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مقدمة
 

واســتراتيجيًا،  عســكريًا  تســيطر  »لكــي 
كان  اقتصاديــًا«،  تســيطر  أن  أواًل  عليــك 
هــذا ملخــص الخطــة اإلســرائيلية لالنتشــار 
فــي أفريقيــا. منــذ تأســيس دولــة اســرائيل 
فــي العــام 1948 كانــت القــارة األفريقيــة 
– ومــا زالــت – جــزءا أساســيا وهامــا مــن 
ــي  ــت ف ــل وكان ــرائيلية، ب ــات االس المخطط
االســتيطان  مشــروع  مــن  جــزءاً  البدايــة 
ــدول  ــض ال ــار بع ــم اختي ــث ت ــي حي الصهيون
وطنــا  وأوغنــدا  كينيــا  مثــل  اإلفريقيــة 
مقترحــا ِلـــ »الشــعب اليهــودي«، أو موقعــا 
بديــال لتوطيــن اليهــود فــي حالــة فشــل 
المركــز األصلــي »فلســطين«. حيــث اهتــم 
بهمــا  وايزمــان  وحاييــم  هرتــزل  ثيــودور 
بشــكل خــاص، وقــد رحــب هرتــزل بالفكــرة 
ــًا  ــا مكان ــط أفريقي ــرق ووس ــي ش ــه رأى ف ألن
مناســبًا، خاصــة وأن هنــاك تواجــدا لليهــود 
المقترحــات  لكــن جميــع هــذه  األفارقــة، 
تــم رفضهــا واســتبعادها نهائيــا بعــد وفــاة 
موقعــا  فلســطين  تبنــي  وتــم  “هرتــزل”، 
ــي،  وحيــدا للمشــروع االســتيطاني الصهيون
ــادس  ــي الس ــر الصهيون ــي المؤتم ــك ف وذل

.1903 عــام 

 ظلــت اســرائيل تســعى لتقويــة وتنميــة 
فــي  األفريقيــة  الــدول  مــع  عالقاتهــا 
والتجاريــة  االقتصاديــة  المجــاالت،  جميــع 
واألمنيــة.  والدبلوماســية  والسياســية 
ــن  ــا بي ــات تذبذب ــذه العالق ــهدت ه ــد ش وق
الحقــب  مختلــف  خــالل  وهبــوط  صعــود 
الظــروف  التــي مــرت بهــا وفقــا لطبيعــة 
الجيوسياســية التــي تمــر بهــا المنطقــة، 
األوســط  الشــرق  منطقــة  وباألخــص 
وشــمال أفريقيــا التــي تضــم أكبــر الــدول 
الجزائــر  المســاحة،  حيــث  مــن  األفريقيــة 
والســودان، وكذلــك مــن حيــث الســكان، 
مصــر. وبالتالــي تصنــف اســرائيل خارطــة 
مصالحهــا فــي افريقيــا فــي ثــالث محــاور، 
االفريقيــة،  الصحــراء  جنــوب  دول  وهــي: 
ودول شــرق القــارة، وبالذات القــرن االفريقي، 
ودول شــمال افريقيــا والتــي تعتبرهــا جــزءا 
ــة وال  ــدان العربي ــط والبل ــرق االوس ــن الش م
تقــع ضمــن دائــرة افريقيــا فــي الخارجيــة 
التقريــر علــى  االســرائيلية. وســيركز هــذا 
جنــوب  القــارة  بــدول  اســرائيل  عالقــة 
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عالقة اسرائيل مع دول أفريقيا ذات األغلبية المسلمة:

 بعــد زيــارة الرئيــس التشــادي ادريــس ديبي الى إســرائيل في نوفمبــر 2017 بعد أن قطعت 
تشــاد عالقتهــا مــع إســرائيل فــي عــام 1973. أشــارت وســائل االعــالم االســرائيلية إلــى أن 
العالقــات مــع تشــاد تفتــح البــاب أمــام آفــاق جديــدة مــن سياســة اســرائيل تجــاه الــدول 
ــارة رئيــس الــوزراء االســرائيلي بنياميــن  ذات األغلبيــة المســلمة فــي أفريقيــا. وعقــب زي
نتنياهــو إلــى تشــاد فــي ينايــر 2019، أعلــن صراحــة مــن هنــاك أن هــذه الزيــارة كان هدفهــا 

 التمهيــد الســتعادة العالقــات مــع مالــي والنيجــر ذات االغلبيــة المســلمة.
وتريــد إســرائيل االســتفادة مــن التقــارب مــع تشــاد خاصــة أنهــا تمتــاز بموقــع اســتراتيجي 
هــام نســبًي بالنســبة الــى اســرائيل فهــي تقــع بالجــوار مــن الســودان وجنــوب ليبيــا وهمــا 
دولتــان كانــا يتخــذان مواقــف متشــددة مــن اســرائيل، وبالنســبة لهــا الدخــول فــي 
عالقــات مــع تشــاد يعنــى فتــح بــاب للتواجــد بالقــرب مــن هــذه الــدول، فــي الوقــت الــذي 
ــة  كثفــت اســرائيل مــن اتصاالتهــا مــع الــدول االفريقيــة ذات االغلبيــة المســلمة الواقع

 جنــوب الصحــراء الكبــرى.
كمــا يعــد توقيــع »اتفــاق االبراهيمــي« فــي أبوظبــي فــي أغســطس 2020، وتطبيــع العالقات 
بيــن دولــة االمــارات العربيــة المتحدة واســرائيل، وزيــارة نتنياهــو ألوغندا في فبرايــر 2020م 
ــن  ــاء بي ــارة بلق ــت الزي ــث توج ــدد حي ــاء ج ــن حلف ــث ع ــياق البح ــي س ــة ف ــة بالغ ذات أهمي
نتنياهــو ورئيــس مجلــس الســيادة الســوداني الفريــق عبدالفتــاح البرهــان وبدايــة تطبيــع 
العالقــات بيــن الســودان واســرائيل، وكذلــك االتفــاق علــى اقامــة العالقــات الدبلوماســية 

بيــن البلديــن، وبــدء كذلــك تســيير خــط طيــران مباشــر بيــن كمبــاال وتــل أبيــب.

العالقات اإلسرائيلية الجديدة مع دول أفريقيا جنوب الصحراء:
 

 »العالــم القديــم يحتضــر، لقــد حــان الوقــت كــي تغــزو اســرائيل أفريقيــا«، هــذا مــا تصــدر 
العناويــن فــي صحيفــة »معاريــف« فــي أثنــاء نشــرها لتقريــر أعــده مراســلوها فــي تغطيــة 
 ،2016 لزيــارة رئيــس الــوزراء االســرائيلي بنياميــن نتنياهــو ألربــع دول أفريقيــة عــام 
وتتابــع الصحيفــة قولهــا ان علــى اســرائيل تغييــر رؤيتهــا للــدول الغربيــة كالعــب وحيــد 
ومركــزي فــي الحلبــة الدوليــة، وال بــد مــن تعزيــز عالقــات اســرائيل مــع الــدول األفريقيــة 

ــة البديهيــات والمســلمات. جنــوب الصحــراء، والعالــم يعيــش فــي عصــر نهاي
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ــي  ــتغلة ينبغ ــر مس ــة غي ــة اقتصادي ــة وفرص ــوق هائل ــي س ــا ه ــرائيل أن افريقي ــر اس  تعتب
ــا  ــة بم ــرات مقارن ــالث م ــا ث ــر اليه ــم التصدي ــة حج ــى مضاعف ــعي ال ــا والس ــتثمار به االس
هــو قائــم اليــوم. إذ توفــر هــذه القــارة قــوة ســوق متناميــة ضمــن اقتصــادات تتعاظــم 
بوتيــرة ســريعة وفيهــا ســبعة مــن أول عشــرة اقتصــادات صاعــدة فــي العالــم، وأن هنــاك 
الكثيــر ممــا تعرضــه الشــركات االســرائيلية فــي مجــاالت البرمجــة، واالتصــاالت، والتجزئــة، 

والميــاه، والطاقــة وغيرهــا.

تعــرض اســرائيل ذاتهــا فــي افريقيــا بأنهــا تملــك مــن قــدرات مــا تحتاجــه أفريقيــا جنــوب 
الصحــراء لتطورهــا ونمــو اقتصاداتهــا ومجتمعاتهــا. وفــي هــذا الصــدد تســوق اســرائيل 
حلــم األمــن الغذائــي والطاقــة الخضــراء وتوفيــر الغــذاء والطاقــة الكهربائيــة لتلــك 
الــدول. ويؤكــد اللوبــي البرلمانــي فــي الكنيســت للعالقــات مــع أفريقيــا جنــوب الصحــراء 
بــأن: »خصوبــة األرض األفريقيــة وتطــور التكنولوجيــا الزراعيــة االســرائيلية همــا المفتــاح 

 لتطــور القــارة األفريقيــة جنــوب الصحــراء«.
ــي  ــراء ف ــوب الصح ــة جن ــارة األفريقي ــن دول الق ــرائيل م ــيين إلس ــركاء الرئيس ــم الش أه
الوقــت الراهــن هــي: توغــو، نيجيريــا، جنــوب أفريقيــا، اثيوبيــا، أوغنــدا، غانــا، غينيــا، تنزانيــا، 
ســاحل العــاج، جنــوب الســودان، كينيــا، وهــي بلــدان تســتحوذ علــى معظــم التجــارة 
األفريقيــة. تعقــد اســرائيل اتفاقيــات تجاريــة مــع مختلــف الــدول األفريقيــة، وتحــرص علــى 
فتــح ملحقــات تجاريــة فــي الســفارات االســرائيلية الواقعــة فــي إفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
كمــا تعمــد إلــى منــح الــدول األفريقيــة تســهيالت ماليــة مغريــة، وكذلــك تقديــم قــروض 
وإئتمانــات الســتيراد البضائــع مــن إســرائيل إضافــة لتنظيــم المعــارض التجاريــة الثابتــة 
ــن  ــاب زبائ ــى اكتس ــل عل ــا، والعم ــة له ــرائيلية والدعاي ــلع االس ــج للس ــة للتروي والمتنقل

جــدد وأســواق جديــدة.

العالقة االسرائيلية الكينية 
ــكاال  ــذ أش ــا اتخ ــي أفريقي ــرائيل ف ــر إلس ــادي كبي ــور اقتص ــن حض ــت الراه ــي الوق ــد ف  يوج
وجهــات مختلفــة بالقــارة. ففــي كينيــا تســتثمر الشــركات االســرائيلية فــي مجــال البنيــة 
التحتيــة الفندقيــة. كمــا يعــد مشــروع التمكيــن االقتصــادي للمــرأة بمثابــة تعــاون 
مشــترك بيــن مركــز التعــاون الدولــي واألمــم المتحــدة للمــرأة. ويشــمل إنشــاء مركــز 
أفريقيــا للقيــادة الشــاملة للنهــوض بالمــرأة فــي المناطــق الريفيــة. وهــذا المشــروع 
يدفــع اهتمامــًا خاصــًا للنســاء فــي المناطــق الريفيــة، ويشــمل بنــاء القــدرات والتدريــب 

ــة.  ــة الزراعي ــال التجاري ــة واألعم ــا الزراعي ــال التكنولوجي ــي مج ف
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ومــن خــالل مشــروع اســتزراع أســماك البلطــي، انضمــت اســرائيل وألمانيا إلقامة شــراكة 
ــادة دخــل أســر المزارعيــن للمســاهمة فــي القضــاء  ــا، وذلــك بهــدف زي ثالثيــة مــع كيني
ــن  ــدف م ــا. واله ــرة فيكتوري ــي لبحي ــام البيئ ــين النظ ــة، وتحس ــي المنطق ــر ف ــى الفق عل
ــش  ــبل عي ــر س ــالل توفي ــن خ ــة م ــة البيئ ــتدامة لحماي ــبل مس ــز س ــو تعزي ــروع ه المش
بديلــة للمجتمعــات المحليــة التــي تقطــن حــول البحيــرة. ويتضمــن المشــروع أنشــطة 
ــز اســتزراع البلطــي وتربيــة األســماك واألعمــال  التدريــب وبنــاء القــدرات المهنيــة لتعزي
التجاريــة، مــع التركيــز علــى العمــل »لصالــح الفقــراء« لتوليــد الدخــل لألســر العاملــة فــي 

ــمكية.  ــزارع الس  الم
وتعتبــر التنميــة المســتدامة واحــدة مــن أبــرز التحديــات التــي تواجــه البشــرية، وتشــارك 
ــي  ــتدامة )ESD(، الت ــة المس ــل التنمي ــن أج ــم م ــترك للتعلي ــروع مش ــي مش ــرائيل ف اس
تجــري فــي كينيــا. هــذا النمــوذج، الــذي تــم تنفيــذه بنجــاح فــي اســرائيل، تكمــن أهميتــه 
ــر  ــالل التفكي ــن خ ــع م ــتقبلية للمجتم ــات المس ــة التحدي ــال لمواجه ــب األطف ــي تدري ف
الحيــوي واالبداعــي فــي التعليــم. والهــدف النهائــي للمشــروع المشــترك يكمــن فــي 
ــا، بمــا فــي ذلــك انشــاء  اقامــة شــبكة وطنيــة مــن أجــل التنميــة المســتدامة فــي كيني

ــدارس.  ــب للم ــادر التدري ــة مص ــتكون بمثاب ــية س ــز تأسيس مراك

العالقة االسرائيلية الرواندية
ــواد  ــض م ــاي وبع ــي الش ــل ف ــرائيل تتمث ــى اس ــا ال ــم صادراته ــان أه ــدا ف ــبة لروان  بالنس
التعديــن المســتخدمة فــي شــرائح الكترونيــة خاصــة بالحاســبات )مــادة التانتااليــت(، 
وتقــوم بعــض شــركات الخدمــات األمنيــة االســرائيلية بتنفيــذ عقــود للتعــاون فــي مجــال 
التدريــب العســكري، التــي توفــد بموجبهــا عســكريين اســرائيليين ســابقين لتقديــم 
خدمــات تدريبيــة لوحــدات الجيــش الروانــدي. وتقــوم احــدى شــركات االستشــارات األمنية 
االســرائيلية باإلشــراف علــى نظــم التأميــن الخاصــة بمطــار كيجالــى وقريــة البضائــع 
الروانديــة، ويعمــل عــدد مــن الخبــراء والشــركات االســرائيلية المتخصصــة فــي قطاعــات 

ــة. ــة مختلف ــة وتجاري اقتصادي

العالقة االسرائيلية اليوغندية
 

أمــا فــي يوغنــدا واســتجابة لحــاالت الطــوارئ الجديــدة المحتملــة وســيناريوهات االصابات 
ــفى  ــي مستش ــوارئ ف ــيات الط ــد أساس ــر وتجدي ــرائيل بتطوي ــت اس ــد قام ــة، فق الجماعي
ــاء  ــركة البن ــل ش ــن قب ــام 1962 م ــي ع ــفى ف ــاء المستش ــم بن ــد ت ــو. وق ــاال موالغ كمب

 االســرائيلية »ســوليل بــون« وهــي األكبــر واألكثــر أهميــة فــي البــالد. 
وتضمــن المشــروع إعــادة بنــاء موقــع مســاحته 250 متــر مربــع داخــل المستشــفى، 
وتكييفهــا لتكــون بمثابــة مركــز للطــوارئ والصدمــات النفســية. وشــملت عمليــة 
اســرائيلي  طبــي  فريــق  تقــدم  وقــد  وحديثــة.  جديــدة  طبيــة  معــدات  تركيــب  التبــرع 
بالتوجيــه والتدريــب حســب برنامــج تدريبــي لكــي يعمــل علــى توافــق المراحــل األولــى مــن 

عمليــة الوحــدة. 
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العالقة االسرائيلية الكاميرونية

ــتقالل  ــذ اس ــرون من ــة الكامي ــع جمهوري ــة م ــرة طويل ــذ فت ــرائيل من ــات إس ــدأت عالق  ب
الكاميــرون فــي عــام 1960. وفــي الوقــت الحاضــر تركــز هــذه العالقــات علــى نقــل المعرفــة 
والتكنولوجيــا التــي تهــدف إلــى تحســين الوضــع االقتصــادي واالجتماعــي فــي الكاميــرون، 
وهــو يقــوم علــى تنظيــم الــدورات التدريبيــة حيــث تنشــط اســرائيل فــي مجــال التدريــب 
ــل  ــن قب ــبوق م ــر مس ــي غي ــاق ثالث ــع اتف ــم توقي ــد ت ــة، فق ــة الزراعي ــال التجاري ــى األعم عل
ــا  ــة، بم ــروة الحيواني ــدة ووزارة الث ــم المتح ــة األم ــدوق وكال ــي، وصن ــاون الدول ــز التع مرك

ــة الزراعيــة« اســتناداً للخبــرة االســرائيلية.   يتيــح انشــاء »حاضنــة األعمــال التجاري
الوحيــد  األكاديميــة  قســم  تأســيس  تــم  فقــد  المتقدمــة  التقنيــة  مجــال  فــي  أمــا 
للدراســات عاليــة التقنيــة فــي غــرب أفريقيــا فــي ياونــدي. ومــن المتوقــع أن ينطلــق قريبــا 
ــراء(  ــوب الصح ــة جن ــارة األفريقي ــي الق ــط ف ــد فق ــاد )واح ــة األبع ــات ثالثي ــروع للطابع مش

يســتند علــى أســاس الخبــرة المهنيــة والفنيــة والتربويــة االســرائيلية.

أهمية األسواق األفريقية لمستقبل االقتصاد االسرائيلي

ــز  ــة تعزي ــا وخط ــرائيل ودول افريقي ــن إس ــات بي ــة العالق ــتراتيجية لتقوي ــوء االس ــى ض عل
العالقــات التجاريــة بيــن الجانبيــن، تعمــل وزارة االقتصــاد والصناعــة االســرائيلية مــن 
خــالل عــّدة قنــوات لتقويــة التجــارة مــع افريقيــا. وفــي هــذا اإلطــار تــّم افتتــاح ملحقيتيــن 
تجاريتيــن اضافيتيــن لــوزارة االقتصــاد والصناعــة فــي أكــرا فــي غانــا وفــي نيروبــي فــي كينيا، 

إضافــًة إلــى الملحقيــة التجاريــة القديمــة فــي جنــوب افريقيــا. 

ومــن جهــة أخــرى تؤســس اســرائيل شــركات مشــتركة اســرائيلية - أفريقيــة، تعمــل فــي 
مجــاالت النقــل والخدمــات العامــة والتجــارة وتربيــة الدواجــن والزراعــة، ومــن المالحــظ أن 
التجــارة االســرائيلية تزدهــر بشــكل أساســي فــي ســت دول أفريقيــة جنــوب الصحــراء هــي: 
ــا وغانــا وكينيــا وأوغنــدا، وهــذه األســواق تســتوعب مــا  جنــوب أفريقيــا واثيوبيــا ونيجيري
يقــارب %75 مــن مجمــوع الصادرات االســرائيلية إلــى القــارة األفريقية. لذلك مــن المتوقع 
زيــادة هــذه النســبة وتطويــر العالقــات التجاريــة بيــن اســرائيل وأفريقيــا جنــوب الصحــراء، 
خاصــة فــي ضــوء خــروج بريطانيــا مــن االتحــاد األوروبــي ومــا ســيتركه مــن تداعيــات علــى 
االقتصــاد األوروبــي الــذي يعانــي أصــًلا مــن أزمــات ماليــة، وأيضــا فــي ظــل رفــض دول االتحــاد 
األوروبــي اســتيراد المنتجــات االســرائيلية التــي تنتــج فــي المســتوطنات. كل هــذا يشــير 
ــتوى  ــادة مس ــل زي ــن أج ــة م ــرة القادم ــي الفت ــة ف ــل بجدي ــى العم ــرائيل عل ــرص اس ــى ح إل

العالقــات التجاريــة مــع دول أفريقيــا جنــوب الصحــراء.
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الخالصة
تســعى اســرائيل إلــى دعــم مركزهــا االقتصــادي العالمــي مــن خــالل االســتفادة مــن 
عالقاتهــا مــع الــدول األفريقيــة جنــوب الصحــراء، فتقــدم نفســها علــى أنهــا دولــة صديقــة 
ــى احــداث  ــة، وأنهــا تســعى إل ــه فــي مجــال تطورهــا وقوتهــا االقتصادي ونمــوذج يحتــذي ب
ــة  ــي محاول ــراء ف ــوب الصح ــة جن ــدول األفريقي ــر ال ــة وتطوي ــاه تنمي ــة تج ــرات ايجابي تغيي
فــي  للتغلغــل  أمامهــا  المجــال  وفتــح  معهــا  للتعــاون  الــدول  تلــك  لترغيــب  منهــا 

 المنطقــة مــن البوابــة االقتصاديــة.
وفــي إطــار مــا ســبق، تمكنــت اســرائيل مــن خــالل توطيــد عالقتهــا بأفريقيــا جنــوب 
المــواد األوليــة بأســعار رخيصــة لدعــم  الصحــراء مــن توفيــر حاجاتهــا مــن مصــادر 
ــر منتجاتهــا، وهــو مــا حقــق  صناعاتهــا، فضــاًل عــن اســتغالل أســواق تلــك الــدول لتصدي
لهــا مــردوداً ضخمــًا الســتثماراتها. فأفريقيــا وفــرت إلســرائيل واحــداً مــن أهــم المــواد 
الخــام فــي صناعاتهــا، أال وهــو المــاس، فإســرائيل تمتلــك ثالثــة عشــر شــركة فــي حلــف 
»أفريجــروب« التجــاري لتجــارة المــاس، كمــا أنهــا تســيطر علــى %75 مــن مناجــم 

 المــاس الموجــودة فــي أفريقيــا.
ــر  ــدة واألكث ــادات صاع ــرة اقتص ــن عش ــن بي ــه م ــرائيل ان ــرى اس ــتقبلية ت ــة مس ــي رؤي وف
نمــوا فــي العالــم توجــد ســبعة منهــا فــي أفريقيــا تربطهــا عالقــات وثيقــة معهــا. كمــا 
ــراء  ــوب الصح ــة جن ــدول األفريقي ــي ال ــطى ف ــة الوس ــا بالطبق ــن صالته ــرائيل م ــزز اس تع
التــي تتميــز بازديــاد أعدادهــا باطــراد وتلعــب دورا كبيــرا ومؤثــرا فــي االقتصــاد والسياســة 

والثقافــة، وهــي تتميــز كذلــك بأنهــا مناصــرة للتعــاون مــع اســرائيل.



8

07 مارس 2021

ــة  ــارات العربي ــي، اإلم ــي دب ــس ف ــة تأس ــات العام ــوث السياس ــتقل لبح ــز مس ــو مرك ــوث ه بح
المتحــدة فــي عــام 2002، ويركــز علــى الشــؤون الدوليــة، والشــؤون الجغرافيــة االســتراتيجية، 
ودراســات السياســة العامــة وبحــوث الــرأي العــام. نحــن نجمــع الخبراء فــي كل هــذه المجاالت 

للعمــل معنــا، والتعلــم مــن بعضنــا البعــض وتعزيــز التفكيــر اإلبداعــي. 

ويقــوم علماءنــا ومحللونــا بوضــع توصيــات عمليــة فــي مجــال السياســات وتقديمهــا إلــى 
ــي  ــي ف ــي واالجتماع ــين السياس ــل التحس ــن أج ــة م ــاب المصلح ــات وأصح ــي السياس واضع

الوقــت الــذي نســعى فيــه دائمــًا إلــى تقديــم »معــارف قابلــة للتنفيــذ«.

 وفــي كثيــر مــن األحيــان، يشــارك بهــوث فــي تنفيــذ هــذه التوصيــة. يؤمــن بـــ »بــارث« فــي تبــادل 
ــد  ــى الصعي ــة أو عل ــة العربي ــي المنطق ــواء ف ــا، س ــوض بمجتمعاتن ــل النه ــن أج ــة م المعرف
ــى  ــاعدة عل ــى المس ــا إل ــة وتوصياتن ــات العام ــل السياس ــي تحلي ــدف ف ــن نه ــي، ونح العالم

ــز فعاليــة الجمهــور السياســات. توســيع الفــرص المتاحــة للجميــع وتعزي
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