا  إسرائيل لن تتفاو  مزع حمومزة فلسزطينية فيهزا حمزاس حيزو أ  

وش إ  العالقزات الصزينية ا سزرائيلية تطزورت علزى الزرغم مزن كزل حماس ا تعتزرش بدسزرائيل. بالتزالي يممزن القز
العقفات عار السنين حتى وصلت إلى ما وصزلت إليزه لتصزف  الصزين أاازر لزريك تجزار   سزرائيل فزي اسزيا  
ولتصنن إسرائيل الصين بينها بلد أصف   دفا للصادرات ا سزرائيلية.  زبا يعنزي أ  مصزال  الالزدعن التقزت فزي 

ع أنهمززا علززى ويهتززي ن ززر نقيضززتين فززي المواززو  السياسززي فززي الشززرأ ا وسزز  وفززي إطززار تيعيززد ااقتصززاد مزز
الصين للشعب الفلسطيني وللسلطة الفلسزطينية فزي مسزعى إنهزاء ااحزتالش ا سزرائيلي ونقامزة الدولزة الفلسزطينية 

 المستقلة. 
 

 خاتمة: – 14
لززم تيخززب عالقززة الصززين مززع إسززرائيل طابعززًا اسززتراتيجيًا فززي أ ٍ  مززن المراحززل السززابقة قزز   بززل  لززت تقززوم علززى 

كززانو  ال ززاني   9تحقيززق مصززال  مفالززرة و ر يززة. وقززد اعترفززت إسززرائيل رسززميًا بجمهوريززة الصززين الشززعاية فززي 
   إا 1949 وش من تشرين ا وش   أ  قال اعتراش العرب بالجمهورية الصينية النالاة  تيسست في ا1950

ش كايزر فزي السياسزة الصزينية تجزاه  أ  الصين ترد دت فزي إقامزة عالقزات دبلوماسزية معهزا وقتهزا  ذزم حزدث تحزو 
  إذ باتزت الصزين منحزاخة إلزى المواقزن العر يزة  وخصوصزًا فزي 1955المنطقة العر ية منب مزقتمر بانزدونغ فزي 

تنافرًا بزين الطزرفين. غيزر أ  العالقزات بينهمزا أخزبت بالتازد ش مزع سياسزة  مسيلة الصرا  مع إسرائيل  ما انعما
زززت فززي  اانفتززاح التززي ات فعتهززا الصززين منززب أواخززر سززفعينيات القززر  العشززرين  لكززن ااتصززاات بززين الطززرفين ترك 

راء الجانب العسمر . و لت تلك ااتصاات سر ية  بما في ذلك صفقات السالح التي يرت ازمنها  ومنهزا لز
طزززائرة حر يزززة   54الصززين تجهيززززات عسزززمرية مزززن إسزززرائيل فزززي مطلززع ال مانينيزززات بقيمزززة مليزززار دوار  لزززملت 

بقيمزة ذالذزة مليزارات دوار  لزملت  1984ودبابات "ميركافا" إسرائيلية الصنع  وصواريا  ذم صفقة أخزر  فزي 
. ومع تدخل الوايات المتحدة التي حصوش الصين على مدافع حر ية وتطوير إسرائيل تسعة ااش دبابة صينية

راحززت تحززو  إسززرائيل علززى وقززن تعاونهززا العسززمر  مززع الصززين  لمززا يممززن أ  يم لززه تزززود الصززين بالسززالح مززن 
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قطع غيار ومدافع أايفت  1985خطر مستقالي  فقد باتت الصفقات علنية  فالترت الصين من إسرائيل في 
دتها في المقابل بمعاد  ارورية للصناعات العسزمرية ا سزرائيلية. إلى الدبابات الصينية سوفييتية الصنع  وخو  

وخززالش السزززنوات الالحقزززة  تطزززورت العالقزززات لتشزززمل بيزززع إسزززرائيل معزززدات أا زززر تطزززورًا للصزززين  منهزززا صزززارو  
يززو  ومعلومززات عززن أيهزززة توييززه الصززواريا  -  وتكنولوييززا إنتززاج صززارو  يززو 1986مضززاد للززدبابات فززي 

ركيززة   يمززا قامززت مشززاريع تعززاو  عسززمرية لتطزوير طززائرات مقاتلززة وأن مززة للسززيطرة. وعلززى الززرغم الدفا يزة ا مي
  أ  عقزب بزدء 1992من  زبا كلزه  لزم تازدأ العالقزات الدبلوماسزية الرسزمية بزين الطزرفين إا فزي كزانو  ال زاني 

 مفاواات التسوية السياسية للصرا  العر ي ا سرائيلي.
رة التززي يمتلكهززا الغززرب  والمتززوافرة فززي إسززر  لقززد أرادت الصززين ااطززال  ائيل" علززى التكنولوييززا العسززمرية المتطززو 

وعلى  زامس العالقزات العسزمرية  نشزيت عالقزات اقتصزادية وتجاريزة وذقا يزة وعلميزة بزين الطزرفين  فزي الوقزت 
التكنولوييززا الززب  خادت  يززه الوايززات المتحززدة مززن اززغوطها علززى إسززرائيل عاززر السززنين لوقززن إمززداد الصززين ب

دة بين  مزة العسمرية  فنجحت في دفعها إلى إلغاء عقد كانت إسرائيل التزمت بمويفزه تقزديم طزائرات حر يزة مززو 
 مليو  دوار. 350  ما كل ن إسرائيل دفع تعويض  يمته 2000رادار متطور إلى الصين في عام 

فسززعت ا خيززرة إلززى الحصززوش علززى  لززم عتوقززن التعززاو  العسززمر  بززين إسززرائيل والصززين علززى الززرغم مززن ذلززك 
طزززائرات  جوميزززة مزززن دو  طيزززار مزززن إسزززرائيل  فتزززدخلت الوايزززات المتحزززدة مزززن يدعزززد  بحجزززة أ  تزاعزززد القزززوة 
العسززمرية الصززينية يخززل  بتززواخ  القززو  فززي لززرقي اسززيا  ولززملت الضززغوء   ززبه المززرة  قطززع ااتصززاات بززين 

ام عززانتهززى بتوصززل الوايززات المتحززدة ونسززرائيل إلززى اتفززاأ فززي  وخارتززي الززدفا  ا سززرائيلية وا ميركيززة  و ززو مززا
 يعزوأ الصزادرات العسزمرية ا سزرائيلية إلزى الصزين  بزدعو  "وقزوش الوايزات المتحزدة ونسزرائيل معزًا فزي 2005

 موايهة التحديات ا منية العالمية".
فشزززملت خيزززارات سياسزززية علزززى أعلزززى لكزززن العالقزززات الدبلوماسزززية والعسزززمرية اسزززتمر ت خزززالش السزززنوات التاليزززة  

ت   وخيززارا2007المسززتويات بززين الجززاناين  منهززا خيززارة رئززيا الززوخراء ا سززرائيلي إعهززود أولمززرت بمززين فززي عززام 
عسمرية خصوصًا مزن قزادة الجزيس الصزيني لتزل أبيزب  حتزى إ  سزفنًا مزن بحريزة الجزيس الصزيني خارت مينزاء 

 .2012حيفا في عام 



 
15/20/2202  

(«إسرائيل»)ملف  التقدير نصف الشهري  

(153رقم )                  
 

 
 

48 
 

عالقززة ا سززرائيلية مززع الصززين إلززى تحززالن اسززتراتيجي تززدخالت أميركززا مززن يهززة  وطايعززة إ  مززا يمنززع ارتقززاء ال
ا  زززداش الصزززينية مزززن العالقزززة بدسزززرائيل. وفزززي السزززنتين ا خيزززرتين  خاد حضزززور الشزززركات الصزززينية فزززي عزززالم 

لصزينية اسزت مارات التجارة وا عماش داخل الدولة العارية  و زو مزا أذزار حيي زة الوايزات المتحزدة أخيزرًا     اا
ام دخلت مناطق حساسة  ألهر ا إبزرام مجموعزة لزنغها  الدوليزة للمزوانس اتفاقزًا مزع الحمومزة ا سزرائيلية فزي عز

 حالزة عطزاء بنززاء  2020  كزبلك التويزه فززي عزام 2021عامزًا ابتزداًء مززن عزام  25 دارة مينزاء حيفزا  2015
أبيزب  علزى لزركة  اتشيسزو  الصزينية  قازل الترايزع عززن أاازر محطزة تحليزة ميزاه فزي المنطقزة بزالقرب مزن تزل 

تلززك ا حالززة قاززل أيززام  بضززغ  أميركززي. وعلززى  ززبا  فززد  توذيززق العالقززة ا سززرائيلية مززع الصززين إلززى حالززة مززن 
يقزة  التحالن ااستراتيجي  أمر تمنعه تدخالت الوايات المتحدة التي تزرتف  إسزرائيل معهزا بعالقزات تحزالٍن عم

يزززة طايعززة ا  زززداش الصززينية مزززن العالقززة بدسززرائيل  لكونهزززا تتصززل بالحصزززوش علززى التكنولوييزززا ومززن يهززة ذان
مفالزرًة و مسزائل التجزارة وااسزت مار مزن تلزك التزي تنشز  الصزين  يلهزا مزع كزل الزدوش  كزبلك تمنعزه مزن يهزة 

د ا قطززاب  فززبلك عتعززار  بشززمل صززري   مززع مصززلحة ذال ززة طموحززات الصززين إلززى إقامززة ن ززام عززالمي متعززد 
 إسرائيل في استمرار ا حادية القطاية ا ميركية.

 
 
 
 


