


  
 
 
 

 

 

 

 

 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 
 

 التقدير االستراتيجي
هو تقدير دوري يتميز بكثافة مادته وتركيزها، ويحاول دراسة حدث أو قضية معينة، 

ل والنظر في مساراتها المستقبلية، مع ترجيح السيناريو األقوى، ثم تقديم االقتراحات للتعام
 معه بالشكل األفضل.

وعادة ما تتناول مواضيع التقدير الشأن الفلسطيني وما يتعلق بذلك من أبعاد عربية 
  وإسالمية ودولية، باإلضافة إلى اهتمامه بالخطوط األخرى التي تدخل ضمن عمل المركز.
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 اإلسرائيلية وآفاقها –العالقات الصينية  

 وآفاقهااإلسرائيلية  –الصينية لعالقات ا
 

  :ملخص

كبير في السنوات الماضية؛ حيث سعت لعالقات الصينية اإلسرائيلية بشكل انامت ت
إحدى "إسرائيل" على االستفادة من تنويع وتوسيع عالقاتها السياسية واالقتصادية مع 

أسرع اقتصادات العالم نموًا؛ بينما تسعى الصين لالستفادة من  الدول الكبرى، ومع
أن الطرف اإلسرائيلي ال يريد لهذه العالقات أن تتسبب غير  ية.ليالتكنولوجيا اإلسرائ

، والتي تبرز خطوطها ية الحيوية مع الواليات المتحدةبأضرار على عالقته االستراتيج
نشطة ولكن في  الصين فترغب بعالقاتما أ .الحمراء كمحدد رئيسي لهذه العالقة

الهائل "الظّل"، وبما ال ينعكس سلبًا على عالقاتها العربية واإلسالمية، حيث السوق 
 خارجية، كما تحافظ على موقفها التقليدي في دعم قضية فلسطين.اللتجارتها 

االقتصادية والسياسية المدى القريب، من المرجح استمرار وتيرة العالقات على 
نفسها؛ أما على المدى المتوسط والبعيد فإن سيناريو التراجع والبرود التدريجي في 

تصاعد التنافس المحتمل بين الصين والواليات المتحدة، العالقة ستزداد حظوظه نتيجة 
ستزداد حظوظه مع ما ك ائيلية مع الصين.وبالتالي سعي األمريكان لكبح العالقات اإلسر 

تصاعد احتماالت التغيير في المنطقة العربية باتجاه بيئات أكثر دعمًا لقضية فلسطين، 
   ها األكبر في المنطقة العربية واإلسالمية.حمصالومراعاة الصين لحجم 
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  :قدمةم

في آذار/  أصدرت مؤسسة راند، وهي من أبرز مراكز التفكير األمريكية والعالمية،
دراسة مفصلة حول "العالقات المتطورة بين إسرائيل والصين". وهي دراسة  2019مارس 

مركز مهمة تلفت األنظار إلى تنامي هذه العالقات في جوانبها المختلفة؛ وقد قام 
 الزيتونة بعمل ترجمة مكثفة للنص باللغة العربية.

 اللغةبة تب حتى اليوم عن هذه العالقما ك   أنّ إلى من اإلشارة  ال بدّ ومع ذلك، ف
الدور الصيني وتأثيراته ي عد قلياًل مقارنة بأهميتها وخصوصًا مع تصاعد  ،العربية

من الباحثين والدارسين في وهو ما يستدعي اهتمامًا المتنامية على المنطقة العربية، 
 .المنطقة العربية

فال يمكن إغفال التفاوت في حجم  "إسرائيل"عند دراسة العالقة بين الصين وو 
الصين التي تقع على أقصى الطرف الشرقي من قارة آسيا يبلغ تعداد سكانها فالطرفين، 

 مليون نسمة 8.4حوالي  في الكيان اإلسرائيليسكان البينما يبلغ عدد ، مليار 1.4 حوالي
 ضعف 434ا على صعيد المساحة فتبلغ مساحة الصين ، أمضعفاً  170 أي نحو

فإّن الطرفين وجدا جملة من المصالح  ،ذلك معو  ."إسرائيل"المساحة التي تسيطر عليها 
 ويمكن القول بإيجاز أنّ  .تي دفعتهما إلى إقامة عالقة نشطةواالهتمامات المشتركة ال

، "إسرائيل"رئيس وزراء  بنيامين نتنياهو كما صرح ،من هذه العالقة الرئيسهدف الصين 
ر بضائعها هو تنويع أسواق تصدي الرئيس "إسرائيل"نما هدف ، بيالتكنولوجياهو 

 .واستثماراتها الخارجية
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 اإلسرائيلية وآفاقها –العالقات الصينية  

 :الصينية – تاريخ العالقات اإلسرائيليةأواًل: 

هي أول من اعترف  "إسرائيل"بين الطرفين إلى البدايات، حيث كانت  تاريخ العالقةيعود 
وأّيدت سياسة "الصين  1949 سنةبجمهورية الصين الشعبية في المنطقة، عند إعالنها 

ثم عاد التواصل بينهما  توّترت خالل فترة الخمسينيات والستينيات كن العالقةالواحدة"، ول
 تيالسوفييومئذ، هما احتالل االتحاد ، وكان ذلك متأثرًا بعاملين رئيسين ي1979 سنةًا فعلي

في هذه العالقة  بّ الدفء يد بدأو  المصرية اإلسرائيلية. "السالم"فغانستان، وبدء مسيرة أل
اجتماع بين وزير  فيمن الطرفين في األمم المتحدة، ثم تدريجيًا، مع لقاءات دبلوماسيين 

، وتدفق الوفود السياحية 1987 سنةخارجية االحتالل شمعون بيريز ونظيره وو جوجيان 
الصين بدولة  افيه فتاعتر  يتال ي السنة نفسهاوه، 1988 سنةاإلسرائيلية على الصين 

 .1992غير أنه لم يتم اإلعالن عن العالقات الرسمية بين الطرفين إال سنة  فلسطين.
إلى الصين، كان أساس هذه  "إسرائيل"العسكرية من  تكنولوجياالّن نقل إالقول  يمكن

صفقة  60أكثر من  في تلك الفترة تحصل، إذ 2005وحتى سنة  1979 سنةالعالقات منذ 
ولكّن العالقة تلقت  .دوالر بملياَري ، بقيمة تقدر إلى الصين "إسرائيل"لتكنولوجيا من لنقل ا

حيث إلى تراجعها،  أدى مما ،"إسرائيل"ضربتين موجعتين بسبب الضغط األمريكي على 
هما صفقة نظام الرادار المتقدم المحمول جوًا  أفشل األمريكان صفقتين بين الطرفين

 سنة التي تمت صفقة طائرات بدون طيار هاربيو ، 2000 سنةالمعروف باسم فالكون 
 "إسرائيل"في عالقة  وضع خطوط حمراء أمريكيةوقد أدى هذا الضغط إلى  .2005

إلى  "إسرائيل"التي تتصل بنظام مراقبة التصدير في  الضوابط،بالصين، أنتجت مجموعة من 
 الصين.
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التعاون االقتصادي نما بشكل غير مسبوق، وخصوصًا بعد زيارة  ن جهة أخرى، فإنم
 جوانبالفي جميع  بتوسيع العالقات، إذ أصدر أمرًا حكوميًا 2013 سنةإلى الصين  نتنياهو

تنازالت  وقدَّمتمكاتب في الصين،  بفتحغير الحساسة، فقامت وزارة االقتصاد اإلسرائيلية 
ل األموال لصالح إيران وحزب هللا وحماس، ما للصين بخصوص بنك الصين، المتهم بغسي

وهو ما أثار  ،"إسرائيل"جعل الصين، حسب االعتقاد األمريكي، قادرة على الضغط على 
 .تجاه هذه العالقة الواليات المتحدة األمريكية حفيظة

 

 :"إسرائيل"المصالح الصينية في ثانيًا: 

 ألربعة أسباب: مهماً شريكًا  "إسرائيل"ترى يمكن القول أن الصين 
، االبتكار المحلي والبحث والتطويرعلى تحفيز  هاساعدت جهة "إسرائيل"تعد الصين . 1

تكنولوجيا ، و البيئة، و الطاقة، تتضمن التكنولوجيا، و مجاالت التعاون في هذا السياقو 
 .start-ups التمويل وخصوصًا للشركات الناشئة، و الزراعة

 األمنية والعسكرية. هاحاجاتلسد  كمصدر "إسرائيل" إلى الصين تنظر. 2
 .ال يمكن تجاوزهمهمًا في الشرق األوسط، سياسيًا العبًا  "إسرائيل" في الصين رى ت. 3
وهي خطة ، في مبادرة الحزام والطريق مهماً مكونًا  "إسرائيل"في  ترى الصين. 4

أن تكون صلة الوصل بين خليج  "إسرائيل"لـ وتريداقتصادية صينية عالمية طموحة، 
 وسيلة ،"مبادرة الحزام والطريقتطرح "مع مالحظة أن الصين  .العقبة وقناة السويس

 "االستقرار والرخاء للجميع"وأداة لجلب ومكوناتها،  المنطقةتعزيز التقارب بين دول ل
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 اإلسرائيلية وآفاقها –العالقات الصينية  

 تصور مرتبط بمنظور المصالح االقتصادية الصينية، أكثر من ارتباطه بتحقيقوهو 
اإلسرائيلي بما يحقق تطلعات الشعب الفلسطيني  –العدالة، وإنهاء الصراع العربي 

 في الحرية واالستقالل.
ومع ذلك، فإن الصين التي تدرك حساسيات المنطقة تجاه الكيان اإلسرائيلي، 

. وهي ال "إسرائيل"و"تعقيدات" القضية الفلسطينية، ترغب أن تبقى شريكًا "هادئًا" مع 
حالة غضب عربية وإسالمية تجاهها، تؤثر رسميًا  "إسرائيل"ثير عالقاتها بـترغب أن ت

أو شعبيًا على عالقاتها السياسية ومصالحها االقتصادية في المنطقة. ولذلك أبقت 
سطينيين بدولة على حدود بحق الفلالصين على خطوط السياسة العامة في االعتراف 

الصين على أن تقيم عالقات حسنة حرصت و وعاصمتها القدس الشرقية،  1967 سنة
أن تظهر بمظهر الشريك المحايد مع دول الشرق األوسط والذي ال و  ،مع الجميع

وهي تحظى بعالقات مميزة مع إيران وال تعد حماس  .يتدخل في الخالفات البينية
 السلبي هاتأثير ولقد كان لعالقة الصين بإيران  .وحزب هللا ضمن المنظمات اإلرهابية

مع إيران والتي  عقدتهاوذلك بسبب صفقات السالح التي ، "إسرائيل"قتها مع على عال
تضمنت التعاون مع طهران في برامجها الصاروخية والنووية، وتزويدها بمئات من 

كروز المضادة للسفن والمضادة للطائرات، حتى صارت المورد الثاني بعد  صواريخ
 . موسكو للسالح إلى إيران

 

 

 



 (116)                                                                  

 6 

 :الصينية –العالقات اإلسرائيلية قياس ثالثًا: 

بين النخبة  "إسرائيل"لـمستوى النظرة اإليجابية  بالرغم من ازدياديمكن القول أّنه 
 تشاركها هذه النظرة ال، الرأيكما تكشف استطالعات  ،أن عامة الصينيين الصينية إال

لقياس مستوى عمق العالقة بين الطرفين . و 2017 سنة %57لغت النظرة السلبية إذ ب
بين الطرفين، ومتانة  بلوماسيةيالدفحص عدة مؤشرات أهمها، تطور العالقات يمكن 

 العالقة العسكرية، والعالقات االقتصادية، والسياحة، والتأثير الثقافي.
 في الفترة ثابتاً  الزيارات المتبادلةمستوى  ، بقيالعالقات الدبلوماسية صعيدعلى 

أّما في  .دت قوة مع كل من السعودية وإيرانولكّنها في المقابل زا ،1992-2018
 إذ أنّ  ،استمرار سلوكها السياسي المعتاد هسجل تصويت الصين فيمجلس األمن فقد 

قد على المجلس ت طرح سنويًا التي ، و بقضية فلسطينالمتعلقة الصين في القرارات التسع 
مع الصياغات المعتادة الداعمة لفلسطين، تمرار ، باس2016-1992في الفترة  صوتت

 ."إسرائيل"والتي تدين 
فليس  ،خالفًا لعالقات الصين بإيران والسعوديةف ،صعيد العالقات العسكريةا على أم

 ، ويمكن قياس ذلك من خالل الطرق التالية:"إسرائيل"قوية مع  عسكريةلها عالقات 

  ات الطبيعة ذعدد الزيارات الخاصة  ونالحظ أنّ  ؛الزيارات العسكرية رفيعة المستوى
رفيعة المستوى بين الطرفين هي أقل من الزيارات المدنية رفيعة المستوى،  العسكرية

 ليينياإلسرائزيارات لكبار القادة  3، بالمقابل كانت هناك 13زيارات من أصل  4فعدد 
 .تقريبًا على كل من السعودية وإيران نفسه ، وينطبق الوضع19من أصل 
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 اإلسرائيلية وآفاقها –العالقات الصينية  

 من  أّياً استوردت  "إسرائيل"من المستبعد أن تكون  وفي هذا المجال ؛األسلحة صفقات
أّما ، فهي تحصل على كل ما تريده من الواليات المتحدة األمريكية ،األسلحة الصينية

معلومات عن حصول  أيال يوجد بخصوص حصول الصين على أسلحة إسرائيلية ف
 أّياً أّن المعلومات المتوافرة تفيد أّن  الرغم منعلى ، 2001 سنةصفقة سالح بعد  أي

سلحة إلى طرف مخالف، مثل بيع الصين بعدم بيع األذلك  يربطامن البلدين ال 
 السالح للهند. "إسرائيل" بيع السالح إليران، أو

 اً عسكري اً هناك حضور من المالحظ أّن و  ؛لتمارين المشتركة ونقل التكنولوجياا 
للصين في الشرق األوسط، فقد قامت الصين بإجراء مناورات عسكرية  اً متصاعد

 بأييبدو أن الصين قامت فال  "إسرائيل"مشتركة مع كل من إيران والسعودية، أّما 
فقد قامت  ،على صعيد نقل التكنولوجيا كانفاالختالف األبرز  . أمامناورات معها

ترك مع مجموعة لينجيون شركة صناعات الفضاء اإلسرائيلية بإقامة مشروع مش
 .لتأسيس أول مؤسسة صينية مدنية للصيانة واإلصالح والترميم في إقليم هوباي

 

 :قتصايةةالعالقات اال
رية يمكن القول أن العالقات االقتصادية بين الطرفين مزدهرة، خالفًا للعالقات العسك

 ة، وفي طليعتها منتجات الملكية الفكرية واالبتكار.والسياسي
نما بشكل كبير إذ ، قد بين الطرفين التبادل التجاري في مجال  النشاط أنّ  يالحظ

مليارات دوالر، والصادرات اإلسرائيلية  9حوالي  2017 سنةبلغت الصادرات الصينية 
أصبحت الصين ثالث أكبر شريك تجاري لـ"إسرائيل" بعد الواليات و دوالر،  3.3حوالي 
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عضوًا في البنك اآلسيوي  "إسرائيل"أصبحت وقد  .المتحدة األمريكية واالتحاد األوروبي
 واحد من العمادات األساسية ديعوهو البنك الذي  ،AIIB لالستثمار في البنية التحتية

عدم رضا الواليات المتحدة  على الرغم من 2013 سنة لمبادرة الحزام والطريق الصينية
من  %40بلغت االستثمارات الصينية في شركات التكنولوجيا اإلسرائيلية وقد  .األمريكية

ولعل من أبرز محطات هذه العالقة  .الحجم الكلي من رأس المال االستثماري الخارجي
توقيع اتفاقيات بلغت بخاللها قام والتي  2017مارس  /آذارزيارة نتنياهو إلى الصين في 

 مليار دوالر. 25قيمتها 
 ،يةائع اإلسرائيلضفي الب ببراءات االختراعالمتمثل لكية الفكرية الم محتوى  ويعتبر

، فقد بلغ "إسرائيل"، ويميل ذلك بشدة تجاه الجزء األكبر من التبادل التجاري بين الطرفين
 ما مجموعه 2015-1994 في الفترةفي الصين من براءات اختراع  "إسرائيل"ته ما سجلّ 

فقط، مّما يشير إلى أن  براءة 21 "إسرائيل"بينما كان ما سجلته الصين في براءة؛  283
 لبيع المنتجات والخدمات المتعلقة بالملكية الفكرية. اً مهمتعد الصين سوقًا  "إسرائيل"

لهذا النوع من العالقة تأثيرات عميقة  فإنّ  ،العالقات التعليمية والثقافية على صعيد
نشأة االبتكار عادة ما تكون في أّن وبعيدة المدى، على األرجح، وتكمن أهميتها في 

 واسعاً  المجاليتيح التبادل العلمي والثقافي ، كما أّن الجامعات والمؤسسات العلمية
ية الموجودة في المؤسسات العلمية والثقاف، ويمكن أن يساعد للتعرف عن قرب على البلد

 البلد المضيف على نشر قيم البلد المصدر.
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عدد معاهد كونفوشيوس في ، ويمكن قياس هذا النوع من العالقة من خالل
يوجد معهدان في كل من جامعة تل أبيب، والجامعة العبرية في القدس، حيث  ،"إسرائيل"

 ،العلمي في البلدين عدد طالب التبادلوعن طريق  في إيران. نفسه وهو بالمناسبة العدد
تعكس األرقام التي يصدرها الطرفان أّن عدد الطالب الصينيين الذين يدرسون في 

هو أضعاف عدد اإلسرائيليين الذين يدرسون في الصين، وهو يقترب من ألف  "إسرائيل"
عدد البرامج األكاديمية وكذلك  .طالب مئة إلى نحوعدد اإلسرائيليين  يصلطالب، بينما 

يمكن مالحظة أّن عدد الجامعات اإلسرائيلية في الصين أكبر من و  ،ات المتبادلةوالجامع
معات إسرائيلية تعمل في ، فبينما هناك أربع جا"إسرائيل"تلك الصينية الموجودة في 

، وجامعة حيفا، فإّن وريون جأبيب، ومعهد تخنيون، وجامعة بن  جامعة تل ؛الصين هي
عدد التبادالت األكاديمية العليا ، بينما يعد "إسرائيل"هناك جامعة صينية واحدة في 

يمكن رصد زيارة لوزيرة التعليم و  في هذا المجال، مهماً مؤشرًا  ،والزيارات بين الطرفين
نتج عنها  2015 سنةوزيارة لوزير التعليم اإلسرائيلي إلى الصين  ،2000 سنةالصيني 

 العديد من االتفاقيات بين الطرفين.

هذا في تشير األرقام و ، للتبادل الثقافي بين الشعوب مهماً حة بابًا تعّد السياو 
 في الفترةتضاعف أربع مرات  "إسرائيل"عدد السياح الصينيين إلى  إلى أنّ ، المجال
، وهو ما ي عّد سنوياً  سائح 123,900سائح إلى  32,400، ليرتفع من 2014-2017

 نموًا كبيرًا.
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في  تقييمالوالتي يمكن أن تساعد على  ثقافيةالعالقات أنواع أخرى من ال وأخيرًا هنالك
 :مثل، هذا المجال

، نسخًا باللغة "تايمز أوف إسرائيل" صحيفةحيث أصدرت  ؛لتقارب اإلعالميا
، بإطالق قناة باللغة China Plus بلسشانيا  الصينية ذاعةاإلالصينية، وقامت بالمقابل 

أسبوع "أقام مهرجان شنغهاي  ، حيثالمهرجاناتكإقامة الفعاليات الثقافية  تمتو  .العبرية
 .لـتأسيس العالقة بين الطرفين 25لالحتفال بالذكرى  2017 سنة "إسرائيل الثقافي

 

 :الصينية – اآلثار المترتبة على تنامي العالقات اإلسرائيلية: رابعاً 

اقتصادية وسياسية تقدم فوائد المتنامية مع الصين اإلسرائيلية  عالقاتأن المن بالرغم 
 :وأمنية للطرفين، إال أنه قد ينشأ عنها عدد من التحديات أبرزها

المصالح اإلسرائيلية عن مصالح الواليات  فيها يشّكل هذا التعاون مساحة قد تفترق  .1
وبناء وتشغيل  ،نشغال الصين بقطاع التكنولوجيا اإلسرائيليا، خصوصًا المتحدة

 سة.مشاريع البنية التحتية الرئي
بحكم أن الصين تعتمد على الطاقة من باإلضافة إلى القضية الفلسطينية، فإنه  .2

أن تتعارض مع  مكنيوأهدافها  السياسيةمواقف الصين  كإيران، فإنّ  "إسرائيل"خصوم 
مصالح اإلسرائيلية، وقد يجد الطرفان نفسيهما على طرفي نقيض في المحافل ال

 الدولية مثل األمم المتحدة.
مثل ، واآلفاق المستقبلية القتصادها ألمن التكنولوجي اإلسرائيليلهناك تهديد حقيقي  .3

تعامل الصين مع الحقوق الفكرية، واالستحواذ على الشركات اإلسرائيلية الكبرى، 
 وقدرة الصين على اختراق السوق اإلسرائيلية.
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 منالصين  يمّكنقد وتشغيل المرافق اإلسرائيلية  بناءإن قيام الشركات الصينية ب .4
 وفي العالم الرقمي. ،التجسس على األرض

تثير مشاركة الصين في المشاريع الكبرى أسئلة حول قدرة السوق اإلسرائيلي على و 
أن الهدف هو تحسين  على الرغم منو . حكومياً لشركات الصينية المدعومة منافسة ا

 أن خطر االستيالء الصيني يبقى قائمًا. المنافسة إال
حساسية الموقف األمريكي تجاه تنامي عالقاتها مع  "إسرائيل"لمقابل، تدرك في ا

الصين؛ ولذلك تبقى الخطوط الحمراء األمريكية محددًا رئيسًا لهذه العالقات، حيث تظل 
 الواليات المتحدة الشريك االستراتيجي األول لـ"إسرائيل".

المساعدات ، وهناك دعم العسكري المصدر األول للالمتحدة األمريكية هي  الوالياتف
مليار دوالر  3.8والتي تصل إلى  سنةكل  "إسرائيل"التي تتلقاها  االقتصادية الضخمة

ال يقل أهمية عن  "إسرائيل" فهو مريكي الذي تحظى بهالدعم السياسي األ ماأ سنويًا.
 .السابقينالسببين 

 
 :السيناريوهات المحتملة خامسًا:

العالقات االقتصادية والسياسية نتيجة استمرار الصعود تنامي لسيناريو األول: ا
ر األمريكي في المنطقة، واستمرار حالة دي الصيني العالمي، وتراجع الدو االقتصا

من خالل تطبيع لضعف واألزمات لدى األنظمة العربية التي تسعى لعالج مشاكلها ا
 .عالقاتها مع "إسرائيل"
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العالقات على مستواها الحالي، بسبب وضع األمريكان استقرار  السيناريو الثاني:
لمزيد من الضوابط والخطوط الحمراء التي تمنع تنامي العالقات، مع تزايد الرغبات 

خلية لدى قطاعات إسرائيلية فاعلة بضبط مستوى العالقات بما يمنع "التغّول" الدا
بقاء البيئة العربية في الوقت نفسه مع  ، وبما ال يغضب الجانب األمريكي.الصيني

 . ر فاعل في التأثير على هذه العالقاتيعنصرًا غ
 

والبرود التدريجي لهذه العالقات، نتيجة تصاعد التنافس التراجع السيناريو الثالث: 
توى والخصومة األمريكية الصينية، وازدياد الضغوط األمريكية على "إسرائيل" لتخفيض مس

هذا االتجاه وقوع تغييرات في المنطقة ب في قد يصكما  العالقات وإيجاد بدائل أخرى.
العربية واإلسالمية المعادية للكيان اإلسرائيلي، بحيث تدفع الصين إلعادة حساباتها وترتيب 

    .ا حتى ال تقع بخسائر أكبر بكثير مما تجنيه من عالقاتها بـ"إسرائيل"مصالحه

المدى القريب يبدو السيناريو الثاني المتعلق باستقرار العالقات هو األرجح، وقد وفي 
والبرود تراجع الد باتجاه الث على المدى الوسيط والبعيتتزايد حظوظ السيناريو الث

 التدريجي لهذه العالقات.
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 :التوصيات ايسًا:س

عدة، شجيع الدراسات والتخصصات في الشأن الصيني، باعتبارها قوة عالمية صات .1
 لفهم أفضل لطريقة التعامل معها.

بما يؤثر إيجابًا على موقفها من  عزيز التواصل مع الصين سياسيًا وثقافيًا وإعالمياً ت .2
 .قضية فلسطين، وي صلِّب موقفها تجاه "إسرائيل"

( وإندونيسياطالبة الدول العربية واإلسالمية )وخصوصًا تركيا وإيران والباكستان م .3
رتبطة ممصالحها  بممارسة كافة أشكال التواصل والضغط مع الصين إلدراك أن

 .بشكل أكبر مع األمة العربية واإلسالمية من مصالحها مع "إسرائيل"
 
 
 
 
 
 
 
 

________________ 
هذا أعانت على إصدار مسودة بخالص الشكر على إعداد  محمد مكرم بلعاوي  لدكتورليتقدم مركز الزيتونة * 

 التقدير.



 


