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គោលនគោបាយការបរគេសចិន៖ ក្នងុជគ ល្ ោះបា៉ា គេសទនី និងអុីស្រាអអល  
 
១.គសចក្ដីគ្ដើម 

 
បច្ចបុបន្នចិ្ន្ក្នុងនាមជារដ្ឋសខំាន្់មួយសម្រាប់គម្ម្រាង“ខ្សែម្រក្វាត់មួយផ្លវូមយួ”សម្រាប់់ភូមសិាស្រសត

ន្ម្ោបាយម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា ាន្ដ្ំម្ ើរការម្ៅបាន្ដ្រាបណា សថិរភាពន្ម្ោបាយអ ៊ីម្រសាខ្អលខ្ដ្លជាទ៊ីតំងភូមសិា

ស្រសតមួយជាចបំាច់្សម្រាប់ការចូ្លរួមម្សដ្ឋកិ្ច្ចរបស់ម្របម្ទសចិ្ន្ម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា ។1 ចិ្ន្ខាល ច្អសថិរភាពម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា

ម្ោយម្របម្ទសចិ្ន្បាន្បង្ហា ញសលួន្ជាយូរមក្ម្េើយថាជាអនក្គមំ្រទដ្៏រឹងាំដ្លប់ ពវម្េត បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ ទន្ទមឹន្ឹងការក្សាង

ទំនាក់្ទំន្ងន្ម្ោបាយម្សដ្ឋកិ្ច្ចន្ិងម្ោធាកាន្់ខ្តជ្ិតសនិទធជាមយួអ ៊ីម្រសាខ្អល។2 ចិ្ន្ាន្វតតាន្ជាម្ម្រច្ើន្ឆ្ន ំមក្ម្េើយ 

ម្ៅតំបន្់ម្ដ្ើមបូព៌ា ម្ោយចិ្ន្គិតម្រឿងមួយម សគត់ គមឺ្្វើជ្នំ្ួញព ជិ្ជក្មម ម្ោយមិន្យក្សលួន្ម្ៅពក់្ព័ន្ធន្ឹងសស្រង្ហា ម 

ជ្ម្ាល ោះម្របោប់អាវ ្ម្ៅក្នុងតំបន្់ម្ដ្ើមបពូ៌ា ម្នាោះម្ទ។ ម្ដ្ើមប៊ីម្របម្ោជ្ន្៍ម្សដ្ឋកិ្ច្ចរបស់សលួន្ ច្ិន្បាន្ម្របកាន្ជ់្ំេរ  

អពាម្រកិ្ត មនិ្ចូ្លម្ៅកាន្ម់្ជ្ើងរបស់ភាគ៊ីណាទងំអស់។3 យ ទធសាស្រសតមជ្ឈឹមបូព៌ា របស់ម្របម្ទសចិ្ន្ម្តត តម្ៅម្លើការ

រក្ាសន្តិស សថាមពលរបស់សលួន្ម្ដ្ើមប៊ីទញយក្ទ៊ីផ្ារ ន្ិងឱកាសវិន្ិម្ោគសម្រាប់អាជ្៊ីវក្មមចិ្ន្។ ការទូតចិ្ន្ម្ៅមជ្ឈឹ

មបូព៌ា ជាញឹក្ញាប់ម្រតូវបាន្ម្គយក្មក្ម្ម្របើជាមួយស ន្ទរក្ថាខ្ដ្លសងកត់្ងន្់ម្លើម្របធាន្បទនន្ការម្គរពគន ម្ៅវញិម្ៅ

មក្ន្ិងកិ្ច្ចសេម្របតិបតតិការ។4 ម្ៅម្លើឆ្ក្អន្តរជាតិចិ្ន្បាន្បង្ហា ញសក្មមភាពការទូតសនោះខ្សនងជាអនក្សម្រមបសម្រមលួ

ោ៉ា ងសក្មមជាពមិ្សសម្ៅអងាការសេម្របជាជាតិ ប៉ា ខ្ន្តអាម្ម៉ារិក្បាន្ជ្ំទសម់និ្ឱយម្ច្ញម្សច្ក្ដ៊ីខ្លលងការ ម៍្លើវបិតតិ

ម្ន្ោះម្ោយសអំាងថា សលួន្កំ្ព ងម្ោោះម្រសាយជ្ម្ាល ោះ ខ្តរដ្ឋមស្រន្ត៊ីការបរម្ទសចិ្ន្ម្ោក្ វា៉ា ង យ៊ី ខ្ដ្លដ្ឹក្នាកិំ្ច្ចម្របជ្ បំាន្

បង្ហា ញការម្សាក្សាត យ ន្ងិទមទរឱយអាម្ម៉ារិក្ម្រតូវម្ច្ោះទទួលស សម្រតូវម្លើបញ្ហា សលួន្។ ចិ្ន្ថាម្យើងអំពវនាវឱយ

អាម្ម៉ារិក្ទទួលស សម្រតូវម្លើបញ្ហា សលួន្ឱយបាន្ម្រតឹមម្រតូវ។5  
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២.ស្របវត្តិជគ ល្ ោះវាងបា៉ា គេសទនី នងិអុីស្រាអអល  
ម្ដ្ើមប៊ីយល់បាន្ព៊ីជ្ម្ាល ោះ រវាងម្របម្ទសទងំព៊ីម្គម្រតូវម្រតេប់ម្ៅម្មើលម្រឿងអត៊ីតកាលនាឆ្ន ំ១៩៤៧។ ម្ៅឆ្ន ំ

ម្នាោះ អងាការសេម្របជាជាតិបាន្សម្ម្រមច្កាត់ ទឹក្ដ្៊ីបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ ខ្ដ្លសថិតម្ៅម្ម្រកាមការកាន្់កាប់របស់អាណាន្ិគម

ន្ិយមអង់ម្គលសជាប៊ីចំ្ខ្ ក្។ មួយចំ្ខ្ ក្សម្រាបប់ម្ងកើតរដ្ឋជ្វ៊ីេវ មួយចំ្ខ្ ក្ម្ទៀត សម្រាបប់ម្ងកើតរដ្ឋឥសាល ម ន្ិង

មួយចំ្ខ្ ក្ច្ ងម្ម្រកាយ សថតិម្ៅម្ម្រកាមការម្រគប់ម្រគងពិម្សសរបសអ់ងាការសេម្របជាជាតិ។ ប៉ា ខ្ន្តម្ៅម្ពលខ្ដ្ល

អង់ម្គលស ចក្ម្ច្ញខ្លងកាន្ក់ាប់ទឹក្ដ្៊ី បា៉ា ម្េសទ៊ីន្តម្ៅម្ទៀត សស្រង្ហា មអារា៉ាប់ ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ផ្ទោុះម្េើង។ ជាលទធ

ផ្លម្របម្ទសអ ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ចប់កំ្ម្ ើតម្េើងម្ៅឆ្ន ំ១៩៤៨ ខ្ដ្លាន្ម្េែរ យសាេមឹ (Jerusalem) ខាងលិច្ជា

រដ្ឋធាន្៊ី។ ចំ្ខ្ ក្ម្េែរ យសាេឹម ខាងម្ក្ើត បាន្ធាល ក់្ម្ៅក្នងុនដ្ម្រគប់ម្រគងរបសរ់ាជាណាច្ម្រក្េែក្ោន្៊ី។ ម្ៅក្នុងឆ្ន ំ

១៩៦៧ ជ្័យជ្ន្នោះដ្៏គួរឱយភាា ក់្ម្ផ្អើលរបស់អ ៊ីម្រសាខ្អលក្នុងសស្រង្ហា មម្របយ ទធគន ខ្ត៦នលង ជាមយួម្រកុ្មម្របម្ទសអារា៉ាប ់ បាន្

ម្្វើឱយអ ៊ីម្រសាខ្អលដ្ម្ ត ើមម្រគប់ម្រគងម្រកុ្ងម្េែរ យសាេមឹខាងម្ក្ើត ន្ិងភាជ ប់ទឹក្ដ្៊ីស ៊ីេែក្ោន្៊ី ន្ងិហ្កក េារបស ់

បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្ៅក្នុងទឹក្ដ្៊ីរបស់អ ៊ីម្រសាខ្អល។ ម្ៅឆ្ន ំ១៩៨០ សភាអ ៊ីម្រសាខ្អលបាន្អន្ ម័តច្ាប់ ខ្ដ្លបាន្ខ្ច្ងថា ម្េែ

រ យសាេមឹ ជារដ្ឋធាន្៊ី អមតៈ ន្ិងខ្ដ្លមនិ្អាច្ព ោះខ្ច្ក្បាន្របសអ់ ៊ីម្រសាខ្អល។ តំងព៊ីម្ពលម្នាោះមក្ អ ៊ីម្រសាខ្អលបាន្

ម្បាោះតំងទ៊ី សាថ ប័ន្សំខាន្់ៗរបសស់លួន្ ម្ៅម្លើទឹក្ដ្៊ីម្េែរ យសាេឹម ខាងលិច្ ខ្ដ្លាន្ដ្ូច្ជា រដ្ឋសភា ្នាគរក្ណាត

ល ម្េើយន្ិងត ោការកំ្ពូលរបស់អ ៊ីម្រសាខ្អល។ ម្ម្រៅខ្តព៊ីទ៊ីតំងរដ្ឋបាល អ ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ពម្រង៊ីក្ផ្ងខ្ដ្រលំម្ៅឋាន្ 

ម្ៅក្នុងទឹក្ដ្៊ីម្េែរ យសាេឹមខាងម្ក្ើត។ អាម្ម៉ារិក្ន្ិងម្របម្ទសម្ៅអឺរ៉ា បបាន្ចត់ទ ក្ការច្ូលកាន្់កាប់របសអ់ ៊ីម្រសាខ្អល 

ម្ៅម្េែរ យសាេមឹខាងម្ក្ើតថា ស សន្ឹងច្ាប់អន្តរជាត ិន្ិងបាន្បដ្មិ្ស្មិន្បតរូទ៊ីតំងសាថ ន្ទតូរបស់សលួន្ ម្ៅម្ៅម្េែ

រ យសាេមឹ។ ម្ៅក្នុងកិ្ច្ចម្រពមម្ម្រពៀងម្រកុ្ងអូសលូ ឆ្ន ំ១៩៩១ ខ្ដ្លម្តត តសំខាន្់ម្ៅការច្រច សន្តភិាព អ ៊ីម្រសាខ្អល បា៉ា ម្េ

សទ៊ីន្ ម្គបាន្ម្របម្មើលម ន្ខ្ដ្រថា ម្េែរ យសាេមឹខាងម្ក្ើត ន្ឹងកាល យជាអនាគតរដ្ឋធាន្៊ីរបសប់ា៉ា ម្េសទ៊ីន្។ អ ៊ីម្រសាខ្អល 

ច្ងម់្រគប់ម្រគងម្េែរ យសាេមឹ ទងំមូល គមឺិន្ច្ងប់ាត់បងម់យួចំ្ខ្ ក្ណាមួយម្ៅឱយបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្នាោះម្ទ។ តំងព៊ីម្ដ្ើម

មក្ អ ៊ីម្រសាខ្អល មនិ្ខ្ដ្លឈប់ម្ទ ម្គលន្ម្ោបាយពម្រង៊ីក្ទឹក្ដ្៊ីរបសស់លួន្ តមរយៈការសាងសង់បខ្ន្ថម លំម្ៅឋាន្ 

ម្ៅក្នុងទឹក្ដ្៊ីរសម់្ៅរបស់ម្របជាជ្ន្បា៉ា ម្េសទ៊ីន្។ អងាការសេម្របជាជាតិបាន្ម្ថាក លម្ទស សក្មមភាពរមំ្ោភទឹក្ដ្៊ី

របសអ់ាជាា ្រអ ៊ីម្រសាខ្អល។ ប៉ា ខ្ន្តគម ន្អនក្ណាអាច្ទបស់ាក ត់មេិច្ឆតិរបសអ់ ៊ីម្រសាខ្អល ខ្ដ្លាន្អាម្ម៉ារិក្ម្ៅ

ការពរព៊ីម្ម្រកាយសនង។ ម្ៅឆ្ន ំ១៩៩៥សភាអាម្ម៉ារិក្បាន្បម្ងកើតច្ាប់មួយ ម្ឈាម ោះថាសាថ ន្ទូតម្ៅម្េែរ យសាេឹម  ខ្ដ្ល

ន្ិោយព៊ីការម្រើតល សទ់៊ីសាថ ន្ទូតអាម្ម៉ារិក្ ព៊ីម្រកុ្ងខ្តលអាវើវ ម្ៅម្េែរ យសាេឹម ។ ម្ៅក្នុងអតថបទច្ាប់របស់អាម្ម៉ារិក្ 

ម្គាន្សរម្សរខ្ដ្រថាម្េែរ យសាេឹមជារដ្ឋធាន្៊ីរបសអ់ ៊ីម្រសាខ្អលតំងព៊ីឆ្ន ំ១៩៥០។ ោ៉ា ងណាក៏្ម្ោយ ម្របធានា្ិបត៊ី

អាម្ម៉ារិក្ម ន្ៗ ម្ោក្ដ្ូណាល ់ម្រតំ ម្ៅម្រៀងរាល់៦ខ្សមតង បាន្ពាោមម្ម្របើចំ្  ច្មួយនន្ច្ាបម់្ដ្ើមប៊ីពន្ារម្ពលនន្ការ

អន្ វតតច្ាប់ម្ន្ោះ ក្នុងម្េត ផ្លសន្តិស សជាតិ។ ការម្របកាសទទួលសាា លរ់បសអ់ាម្ម៉ារិក្ គឺជាជ្័យជ្ន្នោះរបសអ់ ៊ីម្រសាខ្អល 

ប៉ា ខ្ន្តផ្ទយុម្ៅវញិ ម្របជាជ្ន្បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ វញិ បាន្ម្រពាន្អាម្ម៉ារិក្រួច្ម្េើយ ន្ឹងអាច្បាត់បងម់្ក្រ តិ៍ម្ឈាម ោះ ន្ិងភាពម្សាម ោះម្រតង់ ក្នុង

នាមជា មហ្កអំណាច្ខ្ដ្លច្ងជ់្ួយម្ោយយ តតិ្ម៌ាឱយាន្ដ្ំម្ណាោះម្រសាយសន្តិភាពរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អល។ 
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ម្បើសនិ្អាម្ម៉ារិក្ទទលួសាា ល់ម្េែរ យសាេមឹ ជារដ្ឋធាន្៊ីរបសអ់ ៊ីម្រសាខ្អល បា៉ា ម្េសទ៊ីន្មនិ្ម្រតឹមខ្តបាត់បងទ់ឹក្ដ្៊ីម្េែរ យ

សាេឹម ខាងម្ក្ើតខ្តប៉ា ម្ណាណ ោះម្ទ ក្ត៊ីសងឃឹមន្ឹងបាន្ទទលួឯក្រាជ្យ អាច្កាល យជាម្របម្ទសម្ពញម សាត់មួយ ក៏្ម្រតូវ

រោយម្ោយសារខ្តសាន នដ្របស់ម្ោក្ដ្ូណាល ់ ម្រតខំ្ដ្រ។6 ម្រតេបម្ៅម្មើចំ្េម្របម្ទសចិ្ន្វញិម្ទោះោ៉ា ងណាក៏្ម្ោយ

ម្ៅខ្តាន្ក្តត ខ្ដ្លកំ្ ត់ទំនាក់្ទំន្ងជ្ិតសនទិធរវាងចិ្ន្ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អល។ ម៉ាាងវិញម្ទៀតម្របម្ទសចិ្ន្ម្រតូវយក្ក្ងវល់

របសប់ា៉ា ម្េសទ៊ីន្មក្ពចិរណា។ ការម្្វើឱយម្របម្រក្ត៊ីន្ូវទំនាក់្ទនំ្ងការទូតរវាងចិ្ន្ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ម្ក្ើតម្េើងខ្តក្នុង

ឆ្ន ំ១៩៩២ ម្ៅម្ពលខ្ដ្លការច្រចសន្តិភាពអ ៊ីម្រសាខ្អល-បា៉ា ម្េសទ៊ីន្។ ក្នុងនាមជាមហ្កអំណាច្កាន្់ខ្តខាល ងំម្េើងខ្ដ្ល

សវោះវតតាន្ម្ោធាតទ លម់្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា ម្របម្ទសចិ្ន្ម្រតូវការ“ អណំាច្ទន្់” ម្ៅក្នុងរដ្ឋអារា៉ាប់។ ម្ៅម្ពលខ្ដ្លរោឋ ភិបាល

អ ៊ីម្រសាខ្អលខ្ដ្លដ្ឹក្នាមំ្ោយសមព័ន្ធមិតតសាត នំ្ិយមពន្ារម្ពលការច្រចសន្តិភាពជាមួយបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្ៅម្ពលខ្ដ្លការ

តំងទ៊ីលមំ្ៅរបស់ជ្វ៊ីេវបាន្ពម្រង៊ីក្ម្ៅតំបន្់ម្វសខ្ប៊ែងម្ោយគម ន្ទ៊ីបញ្ចប់ម្របម្ទសចិ្ន្ម្រតូវឈរម្ជ្ើងសម្រាបប់ា៉ា ម្េសទ៊ីន្ 

ម្ដ្ើមប៊ីរក្ាន្ូវរបូភាពលអមួយក្នុងចំ្ម្ណាមរដ្ឋអារា៉ាប់ន្ិងមូសល៊ីមខ្ដ្លសថិតម្ៅតមបម្ណាត យ“ផ្លូវមយួខ្សែម្រក្វាត់មួយផ្លវូ” 

។7 

 
៣.គេត្កុារណ៍ជគ ល្ ោះថ្ម ី

ការម្របយ ទធគន ក្នុងតំបន្់ហ្កា េា (Gaza) បាន្ចបម់្ផ្ដើមម្ៅនលងទ៊ី១០ ខ្សឧសភា បនាទ បព់៊ីភាពតន្តឹងរវាង

ពលរដ្ឋអ ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្បាន្ម្ក្ើន្ម្េើងជាម្ម្រច្ើន្សបាដ េ៍ម្ៅក្នុងទ៊ីម្រកុ្ងម្េែរ យសាេមឹ ខាងម្ក្ើត ម្េើយបាន្

ឈាន្ដ្ល់ការប៉ាោះទងាិច្គន ម្ៅទ៊ីសកាក រៈមួយក្ខ្ន្លងខ្ដ្លម្រតូវបាន្ម្គរពបូជាម្ោយពលរដ្ឋម៉ាូសល៊ីម ន្ិងជ្ន្ជាតិជ្វ៊ីេវ។ 

ម្រកុ្មហ្កា៉ា ស (Hamas) ខ្ដ្លម្រគប់ម្រគងតំបន្់ហ្កា េា (Gaza) បាន្ចបម់្ផ្តើមបាញ់រ៉ា ខ្ក្កតបនាទ ប់ព៊ីបាន្ម្រពាន្អ ៊ីម្រសា

ខ្អលឱយចក្ម្ច្ញព៊ីក្ខ្ន្លងម្នាោះខ្ដ្លម្ន្ោះបាន្ម្្វើឱយាន្ការវាយម្របហ្ករតមអាកាសតបតវញិព៊ីអ ៊ីម្រសាខ្អល។ មន្ សែ

ោ៉ា ងម្ហ្កច្ណាស ់២៣២នាក់្ក្នុងម្នាោះរមួាន្ស្រសត៊ី ន្ិងកូ្ន្ម្ក្មងជាង ១០០នាក់្ផ្ង ម្រតូវបាន្សាល បម់្ៅក្នុងតំបន្់េាេា 

(Gaza) ក្នុងរយៈម្ពល ១០នលងនន្ការទាល ក់្ម្រគបខ់្បក្របសអ់ ៊ីម្រសាខ្អល។ ចំ្ខ្ ក្ម្ៅក្នុងម្របម្ទសអ ៊ីម្រសាខ្អល វិញ 

មន្ សែចំ្ន្នួ្ ១២នាក់្បាន្បាត់បង់ជ្៊ីវិត។ អ ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ម្របកាសថា រ៉ា ខ្ក្កតម្របខ្េល ៤.០០០ម្រគប់បាន្បាញម់្ម្រសាច្

មក្ម្លើទឹក្ដ្៊ីអ ៊ីម្រសាខ្អលម្ោយម្រកុ្មសក្មមម្របយ ទធក្នុងតំបន្់ហ្កា េា (Gaza)។8 ម្ន្ោះគឺជាការម្របយ ទធគន ខាល ងំបំផ្ តរវាង

អ ៊ីម្រសាខ្អលន្ិងពួក្សក្មមម្របយ ទធហ្កា េា ចប់តំងព៊ីឆ្ន ំ ២០១៤ ។9  

 
6 តញ់ សាម្រឿន្៖ “ក្ម្រមងអតថបទជ្ំនួ្យសាម រត៊ីសដ៊ីព៊ី «ន្ម្ោបាយការបរម្ទស» ឆ្ន ំ២០២០ 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.ាា នការណ៍បចចុបបនន 

ម្ៅនលងទ៊ី២១ ខ្សឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ បទឈបបាញ់រវាងអ ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ ចូ្លជា្រាន្។ ម្ោយ

បាន្នាមំក្ន្វូការបញ្ចប់ការទាល ក់្ម្រគប់ខ្បក្អសរ់យៈម្ពល ១១នលងខ្ដ្លបាន្សាល ប់មន្ សែជាង ២៤០នាក់្ខ្ដ្លភាគ

ម្ម្រច្ើន្ម្ៅក្នុងតំបន្់ហ្កា េា (Gaza)។ បទឈបប់ាញ់គន រវាងអ ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងម្រកុ្មសក្មមម្របយ ទធបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ហ្កា៉ា ស 
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ries.( accessed May 20, 2021 at 3:34pm) 

17 Jewishvirtuallibrary, “Israel’s International Relations: Israel-China Relations”, 

https://www.jewishvirtuallibrary.org/israel-china-relations (accessed May 28, 2021 at 3:49pm) 

18 Ramzy Baroud, Romana Rubeo, “Will China abandon the Palestinians?”, October 23,  2018, 

https://www.aljazeera.com/opinions/2018/10/23/will-china-abandon-the-palestinians (accessed May 21, 2021 at 

7:42pm) 

https://apnews.com/article/what-was-the-outcome-of-israel-gaza-war-4f94e80a9d6f53ecd5353db83ed27526
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ក្នុងខ្ដ្ន្ដ្៊ីបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ក្នុងម្ដ្ើមទសែវតែរ៍៦០ ន្ិងក៏្ធាល បទ់ទួលម្ោក្ Yasser Arafat ចប់ព៊ីឆ្ន ំ១៩៦៣។19 ម្ៅឆ្ន ំ

២០០៧ ចិ្ន្ថាសលួន្ម្ៅខ្តម្បតជាា ចិ្តតម្ដ្ើមប៊ីប ពវម្េត នន្ម្របម្ទសកំ្ព ងអភិវឌ្ឍ ម្ដ្ើមប៊ីរមួការតស៊ែូ ការម្បតជាា ចិ្តតម្ោយសលួន្ឯង

របស់បា៉ា ម្េសទ៊ីន្។ ម្ៅខ្សវិច្ឆកិាឆ្ន ំ ២០០៨ ម្របធានា្ិបត៊ីចិ្ន្ម្ោក្េ៊ែជូ្៊ីន្តវន្ិងម្របធាន្អាជាា ្រជាតិបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ 

Mahmoud Abbas បាន្តល ស់បតរូការអបអរសាទរោ៉ា ងក្ក់្ម្ៅត ម្ដ្ើមប៊ីអបអរសាទរសួបម្លើក្ទ៊ី ២០ នន្ការបម្ងកើត

ទំនាក់្ទំន្ងការទូតជាផ្លវូការរវាងចិ្ន្ន្ិងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្។ ម្ោក្េ៊ែូបាន្ម្លើក្ម្េើងថា“ ម្របម្ទសចិ្ន្ខ្តងខ្តជាអនក្គមំ្រទដ្៏

ម តាំចំ្ម្ពោះប ពវម្េត ម្រតឹមម្រតូវរបសប់ា៉ា ម្េសទ៊ីន្ន្ិងដ្ំម្ ើរការសន្តិភាពមជ្ឈឹម”។20 ម្ៅឆ្ន ំ២០១២ ម្របម្ទសចិ្ន្ម្រតូវបាន្

អំពវនាវឱយាន្ការយក្ចិ្តតទ ក្ោក់្បខ្ន្ថមម្ទៀតចំ្ម្ពោះបញ្ហា ម្ៅម្ដ្ើមបូព៌ា ។ បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ បាន្សាវ គមអបអរសាទរ

ចំ្ម្ពោះប ំងលអរបស់ចិ្ន្។21 កាលព៊ីម ន្ម្គលន្ម្ោបាយការបរម្ទសរបស់ចិ្ន្បាន្រក្ាម្គលជ្ំេរ«រក្ាការោក់្

ម ស»ខ្តន្ម្ោបាយការបរម្ទសចិ្ន្ម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា ាន្ការតល ស់បដរូ ម្ោយការសម្រមបសលួន្ ន្ិងបន្តតល ស់បតរូខ្ដ្លមនិ្

ម្ច្ោះរើងសងួតនាម្ពលអនាគតអាច្រួមបញ្ចូលតួនាទ៊ីកាន្ខ់្តសក្មមម្ៅក្នុងដ្ំម្ ើរការសន្តិភាពអ ៊ីម្រសាខ្អល-បា៉ា ម្េសទ៊ីន្។  

មជ្ឈឹមបូព៌ា ជាទសែន្វិសយ័សន្តិស សថាមពលរបស់ចិ្ន្។ ម្គលន្ម្ោបាយការបរម្ទសចិ្ន្ម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា ាន្៣សំ

ខាន្់ៗ៖ ១.ទំនាក់្ទំន្ងពេ ភាគ៊ី ២.ការសម្រមបសលួន្ម្្វើឱយទំនាក់្ទនំ្ងវិជ្ជាន្អាទិភាពជាយ ទធសាស្រសត22 ៣. សម្រតូវរបស់

មិតត ប៉ា ខ្ន្តមនិ្ខ្មន្ជាសម្រតូវរបស់សាុំ។23  

 
៥.១.ជេំររបសច់ិនចំគពោះជគ ល្ ោះ រវាងបា៉ា គេសទនី- អុីស្រាអអល 
រដ្ឋមស្រន្ត៊ីការបរទសចិ្ន្ម្ោក្ វា៉ា ង យ៊ីបាន្បង្ហា ញជ្េំររបស់ចិ្ន្ចំ្ម្ពោះជ្ម្ាល ោះ រវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្-អ ៊ីម្រសាខ្អល៣

ចំ្  ច្៖24 

 
19 ន្ យ ខ្ប៊ែរណាខ្ដ្ត៖ ច្ ោះផ្ាយនលងទ៊ី៦ ខ្សឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣៖ “ម្របធានា្ិបត៊ីច្ិន្ជ្ួបសន្ទនាជាមួយម្ោក្ Abbasម ន្នឹ្ងជ្ួបម្ោក្

Netanyahu” វិទយុបារំាង, www.rfi.fr/km/chinese-president-met-abbas%E2%80%8B%E2%80%8B-before-receiving-

%E2%80%8B%E2%80%8Bnetanyahu%E2%80%8B (accessed May 19, 2021 at 9:31pm) 

20 Chris Zambelis, “China’s Palestine Policy”, Jamestown, March 4, 2009, https://jamestown.org/program/chinas-

palestine-policy/ (accessed May 21, 2021 at 7:18pm) 

21 ន្ យ ខ្ប៊ែរណាខ្ដ្ត៖ ច្ ោះផ្ាយនលងទ៊ី២៣ ខ្សវិច្ឆិកា ឆ្ន ំ២០១២ “ច្ិន្ាន្បំ ងយក្ច្ិតតទ ក្ោក្់ច្ំម្ពោះបញ្ហា ម្ៅម្ដ្ើមបូព៌ា ” វិទយុបារំាង, 

https://www.rfi.fr/km/china-appell%C3%A9e-%C3%A0-impliquer-au-propche-orient (accessed May 18, 2021 at 

8:39pm) 

22 yris.yira, “Potential Peacemaker or Just Another Spectator?: China’s Relations with Israel and Palestine, and 

Its Prospect as a Broker for Peace”, http://yris.yira.org/comments/2249 (accessed May 21, 2021 at 3:34pm) 

23 ឈាង ប បាា ៖ ច្ ោះផ្ាយនលងទ៊ី១៣ ខ្សក្ក្កោ ឆ្ន ំ២០១៨ “ម្ៅម្ពលខ្ដ្លច្ិន្ចប់អារមម ៍តំបន្ម់្ដ្ើមបូព៌ា ” វិទយុបារំាង, 

https://www.rfi.fr/km/asia/20180711-%E2%80%8Bchina-new-diplomatie-middle-east (accessed May 20, 2021 at 

9:39pm) 

24 Bernama, “Chinese Foreign Minister expounds on China's position on Palestinian-Israeli conflict”, 

theedgemarkets, May 16, 2021, https://www.theedgemarkets.com/article/chinese-foreign-minister-expounds-

chinas-position-palestinianisraeli-conflict (accessed 18, 2021 at 11:09am) 
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ទ៊ី១.ម្ដ្ើមម្េត នន្ការម្ក្ើន្ម្េើងនន្សាថ ន្ភាពម្ន្ោះ គមឺ្ោយសារការមិន្ាន្ដ្ំម្ណាោះម្រសាយណាមួយអសរ់យៈ

ម្ពលជាយូរមក្ម្េើយ ខ្ដ្លអាច្ម្ោោះម្រសាយបញ្ហា បា៉ា ម្េសទ៊ីន្បាន្។ ជាពមិ្សសក្នុងរយៈម្ពលប៉ា នាម ន្ឆ្ន ំលម៊ីៗម្ន្ោះ ដ្មំ្ ើរ

ការសន្តិភាពម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា បាន្ឃ្ល តឆ្ង យព៊ីផ្លវូម្ដ្ើម ម្េើយដ្ំម្ណាោះម្រសាយរបស់ម្រកុ្មម្របឹក្ាសន្តិស សអងាការសេ

ម្របជាជាតិមនិ្ម្រតូវបាន្អន្ វតតម្ោយយក្ចិ្តតទ ក្ោក់្ម្នាោះម្ទ ជាពិម្សសសិទធរិបសប់ា៉ា ម្េសទ៊ីន្ក្នុងការក្សាងរដ្ឋឯក្រាជ្យ

មួយម្រតូវបាន្រមំ្ោភបំពន្ជាបន្តបនាទ ប់ ន្ិងសាថ ន្ភាពលំបាក្របសម់្របជាជ្ន្បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ខ្ដ្លនាឱំយកាន្់ខ្តអាម្រក្ក់្ម្េើ

ងៗនន្ការម្របឈមម សរបសប់ា៉ា ម្េសទ៊ីន្ ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អល ម្រពមទងំការជ្ម្ាល ោះមតងម្េើយមតងម្ទៀត។ ម្បើគម ន្ដ្ំម្ណាោះ

ម្រសាយពិតម្របាក្ដ្នន្បញ្ហា បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្ទម្នាោះ បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អល ក៏្ដ្ូច្ជាមជ្ឈឹមបូព៌ា ន្ងឹមិន្អាច្ទទួលបាន្សន្តិ

ភាពពិតម្របាក្ដ្ម្នាោះម្ទ។ 

ទ៊ី២. អវ៊ីខ្ដ្លកំ្ព ងគបសងកត់ម្ពលម្ន្ោះគបឺទឈប់បាញ់គន  ន្ិងការបញ្ឈបអ់ំម្ពើេឹងា ម្េើយម្រកុ្មម្របឹក្ាសន្តិ

ស សម្រតូវាន្ទនំ្ួលស សម្រតូវក្នុងការខ្សវងរក្ការដ្មំ្ណាោះម្រសាយទងំម្នាោះឱយបាន្ឆ្ប់។ ម្របម្ទសចិ្ន្ក្នុងនាមជាម្របធាន្

ម្រកុ្មម្របឹក្ាសន្តិស សសម្រាបខ់្សឧសភា បាន្ជ្ំរ ញឱយម្រកុ្មម្របកឹ្ាម្ន្ោះម្្វើកិ្ច្ចពមិ្ម្រគោះម្ោបលជ់ាបនាទ ន្់ចំ្ន្នួ្ព៊ីរ សត៊ីព៊ី

ជ្ម្ាល ោះរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្-អ ៊ីម្រសាខ្អល ន្ិងបាន្ម្្វើម្សច្ក្ត៊ីម្រពងម្សច្ក្ត៊ីម្របកាសព័ត៌ាាន្ក្នុងម្គលប ំងម្ដ្ើមប៊ីដ្ឹក្នាមំ្រកុ្ម

ម្របឹក្ាម្ន្ោះឱយអន្ វតតសក្មមភាពទងំម្នាោះ។ 

ទ៊ី៣. មម្្ាបាយច្ ងម្ម្រកាយមយួម្ច្ញព៊ីបញ្ហា បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ គសឺថតិម្ៅក្នុងការអន្ វតតដ្មំ្ណាោះម្រសាយរវាងរដ្ឋទងំ

ព៊ីរ។ ម្របម្ទសចិ្ន្ន្ឹងម្្វើជាាច ស់ផ្ទោះនន្ការជ្ខ្ជ្ក្ម្ដ្ញម្ោលគន ម្ោយម្បើក្ចំ្េម្ៅម្លើបញ្ហា ជ្ម្ាល ោះរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្- អ ៊ី

ម្រសាខ្អល ម្ៅឯម្រកុ្មម្របឹក្ាសន្តិស សអងាការសេម្របជាជាតិ ម្េើយរពំឹងថាម្រគប់ភាគ៊ីទងំអស់ន្ឹងបម្ញ្ចញសមំ្េងរមួ

គន ម្លើបញ្ហា ម្ន្ោះ។ 

 
៦. ជគ ល្ ោះរវាងអុីស្រាអអល នងិបា៉ា គេសទនី ក្នងុបរេិចិននងិអាគម៉ារកិ្ 

ម្របម្ទសចិ្ន្ន្ិងរ សែុ៊ីបាន្ម្ម្រតៀមសលួន្ជាម្ម្រសច្ម្ដ្ើមប៊ីម្្វើជាាច សផ់្ទោះក្ិច្ចពិភាក្ារវាងអ ៊ីម្រសាខ្អលន្ងិបា៉ា ម្េសទ៊ីន្

ក្នុងម្គលប ំងបញ្ចបអ់ំម្ពើេងិាខ្ដ្លកំ្ព ងម្ក្ើន្ម្េើងម្ៅតំបន្់ហ្កា េា។25 រដ្ឋមស្រន្ត៊ីការបរម្ទសចិ្ន្ម្ោក្ វា៉ា ង យ៊ី 

បាន្ន្ិោយថាម្របម្ទសចិ្ន្ន្ឹងបម្ងកើន្កិ្ច្ចសិតសំម្របឹងខ្ម្របងម្ដ្ើមប៊ីម្លើក្ក្មពស់កិ្ច្ចច្រចសន្តិភាពន្ងិបំម្ពញកាតពវកិ្ច្ចរបស់

សលួន្ជាម្របធាន្ម្រកុ្មម្របឹក្ាសន្តសិ សអងាការសេម្របជាជាតិ។ ម្យើងសូមបញ្ហជ ក់្មតងម្ទៀតន្ូវការអម្ញ្ជ ើញរបស់អ ៊ីម្រសាខ្អ

លន្ិងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្ដ្ើមប៊ីច្រចម្ៅក្នុងម្របម្ទសចិ្ន្ម្េើយម្យើងសាវ គមន្៍អនក្តំណាងនន្ភាគ៊ីទងំ២មក្កាន្់ម្របម្ទសចិ្ន្

សម្រាប់ការច្រចម្ោយតទ ល់។26 ការខ្ដ្លម្ោក្វា៉ាងច្ង់ម្្វើជាាច ស់ផ្ទោះកិ្ច្ចច្រចសន្តិភាពរវាងអ ៊ីម្រសាខ្អលន្ិងបា៉ា ម្េ

សទ៊ីន្មនិ្ម្រតឹមខ្តជាសារមយួម្ៅកាន្់សេរដ្ឋអាម្ម៉ារិក្ប៉ា ម្ណាណ ោះម្ទប៉ា ខ្ន្តក៏្ជាម្គលប ំងរបស់ទ៊ីម្រកុ្ងម្ប៉ាកាងំក្នុងការ

 
25 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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ចូ្លរួមម្ោយសលួន្វាតទ លម់្ៅក្នុងបញ្ហា ខ្ដ្លម្របឈមម សន្ឹងមជ្ឈឹមបូព៌ា  ខ្ដ្លចិ្ន្ជាតួអងាសខំាន្ម់្ដ្ើមប៊ីជ្ំរ ញបទឈប់

បាញ ់តួនាទ៊ីម្រកុ្មម្របឹក្ាសន្តិស សអងាការសេម្របជាជាតិ ន្ិងសន្តិភាព។27 ចិ្ន្ជាម្របម្ទសទ៊ីមយួខ្ដ្លនាមំ្ម្របងអ ៊ីរ៉ាងចូ់្ល

ក្នុងម្រសុក្។ ម្ៅអងាការសេម្របជាជាតិ ចិ្ន្បាន្បដ្ិម្ស្មិន្ោក់្ទ ឌ ក្មមខ្បបោ៉ា ងដ្ូច្ជាទ ឌ ក្មមខ្ដ្លបណាត បសចមិ

ម្របម្ទសបាន្ោក់្ម្ៅម្លើអ ៊ីរ៉ាង់។ ម្ោយខ្េក្ អ ៊ីម្រសាខ្អលបាន្ោក់្កំ្េិតដ្ល់អ ៊ីរ៉ាងម់្្វើោ៉ា ងណាបញ្ឍប់សក្មមភាព

ពម្រង៊ីក្ធាត អ៊ែ យរា៉ាញុមំ្អាយបាន្ ម្ៅរដ្វូម្ៅត  ឆ្ន ំ២០១៣។ ក្នុងទនំាក់្ទំន្ងសលួន្ជាមយួអ ៊ីម្រសាខ្អល ម្រកុ្ងម្ប៉ាកាងំសងឃឹមថា

ន្ឹងអាច្បន្ថយឥទធពិលរបស់អាម្ម៉ារិក្ម្ៅម្លើអ ៊ីម្រសាខ្អលបាន្សលោះ។28 កាលព៊ីឆ្ន ំ២០១៧ បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ច្ងឱ់យចិ្ន្ជ្នំ្ួសអា

ម្មរិក្ក្នុងការម្ោោះម្រសាយបញ្ហា ជាមួយអ ៊ីម្រសាខ្អល។29 ម្បើម្រក្ម្េក្ម្មើលាខ ងខ្ដ្លអ ៊ីម្រសាខ្អលាន្ទំនាក់្ទំន្ងលអជា 

មួយសេរដ្ឋអាម្ម៉ារិក្ម្នាោះ ម្េើយម្បើម្រក្េក្ម្មើលាខ ងម្ទៀតរវាងម្របម្ទសចិ្ន្ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អលាន្ទំនាក់្ទនំ្ងពមិ្សស

មួយខ្ដ្លវិលម្រតេបម់ក្រក្ម្របវតតិសាស្រសតម្េើយាន្មូលោឋ ន្ម្រគោឹះនន្តម្រមូវការម្សដ្ឋកិ្ច្ចន្ិងសងាមទំម្ន្ើបប៉ា ខ្ន្តសេរដ្ឋ

អាម្ម៉ា រិក្ាន្ការម្រពួយបារមភ អំព៊ីការម្ក្ើន្ម្េើងន្វូទំនាក់្ទនំ្ងចិ្ន្ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អល។30 លវ៊ីម្បើាន្ជ្ម្ាល ោះបា៉ា ម្េស ៊ីន្ិងអ ៊ី

ម្រសាខ្អល ចិ្ន្បាន្ម្ម្របើភាពបទខ្បន្ោ៉ា ងខាល ងំម្ដ្ើមប៊ីក្ ំឱយប៉ាោះពល់ដ្ល់ភាគ៊ីណាមួយ ឥរោិបលចិ្ន្នាម្ពលម្ន្ោះក្៏ចំ្ម្ពល

ាន្ការម្របកួ្តម្របខ្ជ្ងគន ខាល ងំរវាងមហ្កអំណាច្ទងំព៊ីរ។ 
 
៧.អងគការសេស្របជាជាត្ិ 

កាលព៊ីឆ្ន ំ២០១៧ អងាការសេម្របជាជាតិម្ថាក លម្ទសសេរដ្ឋអាម្ម៉ារិក្ ព៊ីម្រឿងទទួលសាា លម់្េែរ យសាេមឹ

។ បនាទ ប់ព៊ីរោឋ ភិបាលម្ោក្ដ្ណូាល់ ម្រតំ បាន្ទទួលសាា ល ់ ទ៊ីម្រកុ្ងម្េែរ យសាេឹម ជារដ្ឋធាន្៊ីរបសអ់ ៊ីម្រសាខ្អល។ 

ម្របម្ទស១២៨ ក្នុងម្នាោះាន្ម្របម្ទស្ំៗម្ៅអឺរ៉ា ប ខ្ដ្លស ទធខ្តជាសមពន័្ធមិតតរបស់អាម្ម៉ារិក្ បាន្រួមគន  ម្បាោះម្ឆ្ន តអន្ ម័

តម្សច្ក្ត៊ីសម្ម្រមច្ចិ្តត ខ្ដ្លាន្សលឹមសារម្ថាក លម្ទសសេរដ្ឋអាម្ម៉ារិក្ម្ន្ោះ ម្បើម្ទោះប៊ីជាម្ោក្ដ្ូណាល់ ម្រត ំបាន្គំរាម

ថាន្ឹងតត ច់្ជ្ំន្ួយេិរញ្ាវតថក៏ុ្ម្ោយ។31 សាធារ រដ្ឋម្របជាាន្ិតចិ្ន្ខ្ដ្លកាន្់តំខ្ ងជាម្របធាន្ម្រកុ្មម្របឹក្ាសន្តិស ស

 
27 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៖ ច្ ោះផ្ាយនលងទ៊ី៤ ខ្សឧសភា ឆ្ន ំ២០១៣ “ច្ិន្ទទួលម្មដឹ្ក្នាអំ ៊ីម្រសាខ្អលនិ្ងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ម្ៅសបាត េ៍ម្ម្រកាយ” វិទយុបារំាង, 

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

29 តន្ ចន្់ រិទធ រា៉ា ៖ ច្ ោះផ្ាយនលងទ៊ី២៧ ខ្ស្នូ ឆ្ន ំ២០១៧៖ “បា៉ា ម្េសទ៊ីន្ច្ង់ឲ្យច្ិន្ជ្ំនួ្សអាម្មរិក្ក្នុងការម្ោោះម្រសាយបញ្ហា ជាមួយអ ៊ីម្រសាខ្អល” 

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៖ ច្ ោះផ្ាយនលងទ៊ី២២ ខ្ស្នូ ឆ្ន ំ២០១៧ “អងាការសេម្របជាជាតិម្ថាក លម្ទសសេរដ្ឋអាម្ម៉ារិក្ ព៊ីម្រឿងទទួលសាា ល់ម្េែរ យសាេឹម” 

 វិទយុបារំាង, www.rfi.fr/km/america/អងាការសេម្របជាជាតិ-ម្ថាក លម្ទស-សេរដ្ឋអាម្ម៉ារិក្-ម្រឿង-ទទួលសាា ល់-ម្រក្ុង-ម្េែរ យសាេឹម 

(accessed May 20, 2021 at 10:39pm) 

https://thmeythmey.com/?page=detail&id=60093
https://www.thinkchina.sg/israel-caught-between-rock-and-hard-place-china-and-us
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អ.ស.បម្ៅខ្សឧសភា ឆ្ន ំ២០២១ម្ន្ោះបាន្ពាោមជាម្ម្រច្ើន្ដ្ងក្នុងប៉ា នាម ន្នលងលម៊ីៗម្ន្ោះរមួជាមយួម្របម្ទសដ្នទម្ទៀតម្ដ្ើមប៊ី

ឱយាន្ដ្មំ្ណាោះម្រសាយមួយខ្ដ្លម្រតូវបាន្អន្ វតត។ ម្ទោះោ៉ា ងណាកិ្ច្ចសិតសំម្របឹងខ្ម្របងម្ន្ោះបាន្បរាជ្័យម្ោយសារខ្ត

ាន្ការម្របឆំ្ងព៊ីសេរដ្ឋអាម្ម៉ារិក្។ ទន្ទឹមន្ឹងម្ន្ោះរដ្ឋមស្រន្ត៊ីការបរម្ទសចិ្ន្ម្ោក្វា៉ាងយ៊ីបាន្រំលឹក្ម្េើងវិញន្ូវតម្រមូវការ

សម្រាប់ការសន្ទនាគន ម្ៅក្នុងម្រក្បស ័ឌ នន្ដ្មំ្ណាោះម្រសាយនន្រដ្ឋទងំព៊ីរ។32 

 

៨.ការគលើក្គេើងពដីំគ ោះស្រាយរបសច់និ 
ម្ដ្ើមប៊ីម្ ល្ើយតបម្ៅន្ឹងសាថ ន្ភាពតន្តឹងបច្ចបុបន្នរដ្ឋមស្រន្ត៊ីការបរម្ទសចិ្ន្ ម្ោក្ វា៉ា ង យ៊ីបាន្ោក់្ម្ច្ញន្វូ

សំម្ ើ ៤ ចំ្  ច្៖33 

ទ៊ី១.បទឈបប់ាញន់្ិងការបញ្ឈប់អមំ្ពើេិងាគជឺាអាទិភាពដ្ំបងូបងអស់។ ម្របម្ទសចិ្ន្ម្ថាក លម្ទសោ៉ា ងខាល ងំ

ចំ្ម្ពោះអមំ្ពើេឹងាម្របឆំ្ងន្ឹងជ្ន្ស ៊ីវិល ម្េើយជាលម៊ីមតងម្ទៀតបាន្ជ្ំរ ញឱយភាគ៊ីទងំព៊ីរបញ្ឈប់ជាបនាទ ន្ន់្ូវសក្មមភាព

ម្ោធា ន្ិងបញ្ឈបស់ក្មមភាពខ្ដ្លម្្វើឱយសាថ ន្ភាពកាន្ខ់្តោ៉ា ប់យ ឺន្ម្ៅ រមួទងំការវាយម្របហ្ករតមអាកាស ការវាយ

ល ក្ម្លើដ្៊ី ន្ិងការបាញ់ម្រគប់រ៉ា ខ្ក្កត។ 

ទ៊ី២.ជ្នំ្ួយមន្ សែ្ម៌ាគជឺាតម្រមវូការបនាទ ន្់។ ម្របម្ទសចិ្ន្ទទូច្ដ្លអ់ ៊ីម្រសាខ្អលឱយបមំ្ពញកាតពវកិ្ច្ចរបស់សលួន្

ម្ោយអន្ ម្ោមតមសន្ធសិញ្ហា អន្តរជាតិ ម្ោយម្លើក្ម្ចលរាលក់ាររំាងសទោះ ន្ិងការម្ោមពទ័ធតំបន្់ហ្កា េាឱយបាន្

ឆ្បត់មខ្ដ្លអាច្ម្្វើម្ៅបាន្ម្ដ្ើមប៊ីធានាន្ូវស វតថិភាព ន្ិងសិទធិរបសជ់្ន្ស ៊ីវិលម្ៅក្នុងទឹក្ដ្៊ីបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ខ្ដ្លសលួន្កាន្់

កាប់ ម្េើយផ្តល់ន្វូជ្នំ្ួយមន្ សែ្ម៌ា។ សេគមន្អ៍ន្តរជាតមិ្រតូវផ្តលជ់្ំន្ួយមន្ សែ្ម៌ាដ្លប់ា៉ា ម្េសទ៊ីន្ ម្េើយអងាការ

សេម្របជាជាតិម្រតូវខ្តម្ដ្ើរតួនាទ៊ីសម្រមបសម្រមួលម្ដ្ើមប៊ីម្ច្ៀសវាងម្ម្រគោះមេន្តរាយមន្ សែ្ម៌ា្ងន្់្ងរ។ 

ទ៊ី៣.ការគមំ្រទព៊ីអន្តរជាតិគឺជាកាតពវកិ្ច្ចច្មបងមួយ។ ម្រកុ្មម្របឹក្ាសន្តសិ សអងាការសេម្របជាជាតិម្រតូវខ្ត

ចត់វិធាន្ការោ៉ា ងម ឺងា៉ា ត់ម្ៅម្លើជ្ម្ាល ោះរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ - អ ៊ីម្រសាខ្អល ខ្ដ្លបញ្ហជ ក់្ជាលម៊ីន្វូការគមំ្រទរបស់សលួន្ចំ្ម្ពោះ

ដ្ំម្ណាោះម្រសាយរវាងរដ្ឋ ន្ិងរដ្ឋ ន្ិងជ្ំរ ញឱយសាថ ន្ភាពម្ន្ោះ្ូរម្រសាល វញិម្ៅម្ពលឆ្ប់ៗម្ន្ោះ។ 

ទ៊ី៤.ដ្មំ្ណាោះម្រសាយរវាងរដ្ឋទងំព៊ីរគឺជាមម្្ាបាយម្រគឹោះ។ ម្របម្ទសចិ្ន្គមំ្រទភាគ៊ីទងំព៊ីរក្នុងការបន្តកិ្ច្ចច្រច

សន្តិភាពម្ោយខ្ផ្អក្ម្លើដ្មំ្ណាោះម្រសាយរវាងរដ្ឋទងំ ២ ឱយបាន្ឆ្ប់ម្ដ្ើមប៊ីបម្ងកើតរដ្ឋឯក្រាជ្យមយួរបសប់ា៉ា ម្េសទ៊ីន្ខ្ដ្ល

ទទួលបាន្អ្ិបម្តយយភាពម្ពញម្លញជាមួយទ៊ីម្រកុ្ងម្យរសូាេឹមខាងម្ក្ើតខ្ដ្លជារដ្ឋធាន្៊ីរបស់សលួន្ ន្ិងខ្ផ្អក្ម្ៅម្លើម្រពំ

ខ្ដ្ន្ឆ្ន ំ ១៩៦៧ ន្ិងជាមូលោឋ ន្នន្ការរមួរសម់្ោយសន្តិភាពរបសប់ា៉ា ម្េសទ៊ីន្ ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អល ការទទួលសាា ល់ន្វូការរមួ

រស់ជាមយួគន ម្របក្បម្ោយស សដ្ មរមនានន្ម្របជាជាតិអារា៉ាប ់ន្ងិជ្វ៊ីេវ ម្រពមទងំទទលួសាា លន់្វូសន្តិភាពយូរអខ្ងវងម្ៅ

មជ្ឈឹមបូព៌ា ។  

 
32 Mu Cui, “Israel-Gaza crisis: China fears instability in Middle East”, Dw, May 19, 2021, 

https://www.dw.com/en/israel-gaza-china-conflict/a-57586757 (accessed May 20, 2021 at 2:51pm)  

33 Xinhua, “China puts forward four-point proposal regarding Palestine-Israel conflict”, May 17, 2021, 

http://www.xinhuanet.com/english/2021-05/17/c_139950043.htm (accessed May 18, 2021 at 10:42am)  
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៩.សននិដ្ឋា ន 
ន្ម្ោបាយការបរម្ទសចិ្ន្ម្ៅមជ្ឈឹមបូព៌ា ាន្ដ្ំម្ ើរជាវិជ្ជាន្តមរយៈ ចិ្ន្អាច្បមំ្ពញតម្រមូវការដ្ល់ភា

គ៊ីាខ ងម្ទៀត មនិ្ោក់្ម សាត់ខ្តបង្ហា ញម ស ការអន្ វតតន្ម្ោបាយទំនាក់្ទនំ្ងពេ ភាគ៊ី មិន្ម្ម្រជ្ៀតខ្ម្រជ្ក្កិ្ច្ចការនផ្ទក្នុង 

សម្រតូវរបសម់ិតតប៉ា ខ្ន្តមនិ្ខ្មន្ជាសម្រតូវរបសស់ាុំ ម្ទោះប៊ីជាតំបន្់ម្ន្ោះាន្បញ្ហា ខ្តចិ្ន្អាច្ទញម្របម្ោជ្ន្៍ជាពិម្សសម ស

ាត់ចិ្ន្ម្ៅម្លើឆ្ក្អន្តរជាតិខ្ដ្លផ្ទយុម្ៅន្ិងអាម្ម៉ារិក្នដ្ាខ ងលក់្អាវ ្នដ្ាខ ងការពរសិទធមន្ សែ។ ប៉ា ខ្ន្តម្ទោះោ៉ា ង

ណាក៏្អាម្ម៉ារិក្មិន្ខ្មន្ជាអនក្ចញម់្ៅក្នុងជ្ម្ាល ោះម្ន្ោះខ្ដ្រ។ ចំ្ខ្ ក្អងាការសេម្របជាជាតិ វិញម្ៅក្នុងជ្ម្ាល ោះម្ន្ោះគឺ

ាន្ទឹក្ាតស់ាប។  

ម្បើគិតព៊ីបញ្ហា ម្ទវភាគ៊ីរវាងបា៉ា ម្េសទ៊ីន្ន្ិងអ ៊ីម្រសាខ្អល គឺម្មដ្កឹ្នាជំាអនក្ឈន ោះ ពលរដ្ឋជាអនក្ចញ់ ម្ពលគឺ

ម្េត ការ ៍ម្ន្ោះម្ក្ើតម្េើងចំ្ម្ពលខ្ដ្លាន្ វិបតតនិ្ម្ោបាយម្ៅអ ៊ីម្រសាខ្អលម្ោយម្ោក្ Nethanyahu ជ្ិតឈាន្

ដ្លក់ារបម្ងកើតរោឋ ភិបាលលម៊ី ន្ងិទាល ក់្ម្ោក្ម្ច្ញព៊ីតំខ្ ង បនាទ បព់៊ីការម្បាោះម្ឆ្ន តមនិ្ាន្អនក្ឈន ោះច្ាស់ោស់ចំ្ន្នួ្ 

៤ដ្ងក្នុងរយៈម្ពល២ឆ្ន ំ។ ចំ្ខ្ ក្បា៉ា ម្េសទ៊ីន្គាឺន្បញ្ហា នផ្ទក្នុងមិន្ាន្ការឯក្ភាពជាតិ ជាសរ បលទធផ្លនន្ជ្ម្ាល ោះ

ម្ន្ោះគឺជាបទឈបប់ាញ់ដ្ផ៏្ យម្រសួយ។ 

 
 
 




