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د. محمود الفطافطة * 

إسرائيل وأفريقيا 

مسارات العالقة، واستراتيجية المواجهة

ت
اال

مق

*  أستاذ العالقات الدولية، ومؤسس »باحثون بال حدود« - فلسطني. 

تناقش الدراسة عالقة إسرائيل املتنامية مع الدول األفريقية 

غير العربية، في ضوء توسع إسرائيل في عالقاتها اخلارجية بعد 

نهاية احلرب الباردة، وزوال القطبية الثنائية واستبدالها باألحادية 

القطبية في السياسة الدولية. 

وتستعرض الدراسة تعدد األهداف اإلسرائيلية في أفريقيا، وإن 

اختلف سلم أولوياتها من مرحلة ألخرى؛ منها أهداف استراتيجية 

ـ  ـ ـ العربي  بالصراع  متعلقة  وأهداف  اقتصادية  وأخرى  وأمنية 

اإلسرائيلي ومحاولة إسرائيل السيطرة على املجرى املائي والتحكم 

فيما بعد باملياه، هذا باإلضافة إلى التحكم التجاري عن طريق 

ميناء إيالت واعتباره بوابة إسرائيل إلى آسيا وأفريقيا.

وحتاول هذه الدراسة حتليل أهم محددات السياسة اإلسرائيلية 

جتاه أفريقيا، لبيان حقيقة الوجود اإلسرائيلي في القارة عبر 

فترات زمنية مختلفة وذلك في محور أول. أما احملور الثاني فيركز 

على تطور العالقات اإلسرائيلية األفريقية منذ بداية التغلغل في 

اخلمسينيات والستينيات ومرورًا بالقطيعة األفريقية إلسرائيل في 

السبعينيات وانتهاء بالعودة الثانية إلسرائيل إلى أفريقيا وما حلق 

بها من تغيرات وحتوالت على مستوى األهداف والسياسات.  وفي 

محوٍر آخر تناولت الدراسة أبرز السيناريوهات لهذه العالقة، ومن 

ثم التطرق إلى كيفية مواجهة تأثيراتها على األمن القومي العربي.  

مقدمة

   لم تكن أفريقيا حديثة العهد في الفكر الصهيوني، بل 

اجتهت نظرة زعماء الصهيونية إلى هذه القارة منذ أواخر القرن 

التاسع عشر. ففي عام 1897 انعقد أول مؤمتر صهيوني عاملي 

»ثيودور  بزعامة  الصهيونية  قادة  ضم  بسويسرا  »بازل«  في 
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عند قيام إسرائيل في العام 1948 لم يكن لها حضوٌر ُيذكر على الساحة األفريقية، ولم 

يكن لألخيرة مكانة واضحة في السياسة اإلسرائيلية. فرغم حديث مؤسسي الحركة 

الصهيونية عن الروابط الثقافية والفكرية والتشابهات التاريخية في تجربة الطرفين، 

أمٌر  وهو  وإثيوبيا،  ليبيريا،  دولتي  على  اقتصرت  الدبلوماسية  إسرائيل  عالقات  أن  إال 

ُيمكن تفهمه في السياق التاريخي لتلك المرحلة التي كانت فيها معظم دول القارة 

خاضعة لالستعمار من ناحية، وكانت مساعي إسرائيل األساسية هي كسب ود القوى 

الكبرى اآلفلة )فرنسا، بريطانيا(، والصاعدة )االتحاد السوفيتي ثم أميركا(.

هيرتسل« إلنشاء »وطن قومي« يجمع شتات اليهود في جميع 

أنحاء العالم. وقد فكر زعماء الصهيونية في مشروعاٍت كثيرة 

وقبرص  كينيا  استعمار  في  فكروا  إذ  الهدف،  هذا  لتحقيق 

واألرجنتني وأستراليا وغيرها.

الرابع في عام 1903 في  وحينما انعقد املؤمتر الصهيوني 

املنظمة الصهيونية أن  البريطانية على  لندن عرضت احلكومة 

متنحها في شرقي أفريقيا »مستعمرة كينيا«.1 

وعندما اجتمع املؤمتر الصهيوني السابع في عام 1905، بعد 

وفاة هيرتسل، ُقرر نهائيًا رفض مشروع كينيا؛ ليتم تركيز جهود 

احلركة الصهيونية على االستيطان في فلسطني؛ لزعمهم أنها 

مهد الديانة اليهودية.

وعند قيام إسرائيل في العام 1948 لم يكن لها حضوٌر ُيذكر 

في  واضحة  مكانة  لألخيرة  يكن  ولم  األفريقية،  الساحة  على 

السياسة اإلسرائيلية. فرغم حديث مؤسسي احلركة الصهيونية 

عن الروابط الثقافية والفكرية والتشابهات التاريخية في جتربة 

الطرفني، إال أن عالقات إسرائيل الدبلوماسية اقتصرت على دولتي 

ليبيريا، وإثيوبيا، وهو أمٌر مُيكن تفهمه في السياق التاريخي لتلك 

املرحلة التي كانت فيها معظم دول القارة خاضعة لالستعمار من 

ناحية، وكانت مساعي إسرائيل األساسية هي كسب ود القوى 

الكبرى اآلفلة )فرنسا، بريطانيا(، والصاعدة )االحتاد السوفيتي 

ثم أميركا( لتأمني وجودها من ناحية أخرى.

وفي أعقاب مؤمتر »باندونغ« عام 1955، وما كشفه من عزلة 

بدول  عالقاتها  توثيق  إلى  إسرائيل  عمدت  اإلسرائيلي،  الكيان 

الستينيات  مرحلة  خالل  وتيرته  تسارعت  الذي  األمر  القارة؛ 

للسياسة  الذهبية  احلقبة  مثلت  والتي  العشرين،  القرن  من 

اخلارجية اإلسرائيلية في القارة األفريقية؛ حيث قفز عدد البعثات 

الدبلوماسية اإلسرائيلية في تلك القارة إلى نحو 32 بعثة في 

أواخر الستينيات وأوائل السبعينيات، ُتغطي معظم دول أفريقيا 

إلى  املبعوثني  وبلغ عدد اخلبراء اإلسرائيليني  الصحراء،  جنوب 

القارة 1800 خبير في مجاالت الزراعة والصحة والتعليم، والتنمية 

اإلقليمية، كما استقبلت إسرائيل اآلالف من املتدربني األفارقة.

الثمانينيات  مطلع  وحتى  أعقاب حرب حزيران 1967،  وفي 

من القرن العشرين، شهدت العالقات الدبلوماسية اإلسرائيلية 

ـ األفريقية تدهورًا تدريجياً، كانت املبادرة فيه للدول األفريقية  ـ

بقطع عالقاتها الدبلوماسية مع إسرائيل ألسباٍب متفاوتة أسفرت 

في محصلتها عن تقلص عدد الدول التي لها روابط دبلوماسية 

ليسوتو،  )ماالوي،  هي  فقط  دول  ثالث  إلى  العبرية  الدولة  مع 

وسوازيالند(. وردًا على ذلك، اجتهت إسرائيل إلى تعزيز التعاون 

لها،  املعادية  األنظمة  لبعض  املناوئة  واحلركات  اجلماعات  مع 

كجنوب السودان، إلى جانب تعزيز عالقاتها بالنظام العنصري 

في جنوب أفريقيا منذ عام 1974.

ـ األفريقية  ورغم تراجع العالقات الدبلوماسية اإلسرائيلية ـ

في احلقبة من 1973 حتى 1978، إال أنها شهدت في املقابل 

تصاعدا في التبادل التجاري بنسبة 100% تقريباً، حيث زادت 

من 54,8 مليون دوالر إلى 104,3 مليون دوالر. كما وشهدت تلك 

الفترة نشاط األجهزة واملؤسسات األمنية والثقافية والعسكرية 

على الساحة األفريقية لتعويض غياب الفرق الدبلوماسية، ما 

يؤكد الطابع البراغماتي للطرفني وحفاظ إسرائيل على » شعرة 

الغنية  تلك  سيما  ال  األفريقية،  الدول  من  كثير  مع  معاوية« 

باملعادن أو التي حتتل مكانة استراتيجية مثل زائير )الكونغو 

الدميقراطية حالياً(، أنغوال، إثيوبيا، أوغندا وجنوب أفريقيا، والدول 

احملاصرة التي حتتاج إلى إمدادات عسكرية مثل ليبيريا، وتوغو، 

وأفريقيا الوسطى.
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وتعتبر الفترة املمتدة من عام 1982 إلى 1993 مبثابة مرحلة 

إعادة البعث في العالقات الدبلوماسية بني إسرائيل وأفريقيا، 

حيث حققت فيها الدبلوماسية اإلسرائيلية جناحًا كبيرًا في 

اختراق جدار احلصار الدبلوماسي املفروض عليها؛ مستغلة في 

ذلك مجموعة من العوامل، في مقدمتها توقيع معاهدة السالم 

ـ اإلسرائيلية في عام 1979، وما تالها من اتفاقيات  املصرية ـ

العالقات  وتراجع  التحرير،  ومنظمة  األردن  من  كل  مع  سالم 

ـ العربية، وشعور  ـ األفريقية بفعل اخلالفات العربية ـ ـ العربية ـ

كثير من الدول األفريقية باليأس واإلحباط بسبب عدم ترجمة 

فضاًل  الواقع،  أرض  على  األفريقي  ـ  ـ العربي  التعاون  وعود 

ما  األفريقية  الساحة  على  العربية  ـ  ـ العربية  الصراعات  عن 

الذي  الوقت  بني مؤيدي ومعارضي السالم مع إسرائيل، في 

كانت فيه دول القارة في أمس احلاجة للدعم، في ظل األوضاع 

السبعينيات  منذ  القارة  بها  مرت  التي  السيئة  االقتصادية 

وعقد الثمانينيات؛ بفعل موجات التصحر واجلفاف في بعض 

األقاليم. ومن العوامل أيضاً، رغبة بعض نظم احلكم في القارة 

أن تكون إعادة العالقات مع إسرائيل جسرًا لكسب ود الواليات 

املتحدة األميركية ودعمها.

وقد شهدت حقبة منتصف الثمانينيات ومطلع التسعينيات 

من القرن املنصرم، استعادة إسرائيل عالقاتها مع عديد من 

دول القارة، من بينها ) إثيوبيا، أفريقيا الوسطى، غينيا، كينيا(، 

وبالتالي عاد النشاط العلني للحضور اإلسرائيلي إلى الساحة 

ـ مع العقد األول مع مطلع األلفية  ـ األفريقية من جديد، وصواًل ـ

ـ إلى مرحلة التبادل الدبلوماسي مع كامل دول القارة  اجلديدة ـ

تقريباً، وهو ما لم يتحقق في أزهى عصور الستينيات، ما شجع 

إسرائيل على السعي إلى اكتساب صفة العضو املراقب في 

االحتاد األفريقي الذي رغم عدم حتققه كشف عن مباركة دول 

أفريقية لهذا املسعى. كما شهد العام 2017 الدعوة إلى عقد 

ـ أفريقية في العاصمة التوغولوية » لومي« لم  قمة إسرائيلية ـ

يكتب لها، أيضاً، االنعقاد.

كانت هذه الفترة نقطة بداية حقيقية النفتاح إسرائيل على الدول 

األفريقية، وتعزيز تلك العالقات في مجاالت التجارة واالقتصاد واألمن 

ـ  ـ والسياسة. فبعدما أعادت الدول التي هي جوهر الصراع العربيـ 

اإلسرائيلي عالقاتها بإسرائيل، لم يعد لدى الدول األفريقية سبب 

في إال أن ُتعيد النظر في أولوياتها، وتسعى وراء حتقيق مصاحلها، 

خاصة أنها رأت في إسرائيل منوذجًا ُيحتذى به، ناهيك عن إقناع 

اإلرهاب،  على  للقضاء  بأنها منوذج حي  األفريقية  للدول  إسرائيل 

وتقدمي نفسها كخبير في هذه املجاالت. 

في املقابل، تعد القارة األفريقية من أولويات السياسة اخلارجية 

في نظر صانع القرار اإلسرائيلي؛ ذلك ملا حتظى به القارة من 

فأفريقيا  وأمنية.  أهمية جيوسياسية واستراتيجية واقتصادية 

الغنية باملوارد الطبيعية واملواد اخلام، ال سيما النفط واليورانيوم 

واألملاس، جتعل منها مطمعًا للدول. 

أهداف السياسة اإلسرائيلية في أفريقيا

انطالقًا من نشأتها املصطنعة في املنطقة ومحاوالتها تقويض 

حتقيق  إسرائيل  حاولت  العربي،  القومي  األمن  ودعائم  أسس 

جملٍة من األهداف في بناء عالقاتها األفريقية.2 وإذا أخذنا في 

االعتبار احلقائق اجليوسياسية واالستراتيجية واالقتصادية املميزة 

للقارة األفريقية استطعنا حتديد خمسة أهداف أساسية للوجود 

اإلسرائيلي فيها وذلك على النحو اآلتي:3

كسر حدة العزلة الدولية التي فرضتها عليها الدول   .1

محاولة  إلى  باإلضافة  فلكها،  في  سار  ومن  العربية 

ــ األفريقية في الحقبة من 1973  ورغم تراجع العالقات الدبلوماسية اإلسرائيلية 

حتى 1978، إال أنها شهدت في المقابل تصاعدا في التبادل التجاري بنسبة %100 

تقريبًا، حيث زادت من 54,8 مليون دوالر إلى 104,3 مليون دوالر. كما وشهدت تلك 

الساحة  على  والعسكرية  والثقافية  األمنية  والمؤسسات  األجهزة  نشاط  الفترة 

األفريقية لتعويض غياب الفرق الدبلوماسية، ما يؤكد الطابع البراغماتي للطرفين 

وحفاظ إسرائيل على » شعرة معاوية« مع كثير من الدول األفريقية.
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من  نوع  وإضفاء  واملساندة،  للتأييد  قواعد  كسب 

الدولية،  الساحة  في  عليها  السياسية  الشرعية 

وبالتالي، فإن أي عالقة مع دولة أفريقية تعني حتييد 

ذلك،  وفق  العربية.  الدول  لتأييد  محتمل  مصدر  أي 

فإن إسرائيل كانت تنظر إلى أفريقيا باعتبارها ساحة 

للنزال بينها وبني العرب وفقًا لقواعد النظرية الصفرية.

كسب تأييد الدول األفريقية من أجل تسوية الصراع   .2

الدول  إلى  النظر  مت  حيث  اإلسرائيلي،  ـ  ـ ـ العربي 

مسبقة  انحيازات  أي  عن  بعيدة  باعتبارها  األفريقية 

لصالح أي من الطرفني.

توراتية  أيديولوجية  أهداف  حتقيق  على  العمل   .3

»منوذج«  دولة  أنها  على  إسرائيل  بتقدمي  خاصة 

لشعب الله املختار. يفسر ذلك أن إسرائيل اعتمدت 

والتنموية  التقنية  املساعدات  تقدمي  على  دائمًا 

للدول األفريقية حتى في حال عدم وجود عالقات 

دبلوماسية رسمية معها.4  

السعي لتحقيق متطلبات األمن اإلسرائيلي من حيث   .4

تأمني كيان إسرائيل وضمان هجرة اليهود األفارقة إلى 

إسرائيل، واحليلولة دون أن يصبح البحر األحمر بحيرة 

عربية، باإلضافة إلى التوسع على حساب متطلبات 

األمن القومي العربي في املنطقة.5

اإلقليمية  الهيمنة  لتحقيق  استراتيجية  قاعدة  بناء   .5

حيث  األطراف(،6  )عقيدة  خالل  من  وذلك  إلسرائيل، 

األمن  نظام  أطراف  من  النيل  على  إسرائيل  تعتمد 

اإلستراتيجية  في  املستهدف  باعتباره  العربي 

اإلسرائيلية.

محددات السياسة اإلسرائيلية في أفريقيا

استنادًا إلى ما سبق، من أهداف، فإنه ميكن اإلشارة إلى 

ـ األفريقية على النحو اآلتي: ـ أبرز محددات العالقة اإلسرائيلية ـ

أواًل: محورية الصراع العربي ـــ اإلسرائيلي:

ـ األفريقية  ـ حقيٌق على أي دارس لتطور العالقات اإلسرائيليةـ 

ـ اإلسرائيلي في  ـ ـ أن يعترف بأهمية ومحورية الصراع العربي ـ

حتديد مسار هذه العالقات، وذلك من أبعاٍد مختلفة:

انعكاسات احلرب الباردة على النظامني اإلقليمي واألفريقي،   .1

فضاًل عن النظام الدولي، واإلدراك اإلسرائيلي ألهمية أفريقيا 

ـ  ـ ـ العربي  الصراع  إدارة  ساحات  من  ساحة  بحسبانها 

العالقات  املد واجلزر في  اإلسرائيلي، عالوة عن أن حركة 

ـ اإلسرائيلية ارتبطت بتطور الصراع، وقد ارتبط  ـ األفريقيةـ 

وانعقاد  أكتوبر 1973،  بحرب  وعودتها  العالقة  هذه  قطع 

مؤمتر مدريد للسالم عام 1991. وقد نظرت إسرائيل منذ 

البداية، إلى أفريقيا باعتبارها قادرة على القيام بدوٍر محوري 

ـ اإلسرائيلي استنادًا  ـ في تسوية محتملة للصراع العربيـ 

إلى عدٍد من احلقائق، أبرزها:

الصداقة املتبادلة بينها وبني كل من العرب واإلسرائيليني. أ. 

حتررها من األبعاد النفسية واألخالقية اخلاصة بطبيعة  ب. 

الصراع في الشرق األوسط.

املكانة األفريقية في املنظومة الدولية:  .2

على الرغم من أن أفريقيا قارة مجهولة بالنسبة للعاملني   

في وزارة اخلارجية اإلسرائيلية في أعوام اخلمسينيات من 

القرن املاضي، إال أنها لم تكن كذلك على مستوى التفكير 

االستراتيجي اإلسرائيلي وذلك مقارنة بقارات العالم األخرى.7

المنصرم،  القرن  من  التسعينيات  ومطلع  الثمانينيات  منتصف  حقبة  شهدت  وقد 

استعادة إسرائيل عالقاتها مع عديد من دول القارة، من بينها ) إثيوبيا، أفريقيا الوسطى، 

غينيا، كينيا(، وبالتالي عاد النشاط العلني للحضور اإلسرائيلي إلى الساحة األفريقية من 

ـ إلى مرحلة التبادل الدبلوماسي  ــ مع العقد األول مع مطلع األلفية الجديدةـ  ـ 
ً
جديد، وصوال

شجع  ما  الستينيات،  عصور  أزهى  في  يتحقق  لم  ما  وهو  تقريبًا،  القارة  دول  كامل  مع 

إسرائيل على السعي إلى اكتساب صفة العضو المراقب في االتحاد األفريقي.
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اجلاليات اليهودية في أفريقيا:  .3

متفاوتة  يهودية  جاليات  أفريقيا حتتضن  أن  املعلوم  من   

هذه  حجم  كان  وإذا  والتأثير.  القوة  ومتباينة  األحجام 

اجلاليات، خارج جمهورية جنوب أفريقيا، هو جّد متواضع 

إال أن وضعها االقتصادي في بعض دول أفريقيا جنوب 

ميكن  وال  والتأثير.8   بالقوة  يتسم  كينيا  مثل  الصحراء 

توجيه  في  اليهودية  اجلاليات  متغير  أهمية  من  التقليل 

ـ األفريقية، إذ إن نحو %20  ـ وتخطيط العالقات اإلسرائيليةـ 

من إجمالي املهاجرين اليهود إلى إسرائيل خالل الفترة من 

ـ 1995( هم من أفريقيا.9  ـ ـ ـ )1948 ـ

املصالح االقتصادية والتجارية:  .4

املعدنية  بثرواتها  غنية  األفريقية  القارة  أن  املعلوم  من   

والطبيعية، فهي متتلك العديد من املعادن واملواد اخلام املهمة 

مثل املاس والذهب واخلشب والكاكاو والنب والزيت. كما تنتج 

العديد من الدول األفريقية مثل نيجيريا وأنغوال والغابون 

وخليج غينيا وشرق أفريقيا كميات كبيرة من النفط.10 

املصالح االستراتيجية:  .5

وأرتيريا  إثيوبيا  سيما  وال  األفريقي،  القرن  منطقة  متثل   

أهمية استراتيجية خاصًة إلسرائيل حيث إنها قريبة من 

باب املندب الذي يتحكم في مدخل البحر األحمر اجلنوبي، 

فضاًل عن أهميتها اإلستراتيجية بالنسبة للممرات البحرية 

أفريقيا. كما تسعى  الشرق وجنوب  إلى  املتجهة  واجلوية 

إسرائيل إلى اختراق احلزام اجلنوبي لألمن القومي العربي 

ـ األفريقية مثل كينيا وأوغندة،  في مناطق التماس العربية ـ

السالم(  و)دار  غينيا  في  )مومباسا(  مينائي  فإن  ولذلك، 

التجارة  حلركة  بالنسبة  كبرى  أهمية  ميثالن  تنزانيا  في 

اإلسرائيلية املتجهة إلى الشرق األقصى وجنوب أفريقيا.

العامل اإلسالمي:  .6

تعد أفريقيا قارة اإلسالم، حيث أن معتنقي اإلسالم فيها   

ميثلون األغلبية العددية مقارنة بأصحاب الديانات السماوية 

اختراقها  وراء  من  إسرائيل  وتسعى  األخرى.  والتقليدية 

للساحة األفريقية إلى حتييد املتغير الديني في الصراع 

ـ اإلسرائيلي. فالتعاون مع أفريقيا املسلمة يعني  ـ العربي ـ

إمكانية استبعاد الصدام بني إسرائيل والعالم اإلسالمي.

طبيعية الدولة والنظام احلاكم في أفريقيا:  .7

وثيقًا  ارتباطًا  األفريقية  ـ  ـ ـ اإلسرائيلية  العالقات  ارتبطت   

الراديكالية  فالنظم  فيها.  السائدة  والنظم  الدولة  بطبيعة 

التي تبنت صيغة أفريقية للماركسية مثل )منغوال وموزمبيق 

وغينيا بيساو( لم يكن لديها أي روابط بالدولة العبرية على 

الدول  أن  كما  السوفييتي.  االحتاد  سقوط  قبل  اإلطالق 

مثل  احلكم  نظام  في  الراديكالية  الطبيعة  ذات  األفريقية 

)مدغشقر والكونغو برازفيل وبينني( قد واصلت مقاطعتها 

إلسرائيل في أعقاب قطع الروابط الدبلوماسية بعد حرب 

أكتوبر 1973. 11

العوامل الدولية:  .8

مارست بعض العوامل النابعة من تطور النظام الدولي تأثيرا   

ـ األفريقية، ففي  ـ ـ ملموسًا على حركة العالقات اإلسرائيليةـ 

للغرب، وال سيما  املوالية  الدول  كانت  الباردة  زمن احلرب 

الواليات املتحدة مثل كينيا وكوت ديفوار حتافظ على عالقات 

وثيقة مع إسرائيل. أما الدول املوالية لالحتاد السوفييتي 

مثل أنغوال وموزمبيق فإنها كانت أكثر عداًء إلسرائيل، وفي 

املقابل، فإن الدول غير املنحازة مثل تنزانيا في عهد نيريري 

أو مالي في عهد كييتا، فإن سلوكها اخلارجي إزاء إسرائيل 

اتسم بالتناقض الواضح.12

من المعلوم أن أفريقيا تحتضن جاليات يهودية متفاوتة األحجام ومتباينة القوة 

جّد  هو  أفريقيا،  جنوب  جمهورية  خارج  الجاليات،  هذه  حجم  كان  وإذا  والتأثير. 

متواضع إال أن وضعها االقتصادي في بعض دول أفريقيا جنوب الصحراء مثل كينيا 

يتسم بالقوة والتأثير.  وال يمكن التقليل من أهمية متغير الجاليات اليهودية في 

توجيه وتخطيط العالقات اإلسرائيلية ـــ األفريقية.
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العالقات اإلسرائيلية ــــ األفريقية: 

مراحل وتحوالت

التغلغل اإلسرائيلي في أفريقيا مردودات  شهدت سياسات 

متباينة، وميكن في هذا السياق التمييز بني مرحلتني أساسيتني، 

وهما: أوالً: مراحل العالقة ما قبل عام 1991، وهي: مرحلة محاوالت 

واالزدهار  الدبلوماسي  والتراجع  التأسيس،  ثم  ومن  االختراق، 

ـ اإلسرائيلي  ـ التنافس العربي  االقتصادي، وصواًل إلى مرحلة 

في العالقات مع أفريقيا، وثانياً: مرحلتا العالقات ما بعد عام 

1991، وتتضمن مرحلة العودة وتطبيع العالقات )1991–2001(، 

ومرحلة ترسيخ العالقات منذ عام )2001–2018(.

مرحلة محاوالت االختراق )1948–1956(  .1

لالستعمار  خاضعة  الصحراء  جنوب  أفريقيا  كانت  لقد   

وليبيريا(  )أثيوبيا  هما  فقط  دولتني  باستثناء  األوروبي 

وكلتاهما معزولتان متامًا عن إسرائيل. وعلى الرغم من إبداء 

كل من اإلمبراطور األثيوبي هيال سيالسي والرئيس الليبيري 

تومبان تعاطفًا مع إسرائيل خالل مناقشات خطة التقسيم 

في األمم املتحدة، فإنهما لم يرغبا في إقامة عالقات مع 

دولة متتلك العديد من األعداء، على أن نقطة التحول التي 

دفعت إلى حدوث حتول كبير في الدبلوماسية اإلسرائيلية 

جتاه أفريقيا متثلت في عقد مؤمتر باندوجن عام 1955. 13 

مرحلة التأسيس واالعتراف )1956–1967(:  .2

بدأت إسرائيل عقب حرب السويس 1956 تندفع نحو إقامة   

التبادل  معدل  وأخذ  األفريقية،  الدول  مع  وثيقة  عالقات 

التجاري بينها وبني غرب أفريقيا ينمو بشكٍل ملحوظ، وقد 

ساعد على ذلك إقامة خطوط مالحية مباشرة ) شركة تسيم( 

بني إسرائيل وغرب أفريقيا، واتخذت من العاصمة الليبرالية 

»منروفيا« مركزًا رئيسًا للشبكة املالحية األفرو إسرائيلية.

اخلارجية  وزيرة  مائير  غولدا  قامت   1956 العام  وفي   

مثل  األفريقية  الدول  من  لعدد  بزيارة  آنذاك،  اإلسرائيلية، 

وبني  العاج.  وساحل  وليبيريا  وغانا  ونيجيريا  السنغال 

عامي 1958 و1959، قام بعض رؤساء الدول األفريقية بزيارة 

إسرائيل، كما وساعدت موجة االستقالل التي اجتاحت الدول 

األفريقية عام 1960، على ازدهار الدبلوماسية اإلسرائيلية 

اتخذت  و1962   1961 عامي  وخالل  األفريقية،  القارة  في 

أكثر،  رسميًا  شكاًل  اإلسرائيلية  ـ  ـ ـ األفريقية  العالقات 

للعالقات،  الزيارات الرسمية هي الطابع املميز  وأصبحت 

رئيس الوزراء اإلرسائييل ليفي اشكول يف حفل تخريج مظليني كونغوليني يف قاعدة تدريب يف إرسائيل يف أيلول 1963.
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وأصبح وصول وفود وزارية أفريقية إلى إسرائيل حدثًا يقع 

كل يوم.14 

وفي كانون األول 1963، قامت غولدا مائير بزيارة ثانية لشرق   

أفريقيا شملت كينيا حلضور احتفاالت استقاللها، وقامت 

الثانية في تشرين األول 1964.  الزيارة  أثيوبيا في  بزيارة 

وبحلول عام 1966، كانت إسرائيل حتظى بتمثيل دبلوماسي 

في جميع الدول األفريقية املستقلة جنوب الصحراء باستثناء 

الصومال وموريتانيا، ومع ذلك، فإن أفريقيا كانت مبثابة 

ـ اإلسرائيلي.15  ـ ساحة للتنافس العربي ـ

االقتصادي  واالنكماش  الدبلوماسي  التراجع  مرحلة   .3

:)1979–1967(

ـ األفريقية في هذه الفترة  ـ ـ اتسمت العالقات اإلسرائيلية ـ  

مدركات  تغير  بعد  خاصًة  وامللحوظ،  التدريجي  بالتدهور 

ـ اإلسرائيلي، ويعزى  ـ األفارقة فيما يتعلق بالصراع العربي ـ

ذلك إلى جناح اجلهود العربية في كٍل من منظمة الوحدة 

األفريقية واألمم املتحدة في استصدار قرارات بإدانة إسرائيل 

وسياساتها التوسعية من جرّاء احتاللها ألراٍض عربية جديدة 

في حرب عام 16،1967 واستمر االنحدار في منحنى العالقات 

مع اشتعال حرب أكتوبر سنة 1973، وما تالها من صدور 

قرار منظمة الوحدة األفريقية بالتضامن مع مصر، حيث بلغ 

عدد الدول األفريقية التي قطعت عالقتها بإسرائيل إلى 42 

دولة، وهي جميع الدول األعضاء في منظمة الوحدة األفريقية 

آنذاك فيما عدا جنوب أفريقيا17 والدول املرتبطة معها بعالقات 

خاصة مثل ماالوي وليسوتو وسوازيالند، وعلى الرغم من 

املوقف األفريقي املعلن ضد إسرائيل، إال أن إسرائيل ظلت 

سبق  التي  األفريقية  الدول  من  عدٍد  مع  قوية  عالقٍة  على 

وأعلنت مقاطعتها بشكٍل سري غير رسمي.18

مرحلة االنفراج وحتسني العالقات )1979–1991( :  .4

جاءت زيارة السادات للقدس في تشرين الثاني عام 1977   

ـ اإلسرائيلي،  ـ لتشكل نقطة حتول في التقارب األفريقيـ 

فهذه الزيارة أسهمت في انفراج العالقات؛ حيث شهد 

عقد الثمانينيات من القرن املاضي مرحلة بناء وازدهار 

فيها، فزاد عدد الدول األفريقية التي استأنفت عالقاتها 

املساعدات  أشكال  وتنوعت  زادت  كما  إسرائيل،  مع 

اإلسرائيلية لتلك الدول لتبدأ مسيرة اخلطوات العكسية 

في إعادة العالقات، وُتوج ذلك من قبل زائير عام 1982، 

العسكرية  للمساعدات  ماّسة  حاجة  في  كانت  حيث 

اإلسرائيلية حينها، خاصًة في ميدان تدريب اجليوش، 

قيام  على  تنص  عسكرية  مبعاهدة  زائير  فارتبطت 

إسرائيل بإعادة بناء اجليش الزائيري، وإيفاد مستشارين 

عسكريني إليها لتدريب سالح البحرية،19 وجاء رد الفعل 

العربي متمثاًل في سحب السفراء العرب من العاصمة 

للتنمية  العربي  املصرف  وإيقاف  كينشاسا،  الزائيرية 

االقتصادية كل معامالته مع زائير، وهو ما جعل الدول 

األفريقية ُتعيد التفكير جديًا في عواقب إعادة العالقات 

الدبلوماسية مع إسرائيل، وباستثناء بعض الدول التي 

 ،1988 عام  كينيا  مثل  إسرائيل  مع  عالقاتها  أعادت 

الدول  ظلت   ،1989 عام  وإثيوبيا  الوسطى  وأفريقيا 

إلسرائيل،  الدبلوماسية  باملقاطعة  ملتزمة  األفريقية 

على األقل على املستوى الرسمي، وكذلك على املستوى 

اجلماعي الذى عبرت عنه منظمة الوحدة األفريقية، ولم 

يكن إلسرائيل متثيل دبلوماسي إال في 10 دول أفريقية 

5 منها على مستوى السفراء، و5 على مستوى مكاتب 

لرعاية املصالح.20

تأثيرا ملموسًا على حركة  الدولي  النظام  النابعة من تطور  العوامل  مارست بعض 

الموالية  الدول  كانت  الباردة  الحرب  زمن  ففي  األفريقية،  ــــ  اإلسرائيلية  العالقات 

المتحدة مثل كينيا وكوت ديفوار تحافظ على عالقات  الواليات  للغرب، وال سيما 

وموزمبيق  أنغوال  مثل  السوفييتي  لالتحاد  الموالية  الدول  أما  مع إسرائيل.  وثيقة 

فإنها كانت أكثر عداًء إلسرائيل.
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ثانيًا: مرحلتا العالقات ما بعد 1991:

مرحلة العودة وتطبيع العالقات )2001-1991(:  .1

شهدت هذه املرحلة استئناف العالقات بني إسرائيل وأفريقيا   

مرة أخرى، ال سيما خالل عامي 1991 و1992، ويعود ذلك إلى 

التغيرات في النظام الدولي وانعكاساته اإلقليمية، وسقوط 

النظم الشعوبية واملاركسية اللينينية في أفريقيا، باإلضافة 

إلى الدخول في العملية السياسية بني العرب وإسرائيل منذ 

مؤمتر مدريد.21

منذ عام 1991 وحتى عام 2001، شهدت العالقات اإلسرائيلية   

ـ األفريقية مرحلة »العودة وتطبيع العالقات«، فمع انعقاد  ـ

مؤمتر مدريد عام 1991، شهدت تلك العالقات دفعة قوية؛ إذ 

جنحت في استئناف عالقاتها الدبلوماسية مع عدد كبير 

من الدول األفريقية، ففي بداية 1992، استؤنفت العالقات 

مع كل من نيجيريا ثم سيراليون وبنني وغامبيا. وفي 1993، 

استؤنفت العالقات مع دول: موريشيوس ثم الغابون وبوركينا 

فاسو وبتسوانا، وفي العام 1994، مع دول مدغشقر ثم غينيا 

االستوائية وأوغندا وغانا والسنغال ورواندا.22

مرحلة التطبيع وازدهار العالقات ) 2018-2001(:  .2

ُيعتبر مؤمتر مدريد للسالم، واتفاق أوسلو، واتفاق وادي عربة   

ـ األفريقية، فقد  من أهم أسباب عودة العالقات اإلسرائيليةـ 

متكنت إسرائيل بعدها من استعادة عالقاتها مع معظم 

الدول األفريقية، وهو ما ساعدها على تخطي قرار اجلمعية 

واعتبرت  اتخاذه عام 1975  الذي مت  املتحدة  العامة لألمم 

ومنذ  العنصرية،  أشكال  من  شكاًل  الصهيونية  مبوجبه 

ـ األفريقية –على  ـ عام 2001 شهدت العالقات اإلسرائيلية ـ

املستوى الرسمي- تقاربًا ملحوظًا في صورة نشاط سياسي 

واقتصادي ودبلوماسي، فقد زاد معدل زيارات وزير اخلارجية 

اإلسرائيلي واملبعوثني التي كان محورها توطيد العالقات 

بني الطرفني، وكما شهدت العالقات الثنائية تعاونًا عسكريًا 

بني إسرائيل وكل من كينيا وإريتريا في مواجهة العمليات 

»اإلرهابية«.23

ولسعيها في اخلروج من عزلتها املفروضة عليها واحلصول   

عالقات  إقامة  إلى  إسرائيل  جلأت  الدولية  الشرعية  على 

دبلوماسية مع أكبر عدد ممكن من الدول األفريقية، متهيدًا 

إلقامة عالقات اقتصادية وعسكرية، كما أنها حاولت تغيير 

الصورة العنصرية املرسومة عن الكيان الصهيوني من خالل 

وسائل اإلعالم التي تنشر ثقافتها، وبحلول عام 2010 كانت 

دولة   44 مع  عالقتها  استئناف  في  قد جنحت  إسرائيل 

أفريقية. وما يدلل على إدراك املسؤولني اإلسرائيليني أهمية 

العالقة مع أفريقيا قيام رئيس الوزراء اإلسرائيلي، بنيامني 

نتنياهو، في 4 متوز 2016 بجولٍة شملت 4 دول في شرق 

أفريقيا بدأها بأوغندا وتبعها متوجهًا إلى كينيا ثم رواندا 

وأخيرًا إثيوبيا.24

وميكن إجمال أهداف زيارة نتنياهو لدوٍل أفريقية في: سعي   

إسرائيل إلى تعزيز تواجدها داخل القارة األفريقية، وتوسيع 

قاعدة عالقاتها الدبلوماسية مع دول حوض النيل للتأثير 

على حصة مصر والسودان، وتشجيع إثيوبيا على املُضي 

قدمًا في بناء سد النهضة،25 إلى جانب اخلروج من حالة 

العزلة السياسية، وكسب شركاء آخرين في القارة السمراء 

بهدف كسب أصوات هذه الدول في احملافل الدولية، باإلضافة 

اإلسرائيلية  للمنتجات  جديدة  أسواق  فتح  محاولة  إلى 

أزمة  والتكنولوجية خاصَة في ظل وجود  منها  العسكرية 

اقتصادية عاملية ومحلية.26

مع  وثيقة  عالقات  إقامة  نحو  تندفع   1956 السويس  حرب  عقب  إسرائيل  بدأت 

الدول األفريقية، وأخذ معدل التبادل التجاري بينها وبين غرب أفريقيا ينمو بشكٍل 

بين  تسيم(  شركة   ( مباشرة  مالحية  خطوط  إقامة  ذلك  على  ساعد  وقد  ملحوظ، 

رئيسًا  مركزًا  »منروفيا«  الليبرالية  العاصمة  من  واتخذت  أفريقيا،  وغرب  إسرائيل 

للشبكة المالحية األفرو إسرائيلية.
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وفي اآلونة األخيرة، تطورت العالقات بصورة كبيرة، خاصًة   

بعد أن وجهت توغو دعواتها إلى 54 دولة أفريقية للمشاركة 

املقرر  من  كان  التي  اإلسرائيلية-األفريقية،  القمة  في 

املتوقع  من  وكان   2017 األول  تشرين  نهاية  في  انعقادها 

أنه  فيها، إال  أفريقية  مشاركة ما بني 20-30 رئيس دولة 

تقرر إلغاء القمة، حيث بررت تل أبيب إلغاء القمة بتصاعد 

األحداث التي تشهدها املنطقة وعدم االستقرار الذي تشهده 

يعود  السبب  أن  التقديرات  رّجحت  فيما  املضيفة،  الدولة 

والعديد  الفلسطينية  السلطة  مارستها  التي  للضغوطات 

من الدول العربية.27  وفي تشرين الثاني 2017 قام نتنياهو 

بزيارة إلى كينيا للمشاركة في مراسم أداء القسم اخلاصة 

الثانية،  للمرة  االنتخابات  في  فوزه  بعد  كينياتا  بالرئيس 

خالل  أفريقيا  إلى  لنتنياهو  زيارة  ثالث  الواقع  في  وهي 

العام والنصف املاضيني، وقد التقى خالل زيارته برؤساء 

كل من )تنزانيا وأوغندا وزامبيا ورواندا وتوجو وبوتسوانا 

وناميبيا( ، ورئيس حكومة إثيوبيا، ونائب رئيس نيجيريا، 

وبقادة آخرين.28

وخالصة القول: إن هناك خصوصية للتعامل اإلسرائيلي مع 

أفريقيا؛ حيث ينفرد هذا التعامل بدرجٍة عالية من اخلصوصية 

تشبه عملية البناء املعماري، تتكون من ثالث مراحل:29

الربط  في  تتمثل  األساس:  ووضع  األرض  تسوية  أوالها:   -

األيديولوجي واحلركي بني إسرائيل وحركة اجلامعة األفريقية 

والزنوجية وغيرها من احلركات األفريقية.

احلكم  أنظمة  تدعيم  في  تتمثل  البناء:  مرحلة  وثانيتها:   -

املتعاونة واملوالية إلسرائيل في القارة، وتوسيع دور حركات 

املعارضة في الدول غير املوالية إلسرائيل؛ لنشر حالة من 

عدم االستقرار السياسي.

وثالثتها:  مرحلة التجميل: تتمثل في تقدمي إسرائيل عروضًا   -

األفريقية،  للدول  والعينية  املادية  املساعدات  من  سخية 

والتنمية  للتقدم  منوذجًا  الدول  هذه  نظر  في  تبدو  حتى 

والدميقراطية.

رؤية مستقبلية للعالقات اإلسرائيلية ــ األفريقية

تصورات  توقع  ميكن  معطيات،  من  سلف  ما  ضوء  في 

املنظور،  ـ األفريقية في املدى  ـ للعالقات اإلسرائيلية  مستقبلية 

تكاد أن تشي بها تطورات األحداث، عبر مختلف مراحل العالقات 

التي مت تناولها في الدراسة، وهذه السيناريوهات هي:

التصور األول: إذا استمر النمط احلالي لتطور هذه العالقات، 

على الوتيرة نفسها والعمق نفسه من التغلغل اإلسرائيلي في 

القارة، واستسلم األفارقة للواقع املفروض، وتهافت العرب على 

جديدة  مرحلة  مشارف  على  فسنكون  إسرائيل؛  مع  التطبيع 

من مراحل تطور العالقة، وهي مرحلة الهيمنة اإلسرائيلية على 

أغلبية دول القارة، املدعومة أميركيًا حتت تأثيرات النظام الدولي 

»أحادي القطبية«. 

من  املتحدة  الواليات  تخفيف  مت  حال  في  الثاني:  التصور 

درجة وكثافة مساندتها إلسرائيل، واستفادة األفارقة من تناقض 

املصالح، وتشابك العالقات الدولية بني القوى الكبرى، خصوصًا 

العالقات  تنامي  وتيرة  فإن  وروسيا؛  والصني  األوروبي،  االحتاد 

على  إسرائيل  وستعتمد  ستتباطأ،  األفريقية  ـ  ـ اإلسرائيلية 

أدوات »القوى املستترة«، في تغلغلها في القارة األفريقية، وتكون 

األوضاع، وقتذاك، على قاعدة » ال غالب وال مغلوب«.

إلى  والعربية  الدول األفريقية  تنبهت  الثابت: في حال  التصور 

مخاطر التغلغل اإلسرائيلي في أفريقيا على أمنها القومي، ومجالها 

نقطة  لتشكل   1977 عام  الثاني  تشرين  في  للقدس  السادات  زيارة  جاءت 

الزيارة أسهمت في انفراج  ـــ اإلسرائيلي، فهذه  التقارب األفريقي  تحول في 

العالقات؛ حيث شهد عقد الثمانينيات من القرن الماضي مرحلة بناء وازدهار 

كما  إسرائيل،  مع  عالقاتها  استأنفت  التي  األفريقية  الدول  عدد  فزاد  فيها، 

مسيرة  لتبدأ  الدول  لتلك  اإلسرائيلية  المساعدات  أشكال  وتنوعت  زادت 

الخطوات العكسية في إعادة العالقات.
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احليوي، ودورها اإلقليمي، وتبنت استراتيجيات فاعلة، محورها األول: 

تعرية األساطير واألكاذيب التي تروجها إسرائيل كغطاء لتغلغلها في 

ـ العربي، عبر جميع  القارة، ومحورها اآلخر: تنشيط التعاون األفريقيـ 

للهيمنة  احملاالت، والعمل املشترك على وقف الهرولة، واالستسالم 

ـ األفريقية ستنحسر نسبياً،  اإلسرائيلية، فإن العالقات اإلسرائيليةـ 

وهو تصور مستبعد في املدى املنظور.

ـ وفق معطيات األوضاع  وبقدر ما يبدو التصور الثالث بعيدًاـ 

املتدهورة على الصعيدين العربي واألفريقي بقدر ما يكون التصور 

األول قريباً، وفقًا للمعطيات نفسها، ويظل التصور الثاني هو 

األقرب ملنطق املصالح الوطنية القومية، في املستقبل القريب، 

لو ُغلبت املصلحة القومية. 

أبرز نتائج الدراسة

العسكري  الوجود  من  وعميقة  عالية  درجة  وجود  تبني   .1

ال ميكن  بحيث  األفريقية،  القارة  في  اإلسرائيلي  واألمني 

مرتبط  األفريقية  النخب  أغلب  ألن  احتواؤه؛  أو  حتجيمه 

ومن  القارة،  في  اإلسرائيلي  واألمني  العسكري،  بالوجود 

ناحية أخرى تبني وجود عالقات عسكرية وأمنية إلسرائيل 

مع زعماء احلرب، وشركات األمن، واملرتزقة، وجتار السالح 

في قارة أفريقيا.

تعود دوافع التمسك األفريقي بالعالقة مع إسرائيل إلى عوامل   .2

ذاتية تتصل بجاذبية األمنوذج اإلسرائيلي، والترابط العضوي 

مع الواليات املتحدة، وغياب الدور العربي في أفريقيا.

أهم مناطق التواجد اإلسرائيلي في أفريقيا تتمثل في:  .3

حوض نهر النيل والقرن األفريقي، وذلك للتأثير على  أ. 

األمن القومي املصري بصفة خاصة؛ وبالتالي توجيه 

دفة السياسة اخلارجية املصرية ملزيٍد من املرونة، وعدم 

احلسم في القضايا املصرية والعربية املصيرية.

غرب القارة؛ لوجود الثروات التعدينية، وأهمها النفط. ب. 

عليه  حتصل  الذي  األملاس،  لوجود  القارة؛  جنوب  ت. 

الشركات اإلسرائيلية بأسعاٍر زهيدة، ثم تعيد تصديره 

بأسعاٍر مرتفعة، وميثل ذلك أحد أهم عوامل توازن ميزان 

املدفوعات اإلسرائيلي.

في  تتمثل  أفريقيا  في  اإلسرائيلي  التغلغل  أدوات  أهم   .4

القوى  استخدام  على  املرتكزة  التقليدية،  غير  املداخل 

الناعمة متمثلة في البعد العقدي، والثقافي، والرياضي، 

ومدخل السلوك التصويتي.

السبيل إلى المواجهة!!

على  األفريقية  ـ  ـ ـ اإلسرائيلية  العالقة  تأثيرات  مواجهة  إن 

بأموٍر  القيام  العرب  على  يحتم  القومي  وأمنه  العربي  الوطن 

عديدة، أهمها:

الثقافي  املخزون  تعكس  التي  املفاهيم  تصحيح  إعادة   .1

واحلضاري املتعلق بالعروبة واإلسالم، واألفريقانية، وإزالة أي 

إمكانية متصورة للصدام. أي العمل على تصحيح الصورة 

الذهنية والقوالب اجلامدة املرتبطة عند كل طرف.

عدم اختزال العالقات مع دول املنطقة في مجال واحد من   .2

املقايضات السياسية واملقابل التجاري. 

مؤسسات  سيما  ال  احلكومي،  غير  املدخل  على  التركيز   .3

ومنظمات املجتمع املدني.

الدول  لبعض  الناعمة  القوة  ووسائل  مدخل  على  التوكيد   .4

العربية الكبرى مثل مصر واجلزائر والسعودية والصاعدة 

كقطر، وذلك من أجل كسب عقول األفارقة وقلوبهم. يعني 

ذلك احتواء النفوذ اإلسرائيلي في أفريقيا من خالل أدواته 

وآلياته نفسها.

العاملي  اإلمبريالي  النظام  ظل  في  املطروحة  التحديات  إن 

اجلديد هي جد خطير، كما أن الهجمة اإلسرائيلية الراهنة على 

جوارنا األفريقي تعد أشد خطراً، ومن ثم فإن االستجابة لها ال 

بد أن يكون على املستوى نفسه من اجلدية. 

إن حتديات العوملة الراهنة وما تفرضه من مخاطر على كل 

التالحم  عودة  بأهمية  تقضي  واألفريقي  العربي  الشعبني  من 

كافة  أجندة  على  ينعكس  ما  وهو  الطرفني،  بني  والتضامن 

سيما  وال  الفريقني،  لدى  املشترك  اجلماعي  العمل  تنظيمات 

االحتاد األفريقي وجامعة الدول العربية. ومن أجل حتقيق ذلك، 

حوار  تأسيس  في  الشروع  يدعم  أن  السياسي  للموقف  بد  ال 

كافة  خالله  من  تطرح  واألفارقة  العرب  بني  جديد  استراتيجي 

القضايا املشتركة بهدف الوصول إلى رؤية ملواجهة تلك القضايا 

التي تفرضها إسرائيل ضد اجلانبني.
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