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"االختراق الإ�سرائيلي لإفريقيا"
د .حمدي عبد الرحمن
مراجعة :نبيل املغربي

ىف إط�ار الس�عي املتواص�ل واجله�د
ال�دؤوب ال�ذي يتمت�ع به الدكت�ور محدي
عب�د الرمح�ن ألداء دور متمي�ز يف عملي�ة
تش�كيل الوع�ي الع�ريب واإلسلامي،
وتعريفه بخطورة التهديدات التي يطرحها
الكي�ان الصهيوين لدول اجل�وار اإلفريقية،
ص�در حدي ًثا كتاب "االختراق اإلرسائييل
إلفريقي�ا" ع�ن منت�دى العالق�ات العربي�ة
والدولية باملؤسسة العامة للحي الثقايف (كتارا).

يقع الكتاب يف  126صفح�ة ،يتناول فيها الكاتب
العالق�ات اإلفريقي�ة -اإلرسائيلية بمختل�ف أبعادها:
السياس�ية ،والثقافي�ة ،واالقتصادي�ة ،ويعال�ج قضي�ة
االختراق اإلرسائيلي إلفريقي�ا ،بالرتكي�ز على حتديد
الثابت واملتغري يف اإلسرتاتيجية اإلرسائيلية يف املنطقة،
واألدوات املس�تخدمة لتنفي�ذ هذه األه�داف ،وعالقة
ذلك كله باألمن العريب.

وحي�اول املؤل�ف يف كتابه حتلي�ل أهداف السياس�ة
اإلرسائيلية وحمدداهتا جت�اه إفريقيا ،وذلك لبيان حقيقة
الوج�ود اإلرسائيلي يف إفريقي�ا يف ُم َ�دد زمني�ة خمتلفة؛
لينتق�ل بع�د ذل�ك إىل احلدي�ث ع�ن تط�ور العالقات
اإلرسائيلية اإلفريقية منذ بداية التغلغل يف اخلمسينيات
وم�رورا بالقطيع�ة اإلفريقي�ة إلرسائيل
والس�تينيات،
ً
يف الس�بعينيات ،وانته�ا ًء بالع�ودة الثاني�ة إلرسائيل إىل

إفريقيا ،وم�ا حلق هبا من تغريات وحتوالت
عىل مستوى األهداف والسياسات .يتناول
بعد ذلك التغري والثبات يف قضايا العالقات
اإلرسائيلية اإلفريقية.

كام يتوقف عند أهم الوسائل واألساليب
املتبعة يف هذه العالقة .وقد خصص الفصل
األول لرص�د أهداف السياس�ة اإلرسائيلية
يف إفريقي�ا وحمدداهت�ا ،وه�ي أه�داف ترتك�ز على
املصال�ح والقناع�ات األيديولوجي�ة يف املنطقة انطال ًقا
م�ن خصوصية الدول�ة العربية ،وأهم ه�ذه األهداف:
كرس ح�دة العزلة الدولية التي فرضته�ا الدول العربية
عىل إرسائيل ،وكس�ب تأييد ال�دول اإلفريقية من أجل
كس�ب الرصاع العريب اإلرسائيلي ،والعمل عىل حتقيق
أهداف أيديولوجية توراتية ،والسعي لتحقيق متطلبات
األم�ن اإلرسائييل؛ من حيث تأمني كيان الدولة العربية
وضمان هجرة اليهود األفارق�ة إليها ،باإلضافة إىل بناء
قاع�دة إستراتيجية لتحقيق اهليمن�ة اإلقليمية .وتتجىل
حم�ددات السياس�ة اإلرسائيلي�ة يف التعامل م�ع إفريقيا
يف حموري�ة الرصاع العريب اإلرسائيلي عند هذه الدول،
باإلضاف�ة إىل أمهية إفريقيا وحضورها يف أجندة الدولة
العربية.
أم�ا الفص�ل الث�اين فق�د تن�اول العصر الذهب�ي
للعالقات اإلرسائيلية اإلفريقية ما بني  1957و1967
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 ،حي�ث أول�ت إرسائي�ل العالقات م�ع إفريقي�ا عناية
كبيرة ،وأقام�ت عالقات دبلوماس�ية م�ع ( )33دولة
إفريقي�ة ،وق�د رص�د الكت�اب دواف�ع ه�ذه العالقات
وأس�باهبا ،وبين كذلك العوائ�ق التي وقف�ت يف وجه
إرسائي�ل ،واجلهود التي بذهلا العرب من أجل توس�يع
الفج�وة بينها م�ع ال�دول اإلفريقية ،كام وق�ع يف مؤمتر
الدار البيضاء سنة  ،1961وأوضح الكاتب االجتاهات
اإلفريقية املبكرة جتاه إرسائيل ،التي كانت بمثابة اآلذان
الصاغية لرؤي�ة الدولة العربية ،وهو م�ا دفع بعالقات
ً
أشواطا بعيدة.
القارة السمراء مع إرسائيل
وحصر املؤلف جماالت هذه العالقات -باإلضافة
إىل الس�ياق الدبلوم�ايس -يف املج�االت :الفني�ة،
ُ
الفص�ل الثالث -الذي
والتجاري�ة ،والس�ياحية .وعزا
خصص�ه املؤل�ف لفترة التده�ور والقطيع�ة -تراجع
العالقات إىل تغري م�دركات األفارقة جتاه أزمة الرشق
األوس�ط؛ إذ نجحت اجلهود العربية يف منظمة الوحدة
اإلفريقي�ة ،ويف األم�م املتح�دة يف اس�تصدار ق�رارات
بإدانة إرسائيل وسياس�اهتا التوس�عية .ويوضح الفصل
الراب�ع أن ه�ذه العالقة ق�د عادت إىل أوجه�ا مرة ثانية
تدرجييا
ما بني 1982و ،1991حيث عادت العالقات
ًّ
مع الدول اإلفريقية ،بداية من دولة زائري س�نة ،1982
حي�ث اعتمدت إرسائيل عىل نفوذه�ا داخل الواليات
املتحدة.

أم�ا الفص�ل اخلام�س م�ن الكت�اب فق�د خصص
ملوضوع سياسات التطبيع وعودة الروح ،وغطى الفرتة
م�ا بين  1991و ،2011وقد متي�ز بتوقي�ع معاهدات
السلام ،وباغتنام إرسائيل التفكك احلاصل يف إفريقيا
إلعادة عالقاهتا الدبلوماسية وتثبيتها من جديد .وعدّ د
الفصل السادس من الكتاب أدوات االخرتاق واهليمنة
اإلرسائيلية إلفريقيا.
 174ر�ؤيـ ـ ـ ـ ـ ــة تركـ ـيـ ـ ـ ــة

وحياول الكتاب تعريف القارئ العريب بالدور الذى
تؤ ّديه إرسائيل يف الوقت الراهن داخل القارة اإلفريقية،
وما تش�كله اإلستراتيجية اإلرسائيلية من خطورة عىل
األمن القومي العريب ،وس�ط س�عي إرسائيل املتواصل
لإلرضار بمصالح العديد من الدول العربية اإلفريقية،
وعىل رأسها مرص والسودان واجلزائر ،إذ يعرج يف كتابه
للحدي�ث عن الدور الذي تقوم ب�ه إرسائيل يف جنوب
الس�ودان ،وم�ا يمثله ذل�ك من انعكاس�ات عىل مرص
بع�د ثورة  25يناير ،كاش�ف ًا النقاب ع�ن كيفية التغلغل
اإلرسائييل هناك ،مس�تخدمة عدة وس�ائل ،عىل رأسها
توظي�ف أدوات قواهتا الناعمة لكس�ب عقول وقلوب
شعب جنوب الس�ودان ،فض ً
ال عن توظيف ملف مياه
سياس�يا هبدف حم�ارصة منظومة األم�ن القومي
الني�ل
ًّ
العريب بشكل عام ،واملرصي عىل وجه اخلصوص.
كما يتحدث عن س�عي إرسائيل إىل نس�ج منظومة
عالقات متش�عبة م�ع جنوب الس�ودان هبدف حمارصة
النف�وذ اإلي�راين ملن�ع هتري�ب السلاح إىل قط�اع غزة،
لينتق�ل بعد ذل�ك إىل احلديث عن التح�رك اإلرسائييل
بالتنس�يق م�ع الوالي�ات املتح�دة األمريكي�ة وال�دول
الغربية هب�دف صياغة منطقة جنوب الس�ودان ورشق
إفريقي�ا خلدمة املصال�ح اإلرسائيلي�ة والغربية وتصفية
النفوذ العريب واإلسالمي فيها.

وال يكتف�ي بذلك ،بل يتحدث ع�ن خفايا الوجود
اإلرسائيلي يف منطق�ة ح�وض الني�ل ،وعالق�ات ت�ل
أبيب املتش�عبة مع كينيا وإثيوبي�ا ،فض ً
ال عن حضورها
العس�كري يف إريرتيا ،وس�عي إرسائيل لنسج عالقات
اقتصادية مع إثيوبي�ا ،والتوقيع معها عىل اتفاق لتوزيع
الكهرب�اء الت�ي س�يتم إنتاجها من س�د النهض�ة املزمع
بن�اؤه ...كل ذلك هبدف حمارصة مرص وابتزازها ،وهو
م�ا جتىل يف عرض إرسائيل التوس�ط بني مصر وإثيوبيا
حلل أزمة سد النهضة.

وخيص�ص املؤل�ف خامت�ة الكت�اب للج�واب عن
عربيا للحد من هذا االخرتاق
السؤال اآليت :ما السبيل ًّ
اإلرسائيلي للق�ارة اإلفريقية؟ وجييب ع�ن ذلك بطرح
جمموع�ة م�ن املفاهي�م واملضامين التي تصل�ح إلقامة
ح�وار إستراتيجي جديد يتج�اوز إش�كاليات اهليمنة
األمريكي�ة واإلرسائيلي�ة على دول األركان للعاملين
العريب واإلسالمي يف القارة اإلفريقية وهي كاآليت:

أو ً
ال :إع�ادة تصحي�ح املفاهي�م الت�ي تعك�س
املخزون الثقايف واحلضاري املتعلق بالعروبة واإلسالم
و(اإلفريقانية) وإزالة أي إمكانية متصورة للصدام.

ثاني ًا :ع�دم إختزال العالقات مع ال�دول اإلفريقية
يف جم�ال واح�د م�ن املقايض�ات السياس�ية واملقاب�ل
التجاري.

ثالث� ًا :اإلتف�اق على أس�س جدي�دة للتع�اون بني

العاملين العريب واإلفريقي بام حيقق املنفعة املتبادلة لكل
األطراف.

رابع ًا :الرتكيز عىل املدخل غري احلكومي ،وتوس�يع

قاع�دة إرشاك منظمات املجتمع األهلي يف التعاون مع
الدول اإلفريقية.

خامس� ًا :توكي�د مدخ�ل ووس�ائل الق�وة الناعم�ة

لبعض ال�دول العربية الكربى ،مثل مرص والس�عودية
واجلزائ�ر وليبيا وقطر هبدف إحت�واء النفوذ اإلرسائييل

يف إفريقي�ا .وق�د دع�م املؤلف خمتلف فص�ول الكتاب
بجداول ومعطيات تدعم فرضيات الكتاب وما ذهب

إليه.
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