គោលនគោបាយការបរគេសចិន៖ ក្នងជគ្
ល ោះបា៉ាគេសទន
ី និងអុីស្រាអអល
ុ
ើ
១.គសចក្ដីគ្ដម
បច្ចប
ុ បន្នច្ន្
ិ ក្នុងនាមជារដ្ឋសខា
ំ ន្់មួយសម្រាប់គម្ម្រាង“ខ្សែម្រក្វាត់មួយផ្លវូ មួយ”សម្រាប់់ភម
ូ សា
ិ ស្រសត
ន្ម្ោបាយម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ាាន្ដ្ំម្

ើរការម្ៅបាន្ដ្រាបណា

សថិរភាពន្ម្ោបាយអ៊ីម្រសាខ្អលខ្ដ្លជាទ៊ីតំងភូមសា
ិ

ស្រសតមួយជាចំបាច្់សម្រាប់ការច្ូលរួមម្សដ្ឋក្ិច្ចរបស់ម្របម្ទសច្ិន្ម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា។1 ច្ិន្ខាលច្អសថិរភាពម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា
ម្ោយម្របម្ទសច្ិន្បាន្បង្ហាញសលួន្ជាយូរមក្ម្េើយថាជាអនក្គំម្រទដ្៏ រឹងាំ ដ្ល់បពវម្េតបា៉ា ម្េសទន្
៊ី ទន្ទម
ឹ ន្ឹងការក្សាង
ទំនាក្់ទំន្ងន្ម្ោបាយម្សដ្ឋក្ិច្ចន្ិងម្ោធាកាន្់ខ្តជ្ិតសនិទធជាមួយអ៊ីម្រសាខ្អល។2 ច្ិន្ាន្វតតាន្ជាម្ម្រច្ើន្ឆ្នំមក្ម្េើយ
ម្ៅតំបន្់ម្ដ្ើមបូព៌ាម្ោយច្ិន្គិតម្រឿងមួយមសគត់

គឺម្្វើជ្ន្
ំ ួញព

ជ្
ិ ជក្មម

ម្ោយមិន្យក្សលួន្ម្ៅពក្់ព័ន្ន្
ធ ឹងសស្រង្ហាម

ជ្ម្ាលោះម្របោប់អាវ្ម្ៅក្នុងតំបន្់ម្ដ្ើមបូព៌ាម្នាោះម្ទ។ ម្ដ្ើមប៊ីម្របម្ោជ្ន្៍ម្សដ្ឋក្ិច្ចរបស់សួ ន្
ល ច្ិន្បាន្ម្របកាន្់ជ្ំេរ
អពាម្រក្ិត មិន្ច្ូលម្ៅកាន្់ម្ជ្ើងរបស់ភាគ៊ីណាទំងអស់។3 យទធសាស្រសតមជ្ឈឹមបូព៌ារបស់ម្របម្ទសច្ិន្ម្តតតម្ៅម្លើការ
រក្ាសន្តិសសថាមពលរបស់សួ ន្
ល ម្ដ្ើមប៊ីទញយក្ទ៊ីផ្ារ ន្ិងឱកាសវិន្ិម្ោគសម្រាប់អាជ្៊ីវក្មមច្ន្
ិ ។ ការទូតច្ិន្ម្ៅមជ្ឈឹ
មបូព៌ាជាញឹក្ញាប់ម្រតូវបាន្ម្គយក្មក្ម្ម្របើជាមួយសន្ទរក្ថាខ្ដ្លសងកត់្ន្
ង ់ម្លើម្របធាន្បទនន្ការម្គរពគនម្ៅវិញម្ៅ
មក្ន្ិងក្ិច្ចសេម្របតិបតតិការ។4 ម្ៅម្លើឆ្ក្អន្តរជាតិច្ិន្បាន្បង្ហាញសក្មមភាពការទូតសនោះខ្សនងជាអនក្សម្រមបសម្រមួល
ោ៉ាងសក្មមជាពិម្សសម្ៅអងាការសេម្របជាជាតិ

ប៉ាខ្ន្តអាម្ម៉ា រិក្បាន្ជ្ំទស់មន្
ិ ឱយម្ច្ញម្សច្ក្ដ៊ីខ្លលងការ

ម្៍ លើ វប
ិ តតិ

ម្ន្ោះម្ោយសំអាងថា សលួន្ក្ំពងម្ោោះម្រសាយជ្ម្ាលោះ ខ្តរដ្ឋមស្រន្តកា
៊ី របរម្ទសច្ិន្ម្ោក្ វា៉ា ង យ៊ី ខ្ដ្លដ្ឹក្នាំក្ិច្ចម្របជ្បា
ំ ន្
បង្ហាញការម្សាក្សាតយ

ន្ិងទមទរឱយអាម្ម៉ា រិក្ម្រតូវម្ច្ោះទទួលសសម្រតូវម្លើបញ្ហាសលួន្។

ច្ិន្ថាម្យើងអំពវនាវឱយ

អាម្ម៉ា រិក្ទទួលសសម្រតូវម្លើបញ្ហាសលួន្ឱយបាន្ម្រតឹមម្រតូវ។5
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ស្រាវស្រាវដោយ៖ ផាញ់ ាដ ឿន

1

២.ស្របវត្តិជគ្លោះវាងបា៉ាគេសទន
ី និងអុីស្រាអអល
ម្ដ្ើមប៊ីយល់បាន្ព៊ីជ្ម្ាលោះ រវាងម្របម្ទសទំងព៊ីម្គម្រតូវម្រតេប់ម្ៅម្មើលម្រឿងអត៊ីតកាលនាឆ្នំ១៩៤៧។ ម្ៅឆ្នំ
ម្នាោះ អងាការសេម្របជាជាតិបាន្សម្ម្រមច្កាត់ ទឹក្ដ្៊ីបា៉ាម្េសទ៊ីន្ ខ្ដ្លសថិតម្ៅម្ម្រកាមការកាន្់កាប់របស់អាណាន្ិគម
ន្ិយមអង់ម្គលសជាប៊ីច្ខ្ំ
មួយច្ំខ្

ក្ច្ងម្ម្រកាយ

ក្។ មួយច្ំខ្

ក្សម្រាប់បម្ងកើតរដ្ឋជ្វ៊ីេវ មួយច្ំខ្

ក្ម្ទៀត សម្រាប់បម្ងកើតរដ្ឋឥសាលម ន្ិង

សថត
ិ ម្ៅម្ម្រកាមការម្រគប់ម្រគងពិម្សសរបស់អងាការសេម្របជាជាតិ។

ប៉ាខ្ន្តម្ៅម្ពលខ្ដ្ល

អង់ម្គលស ចក្ម្ច្ញខ្លងកាន្់កាប់ទឹក្ដ្៊ី បា៉ា ម្េសទន្
៊ី តម្ៅម្ទៀត សស្រង្ហាមអារា៉ា ប់ ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ផ្ទោះុ ម្េើង។ ជាលទធ
ផ្លម្របម្ទសអ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ចប់ក្ំម្
រដ្ឋធាន្៊ី។ ច្ំខ្

ើតម្េើងម្ៅឆ្នំ១៩៤៨ ខ្ដ្លាន្ម្េែរយសាេឹម (Jerusalem) ខាងលិច្ជា

ក្ម្េែរយសាេឹម ខាងម្ក្ើត បាន្ធាលក្់ម្ៅក្នង
ុ នដ្ម្រគប់ម្រគងរបស់រាជាណាច្ម្រក្េែក្ោន្៊ី។ ម្ៅក្នុងឆ្នំ

១៩៦៧ ជ្័យជ្ន្នោះដ្៏គួរឱយភាាក្់ម្ផ្អើលរបស់អ៊ីម្រសាខ្អលក្នុងសស្រង្ហាមម្របយទធគនខ្ត៦នលង ជាមួយម្រក្ុមម្របម្ទសអារា៉ា ប់ បាន្
ម្្វើឱយអ៊ីម្រសាខ្អលដ្ម្ ត ម
ើ ម្រគប់ម្រគងម្រក្ុងម្េែរយសាេឹមខាងម្ក្ើត ន្ិងភាជប់ទឹក្ដ្៊ីស៊ីេែក្ោន្៊ី ន្ិងហ្កកេារបស់
បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្ៅក្នុងទឹក្ដ្៊ីរបស់អ៊ីម្រសាខ្អល។ ម្ៅឆ្នំ១៩៨០ សភាអ៊ីម្រសាខ្អលបាន្អន្ម័តច្ាប់ ខ្ដ្លបាន្ខ្ច្ងថា ម្េែ
រយសាេឹម ជារដ្ឋធាន្៊ី អមតៈ ន្ិងខ្ដ្លមិន្អាច្ពោះខ្ច្ក្បាន្របស់អ៊ីម្រសាខ្អល។ តំងព៊ីម្ពលម្នាោះមក្ អ៊ីម្រសាខ្អលបាន្
ម្បាោះតំងទ៊ី សាថប័ន្សំខាន្់ៗរបស់សួ ន្
ល ម្ៅម្លើទឹក្ដ្៊ីម្េែរយសាេឹម ខាងលិច្ ខ្ដ្លាន្ដ្ូច្ជា រដ្ឋសភា ្នាគរក្ណា
ត
ល ម្េើយន្ិងតោការក្ំពូលរបស់អ៊ីម្រសាខ្អល។ ម្ម្រៅខ្តព៊ីទត
៊ី ំងរដ្ឋបាល អ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ពម្រង៊ីក្ផ្ងខ្ដ្រលំម្ៅឋាន្
ម្ៅក្នុងទឹក្ដ្៊ីម្េែរយសាេឹមខាងម្ក្ើត។ អាម្ម៉ា រិក្ន្ិងម្របម្ទសម្ៅអឺរ៉ាបបាន្ចត់ទក្ការច្ូលកាន្់កាប់របស់អ៊ីម្រសាខ្អល
ម្ៅម្េែរយសាេឹមខាងម្ក្ើតថា សសន្ឹងច្ាប់អន្តរជាតិ ន្ិងបាន្បដ្ិម្ស្មិន្បតរូ ទ៊ីតំងសាថន្ទូតរបស់សួ ន្
ល ម្ៅម្ៅម្េែ
រយសាេឹម។ ម្ៅក្នុងក្ិច្ចម្រពមម្ម្រពៀងម្រក្ុងអូសូល ឆ្នំ១៩៩១ ខ្ដ្លម្តតតសំខាន្់ម្ៅការច្រច សន្តភា
ិ ព អ៊ីម្រសាខ្អល បា៉ា ម្េ
សទ៊ីន្ ម្គបាន្ម្របម្មើលមន្ខ្ដ្រថា ម្េែរយសាេឹមខាងម្ក្ើត ន្ឹងកាលយជាអនាគតរដ្ឋធាន្៊ីរបស់បា៉ាម្េសទ៊ីន្។ អ៊ីម្រសាខ្អល
ច្ង់ម្រគប់ម្រគងម្េែរយសាេឹម ទំងមូល គឺមិន្ច្ង់បាត់បង់មយ
ួ ច្ំខ្

ក្ណាមួយម្ៅឱយបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្នាោះម្ទ។ តំងព៊ីម្ដ្ើម

មក្ អ៊ីម្រសាខ្អល មិន្ខ្ដ្លឈប់ម្ទ ម្គលន្ម្ោបាយពម្រង៊ីក្ទឹក្ដ្៊ីរបស់សួ ន្
ល តមរយៈការសាងសង់បខ្ន្ថម លំម្ៅឋាន្
ម្ៅក្នុងទឹក្ដ្៊ីរស់ម្ៅរបស់ម្របជាជ្ន្បា៉ា ម្េសទ៊ីន្។
របស់អាជាា្រអ៊ីម្រសាខ្អល។

អងាការសេម្របជាជាតិបាន្ម្ថាកលម្ទស

សក្មមភាពរំម្ោភទឹក្ដ្៊ី

ប៉ាខ្ន្តគមន្អនក្ណាអាច្ទប់សាកត់មេិច្ត
ិ ឆ របស់អ៊ីម្រសាខ្អល

ខ្ដ្លាន្អាម្ម៉ា រិក្ម្ៅ

ការពរព៊ីម្ម្រកាយសនង។ ម្ៅឆ្នំ១៩៩៥សភាអាម្ម៉ា រិក្បាន្បម្ងកើតច្ាប់មួយ ម្ឈា
ម ោះថាសាថន្ទូតម្ៅម្េែរយសាេឹម ខ្ដ្ល
ន្ិោយព៊ីការម្រើតលស់ទ៊ីសាថន្ទូតអាម្ម៉ា រិក្ ព៊ីម្រក្ុងខ្តលអាវើវ ម្ៅម្េែរយសាេឹម ។ ម្ៅក្នុងអតថបទច្ាប់របស់អាម្ម៉ា រិក្
ម្គាន្សរម្សរខ្ដ្រថាម្េែរយសាេឹមជារដ្ឋធាន្៊ីរបស់អ៊ីម្រសាខ្អលតំងព៊ីឆ្នំ១៩៥០។ ោ៉ាងណាក្៏ម្ោយ ម្របធានា្ិបត៊ី
អាម្ម៉ា រិក្មន្ៗ ម្ោក្ដ្ូណាល់ ម្រតំ ម្ៅម្រៀងរាល់៦ខ្សមតង បាន្ពាោមម្ម្របើច្ំ

ច្មួយនន្ច្ាប់ម្ដ្ើមប៊ីពន្ារម្ពលនន្ការ

អន្វតតច្ាប់ម្ន្ោះ ក្នុងម្េតផ្លសន្តិសសជាតិ។ ការម្របកាសទទួលសាាល់របស់អាម្ម៉ា រិក្ គឺជាជ្័យជ្ន្នោះរបស់អ៊ីម្រសាខ្អល
ប៉ាខ្ន្តផ្យ
ទុ ម្ៅវិញ ម្របជាជ្ន្បា៉ា ម្េសទ៊ីន្វិញ បាន្ម្រពាន្អាម្ម៉ា រិក្រួច្ម្េើយ ន្ឹងអាច្បាត់បង់ម្ក្រតិ៍ម្ឈា
ម ោះ ន្ិងភាពម្សាមោះម្រតង់ ក្នុង
នាមជា មហ្កអំណាច្ខ្ដ្លច្ង់ជ្ួយម្ោយយតតិ្ម៌ាឱយាន្ដ្ំម្ណាោះម្រសាយសន្តិភាពរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អល។
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ម្បើសន្
ិ អាម្ម៉ា រិក្ទទួលសាាល់ម្េែរយសាេឹម ជារដ្ឋធាន្៊ីរបស់អ៊ីម្រសាខ្អល បា៉ា ម្េសទន្
៊ី មិន្ម្រតឹមខ្តបាត់បង់ទឹក្ដ្៊ីម្េែរយ
សាេឹម ខាងម្ក្ើតខ្តប៉ាម្ណា
ណ ោះម្ទ ក្ត៊ីសងឃឹមន្ឹងបាន្ទទួលឯក្រាជ្យ អាច្កាលយជាម្របម្ទសម្ពញមសាត់មួយ ក្៏ម្រតូវ
រោយម្ោយសារខ្តសាននដ្របស់ម្ោក្ដ្ូណាល់ ម្រតំខ្ដ្រ។6 ម្រតេបម្ៅម្មើច្ំេម្របម្ទសច្ិន្ វិញម្ទោះោ៉ាងណាក្៏ម្ោយ
ម្ៅខ្តាន្ក្តតខ្ដ្លក្ំ

ត់ទំនាក្់ទំន្ងជ្ិតសនទ
ិ ធរវាងច្ិន្ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អល។

របស់បា៉ាម្េសទ៊ីន្មក្ពិចរណា។

ម៉ាាងវិញម្ទៀតម្របម្ទសច្ិន្ម្រតូវយក្ក្ងវល់

ការម្្វើឱយម្របម្រក្ត៊ីន្ូវទំនាក្់ទន្
ំ ងការទូតរវាងច្ិន្ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ម្ក្ើតម្េើងខ្តក្នុង

ឆ្នំ១៩៩២ ម្ៅម្ពលខ្ដ្លការច្រចសន្តិភាពអ៊ីម្រសាខ្អល-បា៉ា ម្េសទ៊ីន្។ ក្នុងនាមជាមហ្កអំណាច្កាន្់ខ្តខាលង
ំ ម្េើងខ្ដ្ល
សវោះវតតាន្ម្ោធាតទល់ម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ាម្របម្ទសច្ិន្ម្រតូវការ“ អំណាច្ទន្់” ម្ៅក្នុងរដ្ឋអារា៉ា ប់។ ម្ៅម្ពលខ្ដ្លរោឋភិបាល
អ៊ីម្រសាខ្អលខ្ដ្លដ្ឹក្នាំម្ោយសមព័ន្ម
ធ ិតសា
ត ត ន្
ំ ិយមពន្ារម្ពលការច្រចសន្តិភាពជាមួយបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្ៅម្ពលខ្ដ្លការ
តំងទ៊ីលម្ំ ៅរបស់ជ្េ
វ៊ី បា
វ ន្ពម្រង៊ីក្ម្ៅតំបន្់ម្វសខ្ប៊ែងម្ោយគមន្ទ៊ីបញ្ច ប់ម្របម្ទសច្ិន្ម្រតូវឈរម្ជ្ើងសម្រាប់បា៉ាម្េសទ៊ីន្
ម្ដ្ើមប៊ីរក្ាន្ូវរូបភាពលអមួយក្នុងច្ំម្ណាមរដ្ឋអារា៉ា ប់ន្ិងមូស៊ីម
ល ខ្ដ្លសថិតម្ៅតមបម្ណា
ត យ“ផ្លូវមួយខ្សែម្រក្វាត់មួយផ្លវូ ”
។7
៣.គេត្ុការណ៍ជគ្លោះថ្មី
ការម្របយទធគនក្នុងតំបន្់ហ្កាេា (Gaza) បាន្ចប់ម្ផ្ដើមម្ៅនលងទ៊ី១០ ខ្សឧសភា បនាទប់ព៊ីភាពតន្តឹងរវាង
ពលរដ្ឋអ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្បាន្ម្ក្ើន្ម្េើងជាម្ម្រច្ើន្សបាដេ៍ម្ៅក្នុងទ៊ីម្រក្ុងម្េែរយសាេឹម ខាងម្ក្ើត ម្េើយបាន្
ឈាន្ដ្ល់ការប៉ាោះទងាិច្គនម្ៅទ៊ីសកាករៈមួយក្ខ្ន្លងខ្ដ្លម្រតូវបាន្ម្គរពបូជាម្ោយពលរដ្ឋម៉ាូសម
៊ីល

ន្ិងជ្ន្ជាតិជ្វ៊ីេ។
វ

ម្រក្ុមហ្កា៉ាស (Hamas) ខ្ដ្លម្រគប់ម្រគងតំបន្់ហ្កាេា (Gaza) បាន្ចប់ម្ផ្តើមបាញ់រ៉ាខ្ក្កតបនាទប់ពបា
៊ី ន្ម្រពាន្អ៊ីម្រសា
ខ្អលឱយចក្ម្ច្ញព៊ីក្ខ្ន្លងម្នាោះខ្ដ្លម្ន្ោះបាន្ម្្វើឱយាន្ការវាយម្របហ្ករតមអាកាសតបតវិញព៊ីអ៊ីម្រសាខ្អល។ មន្សែ
ោ៉ាងម្ហ្កច្ណាស់ ២៣២នាក្់ក្នុងម្នាោះរួមាន្ស្រសត៊ី ន្ិងក្ូន្ម្ក្មងជាង ១០០នាក្់ផ្ង ម្រតូវបាន្សាលប់ម្ៅក្នុងតំបន្់េេ
ា ា
(Gaza) ក្នុងរយៈម្ពល ១០នលងនន្ការទាលក្់ម្រគប់ខ្បក្របស់អ៊ីម្រសាខ្អល។ ច្ំខ្

ក្ម្ៅក្នុងម្របម្ទសអ៊ីម្រសាខ្អល វិញ

មន្សែច្ំន្ន្
ួ ១២នាក្់បាន្បាត់បង់ជ្៊ី វិត។ អ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ម្របកាសថា រ៉ាខ្ក្កតម្របខ្េល ៤.០០០ម្រគប់បាន្បាញ់ម្ម្រសាច្
មក្ម្លើទឹក្ដ្៊ីអ៊ីម្រសាខ្អលម្ោយម្រក្ុមសក្មមម្របយទធក្នុងតំបន្់ហ្កាេា (Gaza)។8 ម្ន្ោះគឺជាការម្របយទធគនខាលង
ំ បំផ្តរវាង
អ៊ីម្រសាខ្អលន្ិងពួក្សក្មមម្របយទធហ្កាេា ចប់តំងព៊ីឆ្នំ ២០១៤ ។9

6

តញ់ សាម្រឿន្៖ “ក្ម្រមងអតថបទជ្ំន្យ
ួ សាមរត៊ីស៊ីព
ដ ៊ី «ន្ម្ោបាយការបរម្ទស» ឆ្នំ២០២០ ទំព័រ១៦៤-១៦៥។

7

Wang Jin, “China’s Middle East Dilemma: Israel or Palestine?”, thediplomat, January 10, 2017,

https://thediplomat.com/2017/01/chinas-middle-east-dilemma-israel-or-palestine/ (accessed May 29, 2021 at
2:37pm)
8

Bbc, “Israeli-Palestinian ceasefire comes into effect”, May 21, 2021, https://www.bbc.com/news/world-middle-

east-57195537 (accessed May 21, 2021 at 11:46am)
9

Xinhua, “Israel, Hamas agree to start ceasefire early Friday”, May 21, 2021,

http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/21/c_139959449.htm (accessed May 21, 2021 at 12:10pm)
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៤.ាានការណ៍បចចបបនន
ុ
ម្ៅនលងទ២
៊ី ១ ខ្សឧសភា ឆ្នំ២០២១ បទឈបបាញ់រវាងអ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងបា៉ា ម្េសទន្
៊ី ច្ូលជា្រាន្។ ម្ោយ
បាន្នាំមក្ន្ូវការបញ្ច ប់ការទាលក្់ម្រគប់ខ្បក្អស់រយៈម្ពល ១១នលងខ្ដ្លបាន្សាលប់មន្សែជាង ២៤០នាក្់ខ្ដ្លភាគ
ម្ម្រច្ើន្ម្ៅក្នុងតំបន្់ហ្កាេា (Gaza)។ បទឈប់បាញ់គនរវាងអ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងម្រក្ុមសក្មមម្របយទធបា៉ាម្េសទន្
៊ី ហ្កា៉ាស
(Hamas) ម្ៅក្នុងតំបន្់ហ្កាេា (Gaza)។10 នាយក្រដ្ឋមស្រន្៊ីអ
ត ម្រ៊ី សាខ្អល ម្ោក្ Benjamin Netanyahu បាន្
ម្របកាសថា គ

ៈរដ្ឋមស្រន្តស
៊ី ន្តស
ិ សអ៊ីម្រសាខ្អលបាន្យល់ម្រពមម្ៅយប់នលងទ៊ី២០ ខ្សឧសភា ព៊ីបទឈប់បាញ់គនរវាងម្អ

េែុ៊ីប ជាមួយហ្កា៉ាសម្ៅហ្កាេាស្រសទ៊ីប។ ម្សច្ក្ត៊ីសម្ម្រមច្ម្ន្ោះបាន្ម្្វើម្េើង បនាទប់ពា
៊ី ន្ការពិភាក្ារយៈម្ពល២
ម្ា៉ាងក្ន្លោះ ន្ិងម្រតូវបាន្យល់ម្រពមជាឯក្ច្ឆន្ម្ទ ោយរដ្ឋមស្រន្៊ី។
ត ជាមួយគនម្ន្ោះ អនក្នាំពក្យម្រក្ុមហ្កា៉ាស់ម្ៅហ្កាសា ម្ោក្
Hazem Qassem បាន្ន្ិោយថា "ម្របធាន្ការិោល័យន្ម្ោបាយរបស់ហ្កា៉ាសម្ោក្ Ismail Haniyeh ម្រតូវបាន្
ជ្ូន្ដ្ំ

ឹងអំពម្៊ី ពលម្វោនន្ការឈប់បាញ់គនម្ោយម្របម្ទសម្អេែុ៊ីប។

អនក្សំរបសំរល
ួ ម្អេែុ៊ីបបាន្ជ្ូន្ដ្ំ

ឹងដ្ល់

ហ្កា៉ាសថា អ៊ីម្រសាខ្អល បាន្យល់ម្រពមម្អាយាន្បទឈប់បាញ់គនម្េើយ ដ្ូម្ច្នោះម្យើងក្៏យល់ម្រពមម្អាយាន្បទ
ឈប់បាញ់គនខ្ដ្រ។ ម្យើងបាន្ទទួលការធានាព៊ីអនក្សម្រមុោះសម្រមល
ួ ថា ការឈា
ល ន្ពន្ម្លើតប
ំ ន្់ហ្កាេាន្ឹងបញ្ឈប់" ។11
សេរដ្ឋអាម្ម៉ា រិក្ សាទរបទឈប់បាញ់គន ម្ោក្ ច្ូ នបដ្ិន្ បាន្ន្ិោយថា "សេរដ្ឋអាម្ម៉ា រិក្ ន្ឹងម្្វើការតមរយៈអងា
ការសេម្របជាជាតិន្ិងអនក្ពក្់ព័ន្អ
ធ ន្តរជាតិដ្នទម្ទៀត ម្ដ្ើមប៊ីផ្ល
ត ់ជ្ន្
ំ ួយមន្សែ្ម៌ាោ៉ាងឆ្ប់រេ័ស ន្ិងម្ដ្ើមប៊ីគម្រំ ទ
ដ្ល់ការគំម្រទជាអន្តរជាតិសម្រាប់ម្របជាជ្ន្ម្ៅហ្កាេាន្ិងម្ៅក្នុងក្ិច្ចម្របឹងខ្ម្របងក្សាងម្េើង វិញម្ៅហ្កាេា

ម្យើង

ន្ឹងម្្វើក្ិច្ចសេម្របតិបតតិការម្ន្ោះជាមួយភាពជានដ្គូម្ពញម្លញ ជាមួយអាជាា្របា៉ា ម្េសទន្
៊ី មិន្ខ្មន្ហ្កា៉ាសម្ទ ក្នុងទ
ម្ងវើរមួយ ខ្ដ្លមិន្អន្ញ្ហាតឱយម្រក្ុមហ្កា៉ាសរារាំងឃ្លង
ំ អាវ្ម្ោធារបស់សួ ន្
ល ”។12 ច្ំខ្

ក្ច្ិន្ វិញក្៏បាន្សាវគមន្៍បទ

ឈប់បាញ់ ន្ិងអំពវនាវម្អាយបន្តក្ិច្ចពិភាក្ាសន្តិភាព។ ច្ិន្ថា សេគមន្៍អន្តរជាតិឥេូវចំបាច្់ម្រតូវ” ម្ឈាងនដ្ជ្ួយ
”ដ្ល់តំបន្់ម្ន្ោះ ម្េើយច្ិន្សន្ាជ្ួយ១ោន្ដ្ោលរជាជ្ំន្ួយម្រគអាសន្ន ន្ិង១ោន្ដ្ោលរម្ទៀតដ្ល់ក្ិច្ចសិតសំរបស់អងាការ
សេម្របជាជាតិសរា
ំ ប់ម្របជាជ្ន្បា៉ា ម្េសទ៊ីន្។ ច្ិន្ក្៏ន្ឹងផ្តលវា
់ ៉ា ក្់សាង
ំ ក្ូ វើដ្១៩ច្ំន្ួន្២ខ្សន្ដ្ូសដ្ល់បា៉ាម្េសទ៊ីន្ផ្ងខ្ដ្រ។
អនក្នាំពក្យម្រក្សួងការបរម្ទសច្ិន្ម្ោក្ ម្ច ល៊ីម្ជ្ៀន្ Zhao Lijian បាន្ាន្ម្របសាសន្៍ថា «ច្ិន្សាវគមន្៍បទឈប់
បាញ់រវាងភាគ៊ីទង
ំ ព៊ីរក្នុងជ្ម្ាលោះអ៊ីម្រសាខ្អល-បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្េើយសងឃឹមថាភាគ៊ីពក្់ព័ន្អ
ធ ន្វតតបទឈប់បាញ់ន្ិងការ
បញ្ច បអ
់ ម្ំ ពើេិងាម្ោយយក្ច្ិតទ
ត ក្ោក្់សពស់។ សេគមន្៍អន្តរជាតិន្ឹងជ្ំរញម្អាយបន្តក្ិច្ចពភា
ិ ក្ារក្សន្តិភាពរវាងបា៉ា
ម្េសទ៊ីន្ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងសំម្រច្បាន្ដ្ំម្ណាោះម្រសាយម្រតឹមម្រតូវពិសាតរ ម្រពមទំងឋិតម្លរមួយច្ំម្ពោះបញ្ហាបា៉ា ម្េសទ៊ីន្
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Xinhua, “Israel, Hamas agree to start ceasefire early Friday”, May 21, 2021,

http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/21/c_139959449.htm (accessed May 21, 2021 at 12:10pm)
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Channelnewsasia, “Biden hails ceasefire, vows US will help Gaza with humanitarian aid”, May 21, 2021,
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ឈរម្លើមូលោឋន្ដ្ំម្ណាោះម្រសាយរដ្ឋពរ៊ី »។13 សស្រង្ហាមម្ន្ោះ ដ្ូច្សស្រង្ហាមម្លើក្មន្ៗ គឺបាន្បញ្ច ប់ម្ោយមិន្ាន្ន្រណា
ឈន ោះ ន្រណាចញ់ច្ាស់ោស់។ ដ្ូច្ជាសស្រង្ហាមមន្ៗ ការម្របយទធគនម្រតូវបាន្បញ្ច ប់ម្ោយបទឈប់បាញ់ម្ម្រៅផ្លវូ ការ
មួយ ខ្ដ្លច្រចម្ោយម្អេែុប
៊ី ន្ិងអនក្សម្រមុោះសម្រមួលដ្នទម្ទៀត ខ្ដ្លលក្ខស ឌ ជាក្់ោក្់មិន្ម្រតូវបាន្ផ្ែពវផ្ាយជា
សាធារ

ៈ។14 បទឈប់បាញ់កាលព៊ីមន្បាន្បញ្ឈប់ការម្របយទធគនម្ោយម្ជាគជ្័យ ប៉ាខ្ន្តាន្លក្ខ

ៈផ្យម្រសួយ។

អ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងម្រក្ុមហ្កា៉ាស បាន្ម្្វើសស្រង្ហាមច្ំន្ន្
ួ ៤ ម្លើក្ ន្ិងបាញ់គនជាម្ម្រច្ើន្ម្លើក្រាប់មិន្អស់ ចប់តំងព៊ីម្រក្ុម
ឧទទមម្ន្ោះបាន្ដ្ម្ ដ ម
ើ កាន្់កាប់តំបន្់ហ្កាេាព៊ីក្ងក្ាលំងរបស់អាជាា្របា៉ា ម្េសទន្
៊ី កាលព៊ីឆ្នំ២០០៧។15
៥.គោលនគោបាយការបរគេសចិនគៅមជឈ ឹមបូព៌ា
អ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ទទួលសាាល់សាធារ
ខ្ដ្លម្្វើដ្ូម្ច្នោះ
១៩៩២។16

ច្ំខ្

ក្ច្ំ

រដ្ឋម្របជាាន្ិតច្ិន្ម្ៅខ្សមក្រាឆ្នំ១៩៥០ជារដ្ឋដ្ប
ំ ូងម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា

ងការទូតរវាងច្ិន្ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អលម្រតូវបាន្បម្ងកើតម្េើងម្ៅនលងទ២
៊ី ៤

ចប់តំងព៊ីម្ពលម្នាោះមក្ម្របម្ទសទំងព៊ីរបាន្បម្ងកើតទំនាក្់ទំន្ងឈាន្ដ្ល់ដ្ម្ំ

ខ្សមក្រា

ក្នុងឆ្នំ

រើ ទសែន្ក្ិច្ចជាម្របវតតសា
ិ

ស្រសតរបស់ម្របធានា្ិបត៊ីច្ន្
ិ Jiang Zeming ម្ៅកាន្់ម្របម្ទសអ៊ីម្រសាខ្អលក្នុងឆ្នំ២០០០ ។17 ច្ំម្ពោះបា៉ា ម្េសទន្
៊ី វិញម្ៅ
ក្នុងទសវតែឆ្នំ ១៩៦០ ម្របម្ទសច្ិន្គឺជាម្របម្ទសមិន្ខ្មន្អារា៉ា ប់ដ្ប
ំ ូងម្គខ្ដ្លាន្ទំនាក្់ទំន្ងការទូតជាមួយអងាការ
រំម្ោោះបា៉ា ម្េសទ៊ីន្(PLO) ។ ទ៊ីម្រក្ុងម្ប៉ាកាង
ំ បាន្គំម្រទជាយូរមក្ម្េើយន្ូវការបម្ងកើតរដ្ឋបា៉ាម្េសទ៊ីន្ឯក្រាជ្យន្ិងអ្ិបម្តយយ
មួយម្ៅក្នុងម្រពំខ្ដ្ន្ឆ្នំ១៩៦៧។18 ម្របម្ទសច្ិន្ក្៏ជាម្របម្ទសទ៊ីមយ
ួ ខ្ដ្លបាន្ម្បើក្ការិោល័យតំណាងមួយរបស់សួ ន្
ល ម្ៅ
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https://www.aljazeera.com/opinions/2018/10/23/will-china-abandon-the-palestinians (accessed May 21, 2021 at
7:42pm)
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ក្នុងខ្ដ្ន្ដ្៊ីបា៉ាម្េសទ៊ីន្ក្នុងម្ដ្ើមទសែវតែរ៍៦០ ន្ិងក្៏ធាលប់ទទួលម្ោក្ Yasser Arafat ចប់ពឆ្
៊ី ន ំ១៩៦៣។19 ម្ៅឆ្នំ
២០០៧ ច្ិន្ថាសលួន្ម្ៅខ្តម្បតជាាច្ិតម្ត ដ្ើមប៊ីបពវម្េតនន្ម្របម្ទសក្ំពងអភិវឌ្ឍ ម្ដ្ើមប៊ីរម
ួ ការតស៊ែូ ការម្បតជាាច្ិតម្ត ោយសលួន្ឯង
របស់បា៉ាម្េសទ៊ីន្។

ម្ៅខ្សវិច្កា
ិ ឆ ឆ្នំ

២០០៨

ម្របធានា្ិបត៊ីច្ិន្ម្ោក្េ៊ែជ្
ូ ៊ីន្តវន្ិងម្របធាន្អាជាា្រជាតិបា៉ាម្េសទន្
៊ី

Mahmoud Abbas បាន្តលស់បរូ ត ការអបអរសាទរោ៉ាងក្ក្់ម្ៅតម្ដ្ើមប៊ីអបអរសាទរសួបម្លើក្ទ៊ី ២០ នន្ការបម្ងកើត
ទំនាក្់ទំន្ងការទូតជាផ្លវូ ការរវាងច្ិន្ន្ិងបា៉ា ម្េសទន្
៊ី ។ ម្ោក្េ៊ែូបាន្ម្លើក្ម្េើងថា“ ម្របម្ទសច្ិន្ខ្តងខ្តជាអនក្គំម្រទដ្៏
មតាំ ច្ម្ំ ពោះបពវម្េតម្រតឹមម្រតូវរបស់បា៉ាម្េសទ៊ីន្ន្ិងដ្ំម្

រើ ការសន្តិភាពមជ្ឈឹម”។20 ម្ៅឆ្នំ២០១២ ម្របម្ទសច្ិន្ម្រតូវបាន្

អំពវនាវឱយាន្ការយក្ច្ិតទ
ត ក្ោក្់បខ្ន្ថមម្ទៀតច្ំម្ពោះបញ្ហាម្ៅម្ដ្ើមបូព៌ា។

បា៉ា ម្េសទន្
៊ី

បាន្សាវគមអបអរសាទរ

ងលអរបស់ច្ន្
ិ ។21 កាលព៊ីមន្ម្គលន្ម្ោបាយការបរម្ទសរបស់ច្ន្
ិ បាន្រក្ាម្គលជ្ំេរ«រក្ាការោក្់

ច្ំម្ពោះបំ

មស»ខ្តន្ម្ោបាយការបរម្ទសច្ិន្ម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ាាន្ការតលស់បរូដ ម្ោយការសម្រមបសលួន្ ន្ិងបន្តតលស់បរូ ត ខ្ដ្លមិន្
ម្ច្ោះរើងសងួតនាម្ពលអនាគតអាច្រួមបញ្ចូ លតួនាទ៊ីកាន្់ខ្តសក្មមម្ៅក្នុងដ្ំម្
មជ្ឈឹមបូព៌ាជាទសែន្វិសយ
័ សន្តិសសថាមពលរបស់ច្ន្
ិ ។

ើរការសន្តិភាពអ៊ីម្រសាខ្អល-បា៉ា ម្េសទន្
៊ី ។

ម្គលន្ម្ោបាយការបរម្ទសច្ិន្ម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ាាន្៣សំ

ខាន្់ៗ៖ ១.ទំនាក្់ទំន្ងពេភាគ៊ី ២.ការសម្រមបសលួន្ម្្វើឱយទំនាក្់ទន្
ំ ងវិជ្ា
ជ ន្អាទិភាពជាយទធសាស្រសត22 ៣. សម្រតូវរបស់
មិតត ប៉ាខ្ន្តមន្
ិ ខ្មន្ជាសម្រតូវរបស់សំ។
ាុ 23
៥.១.ជំេររបស់ចិនចំគពោះជគ្លោះ រវាងបា៉ាគេសទន
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ិ ច្ំម្ពោះជ្ម្ាលោះ រវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្-អ៊ីម្រសាខ្អល៣
ច្ំ
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ច្៖24
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ឆ ឆ្នំ២០១២ “ច្ិន្ាន្បំ

ងយក្ច្ិតទ
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ទ៊ី១.ម្ដ្ើមម្េតនន្ការម្ក្ើន្ម្េើងនន្សាថន្ភាពម្ន្ោះ

គឺម្ោយសារការមិន្ាន្ដ្ំម្ណាោះម្រសាយណាមួយអស់រយៈ

ម្ពលជាយូរមក្ម្េើយ ខ្ដ្លអាច្ម្ោោះម្រសាយបញ្ហាបា៉ា ម្េសទន្
៊ី បាន្។ ជាពិម្សសក្នុងរយៈម្ពលប៉ានាមន្ឆ្នំល៊ីៗ
ម ម្ន្ោះ ដ្ំម្
ការសន្តិភាពម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ាបាន្ឃ្លតឆ្ងយព៊ីផ្វូល ម្ដ្ើម

ើរ

ម្េើយដ្ំម្ណាោះម្រសាយរបស់ម្រក្ុមម្របឹក្ាសន្តិសសអងាការសេ

ម្របជាជាតិមន្
ិ ម្រតូវបាន្អន្វតតម្ោយយក្ច្ិតទ
ត ក្ោក្់ម្នាោះម្ទ ជាពិម្សសសិទធរិ បស់បា៉ាម្េសទន្
៊ី ក្នុងការក្សាងរដ្ឋឯក្រាជ្យ
មួយម្រតូវបាន្រំម្ោភបំពន្ជាបន្តបនាទប់

ន្ិងសាថន្ភាពលំបាក្របស់ម្របជាជ្ន្បា៉ា ម្េសទន្
៊ី ខ្ដ្លនាំឱយកាន្់ខ្តអាម្រក្ក្់ម្េើ

ងៗនន្ការម្របឈមមសរបស់បា៉ាម្េសទ៊ីន្ ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អល ម្រពមទំងការជ្ម្ាលោះមតងម្េើយមតងម្ទៀត។ ម្បើគមន្ដ្ំម្ណាោះ
ម្រសាយពិតម្របាក្ដ្នន្បញ្ហាបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្ទម្នាោះ បា៉ា ម្េសទន្
៊ី ន្ិងអម្រ៊ី សាខ្អល ក្៏ដ្ូច្ជាមជ្ឈឹមបូព៌ាន្ឹងមិន្អាច្ទទួលបាន្សន្តិ
ភាពពិតម្របាក្ដ្ម្នាោះម្ទ។
ទ៊ី២. អវខ្៊ី ដ្លក្ំពងគបសងកតម្់ ពលម្ន្ោះគឺបទឈប់បាញ់គន ន្ិងការបញ្ឈប់អំម្ពើេឹងា ម្េើយម្រក្ុមម្របឹក្ាសន្តិ
សសម្រតូវាន្ទំន្ួលសសម្រតូវក្នុងការខ្សវងរក្ការដ្ំម្ណាោះម្រសាយទំងម្នាោះឱយបាន្ឆ្ប់។ ម្របម្ទសច្ិន្ក្នុងនាមជាម្របធាន្
ម្រក្ុមម្របឹក្ាសន្តិសសសម្រាប់ខ្សឧសភា

បាន្ជ្ំរញឱយម្រក្ុមម្របឹក្ាម្ន្ោះម្្វើក្ិច្ចពម្ិ ម្រគោះម្ោបល់ជាបនាទន្់ច្ន្
ំ ន្
ួ ព៊ីរ

ជ្ម្ាលោះរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្-អ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងបាន្ម្្វម្ើ សច្ក្ត៊ីម្រពងម្សច្ក្ត៊ីម្របកាសព័ត៌ាាន្ក្នុងម្គលបំ

សតព
៊ី ៊ី

ងម្ដ្ើមប៊ីដ្ឹក្នាំម្រក្ុម

ម្របឹក្ាម្ន្ោះឱយអន្វតតសក្មមភាពទំងម្នាោះ។
ទ៊ី៣. មម្្ាបាយច្ងម្ម្រកាយមួយម្ច្ញព៊ីបញ្ហាបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ គឺសត
ិថ ម្ៅក្នុងការអន្វតតដ្ម្ំ ណាោះម្រសាយរវាងរដ្ឋទង
ំ
ព៊ីរ។ ម្របម្ទសច្ិន្ន្ឹងម្្វជា
ើ ាចស់ផ្ោះទ នន្ការជ្ខ្ជ្ក្ម្ដ្ញម្ោលគនម្ោយម្បើក្ច្ំេម្ៅម្លើបញ្ហាជ្ម្ាលោះរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្- អ៊ី
ម្រសាខ្អល ម្ៅឯម្រក្ុមម្របឹក្ាសន្តិសសអងាការសេម្របជាជាតិ ម្េើយរំពឹងថាម្រគប់ភាគ៊ីទង
ំ អស់ន្ឹងបម្ញ្ច ញសំម្េងរួម
គនម្លើបញ្ហាម្ន្ោះ។
៦. ជគ្លោះរវាងអុីស្រាអអល និងបា៉ាគេសទន
ី ក្នងបរ
ិេចិននិងអាគម៉ារ ិក្
ុ
ម្របម្ទសច្ិន្ន្ិងរសែុ៊ីបាន្ម្ម្រតៀមសលួន្ជាម្ម្រសច្ម្ដ្ើមប៊ីម្្វើជាាចស់ផ្ោះទ ក្ិច្ចពិភាក្ារវាងអ៊ីម្រសាខ្អលន្ិងបា៉ា ម្េសទន្
៊ី
ក្នុងម្គលបំ

ងបញ្ច បអ
់ ំម្ពើេង
ិ ាខ្ដ្លក្ំពងម្ក្ើន្ម្េើងម្ៅតំបន្់ហ្កាេា។25 រដ្ឋមស្រន្៊ីកា
ត របរម្ទសច្ិន្ម្ោក្ វា៉ា ង យ៊ី

បាន្ន្ិោយថាម្របម្ទសច្ិន្ន្ឹងបម្ងកន្
ើ ក្ិច្ចសិតសំម្របឹងខ្ម្របងម្ដ្ើមប៊ីម្លើក្ក្មពស់ក្ិច្ចច្រចសន្តិភាពន្ិងបំម្ពញកាតពវក្ិច្ចរបស់
សលួន្ជាម្របធាន្ម្រក្ុមម្របឹក្ាសន្តស
ិ សអងាការសេម្របជាជាតិ។ ម្យើងសូមបញ្ហជក្់មង
ត ម្ទៀតន្ូវការអម្ញ្ជ ើញរបស់អ៊ីម្រសាខ្អ
លន្ិងបា៉ា ម្េសទន្
៊ី ម្ដ្ើមប៊ីច្រចម្ៅក្នុងម្របម្ទសច្ិន្ម្េើយម្យើងសាវគមន្៍អនក្តំណាងនន្ភាគ៊ីទង
ំ ២មក្កាន្់ម្របម្ទសច្ិន្
សម្រាប់ការច្រចម្ោយតទល់។26 ការខ្ដ្លម្ោក្វា៉ា ងច្ង់ម្្វជា
ើ ាចស់ផ្ោះទ ក្ិច្ចច្រចសន្តិភាពរវាងអ៊ីម្រសាខ្អលន្ិងបា៉ា ម្េ
សទ៊ីន្មិន្ម្រតឹមខ្តជាសារមួយម្ៅកាន្់សេរដ្ឋអាម្ម៉ា រិក្ប៉ាម្ណា
ណ ោះម្ទប៉ាខ្ន្តក្៏ជាម្គលបំ
25

ងរបស់ទម្រ៊ី ក្ុងម្ប៉ាកាង
ំ ក្នុងការ

Tass, “Russia ready to host talks between Palestine, Israel”, March 31, 2021,

https://tass.com/politics/1272649 (accessed May 18, 2021 at 11:39am)
26

Reuters, “China plans to invite Palestinians and Israelis for talks - Al-Arabiya”, March 24, 2021,

https://www.reuters.com/article/us-china-mideast-israel-yemen-idUSKBN2BG10E (accessed May 17, 2021 at
9:33am)
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ច្ូលរួមម្ោយសលួន្វាតទល់ម្ៅក្នុងបញ្ហាខ្ដ្លម្របឈមមសន្ឹងមជ្ឈឹមបូព៌ា

ខ្ដ្លច្ិន្ជាតួអងាសខា
ំ ន្់ម្ដ្ើមប៊ីជ្ំរញបទឈប់

បាញ់ តួនាទ៊ីម្រក្ុមម្របឹក្ាសន្តិសសអងាការសេម្របជាជាតិ ន្ិងសន្តិភាព។27 ច្ិន្ជាម្របម្ទសទ៊ីមយ
ួ ខ្ដ្លនាំម្ម្របងអរ៊ី ៉ាងច្
់ ូល
ក្នុងម្រសុក្។ ម្ៅអងាការសេម្របជាជាតិ ច្ិន្បាន្បដ្ិម្ស្មិន្ោក្់ទ ឌ ក្មមខ្បបោ៉ាងដ្ូច្ជាទ ឌ ក្មមខ្ដ្លបណា
ត បសចម
ិ
ម្របម្ទសបាន្ោក្់ម្ៅម្លើអរ៊ី ៉ាង់។

ម្ោយខ្េក្

អ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ោក្់ក្ំេិតដ្ល់អ៊ីរ៉ាងម្់ ្វើោ៉ាងណាបញ្ឍប់សក្មមភាព

ពម្រង៊ីក្ធាតអ៊ែយរា៉ា ញុម្ំ អាយបាន្ ម្ៅរដ្ូវម្ៅត ឆ្នំ២០១៣។ ក្នុងទំនាក្់ទំន្ងសលួន្ជាមួយអ៊ីម្រសាខ្អល ម្រក្ុងម្ប៉ាកាង
ំ សងឃឹមថា
ន្ឹងអាច្បន្ថយឥទធព
ិ លរបស់អាម្ម៉ា រិក្ម្ៅម្លើអ៊ីម្រសាខ្អលបាន្សលោះ។28 កាលព៊ីឆ្នំ២០១៧ បា៉ា ម្េសទន្
៊ី ច្ង់ឱយច្ិន្ជ្ំន្ួសអា
ម្មរិក្ក្នុងការម្ោោះម្រសាយបញ្ហាជាមួយអ៊ីម្រសាខ្អល។29
មួយសេរដ្ឋអាម្ម៉ា រិក្ម្នាោះ

ម្បើម្រក្ម្េក្ម្មើលាខងខ្ដ្លអ៊ីម្រសាខ្អលាន្ទំនាក្់ទំន្ងលអជា

ម្េើយម្បើម្រក្េក្ម្មើលាខងម្ទៀតរវាងម្របម្ទសច្ិន្ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អលាន្ទំនាក្់ទន្
ំ ងពិម្សស

មួយខ្ដ្លវិលម្រតេប់មក្រក្ម្របវតតិសាស្រសតម្េើយាន្មូលោឋន្ម្រគឹោះនន្តម្រមូវការម្សដ្ឋក្ិច្ន្
ច ិងសងាមទំម្ន្ើបប៉ាខ្ន្តសេរដ្ឋ
អាម្ម៉ា រិក្ាន្ការម្រពួយបារមភ អំព៊ីការម្ក្ើន្ម្េើងន្ូវទំនាក្់ទន្
ំ ងច្ិន្ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អល។30 លវ៊ីម្បើាន្ជ្ម្ាលោះបា៉ា ម្េសន្
៊ី ិងអ៊ី
ម្រសាខ្អល ច្ិន្បាន្ម្ម្របើភាពបទខ្បន្ោ៉ាងខាលង
ំ ម្ដ្ើមប៊ីក្ំឱយប៉ាោះពល់ដ្ល់ភាគ៊ីណាមួយ ឥរិោបលច្ិន្នាម្ពលម្ន្ោះក្៏ច្ម្ំ ពល
ាន្ការម្របក្ួតម្របខ្ជ្ងគនខាលង
ំ រវាងមហ្កអំណាច្ទំងព៊ីរ។
៧.អងគការសេស្របជាជាត្ិ
កាលព៊ីឆ្នំ២០១៧ អងាការសេម្របជាជាតិម្ថាកលម្ទសសេរដ្ឋអាម្ម៉ា រិក្ ព៊ីម្រឿងទទួលសាាល់ម្េែរយសាេឹម
។ បនាទប់ពរ៊ី ោឋភិបាលម្ោក្ដ្ូណាល់ ម្រតំ បាន្ទទួលសាាល់ ទ៊ីម្រក្ុងម្េែរយសាេឹម ជារដ្ឋធាន្៊ីរបស់អ៊ីម្រសាខ្អល។
ម្របម្ទស១២៨ ក្នុងម្នាោះាន្ម្របម្ទស្ំៗម្ៅអឺរប
៉ា ខ្ដ្លសទធខ្តជាសមពន្
័ ម
ធ ិតរត បស់អាម្ម៉ា រិក្ បាន្រួមគន ម្បាោះម្ឆ្នតអន្ម័
តម្សច្ក្ត៊ីសម្ម្រមច្ច្ិតត ខ្ដ្លាន្សលឹមសារម្ថាកលម្ទសសេរដ្ឋអាម្ម៉ា រិក្ម្ន្ោះ ម្បើម្ទោះប៊ីជាម្ោក្ដ្ូណាល់ ម្រតំ បាន្គំរាម
ថាន្ឹងតតច្់ជ្ំន្ួយេិរញ្ាវតថក្
ុ ៏ម្ោយ។31 សាធារ

27

រដ្ឋម្របជាាន្ិតច្ិន្ខ្ដ្លកាន្់តខ្ំ

ងជាម្របធាន្ម្រក្ុមម្របឹក្ាសន្តិសស

Ali Abo Rezeg, “‘China’s offer to host Israel-Palestine talks is opportunity’”, aa, April 06, 2021,

https://www.aa.com.tr/en/middle-east/-china-s-offer-to-host-israel-palestine-talks-is-opportunity-/2199446
(accessed May 17, 2021 at 8:39pm)
28

ម្រពំ ម្សឿន្ សូល៊ីណា៖ ច្ោះផ្ាយនលងទ៊ី៤ ខ្សឧសភា ឆ្នំ២០១៣ “ច្ិន្ទទួលម្មដ្ឹក្នាំអ៊ីម្រសាខ្អលន្ិងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្ៅសបាតេ៍ម្ម្រកាយ” វិទយុបារាំង,

https://www.rfi.fr/km/La-Chine-accueillera-Netanyahu-et-Abbas (accessed May 19, 2021 at 8:29pm)
29

តន្ ចន្់ រិទធរា៉ា ៖ ច្ោះផ្ាយនលងទ៊ី២៧ ខ្ស្នូ ឆ្នំ២០១៧៖ “បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ច្ង់ឲ្យច្ិន្ជ្ំន្ួសអាម្មរិក្ក្នុងការម្ោោះម្រសាយបញ្ហាជាមួយអ៊ីម្រសាខ្អល”

លម៊ីៗ, https://thmeythmey.com/?page=detail&id=60093 (accessed May 24, 2021 at 9:11pm)
30

Zhu Zhiqun, “Israel: Caught between a rock and a hard place with China and the US”, thinkchina, November

22, 2019, https://www.thinkchina.sg/israel-caught-between-rock-and-hard-place-china-and-us (accessed May 24,
2021 at 9:29pm)
31

ម៉ាម ពិស៊ី៖ ច្ោះផ្ាយនលងទ៊ី២២ ខ្ស្នូ ឆ្នំ២០១៧ “អងាការសេម្របជាជាតិម្ថាកលម្ទសសេរដ្ឋអាម្ម៉ា រិក្ ព៊ីម្រឿងទទួលសាាល់ម្េែរយសាេឹម”

វិទយុបារាំង, www.rfi.fr/km/america/អងាការសេម្របជាជាតិ-ម្ថាកលម្ទស-សេរដ្ឋអាម្ម៉ា រិក្-ម្រឿង-ទទួលសាាល់-ម្រក្ុង-ម្េែរយសាេឹម
(accessed May 20, 2021 at 10:39pm)
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អ.ស.បម្ៅខ្សឧសភា ឆ្នំ២០២១ម្ន្ោះបាន្ពាោមជាម្ម្រច្ើន្ដ្ងក្នុងប៉ានាមន្នលងល៊ីៗ
ម ម្ន្ោះរួមជាមួយម្របម្ទសដ្នទម្ទៀតម្ដ្ើមប៊ី
ឱយាន្ដ្ំម្ណាោះម្រសាយមួយខ្ដ្លម្រតូវបាន្អន្វតត។

ម្ទោះោ៉ាងណាក្ិច្ចសិតសំម្របឹងខ្ម្របងម្ន្ោះបាន្បរាជ្័យម្ោយសារខ្ត

ាន្ការម្របឆ្ំងព៊ីសេរដ្ឋអាម្ម៉ា រិក្។ ទន្ទឹមន្ឹងម្ន្ោះរដ្ឋមស្រន្ត៊ីការបរម្ទសច្ិន្ម្ោក្វា៉ា ងយ៊ីបាន្រំលក្
ឹ ម្េើង វិញន្ូវតម្រមូវការ
សម្រាប់ការសន្ទនាគនម្ៅក្នុងម្រក្បស័ ឌ នន្ដ្ំម្ណាោះម្រសាយនន្រដ្ឋទង
ំ ព៊ីរ។32

៨.ការគលើក្គេើងពីដំគ

ោះស្រាយរបស់ចន
ិ

ម្ដ្ើមប៊ីម្្លើយតបម្ៅន្ឹងសាថន្ភាពតន្តឹងបច្ចប
ុ បន្នរដ្ឋមស្រន្ត៊ីការបរម្ទសច្ិន្ ម្ោក្ វា៉ា ង យ៊ីបាន្ោក្់ម្ច្ញន្ូវ
សំម្

ើ ៤ ច្ំ

ច្៖33

ទ៊ី១.បទឈប់បាញ់ន្ិងការបញ្ឈប់អម្ំ ពើេិងាគឺជាអាទិភាពដ្ំបង
ូ បងអស់។ ម្របម្ទសច្ិន្ម្ថាកលម្ទសោ៉ាងខាលង
ំ
ច្ំម្ពោះអំម្ពើេឹងាម្របឆ្ំងន្ឹងជ្ន្ស៊ី វិល

ម្េើយជាលមម
៊ី ង
ត ម្ទៀតបាន្ជ្ំរញឱយភាគ៊ីទង
ំ ព៊ីរបញ្ឈប់ជាបនាទន្់ន្ូវសក្មមភាព

ម្ោធា ន្ិងបញ្ឈប់សក្មមភាពខ្ដ្លម្្វើឱយសាថន្ភាពកាន្់ខ្តោ៉ាប់យឺន្ម្ៅ រួមទំងការវាយម្របហ្ករតមអាកាស ការវាយ
លក្ម្លើដ្៊ី ន្ិងការបាញ់ម្រគប់រ៉ាខ្ក្កត។
ទ៊ី២.ជ្ំន្ួយមន្សែ្ម៌ាគជា
ឺ តម្រមូវការបនាទន្់។ ម្របម្ទសច្ិន្ទទូច្ដ្ល់អ៊ីម្រសាខ្អលឱយបំម្ពញកាតពវក្ិច្ចរបស់សួ ន្
ល
ម្ោយអន្ម្ោមតមសន្ធស
ិ ញ្ហាអន្តរជាតិ ម្ោយម្លើក្ម្ចលរាល់ការរាំងសទោះ ន្ិងការម្ោមព័ទធតំបន្់ហ្កាេាឱយបាន្
ឆ្ប់តមខ្ដ្លអាច្ម្្វើម្ៅបាន្ម្ដ្ើមប៊ីធានាន្ូវសវតថិភាព

ន្ិងសិទធិរបស់ជ្ន្ស៊ី វិលម្ៅក្នុងទឹក្ដ្៊ីបា៉ាម្េសទ៊ីន្ខ្ដ្លសលួន្កាន្់

កាប់ ម្េើយផ្តល់ន្វូ ជ្ំន្ួយមន្សែ្ម៌ា។ សេគមន្៍អន្តរជាតិម្រតូវផ្តលជ្
់ ំន្ួយមន្សែ្ម៌ាដ្ល់បា៉ាម្េសទ៊ីន្ ម្េើយអងាការ
សេម្របជាជាតិម្រតូវខ្តម្ដ្ើរតួនាទ៊ីសម្រមបសម្រមួលម្ដ្ើមប៊ីម្ច្ៀសវាងម្ម្រគោះមេន្តរាយមន្សែ្ម៌ា្ន្
ង ់្រង ។
ទ៊ី៣.ការគំម្រទព៊ីអន្តរជាតិគជា
ឺ កាតពវក្ិច្ចច្មបងមួយ។

ម្រក្ុមម្របឹក្ាសន្តស
ិ សអងាការសេម្របជាជាតិម្រតូវខ្ត

ចត់ វិធាន្ការោ៉ាងមឺងា៉ាត់ម្ៅម្លើជ្ម្ាលោះរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ - អ៊ីម្រសាខ្អល ខ្ដ្លបញ្ហជក្់ជាលម៊ីន្វូ ការគំម្រទរបស់សួ ន្
ល ច្ំម្ពោះ
ដ្ំម្ណាោះម្រសាយរវាងរដ្ឋ ន្ិងរដ្ឋ ន្ិងជ្ំរញឱយសាថន្ភាពម្ន្ោះ្ូរម្រសាល វិញម្ៅម្ពលឆ្ប់ៗម្ន្ោះ។
ទ៊ី៤.ដ្ំម្ណាោះម្រសាយរវាងរដ្ឋទង
ំ ព៊ីរគឺជាមម្្ាបាយម្រគឹោះ។ ម្របម្ទសច្ិន្គំម្រទភាគ៊ីទង
ំ ព៊ីរក្នុងការបន្តក្ិច្ចច្រច
សន្តិភាពម្ោយខ្ផ្អក្ម្លើដ្ម្ំ ណាោះម្រសាយរវាងរដ្ឋទង
ំ ២ ឱយបាន្ឆ្ប់ម្ដ្ើមប៊ីបម្ងកើតរដ្ឋឯក្រាជ្យមួយរបស់បា៉ាម្េសទ៊ីន្ខ្ដ្ល
ទទួលបាន្អ្ិបម្តយយភាពម្ពញម្លញជាមួយទ៊ីម្រក្ុងម្យរូសាេឹមខាងម្ក្ើតខ្ដ្លជារដ្ឋធាន្៊ីរបស់សួ ន្
ល ន្ិងខ្ផ្អក្ម្ៅម្លើម្រពំ
ខ្ដ្ន្ឆ្នំ ១៩៦៧ ន្ិងជាមូលោឋន្នន្ការរួមរស់ម្ោយសន្តិភាពរបស់បា៉ាម្េសទ៊ីន្ ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អល ការទទួលសាាល់ន្វូ ការរួម
រស់ជាមួយគនម្របក្បម្ោយសសដ្មរមនានន្ម្របជាជាតិអារា៉ា ប់ ន្ិងជ្វ៊ីេវ ម្រពមទំងទទួលសាាល់ន្វូ សន្តិភាពយូរអខ្ងវងម្ៅ
មជ្ឈឹមបូព៌ា។
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៩.សននិដ្ឋាន
ន្ម្ោបាយការបរម្ទសច្ិន្ម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ាាន្ដ្ំម្

ើរជាវិជ្ា
ជ ន្តមរយៈ ច្ិន្អាច្បំម្ពញតម្រមូវការដ្ល់ភា

គ៊ីាខងម្ទៀត មិន្ោក្់មសាត់ខ្តបង្ហាញមស ការអន្វតតន្ម្ោបាយទំនាក្់ទន្
ំ ងពេភាគ៊ី មិន្ម្ម្រជ្ៀតខ្ម្រជ្ក្ក្ិច្ចការនផ្ទក្នុង
សម្រតូវរបស់មិតប
ត ខ្ន្ត
៉ា មន្
ិ ខ្មន្ជាសម្រតូវរបស់សំាុ ម្ទោះប៊ីជាតំបន្់ម្ន្ោះាន្បញ្ហាខ្តច្ិន្អាច្ទញម្របម្ោជ្ន្៍ជាពិម្សសមស
ាត់ច្ិន្ម្ៅម្លើឆ្ក្អន្តរជាតិខ្ដ្លផ្ទយ
ុ ម្ៅន្ិងអាម្ម៉ា រិក្នដ្ាខងលក្់អាវ្នដ្ាខងការពរសិទធមន្សែ។ ប៉ាខ្ន្តម្ទោះោ៉ាង
ណាក្៏អាម្ម៉ា រិក្មិន្ខ្មន្ជាអនក្ចញ់ម្ៅក្នុងជ្ម្ាលោះម្ន្ោះខ្ដ្រ។

ច្ំខ្

ក្អងាការសេម្របជាជាតិ វិញម្ៅក្នុងជ្ម្ាលោះម្ន្ោះគឺ

ាន្ទឹក្ាត់សាប។
ម្បើគិតព៊ីបញ្ហាម្ទវភាគ៊ីរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ន្ិងអ៊ីម្រសាខ្អល គឺម្មដ្ឹក្នាំជាអនក្ឈន ោះ ពលរដ្ឋជាអនក្ចញ់ ម្ពលគឺ
ម្េតការ

៍ម្ន្ោះម្ក្ើតម្េើងច្ំម្ពលខ្ដ្លាន្ វិបតតន្
ិ ម្ោបាយម្ៅអ៊ីម្រសាខ្អលម្ោយម្ោក្ Nethanyahu ជ្ិតឈាន្

ដ្ល់ការបម្ងកើតរោឋភិបាលលម៊ី ន្ិងទាលក្់ម្ោក្ម្ច្ញព៊ីតខ្ំ
៤ដ្ងក្នុងរយៈម្ពល២ឆ្នំ។ ច្ំខ្

ង បនាទប់ពកា
៊ី រម្បាោះម្ឆ្នតមិន្ាន្អនក្ឈន ោះច្ាស់ោស់ច្ំន្ន្
ួ

ក្បា៉ា ម្េសទន្
៊ី គឺាន្បញ្ហានផ្ទក្នុងមិន្ាន្ការឯក្ភាពជាតិ ជាសរបលទធផ្លនន្ជ្ម្ាលោះ

ម្ន្ោះគឺជាបទឈប់បាញ់ដ្ផ្
៏ យម្រសួយ។
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