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  ؟الطريقعلى نفس هل هما  :الصين وإسرائيل

  ]مقتطفات[

  ، وعوديد عيرانهيخ اغاليا اليف، جينغجي

    

  

  

  

 رأوبو – وطريق احلرير البحري للقرن الواحد والعشرين االقتصادي طريق احلرير

 )OBOR,One Belt, One Road(1 إىل ربط  ترمي  ةأوروآسيوي  يةمبادرة صين
 الصين بأوروبا الغربية مع تشجيع التعاون االقتصادي واالزدهار ملناطق وبلدان

وال بد أن تكون ). 1نظر الشكل رقم ا(بحري ال على طول املسلك البري والطريق واقعة
 ةالثالثة عشراخلمسية  اخلطة التي تضمنتها املوضوعات الرئيسية هذه املبادرة أحد

                                                            

  املصدر :Galia Lavi, Jingjie He, and Oded Eran: “China and Israel: On the Same Belt 

and Road?”, Strategic Assessment, Vol. 18, No.3, October 2015, pp. 81‐91. 
: التايل الرابط يف) اإلنكليزية( األصلية بلغته مصادره مع كامالً املقال على االطالع املهتم القارىء إمكان يف  - 

http://www.inss.org.il/uploadImages/systemFiles/adkan18_3ENG%20%284%29_Lavi
,%20He,%20Eran.pdf 

  
  عوديد. ود املعهد، يف متدرب باحث خيه وجينغجيا القومي، األمن دراسات معهد يف مساعدة باحثة اليف غاليا 

  .املعهد يف رئيسي باحث زميل عيران
 

    البطل يوال: االنكليزية عن ترجمته*** 
  

 The Silk Road Economic Belt and the 21: التسمية الرسمية لهذه املبادرة باللغة اإلنكليزية هي   1

st‐Century Maritime Silk Road واختصارها ،One Belt, One Road, OBOR ]احملرر.[  
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االستراتيجيا الصينية يف  حتوالً ولعلها تمثل .2020-2016للسنوات  يف الصين
   .فاعلةالشاركة املسلبية إىل الشاركة املمن  الكبرى

يف آسيا الوسطى وأوروبا [ بلداً 60أكثر من  ،حسب التقديرات "أوبور" مبادرة وتشمل

تريليون  21% (29من سكان العامل، و) نسمة اتمليار 4,4% (63، و]والشرق األوسط

 على وحقيقة أن إسرائيل ال تقع .العاملي الناجت احمللي اإلجمايل ]جمموع[من ) دوالر

ومع ذلك،  .ملبادرة أوبور رئيسياً يوحي بأنها ليست هدفاً من الطريقين املذكورين أي

بحكم موقعها على  أساساًن لهذا املشروع، أهمية كبيرة يف تنفيذ الصي إن إلسرائيلف

  ".املعسكر األميركي" نتمائها إىلاالبحر األبيض املتوسط وسواحل 

  *)1(الشكل رقم 

  
  

  

                                                            

  ]واحد طريق واحد حزام[ أوبور ملبادرة والبحرية البرية الطرق *
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  الصينية مبادرة أوبور مسوغات

  الدافع االقتصادي

بلغها يف األعوام  بدأ معدل النموّ االقتصادي يف الصين يتراجع عن الذروة التي

أكتوبر /يف تشرين األول) IMF(توقعات صندوق النقد الدويل  وأشارت. األخيرة

 2018حتى العام  2013اكتوبر /تشرين األول ذإىل أن معدل النمو الوسطي من 2013

 .2013-1998عن معدل النمو الوسطي خالل الفترة % 2,6بتراجع قدره  %7سيبلغ 

ويف الوقت . للصين ويعزى السبب الرئيسي لهذا التراجع إىل فائض الطاقة اإلنتاجية

احلاضر، معدالت االستثمار املرتفعة، التي حفزتها احلكومة الصينية بعد األزمة 

أن االستهالك مل يسجل  رى حتويلها إىل طاقة إنتاجية بحكم، ج2008املالية لعام 

ج نمو يقوده االستثمار، فهي شديدة وبما أن الصين تعتمد نموذ. زيادة ملحوظة

ا من خالل اسكتشاف أسواق عاملية جديدة عدل نمو اقتصادهم أن تغذي على احلرص

من بين عدة أمور،  وهذا يمكن إجنازه. استيعاب طاقتها اإلنتاجية الفائضة بهدف

   .مشروع أوبور بواسطة

ع يمبادرة أوبور الصين من تنوتمكن وبمعزل عن استكشاف أسواق عاملية جديدة، 

تضمن بشكل أفضل أسواقها التصديرية وشبكة النقل البرية الداخلية والبحرية، 

بر أك تزال منطقة الشرق األوسط وال. وليةاألواد املو الطاقةب هاط إمدادطواحلالية وخ

الشرق ] دول[االستيراد الصيني للنفط من  بلغو .ر لواردات الصين النفطيةصدَمَ

تقريبا  ، وهذا يشكل2014خالل العام  مليون طن من النفط اخلام 171,7األوسط 

 .د للنفط إىل الصينواردتها النفطية من القارة اإلفريقية، ثاين أكبر مورّثالثة أضعاف 

، الذي يقع على أقصر الطرق البحرية بين منطقة )Malacca( وهذا يجعل مضيق ملقا

الشرق األوسط والصين، نقطة اختناق حيوية بالنسبة لواردات الصين من الطاقة 
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فكل من يسيطر  –معضلة ملقا  مصدر توجس بكين املتزايد حيالوهذا  .واملواد األولية

ويف ظل هذه الظروف، مبادرة  .يتحكم بطريق إمداد الصين بالطاقةعلى مضيق ملقا 

 ةطرق بديل توجسها من خالل فتحأوبور التي أطلقتها الصين ستساعد يف تخفيف 

  .إليها إلمدادات الطاقة واملواد األولية

 ىحدإف. أجندة التنمية االقتصادية احملليةنطاق ل توسيعأوبور هي  أن ذلكأضف إىل 

طعات الصين خالل السنوات القادمة هي تضييق فجوة التنمية بين املقاأولويات 

نقل فائض الطاقة  من خالل وبين املدن والقرى الشرقية واملقاطعات الغربية

  . تطوراً قل األناطق املإىل  كثر تطوراًاألناطق املاإلنتاجية من 

دمج خدمات  بمعنى ،+"إنترنت"وهي ، وهناك استراتيجيا حملية أخرى أطلقتها الصين

تقليدية من  إنتاجية شيط قطاعاتتنإىل ترمي  وهي خطة: قطاعات تقليديةإنترنت ب

  .تصاالتبمنصات إنترنت وتكنولوجيا املعلومات واال خالل دجمها

  الدافع اجليوسياسي
ن إو أوبور هي رد مباشرمبادرة ، أوالً. اجليوسياسية مزدوجةإن اعتبارات الصين 

إىل آسيا التي طرحها  ة األميركيةمركز ثقل السياسحتول  سلمي، على استراتيجيا

تقوم على التحول إىل آسيا ، وهي استراتيجيا طويلة األمد ]Pivot to Asia[ أوباما

مكانة الواليات املتحدة االستراتيجية وتعزيز حضورها يف احمليط  على ظافاحلبهدف 

إىل أن  ويشار. عسكريا ودبلوماسيا واقتصادياالهادئ، من خالل ردع الصين 

الشراكة االقتصادية " ]اتفاقيةعضوية [ن لصين عأقصت ا الواليات املتحدة

املتحدة  على حتول الواليات وردت الصين .)"TPP(االستراتيجية عبر احمليط الهادئ 

مواجهة مباشرة  جتنبوهذا يتيح للصين  .ا التحول إىل الغربياستراتيجإىل الشرق، ب

  .مع الواليات املتحدة ويف الوقت ذاته تعزيز روابطها بدول تمتد من آسيا إىل أوروبا
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 أو الصين جتاه حميطها سياسةل يةهأوبور جتسيد ملبادئ توجي فإن ،ذلك إضافة إىل

 نفوذ حفظ استقرار احلدود وتصدير :وهي، لها مناطق برية وبحرية متاخمة جتاه

   .قتصادي وعالقات وديةسياسي من خالل تعاون ا

  مساهمة إسرائيل احملتملة يف مبادرة أوبور

شكلت ن يف قوس واسع من اجملاالت، وتشجع احلكومة اإلسرائيلية التعاون مع الصي

رئيس اجمللس [ البروفسور يوجين كيندل يرأسه اًخاص اًفريق عمل اقتصادي

بهدف تشجيع العالقات االقتصادية مع  ،]االقتصادي التابع مباشرة لرئاسة احلكومة

تباشر "أن هذا الفريق اىل ضرورة  توصل ، وقدياًأول استراتيجياً هدفاً"الصين بوصفها 

إن مبادرة  ."يف السوق الصينية بأسرع ما يمكن مئات الشركات اإلسرائيلية العمل

  .دفع اقتصادها قدماًلفرصة جيدة إلسرائيل لتحقيق هذا الهدف و وفرأوبور الصينية ت

تربط  على طريق احلرير البحري الصيني توقف ويمكن أن تكون إسرائيل حمطة 

خليج السويس، شرط أن توافق احلكومة  يط الهندي بالبحر األبيض املتوسط عبراحمل

 وقد تبدو إسرائيل .اإلسرائيلية على بناء خط سكك حديد من إيالت إىل ميناء أسدود

ال ينبغي االستخفاف لكن بور، عنها على طرق أو حمطة صغيرة يمكن االستغناء

يف االستثمار  22حتتل املرتبة  إسرائيلظهر البيانات اإلحصائية أن تو. بمغزاها

النية اخملاطر العم كما أن دولة واقعة على طول طرق احلرير، 63 ن قائمةضم

 .طول الطريق لىع املوجودة أدنى من املتوسط يف الدول هي لالستثمار يف إسرائيل

ففي العامين  .ة هذه البياناتصحّ االستثمار الصيني يف إسرائيل تكثيفُ يعززو

مليارات  5بقيمة  ]شراء شركات[ األخيرين، استكملت شركات صينية عمليات استحواذ

، ")تنوفا"شركة (املواد الغذائية  قطاع ات متنوعة، ومن ضمنهادوالر يف قطاع

للخدمات " احلش"شركة (الرعاية الصحية و ،)"خمتيشيم أغان"شركة (الزراعة و
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، والبنى التحتية )Nextec "نيكستيك"شركة (التكنولوجيا العالية  ، وقطاع)الطبية

بناء ميناء أسدود ] ـل صينية إنشاءات وقعت احلكومة اإلسرائيلية عقدا مع شركة[(

  ).اجلديد

يف أن الصين تزخر بوفرة األيدي العاملة وأنها ثاين أكبر اقتصاد  على الرغم منو

إىل حتقيق  من أجل التوصلابتكار وتعزيز تكنولوجي بأمس احلاجة إىل  لكنهاالعامل، 

هما اجملاالن اللذان  العلوم والتكنولوجيا حتديداًو ،زيد من التنمية االقتصاديةامل

 ، أن تسهم]start-up nation" [شركات ناشئة دولة"بوصفها  سرائيلإل فيهما يمكن

قيد التنفيذ يف  إسرائيلية -ويف الواقع، هناك مشاريع تعاون صينية. يف تطوير الصين

من حلول  غشاوشين" مدينة املياه"وعلى سبيل املثال، أفادت . اجملالين املذكورين

إسرائيل من أجل تطوير بنى حتتية بلدية وزراعية، من ابتكار  تكنولوجية للمياه

يف  النوع من التعاون سيكون موضع ترحيب وهذا .هندسة املياهجمال يف وخاصة 

تشجيع إىل فقد سعت الصين  .وال سيما يف مقاطعة شينجيانغ نشمال غرب الصي

االستقرار يف املنطقة، وجتسير الفجوة  ية هذه املقاطعة بهدف ضمان وتدعيمتنم

بتكارات وحلول ومن شأن تنفيذ ا. ناطق الغربيةاالقتصادية بين املناطق الشرقية وامل

دعم ومصادر الطاقة املتجددة، أن يياه تكنولوجية إسرائيلية يف جماالت الزراعة وامل

تلبية  لإلنتاج الزراعي يف سبيل د مركزاًغرب البال هدف الصين املتمثل يف جعل

  .الغذائية املتزايدة الصين احتياجات

" + إنترنت"أن تقدم الكثير خلطة  وتستطيع شركات التكنولوجيا العالية اإلسرائيلية

احلواسيب  بواسطة لصناعي التقليديالصينية، املصممة لتحسين وتطوير القطاع ا

 خالل من التحتية اإللكترونية البنيةوسيع واالتصاالت، والتي تهدف أيضا إىل ت

من ، وذلك صاالت بواسطة األقمار الصناعيةإىل االت وصوالً شبكات األلياف البصرية

ويمكن أن تساهم  .يف مناطق ريفية ونائية حتسين تدفق املعلومات، وخصوصاً أجل
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شركات إسرائيلية يف تطوير القطاع الصناعي يف الصين من خالل توحيد إجراءات 

  .داء يف جماالت مثل الروبوتات الصناعيةالعمل وتطوير األ

وعالوة على تطوير قطاعي الصناعة والزراعة احملليين يف الصين، يهدف مشروع 

وهذا يتطلب إنشاء مرافئ  ].ين الدولب[أوبور إىل توسيع نطاق التجارة والنقل البيني 

مستودعات وتطوير نظام نقل، على طول و ارات وبناء سكك حديد وتشييد مبانومط

 وسيكون يف وسع شركات إسرائيلية املساهمة يف هذا املشروع املعقد. الطرق املعنية

] نظم[يف  ،تكنولوجيات متطورة ونظم متصلة بها من خالل تعاونها يف تطوير ودمج

مثلة على ذلك هو تكنولوجيا قياس وأحد األ. والهندسة البحرية القطارات والطائرات

 اعة املركبات وصناعة الطيران،صن بواسطة الليزر والكاميرات، تستخدم يف سافاتم

] وهي إحدى الشركات اإلسرائيلية[بتطويرها، " نيكستيك تكنولوجيز"تقوم شركة و

   .2014لتي اشترتها شركة صينية عام ا

 وهناك جماالت أخرى تتالءم مع مشروع أوبور، وهي قطاع اخلدمات الطبية، وجماال

" ناتايل"، اشترت الصين شركة 2014ديسمبر /ويف كانون األول. التمويل والتأمين

)Natali(إىل سلتها الشرائية" شاحل"شركة  ، أضافت2015يوليو /، ويف تموز. 

بواسطة تكنولوجيا املعلومات [ بعدطبية عن الدمات اخل والشركتان متخصصتان يف

وقطاع التأمين أيضا يستحوذ على اهتمام . املتطورطب الطوارئ يف و ،]واالتصاالت

يونيو /للتأمين يف حزيران" فينيكس"حصة مسيطرة يف شركة  الصينيين الذين اشتروا

  ".كالل للتأمين"ويتفاوضون حاليا من أجل شراء شركة  ،2015

  اإلسرائيلية -  لعالقات االقتصادية الصينيةالسياسي ل الوجه

إن حشد الصين موارد مالية ضخمة مع طموحاتها واستراتيجياتها احلازمة على 

يف إسرائيل  أثارو ،سل إشارات حتذيرية إىل عواصم عدةصعيد السياسة اخلارجية، أر
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يف تعريض  كامنةخماطر استراتيجية  حول احتمال وجود ساخنا نقاشا عاما

لكن األمر سوف يتطلب  .الصين] من عمالقة شركات االقتصاد اإلسرائيلي ملزاحمة[

جزء رئيسي من شركة منتجات األلبان  إن بيع. قريبا أكثر من جمرد نقاش عام

يطرح أسئلة عديدة ما كانت لتطرح لو أن شركة  ،]لشركة صينية[ "تنوفا"اإلسرائيلية 

، وهذا يعزى جزئيا إىل اخلوف من اجملهول. اإلسرائيليةبريطانية قامت بشراء الشركة 

، تطرح دولة واحدةمرافئ وسكك حديد وأنفاق على يد شركات من  عندما تبنىأنه إذ 

 عدد كبير تنفيذبمن دولة واحدة  إنشاءاتتساؤالت حول احلكمة من تكليف شركات 

 .واجلدوى االقتصادية اعليةبالف تميزتمن مشاريع بنى حتتية وطنية، حتى لو 

عندما  ، تصبح التساؤالت أكثر بروزاًحتديداً الصين تكون هذه الدولة هي عندماو

يتعلق األمر باستثمارات كثيفة يف شركات تكنولوجيا عالية ومعاهد بحث إسرائيلية 

  ".السايبر"تشكل حاضنة للعديد من االبتكارات، بعضها يف جمال أمن 

رسمية بين  حكومية السياسية واالقتصادية لعالقات ال توجد شكوك حول الفوائد

البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية  والدعوة للمشاركة يف عضوية. الصين وإسرائيل

لكن عضوية . مكسب سياسي ينطوي على إمكانات اقتصادية، )AIIB(التحتية 

عضاء تصطدم بمعارضة الدول اآلسيوية األ) ADB( اآلسيوي التنمية بنكإسرائيل يف 

والشركات اإلسرائيلية حمرومة من ]. مقرها يف جدة[ يف منظمة التعاون اإلسالمي

 يف العضويةلكن . لعضوية يف بنك التنمية اآلسيويالفرص التجارية التي تتيحها ا

أن تعوض هذه اخلسارة يمكن ) AIIB(البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية التحتية 

 وتنطوي مبادرة أوبور .إسرائيل ومن دول إسالمية التقاء ملندوبين من فسحة وفروت

على طاقة كامنة لتطوير حمرك اقتصادي رئيسي يف آسيا الوسطى، وتركيا، ودول 

مزاياها االقتصادية  ا يتيح إلسرائيل استخداممم من منطقة الشرق األوسط، أخرى

ضخ موارد مالية مملوكة جلهات  وظاهرة. هذه الدول ن عالقاتها معوحتسي النسبية
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ع موض صينية يف القطاع اخلاص اإلسرائيلي ويف مؤسسات أكاديمية إسرائيلية،

  .االستثمار األجنبي املباشر يف إسرائيلترحيب على خلفية تراجع عام يف 

فالصين مل تغير موقفها . تنطوي على عناصر شائكة غير أن هذه العالقات ما زالت

 -يتغير نمط تصويتها على قرارات دولية متعلقة بالنزاع اإلسرائيليومل . املؤيد للعرب

] مع إسرائيل[ تأسيس عالقات دبلوماسية كاملة تم اإلعالن رسميا عن الفلسطيني منذ

يف  إيران ال تأخذدول عربية و وسياستها املتعلقة ببيع أسلحة إىل. 1992عام ال يف

دثات جمموعة الدول اخلمسة زائد وشاركت الصين يف حما. احلسبان خماوف إسرائيل

أنها لعبت دورا  ومع أنه ال يوجد دليل يؤكد بشأن برنامج إيران النووي،) P5+1(واحد 

، ]عن إيران[العقوبات سترفع تي الدول ال من أوائل ستكونيا، يجوز التوقع أنها سلب

ملحق " [طة العمل الشاملة املشتركةخ"ه يف أبكر من املنصوص علي ويف موعد

  "].االتفاقية الشاملة للبرنامج النووي اإليراين"

 العديدة التي فازت بها شركات صينية يف إسرائيل مشاريع اإلنشاءات قد ال تكونو

يمكن أن فمبادرة أوبور  لكن عندما نضعها إىل جانب، سببا كافيا للقلق بحد ذاتها

رقي للبحر الشعلى الساحل  كجزء من استراتيجيا لتأمين موطئ قدم للصين تبدو

عالية التكنولوجيا لل خاصة االستثمارات الصينية يف شركات .األبيض املتوسط

إال  ،صرفة يمكن اعتبارها قرارات اقتصادية بريئةقد ومؤسسات أكاديمية إسرائيلية 

يف جماالتها،  يف صدارة التطور التكنولوجيهي  اإلسرائيليةض الشركات أن بع

 مشاركة الصينو .جمال احلرب السبرانية ومكافحة احلرب السبرانية وخصوصا يف

 ينجم عنه ضرر غير ]إىل معلومات[ ؤمن لها وصوالًيمكن أن ت ن بشكل غير مباشر،إو

   .إسرائيلمقصود ب

واليات رائيل على المع اعتماد إس الصيني قد يكون متعارضاً -اإلسرائيليالتعاون و

على جتنب التعاون مع الصين يف إنتاج وبيع  حرصت ومع أن إسرائيل. املتحدة
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استثمارات صينية يف عن غير قصد  أن تؤدي من اًاألسلحة، يبقى أن هناك خطر

. ]من إسرائيل إىل الصين[ نقل خبرة معرفيةإىل  ، شركات تكنولوجيا عالية إسرائيلية

دعوة الصين لالنضمام إىل البنك اآلسيوي لالستثمار يف البنية  ما تلقت إسرائيلوعند

، على غرار ما فعلت بضع دول أخرى مع الواليات املتحدةتشاورت ، )AIIB(التحتية 

  . واشنطن رأيجتاه ] يلإسرائ[دل على حساسية يمما 

الشراكة االقتصادية االستراتيجية عبر احمليط الهادئ " على اتفاقية التوقيعإن 

)TPP (التوصل إىل يل إىلإسرائ مؤداه أن تسعى 2015أكتوبر /األول يف تشرين 

وقد يكون للشراكة االقتصادية  .اتفاق مبكر مع هذه الكتلة االقتصادية الهامة

 تداعيات سياسية يف إطار مثلث العالقات) TPP(االستراتيجية عبر احمليط الهادئ 

يجدر بالسلطات املعنية يف  وهذا، يلالواليات املتحدة وإسرائبين الصين و احلساس

  .بعناية صهإسرائيل تفحّ 

  خالصة

اإلسرائيلية  -يةللعالقات الصين إسرائيلياح تقييم شامل وطني مطلوب بإحل

فالصين هي بالفعل قوة . كل صفقة وقطاع على حدة تقييمبمجملها، أبعد من 

وإنشاء فريق . راًأخياقتصادية عاملية رائدة، على الرغم من نكسات أصابت اقتصادها 

إىل توسيع العالقات االقتصادية وفتح  يهدفحكومي إسرائيلي ) task force(عمل 

شنغهاي، دليل على اعتراف احلكومة  ]قنصلية[لية إسرائيلية ثانية باإلضافة إىل قنص

العالقات بمزيد  هذهينبغي تقييم بعض أوجه لكن . سرائيلية بأهمية هذه العالقاتاإل

وليس انطالقا  وناجتة عن معرفة كافية،تبني سياسات بطريقة منظمة و ،من التأين

   .)by default( غياب البدائل أو سمن حد

 


