
دشــنت الصيــن عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل فــي ١٩٩٢، لكــن عالقاتهمــا االقتصاديــة بــدأت 
عمليــًا، وبصــورة تدريجيــة متناميــة، مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، مــن خــالل التركيــز على االســتثمارات، 

وتشجيع السياحة والتجارة.
يــرى اإلســرائيليون فــي الصيــن عمالقــة العالــم مــن الناحيــة االقتصاديــة؛ وثانــي أكبــر اقتصــاد علــى 
األرض، وتجــذب أســواُقها الصناعييــن ورجــال األعمــال اإلســرائيليين، رغــم مــا يواجهونــه فــي 
طريقهــم مــن صعوبــات كبيــرة مــن حيــث: المســافة البعيــدة، واختالفــات الســاعة واللغــة، 

والثقافة األجنبية. 
ــًا إســرائيليًا حــول العالــم، هنــاك ٦ مالحــق فــي الصيــن،  ورغــم ذلــك، مــن بيــن ٤٢ ُملَحقــًا اقتصادي
لمســاعدة رجــال األعمــال اإلســرائيليين علــى ســّد الفجــوات مــع نظرائهــم الصينييــن، فيمــا أســفرت 
زيــارة بنياميــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة الســابق إلــى بكيــن فــي ٢٠١٧ عــن توقيــع ٢٥ عقــدًا مــن 

التعاون المشترك بملياَرْي دوالر. (١)
وســبق للســفير الصينــي فــي إســرائيل "دوو فيــي" إعالنــه أن "أصدقاءنــا اليهــود ســيختارون طريقــًا 
يخــدم مصالحهــم"، رافضــًا التحذيــرات األمريكيــة مــن المخــاوف األمنيــة بشــأن التعــاون مــع 
إســرائيل، بزعــم أن تعاُونهمــا مكســب للجميــع، فاإلســرائيليون يمكنهــم االســتثمار فــي الصيــن، 

و"أصدقاؤنا اليهود سينجحون باختيار الَمسار الذي يخدم مصالحهم على أفضل وجه".
ويمكــن رصــد أهــّم مجــاالت التعــاون التــي شــهدت َعْقــد صفقــات بــارزة بيــن الصيــن وإســرائيل كمــا 

يأتي.

كشــفت المعطيــات اإلحصائيــة اإلســرائيلية عــن توثيــق ٤٦٣ صفقــة اســتثمارية وعمليــات اندمــاج 
وشــراء في إســرائيل من الشــركات الصينية بين ٢٠٠١-٢٠٢٠، وأصبحت الصين ثاني أكبر شــريك تجاري 
إلســرائيل بعــد الواليــات المتحــدة، وقبــل كل دولــة أوروبيــة علــى ِحــَدٍة، ولكــن ليــس مــن االتحــاد 
األوروبي ككل. ففي ٢٠٠١، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والصين ١,٠٧ مليار دوالر، وفي ٢٠١٨ وصل 

إلى ١١,٦ مليار دوالر، لكنه انخفض قليًال في ٢٠١٩ إلى ١١,٢ مليار دوالر.
ــة بمعــدل عشــرة بالمئــة كل عــام، فالصيــن ثالــث أكبــر وجهــة للصــادرات  وقــد نمــت التجــارة الَبيِنَيّ
اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة وبريطانيا، وتبلغ قيمتها ٤,٧ مليار دوالر، وتصدر إسرائيل إلى الصين 
الســيارات واإللكترونيــات والمنتجــات الكيماويــة والطبيــة ومنتجــات المعــدات البصريــة، ويأتــي 

االســتيراد اإلســرائيلي مــن الصيــن فــي المرتبــة الثانية بعــد الواليــات المتحدة، مــع حجــم واردات ١١,٤ 
مليــار دوالر فــي مجموعــة مــن الصناعــات، بمــا فيهــا اإللكترونيــات والمنســوجات ولعــب األطفــال 

واألثاث والمعادن والكيماويات، والسلع االستهالكية.
وعلــى مســتوى الصناعــة بيــن الصيــن وإســرائيل، تظهــر األخيــرة "مجــرد نملــة علــى ظهــر التنيــن"، 
بالنســبة  الـــ٤٨  المرتبــة  فتحتــل  األخيــرة  أمــا  إلســرائيل،  تجــاري  شــريك  أكبــر  ثانــي  فالصيــن 
ــُدرات  ــبب الُق ــن بس ــة بالصي ــة للغاي ــرائيل مهتم ــإن إس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخارجي ــراكات الصي لش
التكنولوجيــة اإلســرائيلية، وحســب جهــاز اإلحصــاء اإلســرائيلي، فــإن الصــادرات اإلســرائيلية إلــى 
الصيــن وصلــت فــي النصــف األول مــن ٢٠١٨ إلــى ٢,٨ مليــار دوالر، وهــو ارتفــاع بنســبة ٧٣٪ 

مقارنة بـ٢٠١٧.(٢)
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دشــنت الصيــن عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل فــي ١٩٩٢، لكــن عالقاتهمــا االقتصاديــة بــدأت 
عمليــًا، وبصــورة تدريجيــة متناميــة، مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، مــن خــالل التركيــز على االســتثمارات، 

وتشجيع السياحة والتجارة.
يــرى اإلســرائيليون فــي الصيــن عمالقــة العالــم مــن الناحيــة االقتصاديــة؛ وثانــي أكبــر اقتصــاد علــى 
األرض، وتجــذب أســواُقها الصناعييــن ورجــال األعمــال اإلســرائيليين، رغــم مــا يواجهونــه فــي 
طريقهــم مــن صعوبــات كبيــرة مــن حيــث: المســافة البعيــدة، واختالفــات الســاعة واللغــة، 

والثقافة األجنبية. 
ــًا إســرائيليًا حــول العالــم، هنــاك ٦ مالحــق فــي الصيــن،  ورغــم ذلــك، مــن بيــن ٤٢ ُملَحقــًا اقتصادي
لمســاعدة رجــال األعمــال اإلســرائيليين علــى ســّد الفجــوات مــع نظرائهــم الصينييــن، فيمــا أســفرت 
زيــارة بنياميــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة الســابق إلــى بكيــن فــي ٢٠١٧ عــن توقيــع ٢٥ عقــدًا مــن 

التعاون المشترك بملياَرْي دوالر. (١)
وســبق للســفير الصينــي فــي إســرائيل "دوو فيــي" إعالنــه أن "أصدقاءنــا اليهــود ســيختارون طريقــًا 
يخــدم مصالحهــم"، رافضــًا التحذيــرات األمريكيــة مــن المخــاوف األمنيــة بشــأن التعــاون مــع 
إســرائيل، بزعــم أن تعاُونهمــا مكســب للجميــع، فاإلســرائيليون يمكنهــم االســتثمار فــي الصيــن، 

و"أصدقاؤنا اليهود سينجحون باختيار الَمسار الذي يخدم مصالحهم على أفضل وجه".
ويمكــن رصــد أهــّم مجــاالت التعــاون التــي شــهدت َعْقــد صفقــات بــارزة بيــن الصيــن وإســرائيل كمــا 

يأتي.

كشــفت المعطيــات اإلحصائيــة اإلســرائيلية عــن توثيــق ٤٦٣ صفقــة اســتثمارية وعمليــات اندمــاج 
وشــراء في إســرائيل من الشــركات الصينية بين ٢٠٠١-٢٠٢٠، وأصبحت الصين ثاني أكبر شــريك تجاري 
إلســرائيل بعــد الواليــات المتحــدة، وقبــل كل دولــة أوروبيــة علــى ِحــَدٍة، ولكــن ليــس مــن االتحــاد 
األوروبي ككل. ففي ٢٠٠١، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والصين ١,٠٧ مليار دوالر، وفي ٢٠١٨ وصل 

إلى ١١,٦ مليار دوالر، لكنه انخفض قليًال في ٢٠١٩ إلى ١١,٢ مليار دوالر.
ــة بمعــدل عشــرة بالمئــة كل عــام، فالصيــن ثالــث أكبــر وجهــة للصــادرات  وقــد نمــت التجــارة الَبيِنَيّ
اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة وبريطانيا، وتبلغ قيمتها ٤,٧ مليار دوالر، وتصدر إسرائيل إلى الصين 
الســيارات واإللكترونيــات والمنتجــات الكيماويــة والطبيــة ومنتجــات المعــدات البصريــة، ويأتــي 

االســتيراد اإلســرائيلي مــن الصيــن فــي المرتبــة الثانية بعــد الواليــات المتحدة، مــع حجــم واردات ١١,٤ 
مليــار دوالر فــي مجموعــة مــن الصناعــات، بمــا فيهــا اإللكترونيــات والمنســوجات ولعــب األطفــال 

واألثاث والمعادن والكيماويات، والسلع االستهالكية.
وعلــى مســتوى الصناعــة بيــن الصيــن وإســرائيل، تظهــر األخيــرة "مجــرد نملــة علــى ظهــر التنيــن"، 
بالنســبة  الـــ٤٨  المرتبــة  فتحتــل  األخيــرة  أمــا  إلســرائيل،  تجــاري  شــريك  أكبــر  ثانــي  فالصيــن 
ــُدرات  ــبب الُق ــن بس ــة بالصي ــة للغاي ــرائيل مهتم ــإن إس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخارجي ــراكات الصي لش
التكنولوجيــة اإلســرائيلية، وحســب جهــاز اإلحصــاء اإلســرائيلي، فــإن الصــادرات اإلســرائيلية إلــى 
الصيــن وصلــت فــي النصــف األول مــن ٢٠١٨ إلــى ٢,٨ مليــار دوالر، وهــو ارتفــاع بنســبة ٧٣٪ 

مقارنة بـ٢٠١٧.(٢)
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بــات النفــوذ الصينــي المتزايــد فــي إســرائيل مــدار حديــث أوســاطها السياســية واألمنيــة واالقتصاديــة، ألن تنامى 
ــة  ــاة االقتصادي ــات الحي ــف قطاع ــى مختل ــول ال ــتطاع الوص ــط، واس ــة فق ــنوات قليل ــالل س ــة خ ــورة الفت بص
والتكنولوجيــة والتجاريــة اإلســرائيلية، إلــى الحــد الــذي أصبحــت فيــه إســرائيل والصيــن محــط أنظــار بعضهمــا، 
ــم  ــواقهما، رغ ــي أس ــا ف ــئ أقدامهم ــت موط ــة، أو تثبي ــن جه ــا م ــن خبراتهم ــة م ــتفادة المتبادل ــواء لالس س
التحفظــات اتــي تعلنهــا المحافــل األمنيــة اإلســرائيلية، خشــية اســتغالل الصيــن لنفوذهــا التجــاري واالقتصــادي 

العتبارات أمنية واستخبارية وعسكرية.
ــن  ــة ع ــورة بانورامي ــدم ص ــام تق ــة األرق ــرائيلي، وبلغ ــي اإلس ــاون الصين ــاالت التع ــم مج ــة أه ــتعرض الورق تس
أهــم الصفقــات والمشــاريع التــي تنخــرط فيهــا الشــركات الصينيــة فــي إســرائيل، فــي البنــى التحتيــة واالتصــاالت، 

مما منحها أفضلية على سواها من الشركات العالمية.
الصينــي فــي إســرائيل، االقتصاديــة منهــا والسياســة  النفــوذ  تزايــد  إلــى تقديــم أســباب  الورقــة  تهــدف 
واالســتراتيجية، خاصــة وان هــذا النفــوذ يمنحهــا إطاللــة واســعة علــى شــواطئ المتوســط، الــذي يشــهد 
ــيع  ــن بتوس ــماح للصي ــي الس ــرائيل ف ــع إس ــه دواف ــت ذات ــي الوق ــه، وف ــول إلي ــى للوص ــدول العظم ــس ال تناف
موطــئ قدمهــا فــي مشــاريعها االســتراتيجية، رغــم مــا يكتنــف ذلــك مــن مخاطــر أمنيــة وعســكرية عليهــا، 

وهي تعلم مثال حجم العالقات الصينية اإليرانية المتنامية.
فــي الوقــت ذاتــه، وجــد التقــارب الصينــي اإلســرائيلي أصــداء ســلبية جــدا فــي واشــنطن، التــي تعتبرهــا تــل أبيــب 
الحليفــة األكبــر لهــا حــول العالــم، والراعيــة األساســية لبقائهــا فــي هــذه المنطقــة المعاديــة لهــا، فيمــا تنظــر 
واشــنطن الــى بكيــن علــى أنهــا عدوهــا األول، والبــد مــن كبــح جمــاح توســع نفوذهــا فــي إســرائيل خصوصــا، 

والشرق األوسط عموما، وهو ما تسبب بنشوب بعض التوتر األمريكي اإلسرائيلي على هذه الخلفية.
تحــاول الورقــة تقديــم رؤيــة استشــرافية عــن مــآالت هــذه العالقــات الصينيــة اإلســرائيلية، ومــدى توســعها 
فــي الفتــرة القادمــة، أو تقليصهــا، وإمكانيــة تأثرهــا ســلبا بالضغــوط األمريكيــة، وقــدرة إســرائيل فــي القفــز 

عنها، وتهدئة مخاوف واشنطن من تناميها.

ــادة  ــة زي ــن، خاص ــع الصي ــات م ــن العالق ــث ع ــي الحدي ــردًا ف ــدًا مَطّ ــرة تصاُع ــُهر األخي ــي األش ــرائيل ف ــهدت إس ش
اســتثمارات األخيــرة فــي مشــاريع ِبناهــا التحتيــة الثقيلــة، كالموانــئ والمطــارات والتكنولوجيــا، وآِخرهــا محاولة 

الحصول على عطاء لتطوير أكبر محطة َتْحِلَية مياه في العالم، رغم الضغوط األمريكية لمنعها.
ــد  ــن مؤِيّ ــا، بي ــي فيه ــوذ الصين ــد النف ــول تزاُي ــاخنًة ح ــًة س ــاٍت داخلي ــرائيل نقاش ــهد إس ــاء، تش ــذه األثن ــي ه ف
وُمعــاِرض، َعِقــب امتــالك بكيــن لشــركات ِبنــى تحتيــة إســرائيلية، واإلشــراف علــى إقامــة موانــئ جديــدة، 
وترميــم موانــئ قديمــة، وامتــداد عملهــا فــي هــذه الَمرافــق لســنوات طويلــة، حيــث بــدأت خارطــة المصالــح 
الصينيــة فــي إســرائيل بالهواتــف المحمولــة مــن شــركة "هــواوي"، وصــوًال إلــى الجبنــة البيضــاء لشــركة 

"تنوفا"، وانتهاًء ببناء أنفاق المواصالت في الكرمل.
ــة ال ســيما االقتصاديــة منهــا،  تناقــش هــذه الورقــة تزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل، وآفــاق العالقــات الَبْيِنَيّ
ســواء اآلنيــة أو اإلســتراتيجية بعيــدة المــدى، وحجــم التجــارة الثنائيــة، والصفقــات المتبادلــة، والتطلعــات 
ــات،  ــذه العالق ــول ه ــرائيلي ح ــي اإلس ــن الداخل ــق والتباُي ــدى التواُف ــرح م ــا تش ــا، كم ــن عالقاتهم ــية م السياس

م رؤية استشرافية لهذه العالقات. وأسباب االنزعاج األمريكي منها، وُتقِدّ

معد الدراسة: د. عدنان أبو عامر أستاذ العلوم السياسية، وخبير الشئون اإلسرائيلية.

دشــنت الصيــن عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل فــي ١٩٩٢، لكــن عالقاتهمــا االقتصاديــة بــدأت 
عمليــًا، وبصــورة تدريجيــة متناميــة، مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، مــن خــالل التركيــز على االســتثمارات، 

وتشجيع السياحة والتجارة.
يــرى اإلســرائيليون فــي الصيــن عمالقــة العالــم مــن الناحيــة االقتصاديــة؛ وثانــي أكبــر اقتصــاد علــى 
األرض، وتجــذب أســواُقها الصناعييــن ورجــال األعمــال اإلســرائيليين، رغــم مــا يواجهونــه فــي 
طريقهــم مــن صعوبــات كبيــرة مــن حيــث: المســافة البعيــدة، واختالفــات الســاعة واللغــة، 

والثقافة األجنبية. 
ــًا إســرائيليًا حــول العالــم، هنــاك ٦ مالحــق فــي الصيــن،  ورغــم ذلــك، مــن بيــن ٤٢ ُملَحقــًا اقتصادي
لمســاعدة رجــال األعمــال اإلســرائيليين علــى ســّد الفجــوات مــع نظرائهــم الصينييــن، فيمــا أســفرت 
زيــارة بنياميــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة الســابق إلــى بكيــن فــي ٢٠١٧ عــن توقيــع ٢٥ عقــدًا مــن 

التعاون المشترك بملياَرْي دوالر. (١)
وســبق للســفير الصينــي فــي إســرائيل "دوو فيــي" إعالنــه أن "أصدقاءنــا اليهــود ســيختارون طريقــًا 
يخــدم مصالحهــم"، رافضــًا التحذيــرات األمريكيــة مــن المخــاوف األمنيــة بشــأن التعــاون مــع 
إســرائيل، بزعــم أن تعاُونهمــا مكســب للجميــع، فاإلســرائيليون يمكنهــم االســتثمار فــي الصيــن، 

و"أصدقاؤنا اليهود سينجحون باختيار الَمسار الذي يخدم مصالحهم على أفضل وجه".
ويمكــن رصــد أهــّم مجــاالت التعــاون التــي شــهدت َعْقــد صفقــات بــارزة بيــن الصيــن وإســرائيل كمــا 

يأتي.

كشــفت المعطيــات اإلحصائيــة اإلســرائيلية عــن توثيــق ٤٦٣ صفقــة اســتثمارية وعمليــات اندمــاج 
وشــراء في إســرائيل من الشــركات الصينية بين ٢٠٠١-٢٠٢٠، وأصبحت الصين ثاني أكبر شــريك تجاري 
إلســرائيل بعــد الواليــات المتحــدة، وقبــل كل دولــة أوروبيــة علــى ِحــَدٍة، ولكــن ليــس مــن االتحــاد 
األوروبي ككل. ففي ٢٠٠١، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والصين ١,٠٧ مليار دوالر، وفي ٢٠١٨ وصل 

إلى ١١,٦ مليار دوالر، لكنه انخفض قليًال في ٢٠١٩ إلى ١١,٢ مليار دوالر.
ــة بمعــدل عشــرة بالمئــة كل عــام، فالصيــن ثالــث أكبــر وجهــة للصــادرات  وقــد نمــت التجــارة الَبيِنَيّ
اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة وبريطانيا، وتبلغ قيمتها ٤,٧ مليار دوالر، وتصدر إسرائيل إلى الصين 
الســيارات واإللكترونيــات والمنتجــات الكيماويــة والطبيــة ومنتجــات المعــدات البصريــة، ويأتــي 

االســتيراد اإلســرائيلي مــن الصيــن فــي المرتبــة الثانية بعــد الواليــات المتحدة، مــع حجــم واردات ١١,٤ 
مليــار دوالر فــي مجموعــة مــن الصناعــات، بمــا فيهــا اإللكترونيــات والمنســوجات ولعــب األطفــال 

واألثاث والمعادن والكيماويات، والسلع االستهالكية.
وعلــى مســتوى الصناعــة بيــن الصيــن وإســرائيل، تظهــر األخيــرة "مجــرد نملــة علــى ظهــر التنيــن"، 
بالنســبة  الـــ٤٨  المرتبــة  فتحتــل  األخيــرة  أمــا  إلســرائيل،  تجــاري  شــريك  أكبــر  ثانــي  فالصيــن 
ــُدرات  ــبب الُق ــن بس ــة بالصي ــة للغاي ــرائيل مهتم ــإن إس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخارجي ــراكات الصي لش
التكنولوجيــة اإلســرائيلية، وحســب جهــاز اإلحصــاء اإلســرائيلي، فــإن الصــادرات اإلســرائيلية إلــى 
الصيــن وصلــت فــي النصــف األول مــن ٢٠١٨ إلــى ٢,٨ مليــار دوالر، وهــو ارتفــاع بنســبة ٧٣٪ 

مقارنة بـ٢٠١٧.(٢)
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دشــنت الصيــن عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل فــي ١٩٩٢، لكــن عالقاتهمــا االقتصاديــة بــدأت 
عمليــًا، وبصــورة تدريجيــة متناميــة، مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، مــن خــالل التركيــز على االســتثمارات، 

وتشجيع السياحة والتجارة.
يــرى اإلســرائيليون فــي الصيــن عمالقــة العالــم مــن الناحيــة االقتصاديــة؛ وثانــي أكبــر اقتصــاد علــى 
األرض، وتجــذب أســواُقها الصناعييــن ورجــال األعمــال اإلســرائيليين، رغــم مــا يواجهونــه فــي 
طريقهــم مــن صعوبــات كبيــرة مــن حيــث: المســافة البعيــدة، واختالفــات الســاعة واللغــة، 

والثقافة األجنبية. 
ــًا إســرائيليًا حــول العالــم، هنــاك ٦ مالحــق فــي الصيــن،  ورغــم ذلــك، مــن بيــن ٤٢ ُملَحقــًا اقتصادي
لمســاعدة رجــال األعمــال اإلســرائيليين علــى ســّد الفجــوات مــع نظرائهــم الصينييــن، فيمــا أســفرت 
زيــارة بنياميــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة الســابق إلــى بكيــن فــي ٢٠١٧ عــن توقيــع ٢٥ عقــدًا مــن 

التعاون المشترك بملياَرْي دوالر. (١)
وســبق للســفير الصينــي فــي إســرائيل "دوو فيــي" إعالنــه أن "أصدقاءنــا اليهــود ســيختارون طريقــًا 
يخــدم مصالحهــم"، رافضــًا التحذيــرات األمريكيــة مــن المخــاوف األمنيــة بشــأن التعــاون مــع 
إســرائيل، بزعــم أن تعاُونهمــا مكســب للجميــع، فاإلســرائيليون يمكنهــم االســتثمار فــي الصيــن، 

و"أصدقاؤنا اليهود سينجحون باختيار الَمسار الذي يخدم مصالحهم على أفضل وجه".
ويمكــن رصــد أهــّم مجــاالت التعــاون التــي شــهدت َعْقــد صفقــات بــارزة بيــن الصيــن وإســرائيل كمــا 

يأتي.

كشــفت المعطيــات اإلحصائيــة اإلســرائيلية عــن توثيــق ٤٦٣ صفقــة اســتثمارية وعمليــات اندمــاج 
وشــراء في إســرائيل من الشــركات الصينية بين ٢٠٠١-٢٠٢٠، وأصبحت الصين ثاني أكبر شــريك تجاري 
إلســرائيل بعــد الواليــات المتحــدة، وقبــل كل دولــة أوروبيــة علــى ِحــَدٍة، ولكــن ليــس مــن االتحــاد 
األوروبي ككل. ففي ٢٠٠١، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والصين ١,٠٧ مليار دوالر، وفي ٢٠١٨ وصل 

إلى ١١,٦ مليار دوالر، لكنه انخفض قليًال في ٢٠١٩ إلى ١١,٢ مليار دوالر.
ــة بمعــدل عشــرة بالمئــة كل عــام، فالصيــن ثالــث أكبــر وجهــة للصــادرات  وقــد نمــت التجــارة الَبيِنَيّ
اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة وبريطانيا، وتبلغ قيمتها ٤,٧ مليار دوالر، وتصدر إسرائيل إلى الصين 
الســيارات واإللكترونيــات والمنتجــات الكيماويــة والطبيــة ومنتجــات المعــدات البصريــة، ويأتــي 

أوًال: مجاالت التعاون

االســتيراد اإلســرائيلي مــن الصيــن فــي المرتبــة الثانية بعــد الواليــات المتحدة، مــع حجــم واردات ١١,٤ 
مليــار دوالر فــي مجموعــة مــن الصناعــات، بمــا فيهــا اإللكترونيــات والمنســوجات ولعــب األطفــال 

واألثاث والمعادن والكيماويات، والسلع االستهالكية.
وعلــى مســتوى الصناعــة بيــن الصيــن وإســرائيل، تظهــر األخيــرة "مجــرد نملــة علــى ظهــر التنيــن"، 
بالنســبة  الـــ٤٨  المرتبــة  فتحتــل  األخيــرة  أمــا  إلســرائيل،  تجــاري  شــريك  أكبــر  ثانــي  فالصيــن 
ــُدرات  ــبب الُق ــن بس ــة بالصي ــة للغاي ــرائيل مهتم ــإن إس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخارجي ــراكات الصي لش
التكنولوجيــة اإلســرائيلية، وحســب جهــاز اإلحصــاء اإلســرائيلي، فــإن الصــادرات اإلســرائيلية إلــى 
الصيــن وصلــت فــي النصــف األول مــن ٢٠١٨ إلــى ٢,٨ مليــار دوالر، وهــو ارتفــاع بنســبة ٧٣٪ 

مقارنة بـ٢٠١٧.(٢)

مها التكنولوجي، صحيفة مكور ريشون، ٢٠٢٠/٤/١٦: ١)  ريكي مامين، إسرائيل معنية بالصين بسبب تقُدّ
https://www.makorrishon.co.il/international/221239/

ة  ١. التجارة الَبْيِنَيّ

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل
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دشــنت الصيــن عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل فــي ١٩٩٢، لكــن عالقاتهمــا االقتصاديــة بــدأت 
عمليــًا، وبصــورة تدريجيــة متناميــة، مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، مــن خــالل التركيــز على االســتثمارات، 

وتشجيع السياحة والتجارة.
يــرى اإلســرائيليون فــي الصيــن عمالقــة العالــم مــن الناحيــة االقتصاديــة؛ وثانــي أكبــر اقتصــاد علــى 
األرض، وتجــذب أســواُقها الصناعييــن ورجــال األعمــال اإلســرائيليين، رغــم مــا يواجهونــه فــي 
طريقهــم مــن صعوبــات كبيــرة مــن حيــث: المســافة البعيــدة، واختالفــات الســاعة واللغــة، 

والثقافة األجنبية. 
ــًا إســرائيليًا حــول العالــم، هنــاك ٦ مالحــق فــي الصيــن،  ورغــم ذلــك، مــن بيــن ٤٢ ُملَحقــًا اقتصادي
لمســاعدة رجــال األعمــال اإلســرائيليين علــى ســّد الفجــوات مــع نظرائهــم الصينييــن، فيمــا أســفرت 
زيــارة بنياميــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة الســابق إلــى بكيــن فــي ٢٠١٧ عــن توقيــع ٢٥ عقــدًا مــن 

التعاون المشترك بملياَرْي دوالر. (١)
وســبق للســفير الصينــي فــي إســرائيل "دوو فيــي" إعالنــه أن "أصدقاءنــا اليهــود ســيختارون طريقــًا 
يخــدم مصالحهــم"، رافضــًا التحذيــرات األمريكيــة مــن المخــاوف األمنيــة بشــأن التعــاون مــع 
إســرائيل، بزعــم أن تعاُونهمــا مكســب للجميــع، فاإلســرائيليون يمكنهــم االســتثمار فــي الصيــن، 

و"أصدقاؤنا اليهود سينجحون باختيار الَمسار الذي يخدم مصالحهم على أفضل وجه".
ويمكــن رصــد أهــّم مجــاالت التعــاون التــي شــهدت َعْقــد صفقــات بــارزة بيــن الصيــن وإســرائيل كمــا 

يأتي.

كشــفت المعطيــات اإلحصائيــة اإلســرائيلية عــن توثيــق ٤٦٣ صفقــة اســتثمارية وعمليــات اندمــاج 
وشــراء في إســرائيل من الشــركات الصينية بين ٢٠٠١-٢٠٢٠، وأصبحت الصين ثاني أكبر شــريك تجاري 
إلســرائيل بعــد الواليــات المتحــدة، وقبــل كل دولــة أوروبيــة علــى ِحــَدٍة، ولكــن ليــس مــن االتحــاد 
األوروبي ككل. ففي ٢٠٠١، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والصين ١,٠٧ مليار دوالر، وفي ٢٠١٨ وصل 

إلى ١١,٦ مليار دوالر، لكنه انخفض قليًال في ٢٠١٩ إلى ١١,٢ مليار دوالر.
ــة بمعــدل عشــرة بالمئــة كل عــام، فالصيــن ثالــث أكبــر وجهــة للصــادرات  وقــد نمــت التجــارة الَبيِنَيّ
اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة وبريطانيا، وتبلغ قيمتها ٤,٧ مليار دوالر، وتصدر إسرائيل إلى الصين 
الســيارات واإللكترونيــات والمنتجــات الكيماويــة والطبيــة ومنتجــات المعــدات البصريــة، ويأتــي 

5

االســتيراد اإلســرائيلي مــن الصيــن فــي المرتبــة الثانية بعــد الواليــات المتحدة، مــع حجــم واردات ١١,٤ 
مليــار دوالر فــي مجموعــة مــن الصناعــات، بمــا فيهــا اإللكترونيــات والمنســوجات ولعــب األطفــال 

واألثاث والمعادن والكيماويات، والسلع االستهالكية.
وعلــى مســتوى الصناعــة بيــن الصيــن وإســرائيل، تظهــر األخيــرة "مجــرد نملــة علــى ظهــر التنيــن"، 
بالنســبة  الـــ٤٨  المرتبــة  فتحتــل  األخيــرة  أمــا  إلســرائيل،  تجــاري  شــريك  أكبــر  ثانــي  فالصيــن 
ــُدرات  ــبب الُق ــن بس ــة بالصي ــة للغاي ــرائيل مهتم ــإن إس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخارجي ــراكات الصي لش
التكنولوجيــة اإلســرائيلية، وحســب جهــاز اإلحصــاء اإلســرائيلي، فــإن الصــادرات اإلســرائيلية إلــى 
الصيــن وصلــت فــي النصــف األول مــن ٢٠١٨ إلــى ٢,٨ مليــار دوالر، وهــو ارتفــاع بنســبة ٧٣٪ 

مقارنة بـ٢٠١٧.(٢)

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل

٢ ) أساف أوريون، العالقات اإلسرائيلية الصينية: الفرص والتحديات، معهد أبحاث األمن القومي، جامعة تل أبيب، كانون األول/ ديسمبر ٢٠١٨: 
https://www.inss.org.il/he/publication/israel-china-relations-opportunities-and-challenges/
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دشــنت الصيــن عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل فــي ١٩٩٢، لكــن عالقاتهمــا االقتصاديــة بــدأت 
عمليــًا، وبصــورة تدريجيــة متناميــة، مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، مــن خــالل التركيــز على االســتثمارات، 

وتشجيع السياحة والتجارة.
يــرى اإلســرائيليون فــي الصيــن عمالقــة العالــم مــن الناحيــة االقتصاديــة؛ وثانــي أكبــر اقتصــاد علــى 
األرض، وتجــذب أســواُقها الصناعييــن ورجــال األعمــال اإلســرائيليين، رغــم مــا يواجهونــه فــي 
طريقهــم مــن صعوبــات كبيــرة مــن حيــث: المســافة البعيــدة، واختالفــات الســاعة واللغــة، 

والثقافة األجنبية. 
ــًا إســرائيليًا حــول العالــم، هنــاك ٦ مالحــق فــي الصيــن،  ورغــم ذلــك، مــن بيــن ٤٢ ُملَحقــًا اقتصادي
لمســاعدة رجــال األعمــال اإلســرائيليين علــى ســّد الفجــوات مــع نظرائهــم الصينييــن، فيمــا أســفرت 
زيــارة بنياميــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة الســابق إلــى بكيــن فــي ٢٠١٧ عــن توقيــع ٢٥ عقــدًا مــن 

التعاون المشترك بملياَرْي دوالر. (١)
وســبق للســفير الصينــي فــي إســرائيل "دوو فيــي" إعالنــه أن "أصدقاءنــا اليهــود ســيختارون طريقــًا 
يخــدم مصالحهــم"، رافضــًا التحذيــرات األمريكيــة مــن المخــاوف األمنيــة بشــأن التعــاون مــع 
إســرائيل، بزعــم أن تعاُونهمــا مكســب للجميــع، فاإلســرائيليون يمكنهــم االســتثمار فــي الصيــن، 

و"أصدقاؤنا اليهود سينجحون باختيار الَمسار الذي يخدم مصالحهم على أفضل وجه".
ويمكــن رصــد أهــّم مجــاالت التعــاون التــي شــهدت َعْقــد صفقــات بــارزة بيــن الصيــن وإســرائيل كمــا 

يأتي.

كشــفت المعطيــات اإلحصائيــة اإلســرائيلية عــن توثيــق ٤٦٣ صفقــة اســتثمارية وعمليــات اندمــاج 
وشــراء في إســرائيل من الشــركات الصينية بين ٢٠٠١-٢٠٢٠، وأصبحت الصين ثاني أكبر شــريك تجاري 
إلســرائيل بعــد الواليــات المتحــدة، وقبــل كل دولــة أوروبيــة علــى ِحــَدٍة، ولكــن ليــس مــن االتحــاد 
األوروبي ككل. ففي ٢٠٠١، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والصين ١,٠٧ مليار دوالر، وفي ٢٠١٨ وصل 

إلى ١١,٦ مليار دوالر، لكنه انخفض قليًال في ٢٠١٩ إلى ١١,٢ مليار دوالر.
ــة بمعــدل عشــرة بالمئــة كل عــام، فالصيــن ثالــث أكبــر وجهــة للصــادرات  وقــد نمــت التجــارة الَبيِنَيّ
اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة وبريطانيا، وتبلغ قيمتها ٤,٧ مليار دوالر، وتصدر إسرائيل إلى الصين 
الســيارات واإللكترونيــات والمنتجــات الكيماويــة والطبيــة ومنتجــات المعــدات البصريــة، ويأتــي 

االســتيراد اإلســرائيلي مــن الصيــن فــي المرتبــة الثانية بعــد الواليــات المتحدة، مــع حجــم واردات ١١,٤ 
مليــار دوالر فــي مجموعــة مــن الصناعــات، بمــا فيهــا اإللكترونيــات والمنســوجات ولعــب األطفــال 

واألثاث والمعادن والكيماويات، والسلع االستهالكية.
وعلــى مســتوى الصناعــة بيــن الصيــن وإســرائيل، تظهــر األخيــرة "مجــرد نملــة علــى ظهــر التنيــن"، 
بالنســبة  الـــ٤٨  المرتبــة  فتحتــل  األخيــرة  أمــا  إلســرائيل،  تجــاري  شــريك  أكبــر  ثانــي  فالصيــن 
ــُدرات  ــبب الُق ــن بس ــة بالصي ــة للغاي ــرائيل مهتم ــإن إس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخارجي ــراكات الصي لش
التكنولوجيــة اإلســرائيلية، وحســب جهــاز اإلحصــاء اإلســرائيلي، فــإن الصــادرات اإلســرائيلية إلــى 
الصيــن وصلــت فــي النصــف األول مــن ٢٠١٨ إلــى ٢,٨ مليــار دوالر، وهــو ارتفــاع بنســبة ٧٣٪ 

مقارنة بـ٢٠١٧.(٢)
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قد حظيت شــركة SIPG الصينية بعطاء لتوســيع ميناء حيفا شــمال إسرائيل في ٢٠١٨، وعطاء آخر 
إلقامــة مينــاء جديــد فــي "أســدود" جنوبهــا، وهــذه العطــاءات تمــت مــن ِقبــل وزارة المواصــالت 

ل من مجلس األمن القومي أو سالح البحرية. وسلطة الموانئ اإلسرائيلية دون تدُخّ
ورغــم أن االســتثمارات الصينيــة لــم َتــِزْد بعــُد علــى ١٠٪ مــن إجمالي رأس المــال األجنبي في إســرائيل، 
لكنهــا فــازت بمناقصــات كبيــرة لِبْنيتهــا التحتيــة فــي المواصــالت، وبــدأت بالتقــدم لمناقصــات فــي 
مجــال الِبْنيــة التحتيــة للميــاه والكهربــاء، فيمــا افتتــح الســفير اإلســرائيلي الســابق فــي بكيــن 
ــود  ــتقبال وف ــة، واس ــة الصيني ــة اللغ ــرائيل لدراس ــي إس ــة ف ــة صيني ــًا لجامع ــي" فرع ــان فيلنائ "مات

دراسية في إسرائيل.(٣)

دخلــت شــركة "هات شــي ســون" الصينية فــي مناقصة لبناء منشــأة "ســوريك٢" أكبر محطــة َتْحِلَية 
بالعالم على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل، وستنتج ٢٠٠ مليون متر مكعب من مياه الشرب 
ــر  ــون مت ــرائيلية لـــ٧٨٦ ملي ــة اإلس ْحِلَي ــات الَتّ ــة بمحط ــاه المعالج ــي المي ــع إجمال ــا يرف ــنويًا، مم س

مكعب سنويًا، بنسبة ٨٥٪ من إجمالي استهالكها المحلي السنوي. 
بلغــت قيمــة العطــاء ١,٥ مليار دوالر، وســُيدير الفائز فيه المنشــأَة لمدة ٢٥ عامًا، رغــم انزعاج خبراء 
ْحِلَيــة ُيجــاور قاعــدة "بالماخيــم" الجويــة، حيــث  األمــن اإلســرائيليين مــن ذلــك؛ ألن موقــع منشــأة الَتّ
تتمركــز القــوات األمريكيــة، وقــرب مركــز "ناحــال ســوريك" لألبحــاث النوويــة، مــع العلــم أن الصيــن 
تتابــع ســوق الميــاه اإلســرائيلي منــذ عشــر ســنوات، وتأتــي وفودهــا لمعرفــة المزيــد عــن تقنيــات 

َتْحِلَية المياه لديها، وتعتقد أنها واحدة من دول العالم المتقدمة في هذا المجال.

تســتند المشــاريع المشــتركة للصيــن وإســرائيل للعــرض والطلــب، خاصــة بمجــال التكنولوجيــا 
العاليــة، الــذي يشــهد تعاُونــًا بيــن الجانبيــن. وأرســلت الحكومــة اإلســرائيلية وفــدًا لزيــارة بكيــن فــي 
آذار/ مارس ٢٠١٧؛ واستمرت العالقة في المستويات المختلفة من الحكومة والجامعات والنقابات 
والشــركات الخاصــة التــي ترســل عشــرات اآلالف مــن المشــاركين ســنويًا للتعــرف علــى االبتــكار 

اإلسرائيلي والتأثر به.
تحظــى القــدرات التكنولوجيــة اإلســرائيلية باهتمــام الصيــن، خاصــة البرمجيــات والصحــة والســيارات 
والميــاه والتصنيــع، مــع العلــم أن الصيــن تعتبــر الدولــة المســتثمرة الثالثــة فــي شــركات الهايتــك 
اإلســرائيلية، بجانــب األبحــاث الزراعيــة، فلديهــا الخبــرات المتطــورة علــى مســتوى العالــم، وتســتطيع 

تقديم مساعدات لتوفير الغذاء العالمي من خالل استخدام التكنولوجيا المعاصرة.(٤)
وتركــزت الصــادرات الرئيســية اإلســرائيلية إلــى الصيــن في المكونــات اإللكترونيــة بنســبة ٥١٪، وُتَعّد 

ة ٢. الِبَنى التحتَيّ

٣. َتْحِلَية المياه

٤. التكنولوجيا واالبتكار 

شــركة Intel مســؤولة عــن ٨٠٪ مــن تصديــر المكونــات اإللكترونيــة، وهــي رقائــق مصنوعــة فــي 
إســرائيل، وترســل للفحــص والتجميــع هنــاك، بجانــب ثــالث صناعــات رئيســية ومتناميــة، هــي 
معــدات القيــاس والتحكــم الصناعيــة، والمــواد الكيميائيــة، والمعــدات الطبيــة. وباتــت الصيــن 
ُتعتبــر إســرائيل وجهــة اســتثمارية جذابــة، ســواء فــي التكنولوجيــا أو الِبْنيــة التحتيــة، ويأتــي 
اســتثمارها فــي الِبْنيــة التحتيــة اإلســرائيلية بســبب مــا لديهــا مــن معرفــة وتقنيــات وخبــرة ورأس 

مال مطلوب للمنافسة بنجاح في مناقصاتها.(٥)
جمعــت الشــركات اإلســرائيلية الناشــئة ٣٢٥ مليــون دوالر من المســتثمرين الصينيين فــي ثالثة أرباع 
٢٠١٨، مقارنــة بـــ٧٦ مليــون دوالر فــي ٢٠١٣، حيــث تهــدف االســتثمارات الصينيــة لالســتفادة مــن 
والمركبــات  المتقدمــة،  والحوســبة  االصطناعــي،  الــذكاء  مجــاالت  فــي  اإلســرائيلية  المعرفــة 

المستقلة، والروبوتات، وعلوم البيانات.
اة "طريــق الحريــر  هــذا التوســع الصينــي يأتــي ِضْمــن خطــة الرئيــس الصينــي تشــي جيــن بينــغ الُمســَمّ
ــة،  ــة واقتصادي ــاريع تجاري ــي مش ــدوالرات ف ــارات ال ــتثمر بملي ــن تس ــإن الصي ــا ف ــد"، وبُموجبه الجدي
مثــل توســيع مينــاَءْي "حيفــا" و"أســدود" اإلســرائيليْيِن، وحفــر أنفــاق فــي جبــال "الكرمــل" بمدينــة 

"حيفا"، وخط سكة القطارات الخفيفة في تل أبيب، وبناء مساكن وأبراج سكنية.

تركــز التوجهــات االقتصاديــة اإلســرائيلية فــي اآلونــة األخيــرة علــى اســتقطاب المزيــد مــن الســياح 
الصينييــن، حتــى إن وزارة الســياحة اإلســرائيلية افتتحــت مكتبــًا ثانيــًا لهــا فــي مدينــة "شــنغهاي"، 
اإلســرائيلية  الســياحية  المواقــع  تســويق  علــى  وتعمــالن  بكيــن،  فــي  األولــى  الُممّثليــة  بعــد 
للمبيعــات  معــارض  فــي  للمشــاركة  إلســرائيل  منهــم  اآلالف  عشــرات  يصــل  حيــث  للصينييــن، 
ــرائيلية  ــة اإلس ــر االقتصادي ــل الدوائ ــا يجع ــبق، مم ــي ُمس ــويق إعالن ــى بتس ــي تحظ ــتريات الت والمش
تضــع الصيــن ِضمــن أحــد أهــم اســتهدافاتها الســياحية باعتبارهــا ســوقًا إســتراتيجية مهمــة، تــدّر 

على إسرائيل مدخوالت مالية كبيرة.(٦)
وصــل إســرائيل فــي ٢٠١٨ عــدد قياســي بلــغ ٤ مالييــن ســائح، ١٠٥ آالف منهم فقط صينيــون، وفي 
٢٠١٩، بلــغ عددهــم ١٥٠ ألفــًا، بزيــادة قدرهــا ٥٠٪ تقريبــًا. وتتــراوح المــدة الزمنيــة لبقائهــم فــي 
ــر مجموعــات ســياحية، وتحديــدًا مــن بكيــن  إســرائيل بيــن ٥-١٣ يومــًا فقــط، معظمهــم يأتــي َعْب
ــق  ــًا، وينف ــن ٤٠ عام ــم ع ــّل أعماره ــر، وتق ــالث األكب ــة الث ــدن الصيني ــينغدو، الم ــنغهاي وتش وش
الواحد منهم في المتوسط اليومي ٢٣٠ دوالرًا، مما يجعل االقتصاد اإلسرائيلي يعقد اآلمال كثيرًا 

على السياحة الصينية، فهم يشترون منتجات البحر الميت، والمجوهرات، والنبيذ.

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل

٣ ) Israel's growing links with China concern Washington, ٢٣ August ٢٠٢١,Adnan Abu Amer: 
٤ ) إيتان ليسري، االقتصاديون اإلسرائيليون غاضبون: الصينيون قادمون! موقع "نيوز ون اإلخباري"، ٢٠١٨/١١/٨: 

https://bit.ly/3wsfHF5
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www.dimensionscenter.net



دشــنت الصيــن عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل فــي ١٩٩٢، لكــن عالقاتهمــا االقتصاديــة بــدأت 
عمليــًا، وبصــورة تدريجيــة متناميــة، مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، مــن خــالل التركيــز على االســتثمارات، 

وتشجيع السياحة والتجارة.
يــرى اإلســرائيليون فــي الصيــن عمالقــة العالــم مــن الناحيــة االقتصاديــة؛ وثانــي أكبــر اقتصــاد علــى 
األرض، وتجــذب أســواُقها الصناعييــن ورجــال األعمــال اإلســرائيليين، رغــم مــا يواجهونــه فــي 
طريقهــم مــن صعوبــات كبيــرة مــن حيــث: المســافة البعيــدة، واختالفــات الســاعة واللغــة، 

والثقافة األجنبية. 
ــًا إســرائيليًا حــول العالــم، هنــاك ٦ مالحــق فــي الصيــن،  ورغــم ذلــك، مــن بيــن ٤٢ ُملَحقــًا اقتصادي
لمســاعدة رجــال األعمــال اإلســرائيليين علــى ســّد الفجــوات مــع نظرائهــم الصينييــن، فيمــا أســفرت 
زيــارة بنياميــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة الســابق إلــى بكيــن فــي ٢٠١٧ عــن توقيــع ٢٥ عقــدًا مــن 

التعاون المشترك بملياَرْي دوالر. (١)
وســبق للســفير الصينــي فــي إســرائيل "دوو فيــي" إعالنــه أن "أصدقاءنــا اليهــود ســيختارون طريقــًا 
يخــدم مصالحهــم"، رافضــًا التحذيــرات األمريكيــة مــن المخــاوف األمنيــة بشــأن التعــاون مــع 
إســرائيل، بزعــم أن تعاُونهمــا مكســب للجميــع، فاإلســرائيليون يمكنهــم االســتثمار فــي الصيــن، 

و"أصدقاؤنا اليهود سينجحون باختيار الَمسار الذي يخدم مصالحهم على أفضل وجه".
ويمكــن رصــد أهــّم مجــاالت التعــاون التــي شــهدت َعْقــد صفقــات بــارزة بيــن الصيــن وإســرائيل كمــا 

يأتي.

كشــفت المعطيــات اإلحصائيــة اإلســرائيلية عــن توثيــق ٤٦٣ صفقــة اســتثمارية وعمليــات اندمــاج 
وشــراء في إســرائيل من الشــركات الصينية بين ٢٠٠١-٢٠٢٠، وأصبحت الصين ثاني أكبر شــريك تجاري 
إلســرائيل بعــد الواليــات المتحــدة، وقبــل كل دولــة أوروبيــة علــى ِحــَدٍة، ولكــن ليــس مــن االتحــاد 
األوروبي ككل. ففي ٢٠٠١، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والصين ١,٠٧ مليار دوالر، وفي ٢٠١٨ وصل 

إلى ١١,٦ مليار دوالر، لكنه انخفض قليًال في ٢٠١٩ إلى ١١,٢ مليار دوالر.
ــة بمعــدل عشــرة بالمئــة كل عــام، فالصيــن ثالــث أكبــر وجهــة للصــادرات  وقــد نمــت التجــارة الَبيِنَيّ
اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة وبريطانيا، وتبلغ قيمتها ٤,٧ مليار دوالر، وتصدر إسرائيل إلى الصين 
الســيارات واإللكترونيــات والمنتجــات الكيماويــة والطبيــة ومنتجــات المعــدات البصريــة، ويأتــي 

االســتيراد اإلســرائيلي مــن الصيــن فــي المرتبــة الثانية بعــد الواليــات المتحدة، مــع حجــم واردات ١١,٤ 
مليــار دوالر فــي مجموعــة مــن الصناعــات، بمــا فيهــا اإللكترونيــات والمنســوجات ولعــب األطفــال 

واألثاث والمعادن والكيماويات، والسلع االستهالكية.
وعلــى مســتوى الصناعــة بيــن الصيــن وإســرائيل، تظهــر األخيــرة "مجــرد نملــة علــى ظهــر التنيــن"، 
بالنســبة  الـــ٤٨  المرتبــة  فتحتــل  األخيــرة  أمــا  إلســرائيل،  تجــاري  شــريك  أكبــر  ثانــي  فالصيــن 
ــُدرات  ــبب الُق ــن بس ــة بالصي ــة للغاي ــرائيل مهتم ــإن إس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخارجي ــراكات الصي لش
التكنولوجيــة اإلســرائيلية، وحســب جهــاز اإلحصــاء اإلســرائيلي، فــإن الصــادرات اإلســرائيلية إلــى 
الصيــن وصلــت فــي النصــف األول مــن ٢٠١٨ إلــى ٢,٨ مليــار دوالر، وهــو ارتفــاع بنســبة ٧٣٪ 

مقارنة بـ٢٠١٧.(٢)
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قد حظيت شــركة SIPG الصينية بعطاء لتوســيع ميناء حيفا شــمال إسرائيل في ٢٠١٨، وعطاء آخر 
إلقامــة مينــاء جديــد فــي "أســدود" جنوبهــا، وهــذه العطــاءات تمــت مــن ِقبــل وزارة المواصــالت 

ل من مجلس األمن القومي أو سالح البحرية. وسلطة الموانئ اإلسرائيلية دون تدُخّ
ورغــم أن االســتثمارات الصينيــة لــم َتــِزْد بعــُد علــى ١٠٪ مــن إجمالي رأس المــال األجنبي في إســرائيل، 
لكنهــا فــازت بمناقصــات كبيــرة لِبْنيتهــا التحتيــة فــي المواصــالت، وبــدأت بالتقــدم لمناقصــات فــي 
مجــال الِبْنيــة التحتيــة للميــاه والكهربــاء، فيمــا افتتــح الســفير اإلســرائيلي الســابق فــي بكيــن 
ــود  ــتقبال وف ــة، واس ــة الصيني ــة اللغ ــرائيل لدراس ــي إس ــة ف ــة صيني ــًا لجامع ــي" فرع ــان فيلنائ "مات

دراسية في إسرائيل.(٣)

دخلــت شــركة "هات شــي ســون" الصينية فــي مناقصة لبناء منشــأة "ســوريك٢" أكبر محطــة َتْحِلَية 
بالعالم على ساحل البحر المتوسط جنوب إسرائيل، وستنتج ٢٠٠ مليون متر مكعب من مياه الشرب 
ــر  ــون مت ــرائيلية لـــ٧٨٦ ملي ــة اإلس ْحِلَي ــات الَتّ ــة بمحط ــاه المعالج ــي المي ــع إجمال ــا يرف ــنويًا، مم س

مكعب سنويًا، بنسبة ٨٥٪ من إجمالي استهالكها المحلي السنوي. 
بلغــت قيمــة العطــاء ١,٥ مليار دوالر، وســُيدير الفائز فيه المنشــأَة لمدة ٢٥ عامًا، رغــم انزعاج خبراء 
ْحِلَيــة ُيجــاور قاعــدة "بالماخيــم" الجويــة، حيــث  األمــن اإلســرائيليين مــن ذلــك؛ ألن موقــع منشــأة الَتّ
تتمركــز القــوات األمريكيــة، وقــرب مركــز "ناحــال ســوريك" لألبحــاث النوويــة، مــع العلــم أن الصيــن 
تتابــع ســوق الميــاه اإلســرائيلي منــذ عشــر ســنوات، وتأتــي وفودهــا لمعرفــة المزيــد عــن تقنيــات 

َتْحِلَية المياه لديها، وتعتقد أنها واحدة من دول العالم المتقدمة في هذا المجال.

تســتند المشــاريع المشــتركة للصيــن وإســرائيل للعــرض والطلــب، خاصــة بمجــال التكنولوجيــا 
العاليــة، الــذي يشــهد تعاُونــًا بيــن الجانبيــن. وأرســلت الحكومــة اإلســرائيلية وفــدًا لزيــارة بكيــن فــي 
آذار/ مارس ٢٠١٧؛ واستمرت العالقة في المستويات المختلفة من الحكومة والجامعات والنقابات 
والشــركات الخاصــة التــي ترســل عشــرات اآلالف مــن المشــاركين ســنويًا للتعــرف علــى االبتــكار 

اإلسرائيلي والتأثر به.
تحظــى القــدرات التكنولوجيــة اإلســرائيلية باهتمــام الصيــن، خاصــة البرمجيــات والصحــة والســيارات 
والميــاه والتصنيــع، مــع العلــم أن الصيــن تعتبــر الدولــة المســتثمرة الثالثــة فــي شــركات الهايتــك 
اإلســرائيلية، بجانــب األبحــاث الزراعيــة، فلديهــا الخبــرات المتطــورة علــى مســتوى العالــم، وتســتطيع 

تقديم مساعدات لتوفير الغذاء العالمي من خالل استخدام التكنولوجيا المعاصرة.(٤)
وتركــزت الصــادرات الرئيســية اإلســرائيلية إلــى الصيــن في المكونــات اإللكترونيــة بنســبة ٥١٪، وُتَعّد 

شــركة Intel مســؤولة عــن ٨٠٪ مــن تصديــر المكونــات اإللكترونيــة، وهــي رقائــق مصنوعــة فــي 
إســرائيل، وترســل للفحــص والتجميــع هنــاك، بجانــب ثــالث صناعــات رئيســية ومتناميــة، هــي 
معــدات القيــاس والتحكــم الصناعيــة، والمــواد الكيميائيــة، والمعــدات الطبيــة. وباتــت الصيــن 
ُتعتبــر إســرائيل وجهــة اســتثمارية جذابــة، ســواء فــي التكنولوجيــا أو الِبْنيــة التحتيــة، ويأتــي 
اســتثمارها فــي الِبْنيــة التحتيــة اإلســرائيلية بســبب مــا لديهــا مــن معرفــة وتقنيــات وخبــرة ورأس 

مال مطلوب للمنافسة بنجاح في مناقصاتها.(٥)
جمعــت الشــركات اإلســرائيلية الناشــئة ٣٢٥ مليــون دوالر من المســتثمرين الصينيين فــي ثالثة أرباع 
٢٠١٨، مقارنــة بـــ٧٦ مليــون دوالر فــي ٢٠١٣، حيــث تهــدف االســتثمارات الصينيــة لالســتفادة مــن 
والمركبــات  المتقدمــة،  والحوســبة  االصطناعــي،  الــذكاء  مجــاالت  فــي  اإلســرائيلية  المعرفــة 

المستقلة، والروبوتات، وعلوم البيانات.
اة "طريــق الحريــر  هــذا التوســع الصينــي يأتــي ِضْمــن خطــة الرئيــس الصينــي تشــي جيــن بينــغ الُمســَمّ
ــة،  ــة واقتصادي ــاريع تجاري ــي مش ــدوالرات ف ــارات ال ــتثمر بملي ــن تس ــإن الصي ــا ف ــد"، وبُموجبه الجدي
مثــل توســيع مينــاَءْي "حيفــا" و"أســدود" اإلســرائيليْيِن، وحفــر أنفــاق فــي جبــال "الكرمــل" بمدينــة 

"حيفا"، وخط سكة القطارات الخفيفة في تل أبيب، وبناء مساكن وأبراج سكنية.

تركــز التوجهــات االقتصاديــة اإلســرائيلية فــي اآلونــة األخيــرة علــى اســتقطاب المزيــد مــن الســياح 
الصينييــن، حتــى إن وزارة الســياحة اإلســرائيلية افتتحــت مكتبــًا ثانيــًا لهــا فــي مدينــة "شــنغهاي"، 
اإلســرائيلية  الســياحية  المواقــع  تســويق  علــى  وتعمــالن  بكيــن،  فــي  األولــى  الُممّثليــة  بعــد 
للمبيعــات  معــارض  فــي  للمشــاركة  إلســرائيل  منهــم  اآلالف  عشــرات  يصــل  حيــث  للصينييــن، 
ــرائيلية  ــة اإلس ــر االقتصادي ــل الدوائ ــا يجع ــبق، مم ــي ُمس ــويق إعالن ــى بتس ــي تحظ ــتريات الت والمش
تضــع الصيــن ِضمــن أحــد أهــم اســتهدافاتها الســياحية باعتبارهــا ســوقًا إســتراتيجية مهمــة، تــدّر 

على إسرائيل مدخوالت مالية كبيرة.(٦)
وصــل إســرائيل فــي ٢٠١٨ عــدد قياســي بلــغ ٤ مالييــن ســائح، ١٠٥ آالف منهم فقط صينيــون، وفي 
٢٠١٩، بلــغ عددهــم ١٥٠ ألفــًا، بزيــادة قدرهــا ٥٠٪ تقريبــًا. وتتــراوح المــدة الزمنيــة لبقائهــم فــي 
ــر مجموعــات ســياحية، وتحديــدًا مــن بكيــن  إســرائيل بيــن ٥-١٣ يومــًا فقــط، معظمهــم يأتــي َعْب
ــق  ــًا، وينف ــن ٤٠ عام ــم ع ــّل أعماره ــر، وتق ــالث األكب ــة الث ــدن الصيني ــينغدو، الم ــنغهاي وتش وش
الواحد منهم في المتوسط اليومي ٢٣٠ دوالرًا، مما يجعل االقتصاد اإلسرائيلي يعقد اآلمال كثيرًا 

على السياحة الصينية، فهم يشترون منتجات البحر الميت، والمجوهرات، والنبيذ.

٥ ) دورون إيال، االستثمارات الصينية في إسرائيل، التطورات ونظرة للمستقبل، معهد أبحاث األمن القومي، ٢٠٢١/١/١٨: 

٦ ) يائير كراوس، توجه إسرائيلي الستقطاب السياحة الصينية ذات المدخوالت العالية، مكور ريشون، ٢٠١٩/١١/٢٥: 
https://www.inss.org.il/he/publication/chinese-investments/

https://www.makorrishon.co.il/news/185919/

٥. السياحة 
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دشــنت الصيــن عالقاتهــا الدبلوماســية مــع إســرائيل فــي ١٩٩٢، لكــن عالقاتهمــا االقتصاديــة بــدأت 
عمليــًا، وبصــورة تدريجيــة متناميــة، مــع بدايــة األلفيــة الثالثــة، مــن خــالل التركيــز على االســتثمارات، 

وتشجيع السياحة والتجارة.
يــرى اإلســرائيليون فــي الصيــن عمالقــة العالــم مــن الناحيــة االقتصاديــة؛ وثانــي أكبــر اقتصــاد علــى 
األرض، وتجــذب أســواُقها الصناعييــن ورجــال األعمــال اإلســرائيليين، رغــم مــا يواجهونــه فــي 
طريقهــم مــن صعوبــات كبيــرة مــن حيــث: المســافة البعيــدة، واختالفــات الســاعة واللغــة، 

والثقافة األجنبية. 
ــًا إســرائيليًا حــول العالــم، هنــاك ٦ مالحــق فــي الصيــن،  ورغــم ذلــك، مــن بيــن ٤٢ ُملَحقــًا اقتصادي
لمســاعدة رجــال األعمــال اإلســرائيليين علــى ســّد الفجــوات مــع نظرائهــم الصينييــن، فيمــا أســفرت 
زيــارة بنياميــن نتنياهــو رئيــس الحكومــة الســابق إلــى بكيــن فــي ٢٠١٧ عــن توقيــع ٢٥ عقــدًا مــن 

التعاون المشترك بملياَرْي دوالر. (١)
وســبق للســفير الصينــي فــي إســرائيل "دوو فيــي" إعالنــه أن "أصدقاءنــا اليهــود ســيختارون طريقــًا 
يخــدم مصالحهــم"، رافضــًا التحذيــرات األمريكيــة مــن المخــاوف األمنيــة بشــأن التعــاون مــع 
إســرائيل، بزعــم أن تعاُونهمــا مكســب للجميــع، فاإلســرائيليون يمكنهــم االســتثمار فــي الصيــن، 

و"أصدقاؤنا اليهود سينجحون باختيار الَمسار الذي يخدم مصالحهم على أفضل وجه".
ويمكــن رصــد أهــّم مجــاالت التعــاون التــي شــهدت َعْقــد صفقــات بــارزة بيــن الصيــن وإســرائيل كمــا 

يأتي.

كشــفت المعطيــات اإلحصائيــة اإلســرائيلية عــن توثيــق ٤٦٣ صفقــة اســتثمارية وعمليــات اندمــاج 
وشــراء في إســرائيل من الشــركات الصينية بين ٢٠٠١-٢٠٢٠، وأصبحت الصين ثاني أكبر شــريك تجاري 
إلســرائيل بعــد الواليــات المتحــدة، وقبــل كل دولــة أوروبيــة علــى ِحــَدٍة، ولكــن ليــس مــن االتحــاد 
األوروبي ككل. ففي ٢٠٠١، بلغ حجم التجارة بين إسرائيل والصين ١,٠٧ مليار دوالر، وفي ٢٠١٨ وصل 

إلى ١١,٦ مليار دوالر، لكنه انخفض قليًال في ٢٠١٩ إلى ١١,٢ مليار دوالر.
ــة بمعــدل عشــرة بالمئــة كل عــام، فالصيــن ثالــث أكبــر وجهــة للصــادرات  وقــد نمــت التجــارة الَبيِنَيّ
اإلسرائيلية بعد الواليات المتحدة وبريطانيا، وتبلغ قيمتها ٤,٧ مليار دوالر، وتصدر إسرائيل إلى الصين 
الســيارات واإللكترونيــات والمنتجــات الكيماويــة والطبيــة ومنتجــات المعــدات البصريــة، ويأتــي 

االســتيراد اإلســرائيلي مــن الصيــن فــي المرتبــة الثانية بعــد الواليــات المتحدة، مــع حجــم واردات ١١,٤ 
مليــار دوالر فــي مجموعــة مــن الصناعــات، بمــا فيهــا اإللكترونيــات والمنســوجات ولعــب األطفــال 

واألثاث والمعادن والكيماويات، والسلع االستهالكية.
وعلــى مســتوى الصناعــة بيــن الصيــن وإســرائيل، تظهــر األخيــرة "مجــرد نملــة علــى ظهــر التنيــن"، 
بالنســبة  الـــ٤٨  المرتبــة  فتحتــل  األخيــرة  أمــا  إلســرائيل،  تجــاري  شــريك  أكبــر  ثانــي  فالصيــن 
ــُدرات  ــبب الُق ــن بس ــة بالصي ــة للغاي ــرائيل مهتم ــإن إس ــك، ف ــع ذل ــة. وم ــن الخارجي ــراكات الصي لش
التكنولوجيــة اإلســرائيلية، وحســب جهــاز اإلحصــاء اإلســرائيلي، فــإن الصــادرات اإلســرائيلية إلــى 
الصيــن وصلــت فــي النصــف األول مــن ٢٠١٨ إلــى ٢,٨ مليــار دوالر، وهــو ارتفــاع بنســبة ٧٣٪ 

مقارنة بـ٢٠١٧.(٢)

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل

Tnuva استثمارات في شركة اسم المشروع 
التكنولجيا الزراعية والموارد الطبيعية نوع المشروع

Bright Food  برايت فوود الجهة المستثمرة 
مملوكة للحكومة الصينية نوع الشركة

١,٤مليار دوالر قيمة المشروع

بناء منصات جديدة في ميناء حيفا مع حقوق التشغيل ٢٥عامًا (بالشراكة مع شركات إسرائيلية) اسم المشروع 
البنى التحتية نوع المشروع

شركتي السكك الحديدية الصينية  الجهة المستثمرة 
مملوكة للحكومة الصينية نوع الشركة

١,٧مليار دوالر قيمة المشروع

انشاء ميناء أشدود وانشاء سكك حديد إيالت  اسم المشروع 
البنى التحتية نوع المشروع

شركة كاتر سي الجهة المستثمرة 
مملوكة للحكومة الصينية نوع الشركة

٣ مليار دوالر تقريبًا قيمة المشروع

المشاركة في مشروع مترو أنفاق تل أبيب اسم المشروع 
البنى التحتية نوع المشروع

شركتي السكك الحديدية الصينية وشركة النفق الجهة المستثمرة 
مملوكة للحكومة الصينية نوع الشركة

٣,٤ مليار (قيمة إجمالي المشروع) قيمة المشروع

Makhteshim- Agan أدما للتقنيات الزراعية اسم المشروع 
التكنولجيا الزراعية والموارد الطبيعية نوع المشروع

ChemChina شركة شيم تشاينا الجهة المستثمرة 
مملوكة للحكومة الصينية نوع الشركة

٣,٤ مليار دوالر قيمة المشروع

(Playtika) شراء شركة بلي تيكا اسم المشروع 
األلعاب والتكنولوجيا نوع المشروع

Giant Interactive Group مجموعة شركات صينية بقيادة الجهة المستثمرة 
شركة مساهمة نوع الشركة

٤,٤ مليار دوالر قيمة المشروع

أبرز االستثمارات الصينية في اسرائيل
الشكل رقم (٢)
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ثانيًا: اعتراضات األمن اإلسرائيلي

ــة  ــة األمني ــادي، زادت المؤسس ــيما االقتص ــرائيل، ال س ــي إس ــي ف ــوذ الصين ــادة النف ــع زي ــن م بالتزام
اإلســرائيلية مــن مالحظاتهــا علــى تنامــي هــذا النفــوذ، خشــية أن تكــون مكشــوفة أمــام عمليــات 
ــة اســتحضار عــدد مــن المواقــف  ــس وهجمــات ســيبرانية صينيــة، ويمكــن فــي هــذه الُعجال تجُسّ

األمنية الرافضة له كما يلي:

أصــدر نــداف أرغمــان رئيــس جهــاز األمــن العــام "الشــاباك" تحذيــرًا حــول االســتثمارات   .١
االقتصاديــة للصيــن، ألنهــا قــد تتــرك آثــارًا ســلبية علــى األمــن اإلســرائيلي، ورغــم أن دوافــع الشــركات 
ــال  ــاوز الم ــرى تتج ــابات أخ ــا حس ــة له ــا الصيني ــإن نظيرته ــة، ف ــة بحت ــرائيلية اقتصادي ــة اإلس التجاري
واألعمــال، ممــا قــد يضطــر إســرائيل ألن تعيــد حســاباتها فــي كيفيــة إبــرام صفقاتهــا التجاريــة مــع 

الصين.

رئيــس جهــاز الموســاد األســبق، أفرايــم هاليفــي، قــال: إن "إســرائيل ملزمــة بإقامــة   .٢
رات  عالقــات تجاريــة مــع الصيــن، لكــن ال توجــد آليــة رقابــة واضحــة َتُحــول دون أن نبيــع لهــا مقــَدّ
ــيطرة  ــن أن الس ــر م ــتدعي التحذي ــا يس ــة، مم ــة باهظ ــات تكنولوجي ــة ومنظوم م ــة متقِدّ اقتصادي
ــد  ــة ق ــواد الغذائي ــركات الم ــة، أو ش ــة الوطني ــة التحتي ــتراتيجية كالِبْني ــاالت إس ــى مج ــة عل الصيني
أمــام  الصــراع  تصعيــد  مــع  التعامــل  علــى  قدرتهــا  وتضعــف  اإلســرائيلية،  الســيادة  تضعــف 

إيران".(٧)

ــرائيل،  ــتراتيجية إلس ــة إس ــة تحتي ــي ِبْني ــئ ه ــد أن الموان ــابق أك ــرال الس ــي الجن ــبتاي ليف ش  .٣
ويجــب عليهــا أال تنقــل موانئهــا لكيــان أجنبــي، وأضــاف: "يجــب أن تكــون البحريــة حصريــة داخليــة، 
الصيــن ال تحبــذ إســرائيل، إنهــا هنــا ألخــذ التكنولوجيــا منهــا، هــي تحــاول اســتخدام العقــل 
تدعــو  مســألة  ألنهــا  االســتثمارات،  هــذه  علــى  ُيشــِرف  لتشــريع  حاجــة  وهنــاك  اليهــودي، 

للقلق".(٨)

شــاؤول حوريــف القائــد األســبق لســالح البحريــة ورئيــس اللجنــة الذريــة للطاقــة النوويــة   .٤
والشــواطئ  المتوســط،  شــواطئ  علــى  الصينيــة  االســتثمارات  "تزاُيــد  أن  إلــى  أشــار  اإلســرائيلية، 
ض مصالحهــا  اإلســرائيلية يتطلــب مــن إســرائيل إقامــة منظومــة دقيقــة، للتأكــد مــن عــدم تعــُرّ
األمنيــة والعســكرية للخطــر بســبب أعمــال الشــركات الصينيــة، مــع أن أعمــال هــذه الشــركات لهــا 

تأثيرات أمنية وعسكرية على إسرائيل". 

ال ينطلــق التقييــم الســلبي األمريكــي تجــاه تزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل مــن عالقــة األخيــرة 
خــَذا سياســات  ــن اَتّ ــْي ترامــب وبايــدن، اللذي ــات المتحــدة فَحْســُب، ال ســيما فــي عهــَدْي إدارَت بالوالي
متطرفــة ضــد بكيــن، بســبب حــروب التجــارة بينهمــا، والتوتــر فــي بحــر الصيــن، ولكــن ألســباب أخــرى، 

قد ال يتسع المجال لذكرها في هذه السطور.
األهــّم مــن ذلــك أن إســرائيل لديهــا حساســية مــن العالقــات مــع الــدول العظمــى، حيــث يربطهــا 
بالواليــات المتحــدة تحاُلــف غيــر مســبوق، وال يوجــد لهــا بديــل، وفــي الوقــت ذاتــه تربطهــا بالصيــن 
القوتيــن  الماثلــة أمــام إســرائيل أن هاتيــن  شــراكة اقتصاديــة متصاعــدة، كمــا أن المشــكلة 
العظمَيْيــِن تخوضــان حربــًا تجاريــة، ســواًء بســبب خالفهمــا علــى القواعــد العامــة للســوق العالمــي، 
قــًا إســتراتيجيًا، ال  ــر والنفــوذ الصينــي فــي العالــم، مــا قــد يمنحهــا تفُوّ ــي التأثي أو علــى صعيــد َتَناِم

َتْرَضى عنه الواليات المتحدة.
ولذلــك، أكــد الرئيــس الســابق للقيــادة العســكرية البحريــة للقــوات األمريكيــة، الجنــرال غــاري 
رافهــاد، أن "قــدرة الصيــن علــى الحصــول علــى معلومــات أمنيــة وعســكرية يجــب أن تكــون ســببًا 
لَقَلــق إســرائيل والواليــات المتحــدة؛ ألن الصيــن لديهــا اإلمكانيــة لالطــالع علــى المنظومــات 
ــق  ــًا للقل ــببًا وجيه ل َس ــِكّ ــب أن ُيش ــا يج ــرائيل، مم ــتخدمها إس ــي تس ــتخبارية الت ــكرية واالس العس

والخشية في تل أبيب وواشنطن".(١٢) 
تعتقــد المنظومــة األمنيــة والعســكرية األمريكيــة أن "تزاُيــد الســيطرة الصينيــة علــى مينــاء 
"حيفــا"، يعنــي أن األســطول الســادس األمريكــي لــن يســتطيع أن يشــعر بعــد اليــوم أن هــذا المينــاء 
هــون ُجــَلّ ُقُدراتهــم وإمكانياتهــم نحــو بحــر الصيــن  خاصتــه، وفــي ظــل حقيقــة أن األمريــكان ُيوِجّ
الجنوبــي والخليــج العربــي علــى حســاب شــرق البحــر المتوســط، ممــا يتطلــب مــن إســرائيل أن ُتبِقــَي 

على كونها قاعدة إستراتيجية له".
وذكــر باحثــون عســكريون أمريكيــون، يعملــون فــي معهــد "هدســون" التابــع للمحافظيــن فــي 
ــالح  ــا" ؛ ألن س ــاء "حيف ــح مين ــن مفاتي ــت الصي ــن منح ــون حي ــت بالجن ــرائيل ُأصيب ــنطن، أن "إس واش
البحريــة اإلســرائيلية قــد ال يســتمر بتوثيــق العالقــات مــع األســطول الســادس األمريكــي فــي 

اللحظة التي تظهر فيها الصين في صورة المشهد".(١٣)
حتــى أن وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق مايــك بومبيــو، ثــم خلفــه أنتونــي بلينكيــن، ورئيــس 
ــن  ــا م ــة، لتحذيره ــبات مختلف ــي مناس ــرائيل ف ــًا زاروا إس ــز، جميع ــام بيرن ــة ولي ــرات األمريكي المخاب
ــة ميــاه  مشــاركة الصيــن فــي إقامــة محطــة تحليــة الميــاه، التــي قــد تتحــول ألكبــر محطــة لَتْحِلَي

ط إســرائيل الصغيــر فــي االشــتباك المتزايــد بيــن واشــنطن وبكيــن  البحــر فــي العالــم، مــا يعنــي أن تــوُرّ
ُيثير حفيظتها. 

كمــا أن الرســائل التــي بعثــت بهــا واشــنطن لتــل أبيــب كانــت حاســمة فــي هــذا الشــأن، ممــا يعنــي أن 
ــى  ــي الِبَن ــتثمار ف ــا باالس ــئ َقَدمه ــيع َموِط ــن لتوس ــود الصي ــن جه ــة م ــون للغاي ــن َقِلق األمريكيي
التحتيــة اإلســتراتيجية اإلســرائيلية، ويعتبرونهــا تهديــدًا ألمنهــم القومــي، وهــذا األمــر ليــس 
ة  ُمقتِصــرًا علــى َأْهــَواء الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رغــم أنــه قــد يكــون رفضــه بشــكل أكثــر ِحــَدّ
هــات  التوُجّ أيضــًا  يحمــل  األبيــض،  للبيــت  الجديــد  القــادم  بايــدن  أن  إال  أســالفه،  مــن 

ذاتها.(١٤)
أكثــر مــن ذلــك، تضغــط الواليــات المتحــدة علــى حلفائهــا -ومنهــم إســرائيل- لعــدم إشــراك 
الشــركات الصينيــة فــي نشــر الجيــل الخامــس مــن شــبكات الهواتــف المحمولــة، وفيمــا اســتجابت 
إســرائيل عمليــًا لهــذا الطلــب، لــم تعلــن حتــى اآلن اســتبعاد الصيــن مــن صفقــات التوريــد، رغــم قــرار 
ــة  ــة لمنظوم ــة التحتي ــي الِبْني ــة ف ــركات الصيني ــل الش ــماح بتدُخّ ــدم الس ــكرية بع ــة العس المؤسس
تعبيــر  الغربيــة  التحتيــة  الِبْنيــة  أســاس  علــى  إســرائيل  فــي   ٥G إطــالق  أن  مــع  االتصــاالت، 

عملي عن خيار إستراتيجي في صراع القوتين األمريكية والصينية داخلها.(١٥)
ينطلــق الموقــف األمريكــي، الرافــض لتزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل، مــن نظرتهــا إلــى الصيــن 
ه صراعهمــا الحالــي بالحــرب  باعتبارهــا تمثــل تهديــدًا مــن أعلــى إلــى أســفل للواليــات المتحــدة، وُتشــِبّ
البــاردة ضــد االتحــاد الســوفيتي، بــل أســوأ، ممــا قــد يتطلــب مــن إســرائيل َوْفــق الرؤيــة األمريكيــة، 
أن تــدرس بنفســها أبعــاد التحــدي المباشــر لهــا مــن عالقاتهــا مــع الصيــن، وتســتوعب الحساســية 

الشديدة لحليفها اإلستراتيجي ِتجاه القضية، وتتعلم من دروسها.(١٦)
وفــي حيــن أن الــدروس الُمســتفاَدة مــن موقــف الواليــات المتحــدة بالنســبة لعالقــات إســرائيل مــع 
ــك  ــإن ذل ــا، ف ــدم تجاُهله ــرورة ع ــة، وض ــر الفت ــات ومخاط َي ــن تحِدّ ــر م ــارات تحذي ــل إش ــن تحم الصي
ــتخباراتية  ــوارد االس ــادة الم ــن، وزي ــع الصي ــل م ــتراتيجية للتعام ــة إس ــرائيل صياغ ــن إس ــتدعي م يس
ــة، وفــي الوقــت ذاتــه االســتماع لمــا يصــدر مــن واشــنطن عــن عالقــة تــل أبيــب  المخصصــة للدول
وبكيــن، ممــا يعنــي تقليــص الهامــش اإلســرائيلي للمنــاورة فــي عالقاتهــا مــع بكيــن؛ ألن حساســية 

واشنطن ِتجاهها ترتفع بشدة.(١٧)

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل

٧ ) أوساط أمنية إسرائيلية تشكو زيادة التدخل الصيني، يديعوت أحرونوت، ٢٠١٨/١٠/١٣: 
 

٨ ) توماس غوتمان، التعاون اإلسرائيلي الوثيق مع الصين غير أخالقي، زمن اسرائيل ٢٠٢٠/١٠/١٣: 
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وصــل التحفــظ األمنــي اإلســرائيلي مــن زيــادة التدخــل الصينــي فــي المشــاريع الخاصــة بالِبْنيــة التحتيــة 
ــف  ــران بوق ــد يفك ــكري ق ــي والعس ــتويين األمن ــّد أن المس ــى ح ــة، إل ــورة ملحوظ ــرائيلية بص اإلس
هــذا النفــوذ، بالنظــر لَتِبَعاتــه اإلســتراتيجية. صحيــح أن هــذا النفــوذ ُيكســب الصيــن تأثيــرًا علــى البنــى 
ــة  ــا إطالل ــّم يعطيه ــرى وأه ــة أخ ــن جه ــه م ــة، لكن ــن جه ــرائيل م ــي إس ــة ف ــة والجوهري التحتي
ــك أوراق  ــتقبل تمتل ــي المس ــا ف ــد يجعله ــا ق ــرائيلية، مم ــكرية اإلس ــُدرات العس ــى الُق ــة عل واضح

ضغط على إسرائيل إن تعرضت مصالح بكين للخطر في المنطقة.
ف اإلســرائيلي يتمثــل بمواصلــة الصيــن ســيطرتها علــى الشــواطئ اإلســرائيلية تحــت نظــر  التخــُوّ
األجهــزة األمنيــة، وبعــد أن وضعــت يدهــا علــى االســتثمار فــي خــط الســكة الحديــد وأنفــاق 
الكرمــل، يبــدو أنهــا ُمقِبلــة علــى اإلشــراف علــى تشــغيل المينــاء البحــري بمدينــة "حيفــا"، ممــا يعني 

أن تكون الُقُدرات العسكرية اإلسرائيلية مكشوفة أمام الشركات الصينية.
ف قــد يعطــي مشــروعية لتحذيــرات رؤســاء أجهــزة المخابــرات اإلســرائيلية المتفاجئيــن  هــذا التخــُوّ
مــن النفــوذ الصينــي المتزايــد فــي االقتصــاد اإلســرائيلي؛ ألن بعــض هــذه المشــاريع ذات صلــة باألمــن 
ــة  ــُدرات التكنولوجي ــض الُق ــع بع ــى بي ــرائيلية عل ــة اإلس ــة الحكوم ــع موافق ــيما م ــاس، ال س الحّس
المتطــورة للصيــن، دون أخــذ المصادقــة األمنيــة، ممــا يثيــر المخــاوف بــأن يمنــح هــذا النفــوُذ 
المتزايــُد داخــل إســرائيل الصيــَن القــدرَة علــى عمليــات التجســس، وهنــا يدخــل االقتصــادي والسياســي 

مع األمني والعسكري في إسرائيل في حالة اشتباك ال يبدو أنها ستنتهي قريبًا!
ل خطــرًا  يــرى رجــال األمــن اإلســرائيلي أن اإلشــراف الصينــي علــى مينــاء "حيفــا" شــمال إســرائيل ُيشــِكّ
ــن  ــه م ــادة افتتاح ــة إع ــة القادم ــرة القريب ــي الفت ــع ف ــه يتوق ــة؛ ألن ــى الدول ــًا عل ــتراتيجيًا وأمني إس
جديــد، ورغــم اإليجابيــات التــي يحملهــا هــذا التطــور، لكنــه يحمــل فــي ثنايــاه َتِبَعــات ســلبية عديــدة، 
أهمهــا ذات طابــع أمنــي وإســتراتيجي تزيــد فــي أهميتهــا علــى المكاســب االقتصاديــة المتوقعــة 

إلسرائيل.(٩)
ــوذ  ــن النف ــد م ــل مزي ــى تحصي ــادرة عل ــن ق ــون الصي ــا"، تك ــاء "حيف ــى مين ــيطرة عل ــالل الس ــن خ م
اإلســتراتيجي لهــا، باالعتمــاد علــى قاعــدة لوجســتية. وبمــا أن ســالح البحريــة اإلســرائيلية علــى ُبعــد 
ــب  ن شــركة SIPG مــن تعُقّ مســافة قصيــرة مــن المينــاء بإدارتــه الصينيــة، فــإن ذلــك ســُيمِكّ
عملياتــه بدقــة، وفــي الموعــد المحــدد، حتــى لــو كانــت ســرية، ويعنــي أن اإلدارة الصينيــة ســتعرض 
للخطــر عملياتــه الحربيــة؛ ألنهــا ســتكون قــادرة علــى جمــع معلومــات عــن ِقَطعــه القتاليــة، 
ــأن تنقــل  ــة هنــاك مخاطــرة ب ــْرض البحــر، وفــي هــذه الحال وتدريباتــه، وتحركاتــه الميدانيــة فــي ُع
الشــركة هــذه المعلومــات لجهــات معاديــة، ليــس ألســباب عقائديــة وسياســية، بــل لبيعهــا 

مقابل مبالغ باهظة.
منــذ بدايــة الَعْقــد األول مــن القــرن الـ٢١، توقفــت الصادرات اإلســرائيلية العســكرية للصيــن بناًء على 
طلــب واشــنطن، رغــم أن إســرائيل تعتبرهــا شــريكًا تجاريــًا ُمِهّمــًا، فرأســمالها وأســواقها وقدرتهــا 
ــذه  ــت ه ــي أدرك ــرائيل، الت ــاد إس ــرة القتص ــاهمة كبي م مس ــِدّ ــة، ُتق ــة التحتي ــاء الِبْني ــة وبن اإلنتاجي

اإلمكانية باعتبارها فرصة، وتعمل على استغاللها.
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ال ينطلــق التقييــم الســلبي األمريكــي تجــاه تزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل مــن عالقــة األخيــرة 
خــَذا سياســات  ــن اَتّ ــْي ترامــب وبايــدن، اللذي ــات المتحــدة فَحْســُب، ال ســيما فــي عهــَدْي إدارَت بالوالي
متطرفــة ضــد بكيــن، بســبب حــروب التجــارة بينهمــا، والتوتــر فــي بحــر الصيــن، ولكــن ألســباب أخــرى، 

قد ال يتسع المجال لذكرها في هذه السطور.
األهــّم مــن ذلــك أن إســرائيل لديهــا حساســية مــن العالقــات مــع الــدول العظمــى، حيــث يربطهــا 
بالواليــات المتحــدة تحاُلــف غيــر مســبوق، وال يوجــد لهــا بديــل، وفــي الوقــت ذاتــه تربطهــا بالصيــن 
القوتيــن  الماثلــة أمــام إســرائيل أن هاتيــن  شــراكة اقتصاديــة متصاعــدة، كمــا أن المشــكلة 
العظمَيْيــِن تخوضــان حربــًا تجاريــة، ســواًء بســبب خالفهمــا علــى القواعــد العامــة للســوق العالمــي، 
قــًا إســتراتيجيًا، ال  ــر والنفــوذ الصينــي فــي العالــم، مــا قــد يمنحهــا تفُوّ ــي التأثي أو علــى صعيــد َتَناِم

َتْرَضى عنه الواليات المتحدة.
ولذلــك، أكــد الرئيــس الســابق للقيــادة العســكرية البحريــة للقــوات األمريكيــة، الجنــرال غــاري 
رافهــاد، أن "قــدرة الصيــن علــى الحصــول علــى معلومــات أمنيــة وعســكرية يجــب أن تكــون ســببًا 
لَقَلــق إســرائيل والواليــات المتحــدة؛ ألن الصيــن لديهــا اإلمكانيــة لالطــالع علــى المنظومــات 
ــق  ــًا للقل ــببًا وجيه ل َس ــِكّ ــب أن ُيش ــا يج ــرائيل، مم ــتخدمها إس ــي تس ــتخبارية الت ــكرية واالس العس

والخشية في تل أبيب وواشنطن".(١٢) 
تعتقــد المنظومــة األمنيــة والعســكرية األمريكيــة أن "تزاُيــد الســيطرة الصينيــة علــى مينــاء 
"حيفــا"، يعنــي أن األســطول الســادس األمريكــي لــن يســتطيع أن يشــعر بعــد اليــوم أن هــذا المينــاء 
هــون ُجــَلّ ُقُدراتهــم وإمكانياتهــم نحــو بحــر الصيــن  خاصتــه، وفــي ظــل حقيقــة أن األمريــكان ُيوِجّ
الجنوبــي والخليــج العربــي علــى حســاب شــرق البحــر المتوســط، ممــا يتطلــب مــن إســرائيل أن ُتبِقــَي 

على كونها قاعدة إستراتيجية له".
وذكــر باحثــون عســكريون أمريكيــون، يعملــون فــي معهــد "هدســون" التابــع للمحافظيــن فــي 
ــالح  ــا" ؛ ألن س ــاء "حيف ــح مين ــن مفاتي ــت الصي ــن منح ــون حي ــت بالجن ــرائيل ُأصيب ــنطن، أن "إس واش
البحريــة اإلســرائيلية قــد ال يســتمر بتوثيــق العالقــات مــع األســطول الســادس األمريكــي فــي 

اللحظة التي تظهر فيها الصين في صورة المشهد".(١٣)
حتــى أن وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق مايــك بومبيــو، ثــم خلفــه أنتونــي بلينكيــن، ورئيــس 
ــن  ــا م ــة، لتحذيره ــبات مختلف ــي مناس ــرائيل ف ــًا زاروا إس ــز، جميع ــام بيرن ــة ولي ــرات األمريكي المخاب
ــة ميــاه  مشــاركة الصيــن فــي إقامــة محطــة تحليــة الميــاه، التــي قــد تتحــول ألكبــر محطــة لَتْحِلَي

ط إســرائيل الصغيــر فــي االشــتباك المتزايــد بيــن واشــنطن وبكيــن  البحــر فــي العالــم، مــا يعنــي أن تــوُرّ
ُيثير حفيظتها. 

كمــا أن الرســائل التــي بعثــت بهــا واشــنطن لتــل أبيــب كانــت حاســمة فــي هــذا الشــأن، ممــا يعنــي أن 
ــى  ــي الِبَن ــتثمار ف ــا باالس ــئ َقَدمه ــيع َموِط ــن لتوس ــود الصي ــن جه ــة م ــون للغاي ــن َقِلق األمريكيي
التحتيــة اإلســتراتيجية اإلســرائيلية، ويعتبرونهــا تهديــدًا ألمنهــم القومــي، وهــذا األمــر ليــس 
ة  ُمقتِصــرًا علــى َأْهــَواء الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رغــم أنــه قــد يكــون رفضــه بشــكل أكثــر ِحــَدّ
هــات  التوُجّ أيضــًا  يحمــل  األبيــض،  للبيــت  الجديــد  القــادم  بايــدن  أن  إال  أســالفه،  مــن 

ذاتها.(١٤)
أكثــر مــن ذلــك، تضغــط الواليــات المتحــدة علــى حلفائهــا -ومنهــم إســرائيل- لعــدم إشــراك 
الشــركات الصينيــة فــي نشــر الجيــل الخامــس مــن شــبكات الهواتــف المحمولــة، وفيمــا اســتجابت 
إســرائيل عمليــًا لهــذا الطلــب، لــم تعلــن حتــى اآلن اســتبعاد الصيــن مــن صفقــات التوريــد، رغــم قــرار 
ــة  ــة لمنظوم ــة التحتي ــي الِبْني ــة ف ــركات الصيني ــل الش ــماح بتدُخّ ــدم الس ــكرية بع ــة العس المؤسس
تعبيــر  الغربيــة  التحتيــة  الِبْنيــة  أســاس  علــى  إســرائيل  فــي   ٥G إطــالق  أن  مــع  االتصــاالت، 

عملي عن خيار إستراتيجي في صراع القوتين األمريكية والصينية داخلها.(١٥)
ينطلــق الموقــف األمريكــي، الرافــض لتزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل، مــن نظرتهــا إلــى الصيــن 
ه صراعهمــا الحالــي بالحــرب  باعتبارهــا تمثــل تهديــدًا مــن أعلــى إلــى أســفل للواليــات المتحــدة، وُتشــِبّ
البــاردة ضــد االتحــاد الســوفيتي، بــل أســوأ، ممــا قــد يتطلــب مــن إســرائيل َوْفــق الرؤيــة األمريكيــة، 
أن تــدرس بنفســها أبعــاد التحــدي المباشــر لهــا مــن عالقاتهــا مــع الصيــن، وتســتوعب الحساســية 

الشديدة لحليفها اإلستراتيجي ِتجاه القضية، وتتعلم من دروسها.(١٦)
وفــي حيــن أن الــدروس الُمســتفاَدة مــن موقــف الواليــات المتحــدة بالنســبة لعالقــات إســرائيل مــع 
ــك  ــإن ذل ــا، ف ــدم تجاُهله ــرورة ع ــة، وض ــر الفت ــات ومخاط َي ــن تحِدّ ــر م ــارات تحذي ــل إش ــن تحم الصي
ــتخباراتية  ــوارد االس ــادة الم ــن، وزي ــع الصي ــل م ــتراتيجية للتعام ــة إس ــرائيل صياغ ــن إس ــتدعي م يس
ــة، وفــي الوقــت ذاتــه االســتماع لمــا يصــدر مــن واشــنطن عــن عالقــة تــل أبيــب  المخصصــة للدول
وبكيــن، ممــا يعنــي تقليــص الهامــش اإلســرائيلي للمنــاورة فــي عالقاتهــا مــع بكيــن؛ ألن حساســية 

واشنطن ِتجاهها ترتفع بشدة.(١٧)

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل

٩ ) عوفر يسرائيلي، ٥ أخطار إسرائيلية: أمنية وعسكرية، بسبب إدارة الصين لميناء حيفا، موقع "ذاماركز"  ٢٠١٨/٠٩/٢٦: 
https://www.themarker.com/opinion/.premium-1.6510935
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ظات إضافية  ثالثًا: تحُفّ

رافضــو تعزيــز  ــة، هنــاك عوامــل يطرحهــا  الُمِهَمّ االعتبــارات األمنيــة اإلســرائيلية  فضــًال عــن 
العالقات مع الصين، من أهمها:

مواقــف الصيــن العدائيــة ِتجــاه إســرائيل، بدليــل رفضهــا إقامــة عالقــات دبلوماســية   .١
معهــا حتــى ١٩٩٢ ؛ ألنــه بعــد مقتــل الطالب فــي ميــدان "تيانانميــن" أواخــر الثمانينيــات، اعتقدت أن 

إقامة هذه العالقات ستساعد بتحسين صورتها في الغرب.

العالقــات  إقامــة  رغــم  المتحــدة،  باألمــم  إســرائيل  ضــد  للصيــن  المنهجــي  التصويــت   .٢
ــرًا تدريجيــًا، وتحديــدًا منــذ حــرب غــزة األخيــرة فــي  الدبلوماســية بينهمــا، وشــهدت عالقاتهمــا توُتّ
أيــار/ مايــو ٢٠٢١، حيــث اســتغلت الصيــن موقعها في األمــم المتحدة لقيــادة المبــادرات الُمناِهضة 
ــات  ــع الوالي ــتباك م ــة لالش ــرب فرص ــي الح ــة رأت ف ــية صيني ــات دبلوماس ــدور تصريح ــرائيل، وص إلس

المتحدة َعْبر إسرائيل كشريك لها، ودعت إلجراء تحقيق ضدها.

لفصائــل  عمليــات  لتمويــل  كبيــرة  مبالــغ  بتحويــل  الصينــي  المركــزي  البنــك  اتهــام   .٣
فلسطينية، خالل سنوات االنتفاضة الثانية.

نشــطت الدبلوماســية الصينيــة فــي إدانــة الُمماَرســات العدوانية اإلســرائيلية، وُمماَرســاتها   .٤
رت عن تعاُطفها مع ُمعاناة الفلسطينيين.(١٠) في حي "الشيخ جراح"، بوصفها أفعاًال همجية، وعَبّ

م الصيُن في المقابل تقنياٍت أفضَل. أمام نفوذها المتزايد في إسرائيل، ال ُتقِدّ  .٥

الهجــوم اإللكترونــي الصينــي علــى إســرائيل، وشــمل ُمهاَجمــة أهــداف بالشــرق األوســط   .٦
وإســرائيل منــذ ٢٠١٩، والتســلل لمجموعــة متنوعــة مــن الكيانــات فــي إســرائيل؛ لجمــع المعلومات 

التجارية والتقنية.

ــد النفــوذ الصينــي، بــل وصــل  لــم يتوقــف الســلوك اإلســرائيلي عنــد اإلعــراب عــن التحفــظ مــن تزاُي
األمــر إلــى أن يقــرر مجلــس الــوزراء اإلســرائيلي تشــكيل "لجنــة استشــارية لألمــن القومي واالســتثمار 
ــن  ــد م ــح مزي ــن فت ــن م ــع الصي ــة لمن ــوة ضروري ــر ٢٠١٩، كخط ــرين األول/ أكتوب ــي تش ــي" ف األجنب

االستثمارات في إسرائيل.(١١)

ال ينطلــق التقييــم الســلبي األمريكــي تجــاه تزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل مــن عالقــة األخيــرة 
خــَذا سياســات  ــن اَتّ ــْي ترامــب وبايــدن، اللذي ــات المتحــدة فَحْســُب، ال ســيما فــي عهــَدْي إدارَت بالوالي
متطرفــة ضــد بكيــن، بســبب حــروب التجــارة بينهمــا، والتوتــر فــي بحــر الصيــن، ولكــن ألســباب أخــرى، 

قد ال يتسع المجال لذكرها في هذه السطور.
األهــّم مــن ذلــك أن إســرائيل لديهــا حساســية مــن العالقــات مــع الــدول العظمــى، حيــث يربطهــا 
بالواليــات المتحــدة تحاُلــف غيــر مســبوق، وال يوجــد لهــا بديــل، وفــي الوقــت ذاتــه تربطهــا بالصيــن 
القوتيــن  الماثلــة أمــام إســرائيل أن هاتيــن  شــراكة اقتصاديــة متصاعــدة، كمــا أن المشــكلة 
العظمَيْيــِن تخوضــان حربــًا تجاريــة، ســواًء بســبب خالفهمــا علــى القواعــد العامــة للســوق العالمــي، 
قــًا إســتراتيجيًا، ال  ــر والنفــوذ الصينــي فــي العالــم، مــا قــد يمنحهــا تفُوّ ــي التأثي أو علــى صعيــد َتَناِم

َتْرَضى عنه الواليات المتحدة.
ولذلــك، أكــد الرئيــس الســابق للقيــادة العســكرية البحريــة للقــوات األمريكيــة، الجنــرال غــاري 
رافهــاد، أن "قــدرة الصيــن علــى الحصــول علــى معلومــات أمنيــة وعســكرية يجــب أن تكــون ســببًا 
لَقَلــق إســرائيل والواليــات المتحــدة؛ ألن الصيــن لديهــا اإلمكانيــة لالطــالع علــى المنظومــات 
ــق  ــًا للقل ــببًا وجيه ل َس ــِكّ ــب أن ُيش ــا يج ــرائيل، مم ــتخدمها إس ــي تس ــتخبارية الت ــكرية واالس العس

والخشية في تل أبيب وواشنطن".(١٢) 
تعتقــد المنظومــة األمنيــة والعســكرية األمريكيــة أن "تزاُيــد الســيطرة الصينيــة علــى مينــاء 
"حيفــا"، يعنــي أن األســطول الســادس األمريكــي لــن يســتطيع أن يشــعر بعــد اليــوم أن هــذا المينــاء 
هــون ُجــَلّ ُقُدراتهــم وإمكانياتهــم نحــو بحــر الصيــن  خاصتــه، وفــي ظــل حقيقــة أن األمريــكان ُيوِجّ
الجنوبــي والخليــج العربــي علــى حســاب شــرق البحــر المتوســط، ممــا يتطلــب مــن إســرائيل أن ُتبِقــَي 

على كونها قاعدة إستراتيجية له".
وذكــر باحثــون عســكريون أمريكيــون، يعملــون فــي معهــد "هدســون" التابــع للمحافظيــن فــي 
ــالح  ــا" ؛ ألن س ــاء "حيف ــح مين ــن مفاتي ــت الصي ــن منح ــون حي ــت بالجن ــرائيل ُأصيب ــنطن، أن "إس واش
البحريــة اإلســرائيلية قــد ال يســتمر بتوثيــق العالقــات مــع األســطول الســادس األمريكــي فــي 

اللحظة التي تظهر فيها الصين في صورة المشهد".(١٣)
حتــى أن وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق مايــك بومبيــو، ثــم خلفــه أنتونــي بلينكيــن، ورئيــس 
ــن  ــا م ــة، لتحذيره ــبات مختلف ــي مناس ــرائيل ف ــًا زاروا إس ــز، جميع ــام بيرن ــة ولي ــرات األمريكي المخاب
ــة ميــاه  مشــاركة الصيــن فــي إقامــة محطــة تحليــة الميــاه، التــي قــد تتحــول ألكبــر محطــة لَتْحِلَي

ط إســرائيل الصغيــر فــي االشــتباك المتزايــد بيــن واشــنطن وبكيــن  البحــر فــي العالــم، مــا يعنــي أن تــوُرّ
ُيثير حفيظتها. 

كمــا أن الرســائل التــي بعثــت بهــا واشــنطن لتــل أبيــب كانــت حاســمة فــي هــذا الشــأن، ممــا يعنــي أن 
ــى  ــي الِبَن ــتثمار ف ــا باالس ــئ َقَدمه ــيع َموِط ــن لتوس ــود الصي ــن جه ــة م ــون للغاي ــن َقِلق األمريكيي
التحتيــة اإلســتراتيجية اإلســرائيلية، ويعتبرونهــا تهديــدًا ألمنهــم القومــي، وهــذا األمــر ليــس 
ة  ُمقتِصــرًا علــى َأْهــَواء الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رغــم أنــه قــد يكــون رفضــه بشــكل أكثــر ِحــَدّ
هــات  التوُجّ أيضــًا  يحمــل  األبيــض،  للبيــت  الجديــد  القــادم  بايــدن  أن  إال  أســالفه،  مــن 

ذاتها.(١٤)
أكثــر مــن ذلــك، تضغــط الواليــات المتحــدة علــى حلفائهــا -ومنهــم إســرائيل- لعــدم إشــراك 
الشــركات الصينيــة فــي نشــر الجيــل الخامــس مــن شــبكات الهواتــف المحمولــة، وفيمــا اســتجابت 
إســرائيل عمليــًا لهــذا الطلــب، لــم تعلــن حتــى اآلن اســتبعاد الصيــن مــن صفقــات التوريــد، رغــم قــرار 
ــة  ــة لمنظوم ــة التحتي ــي الِبْني ــة ف ــركات الصيني ــل الش ــماح بتدُخّ ــدم الس ــكرية بع ــة العس المؤسس
تعبيــر  الغربيــة  التحتيــة  الِبْنيــة  أســاس  علــى  إســرائيل  فــي   ٥G إطــالق  أن  مــع  االتصــاالت، 

عملي عن خيار إستراتيجي في صراع القوتين األمريكية والصينية داخلها.(١٥)
ينطلــق الموقــف األمريكــي، الرافــض لتزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل، مــن نظرتهــا إلــى الصيــن 
ه صراعهمــا الحالــي بالحــرب  باعتبارهــا تمثــل تهديــدًا مــن أعلــى إلــى أســفل للواليــات المتحــدة، وُتشــِبّ
البــاردة ضــد االتحــاد الســوفيتي، بــل أســوأ، ممــا قــد يتطلــب مــن إســرائيل َوْفــق الرؤيــة األمريكيــة، 
أن تــدرس بنفســها أبعــاد التحــدي المباشــر لهــا مــن عالقاتهــا مــع الصيــن، وتســتوعب الحساســية 

الشديدة لحليفها اإلستراتيجي ِتجاه القضية، وتتعلم من دروسها.(١٦)
وفــي حيــن أن الــدروس الُمســتفاَدة مــن موقــف الواليــات المتحــدة بالنســبة لعالقــات إســرائيل مــع 
ــك  ــإن ذل ــا، ف ــدم تجاُهله ــرورة ع ــة، وض ــر الفت ــات ومخاط َي ــن تحِدّ ــر م ــارات تحذي ــل إش ــن تحم الصي
ــتخباراتية  ــوارد االس ــادة الم ــن، وزي ــع الصي ــل م ــتراتيجية للتعام ــة إس ــرائيل صياغ ــن إس ــتدعي م يس
ــة، وفــي الوقــت ذاتــه االســتماع لمــا يصــدر مــن واشــنطن عــن عالقــة تــل أبيــب  المخصصــة للدول
وبكيــن، ممــا يعنــي تقليــص الهامــش اإلســرائيلي للمنــاورة فــي عالقاتهــا مــع بكيــن؛ ألن حساســية 

واشنطن ِتجاهها ترتفع بشدة.(١٧)

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل

١٠ ) توفيا غرينغ، سبب الحملة الصينية على إسرائيل، معهد القدس لالستراتيجية واألمن، ٢٠٢١/٦/٢١:  

١١ ) سيمان كوتليرمان، محاوالت إسرائيل التعامل مع محاوالت السيطرة الصينية على اقتصادها، مكور ريشون، ١٠/١٩ /٢٠٢٠: 
https://jiss.org.il/he/gering-chinas-biased-role-in-the-israeli-palestinian-conflict/

https://www.makorrishon.co.il/opinion/274359/
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رابعًا: الموقف األمريكي

ال ينطلــق التقييــم الســلبي األمريكــي تجــاه تزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل مــن عالقــة األخيــرة 
خــَذا سياســات  ــن اَتّ ــْي ترامــب وبايــدن، اللذي ــات المتحــدة فَحْســُب، ال ســيما فــي عهــَدْي إدارَت بالوالي
متطرفــة ضــد بكيــن، بســبب حــروب التجــارة بينهمــا، والتوتــر فــي بحــر الصيــن، ولكــن ألســباب أخــرى، 

قد ال يتسع المجال لذكرها في هذه السطور.
األهــّم مــن ذلــك أن إســرائيل لديهــا حساســية مــن العالقــات مــع الــدول العظمــى، حيــث يربطهــا 
بالواليــات المتحــدة تحاُلــف غيــر مســبوق، وال يوجــد لهــا بديــل، وفــي الوقــت ذاتــه تربطهــا بالصيــن 
القوتيــن  الماثلــة أمــام إســرائيل أن هاتيــن  شــراكة اقتصاديــة متصاعــدة، كمــا أن المشــكلة 
العظمَيْيــِن تخوضــان حربــًا تجاريــة، ســواًء بســبب خالفهمــا علــى القواعــد العامــة للســوق العالمــي، 
قــًا إســتراتيجيًا، ال  ــر والنفــوذ الصينــي فــي العالــم، مــا قــد يمنحهــا تفُوّ ــي التأثي أو علــى صعيــد َتَناِم

َتْرَضى عنه الواليات المتحدة.
ولذلــك، أكــد الرئيــس الســابق للقيــادة العســكرية البحريــة للقــوات األمريكيــة، الجنــرال غــاري 
رافهــاد، أن "قــدرة الصيــن علــى الحصــول علــى معلومــات أمنيــة وعســكرية يجــب أن تكــون ســببًا 
لَقَلــق إســرائيل والواليــات المتحــدة؛ ألن الصيــن لديهــا اإلمكانيــة لالطــالع علــى المنظومــات 
ــق  ــًا للقل ــببًا وجيه ل َس ــِكّ ــب أن ُيش ــا يج ــرائيل، مم ــتخدمها إس ــي تس ــتخبارية الت ــكرية واالس العس

والخشية في تل أبيب وواشنطن".(١٢) 
تعتقــد المنظومــة األمنيــة والعســكرية األمريكيــة أن "تزاُيــد الســيطرة الصينيــة علــى مينــاء 
"حيفــا"، يعنــي أن األســطول الســادس األمريكــي لــن يســتطيع أن يشــعر بعــد اليــوم أن هــذا المينــاء 
هــون ُجــَلّ ُقُدراتهــم وإمكانياتهــم نحــو بحــر الصيــن  خاصتــه، وفــي ظــل حقيقــة أن األمريــكان ُيوِجّ
الجنوبــي والخليــج العربــي علــى حســاب شــرق البحــر المتوســط، ممــا يتطلــب مــن إســرائيل أن ُتبِقــَي 

على كونها قاعدة إستراتيجية له".
وذكــر باحثــون عســكريون أمريكيــون، يعملــون فــي معهــد "هدســون" التابــع للمحافظيــن فــي 
ــالح  ــا" ؛ ألن س ــاء "حيف ــح مين ــن مفاتي ــت الصي ــن منح ــون حي ــت بالجن ــرائيل ُأصيب ــنطن، أن "إس واش
البحريــة اإلســرائيلية قــد ال يســتمر بتوثيــق العالقــات مــع األســطول الســادس األمريكــي فــي 

اللحظة التي تظهر فيها الصين في صورة المشهد".(١٣)
حتــى أن وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق مايــك بومبيــو، ثــم خلفــه أنتونــي بلينكيــن، ورئيــس 
ــن  ــا م ــة، لتحذيره ــبات مختلف ــي مناس ــرائيل ف ــًا زاروا إس ــز، جميع ــام بيرن ــة ولي ــرات األمريكي المخاب
ــة ميــاه  مشــاركة الصيــن فــي إقامــة محطــة تحليــة الميــاه، التــي قــد تتحــول ألكبــر محطــة لَتْحِلَي

ط إســرائيل الصغيــر فــي االشــتباك المتزايــد بيــن واشــنطن وبكيــن  البحــر فــي العالــم، مــا يعنــي أن تــوُرّ
ُيثير حفيظتها. 

كمــا أن الرســائل التــي بعثــت بهــا واشــنطن لتــل أبيــب كانــت حاســمة فــي هــذا الشــأن، ممــا يعنــي أن 
ــى  ــي الِبَن ــتثمار ف ــا باالس ــئ َقَدمه ــيع َموِط ــن لتوس ــود الصي ــن جه ــة م ــون للغاي ــن َقِلق األمريكيي
التحتيــة اإلســتراتيجية اإلســرائيلية، ويعتبرونهــا تهديــدًا ألمنهــم القومــي، وهــذا األمــر ليــس 
ة  ُمقتِصــرًا علــى َأْهــَواء الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رغــم أنــه قــد يكــون رفضــه بشــكل أكثــر ِحــَدّ
هــات  التوُجّ أيضــًا  يحمــل  األبيــض،  للبيــت  الجديــد  القــادم  بايــدن  أن  إال  أســالفه،  مــن 

ذاتها.(١٤)
أكثــر مــن ذلــك، تضغــط الواليــات المتحــدة علــى حلفائهــا -ومنهــم إســرائيل- لعــدم إشــراك 
الشــركات الصينيــة فــي نشــر الجيــل الخامــس مــن شــبكات الهواتــف المحمولــة، وفيمــا اســتجابت 
إســرائيل عمليــًا لهــذا الطلــب، لــم تعلــن حتــى اآلن اســتبعاد الصيــن مــن صفقــات التوريــد، رغــم قــرار 
ــة  ــة لمنظوم ــة التحتي ــي الِبْني ــة ف ــركات الصيني ــل الش ــماح بتدُخّ ــدم الس ــكرية بع ــة العس المؤسس
تعبيــر  الغربيــة  التحتيــة  الِبْنيــة  أســاس  علــى  إســرائيل  فــي   ٥G إطــالق  أن  مــع  االتصــاالت، 

عملي عن خيار إستراتيجي في صراع القوتين األمريكية والصينية داخلها.(١٥)
ينطلــق الموقــف األمريكــي، الرافــض لتزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل، مــن نظرتهــا إلــى الصيــن 
ه صراعهمــا الحالــي بالحــرب  باعتبارهــا تمثــل تهديــدًا مــن أعلــى إلــى أســفل للواليــات المتحــدة، وُتشــِبّ
البــاردة ضــد االتحــاد الســوفيتي، بــل أســوأ، ممــا قــد يتطلــب مــن إســرائيل َوْفــق الرؤيــة األمريكيــة، 
أن تــدرس بنفســها أبعــاد التحــدي المباشــر لهــا مــن عالقاتهــا مــع الصيــن، وتســتوعب الحساســية 

الشديدة لحليفها اإلستراتيجي ِتجاه القضية، وتتعلم من دروسها.(١٦)
وفــي حيــن أن الــدروس الُمســتفاَدة مــن موقــف الواليــات المتحــدة بالنســبة لعالقــات إســرائيل مــع 
ــك  ــإن ذل ــا، ف ــدم تجاُهله ــرورة ع ــة، وض ــر الفت ــات ومخاط َي ــن تحِدّ ــر م ــارات تحذي ــل إش ــن تحم الصي
ــتخباراتية  ــوارد االس ــادة الم ــن، وزي ــع الصي ــل م ــتراتيجية للتعام ــة إس ــرائيل صياغ ــن إس ــتدعي م يس
ــة، وفــي الوقــت ذاتــه االســتماع لمــا يصــدر مــن واشــنطن عــن عالقــة تــل أبيــب  المخصصــة للدول
وبكيــن، ممــا يعنــي تقليــص الهامــش اإلســرائيلي للمنــاورة فــي عالقاتهــا مــع بكيــن؛ ألن حساســية 

واشنطن ِتجاهها ترتفع بشدة.(١٧)

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل

١٢ ) مايكل ويلنر، إسرائيل تسعى لنزع مخاوف الواليات المتحدة بشأن السيطرة الصينية على ميناء حيفا، جيروزاليم بوست، ٢٠١٨/١٢/٢١.

١٣ ) دوافع القلق اإلسرائيلي من زيادة النفوذ الصيني، "يديعوت أحرونوت"، ٢٠١٨/١٠/١٣: 
https://www.jpost.com/israel-news/israel-works-to-defuse-us-concerns-over-chinese-control-of-haifa-port-574936

https://www.ynet.co.il/articles/0,7340,L-5369867,00.html%20
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ال ينطلــق التقييــم الســلبي األمريكــي تجــاه تزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل مــن عالقــة األخيــرة 
خــَذا سياســات  ــن اَتّ ــْي ترامــب وبايــدن، اللذي ــات المتحــدة فَحْســُب، ال ســيما فــي عهــَدْي إدارَت بالوالي
متطرفــة ضــد بكيــن، بســبب حــروب التجــارة بينهمــا، والتوتــر فــي بحــر الصيــن، ولكــن ألســباب أخــرى، 

قد ال يتسع المجال لذكرها في هذه السطور.
األهــّم مــن ذلــك أن إســرائيل لديهــا حساســية مــن العالقــات مــع الــدول العظمــى، حيــث يربطهــا 
بالواليــات المتحــدة تحاُلــف غيــر مســبوق، وال يوجــد لهــا بديــل، وفــي الوقــت ذاتــه تربطهــا بالصيــن 
القوتيــن  الماثلــة أمــام إســرائيل أن هاتيــن  شــراكة اقتصاديــة متصاعــدة، كمــا أن المشــكلة 
العظمَيْيــِن تخوضــان حربــًا تجاريــة، ســواًء بســبب خالفهمــا علــى القواعــد العامــة للســوق العالمــي، 
قــًا إســتراتيجيًا، ال  ــر والنفــوذ الصينــي فــي العالــم، مــا قــد يمنحهــا تفُوّ ــي التأثي أو علــى صعيــد َتَناِم

َتْرَضى عنه الواليات المتحدة.
ولذلــك، أكــد الرئيــس الســابق للقيــادة العســكرية البحريــة للقــوات األمريكيــة، الجنــرال غــاري 
رافهــاد، أن "قــدرة الصيــن علــى الحصــول علــى معلومــات أمنيــة وعســكرية يجــب أن تكــون ســببًا 
لَقَلــق إســرائيل والواليــات المتحــدة؛ ألن الصيــن لديهــا اإلمكانيــة لالطــالع علــى المنظومــات 
ــق  ــًا للقل ــببًا وجيه ل َس ــِكّ ــب أن ُيش ــا يج ــرائيل، مم ــتخدمها إس ــي تس ــتخبارية الت ــكرية واالس العس

والخشية في تل أبيب وواشنطن".(١٢) 
تعتقــد المنظومــة األمنيــة والعســكرية األمريكيــة أن "تزاُيــد الســيطرة الصينيــة علــى مينــاء 
"حيفــا"، يعنــي أن األســطول الســادس األمريكــي لــن يســتطيع أن يشــعر بعــد اليــوم أن هــذا المينــاء 
هــون ُجــَلّ ُقُدراتهــم وإمكانياتهــم نحــو بحــر الصيــن  خاصتــه، وفــي ظــل حقيقــة أن األمريــكان ُيوِجّ
الجنوبــي والخليــج العربــي علــى حســاب شــرق البحــر المتوســط، ممــا يتطلــب مــن إســرائيل أن ُتبِقــَي 

على كونها قاعدة إستراتيجية له".
وذكــر باحثــون عســكريون أمريكيــون، يعملــون فــي معهــد "هدســون" التابــع للمحافظيــن فــي 
ــالح  ــا" ؛ ألن س ــاء "حيف ــح مين ــن مفاتي ــت الصي ــن منح ــون حي ــت بالجن ــرائيل ُأصيب ــنطن، أن "إس واش
البحريــة اإلســرائيلية قــد ال يســتمر بتوثيــق العالقــات مــع األســطول الســادس األمريكــي فــي 

اللحظة التي تظهر فيها الصين في صورة المشهد".(١٣)
حتــى أن وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق مايــك بومبيــو، ثــم خلفــه أنتونــي بلينكيــن، ورئيــس 
ــن  ــا م ــة، لتحذيره ــبات مختلف ــي مناس ــرائيل ف ــًا زاروا إس ــز، جميع ــام بيرن ــة ولي ــرات األمريكي المخاب
ــة ميــاه  مشــاركة الصيــن فــي إقامــة محطــة تحليــة الميــاه، التــي قــد تتحــول ألكبــر محطــة لَتْحِلَي

ط إســرائيل الصغيــر فــي االشــتباك المتزايــد بيــن واشــنطن وبكيــن  البحــر فــي العالــم، مــا يعنــي أن تــوُرّ
ُيثير حفيظتها. 

كمــا أن الرســائل التــي بعثــت بهــا واشــنطن لتــل أبيــب كانــت حاســمة فــي هــذا الشــأن، ممــا يعنــي أن 
ــى  ــي الِبَن ــتثمار ف ــا باالس ــئ َقَدمه ــيع َموِط ــن لتوس ــود الصي ــن جه ــة م ــون للغاي ــن َقِلق األمريكيي
التحتيــة اإلســتراتيجية اإلســرائيلية، ويعتبرونهــا تهديــدًا ألمنهــم القومــي، وهــذا األمــر ليــس 
ة  ُمقتِصــرًا علــى َأْهــَواء الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رغــم أنــه قــد يكــون رفضــه بشــكل أكثــر ِحــَدّ
هــات  التوُجّ أيضــًا  يحمــل  األبيــض،  للبيــت  الجديــد  القــادم  بايــدن  أن  إال  أســالفه،  مــن 

ذاتها.(١٤)
أكثــر مــن ذلــك، تضغــط الواليــات المتحــدة علــى حلفائهــا -ومنهــم إســرائيل- لعــدم إشــراك 
الشــركات الصينيــة فــي نشــر الجيــل الخامــس مــن شــبكات الهواتــف المحمولــة، وفيمــا اســتجابت 
إســرائيل عمليــًا لهــذا الطلــب، لــم تعلــن حتــى اآلن اســتبعاد الصيــن مــن صفقــات التوريــد، رغــم قــرار 
ــة  ــة لمنظوم ــة التحتي ــي الِبْني ــة ف ــركات الصيني ــل الش ــماح بتدُخّ ــدم الس ــكرية بع ــة العس المؤسس
تعبيــر  الغربيــة  التحتيــة  الِبْنيــة  أســاس  علــى  إســرائيل  فــي   ٥G إطــالق  أن  مــع  االتصــاالت، 

عملي عن خيار إستراتيجي في صراع القوتين األمريكية والصينية داخلها.(١٥)
ينطلــق الموقــف األمريكــي، الرافــض لتزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل، مــن نظرتهــا إلــى الصيــن 
ه صراعهمــا الحالــي بالحــرب  باعتبارهــا تمثــل تهديــدًا مــن أعلــى إلــى أســفل للواليــات المتحــدة، وُتشــِبّ
البــاردة ضــد االتحــاد الســوفيتي، بــل أســوأ، ممــا قــد يتطلــب مــن إســرائيل َوْفــق الرؤيــة األمريكيــة، 
أن تــدرس بنفســها أبعــاد التحــدي المباشــر لهــا مــن عالقاتهــا مــع الصيــن، وتســتوعب الحساســية 

الشديدة لحليفها اإلستراتيجي ِتجاه القضية، وتتعلم من دروسها.(١٦)
وفــي حيــن أن الــدروس الُمســتفاَدة مــن موقــف الواليــات المتحــدة بالنســبة لعالقــات إســرائيل مــع 
ــك  ــإن ذل ــا، ف ــدم تجاُهله ــرورة ع ــة، وض ــر الفت ــات ومخاط َي ــن تحِدّ ــر م ــارات تحذي ــل إش ــن تحم الصي
ــتخباراتية  ــوارد االس ــادة الم ــن، وزي ــع الصي ــل م ــتراتيجية للتعام ــة إس ــرائيل صياغ ــن إس ــتدعي م يس
ــة، وفــي الوقــت ذاتــه االســتماع لمــا يصــدر مــن واشــنطن عــن عالقــة تــل أبيــب  المخصصــة للدول
وبكيــن، ممــا يعنــي تقليــص الهامــش اإلســرائيلي للمنــاورة فــي عالقاتهــا مــع بكيــن؛ ألن حساســية 

واشنطن ِتجاهها ترتفع بشدة.(١٧)

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل

١٤ ) مردخاي غولدمان، يومبيو يحذر إسرائيل من االنخراط الصيني في مشاريع المياه، موقع "المونيتور"، ٢٠٢٠/٥/١١: 

١٥ ) هادي سيغيف، الصين وإسرائيل والجيل الخامس من االتصاالت، موقع "نيوز ون"، ٢٠٢٠/١١/٢٠:

١٦ ) باراك رافيد، صناعة الهايتك اإلسرائيلية هدف مفضل للصين، موقع "ويلال"، ٢٠٢٠/١٢/٢١: 

١٧ ) باراك رابيد، واشنطن ترسل رسالة لتل أبيب بشأن النفوذ الصيني، موقع "ويلال"، ٢٠٢١/٨/١٩:
 

https://www.al-monitor.com/originals/2020/05/israel-us-china-donald-trump-benjamin-netanyahu-mike-pompeo.html

https://www.news1.co.il/Archive/0024-D-144712-00.html

https://news.walla.co.il/item/3406513

https://news.walla.co.il/item/3455162

www.dimensionscenter.net
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ال ينطلــق التقييــم الســلبي األمريكــي تجــاه تزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل مــن عالقــة األخيــرة 
خــَذا سياســات  ــن اَتّ ــْي ترامــب وبايــدن، اللذي ــات المتحــدة فَحْســُب، ال ســيما فــي عهــَدْي إدارَت بالوالي
متطرفــة ضــد بكيــن، بســبب حــروب التجــارة بينهمــا، والتوتــر فــي بحــر الصيــن، ولكــن ألســباب أخــرى، 

قد ال يتسع المجال لذكرها في هذه السطور.
األهــّم مــن ذلــك أن إســرائيل لديهــا حساســية مــن العالقــات مــع الــدول العظمــى، حيــث يربطهــا 
بالواليــات المتحــدة تحاُلــف غيــر مســبوق، وال يوجــد لهــا بديــل، وفــي الوقــت ذاتــه تربطهــا بالصيــن 
القوتيــن  الماثلــة أمــام إســرائيل أن هاتيــن  شــراكة اقتصاديــة متصاعــدة، كمــا أن المشــكلة 
العظمَيْيــِن تخوضــان حربــًا تجاريــة، ســواًء بســبب خالفهمــا علــى القواعــد العامــة للســوق العالمــي، 
قــًا إســتراتيجيًا، ال  ــر والنفــوذ الصينــي فــي العالــم، مــا قــد يمنحهــا تفُوّ ــي التأثي أو علــى صعيــد َتَناِم

َتْرَضى عنه الواليات المتحدة.
ولذلــك، أكــد الرئيــس الســابق للقيــادة العســكرية البحريــة للقــوات األمريكيــة، الجنــرال غــاري 
رافهــاد، أن "قــدرة الصيــن علــى الحصــول علــى معلومــات أمنيــة وعســكرية يجــب أن تكــون ســببًا 
لَقَلــق إســرائيل والواليــات المتحــدة؛ ألن الصيــن لديهــا اإلمكانيــة لالطــالع علــى المنظومــات 
ــق  ــًا للقل ــببًا وجيه ل َس ــِكّ ــب أن ُيش ــا يج ــرائيل، مم ــتخدمها إس ــي تس ــتخبارية الت ــكرية واالس العس

والخشية في تل أبيب وواشنطن".(١٢) 
تعتقــد المنظومــة األمنيــة والعســكرية األمريكيــة أن "تزاُيــد الســيطرة الصينيــة علــى مينــاء 
"حيفــا"، يعنــي أن األســطول الســادس األمريكــي لــن يســتطيع أن يشــعر بعــد اليــوم أن هــذا المينــاء 
هــون ُجــَلّ ُقُدراتهــم وإمكانياتهــم نحــو بحــر الصيــن  خاصتــه، وفــي ظــل حقيقــة أن األمريــكان ُيوِجّ
الجنوبــي والخليــج العربــي علــى حســاب شــرق البحــر المتوســط، ممــا يتطلــب مــن إســرائيل أن ُتبِقــَي 

على كونها قاعدة إستراتيجية له".
وذكــر باحثــون عســكريون أمريكيــون، يعملــون فــي معهــد "هدســون" التابــع للمحافظيــن فــي 
ــالح  ــا" ؛ ألن س ــاء "حيف ــح مين ــن مفاتي ــت الصي ــن منح ــون حي ــت بالجن ــرائيل ُأصيب ــنطن، أن "إس واش
البحريــة اإلســرائيلية قــد ال يســتمر بتوثيــق العالقــات مــع األســطول الســادس األمريكــي فــي 

اللحظة التي تظهر فيها الصين في صورة المشهد".(١٣)
حتــى أن وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق مايــك بومبيــو، ثــم خلفــه أنتونــي بلينكيــن، ورئيــس 
ــن  ــا م ــة، لتحذيره ــبات مختلف ــي مناس ــرائيل ف ــًا زاروا إس ــز، جميع ــام بيرن ــة ولي ــرات األمريكي المخاب
ــة ميــاه  مشــاركة الصيــن فــي إقامــة محطــة تحليــة الميــاه، التــي قــد تتحــول ألكبــر محطــة لَتْحِلَي

ط إســرائيل الصغيــر فــي االشــتباك المتزايــد بيــن واشــنطن وبكيــن  البحــر فــي العالــم، مــا يعنــي أن تــوُرّ
ُيثير حفيظتها. 

كمــا أن الرســائل التــي بعثــت بهــا واشــنطن لتــل أبيــب كانــت حاســمة فــي هــذا الشــأن، ممــا يعنــي أن 
ــى  ــي الِبَن ــتثمار ف ــا باالس ــئ َقَدمه ــيع َموِط ــن لتوس ــود الصي ــن جه ــة م ــون للغاي ــن َقِلق األمريكيي
التحتيــة اإلســتراتيجية اإلســرائيلية، ويعتبرونهــا تهديــدًا ألمنهــم القومــي، وهــذا األمــر ليــس 
ة  ُمقتِصــرًا علــى َأْهــَواء الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رغــم أنــه قــد يكــون رفضــه بشــكل أكثــر ِحــَدّ
هــات  التوُجّ أيضــًا  يحمــل  األبيــض،  للبيــت  الجديــد  القــادم  بايــدن  أن  إال  أســالفه،  مــن 

ذاتها.(١٤)
أكثــر مــن ذلــك، تضغــط الواليــات المتحــدة علــى حلفائهــا -ومنهــم إســرائيل- لعــدم إشــراك 
الشــركات الصينيــة فــي نشــر الجيــل الخامــس مــن شــبكات الهواتــف المحمولــة، وفيمــا اســتجابت 
إســرائيل عمليــًا لهــذا الطلــب، لــم تعلــن حتــى اآلن اســتبعاد الصيــن مــن صفقــات التوريــد، رغــم قــرار 
ــة  ــة لمنظوم ــة التحتي ــي الِبْني ــة ف ــركات الصيني ــل الش ــماح بتدُخّ ــدم الس ــكرية بع ــة العس المؤسس
تعبيــر  الغربيــة  التحتيــة  الِبْنيــة  أســاس  علــى  إســرائيل  فــي   ٥G إطــالق  أن  مــع  االتصــاالت، 

عملي عن خيار إستراتيجي في صراع القوتين األمريكية والصينية داخلها.(١٥)
ينطلــق الموقــف األمريكــي، الرافــض لتزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل، مــن نظرتهــا إلــى الصيــن 
ه صراعهمــا الحالــي بالحــرب  باعتبارهــا تمثــل تهديــدًا مــن أعلــى إلــى أســفل للواليــات المتحــدة، وُتشــِبّ
البــاردة ضــد االتحــاد الســوفيتي، بــل أســوأ، ممــا قــد يتطلــب مــن إســرائيل َوْفــق الرؤيــة األمريكيــة، 
أن تــدرس بنفســها أبعــاد التحــدي المباشــر لهــا مــن عالقاتهــا مــع الصيــن، وتســتوعب الحساســية 

الشديدة لحليفها اإلستراتيجي ِتجاه القضية، وتتعلم من دروسها.(١٦)
وفــي حيــن أن الــدروس الُمســتفاَدة مــن موقــف الواليــات المتحــدة بالنســبة لعالقــات إســرائيل مــع 
ــك  ــإن ذل ــا، ف ــدم تجاُهله ــرورة ع ــة، وض ــر الفت ــات ومخاط َي ــن تحِدّ ــر م ــارات تحذي ــل إش ــن تحم الصي
ــتخباراتية  ــوارد االس ــادة الم ــن، وزي ــع الصي ــل م ــتراتيجية للتعام ــة إس ــرائيل صياغ ــن إس ــتدعي م يس
ــة، وفــي الوقــت ذاتــه االســتماع لمــا يصــدر مــن واشــنطن عــن عالقــة تــل أبيــب  المخصصــة للدول
وبكيــن، ممــا يعنــي تقليــص الهامــش اإلســرائيلي للمنــاورة فــي عالقاتهــا مــع بكيــن؛ ألن حساســية 

واشنطن ِتجاهها ترتفع بشدة.(١٧)

النتائج والخاتمة

النتائــج  مــن  جملــة  عــن  الحديــث  يمكــن 
النفــوذ  مســتقبل  حــول  واالســتخالصات 

الصيني في إسرائيل، وأهمها:

فــي  اختــراق  لتحقيــق  مصلحــة  الصيــن  لــدى 
ــن  إســرائيل مــن خــالل ِبناهــا التحتيــة، ممــا يمِكّ
اســتغالل  مــن  الُعظَمــى  الصينيــة  القــوة 
ــى  ــول عل ــالل الحص ــن خ ــرائيلية م ــوارد اإلس الم

معلومات تكنولوجية غاية في الخطورة.

تمتلــك الصيــن خطــة إســتراتيجية بعيــدة المــدى 
عنوانهــا "الصيــن ٢٠٥٠"، وتشــمل الســيطرة 
التدريجيــة علــى ســوق االتصــاالت العالمــي، ممــا 
يجعــل مــن التدخــل الصينــي فــي مشــاريع الِبَنــى 
يشــمل  قــد  إســرائيل،  علــى  خطــرًا  التحتيــة 
ــتخدامها  ــات، واس ــذه المنظوم ــتهداف ه اس

كِمَنّصات لتنفيذ هجمات ضدها.

المســتمر فــي  الصينــي  الوُجــود  ُيســِهم  قــد 
إســرائيل بتكبيــل أيــدي األخيــرة عــن مهاجمــة 
إيــران، حيــث تســتثمر الصيــن هنــاك فــي صناعــة 
الطاقــة واالقتصــاد اإليرانــي المحلــي، وُتعتبــر 
التجــاري األول إليــران علــى مســتوى  الشــريك 
العالــم، وبالتالــي فــإن أي هجــوم علــى إيــران 
المواقــع  علــى  الســلبية  بظاللــه  ُيلِقــي  قــد 

الصينية هناك.

النفــوذ الصيني المتزايد في إســرائيل
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ال ينطلــق التقييــم الســلبي األمريكــي تجــاه تزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل مــن عالقــة األخيــرة 
خــَذا سياســات  ــن اَتّ ــْي ترامــب وبايــدن، اللذي ــات المتحــدة فَحْســُب، ال ســيما فــي عهــَدْي إدارَت بالوالي
متطرفــة ضــد بكيــن، بســبب حــروب التجــارة بينهمــا، والتوتــر فــي بحــر الصيــن، ولكــن ألســباب أخــرى، 

قد ال يتسع المجال لذكرها في هذه السطور.
األهــّم مــن ذلــك أن إســرائيل لديهــا حساســية مــن العالقــات مــع الــدول العظمــى، حيــث يربطهــا 
بالواليــات المتحــدة تحاُلــف غيــر مســبوق، وال يوجــد لهــا بديــل، وفــي الوقــت ذاتــه تربطهــا بالصيــن 
القوتيــن  الماثلــة أمــام إســرائيل أن هاتيــن  شــراكة اقتصاديــة متصاعــدة، كمــا أن المشــكلة 
العظمَيْيــِن تخوضــان حربــًا تجاريــة، ســواًء بســبب خالفهمــا علــى القواعــد العامــة للســوق العالمــي، 
قــًا إســتراتيجيًا، ال  ــر والنفــوذ الصينــي فــي العالــم، مــا قــد يمنحهــا تفُوّ ــي التأثي أو علــى صعيــد َتَناِم

َتْرَضى عنه الواليات المتحدة.
ولذلــك، أكــد الرئيــس الســابق للقيــادة العســكرية البحريــة للقــوات األمريكيــة، الجنــرال غــاري 
رافهــاد، أن "قــدرة الصيــن علــى الحصــول علــى معلومــات أمنيــة وعســكرية يجــب أن تكــون ســببًا 
لَقَلــق إســرائيل والواليــات المتحــدة؛ ألن الصيــن لديهــا اإلمكانيــة لالطــالع علــى المنظومــات 
ــق  ــًا للقل ــببًا وجيه ل َس ــِكّ ــب أن ُيش ــا يج ــرائيل، مم ــتخدمها إس ــي تس ــتخبارية الت ــكرية واالس العس

والخشية في تل أبيب وواشنطن".(١٢) 
تعتقــد المنظومــة األمنيــة والعســكرية األمريكيــة أن "تزاُيــد الســيطرة الصينيــة علــى مينــاء 
"حيفــا"، يعنــي أن األســطول الســادس األمريكــي لــن يســتطيع أن يشــعر بعــد اليــوم أن هــذا المينــاء 
هــون ُجــَلّ ُقُدراتهــم وإمكانياتهــم نحــو بحــر الصيــن  خاصتــه، وفــي ظــل حقيقــة أن األمريــكان ُيوِجّ
الجنوبــي والخليــج العربــي علــى حســاب شــرق البحــر المتوســط، ممــا يتطلــب مــن إســرائيل أن ُتبِقــَي 

على كونها قاعدة إستراتيجية له".
وذكــر باحثــون عســكريون أمريكيــون، يعملــون فــي معهــد "هدســون" التابــع للمحافظيــن فــي 
ــالح  ــا" ؛ ألن س ــاء "حيف ــح مين ــن مفاتي ــت الصي ــن منح ــون حي ــت بالجن ــرائيل ُأصيب ــنطن، أن "إس واش
البحريــة اإلســرائيلية قــد ال يســتمر بتوثيــق العالقــات مــع األســطول الســادس األمريكــي فــي 

اللحظة التي تظهر فيها الصين في صورة المشهد".(١٣)
حتــى أن وزيــر الخارجيــة األمريكــي الســابق مايــك بومبيــو، ثــم خلفــه أنتونــي بلينكيــن، ورئيــس 
ــن  ــا م ــة، لتحذيره ــبات مختلف ــي مناس ــرائيل ف ــًا زاروا إس ــز، جميع ــام بيرن ــة ولي ــرات األمريكي المخاب
ــة ميــاه  مشــاركة الصيــن فــي إقامــة محطــة تحليــة الميــاه، التــي قــد تتحــول ألكبــر محطــة لَتْحِلَي

ط إســرائيل الصغيــر فــي االشــتباك المتزايــد بيــن واشــنطن وبكيــن  البحــر فــي العالــم، مــا يعنــي أن تــوُرّ
ُيثير حفيظتها. 

كمــا أن الرســائل التــي بعثــت بهــا واشــنطن لتــل أبيــب كانــت حاســمة فــي هــذا الشــأن، ممــا يعنــي أن 
ــى  ــي الِبَن ــتثمار ف ــا باالس ــئ َقَدمه ــيع َموِط ــن لتوس ــود الصي ــن جه ــة م ــون للغاي ــن َقِلق األمريكيي
التحتيــة اإلســتراتيجية اإلســرائيلية، ويعتبرونهــا تهديــدًا ألمنهــم القومــي، وهــذا األمــر ليــس 
ة  ُمقتِصــرًا علــى َأْهــَواء الرئيــس الســابق دونالــد ترامــب، رغــم أنــه قــد يكــون رفضــه بشــكل أكثــر ِحــَدّ
هــات  التوُجّ أيضــًا  يحمــل  األبيــض،  للبيــت  الجديــد  القــادم  بايــدن  أن  إال  أســالفه،  مــن 

ذاتها.(١٤)
أكثــر مــن ذلــك، تضغــط الواليــات المتحــدة علــى حلفائهــا -ومنهــم إســرائيل- لعــدم إشــراك 
الشــركات الصينيــة فــي نشــر الجيــل الخامــس مــن شــبكات الهواتــف المحمولــة، وفيمــا اســتجابت 
إســرائيل عمليــًا لهــذا الطلــب، لــم تعلــن حتــى اآلن اســتبعاد الصيــن مــن صفقــات التوريــد، رغــم قــرار 
ــة  ــة لمنظوم ــة التحتي ــي الِبْني ــة ف ــركات الصيني ــل الش ــماح بتدُخّ ــدم الس ــكرية بع ــة العس المؤسس
تعبيــر  الغربيــة  التحتيــة  الِبْنيــة  أســاس  علــى  إســرائيل  فــي   ٥G إطــالق  أن  مــع  االتصــاالت، 

عملي عن خيار إستراتيجي في صراع القوتين األمريكية والصينية داخلها.(١٥)
ينطلــق الموقــف األمريكــي، الرافــض لتزاُيــد النفــوذ الصينــي فــي إســرائيل، مــن نظرتهــا إلــى الصيــن 
ه صراعهمــا الحالــي بالحــرب  باعتبارهــا تمثــل تهديــدًا مــن أعلــى إلــى أســفل للواليــات المتحــدة، وُتشــِبّ
البــاردة ضــد االتحــاد الســوفيتي، بــل أســوأ، ممــا قــد يتطلــب مــن إســرائيل َوْفــق الرؤيــة األمريكيــة، 
أن تــدرس بنفســها أبعــاد التحــدي المباشــر لهــا مــن عالقاتهــا مــع الصيــن، وتســتوعب الحساســية 

الشديدة لحليفها اإلستراتيجي ِتجاه القضية، وتتعلم من دروسها.(١٦)
وفــي حيــن أن الــدروس الُمســتفاَدة مــن موقــف الواليــات المتحــدة بالنســبة لعالقــات إســرائيل مــع 
ــك  ــإن ذل ــا، ف ــدم تجاُهله ــرورة ع ــة، وض ــر الفت ــات ومخاط َي ــن تحِدّ ــر م ــارات تحذي ــل إش ــن تحم الصي
ــتخباراتية  ــوارد االس ــادة الم ــن، وزي ــع الصي ــل م ــتراتيجية للتعام ــة إس ــرائيل صياغ ــن إس ــتدعي م يس
ــة، وفــي الوقــت ذاتــه االســتماع لمــا يصــدر مــن واشــنطن عــن عالقــة تــل أبيــب  المخصصــة للدول
وبكيــن، ممــا يعنــي تقليــص الهامــش اإلســرائيلي للمنــاورة فــي عالقاتهــا مــع بكيــن؛ ألن حساســية 

واشنطن ِتجاهها ترتفع بشدة.(١٧)
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