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 יחסי סין עם אזור המזרח התיכון  לגביאמריקאית, ישראלית ומפרצית פרספקטיבות 

 ואחמד פחמי פרופר ליג'ונתן פולטון, אי

______ 

המועצה האטלנטית )וושינגטון(, שהשיקו אסטרטגי -מחקרישיתוף פעולה זה נכתב במסגרת מאמר 

מרכז המדיניות של האמירויות )אבו דאבי( והמכון למחקרי ביטחון לאומי )תל אביב(. המחברים 

רוסית במזרח התיכון. הדעות המובעות הסינית ובחינת העוצמה הקשורים לקבוצת העבודה בנושא 

 .שאליהם הם קשורים וסדותולא של המעצמם מחברים כאן הן של ה

______ 

ניתוח היחסים בין בלהיות הגישה השלטת  הופכתעל -מעצמות שתי בין אסטרטגיתות תחר

בעולם, מכיוון  שוניםאזורים במדינות  עבור מטריד בהיבטמדובר  תיםילעלסין.  ארצות הברית

מערך אפשרויות  דורשותה ,בעיות מדיניות מורכבות לנוכחבחירה בינארית  מאלצת זו גישהש

 אחדב ותנמצא( MENAהמזרח התיכון וצפון אפריקה ) מדינות מעצמות עולמיות.תיאום בין רחב ו

 אסטרטגייםיחסים ב מתאפיין הוא שכן, אסטרטגית תחרות אותהמ ושפעיש אפשרש האזורים

כלכלה, טכנולוגיה ופיתוח  בתחומי סין עם מתרחבים םקשרי לצד ,עם ארצות הבריתטווח  ארוכי

באזור משלוש  סיןנוכחות הגוברת של ל בהקשר שונות תפיסות מסכם זה. מאמר תשתיות

 המפרץ. ומדינות, ישראל, ארצות הברית: מבטנקודות 

 

 המזרח התיכון ו יחסי סיןלגבי ית אנקודת מבט אמריק

בחן צריכה להירח התיכון אזור המזסין בנוכחות אודות על  ארצות הבריתנקודת המבט של 

הן אזורים שבהם האינטרסים של שתיבעולם  ישם בין שתי המעצמות. יחסיהשל הגלובלי בהקשר 

מעוניינות ארצות הברית וסין בהכרח אחד מהם. אינו המזרח התיכון אלא ש, נמצאים בתחרות

ניווט החופש נשמר בו אנרגיה זורמת לשווקים גלובליים והממנו שיציב, במזרח תיכון  שתיהן

עלות שותפות וב ןהאזור ביותר לסין בשותפות הקרובות הבנתיבי ספנות חיוניים. פרט לאיראן, 

אזורי. סטטוס קוו  נג בשימורבייג'יל ה שתהעדפ, עובדה המדגישה את ארצות הבריתברית של 

קידום פתרונות לסוגיות בסין ל ארצות הבריתבין יש מקום לתיאום מדיניות יותר מכך, נראה כי 

 הגלובליים.אלה להפריד בין הנושאים האזוריים להן יכולות , כל עוד אזוריות שבמחלוקת

היחסים מצב המדינות תרמו להחמרת  שתי, לאחר שלא פשוטמדובר במצב מבחינה פוליטית 

וגם  הצהרותבגם  ,י ג'ינפינג, סין אימצה מדיניות חוץ אסרטיבית יותרס. תחת הנשיא ביניהן

האגרסיבית  "ית הזאב הלוחםדיפלומטי" התגברותו, הגיב לביקורתלהראתה מוכנות . היא בתוכן

מטעמה גורמים רשמיים בעת ש החיובי, בפרט לדימויה תרמהלא בעולם שלה באזורים אחרים 

https://www.bloomberg.com/news/newsletters/2020-12-04/welcome-to-wolf-warrior-diplomacy
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מדינות כלפי מסרים עוינים ומעליבים פיץ מפעם לפעם משים ברשתות החברתיות כדי להמשת

אשר  ,כלפי סין לוחמניתמדיניות מצידו הפגין ממשל טראמפ  סין.כלפי אינן הוגנות בראייתם הן ש

ים, איהממשלים האמריק מבחינת. בייג'ינגכלפי ית אאמריקבעמדה ה מפלגותחוצה שיקפה שינוי 

בסופו תביא פוליטיים הכלכליים וה קשריםהעמקת השציפייה בבעבר עוצבה כלפי סין מדיניות ה

עלייתו של ואולם, . יםאהאמריקלערכים ולאינטרסים היענות תוך פתיחות רבה יותר, של דבר ל

והגישה שהתבססה זו צפייה שמו קץ ל ,יותר נוקשהושלטון סמכותני כיוון לבייג'ינג י ותפנית ס

 והמעורבות האסטרטגית הוחלפה בתחרות אסטרטגית.עליה, 

הגם , המזרח התיכון אזורבמשתפת לקיים מערכת יחסים על שתי המעצמות זה מקשה מצב 

 - באזור הנוכחות הגברתל האופייניתהגישה הסינית . תבלתי אפשרימדובר במשימה אין שעדיין 

ל ( ש3+  2+  1 בן שלושת השלבים ) ודפוס שיתוף פעולה ,ת אסטרטגיתושותפשל דיפלומטיה 

יכולה להיתפס  - ים עם מדינות ערבצדדי-יחסים דומפתח על מנת לפתח  למגזריממוקדת פנייה 

 בפניהם. אתגר הצבת כלא , יים באזוראינטרסים האמריקכהשלמה לא

 מעלהבמזרח התיכון הסינית  מעורבותשל ההנוכחית נראה כי כמעט כל היבט  תקופה עם זאת, ב

ה האזוריות של סין הוגבלו להיות. כאשר השאיפות פוליטיים או ביטחונייםבוושינגטון חששות 

בעיה. הנשיא אובמה לארצות הברית , לא הייתה כלכליים יות בחוזיםשותפת סחר או להתקשרו

רבות , אך עובדה היא ש'טרמפיסטית'יותה של סין על ה השמיעו טענותטראמפ  הנשיא וגם

 ,אולםם. במשך עשרות שניהתנהגו בצורה דומה  ארצות הבריתמהשותפות ובעלות הברית של 

כך גברה , באזור ןנוכחותאת והגבירו  חיזקו שיתופי פעולה טכנולוגייםשחברות סיניות  ככל

 .באזורשלה מעמדה  על  של סיןהתחזקות מעמדה  יה שלמהשלכות ארצות הבריתהדאגה ב

סתם כך ממשל ביידן. סין לא תעזוב משמעותית בתקופת מעורבות דיפלומטית סוגיה זו תחייב 

 ,נוספת מעצמהשל בו נוכחות את החיובי אור האזור רואות בומדינות  ,התיכון את המזרח

וסין יצטרכו למצוא דרך לעבוד  ארצות הבריתלאור זאת,  .עמןלהשקיע, לבנות ולסחור המעוניינת 

איננו רצוי  ,מעצמותהבין תחרות מגרש להפוך את האזור ל - . האלטרנטיבהבמזרח התיכון יחדב

 .עבור אף אחד מהצדדים

 יכוןתההמזרח וסין  יחסינקודת המבט הישראלית על 

וסין מודעת היטב  ,ישראלאשר ברית קרובה יותר מת עלבאין  ארצות הבריתבמזרח התיכון, ל

התחזקה השתמרה ואף . במקביל, ארצות הבריתלישראל בין לקשרים האסטרטגיים העמוקים 

הציבור הסיני כמדינה חזקה, חשובה בקרב ושל סין במפלגה הקומוניסטית תדמיתה של ישראל 

לאחר כינון היחסים  ת.ומדעי תת טכנולוגיוחדשנייחודיות של יצירתיות עם יכולות  ה באזור,ויציב

יחסים האמינו כי שוחוקרים סינים מספר בכירים  היו, 1992הדיפלומטיים בין ישראל לסין בשנת 

 , בין היתר, השפיעהיבט אשר  - וושינגטוןב אוזן קשבת השיגלסייע לסין ל יוכלועם ישראל  טובים

 2000 שנתב ,משברים דיפלומטייםני פעולה עם ישראל. בעקבות ש פישל סין לפתח שיתורצונה על 

המשך , ולנוכח לסין ציוד צבאיישראל להפסיק למכור דרשה מכשארצות הברית , 2005 שנתוב

בראייה זה את הרלוונטיות שלו. עם זאת,  שיקולאיבד , ה של סין כמעצמת עלמעמדהעלייה ב

מסין אינה צריכה למנוע  ארצות הבריתהעובדה שישראל היא בעלת ברית איתנה של הסינית, 

 אזרחיים.ערוצים קשרים מסחריים במלטפח עמה עצמה 

https://www.vox.com/world/2018/9/18/17790600/us-china-trade-war-trump-tariffs-taiwan
https://www.brookings.edu/blog/order-from-chaos/2018/10/19/strategic-competition-with-china-necessary-but-not-sufficient/
https://www.fmprc.gov.cn/mfa_eng/zxxx_662805/t1331683.shtml
https://www.brookings.edu/articles/israel-and-the-middle-east-amid-u-s-china-competition/
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2600/RR2641/RAND_RR2641.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2600/RR2641/RAND_RR2641.pdf
https://www.rand.org/content/dam/rand/pubs/research_reports/RR2600/RR2641/RAND_RR2641.pdf
https://www.theguardian.com/world/2005/jun/27/china.israel
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תקשורת הישראלית חושדים בישראל וב סין, רביםאודות על ישראלים בקרב למרות מיעוט הידע 

במזרח התיכון בכלל וכלפי ישראל בפרט. הם משווים את התמיכה המתמשכת של  בכוונותיה

מדינות לצד שלה  האוטומטית  ההצבעולבישראל בישראל לחוסר התמיכה של סין  ארצות הברית

מגלה , או נוטים להאמין שסין לא באמת מבינהכן ערביות ומוסלמיות בפורומים בינלאומיים, ו

באזור. סין  החתרניתבכל הקשור לפעילות האיראנית של ישראל, במיוחד ת והקיומי ותדאגבעניין 

 -ן אויבות חלקש, מערכות יחסים מקבילות עם מדינות המזרח התיכון לנהלאמנם גאה ביכולותיה 

שיתוף חיזוק בדבר וכל ידיעה  ,אך ישראל אינה רואה זאת באור חיובי – כמו ישראל ואיראן

 אן מהווה מקור לדאגה.אירלסין בין הפעולה האסטרטגי 

 השנייה בגודלה ת הסחרשותפשל סין, בהיותה  כלכליתה הבמקביל, ישראל מכירה בחשיבות

 לא בתחומים יםכלכלי-יםפעולה אזרחי פישיתומה ע המשיךלהיא מבקשת לאור זאת, . שלה

לדאגות אסטרטגיות. בהתאם, בעתיד הנראה לעין, צרכים כלכליים רגישים, תוך מציאת איזון בין 

, תוך שמירה על ארצות הבריתישראל תישאר מחויבת מאוד לקשר האסטרטגי המיוחד שלה עם 

 "הסכמי אברהם"אזרחי. -שיתוף פעולה מסחרי תחומים שללחזק  וניסיוןתקשורת עם סין  ערוצי

מועצת שיתוף הפעולה מדינות עשויים להוביל לדרך חדשה של שיתוף פעולה כלכלי, מכיוון ש

גשר לפרויקטים חדשים עם שותפים ישראלים וסינים, ולהוביל לשמש  עשויות( GCCבמפרץ )

 בין סין למדינות האזור.מתרחב לשיתוף פעולה אזרחי 

 והמזרח התיכון סין  יחסינקודת המבט של מדינות המפרץ על 

 הכלכלי הפיתוחאת שנועדה לשמר  ,וסין פיתחו מערכת יחסים של תלות הדדיתהמפרץ  מדינות

המטרה לגבי מסכימות . מבחינת יעדים אסטרטגיים, סין ומרבית מדינות המפרץ שני הצדדיםב

ששני מהעובדה בין היתר נובע ביניהן אזור. הקונצנזוס הווירטואלי ביציבות לקדם  –הסופית 

שמירת הסטטוס ל ההיחיד ותערבהמהווה כיום י נהאמריקשמערך ההגנה  לכךמודעים הצדדים 

 האזורי.קוו 

בין ומיזמי תשתית מסדרונות כלכליים לחיבור מיקומו האסטרטגי של אזור המפרץ הוא קריטי 

שנחתמו בין  "הסכמי אברהם"(. BRI) "יוזמת החגורה והדרך"מסגרת ב ין היתרב ,אסיה לאירופה

. עם ארצות הבריתאת הברית האזורית בהנהגת  חזקיםמ ,בחריין וישראל ,איחוד האמירויות

 ,ישראלו מפרץהמדינות  ,לשיתוף פעולה הדוק יותר בין סיןמחזקים אפשרויות זאת, הם גם 

 בתחום הכלכלי, המסחרי והטכנולוגי.

ארצות בפצלי הנפט . מהפכת המזרח התיכון מאזור מגיע סין של הנפטכמעט מחצית מייבוא 

שעשויה דינמיקה חדשה  – מזרחהיותר אלא להביט המפרץ  למדינות ברירהרה לא הותי הברית

כלכלות מהמעצמות התעשייתיות הוותיקות לשל מעבר  ,ביחסים הכלכלייםכתפנית להיחשב 

 .באסיה חדשותה

המדינות מדינות המפרץ. במקביל, בדילמה  יצרההתחרות האסטרטגית בין סין לארצות הברית 

ממדיניות מסוים  תסכוללאחרונה  הפגינו -ואיחוד האמירויות ערב הסעודית  - באזורהחזקות 

משבר שחקן אזורי פחות אמין.  ארצות הבריתבהן רואות ו ,התיכון במזרח ארצות הברית

 תאסטרטגיה ןלגבי אופי מדיניותבין מדינות המפרץ הדילמה את והשלכותיו אף הסלימו הקורונה 

 .ארצות הבריתסין ובין יחסים כל הנוגע לב

https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/proposed-china-iran-deal-is-bad-news-for-israel-634906
https://www.jpost.com/middle-east/iran-news/proposed-china-iran-deal-is-bad-news-for-israel-634906
https://asiasociety.org/policy-institute/covid-new-abnormal-israel-navigates-perilous-post-covid-us-china-divide
https://www.eastasiaforum.org/2021/01/26/drawing-the-curtain-on-china-israel-cooperation/
https://www.reuters.com/article/asia-mideast-oil-factbox/factbox-asia-region-is-most-dependent-on-middle-east-crude-oil-lng-supplies-idINKBN1Z71VW
https://www.csmonitor.com/World/Middle-East/2020/0108/Iran-crisis-Why-Gulf-Arabs-increasingly-see-US-as-a-liability
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י סהנשיא מצפות שמדיניות חוץ אסרטיבית יותר של סין תחת המפרץ שמדינות בכך כדי לומר אין 

יטחון המפרץ. נותנת החסות לבמעמדה כמ ארצות הבריתדחת בקרוב למאבק להתתורגם פינג -ג'ין

עוקבות בדאגה אחר המשמעות שיש , ובמיוחד ערב הסעודית ואיחוד האמירויות, GCC-מדינות ה

ביחס למחויבות  לאורך הממשלים השונים ארצות הבריתשל נרטיבים המדיניות ולחלק מקווי ה

 עשויותקשריה הכלכליים והמסחריים עם האזור התרחבות ווושינגטון לביטחונן. עליית סין 

להפגין מחויבות  ארצות הבריתלהפעיל לחץ על  משמעותיתלהעניק למדינות המפרץ הזדמנות 

ארצות למרות שסין ו שלהן. האזוריסדר היום ול ןת יותר לביטחונן, ליציבות משטריהמשמעותי

 -בעיקר יציבות וחופש ניווט  -להסכים על כמה עקרונות אזוריים מרכזיים  יכולות הברית

גוברת של התחום הטכנולוגי הזאת בשל המרכזיות  ,תחרות במזרח התיכון צפויה להתעצםה

יוסיף באזור אינטרסים של סין בהאקספוננציאלי גידול . בנוסף, הסין עם מדינות המפרץ ביחסי

, מדינות המפרץשל איזון מצד דיניות מלניתן לצפות  ,של סין. לכןבהכרח רובד ביטחוני לתפקידה 

     .הענקיותלנווט בבטחה בין שתי שירצו 

 מסקנות

 המזרח התיכון וצפון אפריקה מצוי אזור הערבי, ההתקוממות בעולםעשור לאחר הגל הראשון של 

את המוקד ברבות  לתפוס ממשיכותכלכלי ופיתוח שלטון אופי הסוגיות של כאשר  ,תקופת מעברב

מאפיינת חלק ניכר היריבות עזה על רקע  מאותגרתיכוני -מדינות האזור. הסדר המזרחמ

עקובים מדם הלאומיים וה עדתייםהם סכסוכיה ם החוצה שלוזליגתהאזורית מהפוליטיקה 

העולמי הסדר  כאשרברמה העולמית, יותר רחב  מתחולל שינוי, במקבילבסוריה, בתימן ובלוב. 

 יםמצטבר אלה, כל בתמונה הכוללתסין. לאור עלייתה של לחצים נחשף ל ארצות הבריתשהובילה 

משותף ניווט בעייתי לאת האזור להופך ש ,יכוןעבור מדינות המזרח התמשמעותי למערך אתגרים 

בין החדשים דיפלומטיים הקשרים רעות לחלוטין, וה, החדשות לא מנגד וסין. ארצות הבריתעבור 

גם  ומציעיםישראל לאיחוד האמירויות, בחריין, מרוקו וסודן, נותנים סיבה לאופטימיות 

 .המשותפים אתגריםהמול לשיתופי פעולה אל הזדמנויות 

_________ 

מרצה בכיר הוא כמו כן תושב במועצה האטלנטית.  שאינובכיר עמית ד"ר ג'ונתן פולטון הוא  *

 jonathandfulton@בטוויטר:  למעקבלמדע המדינה באוניברסיטת זייד באבו דאבי. 

סין במכון למחקרי ביטחון לאומי מחקר  ד"ר אייל פרופר הוא עמית מחקר בכיר וראש  השגריר *

(INSS לפני .)  בטוויטר:  למעקב(. 2017-2020כיהן כקונסול הכללי של ישראל בשנחאי )כן

@epropper 

 (.EPCי הוא חוקר בכיר במרכז המדיניות של האמירויות )מד"ר אחמד פח *

https://www.twitter.com/jonathandfulton
https://www.twitter.com/epropper
https://www.twitter.com/epropper

