ديسمبر
7102
ورقة سٌاسٌة رقم ()3

التغلغل اإلسرائٌلً فً إفرٌقٌا
وأثره على القضٌة الفلسطٌنٌة

تصدر عه مجلس
العالقات الدولية -
فلسطيه
جوال0070950950 :
بريد الكترووي:
cir.g.pal@gmail.com
العىوان :غزة – شارع الىصر –
مفترق الثورة – عمارة الصفا –
ط3

1

الممخص
خالل سبعة عقود من الزمن؛ تمكنت إسرائٌل من التغلغل فً أغلب دول القارة السمراء وحققت إنجازات
ونجاحات كبٌرة فٌها ،حٌث استطاعت اختراق النظم األمنٌة واإلقلٌمٌة الخاصة بالقرن اإلفرٌقً كمربع تطل
علٌه المنطقة العربٌة ،وبالتالً استطاعت محاصرة األمن القومً للجناح االفرٌقً من الوطن العربً وضربت
المصالح العربٌة فً البلدان اإلفرٌقٌة ،كما أسهمت فً إشعال الخالفات بٌن دول المنبع والمصب لحوض
النٌل ،وتقسٌم السودان.
وتحاول هذا الدراسة اإلحاطة بالتغلغل اإلسرائٌلً فً إفرٌقٌا من حٌث فهم مكانة افرٌقٌا فً التفكٌر
االستراتٌجً اإلسرائٌلً ،واستعراض التطور التارٌخً للعالقات بٌن الطرفٌن اإلسرائٌلً واإلفرٌقً ،والتعرف
على أدوات وأهداف التغلغل اإلسرائٌلً ورصد إنجازاته ،واستعراض آثاره السلبٌة على القضٌة الفلسطٌنٌة،
وأخٌرا البحث فً آلٌات محاصرته وتقوٌضه.
وتوصلت الدراسة إلى أن التواجد اإلسرائٌلً فً إفرٌقٌا ٌسٌر بخطى واثقة نحو تحقٌق أكبر قدر من
اإلنجازات على نحو ما ذكرنا فً المتن ،هذا فً ظل تراجع الدور العربً الرسمً وغٌر الرسمً فً إفرٌقٌا،
ومن هناك ٌمكن اعتبار أن التواجد اإلسرائٌلً فً إفرٌقٌا ذاهب نحو التوسع والتمدد ،وبالتالً؛ ٌكون على
العرب العمل الجاد والدؤوب لمحاصرة هذا التواجد ،وعلٌه؛ تقدِّم الدراسة جملة من االقتراحات فً هذا
السٌاق ،منها :االتفاق على خطة عربٌة واضحة المعالم واألركان من أجل التصدي للتمدد اإلسرائٌلً فً
إفرٌقٌا ،بحٌث تحمل طابع اإللزام عربٌا على أال تتجاوزها أي دولة عربٌة ،وتفعٌل مبدأ العقوبات على الدول
العربٌة فً حال لم تلتزم بهذه الخطة .وتعزٌز العالقات الدبلوماسٌة العربٌة مع األنظمة اإلفرٌقٌة ،والتأكد من
تحسن العالقات بٌن الطرفٌن .وتفعٌل الوجود الدبلوماسً الفلسطٌنً فً دول إفرٌقٌا ،والعمل الجاد لمجابهة
الوجود اإلسرائٌلً هناك.
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أقرت جامعة الدول العربية وبناء عمى طمب من دولة فمسطين في اجتماع مجمسيا غير العادي ( 11يونيو 2017م)
َّ
ٍ
تحرك عربي ٍة لمواجية التغمغل اإلسرائيمي في القارة اإلفريقية عمى حساب دولة فمسطين .وتشمل الخطة عمى دعوة
خطة

الدول األعضاء الستمرار أو وضع بند دعم القضية الفمسطينية والتصدي لممحاوالت اإلسرائيمية لالتفاق عمييا ضمن

أجندة أي تعاون أو حوار سياسي ثقافي بين الدول العربية والدول اإلفريقية عمى مختمف المستويات.

أن جامعة الدول العربية أفاقت مؤخ اًر من ُسباتيا العميق بعدما َّ
ومن المؤسف َّ
تمكنت إسرائيل من نسج عالقات مع 46
دولةً إفريقي ًة ،واستطاعت محاصرة األمن القومي العربي ،وأسيمت في تقسيم السودان ،وساعدت في تقميص كميات المياه

الواصمة من منبع النيل إلى مصر.

وال تنفك القيادة اإلسرائيمية عن التأكيد عمى محورية إفريقيا وأىميتيا بالنسبة لألمن القومي اإلسرائيمي ،وىذا بالطبع نابع
من عدة اعتبارات تتعمق ب؛ انتشار الجماعات اإلسالمية المتطرفة في كثير من مناطق إفريقيا ،التغمغل اإليراني المتزايد

في إفريقيا ،األىمية االقتصادية والتجارية ،أىمية إفريقيا االستراتيجية بالنسبة إلسرائيل ،والتكالب الدولي الجديد عمى

استغالل الموارد الطبيعية اإلفريقية.

وتحاول ىذا الدراسة اإلحاطة بالتغمغل اإلسرائيمي في إفريقيا والتعرف عمى أدواتو ورصد إنجازاتو ،وقياس آثاره السمبية
عمى القضية الفمسطينية ،وأخي ًار البحث في آليات محاصرتو وتقويضو ..وعميو؛ تأتي ىذه الدراسة في العناوين التالية:
-

إفريقيا في التفكير االستراتيجي إلسرائيل

-

جغرافيا الوجود االسرائيمي في دول الجوار.

-

تطور الوجود اإلسرائيمي في إفريقيا.

-

دوافع وأدوات االىتمام اإلسرائيمي بإفريقيا.

-

سيناريوىا/مستقبل الوجود اإلسرائيمي في إفريقيا.

-

أثر التغمغل اإلسرائيمي في إفريقيا عمى القضية الفمسطينية.
السبيل إلى محاصرة الوجود اإلسرائيمي في إفريقيا.

إفريقيا في الفكر االستراتيجي اإلسرائيمي:
تحاول إسرائيل بشتى الوسائل والسبل التغمغل في إفريقيا لوقف ومحاصرة المد العربي واإلسالمي إلى إفريقيا .حيث جاء

التغمغل اإلسرائيمي في قارة إفريقيا انعكاسًا طبيعيًا لعدم قدرة األنظمة العربية عمى مواجية النشاط اإلسرائيمي بخطط
مدروسة وبتنسيق م َّ
ركز في جميع المجاالت وخاصة األمنية واالقتصادية والعسكرية ،بالتزامن مع عدم قدرة الدول
ُ
اإلفريقية عمى فيم المخططات األمريكية واإلسرائيمية الحقيقية التي يقومون بيا من ناحية ،وحاجة تمك الدول لممساعدات
اإلسرائيمية في كل المجاالت.

وتعتبر قارة إفريقيا واحدةً من أقدم قارات المعمورة ،وىي الثانية من حيث عدد السكان والمساحة إذ تتجاوز مساحتيا
ثالثين مميون كيمومتر مربع ،أي تحتل حوالي  %23من مساحة العالم ،وتمتمك دوليا الـ 54خصائص مشتركة ،لكنيا

تختمف في المساحة وعدد السكان والموارد االقتصادية .وتعد الجزائر كبرى دول القارة بمساحة  2.38مميون كيمومت ار
مربعا ،تمييا السودان ب  1.86مميون كيمومت ار مربعا .وفييا نحو  1.2مميار نسمة ،يتحدثون أكثر من  2000لغة

أصمية أو محمية.
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ويقوم اقتصاد القارة اإلفريقية عمى الزراعة والتجارة والصناعة ،والسياحة وموارد بشرية ىائمة ،لكنو يتسم بالضعف الشديد
لعدم قدرتو عمى استغالل موارده بشكل جيد ،ومعاناة جزء كبير من سكانيا من الفقر أكثر من سكان أي قارة أخرى،
واضطرت الكثير من بمدانيا لتصدير مواد خام أو سمع أولية لمحصول عمى النقد األجنبي.
تطور العالقات اإلسرائيمية  -اإلفريقية

ثمة من ينظر إلى تطور العالقات اإلفريقية اإلسرائيمية وفق خمس مراحل زمنية.

المرحمة األولى بين عامي 8491-8491م.

يعود تصاعد العالقات اإلسرائيمية–اإلفريقية لعام 1956م ،بعد أن اتخذ المشاركون في مؤتمر باندونغ باندونيسيا عام
1955م ق ار ًار بإقصاء إسرائيل من أعمال ذلك المؤتمر الذي أسس لحركة دول عدم االنحياز ،فاتجيت إسرائيل إلقامة
عالقات صداقة مع دول العالم الثالث ومنيا الدول اإلفريقية؛ حيث شيدت العالقات اإلسرائيمية بالدول اإلفريقية ،والسيما

عاما الماضية .ويمكن تسمية تمك المرحمة بمرحمة البحث عن شرعية
غير العربية منيا ،تحوالت فارقة خالل الخمسين ً
الوجود وتأمين الكيان الجديد ،حيث أدركت إسرائيل في تمك الفترة أىمية وقوف تمك الدول بجانبيا واعتبرت أن كل دولة
إفريقية تساوي صوتًا في األمم المتحدة بغض النظر عن حالة الفقر والتخمف التي تعيشيا تمك الدول.
المرحمة الثانية  8411 -8491سياسات التغمغل

يمكن التأريخ لبداية االنطالقة اإلسرائيمية الفعمية في إفريقيا بعام  1957حيث كانت إسرائيل أول دولة أجنبية تفتح سفارة

ليا في أك ار بعد أقل من شير واحد من حصول غانا عمى استقالليا في مارس سنة 1957م .وفي سنة  ،1960كانت

إسرائيل تقيم عالقات دبموماسية كاممة مع  33دولة إفريقية وىو ما يسمى بالعصر الذىبي لمتغمغل اإلسرائيمي في إفريقيا.
وبحمول عام  1966كانت إسرائيل تحظى بتمثيل دبموماسي في الدول اإلفريقية جنوب الصحراء باستثناء كل من

الصومال وموريتانيا .وكانت إفريقيا في تمك الفترة بمثابة ساحة لمتنافس العربي اإلسرائيمي.
المرحمة الثالثة  8411 -8411أعوام المقاطعة

بعد حرب أكتوبر 1973م؛ قامت الدول اإلفريقية بتجميد وقطع عالقاتيا الدبموماسية مع إسرائيل (وبقيت العالقات
ار بقطع
التجارية قائمة) ،وذلك حينما اتخذت منظمة الوحدة اإلفريقية في اجتماعيا ،الذي ُعقد في نوفمبر  ،1973قرًا
العالقات الدبموماسية مع دولة إسرائيل ،وطالبتيا باالنسحاب من األراضي العربية المحتمة ،ومنح الشعب الفمسطيني حق

تقرير المصير ،وبالفعل؛ استجابت تمك الدول اإلفريقية ليذا القرار ،باستثناء جنوب إفريقيا التي تُعتبر اليوم صديق ميم
لمقضية الفمسطينية.
تقمَّصت عدد الدول التي تقيم عالقات مع إسرائيل إلى  5دول فقط ،ولم يكن خافياً َّ
أن الدول اإلفريقية التي قامت بقطع
عالقاتيا الدبموماسية مع إسرائيل قد فعمت ذلك تأييداً لمموقف العربي عمى اعتبار َّ
أن مصر دولة إفريقية تسعى إلى

استعادة أراضييا من االحتالل اإلسرائيمي ،وطمعاً في الحصول عمى المساعدات العربية وال سيما من الدول النفطية التي
استخدمت سالح النفط في حرب 1973م.

لكن ىذه العالقات ما لبثت أن عادت تدريجيًا في عامي 1981-1980م ،نتيجة توقيع مصر اتفاقية السالم مع إسرائيل؛
وتورط أنظمة عربية في نزاعات بين الدول اإلفريقية؛ وتدىور األوضاع االقتصادية في إفريقيا.
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المرحمة الرابعة  8448 – 8411العودة الثانية
شعرت إسرائيل بعزلة إفريقية كبيرة بعد حرب أكتوبر  ،1973لكنيا قامت بتدعيم وتكثيف اتصاالتيا اإلفريقية في

المجاالت كافة دون اشتراط وجود عالقات دبموماسية َّ
تمكنت في عام  1982من استعادة عالقاتيا الدبموماسية مع دولة
زائير ،وىي الدولة اإلفريقية الوحيدة التي أعادت عالقاتيا بإسرائيل ،في حين حافظت بقية الدول عمى عالقات غير
رسمية وثيقة مع إسرائيل لم تنيج المسمك الزائيري نفسو ،وىذا عائد لمتصرفات اإلسرائيمية بحق العرب ،حيث شيدت تمك

المرحمة اجتياح بيروت واحتالل جنوب لبنان عام 1982م.
المرحمة الخامسة  - 8448حتى اآلن

في مطمع تسعينات القرن الماضي جرت استعادة لمعالقات بين إسرائيل وافريقيا مرة أخرى ،بل شيدت العالقة بين

الطرفين طفرة دبموماسية يمكن تسميتيا بتغمغل إسرائيمي في إفريقيا أو انفتاح إفريقي عمى إسرائيل .وفي عام  1992وحده
قامت  8دول إفريقية بإعادة تطبيع عالقاتيا مع إسرائيل ،وفي نياية سنة  1993كانت  7دول إفريقية أخرى قد أعادت
عالقاتيا الدبموماسية بإسرائيل ،لكن؛ في العام التالي تبعتيا  10دول أخرى .ووفقاً لمصادر إسرائيمية فإن عدد الدول

اإلفريقية التي أعادت عالقاتيا الدبموماسية أو أسستيا مع إسرائيل منذ مؤتمر مدريد في أكتوبر  1991وحتى نياية عقد
التسعينات وصل إلى  48دولة ،وىو ما يتجاوز العدد الذي تحقق في فترة الستينيات.

ال إفريقي ًة جديدةً قد أضيفت إلى قائمة المطبعين مع إسرائيل رغم أنو لم يكن ليا أي عالقات مع
والمثير لالستغراب أن دو ً
إسرائيل من قبل ،مثل أنجوال وموزمبيق وغينيا بيساو وساوتومي وبرنسيب وزيمبابوي ونامبيا واريتريا وموريتانيا .ومن
المعموم بالضرورة أن إسرائيل َّ
تمكنت في تمك الفترة من نسج عالقات دبموماسية مع الصين واليند ،وىو ما أعطاىا وىجاً
كبي اًر وجعل منيا رقماً صعباً بالنسبة لألفارقة ،وىذا ما سيَّل حراكاً إسرائيميًا في إفريقيا محكومة باالعتبارات واألولويات

االستراتيجية واالقتصادية التي تحقق أكبر منفعة إلسرائيل ثم لألفارقة .وفي تمك المرحمة؛ قامت إسرائيل بتدشين سفارات

ليا في  11دولة إفريقية كبيرة.

تم التعبير عن االختراق اإلسرائيمي الناعم لدول حوض النيل أشكال عدة لعل أبرزىا)1 :
في أعقاب "الربيع العربي" َّ

الترويج لمخيار اإلسرائيمي في مواجية الحركات "اإلرىابية" في كل من شرق وغرب إفريقيا .وىذا ما يفسر التغمغل
اإلسرائيمي الكبير في دول حوض النيل والسيما كينيا وجنوب السودان واثيوبيا )2 ،تدشين أول لوبي إسرائيمي في
الكنسيت لتعزيز العالقات بين إسرائيل والدول اإلفريقية )3 ،استخدام إسرائيل لقوتيا الناعمة لتقديم العون لمدول اإلفريقية
في مجاالت الزراعة والمياه والطب ومكافحة اإلرىاب.

لقد شيدت األعوام الثالثة الماضية نشاطاً دبموماسياً إسرائيميا كبي ًار في إفريقيا ،ميَّد لو وزير الخارجية أفيغدور ليبرمان
بزيارتو في يونيو 2014م لكل من :رواندا واثيوبيا وكينيا في شرق إفريقيا ،ومن غربيا زار غانا وساحل العاج ،وىي
مناطق تماس مباشرة لمدول العربية ،سواء السودان ومصر في الشرق ،ودول الشمال اإلفريقي في زيارتو الغرب.

وفي مارس  ،2016دشن رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو "الموبي اإلسرائيمي اإلفريقي لحماية مصالح الطرفين" في

المحافل الدولية .ولم ُيخف الغرض من ىذا الموبي ،وىو مواجية الطرف العربي وأية محاوالت إدانة إسرائيل في المحافل
سيصوتون في المحافل الدولية بما
أن ممثمي دولكم
الدولية ،حيث قال لمسفراء األفارقة المعتمدين لدى تل أبيب" :أعي ّ
ّ
يتماشى مع مصالح إفريقيا ،وأنا أرى أن مصالح إسرائيل ومصالح إفريقيا تقريباً متطابقة ،ما يعني أن التصويت لصالح

إسرائيل ىو بالضرورة تصويت لصالح إفريقيا" .وىذا ىو النيج الذي حرص عميو أول رؤساء حكومات إسرائيل ،ديفيد بن
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غوريون ،في قولو إن الدول اإلفريقية ليست غنية ،لكن أصواتيا في المحافل والمؤسسات الدولية تعادل في القيمة تمك
الخاصة بأكثر الدول قوة.

وكان من المقرر أن تعقد إسرائيل قم ًة في دولة توغو بحضور  25دولة إفريقية في نياية أكتوبر 2017م ،لكنيا أُلغيت
بذريعة األحداث والتطورات السياسية واألمنية في توغو .وكان اليدف منيا كسر اإلجماع اإلفريقي الداعم لمقضية

الفمسطينية في المحافل الدولية .وقد عبر عن ىذا اليدف بشكل صريح رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو ،عندما
وضع معادلة بسيطة تقوم عمى أساس امتناع الدول اإلفريقية عن التصويت لصالح القضية الفمسطينية ،مقابل إبرام عقود
في التنمية االقتصادية والتعاون األمني بين إسرائيل والدول اإلفريقية المعنية.

واعتبرت صحيفة "ىآرتس" أن إلغاء القمة يعود لمضغوطات التي مارستيا السمطة الفمسطينية والعديد من الدول العربية
عمى رئيس جميورية توغو ،كما وحثت السمطة الدول اإلسالمية في إفريقيا ،عمى "عدم المشاركة التي من شأنيا إظيار

الدعم إلسرائيل ،ما يتسبب بتراجع النضال الفمسطيني".
جغرافيا الوجود اإلسرائيمي في إفريقيا

من المالحظ أن إسرائيل كانت تتعامل دبموماسياً واستراتيجياً مع إفريقيا بنظام المربعات الكاممة ( sub-regional

 )areaمثل :شمال إفريقيا وشرق إفريقيا وجنوب إفريقيا ووسط إفريقيا ،وعميو؛ تبدو جغرافيا التواجد اإلسرائيمي واضح ًة
من خالل:

•

منطقة شرق إفريقيا وحوض النيل :ىذه واحدة من أكثر مناطق إفريقيا أىمية بالنسبة إلسرائيل ،حيث تقيم

إسرائيل بعثات دبموماسية كاممة في كل من إرتيريا وأثيوبيا وكينيا .وليا بعثة دبموماسية في جميورية الكونغو الديمقراطية
ويرأسيا سفير مقيم في مقر و ازرة الخارجية اإلسرائيمية .أما باقي دول حوض النيل وىي أوغندة وتنزانيا ورواندا وبوروندي
فإن إسرائيل تعتمد عمى سفرائيا المقيمين في دول الجوار اإلفريقية لرعاية مصالحيا في ىذه الدول .ويمكن َف ْيم زيارة
تتويج لسنوات
رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو ألربع دول في منطقة حوض النيل ،في يوليو 2016م؛ عمى أنيا
ٌ
طويمة من االختراق اإلسرائيمي إلفريقيا.

منطقة غرب إفريقيا :ال تقل ىذه المنطقة أىمية بالنسبة إلسرائيل عن شرق إفريقيا ،وتحتفظ بعالقات جيدة مع
•
ٍ
بعثات دبموماسي ًة كاممة في الكاميرون وكوت ديفوار والسنغال ونيجيريا فقط .وفي
كافة دول غرب اإلفريقية ،لكنيا تقيم
عام  1999تم رفع درجة التمثيل الدبموماسي بينيا وبين موريتانيا إلى مستوى السفارة إلى أن قامت حكومة الجنرال
"محمد ولد عبد العزيز" أوائل عام  2009بتجميد ىذه العالقات وطرد السفير اإلسرائيمي من نواكشوط .وتظير أىمية تمك

المنطقة من خالل األىمية الجيوسياسية بالنسبة لصانع القرار اإلسرائيمي.
•

منطقة الجنوب اإلفريقي :تتميز العالقات اإلسرائيمية مع بعض دول جنوب إفريقيا بالقوة والثبات ،وىي عائدة

إلى مرحمة نظام الفصل العنصري بسبب قوة الجالية الييودية ىناك ،وتقيم إسرائيل عالقات دبموماسية كاممة مع جنوب
إفريقيا وحكومة أنجوال ،وىو األمر الذي سمح ليا باختراق منطقة الموزيفون (إفريقيا الجنوبية الناطقة بالبرتغالية).
•

مصر وشمال إفريقيا :استطاعت إسرائيل أن تكسر حدة الحصار العربي المفروض عمييا منذ قياميا عام

 1948بعد توقيع معاىدة السالم مع مصر ( )1979-1978وتأسيس عالقات دبموماسية متكاممة مع القاىرة عام
 .1980وجرى بعد توقيع اتفاقات أوسمو عام  1993تطبيع عالقاتيا مع بعض الدول العربية في شمال إفريقيا مثل

تونس والمغرب.
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دوافع وأدوات االهتمام اإلسرائيمي بالقارة السوداء
تتباين أىداف ودوافع التغمغل اإلسرائيمي في إفريقيا ،وتتضمن الجوانب السياسية واالقتصادية والعسكرية ...وأىميا عمى

النحو التالي:

 محاصرة المقاومة وشل حركتها وتجفيف منابع تمويمها:
وكان ممفتا لالنتباه كيف أن أفيغدور ليبرمان( ،وزير الخارجية سابقًا) ومن قمب العاصمة النيجيرية أبوجا في سنة
2010م؛ قد وصف حركات المقاومة اإلسالمية الفمسطينية -وبالتحديد حماس والجياد اإلسالمي -بأنيا "إرىابية"،

وحمميا مسؤولية تدىور األوضاع في الشرق األوسط .وال يغيب عن البال كيف أن الطيران اإلسرائيل قصف قافم ًة في
َّ

موجية لمفمسطينيين أثناء العدوان اإلسرائيمي عمى غزة 2009-2008م.
السودان بزعم أنيا كانت َّ

وتحاول إسرائيل محاصرة المقاومة الفمسطينية وتقييد حركتيا داخل الدول اإلفريقية المؤيدة لمقضية الفمسطينية ،وتقميص
حجم المساعدات المالية وتجفيف المنابع المالية لحركات المقاومة ،مع األخذ في االعتبار أن تنظيما مثل حزب هللا

تشجع إسرائيل التغمغل
يعتمد كثي اًر عمى الموارد المالية اإلفريقية القادمة من ليبيا وليبيريا وساحل العاج وغيرىا .لذلك؛ ِّ
األمني ىناك تحت مزاعم استثمار رجال األعمال اإلسرائيميين في ساحل العاج ،كما أقامت شركات لمحراسة واألمن لجمع
قاعدة بيانات عن رجاالت حزب هللا في البمد ،وخريطة انتشارىم ومستوى تأثيرىم االقتصادي.

 البحث عن كسب تأييد األفارقة في المحافل والمنظمات الدولية:

في قارة إفريقيا  54دولة حاصمة عمى عضوية األمم المتحدة من أصل ( 193باإلضافة إلى فمسطين والفاتيكان كدولتين
مراقبتين) ،أي ما نسبتو  %27من األصوات في الجمعية العمومية لألمم المتحدة ،وبالتالي فإن وقوف ىذه الدول بجانب

كفيل بتعطيل أي قرار يصب في غير صالح إسرائيل أو إقرار أي قرار في صالح إسرائيل،
إسرائيل والتصويت لصالحيا ٌ
وىذا ىو اليدف االستراتيجي األول لفتح عالقات دبموماسية إسرائيمية مع دول إفريقيا ،وفي ذلك يقول بن غوريون في
إحدى خطبو في الكنيست عام 1960م إن الدول اإلفريقية ليست قوية ولكن صوتيم مسموع في العالم واصواتيم في
المنظمات الدولية تساوي في قيمتيا أصوات الدول الكبرى ،فالصداقة اإلسرائيمية اإلفريقية تيدف في حدىا األدنى إلى
تحييد إفريقيا في الصراع العربي اإلسرائيمي وفي أحسن حاالتيا إلى ضمان مساندة إفريقيا لموضع اإلسرائيمي).

وتحاول إسرائيل ضمان عدم وقوف أي من الدول اإلفريقية مع القضية الفمسطينية كما حدث مع السنغال التي تقدمت
مجرم لالستيطان وصادق عميو مجمس األمن الدولي في ديسمبر 2016م ،وىو ما جعل إسرائيل تتأكد
بمشروع قانون ّ
تماماً من َّ
أن التعاطف مع القضية الفمسطينية لم يمت في مواقف الحكومات واألنظمة الرسمية بإفريقيا جنوب الصحراء.

ويعتبر البروفيسور حسن مكي الخبير في شؤون القارة اإلفريقية ،واألستاذ بجامعة إفريقيا العالمية بالخرطوم ،أن تل أبيب

دوليا ،وذلك من خالل االستفادة بالتوجو العالمي
تسعى لتوظيف الفالشا مو ار والفالشا ،بما يصب في صالح إسرائيل ً
الجديد الرامي إلى إعادة االعتبار لكل ما ىو أسود من خالل االحتفاء برموز ُسود مثل :مايكل جاكسون األب ،ديزموند
خمفا لمبابا
توتو ،كولن باول ،كونداليسا رايس ،نمسون مانديال ،وكوفي أنان ،فض ً
ال عن التمميح بإمكان انتخاب بابا أسود ً
"يوحنا بولس الثاني" .ويستطرد مكي :تل أبيب ستوظف ىذا التوجو العالمي بما يصب لمصمحتيا من خالل تيجير

العرب واستيعاب سود في مجتمعيا بغية التأكيد لألفارقة بصفة عامة ،بوجود جذور مشتركة تسيّل ميمة عزل العرب عن
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إفريقيا ،إضافة إلى التحكم في ممف مياه النيل بإعادة الفالشا مو ار والفالشا إلى إثيوبيا ،كسادة لبحيرة "تانا" ،لمعمل عمى
تعميق الشكوك والقطيعة بين دول البحر األحمر ودول حوض النيل.

وتعتبر صحيفة معاريف اإلسرائيمية أن اليدف األساسي من زيارة نتنياىو إلفريقيا (يوليو 2016م) ىو عدم االعتماد عمى

أوروبا كالعب مركزي ووحيد في الساحة الدولية ،ألن أوروبا فعميًا فقدت مركزيتيا وخاصة بعد خروج بريطانيا من
االتحاد األوروبي ،وبالتالي فإن تعزيز العالقات مع إفريقيا يدعم إسرائيل في المحافل الدولية ،خاصة أنو في فترة سابقة
كانت إفريقيا عامل مساعد لمقضية الفمسطينية .وتضع إسرائيل نصب عينييا أن عدد سكان إفريقيا سيبمغ خالل عقود

مقبمة  2.5مميار نسمة ،وىو ما ال ينبغي تجاىمو.

 التحكم بالموارد االقتصادية والتمدد التجاري في إفريقيا
ال تتورع إسرائيل عن استغالل الموارد الطبيعية في إفريقيا بعمميا أو بدون وخاصة ما ُيستخدم في صناعة السالح مثل
اليورانيوم ،حيث اعترف العالم النووي اإلسرائيمي "أرئيل بخراخ" عن أن إسرائيل قامت بسرقة اليورانيوم من دول إفريقية
دون عمميا ،بحجة َّ
أن عمماءىا كانوا يقومون بأبحاث جيولوجية في صحاري ىذه الدول.

وتسعى إسرائيل إلحكام السيطرة عمى صناعة التنقيب عمى النفط في إفريقيا ،من خالل الشركات اإلسرائيمية المنتشرة في

بأن االحتياط اإلفريقي من النفط يصل إلى أكثر من  100 – 80مميار برميل وفق بعض
عدد من الدول اإلفريقية ،عممًا ّ
التقارير التي أصدرتيا األمم المتحدة .وتعتبر إفريقيا سوقًا واسع ًة لمبضائع االسرائيمية وخاصة ما يتعمق بمجالي الزراعة
والصناعات العسكرية وصناعة وتصدير الماس .وتسعى لفتح أسواق جديدة في ظل أزمة اقتصادية عالمية واقميمية،

وتعمم إسرائيل أن إفريقيا قارة صاعدة ،وقد تم تصنيف سبع دول منيا ضمن قائمة أعمى عشرة دول في العالم من حيث
معدالت النمو.

ال مختمفة ،ففي ساحل العاج عمى سبيل المثال؛ تقوم إسرائيل عمى
ويأخذ التواجد االقتصادي اإلسرائيمي في إفريقيا أشكا ً

إنجاز محطة لمطاقة الح اررية باستخدام الغاز الطبيعي بكمفة  500مميون دوالر .وفي أثيوبيا من المقرر أن تتولى شركة
كيرباء إسرائيل إدارة كيرباء سد النيضة المثير لمجدل واقامة محطات توليد الكيرباء الخاصة بو.

 تصدير وتصريف السالح اإلسرائيمي في إفريقيا
ٍ
ال وجماعات ،عمماً َّ
بخاف َّ
بأن أغمب السالح الذي
ليس
أن إسرائيل متورطة في بيع كميات ميولة من السالح لألفارقة دو ً
تحممو الجماعات المسمحة ىو من صنع إسرائيمي أو وصل إلييا من خالل شركات إسرائيمية بعمم الحكومات اإلسرائيمية.

ووفق معطيات لو ازرة الدفاع اإلسرائيمية ُنشرت في أبريل 2016م؛ فإن الصادرات العسكرية اإلسرائيمية بمغت نياية عام
 2015قرابة  5.66مميارات دوالر ،وما وصل الدول اإلفريقية من السالح اإلسرائيمي يصل إلى  163مميون دوالر بنسبة
.%2.5

وفي زيارة نتنياىو 2016م؛ أبدت إسرائيل استعدادىا لتزويد جيوش جنوب السودان وأثيوبيا وكينيا وتنزانيا بمساعدات
عسكرية تشمل طائرات بدون طيار ،وسفنا سريعة ،ومرشدين عسكريين ،ومركبات مدرعة ووسائل تعقب إلكتروني.

وبمغ حجم صادرات إسرائيل إلى إفريقيا عام 2015م نحو  ،%1.6بينما تصل الواردات من إفريقيا  .%0.5كما بمغ

حجم تصدير األلماس المصقول خالل العام 2016م نحو  4.675مميار دوالر ،مقابل  4.993مميار دوالر خالل العام
أما استيراد األلماس الخام خالل العام  ،2016فقد بمغ  3.246مميار دوالر،
 ،2015مما يعني انخفاض بنسبة ّ ،%6.4
تم تسجيل زيادة بنسبة . %16.7
مقابل  2.781مميار دوالر خالل العام  ،2015أي ّ
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ولعمو من المفيد اإلشارة إلى أن تجارة األلماس حاضرة وبقوة في التبادل التجاري في مجال السالح بين إسرائيل
والجماعات المتطرفة ،حيث تسمح تمك الجماعات إلسرائيل بالتنقيب عن األلماس والموارد الثمينة مقابل السالح الذي

تحصل عميو ،وىو ما أجبر األمم المتحدة عمى إطالق مصطمح "تجارة األلماس الدموي" عمى السالح اإلسرائيمي
رسميا
المستخدم في قتل اإلنسان اإلفريقي خاصة في سيراليون والكونغو وأنغوال ،وقد اتيمت "إسرائيل" في العام 2009
ً
من قبل لجنة خبراء في األمم المتحدة ،بالتورط في استيراد األلماس بطريقة غير قانونية من إفريقيا.

 اختراق منظومة األمن القومي العربي

يقوم الفكر االستراتيجي اإلسرائيمي عمى قاعدة أن طبيعة العالقات الجيوستراتيجية بين العرب واسرائيل لن تمكن أيًا من

الطرفين من تحقيق النصر الحاسم عمى الطرف اآلخر .وعميو ،وفي ىذه الحالة؛ عمى إسرائيل أن تسعى لتحقيق الشرعية
اإلقميمية من خالل االعتراف التدريجي بوجودىا في المنطقة.

وتنظر إسرائيل لتواجدىا في إفريقيا اليوم عمى أنو امتداد طبيعي لألمن القومي اإلسرائيمي من ناحية ،وتيديد وجود لألمن

القومي العربي من ناحية أخرى ،وبالتالي؛ وضعت إسرائيل اختراق منظومة األمن القومي العربي عمى قائمة أولوياتيا،
َّ
وتمكنت بالفعل من ذلك.

وخالل سبعة عقود خمت؛ َّ
تمكنت إسرائيل من:

 )1اختراق النظم األمنية واإلقميمية الخاصة بالقرن اإلفريقي كمربع تطل عميو المنطقة العربية.

 )2إشعال الخالفات بين دول المنبع والمصب لحوض النيل ،واقامة سد النيضة (سد األلفية الكبير).

 )3تطبيق مبدأ شد األطراف وتفجير بعض الدول من الداخل مثل السودان وموريتانيا ،والمساىمة في انفصال جنوب
السودان عن السودان )4 .ضرب المصالح العربية في البمدان اإلفريقية.

ال لتفعيل نفوذىا السياسي واألمني ،فمم تكن إسرائيل بمنأى عن
وتتخذ إسرائيل من الصراعات المسمحة في إفريقيا مدخ ً

الصراع في دارفور والنيل األزرق وجنوب كردفان ،كما لم يغب الدور اإلسرائيمي عن الصراع المسمح بين جنوب السودان
وشمالو قبل إعالن دولة الجنوب.

إنجازات إسرائيل في إفريقيا

بعد عقود من التغمغل اإلسرائيمي في إفريقيا؛ استطاعت إسرائيل فرض جممة من الحقائق عمى النحو التالي:
 نقمت سياستيا في إشعال فتيل الحروب والنزاعات إلى إفريقيا ،وعمى سبيل المثال ال الحصر؛ وقَّعت "إسرائيل" معاىدة
سرية لمتعاون العسكري مع زائير التي طمبت مساعدتيا عمى إثر محاولة االنقالب الفاشمة فييا ،وساعدت الجيش الميبيري
في قمع التمرد عمى النظام ،وعقدت معيا صفقة عسكرية بماليين الدوالرات ،ويدرب الخبراء اإلسرائيميون الجيش

الكاميروني ،وباعت ليا "إسرائيل" طائرات من نوع "كفيرو عرافا" ،ناىيك عن التعاون العسكري اإلسرائيمي مع إثيوبيا التي
تحتل موقع الصدارة في اىتمامات قادة "إسرائيل" كونيا البمد الوحيد غير العربي المطل عمى البحر األحمر.

 إفساد العالقات التاريخية بين العرب واألفارقة وخاصة بين مصر واثيوبياـ حيث استطاعت وعبر برنامج المساعدات
العسكرية واإلنمائية إخراج مصر من إثيوبيا والحمول مكانيا ،وبدأ فصل جديد من فصول الضغط اإلسرائيمي عمى مصر

والسودان عبر أذرعيا اإلفريقية في إثيوبيا وغيرىا من الدول اإلفريقية.

 بناء قواعد جوية وبحرية في دول القرن اإلفريقي ،ألجل تيديد األمن العربي والضغط عمى مصر والسودان .لقد تحولت
جميع ىذه القواعد إلى مراكز لمتجسس عمى الدول العربية والدول اإلفريقية نفسيا ،كما شكمت دولة االحتالل فرق عمل
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أمنية ومجموعات عسكرية بشكل مشترك مع عدد من الدول اإلفريقية ،الغاية منيا تقوية نفوذىا داخل األجيزة العسكرية
واألمنية اإلفريقية عبر ىذه المجموعات التي تضم الكثير من كبار الضباط الذين تمقوا تدريبيم في المعاىد العسكرية

اإلسرائيمية أو تدربوا بواسطة مستشارين إسرائيميين في بمدانيم.

 نتيجة لمدعم اإلسرائيمي غير المحدود يصنف الجيش اإلثيوبي ثالث أىم جيش في القارة اإلفريقية بعد مصر والجزائر،
عالميا ،بامتالكو  2300دبابة 800 ،مركبة 200 ،صاروخ متعدد 90 ،طائرة مقاتمة 43 ،طائرة
ويحتل الموقع 42
ً
مروحية ،بحسب األرقام التي نشرىا موقع "جموبال باور فاير".

 لقد حصمت إسرائيل عمى وضعية "عضو مراقب" في منظمة الوحدة اإلفريقية ،وظمت تحافظ عمى ىذا الوضع حتى عام
ظم لمعالقات اإلقميمية اإلفريقية ،وحاولت
 2002حينما جرى حل المنظمة واستُبدل بيا االتحاد اإلفريقي كإطار من ِّ
استعادة تمك المكانة فتقدمت سنة 2003م بطمب االنضمام إلى االتحاد كـ"عضو مراقب" لكن طمبيا ُرفض ،وما زالت
تحاول نيل ىذه الصفة.

وتدرب كل قادة التمرد في إسرائيل.
 رعت إسرائيل تمرد جنوب السودان منذ بدايتوّ ،
أثر التغمغل اإلسرائيمي في إفريقيا عمى القضية الفمسطينية

يشيد العالم تغيرات وتبدالت مكوكية ،ولكن من المؤسف أن تقترب فمسطين والقضية الفمسطينية من ىوامش قضايا

النظام العالمي وخاصة لدى األفارقة.

كانت القضية الفمسطينية تحظى باحترام وتقدير وتعاطف أكثر من  50دولة إفريقية عمى مدار عقود مضت ،لكن لم تعد

تتمتع بتمك المكانة ،بل لم تعد كثير من دول إفريقية تعطي القضية الفمسطينية أية اعتبار ،وبعضيا يعتبر أن التعاطف
مع القضية الفمسطينية بات عبئًا عمييم ،وىذا بالتأكيد يؤثر سمباً عمى مكانة القضية الفمسطينية.

بيد أن عالقات إسرائيل مع إفريقيا لم تمنع تضامن بعض تمك الدول مع القضية الفمسطينية ،وىناك ق اررات دولية دانت

تعرضت لعقوبات
إسرائيل في مجمس األمن ،لكن تبنييا كان فرديًا من بعض الدول اإلفريقية ،ناىيك عن أن ىذه الدول ّ
إسرائيمية ،مثل السنغال التي تقدمت مع نيوزيمندا وفنزويال وماليزيا في ديسمبر  2016بمشروع قرٍار يدين االستيطان
اإلسرائيمي في األراضي الفمسطيني المحتمة عام 1967م ،وقد كان أحد أسباب الموافقة عميو موقف إدارة الرئيس

األميركي السابق ،باراك أوباما ،التي اكتفت باالمتناع عن التصويت .وكانت النتيجة صدور قرار المجمس رقم 2334
بموافقة  14دولة وامتناع الواليات المتحدة عن التصويت .لذا قطعت إسرائيل المساعدات المقدمة منيا لمسنغال ،وسحبت

سفيرىا من ىناك .ولم تتحسن العالقات إال بعد لقاء نتنياىو برئيس السنغال عمى ىامش قمة "إيكواس" ،حيث تم االتفاق
عمى عودة السفير ،وتعيد داكار في المقابل بدعم ضم إسرائيل عضوا مراقبا في االتحاد اإلفريقي.

لكن؛ كل الحقائق عمى أرض الواقع تقول َّ
بأن السموك السياسي لممثل السنغال في مجمس األمن كان حالة فريدة ال يمكن

البناء عمييا أو سحبيا عمى السموك السياسي لمممثي دول إفريقيا في المحافل الدولية ،ومن المؤكد أن عالقات إسرائيل
بإفريقيا ألقت بظالليا في المحافل الدولية ،وحققت إنجازات كبيرة بالنسبة إلسرائيل.

لقد تحولت أوغندا من صديق لمقضية الفمسطينية إلى واحدة من الدول اإلفريقية التي تمتنع عن التصويت في أي من
القضايا التي تتعمق بالصراع العربي اإلسرائيمي في المحافل الدولية ،وعمى سبيل الذكر ال الحصر؛ عارضت أوغندا
مشروع قرار بشأن القدس في الجمعية العامة لألمم المتحدة عام  ،2003كما امتنعت عن التصويت في قضية جدار
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الفصل العنصري الذي أقامتو "إسرائيل" عمى األراضي الفمسطينية حين طرح اقتراح لتحويل الموضوع إلى المحكمة
ىابا.
الدولية ،سنة 2004م ،وفي أكثر من مناسبة أدانت أوغندا كفاح الشعب الفمسطيني واعتبرتو إر ً

َّ
وتمكنت إسرائيل من انتزاع مواقف من بعض الرؤساء األفارقة الذين اعتبروا َّ
أن "إسرائيل رمز التقدم والحضارة وأنيا
ساعدت في بناء إفريقيا ويجب أخذىا كنموذج ومصدر إليام" وفي ىذا السياق يؤكد الرئيس الكيني في أغسطس
2008م؛ عمى َّ
أن "عمى الدول اإلفريقية االقتداء بإسرائيل إذا أرادت التقدم والنمو وكما قال أيضاً أحد الزعماء اليوغنديين

ليس إلسرائيل مطامع سياسية أو روابط استعمارية وليست منتمية لتكتالت عسكرية."...

وفي أول زيارة رسمية ومعمنة لرئيس جنوب السودان سمفا كير إلى إسرائيل في ديسمبر  ،2011قال كير لمرئيس

اإلسرائيمي شيمعون بيريز" :لقد وقفتم إلى جانبنا طوال الوقت ،ولوال الدعم الذي قدمتموه لنا لما قامت لنا قائمة" ،وجاء
كالم سمفاكير تعميقا عمى قول بيريز إن عالقة بالده بقادة انفصال الجنوب بدأت أثناء حكومة ليفى أشكول في منتصف

ستينيات القرن الماضي عندما كان بيريز نائبا لوزير الدفاع.

وامتنعت نيجيريا عن التصويت عمى مشروع القرار العربي في مجمس األمن يوم  31ديسمبر 2014م ،الذي يدعو إلى

إنياء االحتالل اإلسرائيمي في مدة ال تزيد عمى ثالث سنوات ،وىو ما أسيم في إفشال تبني األمم المتحدة ىذا القرار،
واعتبر ميند العكموك ،ممثل دولة فمسطين لدى منظمة التعاون اإلسالمي ،أن امتناع نيجيريا عن التصويت لصالح
مشروع القرار العربي يمثل تراجعًا غير محمود في الموقف التاريخي لنيجيريا ،الداعم لمقضية الفمسطينية.

لم يكن خافياً َّ
أن القرار النيجيري لم يكن وليد المحظات األخيرة .لكن الحسابات الفمسطينية الدبموماسية تجاىمت مجموعة
من التحركات اإلسرائيمية واألمريكية باتجاه نيجيريا قبل التصويت ،فقد ىاتف رئيس وزراء إسرائيل بنيامين نتنياىو،

الرئيس النيجيري غودالك جوناثان ليطمب منو عدم تأييد القرار .وضغطت الواليات المتحدة بدورىا عمى نيجيريا من
خالل محادثة ىاتفية أجراىا وزير الخارجية جون كيري مع نظيره النيجيري ضمن حممة أمريكية دبموماسية شرسة استمرت
 48ساعة فقط إلقناع الدول األعضاء بمجمس األمن الدولي بعدم التصويت لصالح المشروع المؤيد لمشعب الفمسطيني.

وصوتت كل من توغو ورواندا وكينيا وبوروندي في سبتمبر 2015م ،ضد قرار لموكالة الدولية لمطاقة الذرية الذي يطالب
َّ

إسرائيل باالنضمام إلى معاىدة حظر انتشار األسمحة النووية؛ وما يعنيو ذلك من خضوع منشئاتيا النووية لمتفتيش الدولي
باعتبارىا الدولة الوحيدة في المنطقة التي لم تنضم إلى منظمة حظر األسمحة الكيميائية .صحيح أن الحممة ضد القرار

تبنتيا الواليات المتحدة واالتحاد األوربي ،إال َّ
أن ىذه الدول ساىمت أيضا في عدم تمرير القرار.

صوتت نيجيريا ودول إفريقية أخرى ،لصالح المرشح اإلسرائيمي لرئاسة المجنة القانونية (المجنة السادسة) في األمم
كما َّ

المتحدة في  13يونيو 2016م ،ولكن؛ ليس من المنطق أن نموم نيجي ار عمى تصويتيا لصالح إسرائيل في ظل َّ
أن 4
صوتت لصالح إسرائيل بجانب األفارقة ،وىو ما أعطى السفير اإلسرائيمي "داني دانون" 109
دولة عربية عمى األقل َّ

أصوات مقابل  10أصوات لممثل السويد و 4أصوات لممثمة اليونان و 4أصوات لممثل إيطاليا ،وقد امتنع عن التصويت
 23دولة ووجدت  14ورقة غير قانونية وتم حذفيا.

أما "جورجي كارلوش" رئيس دولة "الرأس األخضر" فقد أوعز لسفيره لدى األمم المتحدة بعد المقاء الذي جمعو برئيس
َّ
الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو عمى ىامش اجتماع المنظمة االقتصادية المشتركة لدول غرب إفريقيا (يوم  3أغسطس
2017م) ،بأن دولتو وىي عبارة عن مجموعة جزر تقع غربي إفريقيا لن تصوت ضد إسرائيل في األمم المتحدة من اآلن
فصاعداً.
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استعدادا لجولتو الثالثة في إفريقيا ،استضاف رئيس الوزراء اإلسرائيمي بنيامين نتنياىو رئيس توغو فاو ار غناسينغبي عمى
و
ً
مأدبة عشاء في منزلو بالقدس الغربية اغسطس 2017م ،وكان من الالفت ما كتبو الرئيس غناسينغبي في سجل الزوار:
"أحمم بعودة إسرائيل إلى إفريقيا ،وعودة إفريقيا إلى إسرائيل"َّ ،
ورد رئيس الوزراء اإلسرائيمي بقولو إن “توغو ىي صديقة

حقيقية لدولة إسرائيل”.

سيناريوهات ومستقبل العالقة اإلسرائيمية اإلفريقية

من المالحظ أن التواجد اإلسرائيمي في إفريقيا يسير بخطى واثقة نحو تحقيق أكبر قدر من اإلنجازات عمى نحو ما ذكرنا
أعاله ،في ظل تراجع الدور العربي الرسمي وغير الرسمي في إفريقيا ،ومن ىناك يمكن اعتبار أن التواجد اإلسرائيمي في
إفريقيا يأخذ ثالثة احتماالت عمى النحو التالي:
أو اال :تقمص رقعة التمدد اإلسرائيمي في إفريقيا

إذا ما صدقت نوايا الدول العربية بخصوص محاصرة الوجود اإلسرائيمي في إفريقيا والحفاظ عمى بقايا األمن القومي
ٍ
تحرك عربي ٍة لمواجية التغمغل اإلسرائيمي في القارة اإلفريقية ،واذا ما
أقرت جامعة الدول العربية خطة
العربي ،واذا ما َّ
اقترنت بإرادة وفعل ميداني عاجل مشفوع باألموال العربية؛ فمن المؤكد أن العرب سيتمكنون من محاصرة الوجود
اإلسرائيمي في إفريقيا والعمل عمى إضاعتو قدر اإلمكان.

لقد َّ
تمكن العرب وبالتعاون مع بعض الدول اإلفريقية الصديقة من وقف عقد مؤتمر إسرائيل وافريقيا الذي كان من المقرر
عقده في أكتوبر 2017م في توغو بحضور نحو  25دولة إفريقية.

ومن الالفت لالنتباه َّ
أن العديد من أنظمة غرب إفريقيا غير مطمئنة لمسالة التقارب مع إسرائيل ،وتعتبر أن ذلك يضعيا
في مرمى الجماعات اإلسالمية المسمحة التي بدأ ىاجس الخوف من ضرباتيا العسكرية يؤرق كثي ار من قادة دول منظمة
"إكواس".

ومن المعموم بالضرورة أن عدم تحرك الدول العربية لوقف التمدد اإلسرائيمي في القارة السوداء سيزيد من تمادي إسرائيل

وافريقيا في ضرب األمن المائي المصري من خالل السيطرة عمى مياة نير النيل ،حيث كانت إسرائيل تطالب ب%0.5
من مياه النير ،أي ما يصل إلى  50مميون متر مكعب من المياه ،وبالتالي؛ بات لزاماً عمى مصر كزعيم لجامعة الدول
العربية أن تحشد كل العرب وتتحرك لوقف التمدد اإلسرائيمي ىناك قبل ان يتعطَّل السد العالي بسبب انخفاض منسوب
المياه الواصمة إليو.

ثانيا :بقاء العالقات عمى حالها

من غير المستبعد أن تبقى األمور عمى حاليا في حال لم يقوى العرب عمى المواجية ولم يتخذوا أية خطوات عممية

لمحاربة التمدد اإلسرائيمي في إفريقيا ،وخاصة في ضوء تمادي العرب في التطبيع مع إسرائيل وآخره الزيارة السرية ولي
العيد السعودي محمد بن سممان إلى تل أبيب عمى رأس وفد رفيع المستوى.

وثمة من يعتبر َّ
أن حديث اإلعالم العبري عن مواجية عربية واسالمية قوية لمشروع التوغل اإلسرائيمي داخل إفريقيا
َّ
بواسطة مصر والمغرب ال يخرج عن كونو محاولة لتحقيق انتصار زائف عمى حساب تمك الدول ،خاصة في ظل ما
يجمعيا من عالقات قوية تحول دون تبني أي تحركات تثير قمق وتخوفات الكيان الصييوني .حيث تعيش القاىرة وتل

أبيب حالة من االنسجام والوفاق غير المسبوقة في تاريخ البمدين ،حيث تُعد مصر رمانة الميزان التي تعمل عمى زيادة
رقعة التطبيع مع الكيان الصييوني من خالل ثقميا اإلقميمي وىو ما يأتي في إطار ما ُيسمى ب"صفقة القرن".
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ايدا ،وفي تقرير
ًا
أما المغرب ورغم ما يبديو من عداء في الظاىر لـ"إسرائيل" ،فإن العالقات بين البمدين تشيد
َّ
تطور متز ً
أصدره اتحاد الصناعات اإلسرائيمي بداية األلفية الحالية عن حجم العالقات االقتصادية التي كانت قائمة بين البمدين،
قال فيو إن المغرب من أقرب األصدقاء لـ"إسرائيل" ،إذ قفز حجم الواردات اإلسرائيمية من المغرب بنحو  ،%62ووصل

إلى  830ألف دوالر في السنة.

ثالث ا :اتساع رقعة التمدد اإلسرائيمي في إفريقيا

ظا في السنوات القميمة القادمة ،ومن المالحظ
ًا
كل المؤشرات تقول بأن عالقة إسرائيل مع دول إفريقيا ستشيد
تطور ممحو ً
أن إسرائيل توظف جيداً كبي اًر في إفريقيا عمى كافة الصعد ،وال تخفي إسرائيل أن التوقيت مناسب لمتمدد اإلسرائيمي
بإفريقيا في ظل انييار كبير لمنظومة النظام العربي ،فالعراق منشغل في حرب طائفية ،وكذلك سوريا ،وتنشغل دول

الخميج في مساعدة التيارات المسمحة في المنطقة بجانب انشغاليا بحربيا ضد اليمن  ،وال يختمف الحال كثي ار في كل من

السبات الكامل وال ترغب في إزعاج أي
ليبيا ومصر والسودان والصومال ،أما الجامعة العربية فيي مؤسسة تعيش حالة ُ
من األطراف الدولية ،وال يكاد اإلنسان العربي يرى ليا َّأية أنشطة استراتيجية تخدم حماية مستقبل األمن القومي العربي.
ويتوقف تطور العالقات بين الطرفين عمى عدة اعتبارات منها:

 حجم الممفات المتبادلة بين الجانبين عمى المستويات السياسية واالقتصادية واالستخباراتية ،ومدى رضى األفارقة عنحجم االستثمارات االسرائيمية في مشاريع البنى التحتية بالمنطقة.

 مدى التزام رئيس الوزراء اإلسرائيمي نتنياىو باتفاق التفاىم مع قادة "إكواس" بتقديم إسرائيل مبمغ مميار دوالر لممنظمة فيالسنوات األربع المقبمة ،لتطوير مشاريع الطاقة الخضراء في الدول األعضاء.

 -االىتمام اإلسرائيمي الكبير بإفريقيا سياسياً واقتصادياً وأمنياً ،واعتبارىا امتداداً لألمن القومي اإلسرائيمي.

 تسميم األفارقة بضرورة الوجود اإلسرائيمي الذي بفضمو انتعشت األسواق والزراعة واالقتصاد وتطورت جيوش بعض الدولىنا.

 الضعف العام لمدول العربية وخاصة دول شمال إفريقيا (المغرب وموريتانيا وتونس والجزائر) التي لم تتمكن من توظيفلممشترك التاريخي واالجتماعي والثقافي ،ولمتواصل الجغرافي مع دول فضاء منطقة غرب إفريقيا ،مما يصب في صالح
األجندات اإلسرائيمية في المنطقة.

 غياب التأثير العربي في إفريقيا وخاصة مصر والمغرب وموريتانيا ،حيث لم تجد إسرائيل الفرصة السانحة لمتوغل فيتماما من الوجود العربي والمصري وخاصة محاولة االغتيال التي تعرض ليا
القارة اإلفريقية إال عندما فُـ ِّـرغت الساحة ً
الرئيس المصري مبارك خالل زيارتو ألديس أبابا 1995م.
يبدو واضحاً من السيناريوىات سابقة الذكر َّ
أمر مستبعد في المدى المنظور ،كما
أن تراجع التمدد اإلسرائيمي في إفريقياً ٌ
َّ
ال إلى مرحمة إحكام
أن بقياء األمور عمى حاليا أمر غير مقبول إسرائيمياً ،حيث تحاول إسرائيل تكثيف جيودىا وصو ً
السيطرة عمى األنظمة السياسية ىناك ،وبالتالي يصبح سيناريو تمدد الوجود اإلسرائيمي في إفريقيا ىو األكثر حضو ًار في
ٍ
يومي ،وىذا بالتالي يضع العرب أمام تساؤل
بشكل
ضوء ما يجري عمى األرض من تطورات سياسية واقتصادية وأمنية
ٍ
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السبيل إلى وقف التمدد اإلسرائيمي في إفريقيا

التمدد اإلسرائيمي في إفريقيا جعل األمن القومي العربي أمام ٍ
تحد ٍ
كبير من ناحية ،وكسر حالة الحصار العربي المفروض
َّ
المحاصر وفق نظرية "شد األطراف" التي
الم ِحاصر وليس
َ
عمى إسرائيل من ناحية أخرى ،وتمكنت إسرائيل من لعب دور ُ
اتبعيا اإلسرائيميون منذ بدء العالقات اإلسرائيمية اإلفريقية ،وىكذا وضع يفرض عمى الدول العربية البحث عن حمول
َّ
خالقة وناجعة لوقف التمدد اإلسرائيمي ،وفيما يمي أىم االقتراحات:

 االتفاق عمى خطة عربية واضحة المعالم واألركان من أجل التصدي لمتمدد اإلسرائيمي في إفريقيا ،بحيث تحمل طابع
اإللزام عربياً عمى أال تتجاوزىا أي دولة عربية ،وتفعيل مبدأ العقوبات عمى الدول العربية في حال لم تمتزم بيذه الخطة.

 تعزيز العالقات الدبموماسية العربية مع األنظمة اإلفريقية ،والتأكد من تحسن العالقات بين الطرفين .وتفعيل الوجود
الدبموماسي الفمسطيني في دول إفريقيا ،العمل الجاد لمجابية الوجود اإلسرائيمي ىناك.

 تقديم الدعم المالي والتقني المتخصص لبعض المدن اإلفريقية التي تشكل ثقالً كبي اًر لدى حكوماتيا ،والتركيز عمى الدول
اإلفريقية ذات التأثير في القارة مثل نيجيريا وجنوب إفريقيا والسنغال.

 تعزيز التواصل الثقافي بين المجتمعات العربية والمجتمعات اإلفريقية ،والتأكيد الدائم عمى القواسم المشتركة بين العرب
واالفارقة تاريخيًا وانثروبولوجيا.

 تفعيل حركة المقاطعة في إفريقيا ،ومطالبة األفارقة بمقاطعة منتجات المستوطنات اإلسرائيمية ،والتحذير من الخطر
اإلسرائيمي عمى الشعوب اإلفريقية ،مع التركيز عمى دور إسرائيل في دعم الحركات االنفصالية وتمويميا وتدريبيا عمى

السالح.

 تعزيز عمميات التبادل التجاري والتجارة الخارجية والتعاون المشترك وفتح المجال أمام بين دول شمال إفريقيا ووسط
وجنوب إفريقيا بشكل يخدم اإلنسان اإلفريقي ،واستعادة الوجود العربي السابق في االسواق اإلفريقية.

 فتح المجال أمام األفارقة المثقفين من أجل الدراسة في الدول العربية كابتعاث أو منح ،وىؤالء سيتحولون إلى سفراء
لمدول العربية في بمدانيم.

 تعزيز التواصل المجتمعي من خالل مؤسسات المجتمع المدني في الدول العربية واإلفريقية ،وتنظيم برامج مجتمعية
وثقافية مشتركة ،مع ضرورة التركيز عمى الموروث المجتمعي المشترك بينيما.

 تعزيز مبادئ الحوار العربي اإلفريقي ،والتركيز عمى النضاالت المشتركة بين العرب واألفارقة مثل محاربة االستعمار
والفصل العنصري.
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