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ملخص :تسعى هذه الدراسة إىل تسليط الضوء عى األمهية الكبرية إلفريقيا (جنوب
الصحراء) يف السياسة اخلارجية اإلرسائيلية ،والرتكيز عى إظهار أهداف هذه السياسة
وحمدداهتا ،وتوضيح مكامن الرتكيز فيها ،وقدرة ُص ّناع القرار يف إرسائيل عى استغالل

املتغريات يف القارة وخارجها لتعزيز قدراهتم عى اخرتاقها.

اعتمدت الدراسة عى املنهج الوصفي التحليي ،وانطلقت من فرضية رئيسة؛ مفادها أن
السياسة اخلارجية اإلرسائيلية جتاه إفريقيا استندت إىل الوعي املطلق بأمهية هذه القارة الغنية

باملوارد املختلفة ،ألهنا تشكل احلديقة اخللفية لألمن القومي اإلرسائيي ،وهي ذات وزن
كبري يف اهليئات الدولية ،كام استثمرت بفعالية العوامل الداخلية واخلارجية والتحوالت

اإلقليمية والدولية لتعزيز حضورها يف القارة اإلفريقية ،وقد نجحت السياسة اخلارجية

اإلرسائيلية يف حتقيق أهدافها.

Israeli Foreign Policy Toward
Sub-Saharan Africa
Sadiq Alshaikh Eid
Abstract The study seeks to highlight the significance of South Saharan states in
the Israeli foreign policy and identify the goals and determinants of this policy and the
ability of the Israeli decision makers to make use of the changing realities within and
without the continent to reintroduce to reinforce their presence. The study relies on
the analytical descriptive approach and stands on the main hypothesis: that the Israeli
foreign policy towards Africa stems from its full awareness of the importance of this
resources-rich continent that has a notable weight in international organizations.
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مقدمة
تع�ود العالق�ات ب�ني إرسائي�ل وبل�دان
جن�وب الصح�راء اإلفريقي�ة إىل أواس�ط
اخلمس�ينيات م�ن الق�رن امل�ايض ،ولك�ن
االتص�ال األول بينه�ام وق�ع قب�ل نيله�ا
االس�تقالل ...وق�د بحث�ت إرسائي�ل يف
س�نواهتا األوىل بع�د التأس�يس ع�ن الرشعية
الدولي�ة ،لذل�ك جل�أت إىل الق�وى الكرى،
الت�ي س�ارعت إىل االع�رتاف هب�ذه الدول�ة
التي كان للغرب دور رئيس يف إقامتها ،فبعد
9س�نوات من قيامها؛ أي عام  1957مل تكن
إرسائيل متلك يف اخلارج س�وى 7س�فارات،
6منه�ا يف أوروبا وأمريكا الش�املية( ،)1وهذا
الذي ّبني حاجة إرسائيل املاسة إىل االنتشار،
واحلص�ول ع�ى دع�م وتأييد واس�عني .ويف
ٍ
مع�اد إلرسائيل فإن
ظل وج�ود حميط ع�ريب
اخلي�ار األمث�ل هل�ا متثل يف الق�ارة الس�مراء،
حيث َأسس�ت عالق�ات دبلوماس�ية مع غانا
س�نة  ،1956تلتها عالق�ات مماثلة مع معظم
بل�دان جن�وب الصح�راء ،وبحل�ول أوائ�ل
الس�بعينيات كانت إرسائيل تربطها عالقات
دبلوماسية كاملة مع  33دولة إفريقية(.)2

ويف أعق�اب ح�رب حزي�ران 1967
ب�دأت العالق�ة بالرتاجع ،حت�ى وصلت إىل
حدود القطيعة ش�به الكامل�ة يف عام ،1973
تلته�ا األزم�ة النفطي�ة العاملي�ة ،حي�ث قطع
معظ�م ال�دول اإلفريقي�ة الواقع�ة جن�وب
الصح�راء الكرى عالقاهت�ا بإرسائيل ،حتى
مل َ
تب�ق إال مخ�س دول فق�ط ،ه�ي :جن�وب
إفريقيا ،وليس�وتو ،وماالوي ،وسوازيالند،
وموريش�وس( ،)3وذل�ك لس�ببني رئيس�ني:
أوهلام الوعود التي قطعتها الدول العربية عى
نفس�ها بتزويده�ا بالنفط الرخي�ص والدعم
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املايل ،وثانيهام االنصياع لقرار منظمة الوحدة
اإلفريقية التي كانت مر وراء اختاذه ،والذي
دعا إىل قطع العالقات مع إرسائيل(.)4

ومن�ذ هناي�ة الثامنينيات ب�دأت العالقات
الدبلوماس�ية م�ع دول جن�وب الصح�راء
تدرجييا ،مكتس�بة بعض
اإلفريقي�ة تُس�تأ َنف
ًّ
الزخ�م ،م�ع تق�دم مفاوض�ات الس�الم بني
إرسائي�ل وجاراهتا العربي�ة ،وبحلول أواخر
التس�عينيات كان�ت العالق�ات الرس�مية قد
اس�ت ُْأنِفت م�ن جدي�د م�ع  39دول�ة جنوب
الصحراء الكرى(.)5

أم�ا الي�وم فثمة اخ�رتاق إرسائيي واس�ع
ل�دول جن�وب الصح�راء ،يتمث�ل يف تب�ادل
الزي�ارات بني رؤس�اء ال�دول وال�وزراء من
اجلانبني ،بل إن هناك نش�اطات حثيثة تشمل
الرواب�ط االقتصادي�ة والتجاري�ة والثقافي�ة
واألكاديمية ،ومجلة من املرشوعات الزراعية
املش�رتكة ،واملس�اعدات الطبي�ة ،وبرام�ج
التكوي�ن املهن�ي ،واملس�اعدات اإلنس�انية،
والت�ي تصب مجيعها يف تعزي�ز قدرة إرسائيل
ع�ى الس�يطرة ،والتحك�م يف ق�ارة مرتامي�ة
األطراف.
ه�ذا اإلرصار اإلرسائي�ي ع�ى اخ�رتاق
إفريقي�ا يبني حجم إدراكها ألمهيتها الكرى،
بوصفه�ا حديق�ة خلفي�ة تض�م ع�رشات
الدول املتعطش�ة للدعم االقتصادي والفني،
وأرضي�ة خصب�ة لتحقيق املصالح السياس�ية
واالقتصادية واإلس�رتاتيجية ،وحلفظ األمن
القوم�ي اإلرسائي�ي ،فاملح�اور الرئيس�ة يف
اهتامم�ات القي�ادات اإلرسائيلي�ة يف إفريقي�ا
منصبة عى املصالح القومية للكيان ،ولتحقيق
ذلك تس�تخدم إرسائيل كل إمكانياهتا املادية
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والبرشي�ة لتقديم املس�اعدة والدع�م للدول
()6
اإلفريقية.
واش�تملت هذه الدراسة عى ثالثة حماور
رئيس�ة ،هي :أهداف السياسة اإلرسائيلية يف
إفريقي�ا ،وحمددات ه�ذه السياس�ة ،ومناطق
الرتكي�ز ذات األولوية يف السياس�ة اخلارجية
اإلرسائيلية جتاه إفريقيا.

ا ًأوال :اأهداف ال�سيا�سة االإ�سرائيلية في
اإفريقيا
اأهداف �سيا�سية

سعت إرسائيل إىل حشد التأييد واملساندة
هل�ا م�ن قب�ل ال�دول اإلفريقي�ة يف املحاف�ل
الدولي�ة ،إلضف�اء الرشعي�ة ع�ى س�لوكها
والس�يام في�ام يتعل�ق بالقضي�ة
وترفاهت�ا،
ّ
الفلس�طينية ،يف ظ�ل م�ا تتع�رض ل�ه م�ن
مالحق�ات قضائية نتيجة أعامهل�ا اإلجرامية،
وقد أدرك�ت حجم الكتل�ة اإلفريقية ووزهنا
الكب�ري يف اجلمعية العامة لألم�م املتحدة؛ لذا
س�عت إىل توس�يع ش�بكة عالقاهتا اإلفريقية
منذ الس�نوات األوىل من عمر دولتها ،حيث
حقق�ت نجاحات كبرية يف ه�ذا الصدد ،عى
الرغ�م من بع�ض اإلخفاقات ،وق�د أوضح
ذل�ك وزي�ر خارجي�ة إرسائي�ل أفيغ�دور
ليرم�ان يف  19أيار/ماي�و م�ن ع�ام 2014
خالل أول لقاء عقده لويب الكنيس�ت لتعزيز
العالق�ات بني إرسائيل والبل�دان اإلفريقية-
م�ن أنه من�ذ توليه منصب�ه قبل عدة س�نوات
قام بتوس�يع املجال الدبلوم�ايس اإلرسائيي،
وبتنمي�ة اجتاهات جديدة للسياس�ة اخلارجية
اإلرسائيلية يف إفريقيا .ولكن يف الوقت الذي
حتتفظ إرسائيل ب� 10بعثات دبلوماس�ية فقط
يف الق�ارة اإلفريقي�ة م�ن أص�ل  106بعثات

إرسائيلي�ة يف أنحاء العامل -فإهنا كانت حتتفظ
يف الس�بعينيات ب�� 27بعث�ة يف إفريقي�ا م�ن
أصل  80بعثة عى مس�توى الع�امل( .)7ويرى
مراقب�ون أن إرسائيل ال تتمتع بالدعم الكايف
ب�ني ال�دول اإلفريقية للس�يطرة ع�ى قرارها
الس�يايس ،فه�ي بحاج�ة إىل اس�تثامر امل�وارد
واجلهود بصورة أكر يف اس�تعادة هذا الدعم
والسيطرة.

اأهداف اقت�سادية
حرص�ت إرسائي�ل ع�ى االس�تيالء عى
الث�روات الطبيعي�ة اهلائل�ة يف إفريقي�ا؛ فق�د
قدر مؤمت�ر األمم املتح�دة للتج�ارة والتنمية
(أونكتاد) حجم االحتياط النفطي يف إفريقيا
بنح�و  75.4مليار برميل ،الذي يش�كل 7%
م�ن النفط العاملي( .)8هذا إىل جانب ما تزخر
به القارة من كنوز وثروات يف باطنها ،كالغاز
الطبيع�ي ،والذه�ب ،واملع�ادن األخ�رى؛
دولي�ا حممو ًما .ووفق
الت�ي جلبت هلا ً
تنافس�ا ًّ
تقاري�ر صن�دوق النق�د ال�دويل ف�إن ال�دول
الثري�ة باملع�ادن ه�ي الت�ي يش�كل تصديرها
أكثر م�ن ربع قيمة الصادرات ،فبينام تش�كل
امل�وارد  12%من قيمة الصادرات يف أوروبا،
و 15%يف أم�ريكا الش�املية ،و 42%يف أمريكا
الالتينية -تصل إىل  66%يف جنوب الصحراء
الكرى يف القارة اإلفريقية( .)9كذلك هدفت
إرسائيل إىل غزو األسواق اإلفريقية ،وفتحها
أم�ام االس�تثامرات واملنتج�ات اإلرسائيلية،
وحتقي�ق تبعية االقتص�اد اإلفريقي هلا ،لكس
الطوق االقتصادي العريب يف القارة.
ه�ذه األه�داف االقتصادية ش�دد عليها
وزي�ر اخلارجية اإلرسائيي أفيغ�دور ليرمان
( ،)2014حيث قال" :عى إرسائيل بصفتها
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وعض�وا يف منظم�ة
دول�ة قوي�ة اقتصاد ًّي�ا،
ً
التعاون والتنمية االقتصادية OECDاستثامر
األموال يف املس�اعدات اخلارجية ،ويف احلالة
اإلفريقية سوف يأيت هلا ذلك بفوائد اقتصادية
وسياسية ،لكون إفريقيا هد ًفا ًّ
مهام من أهداف
السياس�ة اخلارجي�ة اإلرسائيلي�ة"( .)10ك�ام
س�عت إرسائيل إىل قبوهلا يف االحتاد اإلفريقي
بصفة دولة مراقبة(.)11

اأهداف اأمنية واإ�ستراتيجية
تنظ�ر إرسائي�ل إىل القارة الس�مراء
ع�ى أهنا احلديقة اخللفي�ة إلرسائيل ،واجلدار
احلدي�دي ألمنه�ا القوم�ي ،ويتوج�ب م�ن
خالهلا حصار األمن القومي العريب من خالل
الس�يطرة ع�ى عمق�ه اإلفريق�ي ،وتس�خريه
لتهدي�د األم�ن الداخ�ي يف ال�دول العربي�ة،
والس�يطرة عى موارد املياه ،وبش�كل خاص
هن�ر النيل رشي�ان احلياة يف م�ر ،واحليلولة
دون حتوي�ل البح�ر األمحر إىل بح�رية عربية.
وق�د حظي ع�دد من ال�دول اإلفريقية بأمهية
خاصة لدى الساس�ة يف إرسائيل ،منها إثيوبيا
ً
مث�ال -إذ ثم�ة إمجاع ل�دى النخب�ة وصانعالقرار اإلرسائيي عى أن إثيوبيا متتاز بميزات
سياسية وجغرافية وعسكرية وأمنية فريدة يف
نوعه�ا؛ إضاف�ة إىل كوهنا ت ُِعدّ نفس�ها قلعة يف
حميط إس�المي الي�زال يم�وج بالراعات،
واألزم�ات ،واليزال يواجه ً
أنامطا عديدة من
العنف واألزم�ات املتعددة ،مما جيعلها مفتاح
التغلغل يف إفريقيا ،وتطعن من خالهلا األمن
القومي العريب(.)12

ك�ام س�عت إرسائي�ل إىل إجي�اد تع�اون
استخباري دائم وواسع ِّ
يمكنها من االطالع
ع�ى خبايا وتعقي�دات ه�ذه الق�ارة املرتامية
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األطرافِّ ،
ويمكنها من التواصل مع احلركات
وقوى التح�رر يف إفريقيا؛ لتوجيهها بام حيقق
مصاحله�ا ،وخلدم�ة األجن�دة األمريكي�ة،
ورعاية مصاحلها يف القارة(.)13

اأهداف اأيديولوجية
اس�تثمرت إرسائيل يف كل اجلوانب التي
من شأهنا خدمة مصاحلها يف القارة اإلفريقية،
وم�ن ذل�ك اجلان�ب األيديولوج�ي ببعدي�ه
احلقيق�ي واملصطن�ع ،فق�د س�عت إىل البق�اء
ع�ى تواص�ل حثيث م�ع اجلالي�ات اليهودية
يف إفريقي�ا لتهجريه�م –ق�در املس�تطاع -إىل
الداخ�ل اإلرسائي�ي ،لتحقي�ق مكاس�ب
ديمغرافي�ة داخل إرسائيل ،ودعم صمود من
تبق�ى منهم ،ومن�ع اندثاره�م يف املجتمعات
املحلي�ة .م�ن جه�ة أخ�رى س�عت القيادات
اإلرسائيلي�ة إىل حتييد تأثري الدين اإلس�المي
يف جلب التعاطف مع الدول العربية املسلمة،
حيث إن نسبة كبرية من األفارقة قد تصل إىل
النص�ف أو تزي�د مس�لمون ،وه�ذا ما وضع
الكي�ان يف حتدٍّ كبري خ�الل إدارته رصاعه مع
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يف التصوي�ت بغالبي�ة إفريقي�ة لصالح الدول
العربي�ة ض�د إرسائي�ل إلق�رار ق�رار األم�م
املتحدة رقم  3379يف عام .1975

العرب ،وتسبب يف تراجع حضوره يف القارة
يف بعض املراحل التارخيية.

ثانيًا :محددات ال�سيا�سة االإ�سرائيلية
في اإفريقيا
.1

ال�سراع العربي االإ�سرائيلي

ً
ب�ارزا يف حتدي�د
دورا
أ ّدى ه�ذا ال�راع ً
حج�م النف�وذ اإلرسائي�ي يف إفريقي�ا ،حيث
التناف�س اإلرسائي�ي الع�ريب يف الس�احة
اإلفريقي�ة ،التي يعرتهيا ضع�ف كبري ،وتفتقر
إىل القدرة عى االس�تفادة من ه�ذا التنافس،
أو تطوي�ر عالق�ات إس�رتاتيجية م�ع أح�د
الطرف�ني ،ومن جتليات ذل�ك التنافس؛ تقدّ م
العالق�ة اإلرسائيلية-اإلفريقي�ة بع�د انعق�اد
مؤمتر مدريد للس�الم عام  ،1991بل وإلغاء
ق�رار األم�م املتحدة رق�م  3379ال�ذي ُيعدّ
ً
ش�كال من أش�كال العنرية ،يف
الصهيونية
املقاب�ل تراجع�ت ُقبيل وبعد ح�رب 1973
العالق�ة ،وقاط�ع معظ�م ال�دول اإلفريقي�ة
دبلوماس�يا حتى هناي�ة الثامنينيات،
إرسائي�ل
ًّ
وق�د جتل�ت ه�ذه املقاطع�ة يف أح�د جوانبها

وه�ذا م�ا يف�س س�عي إرسائي�ل ب�كل
الوسائل املتاحة ،كالدعم االقتصادي واملايل،
وتقدي�م اخلدم�ات التقني�ة يف القطاع�ات
الزراعي�ة والصناعي�ة ،والدعم اللوجس�تي،
للحص�ول عى دعم هذه ال�دول ،جلمع أكر
عدد ممكن من األص�وات اإلفريقية لصاحلها
والسيام يف األمم املتحدة،
يف اهليئات الدولية،
ّ
حيث تبلغ نسبة الكتلة اإلفريقية حوايل 30%
م�ن إمج�ايل ع�دد األص�وات ،وق�د نجحت
إرسائي�ل يف اس�تاملة ه�ذه ال�دول الفق�رية
تكنولوجي�ا ،فف�ي ع�ام 1999
واملتخلف�ة
ًّ
أصبح�ت إلرسائي�ل عالق�ة دبلوماس�ية مع
 42بل�دً ا ،وارتفع هذا الرق�م إىل  45بحلول
ع�ام  .2005وبع�د ثالث�ة أع�وام أصبح�ت
إرسائي�ل تقي�م عالق�ات دبلوماس�ية مع 46
دول�ة إفريقي�ة من جمم�وع دول الق�ارة البالغ
عدده�ا  53دول�ة 11 ،دول�ة منه�ا بتمثي�ل
مقيم بدرجة سفري وس�فارة ،و 33دولة منها
بتمثي�ل غري مقيم ،ودول�ة واحدة بتمثيل عى
مستوى مكتب رعاية مصالح ،ودولة واحدة
أيضا بتمثيل عى مستوى مكتب اتصالً ،
علام
بأن إلرسائيل  72س�فارة ،و 13قنصلية ،و4
بعثات خاصة عى مستوى العامل(.)14

م�ن جه�ة أخ�رى ،ألق�ت األح�داث يف
الس�نوات األخرية ،كإخفاق عملية التسوية،
وتصاع�د املواجه�ة م�ع الفلس�طينيني ابتدا ًء
ومرورا
م�ن انتفاضة األق�ى ع�ام ،2000
ً
بح�روب إرسائي�ل املتتالية عى غ�زة ولبنان،
باإلضاف�ة إىل هجوم اجلي�ش اإلرسائيي عى
س�فينة مرم�رة الرتكي�ة املتوجه�ة إىل غ�زة،
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وال�ذي خلف عرشة ش�هداء م�ن املتضامنني
األت�راك ...بظالهل�ا ع�ى س�معة إرسائي�ل
ِ
وصورهت�ا يف املجتم�ع ال�دويل ،وه�ذا م�ا
وف�ر –يف جان�ب م�ن جوانب�ه -بيئة مناس�بة
نجحت من خالهلا الدبلوماس�ية الفلسطينية
والعربية يف إقناع الغالبية الساحقة من الدول
اإلفريقي�ة للتصوي�ت لصالح قب�ول عضوية
فلس�طني –بصفة مراق�ب -يف األمم املتحدة
عام  .)15(2012كام أعاد القضية الفلس�طينية
نس�بيا ،وقد أدان كثري من الدول
إىل الواجهة
ًّ
اإلفريقي�ة املامرس�ات اإلرسائيلي�ة وعدواهنا
رتج�م ذلك بخطوات
املتك�رر ،من دون أن ُي َ
حقيقي�ة وكب�رية عى األرض ،م�ن قبيل قطع
العالقة مع إرسائيل وما شاهبه.

.2

الجالية اليهودية في اإفريقيا

من املعلوم أن إفريقيا حتتضن بني ظهرانيها
جالي�ات هيودي�ة متفاوتة األحج�ام ومتباينة
القوة والتأثري( ،)16ففي شامل إفريقيا مجاعات
من اليهود السفارديم الذين قدموا باألساس
من إسبانيا والرتغال خالل القرنني اخلامس
عرش والس�ادس عرش ،باإلضافة إىل مجاعات
من اليهود األش�كناز التي قدم�ت إىل إفريقيا
م�ن ش�امل أوروب�ا ورشقه�ا خ�الل القرنني
التاس�ع ع�رش والعرشي�ن .ويف ع�ام 2001
قدر عدد اليهود الباقني يف إفريقيا بحوايل 88
ألف نس�مة 90% ،منه�م يف مجهورية جنوب
إفريقي�ا( .)17وم�ع أن حج�م ه�ذه اجلاليات
خ�ارج مجهورية جن�وب إفريقيا صغري إال ّ
أن
وضعه�ا االقتص�ادي يف بع�ض دول إفريقيا
جن�وب الصح�راء مث�ل كيني�ا يتس�م بالقوة
والتأثري.
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و ُي َع�دّ هيود الفالش�ا يف إثيوبيا الذين نقل
كثري منهم إىل إرسائيل ضمن هجرات مجاعية
(ع�ى الرغ�م م�ن أهن�م ال يؤمن�ون بالتلمود
()18
وغري ذل�ك من الفروق اجلوهري�ة بينهام)
م�ن أفقر اجلالي�ات اليهودي�ة يف إفريقيا ،ويف
املقابل ت َُعدّ اجلالية اليهودية يف جنوب إفريقيا
من أغنى اجلالي�ات اليهودية يف العامل ،ووف ًقا
لبع�ض التقديرات فإن إس�هام هي�ود جنوب
إفريقي�ا يف خزانة الدولة العرية يأيت يف املرتبة
الثانية بعد إسهام هيود الواليات املتحدة(.)19

هذا الرتابط بني إرسائيل والقارة السمراء
يف نظ�ر هي�ود إفريقي�ا يس�تغله ُص ّن�اع القرار
يف إرسائي�ل لتوجي�ه توغله�م يف ه�ذه القارة
لتحقي�ق مصاحله�م املرج�وة ،وال يغيب عنا
هن�ا دور األف�راد واملجموع�ات اليهودية يف
إفريقيا يف خدمة إرسائيل ،وتسهيل مهامها يف
قارة مرتامية األطراف.

.3

االأمن القومي العربي

موقع�ا حيو ًّي�ا إلرسائي�ل،
ُمتثّ�ل إفريقي�ا
ً
بسبب قرهبا اجلغرايف منها من ناحية ،وبسبب
إحاطتها بال�دول العربية التي كانت تناصبها
الع�داء م�ن ناحي�ة أخ�رى ،وم�ا لذل�ك من
مهمة يف الراع العريب الصهيوين...
تأثريات ّ
ّ
ويشكل كل من البحر األمحر والقرن اإلفريقي
وحوض النيل مواقع بالغة األمهية إلرسائيل؛
حيث إن ترتيب التحالفات وتوازن القوى يف
ه�ذه املناطق يرتبطان باألم�ن القومي العريب
ً
حتدي�دا ،ومن َث ّم س�ريتبط
عمو ًم�ا واملري
ونظ�را إىل
بمنظوم�ة األم�ن اإلرسائي�ي،
ً
اتصال الق�رن اإلفريقي بالبح�ر األمحر وقناة
الس�ويس وخليج العقبة من جه�ة وباخلليج
يم�ر معظم
الع�ريب م�ن جه�ة ثاني�ة؛ حي�ث ّ
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املمر املائ�ي الذي  .5مكافحة االإرهاب
النف�ط العامل�ي -فإن ه�ذا ّ

يقرر السلم
يس�مى "قوس األزمات" هو من ّ
العامل�ي ،ويؤث�ر يف مصالح ال�دول الكرى.
ومن هذا املنطلق ّ
خطط�ت إرسائيل للتغلغل
يف ه�ذه املناطق ،وخ ْل ِق وجود قوي وراس�خ
هل�ا ،والنفاذ إىل دوهلا ،باعتباره�ا ً
أيضا بمثابة
العمق اإلس�رتاتيجي لل�دول العربية ،والتي
يمك�ن االنطالق منها ،والتس�بب يف إحداث
متاعب جلرياهنا العرب ،وتش�تيت جهودهم
وانتباهه�م باجتاه هذه ال�دول اإلفريقية بعيدً ا
ع�ن إرسائي�ل ،م�ن خ�الل حتقي�ق وج�ود
فعال ومتفوق للسيطرة عليها(.)20
عسكري ّ

ضم�ن اجله�د ال�دويل ال�ذي تتزعم�ه
الوالي�ات املتح�دة االمريكي�ة ملحارب�ة م�ا
يس�مى ب�"اإلرهاب" قدّ مت إرسائيل نفس�ها
ع�ى أهنا دول�ة حت�ارب اإلره�اب والتطرف
دولي�ا ،وب�ني
يف إفريقي�ا،
ّ
وس�وقت لذل�ك ًّ
ال�دول اإلفريقي�ة ،وقدّ م�ت املس�اعدات
االس�تخباراتية واالستش�ارات ،ون�رشت
اخل�راء ً
دعام لبعض احلكوم�ات اإلفريقية يف
()22
مواجهة اإلرهاب .

ً
ثالثا :مناطق التركيز

ونظ�را لغي�اب قواع�د عربي�ة واضح�ة القرن االإفريقي
ً

حتك�م أم�ن البحر األمح�ر ،واملضائ�ق املائية،
ومع اس�تقالل أرترييا ع�ام  1993وابتعادها
عن النظام الع�ريب ،فإن إرسائيل ،يف ظل هذا
الوضع ،اس�تطاعت أن تضمن تلبية مطالبها
األمني�ة اخلاص�ة يف ه�ذه املنطق�ة احلساس�ة،
فه�ي التزال تف�رض س�يطرة عس�كرية عى
جزر البحر األمحر قبالة الس�واحل السعودية
واملرية واليمنية(. )21

فمي�اه النيل ،وتقوية الت�وازن الديمغرايف
لصال�ح اليه�ود يف فلس�طني ،وتطوي�ق عدد
من البلدان العربية من بينها مر والسعودية
واليمن والس�ودان ،والتالع�ب بورقة النزاع
اإلثي�ويب األريت�ريي وتطويعه�ا ملصلح�ة
إرسائي�ل ،ودع�م اجلامعات املتم�ردة يف عدة
ً
وصوال لتحقيق
دول ،ويف مقدمتها السودان،
انفصال اجلن�وب ،وحتقيق عالقات مميزة عى
األصع�دة كاف�ة م�ع األفارق�ة -من وس�ائل
إرسائي�ل لتهدي�د وحص�ار األم�ن القوم�ي
العريب يف إفريقيا.

ّ
ش�كل املوقع اجليوس�يايس للبحر األمحر
وكذل�ك مضي�ق ب�اب املن�دب -أمهي�ةإقليمي�ة وعاملي�ة كرى ،لذا حرص�ت القيادة
اإلرسائيلي�ة منذ نش�أة الدولة ع�ى الوصول
إىل البحر األمحر ،واحلصول عى منفذ بحري
عى هذا البحر الذي يربط قارة إفريقيا بآسيا،
كام ظلت سياس�ة إرسائيل يف القرن اإلفريقي
امتدا ًدا لسياستها يف البحر األمحر ( ،)23الرامية
إىل منافس�ة األهداف اإلس�رتاتيجية العربية،
وإنش�اء عمق إس�رتاتيجي هلا يف هذه املنطقة،
للحف�اظ عى أمنها ،وض�امن حتقيق مصاحلها
وتطلعاهت�ا للهيمن�ة؛ ل�ذا س�عت إرسائي�ل
إىل توثي�ق عالقته�ا ب�دول الق�رن اإلفريقي،

نظ ًرا لغياب قواعد عربية وا�سحة تحكم اأمن البحر االأحمر ،والم�سائق المائية ،ومع ا�ستقالل
اأرتيريـ ــا عام  1993وابتعادها عن النظام العربي ،ف ـ ـاإن اإ�سرائيل ،في ظل هذا الو�سع ،ا�ستطاعت
اأن ت�سمـ ــن تلبيـ ــة مطالبها االأمنية الخا�سة في هذه المنطقـ ــة الح�سا�سة ،فهي التزال تفر�س
�سيطرة ع�سكرية على جزر البحر االأحمر قبالة ال�سواحل ال�سعودية والم�سرية واليمنية
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والسيام إثيوبيا ،وأيدت بل وساندت سيطرة
إثيوبي�ا عى أريرتي�ا منذ ع�ام  ،1952عندما
أعل�ن مويش دي�ان أن أمن إثيوبيا وس�المتها
يش�كالن ضامنة إلرسائي�ل( .)24ف�كان لدى
ّ
كل م�ن إرسائي�ل وإثيوبيا خش�ية م�ن حتول
البحر األمحر إىل بحرية عربية.
وق�د ترك�زت اإلس�رتاتيجية اإلرسائيلية
يف الس�يطرة ع�ى البح�ر األمح�ر م�ن خ�الل
الق�رن اإلفريق�ي يف ثالث نق�اط .1 :تدعيم
قواهت�ا املس�لحة .2 ،إنش�اء عالق�ات م�ع
إثيوبي�ا وتعزيزها .3 ،اس�تغالل ج�زر البحر
األمحر(.)25

أفل�ح الع�رب الذين يمتلك�ون  90%من
ش�واطئ البح�ر األمحر يف احتض�ان جيبويت،
والس�عي إىل اس�تقالل أريرتيا عن إثيوبيا ،مما
أث�ار خماوف إرسائيل يف ش�أن حرية مالحتها
يف البح�ر األمح�ر ،ك�ام خلق�ت ل�دى إثيوبيا
ش�عورا بالعزل�ة ع�ن البح�ر األمح�ر ...ومن
ً
جان�ب آخ�ر أ ّدت املخ�اوف األمني�ة ل�دى
أريرتي�ا (بع�د اس�تقالهلا) م�ن س�عي اجلارة
الك�رى إثيوبي�ا للحصول ع�ى منفذ بحري
ع�ى البح�ر األمح�ر ،إىل جانب حال�ة العزلة
الدولي�ة الت�ي عاش�تها -إىل اندفاعه�ا نح�و
إرسائي�ل املتعطش�ة لدور يف ه�ذا البلد ّ
املطل
عى جن�وب البحر األمحر ،حيث مضيق باب
املندب ذو األمهية اإلس�رتاتيجية العاملية ،غري
أن إرسائي�ل مل ت ِ
ُغض�ب يف ذات الوقت أديس
أبابا التي تربطهام عالقات وطيدة ،ومل تتام َد يف
عالقتها مع أريرتيا ،بل بنت عالقات متوازنة
م�ع كال البلدين (إثيوبي�ا وأريرتيا) .ويف عام
 2012كش�فت وكال�ة س�رتاتفور األمريكية
أن إرسائيل متتلك وحدات بحرية يف أرخبيل
دهلك وميناء مصوعً ،
فضال عن وجود مركز
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للتنص�ت يف جبال أمبا س�ويرا ،حيث هتدف
هذه القواعد إىل مجع معلومات اس�تخباراتية
ع�ن أي أنش�طة غ�ري معت�ادة يف مي�اه البح�ر
األمح�ر ،والس�يام م�ن قب�ل إي�ران أو إحدى
الدول العربية(.)26

جتدر اإلش�ارة إىل أن أمهي�ة البحر األمحر
مالحيا
ممرا
ًّ
اإلسرتاتيجية ال تتوقف عى كونه ًّ
ًّ
را
مه�ام فقط ،وإنام يضاف إىل ذل�ك كونه مع ً
رئيس�ا لتصدي�ر نف�ط اخللي�ج إىل األس�واق
ً
العاملي�ة ،ك�ام أن�ه املنف�ذ البح�ري اجلن�ويب
إلرسائي�ل ،والراب�ط األس�ايس ب�ني التجارة
الراغبة يف الوصول إىل ما بني البحر املتوس�ط
واملحي�ط اهلندي وبحر الع�رب؛ لذا فمكانته
كبرية يف جمال اجلغرافيا السياس�ية واجلغرافية
ونظرا إىل هذه األمهية حرصت
اإلسرتاتيجيةً ،
الق�وى الك�رى ،مث�ل الوالي�ات املتح�دة
وفرنس�ا وإنكلرتا واالحتاد السوفيايت السابق
عى أن يكون هل�ا مواطئ أقدام ومناطق نفوذ
فيه ،وقد برزت أمهية البحر األمحر بشدة إبان
أوقات احل�روب واألزمات ،كام اتضح ذلك
يف حرب أكتوبر/ترشين األول  ،1973حينام
أغلقت اليمن مضيق باب املندب أمام املالحة
اإلرسائيلية بالتعاون مع مر ،وبرزت أمهيته
كذلك إبان حرب اخلليج الثانية  ،1991ويف
أثن�اء حش�د القوى التي هامج�ت العراق عام
 ،2003حيث مرت عره خمتلف أنواع العتاد
احلريب(.)27

حو�س النيل
ينبع هنر النيل من إثيوبيا "النيل األزرق"،
وبح�رية فكتوري�ا "الني�ل األبي�ض" ،ويم�ر
بتس�ع دول إفريقي�ة ه�ي" :إثيوبي�ا ،وكيني�ا،
وأوغن�دا ،وتنزاني�ا ،وروان�دا ،وبورون�دي،
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والكونغو ،والسودان ،ومر" ،ويقطع نحو
 6700ك�م من أبعد منابعه عى روافد بحرية
فكتوري�ا نيان�زا يف قل�ب إفريقي�ا إىل س�احل
رشيد عى البحر األبيض املتوسط بمر(.)28
ويص�ل م�ر من�ه س�نو ًّيا اآلن  55.5مليار
م�رت مكع�ب( ،)29والس�ودان  18.5ملي�ار
م�رت مكع�ب ،غ�ري أن أي تعديل يف حصص
��دول املنبع م��ن إيراداته املائية س�وف يؤثر
ً
مبارشا يف مر والس�ودان ،وال خيفى
تأث�ريا
ً
أن مر تعتمد بش�كل شبه ّ
كي عى هذه املياه
يف ّ
كل نواح�ي احلياة يف بلد ش�به صحراوي.
فإثيوبي�ا ً
مث�ال الت�ي ي�أيت منها  85%م�ن مياه
الني�ل( ، )30تؤك�د يف خمتل�ف املناس�بات عى
حقها املطلق يف االس�تغالل الكامل ملواردها
املائية من دون التشاور مع بقية دول احلوض،
ك�ام رفض�ت إثيوبي�ا االنض�امم إىل جتم��ع
(اإلندوج�و) ال�ذي يض�م دول احل�وض،
والذي أنشئ عام  1983بمبادرة مرية(،)31

مؤخ�را أن لدهيا مطامع يف إقامة
وق�د أعلنت
ً
مرشوعات تنموية كرى بدأ بعضها بالفعل،
مثل س�د النهضة ،ه�ذه التوجهات تقاطعت
م�ع املصالح اإلرسائيلية الت�ي لدهيا عالقات
وثيقة بأديس أبابا ،وتس�عى إىل زيادة نفوذها
يف الق�رن اإلفريق�ي ومنطق�ة البح�ريات
املصب
الك�رى ،مع حرص عى خنق دولتي
ّ
مر والسودان.

واحلقيق�ة أن املطام�ع الصهيوني�ة يف مياه
الني�ل تع�ود إىل بداي�ات الق�رن العرشي�ن،
مصدرا للتوتُّر
وإلحساسها بأن املياه ستكون
ً
ٍ
وتعاون
والن�زاع ،عمل�ت ع�ى إقامة تنس�يق
م�ع الواليات املتح�دة يف جم�ال التكنولوجيا
مكمل للدعم الس�يايس
املائية ،وهذا التعاون ِّ
والعس�كري األمريك�ي إلرسائي�ل ،ويف هذا
الصدد ترى مصادر البحوث اإلرسائيلية :أن
َّ
هن�ر النيل هو املصدر املائ�ي الذي يمكنه ّ
حل
ً
مستقبال يف إرسائيل ،وهذا ما يشجع
أزمة املياه
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وفي ال�سنوات القليلة الما�سية بداأ الدور االإ�سرائيلي ين�سط من جديد ،اإذ بداأت �سل�سلة
ن�سطـ ــة من االت�ساالت مع دول منابع النيلً ،
خ�سو�سـ ــا اإثيوبيا (حيث زار رئي�س وزرائها
زينـ ــاوي تل اأبيب اأوائل يونيـ ــو  ،)2004واأوغندا لتحري�سهما علـ ــى رف�س اتفاقية مياه
النيل القديمة المبرمة عام  1929بين الحكومة البريطانية -ب�سفتها اال�ستعمارية-
نيابة عن عدد من دول حو�س النيل (اأوغندا وتنزانيا وكينيا) والحكومة الم�سرية
إرسائيل ع�ى توطيد عالقاهتا مع الدول التي
تس�تفيد بشكل أسايس من هنر النيل ،والسيام
"مر" و"إثيوبيا" ،ففي منتصف السبعينيات
ظه�رت مق�االت يف الصحاف�ة اإلرسائيلي�ة
تدْ ع�و إىل رضورة رشاء مي�اه الني�ل وحتويلها
إىل النقب ،وقد كان الرئيس املري الراحل
"أنور السادات" طرح فكرة مدّ مياه النيل إىل
صحراء النقب يف حالة حتقيق السالم الشامل
والكام�ل مع إرسائي�ل ،إال أن الفكرة مل تن َّفذ
بسبب معارضة اجلبهة الداخلية املرية(.)32
ويف الس�نوات القليلة املاضي�ة بدأ الدور
اإلرسائيي ينشط من جديد ،إذ بدأت سلسلة
نش�طة من االتصاالت م�ع دول منابع النيل،
خصوص�ا إثيوبيا (حي�ث زار رئيس وزرائها
ً
زين�اوي ت�ل أبي�ب أوائ�ل يوني�و ،)2004
وأوغن�دا لتحريضهام عى رف�ض اتفاقية مياه
النيل القديمة املرمة عام  1929بني احلكومة
الريطاني�ة -بصفتها االس�تعامرية -نيابة عن
عدد من دول حوض الني�ل (أوغندا وتنزانيا
وكينيا) واحلكومة املرية تتضمن إقرار دول
احلوض بحصة مر املكتسبة من مياه النيل،
وإن مل�ر احلق يف االعرتاض يف حالة إنش�اء
هذه ال�دول أي س�دود عى الني�ل .وبالفعل
فق�د أعلن�ت إثيوبيا رفضه�ا التفاقية 1929
واتفاقي�ة  1959يف مجي�ع عهودها السياس�ية
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من�ذ حكم اإلمراط�ور ،ثم النظ�ام املاركيس
"منغستو" ،وحتى النظام احلايل(.)33

وم�ع أن هن�اك مطالب�ات منذ اس�تقالل
دول ح�وض الني�ل بإع�ادة النظ�ر يف ه�ذه
االتفاقيات القديمة ،بدعوى أن الذي أبرمها
ليس احلكومات القومية بل أبرمها االحتالل
نيابة عنه�ا ،وأن هناك حاجة لدى بعض هذه
خصوص�ا كيني�ا وتنزاني�ا إىل موارد
ال�دول،
ً
مائي�ة متزاي�دة؛ فق�د لوح�ظ أن ه�ذه الن�رة
املتزاي�دة للمطالبة بتغيري حص�ص مياه النيل
تعاظمت يف وقت واح�د ،مع تزايد التقارب
اإلرسائيي من هذه الدول ،وتنامي العالقات
اإلفريقية مع إرسائيل( .)34يف املقابل أخفقت
م�ر يف إدارة ملف املي�اه خالل 14عا ًما من
املفاوضات مع دول حوض النيل منذ إطالق
مبادرة حوض النيل عام .)35(1997

وم�ا تزي��د خط�ور َة املوق�ف اإلثي�ويب
العالقات االقتصادية والسياسية والعسكرية
ُ
والفني�ة املتنامية ب�ني إثيوبيا وإرسائيل ،حيث
حتاول إرسائي�ل الضغط عى مر من خالل
هذا التعاون ،بإنشاء ( )26سدًّ ا عى هنر النيل
األزرق وهن�ر الس�وباط ل�ري ( )400أل�ف
هكتار ،وإنت�اج ( )38ملي�ار كيل�و واط م�ن
الطاق��ة الكهرومائي�ة .األمر الذي س�يحرم
م�ر من ( )5مليارات مرت مكعب من املياه،
متجاوزة بذل�ك الق�انون الدويل واالتفاقات
الت�ي ح�ددت اقتس�ام مي�اه الني�ل ب�ني دول
احل�وض ،كام ترف�ض إثيوبيا ً
دائ�ام االن�ضامم
إىل أي اتف�اق قان�وين ينظم العالق�ة بني دول
احل�وض ،وهو األمر الذي هيدد املوارد املائية
املس�تقبلية ملر والس�ودان( .)36وقد ت ُِّوجت
ه�ذه املرشوع�ات بم�رشوع س�د النهض�ة
العم�الق (ال�ذي يع�دّ يف ح�ال تنفي�ذه وفق
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املخطط�ات اإلثيوبية أحد أكر عرشة س�دود
يف الع�امل) ،وح�رص املس�ؤولون يف إثيوبي�ا
عى تقديم الش�كر إلرسائيل م�ع بداية تنفيذ
أع�امل امل�رشوع( ،)37فقد اس�تغلت إرسائيل
املتغريات اإلقليمية ،وحالة االنش�غال العريب
يف أعق�اب اندالع ثورات الربي�ع العريب عام
 ،2011إذ دخل�ت خالل الس�نوات اخلمس
املاضي�ة  3دول عربي�ة إفريقي�ة ،ه�ي :م�ر
وليبي�ا وتونس ،يف ث�ورات داخلي�ة أ ّدت إىل
داخلي�ا ،وتراجع نفوذها يف إفريقيا،
انكفائها
ًّ
وهذا عزز النفوذ اإلرسائيي ،والسيام يف دول
ح�وض النيل ...ك�ام أن إرسائيل اس�تثمرت
حالة التعبئ�ة الدولية للحرب عى اإلرهاب،
دوليا ذا خرة واس�عة
وقدّ مت نفس�ها حلي ًفا ًّ
يف حمارب�ة اإلره�اب والتطرف ،كمس�اعدهتا
للحكوم�ة الكيني�ة يف حماربة حركة الش�باب
وس�عت
املجاهدي�ن ...وحت�ت هذه الذريعة ّ
إرسائيل اخرتاقها للدول اإلفريقية ،وعززت
عالقاهت�ا االس�تخبارية واألمنية م�ع العديد
م�ن الدول ،والس�يام إثيوبي�ا وكينيا وجنوب
إفريقيا.

انف�سال جنوب ال�سودان
أزاح مؤس�س حرك�ة جن�وب الس�ودان
الس�تار ع�ن ال�دور اإلرسائي�ي يف انفص�ال
را أن تل أبيب وضعت
جنوب السودان ،معت ً
حجر األساس النفصال اجلنوب عن الشامل،
عندما نقلت غنائمها من األس�لحة يف معارك
 1967إىل جنوب السودان(.)38
وق�د ب�دأت االتص�االت اإلرسائيلي�ة
باجلنوبي�ني م�ن القنصلي�ة اإلرسائيلي�ة يف
أديس أبابا ،ووقع االختيار عى قبيلة الدينكا
أق�وى قبائ�ل املنطق�ة ،لتك�ون الب�اب الذي

تتس�لل منه إرسائيل إىل اجلنوب ،وتتغلغل يف
رشايينه( .)39كام ُأب ِرم عدد من االتفاقيات بني
إرسائيل واحلركة الش�عبية لتحرير الس�ودان
لتزوي�د جي�ش احلرك�ة باخلراء العس�كريني
الذين توافدوا عى جنوب الس�ودان منذ عام
1989م .وقد م�رت العالق�ات اإلرسائيلية
اجلنوبي�ة بع�دة مراح�ل تارخيي�ة ،أمهه�ا:
1تقدي�م املس�اعدات اإلنس�انية ،كاألدويةوامل�واد الغذائية واألطب�اء والدعم اإلغاثي،
2اس�تثامر التباي�ن القب�ي ب�ني اجلنوبي�نيأنفسهم ،وتعميق هوة الراع مع الشامليني،
3تدفق صفقات األس�لحة اإلرسائيلية عىجن�وب الس�ودان ،واتس�اع نط�اق تدري�ب
املليشيات اجلنوبية يف أوغندا وإثيوبيا وكينيا،
4اس�تئناف دع�م التم�رد املس�لح ،وتزويداحل�ركات االنفصالي�ة اجلنوبي�ة بأس�لحة
متقدم�ة ،وتدريب العرشات من طيارهيا عى
قي�ادة مقاتالت خفيف�ة للهجوم ع�ى املراكز
احلكومية يف اجلنوب ،وتوفري صور عن مواقع
القوات احلكومية التقطتها أقامرها الصناعية،
5إيف�اد بعض اخل�راء اإلرسائيليني لوضعاخلط�ط والقت�ال إىل جان�ب االنفصالي�ني،
ومش�اركة بعضه�م يف العملي�ات الت�ي أدت
إىل احتالل بعض مدن اجلنوب السوداين(.)40
طبيعي�ا أال ختف�ي احلركة
�م فق�د ب�دا
وم�ن َث ّ
ًّ
الش�عبية يف جنوب الس�ودان حج�م وطبيعة
العالق�ات األمنية والعس�كرية الت�ي تربطها
بإرسائيل.
وقد أش�اد الرئيس السابق لالستخبارات
اإلرسائيلي�ة "عام�وس بادل�ني" يف ديس�مر
 2010بمس�اعدة ب�الده لالنفصالي�ني يف
اجلن�وب بقول�ه" :إن رجال�ه أنج�زوا ً
عم�ال
ً
عظي�ام يف الس�ودان ،بنق�ل أس�لحة هل�م،
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وتدريبهم ،ومس�اعدهتم عى إنش�اء جهازي
أمن واس�تخبارات ،ونرش شبكات إرسائيلية
يف كل م�ن اجلن�وب ودارف�ور ق�ادرة ع�ى
العم�ل املس�تمر"( .)41وق�د ش�كل انفص�ال
جنوب الس�ودان رضبة كبرية لألمن القومي
ً
ونجاحا
حتدي�دا،
الع�ريب ،وملر والس�ودان
ً
ريا للسياس�ة اإلرسائيلية اهلادفة خلنق مر
كب ً
والسودان.

وسارعت إرسائيل عقب إعالن استقالل
جنوب الس�ودان إىل االعرتاف بدولتها ،ففي
تريح أدىل به رئيس الوزراء بنيامني نتنياهو
يف مستهل جلس�ة جملس الوزراء األسبوعية،
ق�ال ":لقد نش�أت أمس دول�ة جديدة ،وهي
دول�ة جنوب الس�ودان ،وها أن�ا ذا أعلن هنا
اع�رتاف إرسائي�ل بجن�وب الس�ودان .إنن�ا
نتمن�ى هل�ا النج�احً ،
عل�ام بأهن�ا دولة تناش�د
وس�يسنا التع�اون معه�ا ،لض�امن
الس�الم،
ّ
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تطويره�ا وازدهارها ،ونبع�ث لدولة جنوب
السودان التهاين والتريكات(.")42
ك�ام ُع ِق�د لقاء وص�ف بالتارخي�ي يف مقر

الرئاس�ة بالق�دس ب�ني الرئي�س اإلرسائي�ي
–يف حين�ه -ش�معون بريي�ز ورئي�س دول�ة
جنوب الس�ودان س�الفا كري ،وق�ال الرئيس
برييز خالل اللقاء" :لق�د دعمتكم إرسائيل،
وس�تواصل دعمه�ا لكم يف املج�االت كافة،
من أجل تقوية بلدكم وتنميتهً ،
علام منا بأنكم
ق�د كافحت�م بش�جاعة وحكم�ة ورغ�م كل
االحتامالت السلبية من أجل إنشاء دولتكم.
إنن�ا َنع�دّ والدة دولة جنوب الس�ودان ً
معلام
ع�ى مس�ار تاري�خ ال�رشق األوس�ط ،وعى
طري�ق دف�ع قيم املس�اواة واحلرية ،والس�عي
نحو السالم ،واجلرية احلسنة"(.)43

خال�سة
خلص�ت الدراس�ة إىل أن القي�ادات
اإلرسائيلية املتعاقبة كانت تعي حجم األمهية

ال�سيا�سة الخارجية االإ�سرائيلية تجاه اإفريقيا

الكبري للقارة اإلفريقية عى الصعد السياس�ية
والدبلوماس�ية ،واألمني�ة واإلس�رتاتيجية،
واالقتصادي�ة والتجاري�ة ،ومن ه�ذا املنطلق
س�عت إىل حتقيق أهدافها ومكاس�بها يف هذه
القارة املرتامية األطراف.

وق�د اس�تغلت إرسائي�ل حال�ة الس�الم
العريب-اإلرسائي�ي ،والظ�رف اإلقليم�ي
النات�ج عن ث�ورات الربيع العريب ،وانش�غال
ال�دول العربي�ة ،إىل جان�ب حال�ة التعبئ�ة
الدولي�ة للحرب عى اإلرهاب -لتطلق يدها
يف إفريقي�ا ،وتنع�ش وجوده�ا ،حي�ث ُر ِف�ع
احل�رج عن الدول اإلفريقي�ة إلقامة عالقات
دبلوماس�ية متقدم�ة م�ع إرسائي�ل بوصفه�ا
دولة صديق�ة غري حمتلة ،وإقام�ة مرشوعات
مشرتكة كرى يف جماالت عدة ،ونرش اخلراء
اإلرسائيليني.

كام أن قوة السياس�ة اخلارجية اإلرسائيلية
ظه�رت ع�ى أهن�ا انع�كاس لق�وة الدول�ة
الداخلي�ة االقتصادية والعس�كرية ،وامتالك
تقني�ات تكنولوجية حديثة ،مم�ا أهلها لتكون
ً
ً
مفض�ال لآلخري�ن ،واس�تطاعت
رشي�كا

توظيف ه�ذه األدوات االقتصادي�ة والتقنية
لتحقيق مكاسب سياسية وأمنية.

الهوامش والمراجع:
 . -1حمدي عبد الرحمن (" ،)2015االختراق
اإلسرائيلي إلفريقيا" ،قطر ،الدوحة :منتدى العالقات
العربية والدولية ،ص.33
 . -2موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية "إسرائيل بين
دول العالم-إفريقيا" .2010/12/30 ،على الرابط:
h t t p ://m f a .g o v .i l /M F A A R /
MinistryOfForeignAffairs/
BilateralRelations/Africa/Pages/africa.
aspx

هجرت إرسائيل ما أمكن هتجريه
كذلك ّ
من اجلاليات اليهودية يف إفريقيا إىل إرسائيل،
ّ
ودافع�ا
وش�كلت مم�ا تبق�ى حلق�ة وص�ل،
ً

للتق�ارب اإلرسائي�ي م�ع ال�دول اإلفريقية،
ونجحت كذلك إىل حد ما يف الربط العاطفي
ب�ني معاناة األفارقة من التمييز العنري وما
تس�ميه ب�"معاناة اليهود" ،وسعت إىل توجيه
الوع�ي اجلمع�ي للش�عوب اإلفريقي�ة باجتاه
االقتداء بالنموذج اإلرسائيي.

ّ
وش�كل الق�رن اإلفريق�ي وح�وض هن�ر
النيل مناطق الرتكيز اإلرسائيي ،كام ش�كلت
إثيوبي�ا نقطة االنطالق ،واخل�ارصة الضعيفة
لألم�ن القومي العريب بش�كل ع�ام ،واألمن
القومي املري والس�وداين بش�كل خاص،
واستطاعت إرسائيل الدخول من هذا الباب
للس�يطرة عى البح�ر األمح�ر ،وللوصول إىل
قلب القارة الس�مراء ،لرضب األمن القومي
الع�ريب ،ومن أب�رز جتلياته ،انفص�ال جنوب
الس�ودان ،وقد تصدّ رت أزمة تقاسم مياه هنر
النيل ومرشوع سد النهضة االثيويب يف اآلونة
األخ�رية أولويات االهتامم اإلرسائيي يف هذا
الصدد.
 . -3حمدي عبد الرحمن ( ،)2015مرجع سابق،
ص.50
 . -4موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية "إسرائيل بين
دول العالم-إفريقيا" ،مرجع سابق.
 . -5موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية "إسرائيل بين
دول العالم-إفريقيا" ،مرجع سابق.
Mitchell Bard "The Evolution of . -6
Israel's Africa Policy" Middle East Review
.1998 P21
 . -7موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلية ،تصريحات
ومقابالت؛ "ليبرمان يولي أهمية إلفريقيا في السياسة
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العدد ،2010 ،2ص.155-173
 . -14غازي دحمان "التغلغل اإلسرائيلي في إفريقيا
ومخاطره على األمن العربي" ،الجزيرة نت25 ،يونيو
 ،2008على الرابط:
http://www.aljazeera.net/home/
-print/6c87b8ad-70ec-47d5-b7c4
8198aeef-fb3f-45c9-/3aa56fb899e2
42b153b86a9b-b7e9
 . -15انظر :موقع وزارة الخارجية الفلسطينية .على
الرابطhttp://www.mofa.pna.ps :
Ali AL.Mazrui The Africans: . -16
A Triple Heritage London: BBC
.publication1986p85
 . -17عصام نصار "يهود العالم :في كتاب دليل
á`` ` ` `«` `côJ á`` ` ` ` ` `jDhQ 112

إسرائيل" ،تحرير كميل منصور ،مؤسسة الدراسات
الفلسطينية ،بيروت.
 . -18انظر :عمر سهلم صديق (" )2013يهود
الحبشة (الفالشاه) :دراسة تاريخية" ،مجلة كلية العلوم
اإلسالمية ،المجلد السابع ،ع.2/14
 . -19حمدي عبد الرحمن ( ،)2015مرجع سابق،
ص.18
 . -20عبدالغني سالمة "إسرائيل على الجبهة اإلفريقية:
دراسة في العالقات اإلسرائيلية– اإلفريقية" ،منظمة
التحرير الفلسطينية ،مركز األبحاث ،عدد.248
 . -21عبدالغني سالمة ،مرجع سابق.
 . -22محمد الحسن عبدالرحمن الفاضل "التنافس
االسرائيلي اإلي��ران��ي في إفريقيا" ،م��اي��و،2011
الراصد للبحوث والعلوم .على الرابطhttp:// :
www.arrasid.com/index.php/main/
contents#top/96/index/33
 . -23انظر :إبراهيم نصر الدين "دراسات في العالقات
الدولية اإلفريقية" ،مصر ،القاهرة :مكتبة مدبولي 2011م
ص.72
 . -24حمدي عبد الرحمن ( ،)2015مرجع سابق،
ص.227
 . -25حمدي عبد الرحمن ( ،)2015مرجع سابق،
ص.182
. -26انظرStratfor Eritrea: Another Venue :
for the Iranian-Israeli Rivalry December
.21 2012
 . -27الجزيرة نت" ،األهمية اإلستراتيجية للبحر
األحمر"4 ،أكتوبر  ،2008على الرابط:
http://www.aljazeera.net/news/arabi
84%D8%A3%D8%A7%D9%/104/c/2008
8A%D8%A9-%D8%85%D9%87%D9%%D9
84%D8%A5%D8%B3%D8%AA%%%A7%D9
8A%D8%%D8%B1%D8%A7%D8%AA%D9
84%-%84%D9%8A%D8%A9-%D9%AC%D9
%D8%A8%D8%AD%D8%B1-%D8%A7%D9
85%D8%B1%84%D8%A3%D8%AD%D9
 . -28انظر :المعرفة "نهر النيل" ،على الرابط:
http://www.marefa.org/index.php/%D
84%%87%D8%B1_%D8%A7%D9%86%D9%9
84%8A%D9%86%D9%D9
 . -29صفا شاكر إبراهيم محمد "الصراع المائي بين

ال�سيا�سة الخارجية االإ�سرائيلية تجاه اإفريقيا

مصر ودول حوض النيل :دراسة في التدخالت الخارجية
1 ،"2010-1990سبتمبر  ،2010على الرابط:
http://www.watersexpert.se/Alnile.
htm
 . -30المدونة االقتصادية "أزمة المياه بين مصر ودول
حوض النيل ...ملف شائك"16 ،إبريل  ،2010على
الرابطhttp://tawfik-business.blogspot. :
blog-post_9176.html/04/com.tr/2010
 . -31عدنان حميدان؛ خلف الجراد (" )2006األمن
المائي العربي ومسألة المياه في الوطن العربي" سوريا،
دمشق ،مجلة جامعة دمشق للعلوم االقتصادية والقانونية،
المجلد ،22العدد الثاني ،ص.23
 . -32محمد دامو "األطماع اإلسرائيلية في المياه
العربية ،وانعكاساتها على األمن القومي العربي" ،شبكة
األلوكة10 ،إبريل .2012
 . -33جريدة الشعب الجديد "العالقات التاريخية بين
حكام إثيوبيا وإسرائيل رأس حربة ضد مصر والعرب"،
13مارس .2015
 . -34انظر :ويكيبيديا الموسوعة الحرة "مبادرة حوض
النيل" ،على الرابط:
85%https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9
%D8%A8%D8%A7%D8%AF%D8%B1%D8%
88%D8%B6_%D8%A7%A9_%D8%AD%D9
84%8A%D9%86%D9%84%D9%%D9
 . -35صحيفة المصري اليوم "تحذيرات من توسع
إثيوبيا في إقامة سدود جديدة على نهر النيل"3 ،مارس
.2011
 . -36عدنان حميدان ،خلف الجراد ( ،)2006مرجع
سابق ،ص.23
 . -37شبكة المرصد اإلخبارية "أثيوبيا تشكر اإلمارات
وإسرائيل على مساعدتهما في بناء سد النهضة"5 ،يونيو
 .2013على الرابطhttp://marsadpress. :
net/?p=10619
 . -38إبراهيم يوسف عودة (" )2014الدور اإلسرائيلي
في انفصال جنوب السودان وتداعياته على الصراع
العربي-اإلسرائيلي" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
فلسطين ،نابلس :جامعة النجاح الوطنية ،ص.78
 . -39عدنان أبوعامر "مصلحة إسرائيل من انفصال
جنوب السودان" ،الجزيرة نت9 ،يناير  .2011على
الرابط:
h t t p ://w w w .a l j a z e e r a .n e t /

/1 /knowledgegate/opinions/2011

84%D8%AD %85%D8%B5%D9 %D9 %/8
%D 8%A 9-%D 8%A 5%D 8%B 3%D 8%B 1
84- %8A %D 9 %%D 8%A 7%D 8%A 6%D 9

86%D %86-%D8%A7%D9 %85%D9 %%D9

84-%D8- %81%D8%B5%D8%A7%D9 %9

88%D8%A8-%D8%A7%%86%D9%%AC%D9

88%D8%AF%D8%A7%84%D8%B3%D9%D9
86%%D9

 . -40عدنان أبوعامر "مصلحة إسرائيل من انفصال

جنوب السودان" ،مرجع سابق.

 . -41إبراهيم يوسف عودة (" )2014الدور اإلسرائيلي

في انفصال جنوب السودان وتداعياته على الصراع

العربي– اإلسرائيلي" ،رسالة ماجستير غير منشورة،
فلسطين ،نابلس :جامعة النجاح الوطنية ،ص.76

 . -42موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلي "إسرائيل تعلن
اعترافها بدولة جنوب السودان واستعدادها للتعاون

معها" .10.07.2011 ،على الرابط:

h t t p : / / m f a . g o v . i l /

M F A A R /T h e G o v e r n m e n t /
AnnouncementsAndStatements/2011/
Pages/israel-recognizes-south-soudan10072011.aspx

 . -43موقع وزارة الخارجية اإلسرائيلي "لقاء تاريخي
بين رئيس الدولة ورئيس جنوب السودان في أورشليم

القدس"20 ،نوفمبر  .2011على الرابط:

h t t p : / / m f a . g o v . i l /

M F A A R /T h e G o v e r n m e n t /
AnnouncementsAndStatements/2011/
Pages/peres-president-south-soudan20122011.aspx
113 2015 AÉà°T

