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ػ
اإلهــداءػ
إلى من حصد األشواك عن دربي ليميد لي طريق العمم والنجاح والدي العزيز
إلى من أرضعتني الحب والحنان إلى رمز الحب وبمسم الشفاء أمي الحبيبة
أطال اهلل في عمرىما ومتعيما بالصحة والعافية عمي دعواتيم الصادقة لي
ودعميم المستمر والدائم

إلى الروح الذي سكنت روحي أختي الغالية

إلى القموب الطاىرة الرقيقة والنفوس البريئة إخوتي األعزاء
إلى مدرسي قسم العموم السياسية األجالء

إلى كل من شجعني وساندني في فترة كتابة ىذه الرسالة
فميم فضل كبير يعجز عنه الوفاء بو إي إىداء أو تعبير
إلى كل ىؤالء جميعاً  ........أىدي ىذا البحث

ػػ

ػ

ػ
ػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػػ
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ػ
ذصرػوررسانػ
الحمد هلل رب العالمين الذي ىدانا وحبانا بتوفيقو ,والصالة والسالم عمى أشرف المرسمين سيدنا محمد
وعمى ألو وصحبو أجمعين أما بعد:

الشكر هلل أوالً وأخي اًر عمى إعانتو لي في إكمال ىذا الجيد المتواضع ,ومصداقاً لقول رسولنا الحبيب
محمد صمي اهلل عميو وسمم " :من ال يشكر الناس ال يشكر اهلل" ,فخالل فترة عممي في إنجاز ىذه
الدراسة تفضل عمى الكثير بالمساعدة والعون والدعم ,لذا فإنني أود أن أتقدم ليم بجزيل الشكر
والعرفان لمساعدتيم لي في إنجاز ىذه الدراسة وأخص بالذكر.
 أستاذي الفاضل الدكتور /عبد الناصر محمد سرور

 ,والذي تفضل باإلشراف عمى ىذه الرسالة,

فبفضل اهلل عز وجل ثم بجيده المتواصل وتوجيياتو السديدة ورحابة صدره ,تم إنجازىا فمو مني كل
الشكر والتقدير.
 كما أتوج ه بالشكر والتقدير لمدكتور /إبراىيم المصري ولمدكتور /كمال األسطل لتفضميما بقبول مناقشة
الرسالة.
عمي
 كما أتقدم بالشكر الجزيل من جميع أساتذة قسم العموم السياسية في جامعة األزىر الذين لم يبخموا ً
بعمميم وتوجيياتيم خالل فترة دراستي بالجامعة.
وأخي ًار يسعدني أن أتقدم بجزيل الشكر واالمتنان لكل من ساعدني ولو بالقميل من األصدقاء واألقارب.
وختاماً فإن ما كان فييا من صواب ,فبتوفيق من اهلل ,وما كان فييا من خطأ ونقصان ,فمن
نفسي والشيطان ,وأخر دعوانا أن الحمد هلل رب العالمين

الباحث
نائل عيسي شقميو
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ممخص الدراسة
تناولت الدراسة السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه منطقة القرن اإلفريقي ,وابراز مدي اإلىتمام
اإلسرائيمي بالمنطقة ,حيث ربطت بين الجيود اإلسرائيمية وحرصيا عي تمتين عالقاتيا بدول القرن
اإلفريقي تاريخيًا ,وبين محددات السياسة اإلسرائيمية بالمنطقة والتي بدورىا تفسر أسباب التوجو
اإلسرائيمي نحوىا ,واىتماميا المتزايد بيا ,وتطرقت الدراسة إلي المساعي اإلسرائيمية لمتغمغل في
منطقة القرن اإلفريقي ,من خالل تتبع ورصد تحركات المؤسسات الرسمية وغير الرسمية اإلسرائيمية
والذي كان ليا الدور األكبر في تنفيذ تمك السياسة.
وأوضحت الدراسة أىم المتغيرات الدولية واإلقميمية التى سادت العالم بعد إنتياء مرحمة الحرب الباردة
واف ارزاتيا ,من تعاظم نفوذ الواليات المتحدة األمريكية ,كقوة عظمي مييمنة عمي العالم ومقدراتو,
وانعكاس تمك المتغيرات عمي النظام اإلقميمي العربي واإلفريقي ,والي أي مدي إستفادت إسرائيل من
دورىا الوظيفي في المنطقة العربية لخدمة مصالحيا في القرن اإلفريقي.
وىدفت الدراسة إلي إبراز أسباب اإلىتمام اإلسرائيمي بالمنطقة ,من خالل تسميط الضوء عمي
األىداف األمنية والسياسية واإلقتصادية ,مع إستعراض اآلليات والمداخل التى إنتيجتيا إسرائيل لتنفيذ
سياستيا بالمنطقة وتمتين عالقاتيا بدوليا.
وتناولت الدراسة بالتحميل مدي تأثير التغمغل اإلسرائيمي في القرن اإلفريقي عمي األمن القومي العربي
بشكل عام ,واألمن القومي السوداني والمصري واليمني بشكل خاص.
وتوصمت الدراسة إلي ثبات صحة الفرضية التي إستندت عمييا والتي مفادىا :أن االىتمام اإلسرائيمي
بالمنطقة ,يأتي ضمن مدركات النخبة الحاكمة في إسرائيل ,عمي ما تشكمو المنطقة من أىمية
جيواستراتيجية واقتصادية لدولة إسرائيل ,وأن ىذا اإلىتمام وما تبعو من جيود تضافر مع متغيرات
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دولية ساىمت في دعم التحركات اإلسرائيمية بالمنطقة ,وساعدت إسرائيل في بسط نفوذىا في مناطق
إستراتيجية في القرن اإلفريقي مما أثر سمبًا عمي منظومة األمن القومي العربي.
أوصت الدراسة بضرورة تطوير العالقات العربية اإلفريقية ,ولتحجيم التحركات اإلسرائيمية في القرن
اإلفريقي ,من خالل رسم خطوط لتعاون اإلستراتيجي بين العرب واألفارقة ,وضرورة تغيير نمط
التعامل العربي مع تمك الدول الفقيرة ومدىم بالمساعدات الالزمة ,وتفعيل دور جامعة الدول العربية
لتكون مرجع عربي ومساعدتيا في تدشين مراكز عربية ثقافية في القرن اإلفريقي ودعميا في عمل
شراكة عربية مع الييئات والمنظمات الدولية الخيرية.
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Abstract

The study demonstrates the Israeli Foreign Policy towards Horn of Africa
Region and the significant interest of Israel in the region. Also, it strongly
connects between the historical Israeli efforts to preserve and enhance its
relations with the African countries and the Israeli determinants that
interpret the Israeli obvious reasons to target Africa.
In addition, the study emphasis on the Israeli endeavor to penetrate the
African Horn through monitoring and following up the formal and
informal Israeli institutions which played the greatest role in implementing
those policies.
Moreover, it displays the most significant regional and international
changes that have prevailed after the end of the Cold War and what has
been resulted from it, for instance, the dramatic emergence of the United
States of America as a “great power”; it dominates the world and its
resources.
Besides, it deals with the reflection of such changes on the Arabic and
African regional regimes, and to what extent Israel gets benefitted from the
functional role of the United States in the Arabic region in serving the
Israeli interests in the African Horn.
Further, the study aims at showing the Israeli concerns in the region by
focusing on the important security, political and economic goals as well as
reviewing the tools used by Israel to fulfill its polices in the region and the
ways of promoting its relations with it. Therefore, the study analyzed the
Israeli’s penetration of the African Horn and its effect on the regional
Arabic security in general and Sudan, Egypt and Yemen in particular.
Thus, the study reached the validity of the hypothesis that’s based upon,
which is; the Israeli concern in the region stems from the realization of the
7

ruling elite of Israel that the region forms geo-strategic and economic
significance to the state of Israel. Those concerns and interests along with
other international changes and efforts could really contributed to the
support of the Israeli plans and moves in the region and assisted it to
prevail its influence in a strategic areas in the African Horn which
negatively affected the system of the regional Arabic security.
In conclusion, the study recommended that the encouragement of the
African - Arabi relationships, the competence of the Israeli moves in the
African Horn via planning a coherent strategic cooperation between Arabs
and Africans, the importance of changing the Arabi dealing species with
poor countries that is supported with required aids, the activation of the
Arab League’s role to become an Arabic reference and to provide it with
requested subsidies to establish Arabi cultural centers in the African Horn,
and finally to enhance Arabi partnership with charitable international
organizations.
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الفصل األول
اإلطار العام لمدراسة
 1.1مقدمة الدراسة
لقد انطمقت السياسة الخارجية لدولة إسرائيل ,من قيم ومبادئ ثابتة لمحركة الصييونية ,التي َشكمت األساس
النظري والمادي ليا ,فقيام ىذه الدولة فوق األراضي العربية الفمسطينية ,جعل في طميعة أىداف سياستيا
الخارجية ,السعي لتأمين العناصر الدولية الالزمة لتثبيت وجودىا كدولة طبيعية ذات سيادة ,باإلضافة إلى
ال" :إن أمننا القومي يجب أن
العمل عمى ضمان أمنيا القومي ,ففي ىذا السياق أكد دافيد بن غور يو ن قائ ً
يكون النقطة المحورية التي تتحرك حوليا سياستنا الخارجية" (العابد ,1968 ,ص)11

لذلك ال تعتبر نظرية األمن اإلسرائيمى مفيومًا جامدًا ,بل ىي في حالة تغير مستمر ,لتواكب السياسة
التوسعية التي تنتيجيا إسرائيل ,وتحقيقاً ألىداف إستراتجية مرتبطة بالنطاقين الداخمي والخارجي ليا (العابد,

 ,1968ص.)19
ىذا ,وقد انطمقت إسرائيل ,مستندة عمى مؤسساتيا الرسمية وغير الرسمية ,لتأمين وجودىا وحفظ أمنيا
وتمكين عالقتيا مع كثير من دول العالم والسيما الدول الفقيرة والضعيفة منيا ,مستخدمة العديد من الوسائل
واألساليب.
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في ضوء ذلك ركزت ىذه الدراسة عمي تحميل اإلطار الشامل لمسياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه منطقة
القرن اإلفريقي ,فيي بمثابة شبو جزيرة تقع في شرق القارة اإلفريقية

 ,إذ تعد ىذه المنطقة موقعًا

استراتجياً(أنظر الشكل رقم  ,1ص )20ومحط أنظار القوى العالمية(حافظ ,1982 ,ص.)67

ففي ظل المتغيرات اإلقميمية والدولية ,الذي سادت العالم بعد انتياء مرحمة الحرب الباردة ,تمكنت إسرائيل
من تمتين عالقاتيا بعدد من الدول اإلفريقية ,في كافة المجاالت السياسية واألمنية والعسكرية واإلقتصادية
(سرور ,2010 ,ص ,)156بغية تحقيق عدداً من األىداف والمقاصد منيا ما ىو سياسي حيث تمثل دول
القرن اإلفريقى قوة تصويتية في المحافل الدولية ,والسيما الييئة العامة لألمم المتحدة ,وىو ما يعنى بالنسبة
إلسرائيل ضمان عدم إحداث تغيرات ىائمة في السياسات الرامية لفرض العزلة الدولية عمييا ,ومن جية
أخرى كسر حاجز العزلة الذي تفرضيا عمييا الدول العربية ,من خالل إقامة شبكة تحالفات مع دول
الجوار غير العربية.
فضالً ,عن االعتبارات االقتصادية والتجاري ة  ,فدول القرن اإلفريقي غنية بمواردىا وثرواتيا الطبيعية غير
المستغمة ,باإلضافة أنيا تعتبر سوقًا لممنتجات اإلسرائيمية.
ولألىداف األمنية ,خصوصية ىامة في سياسة إسرائيل الخارجية تجاه القرن اإلفريقي فثمة مخاوف من
انتشار الجماعات اإلسالمية "األصولية" في عدد من دول المنطقة ,كما ىو الحال في الصومال والسودان,
ومحاولة منيا إلحتواء التغمغل اإليراني في المنطقة ,فإسرائيل تنظر إلى ىذه المخاوف األمنية باعتبارىا
تيديداً مباش اًر ألمنيا القومي.
وتحاول إسرائيل من خالل تبنييا لنظرية شد األطراف ,إلى خمق بؤر لمتوتر والصراع عمى أطراف النظام
العربي اإلقميمي في جواره اإلفريقي ,وذلك من خالل دعم حركات التمرد في السودان (تاريخياً) (عبدالرحمن,
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 ,)2003مما أدى الى فصل الجنوب السوداني ,وتيديد األمن المائي المصري والعبث في أمن الجميورية
اليمنية ,والسيطرة عمى المالحة البحرية في البحر األحمر.

 2.1مشكمة الدراسة
إن اىتمام السياسة اإلسرائيمية بمنطقو القرن اإلفريقى ,يمثل قضية أمن استراتيجية بالنسبة ليا ,فيي مسألة
تتعمق بعمق استراتيجي تفتقده إسرائيل في محيطيا الجغرافي ,ففي الوقت الذي شعرت إسرائيل بخطورة
الموقف تجاه تواجدىا فوق األراضي العربية وتحقيقاً لرغبتيا في تثبيت وجودىا كدولة طبيعية وضمان أمنيا
القومي ,كان البد ليا من إقامة شبكة عالقات دولية مع دول الجوار غير العربية,

في ضوء ذلك يمكن

تحديد مشكمة الدراسة في السؤال الرئيسي التالي:
ما ىي طبيعة ونمط السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه منطقة القرن اإلفريقى ؛ وما أىم أىدافيا وأبرز
أدوات تنفيذىا ؛ وكيف انعكست تأثيراتيا عمى األمن القومي العربي ؟
ال إلى االستنتاجات يتطمب ذلك اإلجابة عمى عدد من التساؤالت الفرعية
وحتى تتضح معالم الدراسة وصو ً
في سياق الدراسة وىى:
 3.1تساؤالت الدراسة
طورت عالقاتيا بدول المنطقة ؟
 ما ىي محددات السياسة اإلسرائيمية في القرن اإلفريقي؟ وكيف ً ما دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية في صياغة وتنفيذ سياسة إسرائيل الخارجية ؟ كيف وظفت إسرائيل المتغيرات اإلقميمية والدولية بعد إنتياء الحرب الباردة في خدمة مصالحياالخارجية في منطقة القرن اإلفريقى ؟
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 ما ىي األىداف اإلسرائيمية في منطقة القرن اإلفريقى ؟ ما الوسائل واألساليب التي اعتمدت عمييا إسرائيل في تنفيذ سياستيا الخارجية في المنطقة ؟ -إلى أي مدى انعكس التغمغل اإلسرائيمى في منطقة القرن اإلفريقى عمى األمن القومي العربي ؟

 4.1أىمية الدراسة تكمن أىمية الدراسة في:
 تناولت الدراسة موضوعاً حيوياً وىاماً لألمن القومي العربي ومصادر تيديده.اس استكماال لدراسات سابقة تناولت سياسة إسرائيل الخارجية تجاه مناطق مختمفة في العالم.
 تعد الدر ة تقديم المعمومات لمباحثين في الشأن السياسي حول السموك اإلسرائيمي في منطقة القرن اإلفريقى. إثراء المكتبة العربية باألبحاث العممية لتكون مرجع يستفاد منو لدراسات مستقبمية. 5.1أىداف الدراسة تيدف الدراسة إلي:
 تحميل أثر السياسة الخارجية اإلسرائيمية في القرن اإلفريقي وتأثيراتيا عمى األمن القومي العربي. دراسة مراحل التغمغل اإلسرائيمي في منطقة القرن اإلفريقي. توضيح محددات السياسة اإلسرائيمية في القرن اإلفريقي. تتبع الحراك والجيود اإلسرائيمية لمتغمغل داخل منطقة القرن اإلفريقي. الكشف عن مدي االنسجام بين األىداف اإلسرائيمية في المنطقة ومتطمبات دول القرن اإلفريقي وكيفوظفت إسرائيل ذلك في خدمة توجياتيا في المنطقة.
 6.1فرضيات الدراسة سعت الدراسة إلي إثبات ثالث فرضيات رئيسية ,ىي:
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 . 1ساىمت األىمية الجيواستراتجية واإلقتصادية لمنطقة القرن اإلفريقي في جذب التغمغل اإلسرائيمي
اتجاىيا.
 . 2لعبت المتغيرات اإلقميمية والدولية بعد إنتياء مرحمة الحرب الباردة دو اًر كبي اًر في تدعيم النفوذ
اإلسرائيمي في منطقة القرن اإلفريقي.

 . 3أدى التراجع في الدور العربي إلى ازدياد التغمغل اإلسرائيمي في منطقة القرن اإلفريقي مما أثر سمب
عمى األمن القومي العربي.

اً

 7.1منيجية الدراسة اعتمدت الدراسة عمى ثالث مناىج وىى:
منيج تحميل النظم يستند ىذا المنيج عمى أربع عناصر أساسية(:التميمي ,2009 ,ص)10

 المدخالت :أي عمل مؤثر يدخل إلى النظام ويسيم في تغير الوضع داخمو. عمميات النظام(التشغيل) :تعني التفاعل الذي يتم بين عناصر النظام بين بعضيا ,أو بينيا وبينالبيئة ,بيدف تحويل مدخالت النظام إلي المخرجات المنشودة.

 المخرجات :ىو الناتج الذي يفرزه النظام بعد تفاعل المدخالت مع مؤسسات النظام. التغذية الراجعة :ىي تيار من المعمومات يحمل تأثير ناتج النظام إلى البيئة كمدخل جديد.وتبرز أىمية استخدام ىذه المنيج إلى اعتبار أنو يقوم في تحميل ظاىرة السياسة الخارجية
بمعنى ييتم بتحميل التفاعالت بين المدخالت بعضيا بعضا وبين المدخالت ومؤسسات النظام
ويستخدم ىذا المنيج في التحميل الشمولي لظواىر بكل جوانبيا ,حيث أنو يشمل المؤثرات غير
الرسمي كاإلعالم واالتحادات النقابية ,إلى جانب توضيح العالقة بين السياسة الداخمية والسياسة
ة
الخارجية ,فضالً عن دراسة صناعة القرار السياسي ,والنتائج المترتبة عميو.
المنيج التحميمي االستقرائي.
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من خالل ىذا المنيج حاولت الدراسة تقديم تحميالً شامالً لسياسة إسرائيل تجاه دول القرن اإلفريقي ,عمى
النحو الذي يأتي معو فيم أىدافيا الرئيسية ومقاصدىا النيائية في القرن اإلفريقي من جية ,واستعراض
الوسائل واألساليب التي تستخدميا في تحقيق غاياتيا من جية أخرى ,باإلضافة إلى استقراء السياسة
اإلسرائيمية والتنبؤ بخطورتيا تجاه ىذه المنطقة عمي األمن القومي العربي (.عامر ,2009 ,ص(6

المنيج التاريخي.
وذلك لدراسة ورصد تطور السياسة اإلسرائيمية تجاه منطقة القرن اإلفريقي وطبيعة العالقات بين األطراف
خالل فترات زمنية متباينة ,واسترداد وقائع تاريخية لالستفادة منيا في تفسير السموك اإلسرائيمي تجاه
المنطقة خالل فترة الدراسة.
 8.1حدود الدراسة
الحدود الزمانية :تناولت الدراسة في حدودىا الزمانية الفترة الممتدة من عام  1991وىى مرحمة إنتياء
الحرب الباردة ,وما تبعيا من متغيرات إقميمية ودولية ,وحتى عام .2011
الحدود المكانية :ركزت الدراسة في حدودىا الجغرافية عمي منطقة القرن اإلفريقي.
حدود الموضوع :السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه منطقة القرن اإلفريقى وأثرىا عمى األمن القومي
العربي.
 9.1معوقات الدراسة
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لقد واجيت الباحث مصاعب عدة كان أبرزىا ندرة المصادر المتاحة من الكتب ,السيما تمك التي تتناول
تفاصيل االتفاقيات األمنية واإلقتصادية بين إسرائيل ودول القرن اإلفريقي نظ ًار لمحساسية األمنية
لإلفصاح عن تفاصيل العالقات بينيم ,لذلك اعتمد الباحث بشكل أكثر عمي الدوريات والمجالت
والتقارير الصادرة عن مراكز األبحاث المتخصصة والتي تغطي فصول ومباحث الدراسة.
 10.1مصطمحات الدراسة

القرن اإلفريقي.
ىو ذلك الرأس النائي من اليابسة الناطح من البحرعل ى شكل قرن يشق الماء شطرين :الشمالي منو ىو
البحر األحمر ,والجنوبي منو ىو المحيط اليندي ,وعمية فإن القرن اإلفريقي من الناحية الجغرافية يشمل
إثيوبيا والصومال واريتريا وجيبوتي بيد أن بعض الجغرافيين قد وسع الرقعة التي يشمميا ىذا القرن لتضم
كينيا والسودان(.العاني ,2012 ,ص)17

األمن القومي العربي.
قدرة األمة العربية عمي الدفاع عن نفسيا وعن حقوقيا وصون استقالليا وسيادتيا عمى أراضييا ومواجية
التحديات والمخاطر من خالل تنمية القدرات واإلمكانات العربية في المجاالت كافة ,في إطار وحدة
عربية شاممة أخذاً في االعتبار االحتياجات األمنية القطرية لكل دولة بما يخدم مصالح األمة العربية,
ال آمنًا ألبنائيا وبما يمكنيا من المساىمة في بناء الحضارة اإلنسانية
ويضمن مستقب ً

(إسماعيل,2009 ,

ص.)33
نظرية شد األطراف .
نظرية صاغيا دافيد بن غوريون  -أول رئيس وزراء إلسرائيل  -لمواجية حالة العزلة والعداء التي مرت
بيا دولة إسرائيل مع بداية نشأتيا وتعني جعل أطراف الدول العربية في حالة توتر واحتراق قابمة لمتطور
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واالنفجار بشكل يدفع الجماعات العرقية واالثنية الموجودة عمى التخوم العربية في تجاه المركز
وامتصاص طاقاتو تمييدًا لالنسالخ واالنفصال واقامة الكيانات العرقية الساللية المنفصمة
والمستقمة(.عامر ,2009 ,ص)2

نظرية حمف المحيط .
نظرية صاغيا دافيد بن غوريون لعقد تحالفات مع الدول المحيطة بالدول العربية لمواجية حالة العداء
العربي تجاىيا خاصة فى المرحمة األولي من نشأتيا ,وقد بدأت إسرائيل بتطبيق ىذه النظرية من خالل
تحالفيا القوي مع إيران فى عيد الشاة وتركيا واثيوبيا في عيد اإلمبراطورىيالسيالسي.

(عامر,2009 ,

ص)3

مؤتمر باندونغ.
مؤتمر سياسي شيير عقد في الفترة ما بين  24 – 18نيسان/أبريل عام  1955في إندونيسيا اجتمع
خاللو زعماء  29دولة ووضعوا أسس حركة عدم االنحياز ,وقد أعمنوا خاللو المبادئ الذي سوف تحكم
طبيعة العالقات بين دول عدم اإلنحياز والقوي العالمية الكبري (اإلتحاد السوفيتي والواليات المتحدة).
(صباغ ,2011 ,ص)41

القرن اإلفريقي الكبير.
مفيوم تم صياغتو بعد إنتياء الحرب الباردة ليعبر عن المصالح السياسية واإلقتصادية واألمنية
واإلستراتيجية لمدول الغربية وعمي رأسيا الواليات المتحدة األمريكية ,ويشمل دول القرن اإلفريقي الحالية
باإلضافة إلي الجميورية اليمنية ورواندا وتنزانيا وبوروندي والكونغو الديمقراطية(عبد الرحمن.)2009 ,
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الحكم الذاتي.
نظام سياسي واداري واقتصادي يحصل فيو إقميم أو أقاليم من دولة عمى صالحيات واسعة لتدبير شؤونيا
بما في ذلك انتخاب الحاكم  ,والتمثيل في مجمس منتخب يضمن مصالح األقاليم عمى قدم
ونماذج الحكم الذاتي في العالم كثيرة

المساوا ة,

ومتعددة  ,وحجم الصالحيات التي تتمتع بيا الواليات واألقاليم

موضوع الحكم الذاتي يختمف من حالة ألخرى ,ويخضع لمتطور(عبد العميم ,1994 ,ص.)65

قوس األزمة.
ىي المنطقة التي تضم مجموعة الدول الممتدة من أفغانستان شماالً مرو اًر بإيران والجزيرة العربية نزوالً
شرقًا بإتجاه البحراألحمر والقرن اإلفريقي ومضيق باب المندب (إنطاكي.)2008 ,

حكومة أرض الصومال.
حكومة أعمنت انفصاليا من جانب واحد عام

 1991عن الحكومة االتحادية (المركزية) الصومالية

وسيطرت عمي األجزاء الشمالية من الدولة معمنة قيام جميورية أرض الصومال(نور.)2011 ,
دول حوض النيل.
ينبع نير النيل من منطقتين جغرافيتين ىما حوض النيل األبيض والنيل األزرق ويستمد النيل األبيض
مياىو من البحيرات العظمي واالستوائية كما أنو يستفيد من النظام المائي في بحر الجبل أما النيل
األزرق فإنو ينبع من مرتفعات أثيوبيا واريتريا.
وتشمل منطقة حوض النيل الدول التالية ,مصر وتنزانيا ورواندا وبوروندي وأوغندا والكونغو الديمقراطية
وكينيا والسودان ودولة جنوب السودان واثيوبيا واريتريا (عامر ,2009 ,ص ج).

22

انجايعت اإلفسيقيت.
حركة إفريقية نادت بفكرة الوحدة القومية لمقارة اإلفريقية ,تأسست عام  ,1900وعقدت مؤتمرىا األول في
لندن بقيادة محامي إفريقي "ىنري سيمفستر وليام ز" ,وعضوية عدد من المثقفين ورجال الدين األفارقة,
وىدفيا الدعوة إلي اتحاد البمدان اإلفريقية وتعزيز التعاون في ما بينيا وتحرير القارة من االستعمار
الدخالء البيض عمي أجزاء واسعة من أراضييا(.البعمبكي,1991 ,ص)22
ووضع حد لسيطرة ً

الحركة الزنجية.
ىي حركة أدبية سياسية إفريقية ,نشأت في الثالثينيات من القرن العشرين ,ويعد الشاعر "ليوبولد سيدار
سنجور" والشاعر "المارتينيكي إيمي" الرواد المؤسسين ليا ,تبنت الحركة المون األسود كمعادل لميوية في
مواجية االستعمار الفرنسي آنذاك ,حيث سعت الحركة إلي جمع اإلرث التاريخي المشترك لمسود
المنتشرين في العالم كأداة لمحاربة الييمنة الفرنسية واالستعالء السياسي والفكري ,وقد تأثرت تمك الحركة
بأعمال الكاتبين األمريكيين المنحدرين من أصول إفريقية "النجستون ىيوز" و"ريتشارد رايت" الذين
تركزت أعماليم عمي مفيوم السواد والعنصرية(.السيد ,1999 ,ص(87

 11.1الدراسات السابقة

1) Jeffrey. Lefebvre, (1991), Middle East Conflicts and Middle Level
Power Intervention in the Horn of Africa, University of Connecticut at
Stamford, Pitt Series in Policy and Institutional Studies, United States.
تناولت الدراسة التدخالت السياسية والعسكرية لدول الشرق األوسط في منطقة القرن اإلفريقي خالل
فترة ما بعد حرب السويس عام  1956حيث تطرقت الدراسة إلي أسباب التدافع والتنافس الدولي إلى
المنطقة ,حيث شكل الصراع العربي اإلسرائيمي أحد أىم أسباب ذلك ,كما تناولت الدراسة اإلىتمام
اإليراني بالمنطقة بعد الثورة اإلسالمية ,وقد عرضت الدراسة البيئة الداخمية لمقرن اإلفريقي خالل فترة
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الحرب الباردة ,واإلمدادات السوفيتية لمنظام اإلثيوبي المتمثل بالرئيس منجستو وسعي الواليات المتحدة
لتجنيد دول القرن اإلفريقي في صراعيا مع اإلتحاد السوفيتي خالل مرحمة الحرب الباردة ,وطرحت
الدراسة رؤية مستقبمية لممنطقة وما سوف تشكمو من أىمية إستراتيجية لدول العالم.

2) Okbazghi Yohannes,( 1997), The United States and The Horn of Africa
an Analytical Study, University of Louisville Press.
تناولت الدراسة دور السياسة الخارجية لمواليات المتحدة األمريكية تجاه منطقة القرن اإلفريقي ,حيث
بدأت برصد العالقات التاريخية لمواليات المتحدة مع دول القرن اإلفريقي قبل وبعد الحرب الباردة وتقدم
الكاتب وصفاً شامالً لخيارات السياسات األساسية لمواليات المتحدة واآلليات لتنفيذ تمك السياسات في
المنطقة ,وتطرقت إلى مدي الدور األمريكي في تقديم المساعدة لشعوب المنطقة من أجل االرتقاء
بالحياة السياسية الديمقراطية وتعزيز التنمية االقتصادية وعن قدر كبير من اإللتصاق في العالقات بين
السياستين األمريكية واإلسرائيمية في المنطقة من حيث األىداف.
 )3كتاب أحمد تيامي عبد الحي,)2003 (,بعنوان :اإلستراتجية اإلسرائيمية في البحر األحمر ومنابع النيل
الثوابت والمستجدات ,المنظمة العربية لمتربية والثقافة والعموم ,معيد البحوث والدراسات العربية,
القاىرة.
قام الكتاب برصد وتحميل خطوط اإلستراتجية اإلسرائيمية في البحر األحمر ومنابع النيل من خالل
استعراض ثوابتيا المستقرة ,ورصد متغيراتيا المستجدة.
فقد ركز باألساس عمى دراسة جوانب االستم اررية والتغيير خالل عقد التسعينيات من القرن الماضي
وحتى السنوات األولى من القرن الحادي والعشرون.
واشتمل الكتاب عمي فصمين أساسيين ىما:
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الفصل األول ,تناول اإلستراتجية اإلسرائيمية في البحر األحمر ,ويعرض محددات ىذه اإلستراتجية
ومرتكزاتيا ,حيث تتعدد المصالح ,وتتنوع أىدافيا طبقا ليذه المحددات ,التي اشتممت عمي العوامل
التاريخية والجغرافية والمصالح العسكرية واالقتصادية والديموغرافية.
ثم عرض مستجدات الوضع اإلستراتيجي في البحر األحمر ,خالل عقد التسعينيات من القرن الماضي,
وحتى بداية القرن الحادي والعشرين ,حيث تضافرت مجموعة من العوامل اإلقميمية والدولية التي ساىمت
في رسم خريطة التوازنات السياسية في منطقة القرن اإلفريقى والبحر األحمر.
أما الفصل الثاني ,فتناول اإلستراتجية اإلسرائيمية في منابع النيل ,وعرض محددات اإلستراتجية وىى
محددات جيوبولوتكية مرتبطة بقضية المياه التي تعتبر بالنسبة إلسرائيل قضية سياسية اقتصادية
عسكرية في المقام األول ,ثم عرض مستجدات الوضع اإلستراتيجي في إقميم منابع النيل ,من خالل
التركيز عمى التطورات السياسية والعسكرية واالقتصادية.
واختتم الكتاب بما يمي:
 أن اإلستراتجية اإلسرائيمية في البحر األحمر ومنابع النيل شيدت ارتباكًا حقيقيًا ,بسبب تفكك وانييارالتحالف اإلريتري _ اإلثيوبي واعادة جزيرة إحنيش لميمن.
 مكنت التطورات العالمية والخمل في القوى اإلقميمية ,إسرائيل من لعب دور كبير في البحر األحمرومنابع النيل.
 )4دراسة أييم عماد (  )2007بعنوان :أثر العوامل االقتصادية في صنع السياسة الخارجية اإلسرائيمية,
رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة تشرين ,سوريا.
تناولت الدراسة في محورىا األول ,بنية االقتصاد اإلسرائيمي ومراحل تطوره من حيث السكان والقوى
العاممة وقواعد االقتصاد اإلسرائيمي والسمات العامة لو وأساليبو ,ثم انتقمت في محورىا الثاني في البحث
عن مقومات السياسة الخارجية اإلسرائيمية ,وذلك في دراسة نشأة السياسة الخارجية اإلسرائيمية وىويتيا
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والمؤسسات واألجيزة العاممة في صنع السياسة الخارجية اإلسرائيمية ,من ثم تقييم عام ألداء السياسة
الخارجية إلسرائيل ,وفى محورىا الثالث واألخير تطرقت الدراسة إلى المحددات االقتصادية في صنع
السياسة الخارجية  ,وثم عرضت الدراسة االستنتاجات التي توصمت ليا الدراسة وكان أىميا:
 أن األىداف الرئيسية من المحاوالت إلقامة نظام شرق أوسطى ,ىو تغير ىوية المنطقة العربية منخالل إيجاد بدائل شرق أوسطية عوضاً عن الييئات العربية القائمة.
 لقد استطاعت إسرائيل الفوز بقبول أكثر لوجودىا ,عمى الرغم من النكسات الذي أصابت عالقتياالدولية عامة نتيجة لسياستيا المتصمبة تجاه الفمسطينيي

ن ,وىذا ال ينفى أن من دول العالم تسعى

إلرضاء الواليات المتحدة والحصول عمى امتيازاتيا تكون الكثير من خالل استرضاء إسرائيل.

 )5دراسة عامر خميل عامر )2009 (,بعنوان :السياسة الخارجية اإلسرائمية تجاه إفريقيا (السودان
نموذجاً) رسالة ماجستير غير منشورة ,جامعة القدس  ,فمسطين.
استعرضت الدراسة أىداف السياسة الخارجية اإلسرائمية في إفريقيا "تاريخيا" حيث حاولت الربط
األيديولوجي والحركي بين الصييونية وحركة الجامعة اإلفريقية والزنوجية ,وتناولت الدراسة المراحل التي
مرت بيا العالقات اإلفريقية-اإلسرائيمية صعوداً وىبوطاً ,ووسائل تنفيذ ىذه السياسة والمؤسسات الذي
تشرف عمى تطبيقيا ,كما استعرضت رؤية إسرائيل لمسودان كدولة ,مستعرضاً تاريخ االتصال اإلسرائيمي
بالسياسيين السودانيين المعارضين منذ خالل عقد الخمسينيات وذلك في سياق نظرية شد األطراف.
ثم تطرقت الدراسة الى دور إسرائيل في تفتيت السودان من خالل عالقاتيا مع حركو تحرير جنوب
السودان واستعرضت تداعيات السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه إفريقيا عمى األمن القومي العربي بشكل
عام وتجاه األمن القومي السوداني بشكل خاص.
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 )6دراسة عبد الناصر سرور (  )2010بعنوان :السياسة اإلسرائيمية تجاه إفريقيا (جنوب الصحراء) بعد
الحرب الباردة ,دراسة محكمة ومنشورة ,مجمة جامعة الخميل لمبحوث ,فمسطين.
تناولت الدراسة أربع محاور رئيسية ,المحور األول ,استعرض نشأة العالقات االسرائيمية

– اإلفريقية

وتطورىا  ,1990-1948أما الثاني فتناول المصالح السياسية واالقتصادية واألمنية اإلسرائيمية في
إفريقيا ,بينما ناقش المحور الثالث آليات تنفيذ السياسة اإلسرائيمية في إفريقيا ,وأخي اًر المحور الرابع فقد
قدم تقييمًا عامًا لسياسة إسرائيل في إفريقيا ,وقد توصمت الدراسة إلى:
 أثر ازدياد النفوذ اإلسرائيمي في القارة األفريقية ونجاحو اقتصادياً وسياسياً وعسكرياً وأمنياً عمى األمنالقومي العربي عامة والسوداني والمصري عمى وجو الخصوص.
 أضاف النجاح اإلسرائيمي في إفريقيا منافسًا جديدًا بجانب القوى الكبرى المنافسة في الساحة اإلفريقية أصبحت إسرائيل تضاىى النفوذ الفرنسي ,خاصة في ظل غياب أي دور عربي فاعل ,حيث إستندت فيرسم وتنفيذ إستراتيجيتيا اإلفريقية عمى الواليات المتحدة األمريكية.
 أن نفوذ إسرائيل الخارجي ىو انعكاس لقدراتيا الداخمية ,ولذلك فإن أي تقيقر داخمي قد يدفع ىذهالمكاسب الخارجية نحو التراجع وىذا ما يجب التركيز عميو في إطار الصراع العربي اإلسرائيمي.
 )7دراسة محمود محارب (  (2010بعنوان :التدخل اإلسرائيمي في السودان ,المركز العربي لألبحاث
ودراسة السياسات ,الدوحة ,قطر.
تناولت الدراسة التدخل اإلسرائيمي في السودان والعالقات الوثيقة التي أقامتيا إسرائيل مع نخب وشرائح
سودانية ميمة في شمال السودان وجنوبو خالل ثالث مراحل محدده من تاريخ السودان من بداية مرحمو
االستقالل  1958-1954ثم مرحمة التمرد في جنوب السودان منذ أواسط ستينات القرن الماضي وحتى
,1972وأخي ًار مرحمة تطوير العالقات بين إسرائيل ونظام الرئيس السوداني األسبق "جعفر النميري"
منذ أواخر السبعينات وحتى سقوطو .1985
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 )8دراسة صادرة عن مجموعة باحثين وأكاديميين (
الجوار واالنتماء ,مؤتمر عممي,

 )2011بعنوان :العرب والقرن اإلفريقي جدلية

 29-27تشرين ثاني/نوفمبر ,المركز العربي لألبحاث ودراسة

السياسات.
سمطت األوراق المقدمة الضوء عمي أىمية منطقة القرن اإلفريقي من ناحية إستراتيجية وحيوية لموطن
العربي  ,بالنظر الى موقعيا الجيواستراتيجى الرابط بين شرق أسيا و أوروبا ,ولكونيا تتحكم فى منابع
النيل كما تعد بوابة العرب لمنطقو شرق إفريقيا ,لكن ىذه المنطقة ظمت غائبة عن دائرة التفاعل والتأثير
لمده الثالثين عاما الماضية في ظل جمود النظام العربي الرسمي ,ومع قيام موجة التغيير(ثورات الربيع
العربي) بدأ إعادة التفكير في خريطة المصالح اإلستراتجية العربية ,و ناقش المؤتمر غالبية القضايا التي
تتصل بطبيعة العالقة بين الوطن العربي ومنطقو القرن اإلفريقي وحوض النيل من خالل عدة محاور
رئيسية ,وىي :المحور التاريخي و السياسي واالقتصادي و األمني اإلستراتيجي والفكري والثقافي
اإلجتماعي واإلعالمي لفيم ىذا الجوار ,وأفاق مستقبل العالقة بين الطرفين وباالستفادة من أخطاء
الماضي التي سمحت إلسرائيل بالتسمل إلي المنطقة.
 )9دراسة إجالل رأفت (  )2012بعنوان :إنعكاس قيام دولة الجنوب عمى الوضع في السودان ودول
الجوار ,المركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات ,الدوحة ,قطر.
جاءت الدراسة في ثالث محاور رئيسة ,فالمحور األول تناول إنعكاس قيام دولة الجنوب عمى جميوريو
السودان نفسيا (شماليا وجنوبيا) عمى المستوين اإلقتصادي والسياسي ,أما المحور الثاني ناقش
إنعكاس دولة الجنوب عمى الدول العربية وخاصة عمى األمن القومي المصري ,بينما الثالث تناول
إنعكاس دولة الجنوب عمى تجمع دول شرق إفريقيا.
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 12.1حعقيب عهى اندزاساث انسابقت
لقد تناولت الدراسات السابقة مواضيع حيوية وىامة ,فيما يتعمق بالسياسة اإلسرائيمية وتأثيرىا عمى األمن
القومي العربي وقد ركز جزء منيا عمى:
 السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه دول القارة اإلفريقية بشكل شامل. السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه البحر األحمر وحوض النيل. تأثير العامل اإلقتصادي عمي سياسة إسرائيل الخارجية.أما دراستنا فسوف نركز عمي ما افتقرت إليو الدراسات السابق كما يمي:
 جزء من دول القارة اإلفريقية والمتمثمة بمنطقة القرن اإلفريقي. الدوافع األمنية والسياسية واإلقتصادية وأثرىا في سياسة إسرائيل الخارجية. تأثير السياسة اإلسرائيمية تجاه القرن اإلفريقي عمى األمن العربي (السودان ,مصر ,اليمن) نموذجًا. 13.1تقسيمات الدراسة
انقسمت الدراسة إلى ستة فصول رئيسية وىى عمى النحو التالي:
الفصل األول.
اإلطار العام لمدراسة ,ويشمل عمى المقدمة ,مشكمة الدراسة وتساؤالتيا ,أىمية الدراسة وأىدافيا فرضيات
الدراسة ,والمناىج العممية المتبعة في إعدادىا ,حدودىا الزمانية والمكانية ,معوقات الدراسة
ومصطمحاتيا ,والدراسات السابقة ,وتقسيمات الدراسة.

الفصل الثاني.
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توضيح مدي اإلىتمام اإلسرائيمي بمنطقة القرن اإلفريقي من خالل رصد وتتبع جيودىا وسعييا لتأسيس
العالقات السياسية بينيا وبين دول القرن اإلفريقي ,وتفسير ذلك اإلىتمام المتزايد من خالل استعراض
المحددات األساسية إلسرائيل في منطقة القرن اإلفريقي.
الفصل الثالث.
إبراز دور المؤسسات الرسمية المتمثمة في رئيس الوزراء وو ازرة الخارجية والمؤسسات التابعة ليا
والكنيست اإلسرائيمي واألجيزة األمنية والعسكرية ,والمؤسسات غير الرسمية في صياغة وتنفيذ تمك
السياسة تجاه ىذه المنطقة من خالل تتبع ورصد الخطابات والتصريحات ومواقف المؤسسات الرسمية
داخل إسرائيل ودور الطوائف الييودية في إفريقيا واالتحادات النقابية ووسائل اإلعالم ومدى اىتماميا في
منطقة الدراسة.
الفصل الرابع.
استعراض المتغيرات اإلقميمية والدولية وأثرىا في توجيات السياسة الخارجية اإلسرائيمية ابتداءاً من البيئة
الدولية وتعاظم نفوذ الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى في العالم بعد إنتياء مرحمة الحرب الباردة
والمواجية العالمية لحركات اإلسالم السياسي مرو ًار بالبيئة اإلقميمية العربية ,وحالة التبعية الذي شيادتو ا
الساحة العربية بعد سقوط االتحاد السوفيتي ,والبيئة اإلفريقية الذي عانت من الفقر والضعف التام
ومحاولة السيطرة الدولية عمى التغمغل اإليراني في القرن اإلفريقي.
الفصل الخامس.
التركيز عمي األىداف اإلسرائيمية الحقيقية الذي تقف خمف إلتفاف إسرائيل عمى دول القرن اإلفريقي
ومحاولة كسب صانعي القرار في تمك الدول ,واآلليات الذي تستخدميا دولة إسرائيل في إغراء و تعزيز
تواجدىا وتمكين عالقتيا بدول القرن اإلفريقي.
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الفصل السادس.
تحميل تداعيات التواجد اإلسرائيمي وعالقتو بدول القرن اإلفريقي عمى أمن الدول العربية والسيما جميورية
مصر العربية والجميورية السودانية والجميورية اليمنية ,والسفن العربية المحممة بالواردات والصادرات
التجارية من والى الدول العربية عبر مضيق باب المندب والبحر األحمر.
وأخي ًار ,استنتاجات الدراسة وتوصياتيا .
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الشكل رقم ()1
خريطة توضح الموقع الجغرافي لمنطقة القرن اإلفريقي
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الفصل الثانـي
محددات السياسة اإلسرائيمية

في ضوء التطور التاريخي لعالقاتيا بمنطقة القرن اإلفريقي


المبحث األول :مراحل تطور عالقا ت إسرائيل بدول القرن اإلفريقي



المبحث الثاني :محددات السياسة اإلسرائيمية في القرن اإلفريقي

33

الفصل الثاني
محددات السياسة اإلسرائيمية في ضوء التطور التاريخى لعالقاتيا بمنطقة القرن اإلفريقي
 1.2مقدمة
تسعي السياسة اإلسرائيمية لتحقيق األىداف القومية العميا إلسرائيل ,والمتمثمة بإقامة الدولة ذات اليوية
الييودية النقية ,كقوة إقميمية عظمي مييمنة في المنطقة العربية ,وضمان بقائيا داخل حدود آمنو
معترف بيا دوليًا ,وفي ظل تفوق حضاري وعالقات جيدة مع دول الجوار الجغرافي ,بما يؤمن ليا
سيادة عمي المنطقة سياسيَا واقتصاديًا ,وتفوق عسكري  -كمي ونوعي -في المجالين التقميدي وغير
التقميدي عمي جميع الدول العربية.
وتعمل إسرائيل لتنفيذ غاياتيا وأىدافيا القومية من خالل إستراتيجية عمل ذات مستوي أعمي تطمق
عميو الخطة الكبري ,والذي ترسم من خالليا لتنفيذ أىدافيا العميا بعيدة المدي وقد اشتممت ىذه
اإلستراتيجية ثالث مخططات رئيسية وىي( :سويمم ,2001 ,ص)19

 مخطط بمقنة المنطقة ,ويستيدف تكريس حالة التجزئة الحالية لموطن العربي وتعميقيا نحو مزيد منتفتت الدول العربية إلي دويالت صغيرة قائمة عمي أسس عرقية وطائفية ومذىبية وذلك باستغالل
مشاكل األقميات المنتشرة في العالم العربي والتي تدعو إلي االنفصال واالستقالل .
 مخطط شد األطراف ,وذلك بإقحام الدول العربية المتواجدة في أطراف الوطن العربي في صراعاتجانبية مع دول أخري غير عربية في دائرة الجوار الجغرافي وييدف إلي جذب ىذه الدول العربية ومن
ورائيا دول القمب العربي إلي صراعات ثنائية دامية.
 مخطط حمف المحيط ,وذلك لمحفاظ عمي أمن إسرائيل من خالل تعميق العالقات بينيا وبين دولالجوار غير العربية و ربط مصالح تمك الدول بالموارد اإلسرائيمية لضمان تمتين العالقات.
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لذلك حرص صناع القرار اإلسرائيمي منذ قيام الدولة عام

 1948عمى إقامة عالقات مع أكبر عدد

ممكن من دول الجوار غير العربية ,ففي الوقت الذي لم تكن إسرائيل تقيم أى عالقات دبموماسية مع
دول القرن اإلفريقي باعتبارىا دوالً فقيرة مجيولة تخضع لالستعمار األجنبي ,إال أنيا سرعان ما تغيرت
تمك السياسة وأضحت تمك الدول تقف عمى رأس أولويات سياسة إسرائيل الخارجية.
بيد أن المحوراألساسى الذى دفع إلى ىذا التحول في الدبموماسية اإلسرائيمية تجاه القرن اإلفريقي تمثل
في عقد مؤتمر دول عدم االنحياز في باندون غ عام  1955الذي لعبت فيو الدول العربية دو ًار محوريًا
فى التأثير عمى ق اررتو الخاصة بإسرائيل والقاضية بعدم دعوتيا لحضور حفل إفتتاحو وادانتيا واعتبارىا
كياناً غير مرغوب بو(سالمة ,2012 ,ص.)13
إن ىذا التحول فى السياسة اإلسرائيمية ,لم يكن نابع من توتر إسرائيمي من دول القرن اإلفريقي أو
اعتبارىا مصدر تيديد مباشر ألمنيا ,بقدر ما ىو تخوف من محاوالت السيطرة عمى صانعى القرار
فى تمك الدول والتأثير عمييم من قبل أطراف أخرى تعتبرىم إسرائيل ميدد رئيسي لوجودىا السيما
الدول العربية فى ظل حالة الرفض العربى لالعتراف بيا والتعامل معيا.
لذلك ,أدركت إسرائيل أن منطقة القرن اإلفريقي ستشكل مستقبالً إحدى ساحات الصراع العربى
اإلسرائيمي ,فقررت خمق حالة من التنافس بينيا وبين العرب مضمونو قدرة أى طرف عمى الحصول
عمى اإلمتيازات السياسية واإلقتصادية واألمنية من تمك الدول اإلفريقية.
فمن ىذا المنطمق َعممت السياسة اإلسرائيمية عمى تمتين عالقاتيا بدول القرن اإلفريقي من خالل
مخطط إستراتيجي أطمق عمييا نظرية "حمف المحيط" يقوم عمى تكثيف الوجود اإلسرائيمي بالمنطقة
عبر االنتقال بعالقاتيا بتمك الدول دولة تمو األخرى(الحاج , 2009 ,ص.)12
عمى أية حال ,سوف تستعرض الدراسة فى ىذا المبحث مراحل تطور عالقات إسرائيل بدول القرن
اإلفريقي ,حسب األقدمية التاريخية لنشأتيا.
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 2.2المبحث األول  /مراحل تطور عالقا ت إسرائيل بدول القرن اإلفريقي.
 1.2.2نشأة وتطور العالقات اإلسرائيمية -الكينية منذ عام .1963
بدأ الوجود اإلسرائيمي في كينيا قبل عيد اإلستقالل أى فترة الحكم البريطانى ,ففي عام

1913م

عرضت بريطانيا عمى الحركة الصييونية مشروعاً يقضى بإقامة وطن قومى لمييود فى كينيا وعميو
بدأت ىجرة األسر الييودية إلى المنطقة وعممت الحكومة البريطانية عمى مساعدة ىؤالء المياجرين
بتوفير مساحات من األراضي الزراعية لصالحيا ,إال أن الفكرة رفضت بعد تداوليا داخل أطر الحركة
الصييونية ومنذ ىذه المرحمة تزايد عدد الييود فى كينيا ,وقد تم دعميم من قبل الوكالة الييودية بإنشاء
المعابد الدينية واقامة المؤسسات االقتصادية والخدماتية.
وبعد استقالل كينيا وانتخاب "جومو كنياتا" رئيسًا ليا ,قامت رئيسة الوزراء اإلسرائيمي حينذاك "غولدا
مائير" بزيارة إلى كينيا تقدمت فييا بيدية شخصية لو ,كانت بمثابة بداية العالقات الدبموماسية بين
البمدين عام  1963م ,وترسخت العالقة فيما بعد حيث افتتحت سفارة إسرائيمية في العاصمة نيروبى,
ومن خالل عمميا الرسمى تمكنت الدبموماسية اإلسرائيمية من تشكيل قاعدة عريضة من الموالين
إلسرائيل فى صفوف القادة السياسيين والعسكريين ,ونشطت الدبموماسية اإلسرائيمية فى القيام باألنشطة
اإلنسانية ,وبناء مالجئ األيتام بقصد توفير وجو حضاري إلسرائيل ىذا وقد عمل الحاخامات الييود
فى التبشير لمديانة الييودية مما أدى إلى اعتناقيا من قبل آالف الكينيين ,فكان ليم أثر ونفوذ سياسى
قوى فيما بعد وكونوا ذراعًا مساعدًا إلسرائيل فى تمتين العالقات بين البمدين ,كما ساعد الوجود
الييودى فى كينيا أصحاب رؤوس األموال اإلسرائيمية فى احتكار مراكز اقتصادية ميمة في الدولة
خصوصاً األعمال الخاصة بالتجارة وادارة المزارع والمشروعات الخدماتية ,ومن تمك الشركات
اإلسرائيمية العاممة فى كينيا والذي تمتعت برؤوس أموال ضخمة مايمي(:سعيد ,2012 ,ص)62

 -موشى مائير :تقوم بأعمال المقاوالت اإلنشائية ومشاريع بناء الفنادق والمسابح العامة.
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 شركة جريد أب :متخصصة في مجال التطوير الزراعي و استصالح األراضي. شركة كور :أكبر المجمعات الصناعية وتقوم بإنتاج المعدات االلكترونية والكيربائية. شركة موتوروال :تخصصت في شبكات الكيرباء والمياه وتوريد أجيزة مائية. شركة كرمل :وتختص بإنتاج المواد الكيميائية. شركة سوليل بونيو :تأسست عام  1957م وتعمل في عدة مجاالت تتعمق بقطاعات التشييد منيا شقالطرق واقامة المطارات والموانئ البحرية وتشييد المباني السكنية والحكومية.
عموماً ,خالل عقد الستينيات وأوائل السبعينيات من القرن الماضي نجحت إسرائيل في التغمغل
السياسي واالقتصادي داخل كينيا  ,ولكن منذ نشوب حرب تشرين أول أكتوبر/

1973م وما تبع ذلك

من صدور قرار منظمة الوحدة اإلفريقية بالتضامن مع مصر بإعتبارىا عضوَا فى المنظمة وقطع
العالقات اإلفريقية بإسرائيل ,عميو جمدت العالقات الكينية اإلسرائيمية لمدة خمسة عشر عام ًا ,إال أنو
استمرت خالليا الزيارات السرية لمعديد من الشخصيات والقيادات اإلسرائيمية البارزة لمعاصمة الكينية
عمى فترات متقطعة ,مثل "إسحاق شامير" و"شمعون بيريز" و"ديفيد كمحي" مدير عام و ازرة الخارجية
اإلسرائيمية والذي كان لو األثر األكبر بصدور القرار الكينى فى  23كانون أول /ديسمبر عا م 1988م
والخاص باستئناف العالقات الرسمية بين كالً من نيروبى وتل أبيب ,حيث بررت الحكومة الكينية
مدعية أنيا تراقب التطورات اإليجابية تجاه عممية السالم فى الشرق األوسط وشعورىا بالرضا
ذلكُ ,
اتجاىيا ,وأن المستقبل يبشر بالخير تجاه المنطقة ,ولكي يتم تمييد الطريق لمزيد من التفاىم بين
المجتمعات المختمفة يجب أن يسود الود والتعاون وعودة العالقات السياسية والدبموماسية لخمق الثقة
المتبادلة كخطوة أولى(أبو سنة ,2012 ,ص.)43

إذن ,إن حرص الحكومة الكينية عمى عدم الخروج عن القرار الجماعي فى منظمة الوحدة اإلفريقية
بمقاطعتيا إلسرائيل ىوالذى دفعيا لتنفيذه ولم يكن رغبة فى ذاتيا ,نظ ًار لقوة المؤسسات المالية
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واإلقتصادية وحجم المعونات اإلسرائيمية وكثافة التواجد الييودى فى كينيا مما جعميا فيما بعد أن تكون
بوابة الدخول اإلسرائيمية الى باقي دول القرن اإلفريقي.
 2.2.2نشأة وتطور العالقات اإلسرائيمية -اإلثيوبية منذ عام 1966م.
لعبت السفارة اإلسرائيمية في كينيا دو اًر محورياً في تأسيس العالقات اإلسرائيمية -اإلثيوبية الذي تميزت
بتشعب أطرىا وتعدد موضوعاتيا ,الش ئ الذي يعكس تنوع المصالح المتبادلة بين الطرفين والذي جاء
بفعل إرث تاريخي  ,ولعل أىم ما يميز

إثيوبيا وجعميا محط اىتمام صناع القرار اإلسرائيميي ن عدة

عوامل ,منيا( .محارب ,2012 ,ص)10

 االدعاءات اإلسرائيمية التي تقول أن العالقة مع إثيوبيا ترجع إلى القرن الثالث قبل الميالد. الوضع اإلستراتيجي الذي يميز إثيوبيا من غنى مواردىا الطبيعية والسيما المائية منيا. ما تمتاز بو إثيوبيا من غنى بالموارد المعدنية التي تخدم الصناعات اإلسرائيمية. سيولة التغمغل في إثيوبيا نظ اًر لمتنوع العرقي والمغوي والثقافي والديني. الرغبة اإلسرائيمية في السيطرة والحصول عمى مياه نير النيل.إجماالً ,كانت بداية العالقات مع األمبراطوراإلثيوبي "ىيالسالسى" الذي كان يتباىى بعالقتو القديمة
بالتاريخ الييودي ,ويعتبر نفسو من أحفاد النبى سميمان من زوجتو بمقيس ممكة سبأ ,وقد استغمت
إسرائيل تمك الخرافة المتمثمة باألصل العرقي المشترك بين الشعبين ,ووطدت دعائميا فى إثيوبيا( .عبد
الرحم ن ,2012 ,ص)16

وقامت إسرائيل بتوظيف عدة وسائل  ,سياسية واقتصادية وثقافية وعسكرية لتمتين عالقاتيا مع إثيوبيا
حيث قامت إسرائيل بإرسال مبعوثين وخبراء في جميع المجاالت  ,والسيما المجال األمني والعسكري,
من أجل اإلعداد والتدريب وتنفيذ صفقات أسمحة

فى مقابل حصوليا عمى االمتيازات اإلثيوبية من

موارد طبيعية ومعدنية ومواقف سياسية.
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وقد شيدت العالقة بين الجانبين نقمة نوعية لتبمغ أقصى درجات التعاون في مجاالت عدة  ,على الرغم
من أن ثمة فتور خيم بعض الشيء عمي تمك العالقات في عيد اإلمبراطور "منجستو ىيال مريام " الذي
وصل إلي الحكم في إثيوبيا عام 1974م ,إال أنيا عادت عندما ساىم

"منجستو " في تمبية الرغبة

اإلسرائيمية في ترحيل ييود الفالشا إلي إسرائيل  ,بموجب اتفاق سرى عقد بينو وبين وزير الخارجية
اإلسرائيمية األسبق "موشى ديان" عام  1977م الذي نص عمى إلتزام إسرائيل بإمداد النظام اإلثيوبي
بالسالح مقابل الموافقة عمى ىجرة الفالشا ,ولم ُيقدر ليذا االتفاق أن يتحقق ,نظ ًار لظروف إثيوبيا
الداخمية والتي كانت إحداىا عالقة منجستو الطيبة بالنظام العربي الرسمي

( .عبد الرحم ن,2012 ,

ص.)24

وفى سياق تطور عالقات إسرائيل بإثيوبيا قام "منجستو" بزيارة الواليات المتحدة األمريكية أثناء فترة
مباحثات رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبق" مناحيم بغين "مع الرئيس المصري األسبق

"أنور

السادات" في كامب ديفيد عام  1978م حيث تَقدم الزعيم اإلثيوبي لإلدارة األمريكية بطمب شراء سالح
أمريكي ,األمر الذي رفضو الكونغرس األمريكي بتأثير وضغط من الموبى الييودي ونصحوه بتمتين
عالقتو بإسرائيل بإعتبارىا القوة الوحيدة فى المنطقة ,وأن يسمك طريق الرئيس المصري ,وأن يوافق
عمى تسييل نقل ييود الفالشا الى إسرائيل ,وبالفعل بادر "منجستو" باالتصال برئيس الوزراء اإلسرائيمي
"مناحيم بيغن" الذى لم يتردد بالموافقة عمى الطمب مقابل إقامة جسر جوى بين أديس أبابا وتل أبيب
لنقل ييود الفالشا إلى إسرائيل عبر عممية سميت "عممية موسى" عام 1984مNelson and Kaplan( .
 , 1994 ,ص)23

من خالل تمك العممية تم نقل خمسة عشر ألف ييودي من إثيوبيا إلى إسرائيل و كانت العممية تتسم
بالسرية الكاممة وبالتنسيق مع الرئيس السودانى األسبق "جعفر النميري" ,الذي اشترط بإشراك جياز
المخابرات األمريكية فى العممية ,لضمان سيرىا بدقة وسرية ,وتمت العممية بنقل المياجرين من إثيوبيا
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إلى مطار الخرطوم ليالً عبرالحدود بحافالت برية ,ومن ثم تم نقميم بطائرات بمجيكية خاصة إلى
بروكسل ,وبعدىا أ َقمعت تمك الطائرات إلى تل أبيب مباشرة.
ولم تكتفي إسرائيل بعدد الييود الذى ىاجروا من إثيوبيا ,فبدأت تعد ليجرة كبيرة تمثل أضعاف العدد
الذين تم نقميم من قبل ,فعممت عمى مساومة النظام اإلثيوبي من خالل إرسال المبعوثين بدعوة
الرئيس "منجستو" إلى إسرائيل ولقد كان ليا ما تريد ,حيث زار الرئيس اإلثيوبي إسرائيل س ًار والتقى مع
رئيس وزرائيا حينذاك "إسحاق شامير" الذى قدم لو عرضَا بتسميح الجيش اإلثيوبي بأحدث ما تمتمك
الترسانة اإلسرائيمية ,مقابل الموافقة عمى ىجرة ما تبقى من ييود الفالشا ,وفى ظروف معينة تمت
العممية الثانية بنقل ما يقارب أربعة عشر ألفاً من المياجرين اإلثيوبيي

ن من مطار أديس أبابا إلى

مطار تل أبيب ,عبر طائرات إسرائيمية خاصة ,وقد كان فى استقباليم رئيس الوزارء ووزير خارجيتو
"ديفيد ليفي" ورئيس األركان "أييود بارك" , 1994 , Nelson and Kaplan(.ص)25

 3.2.2نشأة وتطور العالقات اإلسرائيمية -اإلريترية منذ عام 1970م.
شكل الوجود اإلسرائيمى فى إثيوبيا ركيزة لمسياسة اإلسرائيمية فى توجياتيا الخارجية تجاه إريتريا حيث
عممت عمى دعم نظامي"ىيالسالسى و منجستو" فى إحكام قبضتيم عمى األراضي اإلريترية المحتمة,
نظ اًر لتخوف إسرائيل من النظام القائم وقت ذاك وحرصيم عمى مصالحو

م اإلستراتيجية فقد رأت

إسرائيل أن حصول إريتريا عمى استقالليا لن يخدم مصالحيا فى المنطقة,

لكن رياح التغيير التي

طرأت بعد إنتياء الحرب الباردة غيرت كثي ًار م ن المعادالت السياسية (دوليًا واقميميًا ) فتحولت إسرائيل
من عدو إلي صديق بعد سيطرة "أسياسي أفورقى" عمى زمام األمور فى إريتريا لذلك يمكن القول أن
ر عبرمرحمتين(.نور ,2009,ص) 16
العالقات اإلسرائيمية اإلريترية شيدت تطو اً
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األولى ,تمثمت فى قدرة إسرائيل عمى اختراق الثورة اإلريترية عبر شخصي

ة "أسياسي أفورقي " عام

 1970بواسطة قاعدة " كانيو إستيشن " األمريكية بأسم ار حيث تمكن أفورقي من اإلنفصال بتنظيمو
الطائفي عام 1976م بدعم أمريكي إسرائيمي.
والجدير ذكره أنو قبل ذلك بعام واحد عقدت الواليات المتحدة وإسرائيل وبريطانيا وايطاليا اجتماعاً
مضمونو ,إحتواء ما أسمتو بالنفوذ العربي المتجو نحو البحر األحمر من أجل الحيمولة دون انتصار
الثورة اإلر تيرية ذات التوجو العربي اإلسالمي والمدعومة من النظام العربي في كفاحيا الوطني خوفًا
من أن يصبح البحر األحمر بحيرة عربية( .أيموس ,وآخرون,2003 ,ص)56

الثانية ,كانت بعد استقالل إريتريا عام1991م حيث نجحت إسرائيل في التحول باتجاه إر يتريا بما يخدم
مصالحيا اإلستراتيجية ويقوي نفوذىا وأمنيا في البحر األحمر  ,وتم التطبيع الرسمي لمعالقات بين
إسرائيل والحكومة اإلر تيرية المؤقتة بقيادة "أسياسى أفورقي " عا م1991
الطرفين دامت ثالث سنوات حيث أرسل

بعد اتصاالت سرية بين

"إسحاق شامير " رئيس الوزراء اإلسرائيمي حينذاك وفداً

إسرائيميًا برئاسة "شاؤول منشيو " لعرض إقامة عالقات سياسية بين تل أبيب
عمي إقامة عالقات تعاون في جميع المجاالت بشرط أن

وأسم ار  ,فاُتفق الجانبان

تظل ىذه العالقات ذات طابع سري .ىكذا

بدأت العالقة اإلسرائيمية بنظام "أسياسي أفورقي " وقد خرجت عن دائرة السرية بعد اعت ار ف إسرائيل
بدولة إر تيريا ,مقابل السماح ليا ببناء القواعد اإلسرائيمية عمى شواطئيا ,وضمان عدم انضمام إر تيريا
إلى جامعة الدول العربية وابعاد ىوية

يرية عن التوجو العربي اإلسالمي (.شمعة,2005 ,
الدولة اإلر ت

ص)95

 4.2.2نشأة وتطور العالقات اإلسرائيمية بالحركة الشعبية لتحرير السودان.
إن ما قامت بو إسرائيل من دعم لحركة التمرد فى جنوب السودان ىو استمرار لإلستراتيجية اإلسرائيمية
الذى وضعيا فريق عمل ضم نخبة من أبرز المفكرين السياسيين واإلستراتيجيين فى إسرائيل حيث
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أطمقوا عمييا " إستراتيجية شد األطراف " حيث انتشرت إسرائيل فى قمب القرن اإلفريقي لكي تحيط
بالسودان وتخترق جنوبو ,وقام مسئولو االستخبارات اإلسرائيمية بمتابعة ورصد كل ما يجرى داخل
األراضي السودانية سعياً إلى اختراقو سواء ألىميتو الذاتية أو لكونو يمثل عمقاً استراتيجياً لمصر.
(ينيف ,1994 ,ص)88

فالسودان يمتمك موقعًا استراتيجيًا متمي ًاز بحكم امتالكو لسواحل مترامية عمى البحر األحمر كما توجد
فى أراضيو ثروات طبيعية كبيرة ,عالوة عمى خصوبة أراضيو الشاسعة.
بدأت العالقات بقيام إسرائيل بإجراء اتصاالت مع الجنوبيين من خالل السفارة اإلسرائيمية فى أديس
أبابا وعن طريق الشركات اإلسرائيمية التى اٌنشأت فى إثيوبيا والتي كانت مجرد واجية ألجراء تمك
االتصاالت ,وعقب دراسة متأنية لألوضاع فى جنوب السودان اختار المسئولون اإلسرائيميون قبيمة
"الدنكا" أقوى قبائل المنطقة لتكون المدخل الذى تتسمل منو إسرائيل إلى الجنوب وتتغمغل فيو ,وقامت
البعثات العسكرية فى أوغندا بدور موازي في ىذه العممية تمثل فى مد جسور االتصال مع العناصر
الجنوبية التى كانت تعمل فى الجيش السوداني( .محارب ,2012 ,ص) 43

وحول الحالة السودانية كتب الضابط فى الجيش اإلسرائيمي "موشى فرجي" في دراستو "إسرائيل وحركة
تحرير جنوب السودان نقطة البداية ومرحمة االنطالق"  ,التفاصيل الكاممة حول بداية العالقات مع
الحركة الشعبية لتحرير السودان ,حيث بينت كيفية تطور

الدور اإلسرائيلي في جنوب السودان من

خالل ارتباطو بتطورات الصراع السودانى الداخمي ,وذلك في ضوء مراحل تاريخية متتالية ىي:
األولى ,ركزت إسرائيل طوال عقد الخمسينيات عمى تقديم المساعدات اإلنسانية لمجنوبيين بما فى ذلك
األدوية والمواد الغذائية  ,مع العمل فى الوقت نفسو عمى تأجيج
أنفسيم ,وبينيم وبين الشماليين( .فرجى ,2003 ,ص)13
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الخالفات القبمية بين الجنوبيين

الثانية ,فى عقد الستينيات ,شيد الدور اإلسرائيلي نقمة نوعية ىامة ,تمثمت فى بدء وصول شحنات
األسمحة اإلسرائيمية إلى جنوب السودان عبر األراضى األوغندية ,ووصمت أول شحنة فى عام 1962م
 ,وكان معظميا من األسمحة الروسية الخفيفة التى كانت

إسرائيل قد استولت عمييا من مصر أثناء

العدوان الثالثى عام 1956م ,باإلضافة إلى بعض األسمحة اإلسرائيمية ,كما قامت إسرائيل بتدريب
المميشيات الجنوبية ,ونظَمت ليم معسكرات تدريبية فى كل من أوغندا و إثيوبيا وكينيا وشيد ىذا الدور
اإلسرائيلي تطو ًار إضافيًا فى فترة الحقة  ,بحيث قام بعض عناصر القوات الخاصة اإلسرائيمية بتدريب
االنفصاليين داخل بعض مناطق جنوب السودان( .فرجى ,2003 ,ص)13

الثالثة ,فى عقد الس بعينيات ,استمر تدفق األسمحة اإلسرائيمية إلى
بعضيا من األسمحة الروسية التى استولت عمييا

متمردى جنوب السودان ,وكان

إسرائيل من مصر أثناء حرب

 1967م وقامت

طائرات شحن إسرائيمية بإ نزاليا في المعسكر الرئيسي لالنفصاليين فى " اورنج كي بول " كما قامت
إسرائيل بإنشاء مدرسة لضباط المشاة فى منطقة "ونجى كابول " لتدريب واعداد الكوادر العسكرية لقيادة
فصائل التمرد الجنوبية ,ووصمت المشاركة اإلسرائيمية فى الصراع الدائر فى جنوب السودان إلى درجة
اشتراك عناصرعسكرية إسرائيمية فى بعض المعارك مع الجنوبيين وفى الفترات التى كان صراع جنوب
السودان يشيد فييا قد اًر من اليدوء كانت إسرائيل تعمل عمى تأجيجو ,وىو ما كانت إسرائيل قد ركزت
عميو طيمة الفترة ما بين 1972م 1983 /م  ,إذ جرى التوصل فى عام  1972م إلى اتفاق لممصالحة
بين حكومة الخرطوم وحركة التمرد الجنوبية حصل بموجبو الجنوب عمى الحكم الذاتي وىو ما لم يكن
متوافقاً مع المصالح اإلسرائيمية والتى سعت إلى إذكاء الصراع من
بأن صراعيم يعتبر مصيرياً ,وىو يدور فى

جديد ,من خالل إقناع الجنوبيين

شمال عربى مسمم محتل ,وجنوب زنجى إفريقي مسيحي

ووثني ,ومع نشوب الصراع مجدداُ فى عام 1983م قدمت إسرائيل دعميا لحركة التمرد المسمح,
فزودتيا بأسمحة متقدمة ودربت عشرة من الطيارين عمى قيادة مقاتالت خفيفة لميجوم عمى المراكز
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الحكومية فى الجنوب ,ووفرت ليم صو اًر عن مواقع القوات الحكومية ,وأوفدت
لوضع الخطط والقتال إلى جانب المتمردين ,وقد قُتل منيم
ث ُُبت أن الضباط
فى نياية عام  1988م ,وقد ً

إسرائيل بعض خبرائيا

خمسة ضباط إسرائيميين فى معارك دارت

اإلسرائيميين اشتركوا فى العمميات التى أدت إلى

احتالل بعض مدن الجنوب عام 1990م (عامر ,2003,ص. )87

الرابعة ,منذ بداية التسعينيات ,وصل الدعم اإلسرائيلي لحركة التمرد إلى ذروتو ,وأصبحت كينيا ىي
ال من إثيوبيا .حيث قدمت إسرائيل األموال والسالح  ,وتقدر بعض
جسر االتصال بين الطرفين ,بد ً
المصادر اإلسرائيمية ما قدمتو إسرائيل لمحركة الشعبية لتحرير السودان
حينو  ,وحصمت إسرائيل عمى القدر األكبر منو من الواليات
اإلسرائيمية ,ضمن عوامل أخرى عديدة ,لمحركة
وتمكنت من توسيع نفوذىا عمى

بحوالى  500مميون دوالر في

المتحدة وقد أتاحت المساعدات

الشعبية أن تصبح فى وضع عسكرى بالغ القوة,

نطاق واسع فى مناطق جنوب السودان ,ثم الدخول فى مفاوضات

شاقة ,من موقع المنافسة مع حكومة الخرطوم ,ونجحت فى إبرام اتفاق لمسالم فى جنوب السودان
يتضمن فترة انتقالية مدتيا  6سنوات ,يقرر بعدىا شعب جنوب السودان ما إذا

كان يرغب فى البقاء

ضمن دولة سودانية موحدة ,أم يرغب فى االستقالل ( .فرجي ,2003 ,ص)18

 5.2.2الوجود اإلسرائيمي في إقميم دارفور.
نجحت إسرائيل من خالل وجودىا فى جنوب السودان ,وفى أوغندا وكينيا ,فى

تجنيد عناصر من

سكان إقميم دارفور ذوى األصل اإلفريقي ,السيما ممن ينتمون إلى حركة " العدل والمساواة " ويشار
إلى أن بعض قادة التمرد فى دارفور كانوا قد زاروا إسرائيل عدة مرات ,وتمقوا تدريبات
الجيش اإلسرائيلي ,كما أن إسرائيل أرسمت عشرات الخبراء
ميارات القتال والتعامل مع األسمحة

عمى أيدى قادة

لمساعدة ىذه الميميشيات فى اكتساب

اإلسرائيمية ,كما قامت إسرائيل بتدريب عناصر من ىذه

الميميشيات فى معسكرات الحركة الشعبية لتحرير السودان وفى قواعدىا العسكرية فى إريتريا بيدف
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مساعدة ىذه الميميشيات ,عمى غرار ما حدث فى جنوب السودان ,سعياً
جنوب السودان فى إقميم دارفور ,بيدف تمزيق وحدة
الدويالت اليشة الضعيفة

منيا إلى تكرار سيناريو

الدولة السودانية ,وتفتيتيا إلى مجموعة من

المتصارعة ,مما يعنى من ناحية انييار

جميورية السودان العربية.

()Knickmyer, 2007

إن ىذه الجيود اإلسرائيمية المتمثمة في سعييا لتمتين عالقاتيا بدول القرن اإلفريقي تأتي ضمن
محددات أساسية والتي تفسر التوجو اإلسرائيمي نحو المنطقة واىتماميا المتزايد بيا وىذا ما سيتم
التطرق إليو فى المبحث التالي.
 3.2المبحث الثاني  /محددات السياسة اإلسرائيمية فى القرن اإلفريقي.
سوف يتم في ىذا المبحث استعراض أبرز محددات السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه منطقة القرن
اإلفريقي ,وىي:
 1.3.2الصراع العربي -اإلسرائيمي.
ارتكزت اإلستراتيجية اإلسرائيمية عمى توفير المقومات األساسية لبناء الدولة ,تمثمت فى بمورة وصياغة
العقيدة السياسية لنظاميا السياسي وقوتيا العسكرية و مواردىا الطبيعية وزيادة عدد سكانيا ودرجة
تقدميا العممي وأىم تمك المقومات الذى َحكمت اإلستراتيجية موقع إسرائيل الجيوستراتيجى فى قمب
الوطن العربي الرافض لوجودىا ,وما نتج عنو من صراع أدى إلى فرض حالة من العزلة التامة عمى
إسرائيل ,واندالع الحروب العربية اإلسرائيمية ,وقد رأت إسرائيل أن حصرالمعركة مع العرب فى جبية
حدودية ضيقة ال يخدم مصالحيا ,فكان البد ليا من توسيع تمك الجبية وفتح ساحات أخرى لتنافس
لتحقيق أىدافيا( .مرتضى ,2006 ,ع) 326

وترى الدراسة أن إدراك إسرائيل المتزايد بخطورة العالقات العربية  -اإلفريقية ذات االمتداد التاريخي
العميق وعضويتيم المشتركة فى مجموعة دول عدم اإلنحياز سيؤثر عمى توجيات تمك الدول تجاه
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إسرائيل ,لذلك اعتبرت إسرائيل منذ البداية أن منطقة القرن اإلفريقي سوف تكون مستقبالً إحدى مناطق
إدارة الصراع العربي اإلسرائيمي ,من ىذا المنطمق جاء اإلىتمام اإلسرائيمي بضرورة السعي لفرض
الييمنة والنفوذ فى منطقة القرن اإلفريقي.
وفى ىذا الشأن ,يقول الجنرال "حاييم السكوف" رئيس أركان الجيش اإلسرائيمي األسبق:
" إن نجاح إسرائيل فى تطوير عالقاتيا مع دول شرق إفريقيا والدول المتاخمة لمدول العربية سيحقق
إلسرائيل مكاسب ستساعدىا عمى تالفى نقاط الضعف اإلستراتيجى المتمثمة فى إحاطتيا بطوق عربى
والوصول إلى الظير العربى المكشوف من ميدان ال يتوقعو العرب " (السكوف.)1960 ,
وفعالً ,ارتبطت حركات المد والجزر فى العالقات اإلسرائيمية  -األفريقية بتطور الصراع العربي
اإلسرائيمي ,وقد ظير ىذا بوضوح خالل دعم الكتمة اإلفريقية لمعرب في أواخر الستينيات واعالنيا
قطع عالقتيا بإسرائيل منذ أوائل السبعينيات وخالل سنوات الثمانينيات ,ثم العودة القوية ليذه العالقات
منذ بداية التسعينيات و الذين ارتبطت بأحداث ىامة فى تطور مسيرة الصراع العربى اإلسرائيمى,
منيا(المفمح ,2003 ,ص:)13
 الحرب العربية اإلسرائيمية عام 1967م  :حيث نظر األفارقة إلى إسرائيل باعتبارىا قوة محتمة أراضىدولة إفريقية ,لذلك أكدوا موافقتيم عمى قرار األمم المتحدة ( (242القاضي بعدم شرعية احتالل إسرائيل
لألراضى العربية.
 حرب تشرين أول أكتوبر 1973 /وعمى أثرىا تضامنت دول القرن اإلفريقى مع جميورية مصر العربي ةوقررت قطع عالقاتيا بإسرائيل.
 دخول الصراع العربي اإلسرائيمي منعطف التسوية السممية و توقيع اتفاقيات السالم مع إسرائيل وما نتجال من الدول اإلفريقية واسرائيل.
عنو من استئناف لمعالقات بين ك ً
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وقد أثرت أيضا العالقات العربية بدول القرن اإلفريقى عمى قوة الموقف السياسي اإلسرائيمي في
المحافل الدولية من خالل تصويت دولو لصالح مشروع كانت قد تقدمت بو الدول العربية إلى الجمعية
العامة لألمم المتحدة فى عام

 1975م والقاضي بمساواة الصييونية بالعنصرية ,حينيا عممت

الدبموماسية اإلسرائيمية عمى منافسة العرب فى منطقة القرن من خالل تكثيف نشاطيا ودعميا لتمك
الدول فى كافة المجاالت إلى أن وصمت لنقطة النجاح ,والمتمثمة فى قدرتيا عمى تجنيد تمك األصوات
اإلفريقية والغاء القرار نفسو عام

 1991م فى سابقة غير متكررة فى تاريخ المنظمة الدولية

(المفمح,

 ,2003ص. )18

 2.3.2الموقع اإلستراتيجي لمنطقة القرن اإلفريقي.
القرن اإلفريقي ىو ذلك الرأس النائي من اليابسة الناطح من البحر عمى شكل قرن يشق الماء شطرين
الشمالي منو ىو البحر األحمر والجنوبي منو ىو المحيط اليندي ,لذا فإن القرن اإلفريقي من الناحية
الجغرافية يشمل إثيوبيا والصومال وجيبوتي بيد أن بعض الجغرافيين قد وسع الرقعة التي يشمميا ىذا
القرن لتضم ,إريتريا وكينيا والسودان ويضم القرن اإلفريقي كذلك المنطقة الواقعة عمى رأس مضيق
باب المندب من الساحل اإلفريقي و التي تتحكم بالمضيق(.العاني ,2012 ,ص)17

واألكثر من ذلك أنو في عام  1981م وجيت فرنسا الدعوة الى كل من السعودية واليمن إضافة الى
دول القرن اإلفريقي لحضور مؤتمر إقميمي ييدف الى حل مشكالت المنطقة ويعبر ىذا عمى أن
الداللة السياسية لمصطمح القرن اإلفريقي تتعدى حدود الداللة الجغرافية حتى فى معناىا الواسع وربما
يعزى ذلك  -ولو جزئياً  -إلى أن ىذه المنطقة تقع داخل اإلقميم الذي أضحى يعرف بإسم "قوس
األزمة" والذي يضم القرن اإلفريقي وشبو الجزيرة العربية ومنطقة الخميج العربي
ع.) 6311
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(عبد الرحمن,2011 ,

ومن وجية نظر الباحث أن منطقة القرن اإلفريقي اكتسبت أىمية إستراتجية كبرى ,كون أن الدول
المكونة لو تطل عمى المحيط اليندي من ناحية ,وتتحكم في المدخل الجنوبي لمبحر األحمر,حيث
مضيق باب المندب من ناحية ثانية ,ومن ثم فإن دولو تتحكم في طريق التجارة العالمي خاصة تجارة
النفط القادمة من الخميج العربى الى أوروبا والواليات المتحدة ,والعكس.
عالوة عمى انو ,يطل عمى البحر األحمر وما يشكل من أىمية أمنية واقتصادية لدول عديدة حيث يعد
البحر األحمر من أنشط البحار العالمية في مجال الحركة والمالحة البحرية وبمثابة جسر العبور
الواصل ما بين أوروبا وشمال إفريقيا المطمتان عمى البحر األبيض المتوسط ,وبين جنوب غرب أسيا
وشرق إفريقيا المطمة عمى المحيط اليندي ,حيث تنتقل سفن البضائع التجارية وناقالت النفط والغاز
وسفن النقل والسياحة والصيد ,بل وحتى السفن والقطع الحربية الغازية فقد وجد في البحر األحمر
أقصر الطرق ,وقد حاز عمى أىمية بالغة في العصر الحديث عقب افتتاح قناة السويس عام  1869م
وبما فيو من جزر عديدة ذات أىمية إستراتيجية من الناحية العسكرية واألمنية (جالل الدين ,2004 ,ص)8

مما جعمو محط أطماع وتنازع الدول الكبرى وخاصة الواليات المتحدة التي باتت تروج في اآلونة
األخيرة إلقامة "منطقة القرن اإلفريقي الكبير" الذي سيضم بمفيوم سياستيا الجميورية اليمنية وذلك
لألىمية الجيوبوليتكية لمنطقة القرن ونظ اًر ألىميتو اإلستراتيجية اكتسبت المنطقة اىتمام خاص لدى
صناع القرار في الواليات المتحدة والمخططين االستراتيجيي ن ,وحسب المبررات األمريكية فإنو من
ال لممصالح األمريكية ومصالح الدول الحميفة ليا والسيما
الناحية األمنية تمثل المنطقة تيديدًا محتم ً
إسرائيل نظ اًر لوجود دول إسالمية مثل الصومال وجيبوتي فضالُ ,عن تكتالت إسالمية قوية في دولتي
كينيا واريتريا ونظ اًر ليشاشة بناء الدولة في ىذه المجتمعات فإن القوى اإلسالمية عادة ما تتجاوز البناء
الرسمي لمسمطة  ,وىنالك أىمية خاصة لبعض الدول في منطقة القرن اإلفريقي ضمن اإلستراتجية
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األمريكية الخاصة بسياسة االحتواء والمحاصرة لمنظم غير الموالية والسيما في السودان ,ومن ىنا تركز
اإلدارة األمريكية عمى دول مثل كينيا وتنزانيا وجيبوتي(العاني ,2012 ,ص.)28

 3.3.2عممية الربط العقائدي واأليديولجى بين كالً من الييود واألفارقة.
حاولت السياسة اإلسرائيمية التسويق لعدد من اإلدعاءات المتعمقة بالمعتقدات الدينية و األبعاد
األيديولوجية التى تتسم بيا عالقاتيا بدول القرن اإلفريقي وذلك إلضفاء الصبغة التاريخية لمعالقات
الثنائية بين الطرفين ,بيد أن تمك العوامل ساىمت فى تسييل ميمة الدبموماسية اإلسرائيمية فى نشاطيا
وتحركيا داخل دول القرن اإلفريقي ,فما ىي المعتقدات الدينية واألبعاد األيدلوجية ؟
 )1المعتقدات الدينية (محمود ,2012 ,ص.)12

 تَدعى إسرائيل أن ىناك مرتكزات دينية تجاه بعض المناطق اإلفريقية وخصوصًا في منطقة القرناإلفريقي والبحيرات العظمى مبنية عمى ثالث أصاحيح توراتية وخصوصاً اإلصحاح الخامس عشر
من الميثاق الذى ينص عمى "أنو فى يوم قال الرب إلبراىيم لنسمك أىدى ىذه األرض من نير مصر
الكبير إلى نير الفرات"(.إصحاح 18/15 ,صفر التكوين)

 االدعاء بأن العالقة بين إثيوبيا واسرائيل تعود منذ عيد النبى سميمان عميو السالم أى القرن الثالث قبلالميالد وحسب تمك االدعاءات فإن لمنبي سميمان ابناً من الممكة سبأ التى يسمييا األحباش "ماكدا" وىو
جد األحباش كما أنو ىو مؤسس اإلمبراطورية الحبشية واسمو "منيميك األول" ىو ابن ممكة سبأ والممك
سميمان الذى ىاجر من القدس إلى الحبشة انتقل من ييوديتو إلى المسيحية ,إال انو احتفظ بالكثير من
اإليقونات والتمائم الييودية الثمينة ولعل أىميا جميعاُ التابوت الذى يعود إلى سيدنا موسى عميو
السالم.
 أن قومية "أمي ار" التى ينتمي إلييا األباطرة الذين حكموا إثيوبيا ينتمون جميعًا إلى ساللة سيدنا سميمانلذلك اعتبر ىيالسيالسى نفسو "أسد ييودا" ويفتخر بذلك.
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 أن الوجود الييودي في إفريقيا يعتبر عامالً أخر إللصاق العالقة بين األفارقة واسرائيل ,إذ توجد أقميةييودية تدعى ييود إثيوبيا المعروفين بإسم "الفالشامو ار" حيث تم اكتشافيم والتعرف عمييم فى القرن
التاسع عشر ,ولكنيم اليتكممون العبرية وتطمق ىذه المجموعة عمى نفسيا أبناء إبراىيم.
 )2األبعاد األيديولوجية
حاولت إسرائيل الربط األيديولوجي والحركي بين كل من الصييونية والحركة اإلفريقية والزنجية وتظير
عممية الربط ىذه والتي روجتيا الصييونية العالمية فى عدة أوجو نذكر منيا (نصر الدين ,2012 ,ص)22

:
 خضوع كل من الييود واألفارقة (الزنوج) الضياد مشترك فكالىما ضحايا لالضطيا د ,ولالثنين ماضمؤلم ,وأنيما من ضحايا التمييز العنصري ,وبالتالي يجب أن يكون بينيم لغة تفاىم مشتركة لتالقى
تطمعاتيم فى تخطى الصعاب والعيش بكرامة.
 إضفاء المسحة الصييونية عمى حركة الجامعة اإلفريقية ,فمنذ أواخر القرن التاسع عشر وحينما أخذتالحركة الصييونية وحركة الجامعة اإلفريقية إطارىما التنظيمي ,أطمق الييود إسم الصييونية السوداء
عمى حركة الجامعة اإلفريقية.
 أن عممية الربط بين كال من الحركة الصييونية والزنوجية سيساىم فى خدمة اإلطارين من خاللتحجيم دور اإلسالم فى الدول اإلفريقية والتقميل من مخاطرىم.

ومن وجية نظر الباحث أن من نتائج ما تقدم ذكره ما يمي:
 -ظيور إسرائيل في القرن اإلفريقي برصيد من التعاطف المنبثق عن العوامل الدينية واأليديولوجية.
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 أن وجود إسرائيل فى المنطقة لم يثقل كاىميا شى من سمبيات الصدام أو التعامل العدائى بينيا وبيندول المنطقة بفعل التأثير الدينى عمى زعماء وشعوب تمك الدول مما جعل استجابتيم لمتعامل معيا
سريعة وودية.
 4.3.2اإلرث التاريخي لمييود في القرن اإلفريقي.
تحتضن منطقة القرن اإلفريقي العديد من الجاليات الييودية متفاوتة األحجام ومتباينة القوة والتأثير وىو
األمر الذى جعل صانعي القرار فى إسرائيل اعتبار المنطق ة ىدف إستراتيجي يجب العمل عمى كسب
صداقة دولو فى ظل مساعي الدبموماسية اإلسرائيمية لمحصول عمى الشرعية الدولية ,باإلضافة إلى
حرص إسرائيل عمى تنمية الشعور القومى لدى تمك الجاليات الييودية اإلفريقية لتشجيعيم عمى اليجرة
إلى وطنيم القومى ( ,2000 , Simonص )10وقد ارتأت الدراسة فى سياق ىذا المحدد أن تستعرض
أبرز الجاليات الييودية في منطقة القرن اإلفريقي ,وىى:
 )1الجالية الييودية فى إثيوبيا (الفالشمورا).
الجذور التاريخية ,في ظل غياب الحقائق التاريخية تأرجحت بعض اآلراء حول أصل ييود الفالشا وال
توجد نظرية ثابتة حتى اآلن يمكن االعتماد عمييا حول جذور تمك الطائفة وأصوليا التاريخية.
وتعد دراسة إدريس التي أوجزت أبرز اآلراء الذى كتبت فى ىذا الصدد ,والذي أجمميا فى خمسة
افتراضات ىي( :إدريس  ,1994 ,ص)46

 الفالشمو ار ىم من نسل ييود مصرين ىاجروا من مصر بين القرن الثانى والسابع الميالديين. ىم موجات ييودية دخمت مصر ومن ثم ىاجرت إلى أثيوبيا فى فترات مختمفة. ىم نسل األسباط العشرة المفقودة رحمو الى أثيوبيا بين القرنين الثانى والعاشر. ىم ييود ىاجروا من بالد اليمن بين القرن الثانى الميالدى والقرن السادس.ال خاصًا من الييودية.
 ىم من أجداد أثيوبيين تيودا واتخذوا ألنفسيم شك ً51

نشاطيم ومعتقداتيم ,عززت دراسة "سالو" من حجم المعمومات حول الفالشا الذى قدرت عددىم بما
يقارب ثالثين ألف ييودي يسكنون في قرى صغيرة خاصة بمنعزل عن اإلثيوبيين ,أغمبيتيم يعممون فى
مجالي ,الزراعة ورعى األغنام وتؤكد الدراسة أنو ليست ىناك ثمة شبو بينيم وبين باقى الييود فى
العالم بما فى ذلك ييود اليمن والذين ىم أقرب الجاليات الييودية ليم من ناحية الجغرافيا ,وقد توصمت
الدراسة إلى أنيم ساىمو بشكل مباشر فى توطيد العالقات اإلسرائيمية اإلثيوبية عبر مراحل مختمفة من
خالل مد جسر ثقافى ومعموماتى بين البمدين ,ساعد الدبموماسية اإلسرائيمية فى التغمب عمى العديد من
المعضالت الذى واجيت عممية بناء العالقات المشتركة(.سالو ,1998 ,ص)69

 )2الجالية الييودية فى السودان (السفارديم  /اإلشكناز)
الجذور التاريخية ,شيد العام  1905دخول أول أعداد من المياجرين الييود إلى السودان يحدوىم
الطموح فى البحث عن منافذ جديدة لنشاطيم االقتصادى ومع توافد تمك الرحالت التجارية ,بازدياد
عددىم تم تأسيس جالية ييودية بداية القرن العشرين والذي ارتبطت بقدوم الحاخام "سولومون" ممكًا
عمى السودان ,األمر الذى شكل بقدومو عالمة فارقة فى تاريخ الجالية الييودية فى السودان نظ ًار
لنزعتو الصييونية القومية ,وقد وجدت تمك الجالية اعترافاً رسمياً بيا من قبل الحكومة السودانية وكانت
تستقبل خطابات معنونة إلى مجمس الجالية كانت معظميا دعوات مشاركة فى احتفاالت ونشاطات
وقدر عددىا بخمسة عشر ألف ييودى أغمبيم بما يعادل
عامةَ ,
ىاجرو من فرنسا وايطاليا واليونان ونسبة قميمة

 %90من الييود السفارديم الذى

 %10من االشكناز وىم مياجرين من تركيا

(النور, 2010,ص.)160
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نشاطيم ومعتقداتيم ,عززت زيارات كبار الييود ذوي النزعة الصييونية إلى السودان التوجو القومي
لدي الجالية الييودية في السودان واختاروا اسم مكابي (المطرقة)عنوانًا لنشاطيم الرياضي
واالجتماعي,وتبنوا نشيد الياتيكفاه(األمل)وىو نشيد الحركة الصييونية ونشيد إسرائيل القومي.
ففي عام  1934م زار السودان رئيس المنظمة الصييونية العالمية "ناحوم سوكولوف" ,وزارىا أيضا
إسحق حميفي ىيرتزوج كبير حاخامات الييود االشكناز ,فكان لياتين الزيارتين الميمتين وقعيما في
نفوس أفراد الجالية الييودية وبث الروح القومية فييم وتشجيعيم عمى تنفيذ الخطة الصييونية العالمية
بإقامة وطنيم القومي الكبير من خالل التجنيد الدولي ليا( .المسيرى ,ج , 2ص)276

وقد كتب السفير صالح أحمد فى دراستو " ,جذور الجالية الييودية فى السودان " إن الجالية رغم صغر
ال فاعمة في الخرطوم فكان ليا
ال تاريخيًا وأدارت أعما ً
حجمو ا ومحدودية نشاطيا إال أنيا أنشأت محف ً
حركة تجارية واسعة فى المجال الزراعى ودور اجتماعي فاعل فى الحياة السودانية كما استمرت عمى
صمة دائمة بالحركة الصييونية ,وكان ليا األثر األكبر فى تنفيذ المخطط الصييوني والسياسة
اإلسرائيمية تجاه السودان(.أحمد, 2004,ص)43

 )3الجالية الييودية فى كينيا
الجذور التاريخية ,بدأ الوجود الييودي في كينيا عام  1900م حينما عرضت بريطانيا من خالل وزير
مستعمراتيا "جوزيف تشامبرلين" عمى الحركة الصييونية أجزاء من األراضي الكينية لتكون وطن قومى
لمييود ,وعميو بدأت العائالت الييودية باليجرة إلى كينيا تمبية لمعرض البريطانى ,بيد أنو دارت نقاشات
داخل الحركة الصييوينة أدت إلى رفض العرض من قبل قيادة الحركة فى المؤتمر الصييونى الخامس
عام 1905م ,إال أنو استمر تدفق تمك اليجرات إلى كينيا رغبة بالسيطرة عمى أراضي تمك الدولة
وطمعًا فى جنى خيراتيا ,2003 ,Levey( .ص)12
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نشاطيم ومعتقداتيم ,تمتعت الجالية الييودية فى كينيا بحركة اجتماعية متميزة واستثمارات اقتصادية
مؤثره ساعدت فى توفير الحرية الكاممة ألبناء الجالية فى تأسيس وتأمين األحياء الييودية وتغطيتيا
بكافة المجاالت الحياتية الضرورية من إقامة المؤسسات الخدماتية وتدشين المعابد الدينية واألندية
الرياضية وجمعيات األغاثة الزراعية وسيطرتيم عمى المراكز اإلقتصادية فى الدولة ترجمت إلى نفوذ
سياسى وىيمنة عمى ق اررات الدولة ,مما انعكس باإليجاب عمى عالقات الدولة مع إسرائيل وباتت
العالقات الكينية اإلسرائيمية األقوى فى تاريخ العالقات الدولية(عبد الفتاح  , 2002,ص.)65

 5.3.2البعد الديموغرافي اإلسرائيمي
يمثل البعد الديموغرافي بعداً ميماً لمغاية بالنسبة إلسرائيل ,حيث أن مقدرة الييود داخل إسرائيل عمى
القيام بوظيفتيم ستضعف حال توقف تدفق أعضاء الجماعات الييودية من الخارج وذلك فيما يعرف
"بالياجس الديموغرافي وصراع األرحام" ونظ اًر لما تشير إليو العديد من الدراسات األكاديمية في
إسرائيل التى تتوقع نياية األغمبية الييودية داخل فمسطين التاريخية بالمقارنة مع السكان العرب.
(المسيري ,2008 ,ص)61

ففي الماضي أُديرت عالقات إسرائيل بالشتات الييودي وفق نموذج تقميدي يتسم بالعالقات الفريدة
المتميزة الذي ال مثيل ليا بين عالقات شتات أخري ,ويزعم ىذا النموذج أنو فى الظروف التى تعتبر
فييا الالسامية واالندماج فى المجتمعات األخرى ظواىر حتمية ينظر إل ى إسرائيل عمى أنيا المركز
الوحيد لمشعب الييودي وىي المكان األجدر بالشعب الييودي العيش فيو ويتوجب عمى الشتات
الييودي دعم إسرائيل و توجيو معظم مواردىم لسد احتياجاتيا(.مصطفي ,2011 ,ص(49

وفى الوقت الحاضر يبرز ضعف اإلجماع حول مركزية إسرائيل خصوصا حينما يتعمق األمر باليجرة
إلييا وذلك عمي فرض أن غالبية اليجرة الييودية إلسرائيل تميل إلى أن تكون ىجرة مدفوعة وليست
منجذبة ,فإن ىذا االفتراض مرتبط بكون غالبية ييود الشتات يقيمون فى دول متقدمة أو نصف متقدمة
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ويتمتعون برفاىية اقتصادية وأمن وجودي أو يفضمون اليجرة إلى دول أكثر تقدماً

(.مصطفي,2011 ,

ص)49

ففي عام  2002كشفت مصادر إسرائيمية أن رئيس الوزراء األسبق "أرئيل شارون " تمقي تقري اًر من وزيرة
استيعاب المياجرين حينئذ "تسفي ليفني " يحتوي عمي معطيات تفيد تراجع مكانة إسرائيل كيدف أول
لممياجرين الييود حيث كشف التقرير عن اختيار  18ألف من ييود االتحاد السوفيتي السابق اليجرة
إلى ألمانيا خالل عام  , 2002بينما اختار  17ألف ييودي فقط اليجرة إلى إسرائيل مما يشير إلي
تراجع مكانة إسرائيل كيدف أول ليجرة الييود ,ىذا مقابل تزايد نسبة الزيادة الطبيعية لألقمية العربية في
فمسطين التاريخية ,بينما تقل نسبة النمو الطبيعي

لمسكان الييود وتراجع نسبة اليجرة الييودية الذي

تشكل القوة المضادة لمنمو السكاني الفمسطيني المتزايد  ,وكل ذلك يجعل كفة الميزان الديموغرافي تميل
تدريجياً لصالح الفمسطينيين (إبراىيم ,2002 ,ص.)8
ختاما ,شكمت سياسة تشجيع اليجرة الييودية إلسرائيل بشكل عام أحد أىم محاور اإلىتمام اإلسرائيمي
بمنطقة القرن اإلفريقي ارتباطًا بصغر تعداد الدولة الذي يتزايد نسبيًا " يبمغ حاليًا حوالي

 6,5مميون

نسمة منيم ما يقارب  46ألف ييودي إفريقي بالشكل الذي أولت معو إسرائيل اىتماماً بتيجير تجمعات
ييودية من كال من إثيوبيا وكينيا(.مصطفي ,2011 ,ص(50

يالحظ الباحث أن إسرائيل استطاعت من خالل تواجدىا فى كينيا من التمدد بعالقاتيا ألقطار القرن
اإلفريقي وعممت عمي نسج خيوطيا من خالل خطط ُمحكمة لتكثيف تواجدىا في المنطقة ,وذلك عبر
مؤسساتيا التنفيذية واإلستشارية والذي كانت ليا الدور األكبر فى تنفيذ تمك السياسة .وعميو سيتناول
الفصل الثالث من الدراسة بالرصد والتحميل دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية فى صياغة وتنفيذ
السياسة اإلسرائيمية تجاه القرن اإلفريقي.
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الفصل الثالث
دور المؤسسات اإلسرائيمية في صياغة وتنفيذ السياسة الخارجية تجاه منطقة القرن اإلفريقي
 1.3مقدمة
اعتمدت إسرائيل عمى مؤسساتيا في صياغة و تنفيذ سياستيا الخارجية لتحقيق أىدافيا اإلستراتجية
فكان لرئاسة الوزراء صالحيات إدارة شئون الدولة الداخمية والخارجية حسب النظام السياسى
اإلسرائيمي ,ولو ازرة الخارجية السمطة فى تمثيل الدولة خارجياً ورعاية شئون أفرادىا واقامة العالقات مع
دول العالم ,ولمبرلمان اإلسرائيمي (الكنيست) سن القوانين والتصديق عمى المعاىدات الدولية ,وتبنت
األجيزة األمنية والعسكرية اإلسرائيمية أحقية الدفاع عن أمن الدولة وحفظ سيادتيا واستقرارىا ,باإلضافة
الى جمع المعمومات اإلستخباراتية(.فارس ,2002 ,ص(39

ولممؤسسات غير الرسمية دو أر ال يقل أىمية أيضًا ,فظيرت الوكالة الييودية من خالل حجم دعميا
لممشاريع اإلقتصادية وقدرتيا عمى احتكار اإلستثمارات فى الدول النامية ,ودعمت االتحادات العمالية
والمؤسسات الخدماتية لمدول (حديثة اإلستقالل) ,من خالل تقديم المساعدات الفنية والعينية ليا وعممت
المؤسسات األكاديمية ومراكز البحث المتخصصة فى تقديم اإلحصائيات الدقيقة حول إمكانيات تمك
الدول و إحتياجاتيا ,والدور األكثر أىمية كان لممؤسسة اإلعالمية وقدرتيا عمى توجيو أفكار ومعتقدات
بعض الشعوب حول القضايا اإلسرائيمية(.نصار ,2006 ,ص)18

ومن وجية نظر الباحث أنو رغم التخصص فى عمل تمك المؤسسات ,إال أنيا ساىمت مجتمعة فى
خدمة سياسة إسرائيل الخارجية ,فقد أولت تمك المؤسسات األىمية لمدول الفقيرة وحديثة االستقالل لما
قد تحتاجو من دعم لتنمية مواردىا ,وقد حظيت دول منطقة القرن اإلفريقى باىتمام خاص واُعتبرت
من أولويات السياسة الخارجية اإلسرائيمية.
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وبناء عميو ,سيتم في ىذا الفصل استعراض تتبع دور المؤسسات الرسمية وغير الرسمية اإلسرائيمية فى
ً
صياغة وتنفيذ إستراتيجيتيا تجاه منطقة الدراسة.
 2.3المبحث األول  /دور المؤسسات الرسمية اإلسرائيمية.
 1.2.3رئيس الوزراء.
طبقاً لمنظام السياسى اإلسرائيمي فإن الحكومة ىي مركز القوة وفييا تتم عممية صنع الق اررات الرسمية
ويتولى رئاستيا رئيس الحكومة الذي يتمتع بصالحيات ىامة ,األمر الذي جعل الحكومة اإلسرائيمية
تسمى بحكومة رئيس الوزراء ,وتنبع قوة رئيس الحكومة من العوامل التالية:
(محارب ,محمود ,2011 ,ص)11

 استقالتو ىي استقالة لمحكومة بأسرىا. يتمتع بصالحية إقالة أى وزير من الحكومة. ىو زعيم حزبو ومكانتو فى حزبو تدعم عادة مكانتو فى الحكومة. ىو المسئول المباشر عن الممف النووي وىو رئيس لجنة الطاقة النووية اإلسرائيمية. تقع ضمن ميماتو وصالحياتو المسؤولية عن جيازي األمن :الموساد و الشباك.ومنذ تأسيس إسرائيل أولت حكوماتيا اىتماماً كبي اًر إلى إقامة عالقات مختمفة األبعاد مع دول العالم
النامي وحديثة اإلستقالل وذلك لتحقيق أمن إسرائيل القومي ,الذي حاولوا إعطاءه بعدًا إقميميًا ودوليًا
وأكدوا عمى ضرورة ربطو بشبكة من العالقات مع دول الجوار غير العربية.
فيقول بيذا الشأن رئيس الوزراء اإلسرائيمى األسبق ليفي أشكول" :كانت إسرائيل تتوخى من سعييا إلى
إنشاء عالقات مع دول إفريقيا ىو البحث عن األمن وضمان وجودىا ودعم مركزىا الدولي  ,مع ما
يحققو ذلك من مزايا إستراتيجية تنعكس إيجابا عمى أمنيا القومي"(.مرتضى ,2006 ,ص)18

وكان لدول منطقة القرن اإلفريقي -ومازال -قد اًر من ىذا االىتمام ,وفى ىذا الصدد قال ديفيد
غوريون أول رئيس وزراء لدولة إسرائيل" :إن شرق إفريقيا أصبح بعد تأمين حرية المالحة في
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بن
ميناء

إيال ت يحتل األولوية في عالقات إسرائيل الدولية ألن ىذه العالقات ستحقق نتائج

غاية في األىمية

لكال الجانبين " (مرتضي ,2006 ,ص.)22

أم ا موشيو شاريت رئيس دولة إسرائيل األسبق فقد قال " :إن شرق إفريقيا يشكل من وجية نظرنا ميدانا
ميماً ال ينبغي أن نسمح بنشوء فراغ فيو بعد حصول أقطارىا عمى االستقالل  ,ألن ملء ىذا الفراغ من
قبل قوى غير صديقة سيعتبر نكسة لنا" (مرتضي ,2006 ,ص.)26
عمومًا ,سعت إسرائيل جاىدة لنيل ثقة رؤساء وشعوب دول القرن اإلفريقي وذلك عن طريق توفير
الدعم االقتصادى والعسكري والتقني والخدماتى ولتحقيق ذلك وتمتين العالقة معيم حرص رؤساء
الحكومات اإلسرائيمية المتتالية عمي:
تبادل الزيارات باستمرار وعمى أعمى مستوى دبموماسي بينيا و بين دول القرن اإلفريقي وقيادتيم وتقديم
المساعدات الصحية ليم ومشاركتيم كافة مناسباتيم الدينية والوطنية ,ويمكن رصد ذلك عمى سبيل
المثال ,ال الحصر:
 في  / 3كانون ثاني يناير 1993 /م أصدر رئيس الوزراء األسبق "إسحاق رابيي ن" تعميماتو بنقلالرئيس اإلريتري "إسياس أفورقي" لتمقي العالج في إسرائيل أثر إصابتو بمرض "المالريا الدماغية"
حيث ازره في مقر إقامتو وزير الخارجية حينذاك شيمعون بيرس ,وأعمن عقب الزيارة أن دولة إسرائيل
اكتسبت صديقاً جديداً في منطقة القرن اإلفريقي(أدم عمي ,وأخرون.)2008 ,

 في / 20شباط فبراير 1993 /م قام إسياس افورقي بزيارة أخري إلي إسرائيل ,التقي خالليا مع رئيسالوزراء اإلسرئيمي إسحاق رابين ,ووقع عمي العديد من االتفاقيات بين البمدين ,قدمت إسرائيل بموجبيا
مساعدات إلي إر تيريا في المجاالت الزراعية ,والتدريب لمقوات العسكرية واألمنية الخاصة ,والمساعدة
في إنشاء قوات بحرية(آدم ,عمي ,وأخرون.)2008 ,
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 في / 19تشرين ثاني نوفمبر 2011 /م زار رئيس الوزراء الكيني"رياال أودينغا" إسرائيل وطمب منيامساعدتو فى تسميح وتدريب الجيش الكيني وامداد بالده باألسمحة الحديثة لمواجية الحركات "األصولية"
فى الصومال ,وبادره بالرد رئيس الحكومة اإلسرائيمية الحالي بنيامين نتنياىو حيث قال " :إن إسرائيل
رائدة فى مجال األمن الوطني وأنيا ستكون سعيدة فى تقاسم المعرفة مع كينيا فى مجال الحرب عمى
اإلرىاب ,وأن أعداء كينيا ىم أعداء إسرائيل ,وعميو ينبغي عمينا أن نساعد بعضنا وىى أيضا فرصة
لتعزيز عالقاتنا وتمتين صداقتنا ألن عدونا واحد ,وأن رئيس الحكومة اإلسرائيمى قطع وعداُ عمى نفسو
بدعم الترسانة العسكرية الكينية والعمل عمى تأسيس محور يشمل دول القرن األفريقى واسرائيل لمواجية
التطرف اإلسالمي" ( معاريف.)25/11/2012 ,
 في / 13تشرين ثاني نوفمبر 2011 /م استقبل رئيس الحكومة اإلسرائيمى بنيامين نتنياىو الرئيساألوغندي "يوارى موسيفينى" وطمب من إسرائيل مساعدتو فى تنمية بالده وتدريب جيشو وتعزيز فرص
أكبر لمتعاون بين البمدين ,وثمن موقف إسرائيل ورئيس الحكومة عمى حجم المساعدات الذى يقدمونيا
لبالده ,بدوره أشاد رئيس الحكومة اإلسرائيمى بمواقف أوغندا تجاه إسرائيل ,ووعد بزيادة الدعم ليا ,فى
المقابل دعى الرئيس األوغندي إلى التعاون مع إسرائيل واإلنضمام الى الحمف األفروسرائيمى لوقف مد
الحركات األصولية (.الحياة الجديدة)15/2/2012 ,

 -في / 27كانون ثاني ديسمبر/

 2011م وفى ثاني زيارة لو بعد الواليات المتحدة األمريكية زار

"سمفاكير ميارديت" رئيس دولة جنوب السودان إسرائيل لمقاء وزير الحكومة مؤكدًا ,أنو سيتعاون مع
دولة إسرائيل وسيعمل معيا يداً بيد من أجل توثيق العالقات بين البمدين ,وشكر إسرائيل عمى
مساعدتيا لدولة جنوب السودان عمى االنفصال مخاطباً رئيس الوزراء اإلسرائيمى بمقولة "بدونكم ما كنا
موجودين اآلن" ( مركز التأصيل لألبحاث. )31/1/2012 ,
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 فى/ 25آب أغسطس 2012 /م أوفدت و ازرة الخارجية اإلسرائيمية مستشارىا لشئون شرق إفريقيا "ديفيدال رسالة خاصة من رئيس الوزراء اإلسرائيمي
كالوم " إلى إريتريا حام ً

"بنيامين نتنياىو" إلى الرئيس

اإلريتري " إسياس أفورقي " تدعوه لزيارة إسرائيل في أقرب وقت ممكن

 ,وذلك لبحث قضايا وصفيا

المبعوث الخاص بالمصيرية لمدولتين (موقع رئيس الحكومة اإلسرائيمى.)24/9/2012 ,

 شارك رئيس الوزراء اإلسرائيمي الشعب اإلثيوبي وقدم عزاءه بوفاة رئيس وزراء أثيوبيا "ميميس زيناوى"بتاريخ /20آب أغسطس, 2012 /ووصفو بأنو كان حميفًا استراتجيًا إلسرائيل وانو جعل إثيوبيا بوابة
إلسرائيل لدخول قمب القارة اإلفريقية ,وأنو يأمل بارتفاع أكثر لمستوى التعاون بين البمدين ,ودعي
الرئيس الجديد "ىايمى مريم ديسيمين" أن يكون أكثر صداقة مع إسرائيل حتى تستطيع إسرائيل مساعدتو
فى تقديم يد العون لو و لبالده ( م الناطور لألبحاث.)4/10/2012,

 يقدم بنيامين نتنياىو تينئة دولتو إلى أبناء الطائفة الييودية األثيوبية من خالل احتفال يتم إقامتو ليمكل عام احتفاالً بعيد "سيغاد األثيوبى" وفى كممتو أمام الطائفة الييودية األثيوبية ,وبحضور سفير
أثيوبيا لدى إسرائيل ورئيس صندوق الصداقة بين البمدين "ىيالوى يوسف" أكد رئيس الحكومة عمى
مدى العالقة الوطيدة بين الدولتين وأن حكومتو قررت رصد مبمغ

 500مميون شيكل ألجل استمرار

سبل التعاون بين الدولتين ,وأن حكومتو اتخذت ق ار اًر بإضافة فصل كامل فى منياج التعميم لمطمبة
اإلسرائيمين يتضمن تاريخ الييود األثيوبيي ن ,وأن إسرائيل دولة وحكومة ال تيمل بقايا الطائفة المقيمين
فى أثيوبيا ,وأن حكومتو األولى  1996/1999والثانية  2010/2012أصدرت عدة ق اررات متعمقة
بضرورة تمتين العالقات بين البمدين من أجل استقدام بقايا الطائفة األثيوبية "الفالشمو ار" كما أشار
رئيس الحكومة الى ضرورة التواصل بين الشعبين لتمكينيم من الوصول الى الحد األعمى من الفرص
السائحة في التعاون ,وأطمق عمييا اسم السقف الزجاجي لمعالقات من أجل حفظ األمن الوطني لمبمدين
ومواجية التحديات العصرية (موقع رئيس الحكومة االسرائيمى.)28/11/2012,
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 2.2.3الكنيست (البرلمان اإلسرائيمي).
هو السمطة التشريعية ذات الصالحية المطمقة في الدولة لسن القوانين

ومنح الحكومة الثقة ومراقبة

عمميا ويتكون من بين أعضاءه عدد من المجان المتخصصة لتسييل عممية المناقشات لممشاريع
المطروحة من قبل الحكومة رغم طبيعة عمل الكنيست المتعمق بالشئون الداخمية لمدولو وتحديد سياستيا
عن طريق منح الثقة لمبرامج الحكومية ,إال أنو كان لو دو اًر ميماً فى خدمة سياسة إسرائيل الخارجية
وذلك عن طريق مايمي(:موقع الكنيست اإلسرائيمي)8/9/2012 ,

 نشاط الكنيست في نسج العالقات المستمرة مع البرلمانات األخرى فى العالم و تجد ىذه العالقاتتعبي اًر ليا من خالل الزيارات المتبادلة والنقاشات حول شتى المواضيع المتعمقة فى مجال العمل
البرلماني ويسجل اليوم الكنيست اإلسرائيمى عالقات صادقة بما يقارب  60جمعية برلمانية دولية.
 تأييده لمحكومة بطريقة غير مباشرة عمى تعزيز التعاون مع تمك الدول وذلك من خالل موافقة أعضاءهعمى الميزانية العامة لمحكومة الذي تشمل مصاريف و ازرة الخارجية واألجيزة العسكرية واألمنية المتعمقة
بالعمل خارج حدود الدولة.
 3.2.3وزارة الخارجية.
و ازرة الخارجية ىي جياز الدولة الرئيسي المسئول عن إقامة وتطوير وتعزيز العالقات مع الدول
والمنظمات والييئات اإلقميمية والدولية والعمل عمى تنظيم رحالت اليجرة الوافدة عمى البمد ,أو الخارجة
منو وذلك بفتح سفارات تابعة لمدولة في الدول التي تربطيا م عوا عالقات دبموماسية وو ازرة الخارجية
اإلسرائيمية ال تختمف ,عن ذلك فقد قامت بتأسيس عدة إدا ارت ذات اختصاص من أجل رعاية وتوجيو
وتنفيذ الخطط المقترحة من الحكومة فى مجال السياسة الخارجية ,وقد اىتمت الخارجية اإلسرائيمية
بشكل أكبر بالقارة اإلفريقية لما تحممو من مزايا تعتبر ذات أىمية فى تنفيذ إستراتجية إسرائيل الخارجية
لذلك قامت بإنشاء إدارتين متخصصتين بالشئون اإلفريقية :
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(موقع و ازرة الخارجية اإلسرائيمية)25/9/2012 ,

 شعبة أفريقيا) )1تختص بدول شمال وشرق القارة اإلفريقية. شعبة أفريقيا( )2تختص بدول جنوب وغرب القارة اإلفريقية.ونظ اُر لألىمية الذي تولييا و ازرة الخارجية اإلسرائيمية لدول القرن اإلفريقى وحرصيا عمى إقامة عالقات
دبموماسية قوية و صداقة يقول وزير الخارجية اإلسرائيمية األسبق "أفيغدور ليبرمان":
" إننا نتطمع الى إقامة عالقات صداقة مع دول شرق إفريقيا وندعميم ألننا بحاجة الى صداقتيم"
جاء ذلك بعد جولتو اإلفريقية الذي انتيت يوم

/ 11أيمول سبتمبر 2009 /والتي شممت خمس دول

إفريقية منيا ,أثيوبيا وكينيا ,والذي أٌعمن عن أىدافيا فى رغبة إسرائيل مساعدة الدول اإلفريقية عمى
حل مشاكميا مثل ,مواجية الجوع ونقص المياه والتغمب عمى سوء التغذية واألوبئة وخدمات البنية
التحتية(.المرجع السابق)

ومن وجية نظر الباحث أن الجولة شممت جانبًا خفيًا تميز فى سعى أجيزة اإلستخبارات وتجار
األسمحة فى إسرائيل إلى فتح أبواب صفقات ليم فى ىذه الدول وأنو فى حال نجاح ىذه الصفقات ,فإنو
سيتم رفع حجم الصادرات اإلسرائيمية إلى تمك الدول وقد تم إستقراء ىذا الجانب الخفي من الزيارة من
خالل صفات األشخاص الذين رافقوا وزير الخارجية فى جولتو ,فقد كان الوفد مكون من مندوب عن
دائرة المساعدات الخارجية فى و ازرة الدفاع ,ومندوبون عن تجار األسمحة ومندوبين عن شركات
صناعة األسمحة مثل "سولتام" لمصناعات العسكرية و"سيمفر شادو" لمصناعات العسكرية الجوية
و"إلبيت" لصناعة السفن الحربية .وكذلك رافق وزير الخارجية مندوبون من شركات إسرائيمية بارزة فى
مجال البنية التحتية بينيا شركة الكيرباء وشركة إلكو(العربية نت)2012 ,

وفى / 20أيمول سبتمبر 2012 /م أعمن موظفو مكتب وزير الخارجية اإلسرائيمى أنيم ُيعدون لزيارة
ثانية لموزير ال ى دول إفريقية سوف تشمل إثيوبيا وكينيا وجنوب السودان ,وأن الزيارة تتعمق بمصالح
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مشتركة بين إسرائيل والدول اإلفريقية فى مجال كبح اإلرىاب وفى الزراعة وتطوير األرياف والماء وأن
وزير الخارجية حرص عمى اإلستجابة لعدة مطالب من قادة أفارقة حمميا فى زيارتو األولى وتم تنفيذىا
وسيتم افتتاحيا فى زيارتو الثانية ,ونوه أيضا "يجئال طممور" الناطق بإسم و ازرة الخارجية " :أن إسرائيل
تحظى بتعاون سياسى واقتصادى مع الدول اإلفريقية ودلل عمى ذلك أن

 20مسؤوالً إسرائيمياً قاموا

ال إفريقية فى النصف األول من العام  , 2012وأكد الناطق باسم الخارجية " أن زيارة "أفيغدور
بزيارة دو ً
ليبرمان" ضرورية لتجديد المباحاث واالستماع الى شكواىم وتقريب وجيات النظر وخاصة بعد عممية
التغير الذي شيدتيا األنظمة العربية عمى مستوى الرؤساء وحالة الفوضى الموجودة داخل ىذه الدول
وما قد ينتج عنو من تنامى نشاط الحركات اإلسالمية الذى سييدد أمن المنطقة ".

(الشرق األوسط

الدولية)27/12/2012 ,
ووضح "ألون ليئيل" مديرعام و ازرة الخارجية اإلسرائيمية وسفيرىا األسبق فى عدة دول إفريقية مبر اًر
أسباب الزيارة قائالً ":أن إسرائيل محاطة بنحو أربعين دولة ال تستطيع اإلقتراب من ىذه الدول بسبب
انييار المفاوضات مع الفمسطينيين لذلك يحاول "أفيغدور ليبرمان" من خالل زيارتو التدليل عمى أنيا
غير معزولة فى العالم إال فى الشرق األوسط "(الجزيرة نت.)2012 ,

وأكد عمى إن إسرائيل ترى فى إفريقيا سوقاً كبيرة وأنيا تبحث عن استثمارات اقتصادية مربحة فى دول
إفريقية وأن إسرائيل تبحث عن تعزيز العالقات مع ما أمكن من دول إفريقيا ضمن مساعييا إلحباط
المشروع الفمسطيني بحيازة اعتراف دولي بفمسطين ,وأن دولة إسرائيل أيضا تخشى مقاطعة دول إفريقية
لمنتجاتيا خاصة المصنعة فى المستوطنات عمى غرار قرار دولة جنوب إفريقيا ,وأن زيارة ليبرمان ىي
" إجراء وقائي ييدف إلى صيانة العالقات ومنع تراجعيا فى ظل ما تشيده الدول العربية من حالة
تغير" ( الجزيرة نت.)2012 ,
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فى ضوء إستعراض بعض المواقف والتصريحات الصادرة عن و ازرة الخارجية يتضح أن ىذه الو ازرة
حرصت عمى إقامة عالقات صداقة إفريقية بالتعاون المشترك فقد قامت بتأسيس وكالة إسرائيمية
لمتعاون الدولي لمتنمية (ماشاف) تعمل بالشراكة مع الدول النامية فى مواجية التحديات التنموية فى
عدة مجاالت مثل ,الحد من الفقر ,تقديم الخدمات الصحية األساسية,ضمان الغذاء ,التربية فى سنوات
الطفولة ,مكافحة التصحر ,تحقيق المساواة بين الجنسين ,شركات صغيرة ومتوسطة الحجم ,وتطوير
متكامل لممناطق الريفية وقد اىتمت الوكالة بتكثيف نشاطاتيا فى دول منطقة القرن األفريقى ففي مجال
الصحة العامة حرصت الوكالة عمى :
 -االنضمام لبرامج األمم المتحدة اإلنمائي الخاص بمكافحة اإليدز فى إفريقيا

 UNAIDSوأصبحت

مساىمًا رئيسيًا فى البرنامج ,وخصصت و ازرة الخارجية مبمغًا أوليًا يقدر ب

 250,000دوالر لصالح

مجموعة عمل شبابية تحمل إسم برنامج األمم المتحدة  UNAIDSلمعمل فى إثيوبيا واريتريا وكينيا .
 القيام بإرسال بعثات طبية إسرائيمية دائمة خاصة فى مجال طب العيون أقيمت فى مخيمات أنشأتياالوكالة في كال من كينيا واثيوبيا ,وفى تقريرىا السنوي أشار" إيفى بن ماتيتياىو" مدير قسم المشاريع
الدولية فى (ماشاف) " أن حممة جراحة العيون ىى حممة خاصة إلنقاذ بصر المرضى فى الدول
النامية وتأتى ضمن المشاريع اإلغاثية لدعم الدول الصديقة "(.بوروخوف ,ريفكا)21/6/2011 ,

 عممت الوكالة عمى تأسيس جمعية خاصة سميت (القمب الييودى من أجل إفريقيا) قامت بتنفيذ عدةمشاريع منيا:
 مشروع توفير الطاقة الكيربائية لممدارس والعيادات ودور األيتام اإلفريقية من خالل التعاون مع
شركة "سوالرايدج" لمطاقة الشمسية اإلسرائيمية وشركة "إينتردان" لمموحات اإللكترونية ,وقد نفذ المشروع
فى أربع دول إفريقية منيا إثيوبيا وكينيا وفى تقرير نشرتو "سيفان يعارى" رئيسة الجمعية أنو جارى
العمل عمى تنفيذ عدد من ىذه المشاريع فى دولة جنوب السودان.
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 مشروع استخدام أجيزة الري الحديثة فى مجال الزراعة وذلك عبر توفير ماكنات رى بالتنقيط وتتولى
توفيرىا شركة إسرائيمية خاصة فى ىذا المجال تسمى بشركة "نتافيم" لممحاصيل الزراعية الحديثة
وتقول سيفان يعارى " :إنو منذ تأسيس الجمعية عام

 2008تم استكمال  37مشروعاً فى مجالى

الزراعة والطاقة الشمسية فى إثيوبيا وكينيا واريتريا وأوغندا ومن خالل مشاريعيا قامت بخدمة ما
يقارب  150,000إفريقي يعممون مجال الزراعة وىذا بدوره سوف يعزز عالقات دولة إسرائيل بيم
"(.بوروخوف ,ريفكا)21/6/2011 ,

 4.2.3األجيزة األمنية والعسكرية.
تقوم األجيزة األمنية اإلسرائيمية بدور ال يقل أىمية عن باقى المؤسسات الرسمية فى خدمة توجيات
الدولة الخارجية وخاصة تجاه إفريقيا ,لذا أوجد جياز المخابرات اإلسرائيمى قنوات خاصة لالتصال
بدول إفريقيا حيث قام بإنشاء دائرة تيتم بالشئون تمك الدول تعمل عمى رصد جميع التحركات اإلفريقية,
كذلك تقوم األجيزة العسكرية بتدريب كثير من الكوادر العسكرية اإلفريقية داخل إسرائيل.

(نصرالدين,

إبراىيم ,2012 ,ص)13

ولتوضيح ىذا الدور ,البد من التطرق إلى ذلك بقدرمن التفصيل لمتدليل عمى حجم وطبيعة ىذا الدور
وذلك عمى النحو األتى :
 - 1دور جياز المخابرات الخارجية(الموساد).
الخاصة المكمف من قبل دولة إسرائيل بجمع المعمومات و عمل
الميام
ّ
ىو جياز االستخبارات و ّ
الخاصة ,خارج حدود إسرائيل  .ويعمل الموساد بصفتو
السرية و
ّ
الدراسات اإلستخباراتية وتنفيذ العمميات ّ
مؤسسة رسمية وبتوجيو من رئيس الوزراء مباشرة ,ويتكون الجياز من ثالث أقسام رئيسية:
ًُ -قسم المعمومات  :يتولى جمع المعمومات واستقراءىا وتحميميا ووضع االستنتاجات بشأنيا .
 قسم الحرب النفسية :ويشرف عمى خطط العمميات الخاصة بالحرب النفسية وتنفيذىا .66

 قسم العمميات  :ميمتو وضع خطط العمميات الخاصة بأعمال الخطف والقتل .ىذا وقد أضيف قسم رابع مختص بشئون البحر األحمر والقرن اإلفريقى الرتباط المنطقة بأمن إسرائيل
المباشر (موقع الموساد .) 1/10/2012 ,وقد تنامي نشاط الجياز فى منطقة القرن اإلفريقى بعد نيل
المنطقة اىتماماً خاصاُ فى سياسة إسرائيل الخارجية ,وقد ظيرت أثار عممو فى القارة اإلفريقية بوضوح
بعد عودة العالقات بين إسرائيل وأثيوبيا عام

 , 1989حيث اُقيمت محطة لمموساد فى أديس أبابا

كانت نقطة اإلنطالق لمعمل المخابراتى فى المنطقة ,وميمتيا جمع المعمومات اإلستخباراتية عما يدور
داخل دول القرن اإلفريقي ,وقد أعمن عن ذلك رئيس جياز الموساد السابق "دانى ياتوم" خالل وصفو
الرئيس األثيوبى" ميميس زيناوى "بعد مماتو حيث قال" إن منذ توليو منصب الرئيس فى أثيوبيا دلل
عمى مصداقيتو كشريك استراتيجي من خالل سماحو لممنظومة اإلستخباراتية اإلسرائيمية بالتمركز
بنطاق واسع فى أثيوبيا لتصبح عينيا فى منطقة أعالي حوض النيل ومنابع النيل ومنطقة البحيرات
العظمى" ( م الناطور لدراسات.)2012 ,

وقد قام الموساد من خالل تواجده فى منطقة القرن اإلفريقي بالعمل عمى دعم الحركات االنفصالية
وعقد صفقات بيع السالح بين الشركات اإلسرائيمية وتمك الحركات ,وتسييل عمميات تيريب الماس
اإلفريقى إلى إسرائيل ,والقيام بعمميات اغتيال لشخصيات تعتبرىا إسرائيل مصدر تيديد ألمنيا .
وفى ىذا السياق ذكرت صحيفة ىأرتس اإلسرائيمية فى

 / 2حزيران يونيو 2010 /م ,أن السمطات

القضائية األمريكية اعتقمت رجل أعمال إسرائيمي  ,يدعى " ىانولك ميمر "  ,ووجيت لو تيمة التورط في
بيع مئات الرشاشات من طراز " ايو كاي  " 47إلى حكومة "أرض الصومال " وبحسب التو م األمريكية,
فإن ميمر  ,قام بتنظيم نقل شحنات األسمحة في طائرات إلى الصومال

بمساعدة الموساد اإلسرائيمى

بعدما أتخذت ا لحكومة اإلسرائيمية ق ار ًار مفاده بأنيا تتجو نحو تعزيز عالقاتيا
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مع حكومة أرض

الصومال بيدف تقوية وجودىا في منطقة القرن اإلفريقي  ,وتوثيق روابطيا مع حركة اإلنفصال في
جنوب السودان ,وتعزيز نفوذىا في دول منابع نير النيل (.القدس العربي)5/10/2011 ,

وفى  / 16كانون أول ديسمبر  2004 /أفادت مصادر أمنية في عمان  ,أن السمطات األردنية ألقت
القبض عمى شبكة إسرائيمية لتيريب األسمحة إلى إقميم دارفور السودانى ,وأوضح ت المصادر أنو تم
اعتقال شخصين يحمالن جوازي سفر إسرائيميين ,وأن إحد اىما يعمل بصورة مباشرة مع "ديفيد ياتوم "
االبن األصغر لمدير جياز االستخبارات اإلسرائيمى السابق  ,وأنو أدلى بمعمومات مؤكدة تفيد بتورط
"شيمون ناور " وىو صاحب شركة استيراد وتصدير إسرائيمية فى تيريب

أسمحة إلى إقميم دارفور

بمساعدة رجال الموساد يعممون فى شركة لبيع المحاصيل الزراعية فى إقميم دارفور السوداني .
وفى دراسة لمعميد اإلسرائيمي المتقاعد "موشي فرجي " أعدىا لمركز دراسات الشرق الوسط في جامعة
تل أبيب بعنوان " :إسرائيل وحركات التمرد اإلفريقية" يقول:
"إن غالبية حركات التمرد في القارة السمراء ترتبط بصالت مباشرة بالموساد اإلسرائيمي  ,وال تخمو كثير
مرور
من الدول اإلفريقية من مكاتب تعمل تحت تغطيات مختمفة انطالقا من السياحة ًا
الري وبيع البذور ,يعمل فييا ضباط

بتوفير وسائل

سابقون في الجيش اإلسرائيمي واألجيزة األخرى بجوازات سفر

غربية ميمتيا عقد الصفقات  ,وأن بعضاً من السفراء اإلسرائيميين السابقين في

الدول اإلفريقية لعبوا

أدوا اًر ىامة في عممية تصدير السالح اإلسرائيمي إلى حركات التمرد اإلفريقية.
وأضافت الدراسة أن الدول اإلفريقية تفضل السالح اإلسرائيمي نظ ًار لكفاءتو ومرونة إسرائيل في التعامل
المالي حول ىذا السالح ,حيث ال تشترط الحصول عمى المال مقابل ىذا
عنو في كثير من األحيان بمنح الشركات اإلسرائيمية
الدول"(.فرجي ,2003 ,ص)17
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السالح  ,ولكنيا تستعيض

حقوقاً لمتنقيب عن الثروات الطبيعية في ىذه

وىذا ما كشفو تقرير لخبراء دوليين قدم الى مجمس األمن الدولي فى كانون أول ديسمبر 2009 /تبرىن
تورط إسرائيل  -عبر جياز الموساد  -فى تجارة الماس سميت بتجارة "الماس الدموي" حيث تم عقد
صفقات أسمحة تستخدم فى الحروب األىمية فى إفريقيا مقابل الحصول عمى موارد ثمينة.

(عمر,نجيب,

 ,2011ص)70

كما قام جياز الموساد بتجنيد عمالء لو فى دول القرن اإلفريقي يعممون تحت أوامره من أجل جمع
المعمومات الكاممة عن إمكانيات تمك الدول ,واستخداميم كمصدر معمومات عند تنفيذ أى عممية
خاصة باالغتيال ,فقد شارك عمالء جياز الموساد بتاريخ  / 7نيسان إبريل  2011 /في تنفيذ عممية
اغتيال "عيسى ىداب ومحمد جبريل" فى السودان الذى أتيمتيم إسرائيل بتجييزىم لشحنة أسمحة
إلرساليا الى األراضي الفمسطينية ,فقامت بقصف سيارتيم بصاروخ موجو ,حيث أصدرت األجيزة
األمنية السودانية تقري أر يفيد بأن عممية ا الغتيال نفذت بدقة متناىية ,وأن األجيزة اإلسرائيمية حددت
مسبقًا ىدفيا واستخدمت أجيزة متطورة في الغالب ) ,(G.P.Sتم وضعو في السيارة التي استيدفت  ,أو
وضعت مادة إلحداث ربط بين الطائرة واليدف

عمى األرض  ,وأن العممية تم التخطيط ليا من قبل

الموساد وبمساعدة خارجية (رفيف ,دان ,وأخرون,2012,ص.)56

ومه ضمه العمميات الذي سجمت لمموساد اإلسرائيمى فى القرن اإلفريقي عممية "جبل شعنون" فى

12

/كانون ثاني يناير 2009 /م  ,حيث قام سالح الجو اإلسرائيمي بقصف قافمة سيارات زعمت إسرائيل
أنيا كانت تحمل أسمحة إلى قطاع غزة ,وقالت الحكومة اإلسرائيمية آنذاك إن القافمة تعود لمياجرين
سريين تعودوا عبور المناطق المحاذية لمحدود مع مصر ,وأدى ذلك اليجوم إلى تدمير

 16عربة

تيريب كانت في طريقيا إلى الحدود المصرية -السودانية احترقت في منطقة "أوكو قباتيت " بمحمية
"جبيت المعادن " عمى بعد  280كمم شمال غربي مدينة بورسودان  ,ولم يمض وقت طويل لتعاود
الطائرات تحميقيا وتنفذ غارة أخرى عمى قافمة جديدة من السيارات بالقرب من ذات المنطقة وفى تعقيب
69

لو عن العممية قال رئيس الوزارء أنذاك "أييود أولمرت"  " :إن إسرائيل

استندت في تنفيذ الغارة عمي

اإلتفاقية األمنية التي وقعتيا مع الواليات المتحدة ,التي تقضي بتعاون مخابراتي بين البمدين لتعقب أي
شحنات أسمحة متجية إلي األراضي الفمسطينية ,وأن المخابرات اإلسرائيمية تعمل ليل نيار من أجل
نجاح تمك االتفاقية وتغذية سالح الجو بأي معمومات جديدة لضرب أى مكان يشكل خط اًر عمى أمننا
القومى ميما كان بعيدًا"(.القدس العربي)12/5/2010 ,

 - 2المؤسسة العسكرية
المؤسسة العسكرية ىى مجموعة األجيزة المسئولة عن حماية وجود دولة إسرائيل وسالمة سيادتيا
ومواطنييا واحباط أى عمميات قد تيدد أمن إسرائيل القومى ,وتعمل تمك المؤسسة من خالل عدة
أجيزة متخصصة فى مجاالت الدفاع والقتال فتتفرع منيا ثالث لواءات رئيسية :

(موقع جيش الدفاع

االسرائيمى.)4/10/2012 ,
 سالح وقوات الجو اإلسرائيمى وىو مسئول عن بناء وتنشيط القوة الجوية لجيش الدفاع . سالح وقوات البحرية اإلسرائيمية وىي المسئولة عن تأسيس وبناء القوة البحرية لمجيش . الذراع البرى وىو القائم عمى تجييز الجيش وحرس الحدود .عمى الرغم من تخصص عمل تمك األجيزة داخل حدود الدولة اإل أنو سجل ليا دو اًر ميماً في خدمة
السياسة الخارجية من خالل مراكز تدريبيا الداخمية ,وارسال خبرائيا وضباطيا لمعمل خارج الدولة فقد
قامت بإنشاء عدد من مراكز التدريب الداخمية والخارجية المينية والمعنية بتدريب وتجييز جيوش الدول
المستيدفة فى مجال القتال واألسمحة العسكرية ,وتنشط أعمال تمك األجيزة فى دائرة الدول حديثة
االستقالل لما قد تحتاجو تمك الدول من تطوير لمنظومتيا الدفاعية.
ولقد ركزت المؤسسة العسكرية عمميا بالتعاون مع دول القرن اإلفريقى ,من خالل نطاقين (داخمي
وخارجي) وذلك لتحقيق أىداف سياستيا الخارجية من خالل ( :شعيب ,1998,ص)12
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 ربط أنظمة ىذه الدول بالخبرات العسكرية اإلسرائيمية سواء عمى صعيد الكوادر البشرية أو عمىصعيد األنظمة الدفاعية والتسميحية بحيث أضحت إسرائيل تتدخل فى أىم القضايا السرية الداخمية لتمك
الدول وتحديد قدراتيا الدفاعية .
 تسييل عممية التسويق لبيع وعقد الصفقات التجارية بين شركات صناعة األسمحة اإلسرائيمية وتمكالدول الغنية بثرواتيا الطبيعية .
ي الدائمة فى مناطق إستراتجية والسميا فى
 تكثيف الوجود العسكري اإلسرائيمى وانشاء القواعد العسكر ةالبجر األحمر ومضيق باب المندب ومنطقة البحيرات العظمى وأعالي النيل .
أما عمى صعيد نطاق العمل الداخمي فقد حرصت المؤسسة العسكرية عمى استقبال المتدربين األفارقة,
وتعميميم داخل معسكرات ومراكز تدريب خاصة فى إسرائيل,

وتشير اإلحصاءات التي نشرىا مركز

التعاون الدولي التابع لو ازرة الخارجية اإلسرائيمية ,أن عدد األفارقة الذين تمقوا تدريبيم في

إسرائيل فى

عام واحد فقط  1997وصل إلى نحو  742متدرباً ,إضافة إلى  24636إفريقياً تمقوا تدريبيم في مراكز
التدريب اإلسرائيمية خالل األربعين سنة الماضية (سالمة,عبد الغنى ,2012,ص)35

أما خارجياً ,فقد عممت المؤسسة عمى تنفيذ اتفاق تعاون بين إسرائيل واريتريا وقع في شباط
فبراير 1996 /يتضمن تعزيز التعاون العسكري بين البمدين ,ووضع إستراتيجية عسكرية موحدة بين
الطرفين ,وقد نص االتفاق عمى (Salahuddin ,2012) -:

 إلتزام إسرائيل بتقديم كل احتياجات إريتريا في المجال الدفاعي لتتمكن من بناء جيش نظامي قاد ًار عمىمواجية التيديدات المحتممة.
 تشكيل فريق عمل دفاعي من الطرفين يضم خبراء فى شئون التسميح والتدريب يقوم بتحديد احتياجاتمنظومة الجيش اإلريتري.
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 تدعيم موقف إريتريا فى مواجية محاوالت البحث والسيطرة عمى الجذر االستراتيجية الواقعة فى المدخلالجنوبي لمبحر األحمر ,وأن تقوم إسرائيل بحماية الوضع الراىن فيو ,عن طريق تأمين وجود عسكرى
محدود لممراقبة والرصد والتدخل العسكري السريع فى حالة حدوث تطورات.
 -إرسال مجموعة من الخبراء اإلسرائيميين إلى إريتريا من

أجل تطوير وتحديث المنظومة اإلريترية

الدفاعية البحرية والجوية فى الساحل اإلريتري واستيعاب المفاىيم والعقائد العسكرية اإلسرائيمية
مقابل ىذا حصمت إسرائيل عمى تعيد من الحكومة اإلريترية بتسييل عمل المؤسسة العسكرية ودعم
جيودىا في مايمي(:صالح ,2011 ,ص)21

 إيجاد عمق إستراتيجي ليا فى البحر األحمر يتيح إلسرائيل رصد أى نشاط عسكرى قد ييدد أمنيا
 تدشين محطة رادار عمى قمة جبل سوركين لمراقبة المالحة فى جنوب األحمر.
 إنشاء ستة قواعد عسكرية إسرائيمية متعددة المجاالت تخدم أمن البمدين فى كالً من

مدن أسمرة و

دوكاليا وسىهيه و جزر دهلك و رأس سىتيان و طالب عمى مدخل البحر األحمر.
 إتاحة المجال لممؤسسة العسكرية باستخدام ميناء مصوع اإلريتري في تجييز وامداد تمك القواعد.
وقامت المؤسسة العسكرية اإلسرائيمية بافتتاح مقرات لمتدريب العسكري وفنون القتال فى جنوب السودان
وذلك بعد توقيع اتفاقية لتعاون المشترك مع حركة تحرير جنوب السودان واسرائيل فى مقر السفارة
اإلسرائيمية فى أديس ابابا يقضى بتوفير الدعم العسكري الالز م لمواجية قوات الرئيس "عمر البشير" و
إرسال خبراء إسرائيمين لتدريب الضباط وقادة الحركة االنفصالية وانشاء مدرسة عسكرية لضباط المشاة
مقابل السماح لسالح الجو اإلسرائيمى باستخدام مطارات جنوب السودان فى عممياتو الخاصة داخل
منطقة القرن اإلفريقى و واقامة أبراج مراقبة جوية بمحاذاة تمك المطارات (محمود  ,2012, ,ص.)32
 3.3المبحث الثاني  /دور المؤسسات غير الرسمية اإلسرائيمية.
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خالل ىذا المبحث ستتعرض الدراسة إلى دور المؤسسات اإلسرائيمية غير الرسمية فى خدمة وتدعيم
توجيات إسرائيل الخارجية تجاه دول القرن اإلفريقى ,فيذه المؤسسات ال تساىم مباشرة فى صناعة
الق اررات والتوجيات الخارجية ,إال أن مكانتيا ونفوذىا جعميا قادرة عمى تدعيم الوجود اإلسرائيمى بما
يخدم مصالحو ويعمق نفوذه وسيتم استعراضيا عمى النحو األتى :
 1.3.3الجالية الييودية_اإلسرائيمية في إفريقيا.
يمعب الييود األفارقة دو ًار ميمًا ومحورياُ فى دعم العالقات األفروسرائيمية فمن خالل تنقميم بين
إسرائيل وافريقيا ,وحصوليم عمى الجنسيات المزدوجة لمبمدين تكون كفيمة بإنشاء و تأسيس قنوات
خاصة باالتصال من أجل خدمة العالقات والتوجيات اإلسرائيمية فى إفريقيا و بتكوين جسر ثقافي
وسياسي و بين اقتصادي بين الجيتين (نصرالدين ,2012 ,ص. )24
كما يخدم الوجود الييودى فى إفريقيا توجيات إسرائيل فى تمك المنطقة وذلك عن طريق سعييا لتشكيل
جمعيات الصداقة األفروسرائيمية فى مختمف المجاالت الخدماتية والذي تعمل تحت المظمة اإلسرائيمية
وبتمويل من الوكاالت الييودية العالمية وتحظى ىذه الجمعيات بإىتمام من قادة تمك الدول لمكانتيا
الدولية وامكانياتيا المالية وقدرتيا عمى خدمة وتوفير احتياجات شرائح عديدة من الشعوب اإلفريقية,
فقد أسست الطائفة الييودية اإلفريقية وبدعم من الموبي الييودى العالمي منظمة

The South

) African Israel Public Affairs Committee (SAIPACوىي منظمة تتطمع إلى إقامة
عالقات مع أعضاء البرلمان والمجالس

القروية اإلفريقية ,وتعمل عمى توفير احتياجاتيم الشخصية

وتعميميم أسس العمل الدبموماسي من خالل محاضرات وتدريبات خاصة بمجال عمميم وذلك من أجل
تقوية العالقات بين إفريقيا واسرائيل وقد تم تشكيل ىذه المنظمة عمى غرار منظمة The American
) Israel Public Affairs Committee (AIPACالييودية الشييرة في الواليات المتحدة
األمريكية(.عبده,2009 ,ص)22
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وعمى شاكمة جمعيات الصداقة الدولية قامت الطائفة الييودية فى إثيوبيا بتأسيس جمعية الصداقة
اإلسرائيمية اإلثيوبية والتي تعمل بالتعاون مع و ازرة الخارجية وبالشراكة مع مركز التعاون الدولي
"ماشاف" عمى سد احتياجات المزارعين والحرفين ودعميم باألدوات الصناعية الحديثة وذلك لتعزيز
سبل التعاون بين البمدين ,وتقدي اًر لعمميم ووالئيم لدولتيم أعمن وزير الخارجية اإلسرائيمى "أفيغدور
ليبرمان" عن تعين "بالينيش زباديا" سفيرة إلسرائيل فى أثيوبيا وىى ذات أصول أثيوبية

(موقع و ازرة

الخارجية اإلسرائيمية.)29/2/2012 ,
وترى الدراسة أن ىذا االىتمام من قبل مؤسسات الدولة الرسمية تجاه تمك الطوائف الييودية إنما نابع
من إدراكيم بمدى أىمية تمك الطوائف فى نسج العالقات مع تمك الدول وقدرتيم التأثيرية فييا.
وعمى صعيد أخر تقوم تمك الطوائف الييودية بإنشاء ائتالفات مع الطوائف المسيحية التبشيري

ة

المتطرفة والمعروفة بقربيا من الموبى الييودى العالمي ,وتنشط تمك التكتالت فى دول إفريقيا وعمى
وجو الخصوص فى كالً من كينيا واريتريا ,وتعمل لخدمة التوجيات اإلسرائيمية وبدعم من الموبى
العالمي ,وتستغل تمك التكتالت بالضغط عمى المؤسسات المدنية الفاعمة ,وقد استطاعت تمك التكتالت
أيضا التغمغل في أوساط الطبقات الحاكمة فى تمك الدول من نابع الوازع الديني.
 2.3.3اإلتحاد العام لنقابات العمال اإلسرائيمية (.)Histadrut
أنشأ اإلتحاد عام

 1920م ليخدم السياسة الصييونية فى تشجيع اليجرة وتوطين المياجرين فى

فمسطين ,وحاليًا يعمل بالشراكة مع الوكالة الييودية العالمية فى خدمة السياسة اإلسرائيمية وال
يقتصرعمى العمل النقابي العمالي فقط وقد عبرعن ذلك ديفيد بن غورين عن تأسيسو حينما قال:
" ليس اليستدروت نقابة عمالية وال حزباً سياسياً والىو تعاونية وجمعية لتبادل المنفعة إنو أكثر من
ذلك اليستدروت ىواتحاد شعب يقوم ببناء موطن جديد ودولة جديدة وشعب جديد ومشاريع
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ومستوطنات جديدة وحضارة جديدة إنو اتحاد لممصمحين االجتماعيين ال تمتد جذوره إلى بطاقة
عضويتو الخاصة بل إلى المصير المشترك والميمات المشتركة لجميع أعضاءه فى الموت والحياة "
(المسيرى ,1999 ,ص.)182

ومن خالل توصيف "ديفيد بن غوريون" لطبيعة وميام اليستدروت قال ,بأنو "تأسس لخدمة التيار
الصييوني فى إقامة الدولة العبرية" ,وىو بذلك يتعدى حدود العمل النقابى وحمل جزءًا من المسئولية
تجاه بناء الدولة ,وقد حددت ميامو فى تنظيم العمال الييود فى كافة قطاعات العمل من خالل نقابات
ومنظمات عمالية خاصة لخدمة الييود المياجرين الى إسرائيل ,ىذا عمى صعيد العمل الداخمي وىناك
ميمة أصعب حمميا ذلك اإلتحاد والمتمثمة فى ربط الدولة بشبكة عالقات دولية من خالل نسج شبكة
من العالقات مع االتحادات العمالية العالمية من خالل تقديم اإلستشارات لالتحادات العمالية فى الدول
الفقيرة تحت ذريعة خدمة الطبقات الكادحة فى تمك الدول النامية.
وقد ركز عمل االتحاد فى الدول الذي تقع فى دائرة اىتمام السياسة اإلسرائيمية والسيما دول منطقة
الدراسة.
فقد سعت المنظمة الى جعل نفسيا وصية عمى تمك البالد الفقيرة ,وقامت بإنشاء جمعيات فرعية مينية
إلستقبال المتدربين من تمك الدول ,وعممت عمى توفير احتياجاتيم فى شتى مجاالت العمل ففي إطار
سعييا لمد وتكثيف نشاطاتيا العمالية العالمية قامت بتأسيس:
المنظمة العمالية النسائية (نعمات):

تيتم بنشاطات الخاصة بالمرأة العاممة فى إسرائيل وخارجيا

وعممت المنظمة عمى استيعاب عدد من الكادر النسائي اإلفريقى ومدىم بدورات تأىيمية ومينية
متخصصة ,وتشجيعيم ودعميم فى مجال العمل النقابى من خالل إنشاء التعاونيات لدفاع عن حقوق
المرأه وضبط سياسة الدول تجاه المرأه وحقوقيا من خالل حرية العمل والتشغيل وتطبيق سياسة الحد
األدنى من األجور لممرأه العاممة(.عالونو ,2011 ,ص)18
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شعبة الشبيبة الطالبية والعمالية  :تعمل عمى دعم احتياجات الطبقة الشبابية فى كافة المجاالت
ال من أثيوبيا
التعميمية والرياضية والعممية ,فقامت بإنشاء عدد من المشاريع الرياضية الشبابية فى ك ً
وكينيا وتعمل عمى جذب أنظار ىذه الطبقة فى الدول اإلفريقية تجاه إسرائيل من خالل دعم برامج
اإلقراض عديمة الفوائد الخاصة بتمويل المشاريع الصغيرة فى إفريقيا ,وتقدم ليم اإلرشادات المبنية
عمى مشاريعيم المقدمة من أجل اإلقراض(.عالونو ,2011 ,ص)21

 3.3.3وسائل اإلعالم.
تقوم المؤسسات اإلعالمية فى إسرائيل بدور متقن في خدمة السياسة اإلسرائيمية الخارجية من خالل
المؤثرات الدعائية التى تقوم بنشرىا عبر وسائميا المتعددة وتتميز تمك المؤسسة بضخامة ميزانيتيا
المالية وتقنياتيا الحديثة واالىتمام البالغ من صانعى القرار اإلسرائيمى الذى ساعدىا عمى أداء مياميا
والقيام بواجباتيا بدقة واتقان(.العطوي,2011 ,ص.)18

فقد اىتم الساسة اإلسرائيميين بتمك المؤسسة منذ قيام الدولة لتكون وسيمة لالتصال بالطوائف الييودية
العالمية وتعبئتيم نفسيًا وعقائديًا ومحاولة إبراز القضية الييودية وما تعانى من سياسة التميز
واالضطياد لمتأثير عمى توجيات الرأي العام العالمي حوليا ,وجعميا قضية عالمية تحظى باىتمام
ورعاية ,وقد صوبت تمك المؤسسات وسائميا لمعمل فى الدول النامية باعتبارىا أرضا خصبة لزرع
األفكار المراد تسويقيا حيث سجل اإلعالم اإلسرائيمى مركز الصدارة من حيث الوكاالت األجنبية
الفاعمة فى الدول اإلفريقية ليصل عدد تمك الوسائل إلى اثنان وثالثون وكالة رسمية يعممون بإستراتجية
موحدة نابعة من عدة مرتكزات أساسية أىميا(:العطوى ,وآخرون , 2011,ص)32

 إظيار دولة إسرائيل عمى أنيا دولة تؤمن بالمساواة بين الشعوب وبين أبناء الشعب الواحد ومؤيدةلمشعوب واألقميات المضطيدة ورفضيا لسياسة التميز العنصري.
 تشجيع األفارقة عمى العمل ومشاركة الييود وذلك الرتباطيم بحضارة الغربية المتمدنة.76

 إظيار العرب بصورة رديئة وسيئة بوصفيم بمظاىر التأمر والتخلف واإلرىاب.ومن خالل عمميا الخاص بتمك الدول األفريقية تقوم تمك المؤسسة برصد النشاط اإلعالمي اإلفريقى
تجاه إسرائيل وبناءاً عميو تقوم بإعداد التقارير لذوى اإلختصاص بالشئون األفريقية داخل إسرائيل
وتعمل عمى ترويج كتاب سنوي يصدر عن مؤسسة إسرائيمية يحمل اسم حقائق عن إسرائيلً يوزع فى
كافة الدول اإلفريقية وبمغات مختمفة يحمل أفكا ًار ييودية لتسويقيا لدول العالم النامي.

(نصر الدين,

 ,2012ص(51

 4.3.3الجامعات ومراكز البحوث المتخصصة.
حرصت إسرائيل عمي إنشاء مراكز ومعاىد متخصصة بالشئون اإلفريقية لبحث سبل توثيق العالقات
بين الجانبين ,وأنسب اآلليات والوسائل لتحقيق المخططات اإلسرائيمية فى المنطقة من خالل عمل
الدراسات الدقيقة وتدعيم المعمومات الخاصة بشئون األفارقة وتحدياتيم المستقبمية لوضع تصورات
مستقبمية تستبق بيا األحداث وتحاول أن تطابقيا بالواقع الفعمي وفي ىذا الشأن(:سالمة ,2010 ,ص)57

 عممت وزرة الخارجية اإلسرائيمية وبالتعاون مع مركز موشيو ديان لدراسات الشرق األوسط وافريقيا بدايةعام  1999عمي تنظيم مؤتمر سنوي يناقش خاللو األبحاث المقدمة من متخصصين إسرائيميين وأفارقة
خاصة بالقارة اإلفريقية واحتياجاتيا التنموية.
 يحرص مركز رابين لدراسات لألبحاث والدراسات اإلستراتيجية عمي عمل التوأمة بين المركزوالجامعات اإلفريقية واإلسرائيمية وذلك في مجاالت التنمية البشرية ونشر األبحاث العممية وتحكيميا
 عمل معيد الدراسات األمنية الوطنية ) (INSSوالمعروف باسم مركز "جافي " لمدراسات اإلستراتيجيةال من إثيوبيا وكينيا بيدف توفير الدع
التابع لجامعة تل أبيب عمي افتتاح فرعين لممركز في ك ً
التعميمي األكاديمي لمجامعات اإلفريقية.
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وفي خطوة جديدة إلثبات حضورىا فى القارة اإلفريقية وفي منطقة القرن اإلفريقي وبإيعاز مباشر من
وزير الخارجية اإلسرائيمية "أفيجدور ليبرمان" قامت جامعة بن غوريون بتدشين مركز جديد لمدراسات
اإلفريقية ,في محاولة ىادفة لتوصيل رسالة إلى األفارقة بأن إسرائيل حريصة عمي تنمية مواردىم البشرية
وتقدميا ,حيث كشف موقع جامعة بن غوريون عن حفل ضخم نظمتو الجامعة وبحضور وزير الخارجية
اإلسرائيمي وبحضورعدد من الدبموماسيين األفارقة ,وعدد كبير من رؤساء الجامعات اإلفريقية لالحتفال
بافتتاح المركز ,وذكر الموقع أن اليدف من تدشين المركز الجديد ىو دعم مجال الدراسات اإلفريقية في
إسرائيل باإلضافة إلى دفع من لدييم الرغبة بالقيام بأعمال تطوعية بالذىاب إلفريقيا بدعوي مد يد العون
لممجتمعات اإلفريقية(.م المرصد لمدراسات)2012 ,

وأشار إلى أن المركز الجديد سيعمل عمي توسيع نطاق معرفة اإلسرائيميين بالقارة اإلفريقية وأنو سيسعي
لضم نخبة من الباحثين وارساليم إلفريقيا بيدف إجراء المزيد من الدراسات واألبحاث في العديد من
المجاالت خاصة المجال الطبي واالجتماعي والدراسات الجغرافية وتحميل عوامل وأسباب التصحر وأن
ىذا األمر من شأنو أن يساىم في نيضة إفريقيا.
وفي إطار نشاطات المراكز والمعاىد المتخصصة بالشئون اإلفريقية سييتم المركز بتنظيم الندوات
والمحاضرات التي سيحاضر فييا نخبة متخصصة من الجامعات اإلسرائيمية باإلضافة إلى العشرات من
الدبموماسيين األفارقة وذلك استكماالت لدور قسم الشئون اإلفريقية بو ازرة الخارجية

(.م المرصد لمدراسات,

)2012

من خالل استعراض أبرز جيود المؤسسات اإلسرائيمية في سعييا لتمتين العالقات اإلسرائيمية بدول القرن
اإلفريقي تبين أن ىناك تعاونًا مشتركًا بين المؤسسات الرسمية الحكومية والمؤسسات غير الرسمية األىمية
التي لعبت دو اًر حيوياً وفعاالً وساىمت في تنشيط الحراك السياسي بين الجانبين مستغمين التغيرات الدولية
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واإلقميمية التي سادت العالم بعد انتياء مرحمة الحرب الباردة ,وىذا ما سيتم تناولوٍ في إطار الفصل الرابع
من الدراسة.

الفصل الرابع
أثر البيئتين (الدولية واإلقميمية)

عمى سياسة إسرائيل تجاه القرن اإلفريقي بعد الحرب الباردة()2011-1991
 المبحث األول :البيئة الدولية
 المبحث الثاني :البيئة اإلقميمية
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انفصم انسابع
أثر البيئتين (الدولية واإلقميمية) عمى سياسة إسرائيل تجاه القرن اإلفريقي بعد الحرب الباردة
( )2011-1991
 1.4مقدمة
بعد الحرب العالمية الثانية ,وما شيده العالم من تحوالت فى ىيكل النظام العالمى بتراجع نفوذ قوى
كبرى وصعود قوى عظمي جديدة ,ممثمة بالواليات المتحدة األمريكية واإلتحاد السوفيتى ,حيث بدأ
الصراع الدولي بين ىاتين القوتين يتصاعد ويأخذ شكل الحرب الباردة ,التى استمرت عمى مدى أربعة
عقود ونصف ,حين إنتيت منذ مطمع عقد التسعينيات ,وما نتج عنيا من تعاظم نفوذ الواليات المتحدة
األمريكية ,وظيورىا كقوة عظمي وحيدة بالعالم ,حيث عكس ىذا االنتصار تحوالت عمى صعيد
المنطقة العربية واإلفريقية)leffler, 1994, 18(.

وعميو في سياق ىذا الفصل ,سيتم تناول متغيرات البيئة الدولية واإلقميمية ,وانعكاس ذلك عمى سياسة
إسرائيل تجاه منطقة القرن اإلفريقي.
 2.4المبحث األول  /البيئة الدولية.
ثمة تحوالت ومتغيرات عديدة ساىمت فى إعادة صياغة مراكز القوى والنفوذ فى البنية الدولية ومن
أبرز ىذه التطورات ,ما يمي:
 1.2.4إنتياء مرحمة الحرب الباردة.
مع تفكك و انييار اإلتحاد السوفيتي وتبعثر المنظومة اإلشتراكية وانحصار دور القوى الثورية وحركات
التحرر العالمية ,بدأت معالم اإلنفراد فى السيطرة عمى العالم ,من ِقبل الواليات المتحدة األمريكية التى
أصبحت القوة الوحيدة عمى الساحة الدولية ,وعممت عمى التسويق ألفكارىا وفرض سياستيا لمييمنة
عمى العالم ومقدراتو.
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المنظر و المؤسس لمنظام الدولي الجديد بعد
فقد أعمن الرئيس األمريكي األسبق جورج بوش األب ٌ
إنتياء حقبة الحرب الباردة إلى التحول فى الصراع ,من صراع أيديولوجي إلى صراع إقتصادي
إجتماعى وأشار بذلك في خطابو أمام الجمعية العامة لألمم المتحدة فى

/ 13أيمول سبتمبر1991 /

بقولو " :إن العالم مقبل عمى نظام جديد ييجر الحرب الباردة وخصائصيا ,ويتسم بالديمقراطية والرخاء
اإلقتصادى ,والذي ينبغي أن يقوم عمى المثل العميا التى عمى أساسيا وضع ميثاق األمم المتحدة
")Bose, 2002 ,9(.

وبيدف توضيح معالم الواقع الدولى الجديد وانعكاساتو سمبياً عمى النظام العربى الرسمى ,وايجابياً عمى
دور ومكانة إسرائيل فى المنظومة الدولية عامة ,واعتبارىا جزء أصيل وركيزة أساسية فى المشروع
اإلمبراطوري األمريكي ,ومساعدتيا فى توجياتيا تجاه منطقة القرن اإلفريقى إرتأت الدراسة التطرق
إلى:
 )1مالمح النظام الدولى الجديد وىي(:تشومسكي ,2007 ,ص )163

 تعاظم ىيمنة الواليات المتحدة األمريكية عمى العالم فى كافة المجاالت الدولية الحيوية. زيادة الفوارق االقتصادية بين العالمين المتقدم والمتأخر من حيث الناتج القومى والدخل الفردي. تنامي ديون العالم الثالث التى قفزت من  1242مميار دوالر إلى  1700مميار دوالر عام .1988 تصاعد دور الشركات اإلقتصادية المتعددة الجنسيات التى وصل عددىا إلى  37ألف شركة. تراجع تأثير حركة عدم اإلنحياز بعد أن فقدت أىم مبررات قياميا أثر نياية الحرب الباردة. انقسام النظام العربي الرسمي بين دول مؤيدة ودول معارضة لسياسة النظام الدولى الجديد. رفعة شأن ومكانة الدول الموالية لمواليات المتحدة األمريكية وسياستيا والسيما إسرائيل. -انحصار دور حركات التحرر الوطني ,وتراجع مكانة القوى المناىضة لالمبريالية.
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 2.2.4أثر التغير في النظام الدولي عمى منطقة الشرق األوسط.
شكل النظام العالمى الجديد تحديًا حقيقيًا بالنسبة لمدول العربية ألن ىذا النظام ارتبط بسقوط االتحاد
السوفيتى الذي كان ٌيعد حميفاً ونصي اًر لمعديد من الدول العربية و يمكن إرجاع ذلك إلى كون انييار
ىذا الحميف اإلستراتيجى قد مثل فراغاً إستراتيجياً فى السياسة العربية من حيث الدعم السياسى الذى
كان يتمقاه النظام العربى فى كثير من المواقف واألزمات وعمى رأسيا الصراع العربي اإلسرائيمي فضالً
عن الدعم االقتصادى والمساعدات العسكرية التى كان يقدميا والتى كانت تعتمد عمييا كثير من الدول
العربية وارتبط بذلك وكنتيج ة لو بروز دور الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى وحيدة تستطيع أن
تمعب دو اًر أساسيا فى مجريات السياسة العالمية وظيور تكتالت اقتصادية جديدة فاعمة

( Ismeal,

. ) 1994, 19

والواقع أن ىذا النظام الجديد أثر عمى سياسة النظم العربية وسموكيا من ناحيتين

(الشرعة,2007 ,

ص: )190
 يسمح لتمك النظم بمدى معين من الحركة السياسية الممكنة من خالل الفرص التى يتيحيا. -يصنع الضغوط التي تفرض الحركة في اتجاه معين ومحدد يتفق مع رؤيتو اإلستراتيجية .

طبيعة العالقة بين النظام الدولى الجديد والنظم العربية.
ثمة مدارس متعددة تناولت العالقة بين النظام الدولى والنظم العربية ,أىميا مدرستين ىما:

(الشرعة,

 2007ص)205

 مدرسة التبعية يرى أنصارىا العالقة بين النظامين باعتبارىا عالقة ذات تجاه واحد بين مراكز القيادةفي النظام الدولي الجديد والنظم العربية ,وبالتالي يركز أنصار ىذه المدرسة عمى عالقات االعتماد
المتبادل غير المتكافئة بين بالد المركز الرأسمالي الصناعي والبالد العربية النامية.
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 مدرسة النظم اإلقميمية كانت اإلضافة الرئيسية ألنصارىا تمثمت فى التأكيد عمى أن واقع العالقة بينالنظم العربية وبين النظام الدولى السائد أكثر تعقيدًا من أن تكون عالقة ذات تجاه واحد فالنظم العربية
تمتمك تفاعالت ذاتية التى تتم وفقاً العتبارات خاصة بيا بعيداً عن الدول الكبرى فى النظام الدولى,
ومن ثم فإن التفاعالت الذاتية ليست مجرد انعكاس أو رد فعل أو امتداد إلرادة النظام الدولي.
ومن وجية نظر الباحث أن النظام الدولي الجديد يسمح بقدر من التفاعالت الذاتية الخاصة بين
األقطار العربية ولكن بما ال يتعارض مع األىداف اإلستراتيجية لمنظام الدولى فى المنطقة ,فعمى
صعيد األقطار العربية توجد بينيا روابط تدفعيا لمعمل لتنسيق الجيود وتوحيد الموقف فى بعض
األوقات ولعل أىم تمك الروابط وحدة الدين والمغة والثقافة والتاريخ المشترك والجوار ,أما عمى الصعيد
األخر والمتمثل بمعارضة توجيات النظام الدولى فى المنطقة والسيما الصراع العربى اإلسرائيمى
والعالقات مع القوى اإلقميمية الصاعدة فنرى أن ىناك نظم عربية انعكست عمييا المتغيرات الدولية
بتماشييا وانسياقيا لسياسة الواليات المتحدة األمريكية ,ونظم أخرى رفضت التعاطي مع تمك السياسة
األمريكية ووقفت موقفًا مناىضًا ليا.
فعمى صعيد الصراع العربي  -اإلسرائيمي ,دخمت المنطقة بمسار مختمف لمعالقات عن الفترة السابقة
ليا ,فبعد أن تميزت العالقات بقدر كبير من الصراع وصمت ذروتيا خالل الحروب العربية اإلسرائيمية
منذ فترة األربعينيات ,وصوالً إلى منتصف السبعينيات سواء من قبل المقاومة العربية فى فمسطين
ولبنان أو التوترات اإلعالمية والدبموماسية(.عرنوق ,1991 ,ص)23

وعمى ىذا َمثل بروز الواليات المتحدة كقوة مييمنة مسار أخر لطبيعة تمك العالقات باتجاىيا نحو
عممية التسوية ليذا الصراع ,إلى جانب الحديث عن تأسيس عالقات تعاون اقتصادى بين دول
المنطقة واسرائيل بيذا الشأن عممت الواليات المتحدة األمريكية عمى(:غريب ,2003 ,ص) 115
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 قبول الدول العربية لمرؤية األمريكية الخاصة بالحل السممي عبر مؤتمر إقميمي ترعاه الواليات المتحدةبشرط قيامو بإستئناف العالقات الدبموماسية مع إسرائيل ويكون بحضور األمم المتحدة بصفة مراقب,
عمى أن يعقد ىذا المؤتمر مرة واحدة ويكون احتفالياً وغير مخول فى فرض حمول ويميو دخول األطراف
العربية مرحمة مفاوضات مباشرة مع إسرائيل بيدف التوصل إلى اتفاقيات تنيى حالة الصراع وتسمح
بتعاون إقميمي قائم عمى االستقرار.
 دعم إسرائيل في تحقيق أىدافيا اإلستراتيجية بالمنطقة من خالل كسر حاجز العزلة المفروض عمييامن النظم العربية وتحقيق أمنيا القومى ومساندتيا فى تنفيذ سياستيا الخارجية تجاه مناطق عدة بالعالم
من خالل توفير الدعم السياسى والمادي(.غريب ,2003 ,ص)120

بيذا ترى الدراسة أن عممية التسوية السياسية لمصراع العربي -اإلسرائيمي تمت في ظل انفراد الواليات
المتحدة األمريكية بإدارة النظام الدولى وتجسد ذلك بإستخدام نفوذىا فى إجبار األنظمة العربية عمى
تقبل إسرائيل ككيان عسكرى واجتماعى لو موقع متفوق فى ساحة الشرق األوسط وتفاعالتو اإلقميمية,
ونتيجة ليذا الدعم تمكنت إسرائيل من الدخول لمحمبة الدولية كدولة مؤثره دوليًا واستطاعت فرض
وجودىا فى مناطق مختمفة بالعالم والسيما منطقة القرن اإلفريقي.
 3.2.4أثر التغير في النظام الدولي عمى توجيات إسرائيل تجاه منطقة القرن اإلفريقي.
بعد انييار االتحاد السوفيتي وتساقط النظم السياسية فى دول أوروبا الشرقية ,أخذت األزمات
االقتصادية تتفاقم وأثرت سمبًا عمي دول القرن اإلفريقى مما أوقعيا فى حقل الديون وأدت ىذه األزمات
االقتصادية إلى نتائج سياسية ,منيا ازدياد عمق تبعية تمك الدول اإلفريقية (اقتصادياً وسياسياً) لمقوة
العالمية عامة والواليات المتحدة األمريكية خاصة .
وفى إطار التدخل بدول القرن اإلفريقى نجد أن الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى بالعالم ,ربطت
موقفيا من قضايا الصراع داخل دول القرن اإلفريقي ببرنامج التحول الديمقراطي واجراء انتخابات حرة
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داخل كل دولة ,كما ربطت التنازل عن قدر من الديون والتسييالت فى عمميات الجدولة لمديون
الرسمية باإلصالحات االقتصادية والسياسية ,كما عممت عمى تخصيص ميزانيات جديدة لمييئات
األمريكية لمتنمية وىيئة االستعالمات األمريكية ,كما تم ربط المساعدات اإلنمائية لتمك الدول بمدى
اإلصالح السياسى والتحول الديمقراطي وتعزيز حقوق اإلنسان والحكم المدني .
ومن ىنا شيدت مسيرة الحياة السياسية فى القرن اإلفريقي تحوالت بالغة األىمية خاصة فى الدول التى
كانت تطبق النظام االشتراكي وبدأت ىذه الدول تأخذ بصبغة التعددية الحزبية وكذلك قامت انقالبات
بمساندة الواليات المتحدة واسرائيل فى الدول التى كان يساندىا االتحاد السوفيتي مثل إثيوبيا
والصومال.
شي فيي تدل عمى سيولة انفتاح أبواب القرن اإلفريقي أمام إسرائيل ألن
ىذه التطورات إن دلت عمى ْ
دورىا يعتبر مكمالً لمدور األمريكي في المنطقة ومسانداً لو ,بل ومستفيداً منو.
وقد اتضحت مالمح السياسة األمريكية تجاه إفريقيا بشكل عام والقرن اإلفريقى بشكل خاص منذ عام
 1998إذ سعت إدارة الرئيس األمريكي األسبق "بل كمينتون" إلى تأسيس مشاركة أمريكية إفريقية
جديدة ,ورفع شعار اندماج الدول اإلفريقية فى االقتصاد العالمى وىنا نجد أن سياسة الواليات المتحدة
األمريكية تجاه القرن اإلفريقي تعتمد عمى عدد من المرتكزات األساسية أىميا:
 المحافظة عمى األمن واالستقرار عن طريق إنشاء قوة أفريقية لمواجية األزمات اإلستراتيجية. العمل عمى محاصرة النظم غير الموالية والتى تدعم التطرف و"اإلرىاب" من وجية النظر األمريكيةمثمما ىو الحال مع السودان.
 تأمين طرق المواصالت وتعزيز فرص التجارة وفتح األسواق اإلفريقية أمام التجارة األمريكية. -محاصرة المد اإليراني فى المناطق الذى تعتبرىا الواليات المتحدة إستراتيجية كالقرن اإلفريقي.
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 4.2.4التنافس الفرنسي األمريكي فى منطقة القرن اإلفريقي.
حاولت فرنسا منذ بداية التسعينيات القرن الماضي رسم استراتيجية جديدة فى منطقة القرن اإلفريقي
تتواءم مع المعطيات المستجدة واألحداث والتطورات فى فرنسا وفي المنطقة اإلفريقية وذلك عمى أثر
التغييرات التى لحقت بالنظام الدولي مع نياية الحرب الباردة وما نتج عنيا من القطبية األحادية وما
تبع ذلك من تمدد لمنفوذ األمريكي بشكل عام وتأثيراتو فى مكانة فرنسا التقميدية فى منطقة القرن
اإلفريقي ,ويضاف إلى العامل األمريكي تمدد اليابان والصين فى المنطقة ذاتيا .
وفي مواجية ىذه المستجدات ,حاولت فرنسا اعتماد إستراتيجية جديدة لضمان تحقيق مصالحيا
اإلقتصادية واإلستراتيجية والسياسية فى إفريقيا وتتمثل المصالح اإلقتصادية الفرنسية فى القرن اإلفريقي
البحث عن أسواق لتصريف السمع الفرنسية المصنعة وعن موارد أولية لتنمية الصناعات الفرنسية
المدنية ,أما المصالح اإلستراتيجية فتتمثل فى الوصول إلى الموارد الطبيعية التى تممكيا دول المنطقة
لتنمية الصناعات الفرنسية الثقيمة والسيطرة عمى بعض المواقع اإلستراتيجية فى بعض دول القرن
اإلفريقي (مانيال. )2011 ,
وىناك أيضا المصالح السياسية والدبموماسية والمتمثمة فى الحفاظ عمى استقرار األنظمة اإلفريقية
واالستفادة من العالقات القوية بين فرنسا ودول إفريقيا فى ضمان المساندة الدبموماسية اإلفريقية لفرنسا
فى منظمة األمم المتحدة بما يسمح ليا باالحتفاظ بمكانتيا بصفتيا دولة كبري دائمة العضوية فى
مجمس األمن .
وعمى صعيد اآلليات التى تستخدميا السياسة الفرنسية لتنفيذ إستراتيجيتيا فى القرن األفريقي فيي تقوم
عمى عدة مجاالت عسكرية واقتصادية وثقافية ,واآلليات العسكرية تمثمت فى القواعد العسكرية الفرنسية
والتى تقمصت من  100قاعدة عام  1960إلى خمس قواعد فقط عام
التكمفة والتطور التكنولوجي فى الوسائل العسكرية(مانيال.) 2011 ,
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 2011وذلك بسبب ارتفاع

وفى ظل النظام العالمي الجديد اضطرت فرنسا لتطوير سياستيا فى التعاون العسكري مع دول القرن
األفريقي فاعتمدت خطة حديثة تقوم عمى فكرة إنشاء قوة لمتدخل السريع حيث يتم توزيع األدوار عمى
القواعد العسكرية حسب خطورة األزمة فى جميع المناطق التابعة لمقرن اإلفريقي ,مما دفع الواليات
المتحدة األمريكية إلى تكثيف نشاطيا لتدعيم وجودىا فى المنطقة األمر الذ

ي استفادت منو إسرائيل

لتكثيف وجودىا فى المنطقة بطريقة غيرمباشرة من خالل استغالليا لمتنافس الفرنسي األمريكي
وتحالفيا مع الواليات المتحدة في محاولة من الواليات المتحدة لتقذيم الدور الفرنسي فى المنطقة قررت
ما يمي :
 إنشاء قيادة أمريكية جديدة في شرق إفريقيا  ,عمى أن تبدأ ىذه القيادة ممارسة مياميا اعتبا اًر من أيمولسبتمبر 2008 /م  ,وأن تتولى إدارة وتنفيذ الميام األمنية األمريكية في القرن اإلفريقي  ,ال سيما تأمين
منابع النفط ,والبحيرات العظمي ,وقد شاركت إسرائيل بمجموعة من ضباط الموساد فى قيادة الوحدة
األمريكية األمر الذي بررتو اإلدارة األمريكية بأن إسرائيل دولة محورية فى منطقة الشرق األوسط
(مصطفي ,2011 ,ص.)68

 أطمقت الواليات المتحدة ما ُعرف باسم "مبادرة مكافحة اإلرىاب عبر الصحراء " ,في عام  ,2005وفيإطار ىذه المبادرة أرسمت الواليات المتحدة
ال من :ارتيريا وكينيا وأثيوبيا
شممت ك ً

واسرائيل قوات جوية خاصة إلى بمدان

القرن اإلفريقي ,

لتقديم تدريبات لمقوات المسمحة في دول المنطقة لمواجية

األزمات األمنية .

وفى ضوء عرض التوجيات األمريكية تجاه القرن اإلفريقي نستخمص النتيجتين التاليتين:
النتيجة األولى  :أن ىناك تقاطعاً فى األىداف والمصالح فى القرن اإلفريقي بين الواليات المتحدة
واسرائيل ,إن كان حجم ىذه األىداف يختمف كنتيجة حتمية الختالف المعطيات اإلستراتيجية والمكانة
االقتصادية والسياسية لكال من الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل.
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ويرتكز ىذا التقاطع عمى رؤية أمريكية إسرائيمية قواميا ,أن ما يحققو أى طرف من منافع فى المنطقة
أو مصالح يعود بالفائدة عمى الطرف األخر ,وىذه الحقيقة أكدىا "إسحاق رابين" رئيس وزراء إسرائيل
األسبق حين ُسئل عند زيارتو لمعاصمة األمريكية عام

 1995عن االىتمام األمريكي بالقارة األفريقية

وانتقاليا إلى مرحمة مباشرة دور فاعل فييا قال " :إن من الخطأ أن نتصور أن ىناك تعارضاً فى
المصالح واألىداف بيننا وبين الواليات المتحدة ,فنحن نرتبط ببعضنا في عالقات تحالف وتعاون
الصعد وان كنا دولة صغيرة النتناسب مع الواليات المتحدة من حيث مكانتيا,
شاممين عمى مختمف ُ
ولكنا نحن أكثر أىمية ليا من دول كبرى فى العالم "(مركز الجزيرة لمدراسات.)2004 ,

النتيجة الثانية :أن ىناك توزيعاً لألدوار بين الواليات المتحدة واسرائيل يخدم مصالحيما المشتركة فى
القرن اإلفريقى وىذا ما سجمو "مائي ر يوحى" أحد المسئولين فى شعبة إفريقيا في و ازرة الخارجية
اإلسرائيمية حيث قال " :إن إسرائيل ستقتصر بعالقاتيا بشرق إفريقيا عمى دول حيوية والواليات المتحدة
ستنيض بمسئولياتيا تجاه دول إفريقية أخرى ,وىذا يعنى فى المحصمة أن ىناك توزيعاً لألدوار حتى
مع وجود تداخل فى النشاط فى بعض األقطار عمى غرار ما ىو حاصل فى كينيا وأوغندا واثيوبيا
واريتريا " (المرجع السابق).

 3.4أحداث الحادي عشر من أيمول سبتمبر عام .2001
فى أعقاب تمك األحداث وما شيدتو الواليات المتحدة األمريكية من ىجمات عمى مراكزىا الحكو

م ية

واإلقتصادية ,أعمن الرئيس األمريكي جورج بوش اإلبن فى خطابو أمام الكونغرس األمريكي ما يسمى
"حرب الواليات المتحدة األمريكي ة ضد اإلرىاب" ,جاء ذلك فى حممة عسكرية واقتصادية واعالمية
قادتيا الواليات المتحدة بمشاركة الدول الحميفة ليا لمقضاء عمى ما أسمتو اإلرىاب فى العالم والدول
التى تدعمو ,وأصبحت ىذه الحممة محو ًار مركزيًا فى إستراتيجية إدارة الرئيس األمريكي جورج بوش
عمى الصعيدين ,اإلقميمي والعالمي ,وشكمت ىذه الحرب انعطافاً خطي اًر وغير مسبوق فى التاريخ
88

لكونيا حرباً غير واضحة المعالم ,وتختمف عن الحروب التقميدية بكونيا متعددة األبعاد واألىداف.
(المشوح ,2012 ,ص)12

 1.3.4أحداث / 11أيمول سبتمبر 2001/وانعكاستيا اإلقميمية.
بعد أحداث أيمول سبتمبر أطمقت اإلدارة األمريكية سياسة طموحو لصياغة الشرق األوسط الجديد
يشكل بسياقو انتصا ًار "الديمقراطية والسالم الشامل" فى المنطقة حيث تطمعت اإلدارة األمريكية إلى
إعادة صياغة المنطقة بحيث تتألف غالبيتيا من دول ديمقراطية حميفة لمواليات المتحدة وتخضع بيا
األنظمة غير المتعاونة لمزيج من العقوبات المباشرة واإلضعاف غير المباشر(.ميدنيكوف)18, 2007 ,

وتوضح دراسة محمد حسنين ىيكل أن أحداث

/ 11أيمول سبتمبر 2001 /لم تكن سوى ذريعة

استخدمتيا إدارة الرئيس جورج بوش لتنفيذ سياستيا تجاه عدة ممفات إقميمية و دولية ,ففي الوقت الذى
إتيمت فيو اإلدارة األمريكية حركات الجياد بقيادة تنظيم القاعدة بالوقوف وراء تمك األحداث ذىبت
بحربيا من أفغانستان حيث وجود تنظيم القاعدة إلى العراق فى العام .2003
فتساءل الكاتب أنو كيف تحول المشروع األمريكي من الحرب ضد اإلرىاب إلى الحرب ضد العراق؟
وكيف انتقمت بؤرة الحوادث فيما جرى يوم / 11أيمول سبتمبر 2001 /من نيويورك إلى كابول؟ ثم من
كابول إلى بغداد؟ ثم كيف وقع استبدال األقنعة من مالمح الشيخ أسامة بن الدن زعيم تنظيم القاعدة
إلى مالمح الرئيس العراقي صدام حسين بيذه السرعة؟(ىيكل ,2003 ,ص)190

وقد سممت الدراسة بأن المطالب األساسية اإلقميمية إلدارة الرئيس جورج بوش تمثمت فى السيطرة عمى
منطقة الشرق األوسط من خالل تكثيف وجودىا عمى أرضو باعتبارىا قمب العالم من بداية التاريخ
وحتى حاضره ,ومد يدىا إلى مكامن البترول تحتيا باعتباره محرك التقدم المضمون حتى ىذه المحظة,
باإلضافة إلى ىذا الحد من انتشار أسمحة الدمار الشامل الذى تسعى قوى إقميمية صاعدة إلمتالكو
والسيما إيران ,وىذا ما سوف يشكل خطرعمى أىدافيا اإلستراتيجية فى المنطقة.
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(ىيكل ,2003 ,ص)194

كما أوضحت دراسة أعدىا مركز "كارنيغي لمسالم الدولي" أن السياسة الطموحة التي أطمقتيا إدارة
الرئيس جورج بوش اإلبن فى الشرق األوسط عمي أثر أحداث الحادي عشر من أيمول سبتمبر عا
 , 2001جاءت في الوقت التي واجيت بو الواليات المتحدة تحديات مركزية ارتبطت بثالث مجموعات
من الدول اإلقميمية ,وثالث قضايا أساسية كان ليا أثار سمبية عمى المقاصد األمريكية فى المنطقة
وىى (مركز كارنيغى ,2008 ,ص.)10
 -النظام العراقي واص ارره عمى عدم تنفيذ الق اررات الدولية

الخاصو بو وتوقفو عن التعاون مع مفتشي

األسمحة التابعين لألمم المتحدة لجنة (انموفيك) وما قد يشكمو ىذا النظام من خطر عمى استراتيجية
الواليات المتحدة األمريكية فى منطقة الشرق األوسط.
 الوجود اإليراني في المنطقة ورفضيا لق اررات مجمس األمن بالتوقف عن تخصيب اليورانيوم. النظام السوري وامتداده بعالقاتو السياسية مع إيران ودعمو لمحركات األصولية في لبنان.ومن القضايا األساسية الذى تقف خمف تمك السياسية األمريكية الطموحة:
 المساعي األمريكية لمبحث عن مصادر الطاقة وزيادة مخزونيا النفطي. المشكمة السورية المبنانية التى أصبحت ساحة منزوعة اإلستقرار عمى نحو يؤثر عمى دول الجوار. انتقال الصراع العربي اإلسرائيمي من مشكمة مزمنة إلى عائق يعرقل تعاون الواليات المتحدة األمريكيةمع األنظمة الصديقة ليا فى المنطقة.
وقد أدت أحداث الحادي عشر من أيمول سبتمبر عا

م  2001و بالتزامن مع وصول اليمين بشقيو

الدينى والسياسى لمحكم فى الواليات المتحدة األمريكية إلى التركيز عمى استراتيجية "مكافحة اإلرىاب"
فى كل مكان فى العالم ,وقد نالت منطقة القرن اإلفريقى النصيب األكبر من ىذه اإلستراتجية نظ ًار
العتبارىا ىدفاً لمعمميات ضد المصالح األمريكية ,كما تجمى ذلك فى التفجيرات التى ٌنسبت لتنظيم
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م

القاعدة عام  1998ضد السفارتين األمريكيتين فى كينيا وتنزانيا باإلضافة الى إعتبار المنطقة مالذاً
أمنًا لمحركات اإلسالمية المسمحة وانتشار اإلسالم فى بعض بمدانيا وما أسفر عنو من وقوع الصومال
تحت نفوذ القوى اإلسالمية ,وقد َمنحت الواليات المتحدة األمريكية إسرائيل دو اًر محورياُ لتنفيذ ىذه
االستراتيجية فى منطقة القرن اإلفريقى والبحر األحمر عمى وجو الخصوص ويتضح ذلك من خالل ما
يمى :
 )1قضية المدمرة األمريكية " يو أس أس كول – " USS CooL
قامت الواليات المتحدة بتشكيل قيادة فرعية فى شير تشرين أول أكتوبر/

 2002م ضمن القيادة

الوسطى األمريكية الممتدة من القرن اإلفريقى ألسيا الوسطى (  )U.S.CENTCOMبغرض تنسيق
عمميات مكافحة اإلرىاب فى القرن اإلفريقي والبحر األحمر ,تسمى ىذه القيادة الفرعية قوة التدخل
المشتركة فى القرن اإلفريقي )(Combined Joint Task Force – Horn of Africويشترك
بإدارتيا ضباط من جياز االستخبارات اإلسرائيمى ويشارك فى قواتيا سالحي الجو والبحرية اإلسرائيمى
ومقرىا الدائم فى جيبوتي ,ىذه الدولة العربية الصغيرة نسبيًا والذي تعتبر القاعدة األمريكية اإلقميمية
الرئيسة فى منطقة القرن اإلفريقى ومحطة مركزية لمقوات البرية والبحرية والجوية ,وينطمق من ىذه
القاعدة إذاعة صوت الواليات المتحدة لمبث المسموع (الراديو) وقد أطمقت تمك القوة طائرة "بريداتور
 "Predatorمن جيبوتى باتجاه اليمن لتنفيذ عممية اغتيال "أبوعمي الحارثى" المتيم بالتخطيط لعممية
تدمير المدمرة األمريكية " " CooLفى مرفأ عدن عام ( 2000مصطفي ,2011 ,ص.)81

 (2وجود محطات مراقبة وتجسس فى إريتريا.
كانت العاصمة اإلرتيرية أسم ار يوماً ما محطة المراقبة األمريكية الرئيسية لشرق إفريقيا حتى أواخر
السبعينيات ,وعمى الرغم من إغالق المحطة وتقميص القوات األمريكية بشدة بقرار من حكومة
"منجستو" فإنو بعد استقالل إرتيريا أعمنت االستخبارات األمريكية عودة المحطة لمعمل بالشراكة مع
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-

االستخبارات اإلسرائيمية ,وأنو تم توسيع قاعدة "  "Kagnewالتجسسية الموجودة قرب العاصمة أسمرا,
الذي يعمل عمى إدارتيا جيازي اإلشارة األمريكي واإلسرائيمي(صالح ,2011 ,ص.)76

 (3قضية سفينة األسمحة " كارين إيو – " Karine A
أعمن رئيس األركان اإلسرائيمى األسبق "شاؤول موفاز" في

/ 4كانون ثاني يناير " 2002 /أن أبراج

المراقبة المنتشرة فى البحر األحمر أعطت إشارة بوجود سفينة تحمل أسمحة ثقيمة وبدورىا قامت قوة
مشتركة من السالحين البحري والجوى اإلسرائيمي بضبط السفينة كارين ايو والتى تحمل خمسين طنًا
من األسمحة اليجومية فى عرض البحر األحمر عمى مسافة 500ميل بحري من المياه اإلقميمية وأنيا
بطريقيا إلى قطاع غزة" ,ومن جانبيا أعمنت الخارجية اإلسرائيمية أن السفينة كانت قادمة من إيران
وأن عممية ضبطيا تمت ضمن المنظومة األمنية التى تم تشكيميا لمواجية اإلرىاب الدولى ومن أجل
الحفاظ عمى أمن إسرائيل القومى والتزاميا بالتعيدات الخاصة مع النظام الدولى بكبح جماح اإلرىاب
في كل مكان بالعالم(.مصطفي ,2011 ,ص)82

وىنا تري الدراسة أن أحداث / 11أيمول سبتمبر 2001 /وما نتج عنيا من تغير فى السياسة األمريكية
فى المنطقة ساىم في إعطاء فرصة إلسرائيل أن تكون محرك أساسي في التفاعالت اإلقميمية
وتجاذبتيا وأن إعالن الواليات المتحدة الحرب عمي "اإلرىاب" خدم السياسة اإلسرائيمية بتوجياتيا تجاه
المناطق الذى تعتبرىا إسرائيل إستراتيجية بالنسبة ألمنيا وال سيما منطقة القرن اإلفريقى بحجة عدم
سيطرة ما تسمييم " إرىابيين " عمى تمك المنطقة.
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 4.4المبحث الثاني  /البيئة اإلقميمية.
شكل ظيور الواليات المتحدة األمريكية كقوة عظمى مييمنة إنتصا ًار إلسرائيل ,حيث ساعدىا ذلك فى
تييئة األجواء المناسبة لتنفيذ سياستيا الخارجية تجاه منطقة القرن اإلفريقى وذلك فى ظل عدد من
المتغيرات اإلقميمية التى شيدتيا المنطقة العربية واإلفريقي ة  ,نتيجة التفاعالت السياسة الذى إرتبطت
بالتطورات العالمية بعد إنتياء مرحمة الحرب الباردة.
وفى سياق ىذا المبحث ,سيتم إستعراض مجموعة من المتغيرات التى ساىمت فى تطور إستراتيجية
إسرائيل تجاه منطقة القرن اإلفريقى ,ومن أىميا:
 1.4.4البيئة اإلقميمية لمنظام العربي.
إن منطق الواليات المتحدة األمريكية فى عالقتيا بالعالم العربى ىو الذى قاد إلى تقسيمو بين"معتدلين
ومتشددين" ىذا اإلنقسام عكس منظور تحالفات تأسست أثناء الحرب الباردة وبعد إنتياءىا استمر
العالم متمسكاً بما يمكن أن يسمى بخريطة عالقات القوى اإلقميمية التى تبمورت أثناء الحرب وحالة
اإلنقسام ىذه انعكست عمى عالقات و تحالفات ومحاور داخل العالم العربى مرتبطة مباشرة بمراكز
الثقل العالمى الواليات المتحدة واإلتحاد السوفيتى (صايغ ,2010 ,ص. )18
وتؤكد دراسة الدكتور أحمد يوسف ,أن الساحة العربية شيدت انقساماً غير مسبوق وذلك فترة الغزو
العراقي لمكويت عام  1990حيث بدأ الغزو يميد بالتدريج لخريطة جديدة من التحالفات قَسمت الدول
العربية إلي شطرين(:يوسف ,2012 ,ص)8

أوالً :الدول المعتدلة ,وىي األكثر عدداً واألقوى عالقة بالواليات المتحدة.
ثانياً :الدول الممانعة ,وىي األقل عدداً واألشد رفضاً لسياسة األمريكية واستراتجيتيا.
وكان عمى رأس دول الممانعة "الجميورية السورية" التي رفضت المقوالت والممارسات التي إستند ت
إلييا الدول العربية في محاولتيم تسوية الصراع مع إسرائيل باالستفادة من عالقتيم الطيبة بالواليات
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المتحدة وفى ىذا الشأن أشار بالقول نائب الرئيس السورى فاروق الشرع فى حديث أثناء إنعقاد مؤتمر
أنابوليس بتاريخ / 27تشرين ثاني نوفمبر " :2007 /إن مشاركة سوريا فى اجتماعات أنابوليس مثمت
محاولة إلنياء اإلنقسام بين ما يسمى دول اإلعتدال والممانعة فى النظام العربي ,وأن اإلنقسام يتم فى
سياق إسرائيمي بحت ,فال يوجد أى روافع عالمية حقيقة لمثل ىذا اإلنقسام وىذه فرصة تاريخية غير
مسبوقة لبناء إستراتيجية عربية تقوم عمى فرضية قابمة لمتحقيق وىى تراجع القيمة اإلستراتيجية
إلسرائيل "( الثورة.)10/12/2007 ,
ويري الباحث أن ىذا اإلنقسام أدى إلى غياب منظومة العمل الجماعي بين األقطار العربية عمى الرغم
من وجود جامعة الدول العربية الذى يقف عمى رأس ميثاقيا البند القاضي بتأسيس إستراتيجية عمل
موحدة بين الدول األعضاء ,ليتسنى ليا مواجية التحديات العصرية ,وتمتين عالقاتيا الدولية األمر
الذي اتاح المجال لمسياسة اإلسرائيمية بالعمل بحرية داخل القرن األفريقي بدون إي منافسة .
أما جامعة الدول العربية (اإلطار المؤسساتى لمنظام اإلقميمى العربى) فخالل تاريخيا الطويل تعرضت
إلى انتقادات قاسية ال حصر ليا والسبب في ذلك أنيا لم تنشأ كمؤسسة مستقمة عن األنظمة العربية
بل لتعبر عما تتفق عميو تمك الدول ,فكان نظاميا وميثاقيا الداخمي يقيد قدرة جيازىا

اإلداري عمى

الحركة و يجعميا عرضة لمتجاذبات العربية ,مما أدى إلى إضعاف دورىا اإلقميمي وتراجع قدرتيا عمى
إدارة الممفات الدولية وخاصة تمك الذى تتعمق بالقارة اإلفريقية (المجذوب ,2010 ,ص.)8
فقد غابت جامعة الدول العربية عمى تقديم مقترحات ومساعي إلنياء النزاعات بين دول القرن اإلفريقي
وتراجع دورىا فى إدارة المؤسسات المالية األفروعربية وأىميا ,المصرف العربى لمتنمية فى إفريقيا
وانعدمت المساعدات التنموية لدول القرن اإلفريقى ,فى الوقت الذى كانت تتطمع ليا تمك الدول الفقيرة
والميمشة (.المجذوب ,ص ,15ص)22
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ومن وجية نظر الباحث أن أىم العوامل التى استفادت منيا إسرائيل لتحقيق وجود راسخ فى منطقة
القرن اإلفريقي ىو غياب الدور العربى في تمك المنطقة ,ويرجع ذلك إلى عدم وجود سياسة عربية
موحدة ذات أىداف واضحة تجاه المنطقة نظ اًر لحالة اإلنقسام والتشتت العربي ,وقد أدي ىذا الغياب
إلى خدمة السياسة اإلسرائيمية بتوجياتيا تجاه منطقة القرن اإلفريقي بطريقة غير مباشرة عبر التالي
(الحاج ,2010 ,ص)31

 فشل األنظمة العربية فى تسوية خالفاتيا وانشغاليم بيا ,أدى إلى تجاىل دول القرن اإلفريقي الذينأمموا بالمساعدات العربية ,وخيبة األمل ىذه جعميم يتوجيون إلى البدائل والمتمثمة بالمساعدات
اإلسرائيمية.
 تراجع النظام العربي في اىتمامات ه تجاه دول القرن اإلفريقي نظ اًر لغياب إستراتجية عمل موحدة فىالمغريات اإلسرائيمية.
دعم العالقات الثنائية أدى إلى تطمع تمك الدول إلى سد الفراغ بالنظر إلى ُ
 أدت محاوالت تسوية الصراع واتفاقية السالم المصرية  -اإلسرائيمية إلى تزايد رغبة دول القرن اإلفريقىمحاول منيا لتقرب لإلدارة األمريكية.
ة
فى تطبيع العالقات مع إسرائيل بشكل عمنى ومباشر
 2.4.4البيئة اإلقميمية لمنطقة القرن اإلفريقى.
مجزءاً وممزقاً بصورة واضحة
َورثت دول القرن اإلفريقي منذ حصوليا عمى االستقالل السياسي مجتمعاً ّ
حتى أصبحت فور حصوليا عمى االعتراف الدول ي مجرد إطار قانوني وسياسي ,بعيدًا عن أن تكون
حقيقة اجتماعية وثقافية كما ىو متعارف

عميو في تقاليد الدولة القومية,

فقد عانت المنطقة من

مشكالت مجتمعية كانت حاج اًز بينيا وبين عمميات التنمية المستدامة حيث عانت المنطقة من حالة
من الفقر الشديد والتيميش جعميا تتطمع إلى المساعدات األجنبية أى كان مصدرىا ,ومشكالت ثقافية
ومجتمعية كانت بمثابة بوابة لمتغمغل الدولي داخميا ,ونظ ًار لطبيعة المجتمعات فى القرن اإلفريقى
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وتداخميا واختالط أجناسيا وأعراقيا وتداخل حدودىا عانت المنطقة من صراعات دامية عززت تراجعيا
التنموي وسمحت بزيادة نفوذ القوى الدولية داخميا (. )Fukui, 1994, 6
وقد استثمرت إسرائيل الصراعات الحادة التى تعتري أوصال ىذه المنطقة لصالحيا مثمما استفادت من
البيئة التى خمفيا اإلستعمار فى دول تمك المنطقة وحاجة االخيرة إلى المعونات والمساعدة وذلك من
أجل تحقيق مأربيا التى لم تكن بأي حال من األحوال تصب فى صالح تمك الدول اليشة .
ولتشخيص الحالة الممزقة فى منطقة القرن اإلفريقى ومناخ الصراع السائد بين العديد من دولو,
واستغالل إسرائيل ليذه الحالة ,إرتأت الدراسة إستعراض نماذج صراعية من أىميا:
( أ ) النزاع الصومالي_اإلثيوبي (مشكمة إقميم أوغادين).
يبمغ طول الشريط الحدودي بين الصومال وأثيوبيا حوالي  3000كيمو متر تتداخل عمى امتداده القبائل
والعشائر بين الدولتين وبرباط الجوار وبالتاريخ المشترك ,نجد أن الدور األثيوبي في السياسة الداخمية
الصومالية دائماً يكتنفو الغموض ,فمنذ بداية الصراع وكباقي الدول األفريقية الذي عانت من تبعيات
االستعمار وما تركو من قضايا شائكة وخاصة الحدود استمر النزاع الصومالي اإلثيوبى عمى إقميم
أوغادين وذلك بعدما وقع إمبراطور أثيوبيا "فبميك" إتفاقية مع كالً من بريطانيا وفرنسا وايطاليا تقضى
بإعطاء ىذه الدول السواحل الصومالية عمى أن تستولي أثيوبيا عمى إقميم أوغادين ومن ثم قيام إيطاليا
بعد استيالئيا عمى الصومال بترسيم حدود سياسية ىندسية بين الدولتين ومنحت اإلقميم إلى أثيوبيا
والذي يشكل اليوم خمس مساحة أثيوبيا باإلضافة إلى أنو يمثل محور صراع (العانى ,2012 ,ص)37لم
ترض الصومال بيذا التمزيق وقررت استعادة أراضييا بالقوة ودخمت فى حرب مع أثيوبيا وتمكنت من
استرداد  %90من مساحة اإلقميم إال أن ىذه الحرب جذبت قوى خارجية وعمى رأسيا الواليات المتحدة
و إسرائيل الذي كانا بمثابة الحميف األول إلثيوبيا في عيدي اإلمبراطور "ىيالسالسى" و"منجستو
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ىايلى" وقاموا بتزويد أثيوبيا بالمساعدات العسكرية واألسمحة والخبراء وبفضميم نجحت في استردا

د

اإلقميم بأكممو مقابل حصول إسرائيل عمى امتيازات أمنية فى أثيوبيا(.األمين ,ب ت ,ص(13

( ب ) النزاع اليمنى_اإلريتري.
يمثل الصراع بين الجميورية اليمنية واريتريا عمى الجزر الثالثة حنيش الكبرى والصغرى وجزيرة زقر,
صراعا شعبيا حيث ازداد الشارع اليمنى غضبا أثر احتالل اريتريا لمجموعة الجزر بالقوة ونظ ًار لما
تمثمو ىذه الجزر من أىمية بموقعيا االستراتيجي حيث تعد أقرب الممرات البحرية في البحر األحمر
لمسفن المتجية إلى مضيق باب المندب أو القادمة منو ,عمما بأن في السبعينيات القرن الماضي
سمحت اليمن لمثوار االريتريين بتخزين األسمحة في ىذه الجزر ,الستخداميا في صراعيم ضد النظام
األثيوبى وسبق أن اعترفت ارتريا بممكية اليمن ليذه الجزر ولكن ربما فسر خطأ رفض اليمن استخدام
القوة السترداد ىذه الجزر من قبل اريتريا وجعميا تتمسك بالوجود العسكري عمى الجزر وىنالك العديد
من األىداف االريترية تجاه ىذا الموقف( .حمران ,حمود)2010,

فقد توصمت دراسة عزو محمد ناجى بعنوان "عدم االستقرار السياسى فى القرن اإلفريقي" إلي أن ىناك
أىداف إستراتجية إلريتريا تقف خمف استخداميا لمقوة فى السيطرة عمى الجزر ,منيا:
 الحصول عمى المزيد من الدعم والمساعدات من إسرائيل والواليات المتحدة األمريكية بإظيار أن إريترياقادرة عمى القيام بدور ميم فى منطقة البحر األحمر.
 إحباط فكرة أن البحر األحمر بحيرة عربية وىى الفكرة الذي نادت بيا دول عربية فى عامخاصة بعد استقالل إريتريا وعدم اإلعالن عن ىويتيا العربية.
 -إظيار مكانة إريتريا اإلقميمية بصفتيا دولة مستقمة حديثًا.
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1976م

ونظ اًر لممصالح اإلسرائيمية فى البحر األحمر وما تشكمو إريتريا من تخوم عمى شواطئو أولت إسرائيل
فعممت عمى
اىتمامًا خاصًا ليذا النزاع والمتمثل برغبتيا فى إحكام إريتريا سيطرتيا عمى تمك الجزر َ
دعم الترسانة اإلريترية بالوسائل القتالية الحديثة والمتطورة لمساعدتيا فى تثبيت وجودىا واحكام
سيطرتيا عمى تمك الجزر ذات الموقع اإلستراتيجى

اليام لضمان الوجود اإلسرائيمى عمى

أراضييا(ناجي.) 2008 ,

( ج ) النزاع القبمي في جيبوتي.
تعد دولة جيبوتي ذات نظام قبمى تسيطر فييا النزعات القبمية عمى مجريات السياسة الداخمية وقد نالت
الدولة استقالليا عقب استفتاء شعبي فى

/ 8كانون ثاني يناير 1977 /صوت فيو السكان لصالح

االستقالل وعقدت أول انتخابات برلمانية في أذار مايو 1977 /وما أن أعمنت نتائج االنتخابات دخمت
الدولة فى صراع قبمى ,حيث شكل البرلمان من  65عضواً  33عضواً من قبائل العيسى و  30عضواً
من قبائل العفر وعضوين لمعرب ,وتولى حسن جوليد إبتاون من قبيمة العيسى ورئيس حزب الرابطة
الشعبية لالستقالل الرئاسة ,وحاول إيجاد نوعًا من التوازن من خالل إشراك القبائل األخرى ولكن
سرعان ما انفجر الصراع عمى أثر إلغاء الرئيس لقانون األحزاب فى عام 1982م(أحمد ,1999 ,ص.)18

ولقد أجري نظام الحزب الواحد وىو "حزب التجمع الشعبى من أجل التقدم" استفتاء عمى ذلك في

4

أيمول/سبتمبر عام  , 1992ووافق الشعب بنسبة  %96عمى إبقاء أربع أحزاب فقط ,وعمى أثر ذلك
أجريت االنتخابات العامة فى / 18كانون ثاني ديسمبر 1992 /فاز بيا حزب الرئيس بنسبة %75.5
من مقاعد البرلمان ,وأعيد انتخاب حسن جوليد لفترة رئاسية جديدة ولم تشارك حينيا المعارضة (قبيمة
العفر) ودخمت البالد حالة صراع قبمى مرير بين مختمف القبائل.
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والجدير بالذكر ,أن قبائل المعارضة تمثل تيار ديني مسيحي يتمقى دعمو من إسرائيل عبر إثيوبيا وقد
استفادت إسرائيل من ىذا الصراع بحصوليا عمى أجود أنواع المعادن الثمينة عبر مبادلتيا باألسمحة
وىذا ما كشفو عدة تقارير لمجان األمم المتحدة العاممة فى جيبوتى والذي أطمقوا عمى ىذه التجارة إسم
"تجارة الماس الدموي"

(موسوعة مقاتل من الصحراء) .

( د ) النزاع في الصومال.
نالت منطقة القرن اإلفريقي_خاصة بعد افتتاح قناة السويس_اىتمامًا خاصا ,و توجيت األنظار الغربية
إلى إقامة المستعمرات فى ىذه المنطقة وتسابقت لمسيطرة عمييا ,ولمجميورية الصومالية نصيب فى
ذلك حيث قسمت بين الدول االستعمارية الكبرى ,فكان ىناك الصومال البريطاني والصومال الفرنسي
والصومال االيطالي ,باإلضافة إلى الصومال الكيني ومنطقة إقميم أوغادين وىذه المناطق الخمس التي
تمثل رؤوس النجمة الخماسية التي تتوسط العمم الصومالي األزرق.
ومنذ ذلك التقسيم ظيرت فى الصومال العديد من حركات المقاوم ة والتحرر أىميا ,ثورة عام 1899م
بقيادة محمد عبداهلل حسن الذي دعي إلى التوحد ونبذ القبمية ولقب "بميدي الصومال".
وأثر تمك الثورات نالت الصومال استقالليا فى / 20يونيو حزي ار ن 1960 /وأعمن عن قيام جميورية
الصومال الديمقراطية وتم انتخاب "أدم عبداهلل عثمان" رئيساً ليا ,وبعد ست سنوات إنتخب "عبدالرشي د
عمى شبرماركى" رئيساً ثانياً لمجميورية الذي لم يدم واغتيل فى

/ 25تشرين أول أكتوبر1969 /

وأطاحت بو المعارضة أثر صراع قبمي عمى مواقع حكومية ومحاصصة فى توزيع المناصب الحكومية
العميا بين القبائل (خميل ,2011 ,ص.)96

إال أن الطبيعة القبيمة لممعارضة "المجمس الصومالي الموحد" أدت إلى انقساميا إلى جماعتين
متنافستين إحداىما يتزعميا محمد فرح عيديد (ثم ابنو بعد وفاتو

 )1996واألخرى التي يتزعميا "عمى

ميدي" ودخمت الجميورية عمى أثر النزعة القبيمة فى حرب أىمية وعادت إلى تقسيمات االستعمار
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وسيطرة كل قبيمة عمى والية وعمى أثر ىذه الحروب عانت الصومال من شمل تام لكل أدوات اإلنتاج
وشيوع الدمار والفقر والجوع وانتشار األوبئة واألمراض(.المرجع السابق)

( ه ) النزاع في السودان.
تعانى العالقات السودانية (الشمالية و الجنوبية) منذ االستقالل الوطني لمسودان عام  1956من تعقيد
وتركيب شائك بين الطرفين ,وذلك مرتبط بأبعاد استعمارية استغمت التباين العرقي والديني بينيم,
واعتمدت عمى سياسات التنمية غير المتوازنة بين مختمف األطراف ,وشجعت عمى تأجيج القضايا
الخالفية فيما بينيم الى أن وصمت األحوال إلى حالة االنفصال التام بين الشمال والجنوب ,وذلك بعد
عممية االستفتاء الذي خاضيا سكان جنوب السودان لتحديد مصيرىم في / 9كانون ثاني يناير2011 /
والذي أيد بأغمبية ساحقة قرار االنفصال ,إال أنو ما زال النزاع قائما عمى قضايا لم يتم حسميا نيائياً
وقد ُسجل لمدور اإلسرائيمي حضو ًار خاصًا فى إدارة وتنفيذ ذلك النزاع ,سعيًا منيا لخمق مناطق لمتوتر
تشمل الجماعات العرقية واألثينية فى الدول العربية وتقديم كافة وسائل الدعم ليا من أجل تقوية نزعاتيا
االنفصالية والقومية لتفتيت الدول العربية( .الطويل ,2011 ,ص)8

( و ) النزاع الصومالي_الكيني.
ضمن السياسة االستعمارية الغربية ومحاوالت تفتيت الدول الضعيفة استطاع االستعمار البريطاني من
استقطاع األجزاء الشمالية من الصومال وضميا إلثيوبيا ,كما استقطع الجزء الجنوبي الغربي وأىداه
الى كينيا ويشكل ىذا الجزء حالياً ما يقارب  %20من مساحة كينيا ,ومنذ االستقالل الصومالي وىى
تحاول إعادة ىذه المساحة إلى سيادتيا عممًا بأن جميع الدالئل تؤكد أحقية الصومال بامتالك ىذا
الجزء المفقود من أرضو وخاصة أن عدد السكان الصوماليي ن المقيمين يشكمون ما يقارب  %80من
إجمالي عدد سكان اإلقميم ,ورغم محاوالت عديدة قامت بيا دول ومنظمات دولية إلحتواء األزمة
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وتخفيف حدة التوتر ,إال أن النزاع ما زال قائما بين الدولتين وقابل لالنفجار فى أى وقت (األمين ,ب ت,

ص. )15
وقد استغمت إسرائيل ىذا النزاع فى تحقيق أىدافيا فى المنطقة عبر التقرب إلى النظام الكينى ومده
بالدعم العسكري وىذا ما كشفتو زيارة رئيس الوزراء الكينى إلسرائيل فى

/ 19تشرين ثانى نوفمبر/

 2011الذى تعيد خالليا رئيس الوزراء اإلسرائيمي "بنيامين نتانياىو" بتوفير غطاء لوجيستى وعسكري
لمجيش الكيني في مواجيتو المسمحة ضد ميميشيات الشباب التابعة لتنظيم القاعدة فى الصومال ,وقد
انطوت ىذه اإلمدادات عمى أبعاد استراتيجية إسرائيمية بالغة التعقيد ,إذ تسعى حكومة نتانياىو إلى
تدشين محور مناىض لما وصفتو إسرائيل بالتيار اإلسالمي المتطرف في القرن اإلفريقي ووقف المد
اإليراني والشيعي في المنطقة ,الحتجاز مواقع فى القرن اإلفريقى لتحويميا الحقًا إلى قواعد لسالحي
البحرية والجو اإلسرائيميين عمى امتداد خميج عدن شرق المحيط اليندي (شبانة ,2012 ,ص. )8
( ي ) النزاع السوداني_اإلريتري.
ال لمنزاعات الحدودية وما تركة الموروث االستعماري من قضايا ترسيم الحدود بين الدول
استكما ً
األفريقية و ما وصمت بو األحوال الى التدخالت العسكرية ,فقد شيد النزاع السوداني االريتري توت اًر
حاداً وصل الى حد التدخل العسكري واحتالل إريتريا لمناطق فى الجميورية السودانية وذلك بدعم
واضح من الواليات المتحدة واسرائيل.
ال من " الواليات المتحدة واسرائيل وارتيريا "
وقد تم إبرام اتفاق ثالثي بين ك ً

تقوم بموجبو األولي بتقديم

الدعم الفني والعسكري المتمثل في الدبابات والراجمات والمدافع والصواريخ مع دعم مالي لمقوات
اإلريترية قدره مائة مميون دوالر عمي أن تقوم حكومة

"أسياس أفورقى" بدور محوري في منطقة القرن

اإلفريقي وشرق إفريقيا وتمزم نفسيا بمحاربة ما يسمي باإلرىاب وتخفيض منابعو وعمى أثر ذلك االتفاق
قامت إرتيريا بغزو أجزاء من شرق السودان عسكرياً "(.صالح ,2010 ,ص)65
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 5.4محاولة التغمغل اإليراني فى منطقة القرن اإلفريقي.
دخمت إيران عمى خط التنافس والصراع عمى منطقة القرن اإلفريقي مع صعودىا كقوة إقميمية فى
منطقة الشرق األوسط ,حيث شكمت المنطقة مرك اًز ىاماً لسياسة الخارجية اإليرانية ,وتبدى إيران
اىتماماً متزايداً بالمنطقة وتؤكد استعدادىا لتقديم المساعدة والعون لدول القرن اإلفريقي لدفعيم لموصول
إلى التنمية الشاممة ,إذ تعتبر إيران أن منطقة القرن اإلفريقي أرضاً خصبة لمقيام بنشاطات سياسة
وعسكرية واقتصادية ,بيد أن سياسة إيران تجاه المنطقة تندرج تحت إستراتيجيتيا العامة لكسب الييمنة
عمى دول القرن اإلفريقي (عبدالحميم ,2010 ,ص )8وذلك لتحقيق األىداف التالية:
(مرعى ,2012 ,ص)25

 ترسيخ نفوذىا السياسي كجزء من محور مناوئ لمغرب عبر إحتواء دول القرن اإلفريقي. تطوير المصالح االقتصادية اإليرانية عمى خمفية العقوبات المفروضة عمييا من النظام الدولي. -تصدير الثورة اإلسالمية سواء كان ذلك بواسطة منظمات إسالمية

– إيرانية أو مراكز ثقافية يتم

استخداميا لنشر وترويج المواد الدعائية الشيعية وتجنيد السكان مع القيام باستغالل اإلمكانيات
المحتممة التى تمتمكيا الدول اإلسالمية أو الجاليات التى تقيم فى دول القرن اإلفريقي.
 ترسيخ الوجود اإليراني برياً وبحرياً فى الدول والموانئ التى من شأنيا أن تيدد خطوط اإلبحار الحيويةفى األوقات المتأزمة وخاصة عمى مشارف البحر األحمر.
 إقامة خطوط بحرية وبرية تقود إلى ساحات الصراع الرئيسية التابعة إليران فى الوطن العربى والتىعن طريقيا يتم تيريب الوسائل القتالية إلى تمك المناطق وفى ىذا السياق تولى إيران أىمية خاصة
لمسار عمميات التيريب األسمحة من أراضييا إلى السودان ثم نقميا إلى لبنان وقطاع غزة .
وقد ارتأت الدراسة ضرورة التطرق إلى بعض المعالم في العالقات الثنائية بين إيران ودول القرن
اإلفريقي حيث تندمج المنطقة فى السياسة اإليرانية الطموحة التى ينتيجيا الرئيس محمود أحمدي نجاد
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وتطمعاتو لقيادة جبية مناوئة لمواليات المتحدة و إسرائيل ,إذ أكد فى مناسبات عديدة أن دول القرن
اإلفريقى خضعت لمظمم عمى مدى سنين طويمة عمى أيدى اإلستعمار الغربي وأنو آن األوان لقيام تمك
الدول ببمورة سياسة مستقمة بذاتيا ,وفي سياق ذلك قامت إيران بالسعي لتشكيل الجبية الوحدوية حيث
شكمت ىذه التحركات اإليرانية فى المنطقة رافعة جديدة فى تطور السياسة األمريكية و اإلسرائيمية تجاه
المنطقة سعيًا منيا إلحتواء المد اإليراني(.عبدالحميم , 2010, ,ص)22

معالم رئيسية في العالقات الثنائية بين إيران ودول القرن اإلفريقي.
العالقات اإليرانية_ السودانية.
نتيجة لموقعيا الجغرافي اإلستراتيجى تُولى إيران أىمية كبيرة لمسودان وتقيم معيا عالقات وثيقة فى
المجال السياسى واألمني ,منذ تولى الرئيس عمر البشير سدة الحكم عمى أثر الثورة اإلسالمية
السودانية التى كانت قد تأثرت بشكل جذري وعميق من وقائع الثورة اإلسالمية فى إيران ,وقد وقف من
وراء الثورة السودانية حسن الترابي الذي أراد أن يقيم فى السودان نموذجاً سنياً عمي غرار الثورة الشيعية
الراديكالية اإليرانية ,حيث كان الروح الحية والمحرك من وراء توثيق العالقات بين البمدين وفى إطار
توثيق العالقات بين إيران ودول القرن اإلفريقي حرص صناع القرار فى إيران عمى مد جسر التواصل
بينيا وبين تمك الدول ففي( :بشير ,2010 ,ص)12

 عام  1991قام الرئيس اإليراني األسبق "أكبر ىاشمي رافسنجاني" كبادرة حسن نية بزيارة إلى السودانوترأس وفدًا تكون من  150شخصية إيرانية وقد أُبرمت اتفاقية بين البمدين وافقت إيران بموجبيا تمويل
إقامة "ميميشيات الدفاع الشعبى " التى تشبو شكالً وروحاَ "البسيج" أى ميميشيات الحرس الثوري اإليراني
(الجزيرة لمدراسات  ,2004 ,ص. )33
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 في / 5تشرين أول أكتوبر 2004 /م قام الرئيس اإليراني السابق "محمد خاتمي" بزيارة إلى السودانأكد خالليا عمى ضرورة ربط البمدين بشبكة أمنية وعسكرية لمواجية التحديات المستقبمية

(العربية نت ,

)20/4/2008

 في / 5آذار مارس 2008 /م وصل وزير الدفاع اإليراني إلى الخرطوم عمى رأس وفد رفيع المستوىحيث اجتمع من نظيره السودانى الذى وصف العالقات مع إيران "بالعالقات النموذجية" وسبقت تمك,
الزيارة التى قام بيا وزير الدفاع السودانى إلى إيران فى شير كانون الثانى عام

 2007وفى أيمول

سبتمبر 2007 /م صرح وزير الدفاع بأن إيران تشكل إحدى الروافد الرئيسية لتوفير األسمحة لجميورية
السودان(العربية نت. )21/11/2008,
وفى إطار توثيق العالقات بين البمدين َعممت إيران عمى:
 افتتاح المركز الثقافي اإليراني الذى يستخدم مكاناً تمتقي فيو الجيات اإلسالمية ومرك اًز يتم فيو نشرالمواد الدعائية اإليرانية واألدب الشيعي ومن جيتيا تمنح الجيات السودانية المختصة إيران الحرية
التامة فى إدارة نشاطاتوا المختمفة (عبد الحفيظ ,2010 ,ص.)41

 في / 28تشرين أول أكتوبر 2012 /م أرسمت إيران سفينتين حربيتين لزيارة ميناء بورسودانوفى تصريح لو أكد وزير الخارجية السودان "عمى كارتي" أن الحرص اإليراني عمى األمن القومى
السودانى يدفعيا لمزيد من العمل فى ىذا اإلطار الذ ى يدفعنا إلى مزيدأ من الرغبة فى تمتين عالقاتنا
بالجميورية اإليرانية ,والجدير ذكره أن إرسال السفينتين اإليرانيتين جاء بعد ثالثة أيام من تعرض
مصنع اليرموك لمذخيرة لضربة جوية قام بيا سالح الجو اإلسرائيمى فى

 25تشرين أول /أكتوبر م ن

نفس العام حيث تسممت المقاتالت اإلسرائيمية من البحر األحمر (العربية نت.)1/11/2012 ,
العالقات اإليرانية_الكينية.
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منذ انتخاب "محمود أحمدى نجاد" رئيساً إليران ط أر تقارب ممموس فى العالقات بين إيران وكينيا حيث
تبادال الزيارات عمى أعمى المستويات من أىميا:
 قيام رئيس حكومة كينيا "ريال أودينغا" بزيارة إيران خالل عام  2008وقد صرح خالل زيارتو بأن كينياتستطيع اإلستعانة بالتجربة اإليرانية فيما يتعمق بإستخراج الطاقة النووية إذ أنيا تبحث عن مصادر
بديمة لمطاقة لتمبى احتياجاتيا االستيالكية من الكيرباء (تايمز الطيرانية.)7/9/2008 ,

 فى عام  2009زار الرئيس اإليراني "محمود أحمدي نجاد" كينيا عمى رأس وفد تكون من مائة شخصواجتمع مع نظيره الكيني وقد وقع خالليا عدة وثائق تفاىمات ,كما دعى كينيا إلى تجاىل االنتقادات
الموجية إلى إيران عمى الساحة الدولية والعمل عمى تحسين العالقات مع بالده ,وأن ال تسمح لمدول
العظمى والموالية ليا من اغتصاب مواردىا ومقدراتيا ,وأن إيران عمى استعداد لتقديم المساعدات
الكاممة لدول القرن اإلفريقى فى كافة المجاالت (تايمز الطيرانية.)4/12/2009 ,
 فى العام  2009قام رئيس حكومة كينيا بزيارة ثانية إلى إيران وأكد خالل زيارتو أن التفاىمات التى تمالتوقيع عمييا خالل زيارة الرئيس "أحمدي نجاد" قد تمت المصادقة عمييا ومن المتوقع أن تضع ىذه
الورقة كينيا عمى مسار سريع من التطور والتصنيع وقد أضاف أن الدولتين قد اتفقتا عمى توثيق
التعاون فى مجال التربية والبحث العممي واالقتصاد والصحة .
 في أيار مايو 2009 /م قام نائب الرئيس اإليراني بزيارة إلى كينيا قال خالليا أن القضية األكثر أىميةفى إطار األجندة اإليرانية ىي إقامة العالقات مع دول القرن اإلفريقى وخاصة كينيا وأن إيران عمى
استعداد لتوسيع نشاطاتيا فى كينيا بشكل يتماشى مع مصالح الدولتين كما أنيا مستعدة أيضا لتقديم
المساعدة فى مجاالت الزراعة واإلسكان والغاز وبناء محطات توليد الكيرباء (.)FarsNews, 8.6.2009
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العالقات اإليرانية_اإلريترية.
تعمل إيران عمى توثيق عالقاتيا مع إريتريا وذلك عمى ضوء األىمية الخاصة التى تولييا لمدول
اإلسالمية المتاخمة لشواطئ البحر األحمر وفى إطار سعييا لمتغمغل بمنطقة القرن اإلفريقي واحتضان
صناع القرار فيو ومن المعالم الرئيسية لمعالقات الثنائية بين البمدين:
 زيارة رئيس إريتريا بتاريخ / 21أيارمايو 2008 /إلى إيران واجتماعو مع الرئيس اإليراني محمود أحمدينجاد والذي تم خاللو التوقيع عمى اتفاقيات لتوثيق العالقات بين الدولتين حيث نصت االتفاقيات عمى
تطوير العالقات التجارية وفتح المجال لالستثمارات اإليرانية فى اريتريا( .و ازرة الخارجية اإلريترية)2008 ,

 في / 16أيمول سبتمبر 2008 /وقع وزير المالية اإليراني ونظيره اإلريتري وثيقة تفاىمات لتشجيعاإلستثمارات والتصدير واالستيراد بين البمدين حيث أكد الوزير اإليراني استعداد بالده لنقل الخبرات
والتجارب اإليرانية إلى إريتريا وقد قام بتقديم منحة مالية قدرت ب

 35مميون دوالر كبادرة حسن نية

لتطوير العالقات بين البمدين(.طيران تايمز)2008 ,

 في / 17أذار مارس 2009 /تم التوقيع عمى اتفاقية تبادل ثقافى بين البمدين تقوم بموجبيا إيران بإنشاءمراكز تدريب وتثقيف فى إريتريا( .الخارجية اإلريترية)2010 ,

لذا تري الدراسة أن السياسة اإليرانية تحاول فتح مزيد من دوائر
كانت دولية أو إقميمية

التعاون مع كافة التجمعات ,سواء

وأن ىذا النشاط يسير بالتوازي مع الضغوط األمريكية واإلسرائيمية بسبب

برنامجيا النووي ,وتيدف من ىذه التحركات كسب مز ٍيد من التأييد الدولي لمواقفيا ,وارسال رسالة إلى
تحديدا ,مفادىا أن لدييا القدرة عمى االنفتاح ,لتغيير الصورة النمطية عنيا والتي تصفيا
الدوائر الغربية
ً
دائما بالتشدد . ,لذلك عممت تبنى استراتيجية خاصة فى التعامل مع دول القرن اإلفريقي نظ ار ألىميتو
ً
اإلستراتيجية وسيولة التغمغل داخمو وىذا ما تعتبره إسرائيل تيديدًا رئيسيًا لمصالحيا االقتصادية
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واألمنية في المنطقة ,ومما دفع رئيس الوزراء اإلسرائيمى "بنيامين نتنياىو" لدعوة رؤساء تمك الدول
لزيارة إسرائيل فى لحثيم عمى تشكيل محور أفرواسرائيمي لمواجية مخاطر المد الشيعي في المنطقة.
ولمحفاظ عمي مصالحيا وأىدافيا الحيوية و اإلستراتيجية ,سعت إسرائيل إلى التنوع في وسائل التغمغل
في المنطقة ,وذلك من خالل عدة آليات و مداخل ستتناوليا الدراسة في مضمون فصميا الخامس.

الفصل الخامس
أىداف وآليات تنفيذ سياسة إسرائيل في منطقة القرن اإلفريقي
 المبحث األول :األىداف والمقاصد اإلسرائيمية في منطقة القرن اإلفريقي
 المبحث الثاني :وسائل وآليات تنفيذ السياسة اإلسرائيمية في منطقة القرن اإلفريقي

107

الفصل الخامس
أىداف وآليات تنفيذ سياسة إسرائيل فى منطقة القرن اإلفريقي
 1.5المقدمة
َوظفت إسرائيل وسائل وآليات عديدة لمنفاذ إلى قمب منطقة القرن اإلفريقي ,بعدما استوعبت حاجات
وتناقضات مجتمعاتو فى مرحمة ما بعد التحرر و االستقالل ,حيث كانت دول القرن اإلفريقي تيتم
بالتعمير و البناء وتنمية اقتصادىا و قواتيا العسكرية واألمنية ,األمر الذى استغمتو وانطمقت منو
المؤسسات اإلسرائيمية لتكثيف تواجدىا داخل المنطقة بغية تحقيق أىدافيا ومقاصدىا فى المنطقة.
عميو ستحاول الدراسة من خالل ىذا الفصل رصد المداخل الذى تتبعيا إسرائيل لتنفيذ سياستيا تجاه
المنطقة مع إبراز أسباب االىتمام اإلسرائيمي بالقرن اإلفريقي من خالل التطرق إلى أىدافيا (.صالح،
 ،2004ص(22

 2.5انًبحث األٔل  /أىداف السياسة اإلسرائيمية في منطقة القرن اإلفريقي.
شكمت منطقة القرن اإلفريقي أىمية مركزية فى السياسة الخارجية اإلسرائيمية ,لذلك تبنى صانعو القرار
اإلسرائيمي سياسات خاصة بالتعامل مع تمك المنطقة وفق خطط وأىداف ٌمحكمو لمتغمغل داخميا ,حيث
تٌعد المنطقة موقعًا استراتيجيًا ىامًا إلشرافيا عمى شواطئ البحر األحمر من جية ومضيق باب المندب
وخميج عدن من جية أخري ,مما يميدىا لالرتباط تمقائيَا بمنظومة األمن القومي اإلسرائيمي,
ولالعتبارات السياسية خصوصية فى سياسة إسرائيل تجاه المنطقة حيث تمثل دوليا قوة تصويتية فى
المحافل الدولية والسيما الييئة العامة لألمم المتحدة مما يتيح لمدبموماسية اإلسرائيمية الفرصة فى
المناورة والضغط لمتأثير عمى ق اررات الييئات الدولية ,وفي الوقت نفسو فك طوق العزلة السياسية التى
تفرضيا عمييا الدول العربية من خالل كسب تمك األصوات(تهامي ،2003 ،ص(38
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وتنظر إسرائيل إلى تمك المنطقة وأقطارىا الدولية عمى أنيا أقطار متخمفة وقابمة لغزوىا اقتصادياً
واستثمار مواردىا ,مما سيؤثر ايجابيًا عمى قوتيا االقتصادية.
في سياق ىذا المبحث ستحاول الدراسة التركيزعمى أىم أىداف السياسة اإلسرائيمية في منطقة القرن
اإلفريقي وىي عمي النحو األتي:
 1.2.5األىداف األمنية و اإلستراتيجية.
يعود االىتمام اإلسرائيمي بالقرن اإلفريقي بصفتو أىم موقع إستراتيجي أمني منذ تأسيس إسرائيل في
قمب المنطقة العربية ,حيث تدخل المنطقة فيما يسمى المجال الحيوي واإلستراتيجي لدولة إسرائيل طبقا
لما حدده رئيس الوزراء اإلسرائيمي األسبق أرئيل شارون أمام لجنة الخارجية واألمن في الكنيست
اإلسرائيمي في جمستيا بتاريخ / 12كانون ثاني ديسمبر 1982 /م حينما كان وزي ًار لمدفاع حيث قال" :
من أجل إقامة دولتنا الكبرى ذات اليوية الييودية النقية كقوة إقميمية في المنطقة يجب عمينا تأمين
دائرة المجال الحيوي ليا وىى المنطقة التي تضم مصالح إسرائيل اإلستراتيجية وتشمل جميع مناطق
العالم العربي المتاخمة عالوة عمى إيران وتركيا باإلضافة إلى شمال وشرق إفريقيا

" (فان لير,1988 ,

ص.)13

من ىنا نستطيع أن نفسر مغزي وحرص إسرائيل عمى التعاون اإلستراتيجى بينيا وبين دول القرن
اإلفريقي ,وسعييا لمتغمغل داخل المنطقة وفرض الييمنة عمييا ,وذلك نظ ًار لما تشكمو المنطقة من
أىمية قصوي فى الحفاظ عمى منظومة األمن اإلسرائيمي ,فقد عممت إسرائيل من خالل تواجدىا فى
المنطقة ولمحفاظ عمى أمنيا القومي عمى:
 تأمين البحر األحمر ومدخمو الجنوبي (مضيق باب المندب).أدركت إسرائيل أىمية البحر األحمر ككل ومضيق باب المند
جيدىا لمسيطرة عمى ذلك الممر المائي والتحكم فيو
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ب كجزء  ,ولذلك فيي تبذل قصارى

وإلسرائيل أىداف خاصة فى البحراألحمر لذلك

ٌوضع عمى سمم أولويات إستراتيجيتيا الخارجية ,حيث تقع عمى سواحمو ست دول عربية ودولتان غير
عربية ىما إسرائيل واريتريا من ىذا المنطمق فإنو يرتبط ارتباطًا عضويًا بمنظومة األمن اإلسرائيمى
ر عمى مصالحيا اإلستراتيجية التجارية واإلقتصادية (المحيدان ,2006 ,ص)19
ويشكل خط اً

وقد نال البحر األحمر أىمية متزايدة فى إستراتيجية إسرائيل األمنية بعد حدثين ىامين :
 حرب حزيران يونيو 1967 /م حيث حصمت إسرائيل عمى مساعدات عسكرية قتالية من قواعد أمريكيةفى أثيوبيا وتم نقميا إلى إسرائيل عبر البحر األحمر( .حمروش ,2002 ,ص)19

 حرب تشرين أول أكتوبر 1973 /م وما عانت منو إسرائيل من فرض الحظر عمييا من قبل البحريةالمصرية بإغالق مضيق باب المندب في وجو مصالحيا بعد إذ أصبح المرور اإلسرائيمي

في ىذه

المياه مسألة إستراتيجية بالنسبة ليا مما جعميا تتبني سياسة بحرية خاصة بيذا المنفذ حيث عممت
عمى( :عامر ,2009 ,ص)62

 نشر قوات بحرية قادرة عمى مواجية أى تيديدات جديدة مؤلفة من قرويطات صاروخية وطائراتمروحية وغواصات بحرية متطورة.
 إقامة تعاون بحري كامل مع األسطول األمريكي الخامس فى الخميج العربي واألساطيل الغربية األوربيةالمنتشرة فى خميج العرب البحراألحمر والمحيط اليندي.
وقد ساعدىا فى ذلك تواجدىا فى دول القرن اإلفريقي واريتريا عمى وجو الخصوص فى إحكام سيطرتيا
عمى المناطق والجزر اإلستراتيجية فى البحر األحمر من خالل نشر قواتيا البحرية عمى امتداد
الشواطئ االريترية واحكام سيطرتيا عمى مضيق باب المندب من خالل نشر القوات البحرية المشتركة
وتدشين أبراج المراقبة البحرية وأجيزة التصنت فى ميناء مصوع االريتري.
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 الحد من االنتشار المتزايد لمحركات اإلسالمية فى منطقة القرن اإلفريقي.تنظر إسرائيل بخطورة بالغة إلى تنامى المد اإلسالمي فى منطقة القرن اإلفريقي لذلك تعمل عمى
تعميق تحالفاتيا مع الدول التى تدين بالديانة المسيحية فى المنطقة وذلك محاولة منيا لموقوف أمام
ىذا المد المتزايد وىى تسعى من جراء ذلك الى تحقيق ىدفين(:ناجي ,2008 ,ص)8
أوالً  :تٌقدم إسرائيل نفسيا لمواليات المتحدة األمريكية والدول الغربية عمى أنيا المدافع األول عن القيم
الديمقراطية ومكافحة اإلرىاب الدولي من خالل مواجيتيا للحركات اإلسالمية فى المنطقة.
ثانياً  :أن إسرائيل تعتبر تمدد تمك الحركات اإلسالمية فى القرن األفريقي خط اًر ييدد أمنيا القومي
فقد تطمعت إسرائيل إلى حماية مصالحيا و أمنيا القومي من إى محاوالت خارجية الختراقو من خالل
تأمين منطقة القرن اإلفريقي بشكل عام ,وذلك بعد إدعاءات إسرائيمية بتعرض أمنيا لمخطر جراء سعى
تمك الجماعات اإلسالمية إلستيداف أمن إسرائيل الداخمي بشكل مباشر فقد عممت عمى:
ادعت إسرائيل أنيا
 تنفيذ ىجوم جوي من طائرات حربية إسرائيمية عمى قافمة شاحنات فى السودان ًتحمل معدات قتالية تمييدًا لنقميا إلى قطاع غزة خالل الحرب اإلسرائيمية عمى غزة في تاريخ
((.)17.01.2009 – 27.12.2008عامر ,2009 ,ص)69

 تنفيذ غارة جوية إسرائيمية من طائرات حربية عمى مصنع اليرموك فى بورسودان ,بإدعاء إسرائيمى أنالمصنع يعمل عمى تجييز صواريخ متوسطة المدي ,سيتم نقميا إلى قطاع غزة واطالقيا عمى المدن
اإلسرائيمية (.عوض ,2012 ,ص)62

 -بناء قاعدة عسكرية وأمنية إسرائيمية في عام

 1998قرب مطار "مومباسا" فى كينيا بعد حادثي

اإلعتداء عمى السواح الييود كان أوليا استيداف طائرة ركاب إسرائيمية تقل
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 270راكبًا تعرضت

ليجمات صاروخية أثناء إقالعيا من المطار باتجاه إسرائيل والثاني حادثة تفجير سيارة تحمل متفجرات
أمام فندق "بارادايز" فى المدينة نفسيا وأودت بضحايا ييود.
 2.2.5األىداف السياسية.
تسعى إسرائيل إلى الخروج من عزلتيا السياسية والحصول عمى المزيد من الشرعية الدولية ,واقامة
عالقات دبموماسية مع أكبر عدد ممكن من دول القرن اإلفريقي كمدخل لمقيام بنشاطات أخرى أمنية
وسياسية واقتصادية ,وكوسيمة لنفي الصورة العنصرية عن دولة إسرائيل.
وفى الوقت الذى كانت جميع دول القرن اإلفريقي تخضع لالستعمار الغربي -ما عدا إثيوبيا -كانت
المنطقة بمثابة منطقة مجيولة بالنسبة لمدبموماسيين اإلسرائيميي ن وقد انتبيت السياسية اإلسرائيمية لتمك
الدول (بعد استقالليا) بعد أول حدث واجيتو الدبموماسية اإلسرائيمية فى األمم المتحدة وىو قرار التقسيم
عام  1947حيث أبدا األمبراطور اإلثيوبي "ىيالسالسى" تعاطفاً مع إسرائيل خالل جمسات المناقشة
والتصويت عمى خطة التقسيم ولكنو كان متخوفاً من إقامة عالقات مع دولة تمتمك العديد من األعداء
لذلك إمتنعت إثيوبيا عن التصويت.
ولعل الحدث األجل الذى أدى إلى التحول الكبير فى الدبموماسية اإلسرائيمية تجاه القرن اإلفريقي تمثل
في عقد مؤتمر باندونغ عام

 1955إذ لم توجو الدعوة إلى إسرائيل لحضور ىذا الحدث التاريخي

اليام ,بل ولم يقف األمر عند ىذا الحد حيث أدان المؤتمر فى بيانو الختامي احتالل إسرائيل لألراضى
العربية واعتبرىا كيان غير مرغوب بو ,األمر الذي ساىم فى إحكام طوق العزلة عمييا مما أصاب
صناع القرار اإلسرائيمين بالصدمة حيث صرح وزير الخارجية اإلسرائيمى أنذاك "موشي شاريت" بقولو:
(مصطفي ,2011 ,ص)56
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" لقد مثل مؤتمر باندونج أكبر انتكاسو دبموماسية لنا إنو أقصى مأساة عانيناىا ,حيث تجمع أكثر من
مميارين ونصف المميار شخص فى مواجية نحو  1,8مميون إسرائيمى ,وىذا حدث فى حد ذاتو تحطيم
معنوي لنا فى سياستنا الخارجية "( .عامر ,2009 ,ص)71

لذلك أدركت إسرائيل ضرورة التحرك السياسي تجاه تمك الدول ألنيا تمثل أصوات فارقة فى المحافل
والمؤتمرات الدولية فى الوقت الذى تحتاج بو إسرائيل إلى كل دعم دولي.
فبعد ىذين الحدثين اليامين فى مسار السياسية اإلسرائيمية أكد رئيس وزراء األسبق ديفيد بن غوريون
عام  1960عمى ضرورة التحرك تجاه تمك الدول فى قولو:
" إن الدول األفريقية ليست قوية ولكن أصواتيا فى المحافل والمؤسسات الدولية تعادل في قيمتيا
ر في العالم بأسره "(مصطفي ,2011 ,ص)52
أصوات أمم أكثر قوة وتأثي ًا

ولقد كان ىذا اإلدراك اإلسرائيمي يأتي دوماً فى سياق وعييا بحقيقة أبعاد الصراع العربي اإلسرائيمي
ومدي إمكانية اإلستفادة من الدور األفريقي في ىذا المجال

وخاصة بعد تبني الجمعية العامة لألمم

المتحدة ق ار ًار يصنف الصييوينة كشكل من أشكال العنصرية وىو القرار الذى أحدث ضجة عالمية
تمثمت فى انتقاد الواليات المتحدة األمريكية ليذا القرار وتيديدىا باالنسحاب من األمم المتحدة وتقميص
مساىماتيا المادية فييا.
وقد أرجع البعض فى إسرائيل تأييد دول القرن اإلفريقي القرار أو عمى األقل االمتناع عن التصويت
(إثيوبيا  ,وكينيا ) ترجع إلى ظاىرتين:
 عدم تحرك الدبموماسية اإلسرائيمية بشكل مطموب تجاه القضايا التنموية فى القرن اإلفريقي. ظاىرة "البترودوالر " Petrodollar -بمعنى قيام الدول النفطية العربية بتقديم مساعدات لممنطقة.األمر الذي جعل إسرائيل تضع عالقاتيا مع المنطقة تحت المنظار والبحث عن آليات جديدة لضرورة
التأثير عمى ق اررات تمك الدول ولتتبع نتائج سياسة إسرائيل فى المنطقة ارتأت الدراسة إلى ضرورة
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رصد السموك التصويتي لدول القرن اإلفريقي تجاه قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي بعد انتياء مرحمة
الحرب الباردة:
السموك التصويتي لدول القرن اإلفريقي خالل الفترة (.)2005 -1997
سنتناول السموك التصويتي لدول القرن اإلفريقي تجاه أبرز قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي أمام
الجمعية العامة لألمم المتحدة فى دوراتيا التى ٌعقدت فى المدة من عام

1997م وحتي عام 2005م

وىي الدورات من الثانية والخمسين حتى الستين وذلك عمى النحو التالي:
(موقع الييئة العامة لألمم المتحدة عمى شبكة االنترنت)

الدورة الثانية والخمسين عام  1997تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع.
 القرار ) (A/52/616ومن أبرز مالحقو:
َ )1حث الدول األعضاء عمى تقديم المساعدات لالجئين الفمسطينيين.
 )2تقديم المساعدات لمنازحين بسبب األعمال العدائية المترتبة عمى حرب يونيو حزيران .1967
 )3زيادة دعم الموازنة لعمميات األونروا (وكالة غوث وتشغيل الالجئين الفمسطينيين).
وقد وافقت جميع دول القرن األفريقي عمى القرار إلى جانب الدول العربية.
 القرار ) (A/52/617ويتضمن ما يمي:
 )1تأسيس لجنة خاصة لدراسة الممارسات اإلسرائيمية فى األراضى العربية المحتمة.
 )2تطبيق اتفاقية جنيف لعام  1949عمى األراضي الفمسطينية المحتمة بما فييا القدس.
 )3الممارسات اإلسرائيمية المنتيكة لحقوق اإلنسان فى األراضى العربية الفمسطينية.
 )4تسوية الصراع السوري اإلسرائيمى حول سيطرة إسرائيل عمى ىضبة الجوالن.
وافقت جميع دول القرن األفريقي باستثناء أثيوبيا وكينيا قد امتنعتا عن التصويت عن المواد (.)4,3,1
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الدورة الثالثة والخمسين لعام  1998تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع.
 القرار ) (A/53/598ويتضمن المالحق التالية:
 )1بشأن لجنة خاصة لتحقيق فى الممارسات اإلسرائيمية فى االراضى العربية الفمسطينية.
 )2بشأن المستوطنات اإلسرائيمية فى األراضى العربية الفمسطينية المحتمة.
 )3بشأن االنتياك اإلسرائيمى لقضايا حقوق اإلنسان فى األراضى الفمسطينية.
وافقت عمى مشروع القرار كافة دول القرن اإلفريقي ما عدا إثيوبيا وكينيا امتنعتا عن التصويت.
الدورة الرابعة والخمسين لعام  1999تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع.
 القرار ) (A/54/575/Resolution IVويتضمن ما يمي:
وحث الدول األعضاء عمى ذلك.
 )1تقديم المنح الدراسية لألجئيين الفمسطينين َ
 )2بشأن عمل المجنة الخاصة بالتحقيق فى االنتياكات اإلسرائيمية فى األراضى العربي.
وقد وافقت جميع دول القرن األفريقي ما عدا إثيوبيا وكينيا امتنعتا عن التصويت عمى المادة الثانية.
الدورة الخامسة والخمسين لعام  2000تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع.
 القرار ) (A/55/L.46ويتضمن ما يمي:
 )1بشأن إقامة شعبة دائمة تابعة لألمانة العامة لألمم المتحدة بخصوص الحقوق الفمسطينية.
 )2بشان إنشاء برنامج إعالمي خاص حول القضية الفمسطينية وأبعادىا.
 )3بشأن التسوية السممية لمقضايا الصراع العربي اإلسرائيمي.
وقد وافقت جميع دول القرن األفريقي عمى مسودة المشروع بأغمبية كافة دول المنطقة.
الدورة السادسة والخمسين لعام  2001تبنت الجمعية العامة لألمم المتحدة مشروع.
 القرار ) (A/56/539ويتضمن ما يمي:
 )1االىتمام بخطورة امتالك بعض الدول السالح النووي فى منطقة الشرق األوسط.
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 )2الجوالن السوري المحتل ومطالبة إسرائيل باالنسحاب من االراضى السورية.
وقد صوت لصالح القرار كافة دول القرن اإلفريقي ما عدا إثيوبيا وكينيا امتنعتا عن التصويت وكينيا
رفضت المادة التانية من القرار.
الدورة السابعة والخمسين لعام  2002تبنت الجمعية العامة مشروع.
 القرار ) (A/57/520ويتضمن ما يمي:
 )1تقديم المساعدة لالجئيين الفمسطينيين.
 )2حق العودة لمنازحين نتيجة األعمال القتالية التى نشبت فى يونيو حزيران .1967
وفيما بعد صوت جميع دول القرن اإلفريقي لصالح القرار ما عدا إثيوبيا ,إرتيريا ,أوغندا امتنعو عن
التصويت.
الدورة الثامنة والخمسين لعام  2003تبنت الجمعية العامة مشروع.
 القرار ) (A/58/465ويتضمن ما يمي:
 )1خطر االنتشار النووي فى منطقة الشرق األوسط.
 )2أعمال المجنة الخاصة بالتحقيق فى الممارسات اإلسرائيمية فى المنطقة العربية.
صوتت جميع دول منطقة القرن اإلفريقى لصالح القرار ما عدا إثيوبيا ,أوغندا ,كينيا امتنعواعن
التصويت.
الدورة التاسعة والخمسين لعام  2004تبنت الجمعية العامة مشروع.
 القرار ) (A/59/471ويتضمن ما يمي:
 )1متابعة أعمال المجنة الخاصة فى التحقيق بالممارسات اإلسرائيمية فى األراضى العربية.
 )2عدم قانونية المستوطنات اإلسرائيمية فى االراضى العربية الفمسطينية.
 )3طمب الكف عن الممارسات اإلسرائيمية التى تمس حقوق اإلنسان.
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صوتت كافة دول المنطقة لصالح القرار ما عدا إثيوبيا ,أوغندا ,كينيا ,إرتيريا امتنعا عن التصويت.
الدورة الستون لعام  2005تبنت الجمعية العامة مشروع.
 القرار ) (A/60/L.33ويتضمن ما يمي:
 )1بطالن أي إجراءات تتخذىا إسرائيل لفرض واليتيا عمى مدينة القدس.
وقد صوتت دول القرن اإلفريقي لصالح القرار ما عدا كينيا ,إثيوبيا ,وتغيبت أوغندا عن الجمسة
والجدير ذكره أن إسرائيل عارضت جميع الق اررات السابقة والذي قامت بطرحيا الكتمة العربية فى
الجمعية العامة (موقع األمم المتحدة اإللكتروني).
ومن خالل عرض السموك التصويتي لدول القرن اإلفريقي تجاه تمك المشاريع نجد أن الدبموماسية
اإلسرائيمية لم تستطيع تجنيد أصوات تمك الدول لصالح مواقفيا المعارضة بقدر ما استطاعت من
تحييدىا في بعض القضايا الذى تخص إسرائيل بشكل مباشر ,ويمكن استنتاج ذلك عبر التالي:
 .aأن دول القرن اإلفريقي صوتت لصالح جميع الق اررات الذى تختص بإمداد الفمسطينين بالمعونات
اإلقتصادية والتعميمية وضرورة تسوية الصراع العربي اإلسرائيمي بالوسائل السممية كما ىو فى الق اررين
) (A/52/616لعام  1997و القرار ) (A/57/520لعام .2002
 أن دول القرن اإلفريقي _ ما عدا العربية منيا _ تجنبت التصويت عمى الق اررات الذى من الممكن أنتؤدي إلى إدانة إسرائيل فى بعض القضايا مثل ,أعمال المجنة األممية الخاصة بالممارسات اإلسرائيمية
التى تمس حقوق اإلنسان فى األراضي العربية ,وقضية انتشار األسمحة النووية فى منطقة الشرق
األوسط كما ىو بالقرار ) (A/58/465لعام .2003
 أن دول القرن اإلفريقي _ ما عدا العربية منيا _ وقفت عمى الحياد فى القضايا الحاسمة بين الطرفينالعربي واإلسرائيمي وامتنعت عن التصويت عمييا كما فى القرار
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) (A/52/617عام  1997الخاص

بتسوية الصراع السوري اإلسرائيمى حول الجوالن ,والقرار

) (A/60/L.33عام  2005الخاص

باإلجراءات اإلسرائيمية فى مدينة القدس الشريف.
 3.2.5األىداف االقتصادية.
تسعي إسرائيل لتدعيم مركزىا اإلقتصادي العالمي باإلستفادة من عالقاتيا مع دول القرن اإلفريقي
وتقدم إسرائيل نفسيا عمى أنيا دولة صديقة و نموذج يحتذى بو فى درجة تطورىا وقوتيا االقتصادية,
وأنيا تبحث عن إحداث تغيرات إيجابية تجاه تنمية وتطوير دول المنطقة وذلك لترغيب تمك الدول
الفقيرة لمتعامل معيا وفتح المجال أماميا لتغمغل فى المنطقة من البوابة االقتصادية,إن ىذا النشاط فى
ىذا الميدان اإلقتصادي يخدم اإلستراتيجية السياسية اإلسرائيمية من عدة نواحي(:حماد ,1986 ,ص)50

 .bإن كسب دول المنطقة المستفيدة من المساعدات اإلسرائيمية و ازدياد اإلعتماد عمى الخبرة اإلسرائيمية
فييا يضع الطرف اإلفريقي في حرج مادي إذا أراد اتخاذ موقف سياسي معاد إلسرائيل.
 .cإن المنطقة توفر إلسرائيل ميداناً واسعاً لتشغيل عدد كبير من الخبرات الفنية الفائضة عن حاجتيا
وترجع ىذه الظاىرة إلى استفادة إسرائيل من اليجرة الييودية الواسعة من الدول المتقدمة صناعيا.
 .dالقرن اإلفريقي يوفر الخامات التى تُعد إسرائيل فى أمس الحاجة إلييا في صناعاتيا والسيما خام
ال عن ذلك فإن بعض المشروعات
األلماس الذي أصبح مادة رئيسية في الصناعة اإلسرائيمية فض ً
اإلقتصادية المشتركة تمد اإلقتصاد اإلسرائيمى بالمواد األولية التى يحتاجيا بأسعار رخيصة جداً.
.e

أن النمو الصناعي اإلسرائيمي لمحفاظ عمى تقدمو يتطمب أسواقًا جديدة تسمح باالنتقال إلى اإلنتاج
األكبر وما يترتب عمى ذلك من زيادة فى الربح والقرن األفريقي يمثل ربحاُ حقيقاُ لقربو الجغرافي.

 .fأي نجاح يحققو اإلقتصاد اإلسرائيمى يعنى خطوة فى طريق كسر طوق المقاطعة االقتصادية العربية
المفروضة عمى إسرائيل وبالتالي يترتب عميو فرض الوجود اإلسرائيمي فى المنطقة العربية.
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وقد وصل تغمغل إسرائيل االقتصادي في منطقة القرن اإلفريقي إلى درجة حصوليا عمى امتيازات
التنقيب عن البترول وتأسيسيا عدة شركات عمى أنيا إفريقية مثمما تم فى أثيوبيا حيث قامت بتأسيس
 40شركة وسجمتيا عمى أنيا أثيوبية ولتحقيق أىدافيا اإلقتصادية لجأت إلى طرق التوائية مع الدول
التى رفضت االعتراف بيا ومن ثم التعامل معيا كالصومال حيث عمدت عمى تحويل مبالغ كبيرة
تحت أسماء تجار ييود يحممون الجنسية الصومالية ,وكما يحدث فى جيبوتى حيث تسعى إسرائيل إلى
الوجود فى جيبوتى من خالل خبراء ييود فرنسسين يدينون إلسرائيل بالوالء(عبدالحميم,1996,ص)27

ووصمت أيضا إلى حد احتكار تجارة المحاصيل الغذائية وعصير الفاكية فى كال من أثيوبيا وكينيا
ومحصول البن فى أوغندا واحتكار شركة إسرائيمية لتصدير السمك فى اريتريا وقد إتبعت إسرائيل
سياسة إغراقية فى تجارتيا بغية كسب األسواق مثمما حدث باألسواق الكينية واألثيوبية حينما أغرقت
أسواقيا بمختمف البضائع والسمع وكانت جميعيا تستوردىا بأسعار منخفضة من بمدان أخرى وذلك لسد
الطريق أمام التعامل األفريقي  -األفريقي و األفريقي  -العربي( .الشرابي ,2000 ,ص)147

وكان ليا ما تريد حيث تشير إحصاءات عام

 1991إلى أن مجمل الواردات العربية من الدول

األفريقية لم تتجاوز  1.5مميار دوالر من مجمل الصادرات األفريقية إلى العالم الخارجي أما الصادرات
العربية إلى دول المنطقة ,فكانت ما يقارب

 2.5مميار دوالر وتمثل  %3من الواردات األفريقية

الخارجية( .منصور ,2004 ,ص)78

 3.5المبحث الثاني  /وسائل وآليات تنفيذ السياسة اإلسرائيمية في منطقة القرن اإلفريقي.
لتحقيق أىدافيا ارتكزت إسرائيل عمي عدة آليات "مداخل" في منطقة القرن اإلفريقي ,وىي:
 1.3.5مدخل التقارب األيدلوجي والثقافي.
يقوم ىذا المدخل عمى الزعم بخضوع كل من الييود واألفارقة (الزنوج) الضطياد مشترك وأنيم من
ضحايا االضطياد والتمييز العنصري ,وأن كال العنصرين لو تاريخ مؤلم ممتد ,م م ا يدفع إلى اعتقاد
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األفارقة بأن سياسة إسرائيل في منطقتيم تعد تطمعاً وليست لحماية دولة إسرائيل ومواطنييا فقط ,بل
لمساعدة سكانيا األفارقة الذين تعرضوا لالضطياد وحمايتيم من أي أضرار مستقبمية ,ىذا ما أكده
رئيس اإلدارة األفريقية في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية " موشى إليشيم " حينما قال:
" أن العالقات القومية التى تطورت ونمت بين إسرائيل ودول إفريقيا تتصل بالروابط التى قامت عمى
أن الييود والزنوج أجناس أدنى تعرضت لالضطياد ,إضافة إلى أن التجربة النفسية متشابية لدييما
من خالل ما عانوا منو األفارقة من تجارة الرقيق وذبح الييود وحرقيم"(الحاج ,2010 ,ص)32

وتتخذ العالقات اإلسرائيمية األفريقية عمى الصعيد الثقافي أشكاالً متعددة تبدو في غاية الخطورة نظ اًر
لكونيا واحدة من المداخل التي تنتجيا إسرائيل لشق ثغرة في جدار القرن اإلفريقي من الناحية الثقافية,
ومن أشكال ىذه العالقات الذي تعمل إسرائيل عمى تنفيذىا ما يمي:
 مشروع األخدود اإلفريقي العظيم.كانت إسرائيل قد طرحت رسمياً منذ يونيو حزيران

 2002 /م أمام لجنة التراث العالمي باليونيسكو

مشروع " األخدود األفريقي العظيم " وىو مشروع ييدف في ظاىره إلى التعاون الثقافي بين الدول التى
تشكل األخدود الممتد من وادي األردن حتى جنوب إفريقيا ,أما في الجوىر فإن إسرائيل تيدف إلى
الظيور بمظير ثقافي وتقدمي من أجل استمرار اختراقيا لمنطقة القرن اإلفريقي بوسائل متجددة وحديثة
( م الجزيرة لدراسات)2008 ,

 مشروع التعاون اإلقميمي في مجال البحوث العممية لمنطقة الشرق ألوسط (.)MERCىذه المشروعات منيا ما ىو متعدد األطراف ومنيا ما ىو ثنائي ,وىي مشروعات تشرف عمييا
الواليات المتحدة األمريكية لفرض التعامل والتعاون بين دول المنطقة واسرائيل والعمل عمى تطبيع
العالقات معيا وقد تناولت ىذه المشروعات مجاالت البحث العممي والتنمية وجودة اإلنتاج والجينات
الوراثية وعمم وظائف النبات ,وقد تم إنفاق ما يقارب من
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 40مميون دوالر في تمك المشروعات التي

موليا صندوق ( )MERCبجانب تمويل أولي من معيد ىانسن لمسالم ومراكز لألبحاث العممية تابعة
لجامعة بن جوريون و و ازرة الثقافة اإلسرائيمية(المرجع السابق).
أما عن الوسائل الذي تستخدميا إسرائيل لتحقيق أىدافيا الثقافية فإنيا تقوم عمى أسس أىميا:
 محاولة ربط المسيحية بالييودية وذلك من خالل إقناع كثير من األفارقة المسيحيين بأنيم ال يستطيعوافيم كتابيم المقدس "اإلنجيل" دون الرجوع إلى التوراة ,وفى مرحمة تالية تعمل عمى إقناع عدد من
المخمص الحقيقي لم ينزل إلى األرض بعد ,وأن سيدنا عيسى عميو
المسيحيين األفارقة بأن المسيح ُ
السالم كان مقدمة لنزول المسيح الحقيقي الذي يقتضى نزولو تخميص أرض الميعاد من العرب
وىزيمتيم والقضاء عمييم في معركة حاسمة ىي " ىرمجدون " وبعدىا يأتى المسيح إلى األرض
ال ونجد ىنا أن ىذا الفكر قد وجد صداه فيما سمى " الكنائس الصييونية " التي انتشرت
ويمألىا عد ً
في أفريقيا عامة وأثيوبيا وكينيا عمى وجو الخصوص ( .لمعي ,2003 ,ص)187

 استغالل أوجو التراث الشعبي الموجود لدي بعض الجماعات الييودية في دول القرن اإلفريقيأىم تمك الجماعات ييود الفالشا في إثيوبيا الذين نشطوا عبر فترات في الدعاية لألفكار الييودية من
جية ,واستقطاب بعض الجماعات األخرى إلى فكرىم من جية أخرى بادعاء أنيم مرتبطون بيم عرقياً
وثقافياً ,واستغالل ذلك لربط المسيحيين اإلثيوبيين والكنيسة اإلثيوبية بالتراث الييودي ولذلك يطمق عمى
بعض الكنائس في دول القرن اإلفريقي الكنائس اإلثيوبية (أكاديمية ناصر العسكرية ,ص)31

 استقطاب أبناء النخب األفريقية واجتثاثيم من ثقافتيم األصمية وذلك من خالل تمقييم معارف وأفكارمغموطة خاصة ,مع تشجيع الكثير منيم عمى الذىاب إلى داخل إسرائيل لمتعمُم حيث يعودون وقد
تقمدوا مراكز ذات عالقة باتخاذ القرار فيكون ليم دور في تنفيذ األىداف اإلسرائيمية في المنطقة
(أكاديمية ناصر ,ص)31
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 -المبادرة بإرسال العديد من الفرق الفنية والتمثيمية والغنائية إلى دول القرن اإلفريقي

عممت إسرائيل

عمى إحياء جميع المناسبات الخاصة باألفارقة لبث الدعاية عبر الوسائل الفنية اليادفة لزرع األفكار
الصييونية في عقول األفارقة وحرصت عمى إقامتيا عمى نفقت المؤسسات الييودية الناشطة في تمك
الدول(.المرجع السابق)

وحرصت إسرائيل عمى تدعيم فرص تغمغميا الثقافي عبر مجموعة من العوامل المساعدة أىميا:
(مصطفى ,2011 ,ص)367

 امتالك قاعدة بيانات ومعمومات ثقافية ضخمة وعصرية جمعتيا إسرائيل عبر مدى سنوات متعاقبةوتعمل عمى تحديثيا باستمرار وفقا لتخطيط دقيق وتشارك فيو الييئات اإلسرائيمية المعنية.

 وجود جاليات ييودية أفريقية نشطو تساعد عمى مد األجيزة اإلسرائيمية بالمعمومات التى تساعد عمىالتعرف إلى مشكالت واحتياجات دول القرن اإلفريقي وزعاماتيا ومؤسساتيا المختمفة.
 المشاركة في برامج المساعدات األمريكية واألوروبية لدول القرن اإلفريقي في جميع المجاالت لمحالةطرح إسرائيل بأنيا دولة داعمة في المجاالت التنموية والثقافية.
 اىتمام إسرائيل المستمر بمبدأ التكامل والتنسيق بين أجيزتيا العاممة في ساحة القرن اإلفريقي حيثتجدر اإلشارة إلى وضوح تكامل القطاعات السياسية والثقافية والعممية تحقيقاً ألىدافيا.
 2.3.5يدخم انًساعداث انعسكسيت ٔانفُيت.
أ) المساعدات العسكرية  :إن إسرائيل تمتمك مصداقية كبيرة لدى

دول القرن اإلفريقي في ميادين

االستخبارات والتدريبات العسكرية والفنية فقد ركزت إسرائيل في تفاعالتيا اإلفريقية منذ البداية ,وحتى
في ظل سنوات القطيعة الدبموماسية بينيا وبين

دول المنطقة  ,خالل الفترة  1983 / 1973عمى

المساعدات العسكرية في مجال تدريب قوات الشرطة وقوات الحرس الرئاسي لعدد من الدول األفريقية
مثل  ,إثيوبيا وكينيا إريتريا ,والمؤكد

أن الدول التي تعاني من الصراعات واالنقسامات االجتماعية
122

واالنشقاقات القبائمية والفكرية بين النخب السياسية الحاكمة تيتم اىتماماً بالغاً بقضايا المساعدات
األمنية واالستخبار اتية ,وىو ما عممت السياسة اإلسرائيمية في منطقة القرن عمى التركيز عميو في
جميع مراحل عالقاتيا اإلفريقية منذ أعوام الستينيات( .عبد الرحمه ،2010 ،ص)12

فيقول المواء عثمان كامل رئيس ىيئة البحوث العسكرية المصرية "إن الوجود اإلسرائيمي في إفريقيا ليس
ىدفًا إسرائيميًا فقط ,بل ىو تعبير عن مصالح أمريكية وغربية حارسيا األمين إسرائيل وقد أحسن
الحارس اختيار البوابة فكان الدخول لممنطقة عن طريق التعاون العسكري واألمني الوطيد التي فتح
المجال أمام السياسية اإلسرائيمية لتحكم في كافة مجاالت وموارد المنطقة الحيوية".

(خميل,2012 ,

ص)4

وخالل ,تنامي المد الناصري في إفريقيا وتعيد الرئيس المصري جمال عبد الناصر بطرد إسرائيل من
إفريقيا قامت إسرائيل بتعزيز تواجدىا في إثيوبيا ,وأرسمت

ضباط الموساد لتدريب قوات الشرطة

اإلثيوبية  ,لحث القيادة اإلثيوبية عمى عدم التعاطي مع الق اررات العربية ودعم التعاون والنشاط
اإلسرائيمي في إثيوبيا ومع دخول المنطقة مرحمة الصراعات االثنية والسياسية أصبح المجال مفتوحًا
أمام التركيز مرة أخرى عمى أداة المساعدة العسكرية واالستخبار

اتية التي تمارسيا إسرائيل في ىذه

المنطقة( .عبدالرحمن ,2010 ,ص)15

وقد استندت إستراتيجية إسرائيل لبناء عالقات التعاون العسكري مع دول القرن اإلفريقي إلى مجموعة
من المبادئ والركائز األساسية يمكن بمورتيا عمى النحو التالي(:مصطفي)246 ,2001 ,

 التأىيل النفسي لمقبول بالوجود اإلسرائيمي في المنطقة ليذا حرصت القيادة اإلسرائيمية في حركتياتجاه القرن اإلفريقي عمى إعداد الدراسات النفسية عن المجتمع اإلفريقي لتوفير مناخ يتيح قناعة
القيادات اإلفريقية بحيوية وأىمية االعتماد عمى إسرائيل في إعداد وتأىيل كوادرىا العسكريين وبناء
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وتنظيم أجيزتيم األمنية من منطمق مصالح مشتركة خاصة مع تقدميا العممي وعالقاتيا المتميزة بالقوي
الدولية وخبرتيا الواسعة في العمل العسكري.
 التركيز عمى اختراق األجيزة األمنية وبناء عالقات قوية مع المؤسسات العسكرية واستقطاب قياداتياوتمقييم تدريبات خاصة محاولة من إسرائيل لربط المنظومة العسكرية لدول القرن بالمنظومة العسكرية
اإلسرائيمية.
 االىتمام والتركيز عمى الحراسات الخاصة بالقيادات اإلفريقية وتزويدىم بأحداث المعدات الخاصةبحماية الشخصيات وتدريبيم في المراكز اإلسرائيمية سعياً منيم لمفت أنظار تمك القيادات وبناء الثقة
معيم من مبدأ الحرص عمى حياتيم الخاصة وعائالتيم.
 استخدام السياسات المزدوجة في التعامل والدعم العسكري مع نظم الحكم اإلفريقية وعناصر المعارضةالداخمية كضمان الستمرار عالقاتيا بالمنطقة في حالة تغير األوضاع السياسية فييا.
والجدير بالذكر أن تمك العالقات تتسم بالسرية التامة وتحاول السياسة اإلسرائيمية باستمرار إخفائيا
وعدم التصريح عن طبيعتيا وتفاصيميا وسنحاول إبراز أىم مالمح النشاط العسكري اإلسرائيمي في
منطقة القرن اإلفريقي بقدر ما توفر من معمومات سابقة وىى عمى النحو التالي:
 دعم الترسانة العسكرية اإلريترية بعدد من المعدات القتالية منيا :زوارق بحرية مجيزة بصواريختسمى"جبرائيل وىاربون"وطائرات "بانتير"تستخدم في القتال البحري ومدافع ىاون سولتام وأجيزة رادار
باإلضافة إلى مركز قيادة متقدم مكون من خمسة ضباط إسرائيميين يشرفون عمى إدارتو .
 إنشاء إسرائيل قاعدة "كانيو" لالتصاالت عمى ارتفاع  7500قدم في أحد الجبال الواقعة شمال أسم اروتضم أحدث تكنولوجيا لمتصنت عمى جميع االتصاالت السمكية والالسمكية البحرية.
 إمداد إثيوبيا بالمعدات العسكرية واألسمحة الصغيرة والذخائر خاصة في مجال األمن الداخمي. إقامة مراكز لمتجسس والتنصت بالقرب من العاصمة األثيوبية أديس أبابا.124

 تدريب حوالي  38طيا اًر إثيوبياً بالقوات الجوية اإلسرائيمية. تطوير وتحديث نظم االتصاالت بين قادة القوات الجوية في العاصمة والقواعد الجوية األخرى. وصول  100خبير إسرائيمي لتدريب الوحدات الخاصة بكينيا عمى مكافحة اإلرىاب في 1995م. اإلشراف والسيطرة عمى قوة الحراسة الخاصة بالرئيس الكيني. سيطرة الخبراء اإلسرائيميين عمى وحدة الخدمة العامة الكينية ( )GSMالخاصة بحماية المطارات وفضالشغب ومكافحة اإلرىاب ويشرف الخبراء اإلسرائيميين عمى تدريبيم من خالل دورات مكثفة.
ب) المساعدات الفنية  :وقد اشتمل ىذا المدخل منذ البداية عمى عدة مجاالت أساسية منيا نقل
الميارات التقنية وغيرىا من خالل برامج تدريبية معينة ,وتزويد الدول األفريقية بخبراء إسرائيميين لمدة
قصيرة أو طويمة المدى ,وانشاء شركات مشتركة أو عمى األقل نقل الخبرات والميارات اإلدارية
لمشركات اإلفريقية .وتشير اإلحصاءات التي نشرىا مركز التعاون الدولي التابع لو ازرة الخارجية
اإلسرائيمية أن عدد األفارقة الذين تمقوا تدريبيم في إسرائيل عام
إضافة إلى نحو

 1997وصل إلى نحو  742متدرباً

 24636إفريقيًا تمقوا تدريبيم في مراكز التدريب اإلسرائيمية خالل األربعين سنة

الماضية (مىقع ماشاف اإللكترووي) .

ويعتبر المجال الفني الرياضي أحدث مداخل العالقات اإلسرائيمية/اإلفريقية فقد كشف في أواخر عام
 2003عن مشروع إسرائيمي واسع النطاق الستغالل الموارد البشرية اإلفريقية من خالل إقامة
معسكرات ومدارس كرة قدم الجتذاب صغار الناشئين األفارقة من ذوى القوة البدنية العالية وأصحاب
الميارات الرياضية الخاصة وييتم اإلسرائيميون ليذا المجال ليدفين رئيسين

(أبو العينيين,2005 ,

ص: )428
-

تحقيق مكاسب مادية ىائمة من وراء بيع الرياضيين األفارقة لألندية األوروبية واألسيوية.
 غرس االنتماء إلسرائيل في نفوس الشباب والنخبة األفريقية.125

ٔقد قايج إسسائيم بئعداد ٔحقٕيى يساكص حدزيب فُيت خاصت باألفازقت يُٓا (محمىد ،2007 ،ص:)86

 مركز جبل كارمن بمدينة حيفا الذي ينظم حمقات دراسية لممرأة األفريقية في ميدان التنمية. مركز دراسة االستيطان الذي يوفر تدريبات في البحوث الزراعية والتخطيط اإلقميمي. المركز الزراعي الذي يوفر الخبراء والمساعدة الفنية لتعظيم استخدام الموارد المتاحة. المعيد األفروآسيوي لميستدروت الذي ييتم بأنشطة االتحادات العمالي.وقد استفادت إسرائيل من تقدميا في المجال الفني الزراعي وتخطيط المدن والتعاونيات والتنمية
البشرية ومع تطور العالقات اإلسرائيمية

بدول القرن اإلفريقي تم التوسع في ىذه البرامج حتى أن

إسرائيل أنشأت وحد ات خاصة داخل سفاراتيا إلدارة وتنسيق برامج المساعدات تمك ,ومن المالحظ أن
جميع دول المنطقة التي دخمت في عالقات دبموماسية مع إسرائيل قد استفادت بشكل أو بآخر من ىذه
المساعدات الفنية وقد احتمت الزراعة األىمية القصوى في مجاالت المساعدات اإلسرائيمية لدول القرن
اإلفريقي حيث عمل الخبراء اإلسرائيميون عمى
التكنولوجيا المالئمة وتبني محاصيل جديدة

إنشاء مشروعات زراعية متخصصة تقوم عمى

و إنشاء مزارع ومراكز تدريبية لتنظيم المؤسسات الريفية

والتخطيط لمشروعات التنمية الريفية الشاممة (عبد الرحمن ,2009 ,ص. )18

ولعل من أبرز المشروعات التي تقدميا إسرائيل

لدول اإلفريقية في مجال الزراعة واألمن الغذائي

مشروع "حديقة السوق األفريقية " "" The African Market Garden

وييدف ىذا المشروع إلى تقميل المخاطر وزيادة اإلنتاجية في المزارع العائمية الصغيرة التي تقع في
نطاق األراضي القاحمة وشبو القاحمة  ,ويقوم ىذا النظام عمى الجمع ما بين أفضل المحاصيل وفقاً
لالختبارات العممية واستخدام الوسائل ذات التكمفة المنخفضة جدًا مثل الري بالتنقيط والتي تسمح
بزراعة األراضي طول العام( .أبو العينين ,2009 ,ص)396
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 3.3.5مدخل العالقات التجارية واإلقتصادية األفروسرائيمية.
قامت إسرائيل بإنشاء العديد من الشركات الصناعية والتجارية  ,في دول القرن األفريقي ,بيدف الدخول
في مشروعات الشحن والبناء وتنمية الموارد

االقتصادية ,وعادة ما كانت ىذه الشركات

تضم أحد

المساىمين األفارقة ,وتمتمك الحكومات اإلفريقية نصيب من عدد األسيم لتمك الشركات بيد أن الطرف
األخر في ىذه الشركات لم يكن يمثل القطاع الخاص اإلسرائيمي وانما يمثل الحكومة اإلسرائيمية مما
جعميا تدخل في إطار أدوات السياسية الخارجية اإلسرائيمية في القرن اإلفريقي.
وقد نظرت الدول اإلفريقية إلى ىذه الشركات باعتبارىا فرصة لالستفادة من الخبرات اإلسرائيمية
المتقدمة في مجال اإلدارة واالستثمار وقد تمكنت ىذه الشركات من السيطرة عمى االقتصاد اإلفريقي
وحصوليا عمى االمتيازات الخاصة نظ ًار لقوتيا المالية وطرحيا لمبرامج التنموية وتدشينيا لممباني
الحكومة واشتراكيا في دعم مؤسسات المجتمع االقتصادية (عبدالرحمن ,2011 ,ص.)19

ولقد تطورت العالقات االقتصادية بين إسرائيل و دول القرن اإلفريقي في كافة المجاالت االقتصادية
وحرصت عمى إنشاء شركات في المنطقة تعمل في كافة االتجاىات ,مثل إقامة المزارع لتربية الدواجن
وتربية الماشية ,وانشاء مراكز التدريب واإلرشاد الزراعي ,واقامة الصناعات
الفاكية والخضر ,وتعميب المحوم ,وأنشأت أيضا شركات

الزراعية مثل تعميب

النقل البحري مثل "شركة النجمة السوداء

لممالحة البحرية" في كينيا , ,كما أنشأت شركات الطيران ,مثل مطار أديس أبابا الدولي ,وأقامت
المدارس والجامعات مثل جامعة اإلمبراطور ىيالسيالسى في إثيوبيا,

والمستشفيات مثل مستشفى

مصوع في إريتريا ,وقد تسممت ىذه الشركات إلى مختمف القطاعات االقتصادية األفريقية وحققت أرباحا
ضخمة أسيمت في زيادة التغمغل اإلسرائيمي في المنطقة ,وفوق ذلك نجحت إسرائيل في إقامة
الشركات المختمطة برأسمال

إسرائيمي وافريقي ,مثل شركة "تاجي" في إريتريا ,والشركة األوغندية

الوطنية لممالحة ,وشركة سكر لبيع الثالجات وأجيزة التكييف في كينيا ,كما فتحت
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إسرائيل في دول

القارة مكاتب تجارية لتنشيط التبادل التجاري بينيا وبين دول المنطقة ,وأسيمت ىذه الوسائل في تطوير
التبادل التجاري ,وفي ىذا

الصدد تعد إثيوبيا وكينيا الشريك التجاري األول لالقتصاد اإلسرائيمي في

القرن اإلفريقي حيث أظيرت أرقام "المعيد اإلسرائيمي لمصادرات والتعاون الدولي" وجود أكثر من 800
شركة ومصد اًر إسرائيمياً يعممون حاليا في كالً من إثيوبيا وكينيا باإلضافة إلى جنوب إفريقيا ,كما امتد
النشاط اإلسرائيمي إلى قطاع المعادن الستغالل الثروات المعدنية في المنطقة ,فقد تولت بعض
الشركات اإلسرائيمية المتخصصة التنقيب عن المعادن و استخراج الماس في جيبوتي وكينيا ,واستغالل
مناجم الحديد في أوغندا(جالو ,2010 ,ص.)3
 4.3.5مدخل محاربة األصولية واالرتقاء بالمجتمع المدني اإلفريقي.
تقوم إسرائيل بدور "مخمب القط" لمواليات المتحدة األمريكية في منطقة القرن اإلفريقي وتقدم نفسيا عمى
أنيا خط الدفاع األول لمغرب ضد "التطرف اإلسالمي " في القرن اإلفريقي ,وتحاول دائما أن تثير
مخاوف األفارقة من المد اإلسالمي والحركات السياسية
اإلفريقية باعتبارىا الخبير األول في

ىذا المجال  ,وتولي

اإلسالمية ,وأن تقدم خدماتيا لمحكومات
إسرائيل أىمية خاصة لمقرن اإلفريقي

العتبارات عديدة منيا  ,وجود السودان والصومال دولتان إسالميتان ,وتخشي إسرائيل من أن يتحول
القرن اإلفريقي _ خصوصاً عمى امتداد ساحل البحر األحمر _ إلى منطقة نفوذ إيرانية سودانية ,من
شأنيا تعريض مصالح إسرائيل اإلستراتيجية للخطر( .دحمان ,2008 ,ص. )18

فيقول "تسفي مزال" نائب المدير العام لشؤون إفريقيا في و ازرة الخارجية اإلسرائيمية في ىذا الصدد
"إن العالم صغير ومغمق ,وان ما يحدث في أي مكان يؤثر عمى المكان اآلخر ,وخاصة بالنسبة لما
يحدث في إفريقيا التي نعتبرىا جارة إلسرائيل من الناحية الجغرافية ,واذا ما تفشى اإلسالم ىناك فإن
ر " (الزعبي ,2011 ,ص.)89
إسرائيل ستتضرر كثي ًا
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لذلك ,عممت إسرائيل عمى تنفيذ برامج خاصة بالتنمية البشرية في القرن اإلفريقي وذلك بدعم من
الموازنة األمريكية ىدفيا تقميل اعتماد األفارقة عمى العوائد المالية العربية واإليرانية الذي تعتبرىا
اإلسالمي المتشددة نظ اًر لحاجتيم المادية.
ة
إسرائيل السبب المباشر لتبنى الكثير من األفارقة األفكار
وعميو تقدمت لجنة مشتركة مكونة من أعضاء ييود وأمريكان في الكونغرس األمريكي والمعنيين
بالشئون اإلفريقية بمشروع ييدف إلى وقف ما أسمتو "انتشار األصولية اإلسالمية في القرن اإلفريقي "
وأطمقت عمييا" المبادرة األمريكية لمتواصل مع مسممي أفريقيا" وفي تقرير نشر ليا مؤخ ًار بررت المجنة
حيثيات تقديم المبادرة بأن تعداد المسممين في إفريقيا تجاوز  300مميون نسمة األمر الذي يجعل ىذه
القارة بؤرة مركزية لعمميات تجنيد األصوليين اإلسالميين المتطرفين ,وقد نبيت المجنة اإلدارة األمريكية
إلى أىمية التركيز عمى قضايا التنمية البشرية واإلقتصادية في إفريقيا معتبرة أن أي تحسن ممموس في
مجال التنمية البشرية والظروف االقتصادية لمشعوب اإلفريقية يحقق المصالح األمريكية في المنطقة
ويسيل ميمة محاربة العناصر اإلرىابية ويعزز قيم الديمقراطية وحقوق اإلنسان وقد اشتممت ىذه
المبادرة عمى عدة برامج منيا تخصيص أموال لتمويل برامج تعميمية ومشروعات إسالمية في إفريقيا
لتحل تمك األموال محل المعونات اإليرانية والعربية التي تزعم المبادرة أنو يشتبو في وصول تمك
األموال لجماعات متطرفة واقترحت المجنة تخصيص مبمغ

 200مميون دوالر سنوياً لتمويل برامج

المبادرة ونشاطاتيا( .معيد واشنطن ,2002 ,ص)11

وتعمل إسرائيل عمى بث الرعب والخوف في المجتمعات األفريقية من خطورة المد اإلسالمي عبر
وسائل إعالميا العاممة في منطقة القرن اإلفريقي وبنشر الدراسات األكاديمية لمباحثين اإلسرائيميين
وتقديميا في ندوات خاصة بالمؤسسات المجتمعية المدنية األفريقية وكان أخرىا:دراسة أعدىا الباحثان
ونشرت في دورية "سيكور ميموقاد" العبرية والتي ترسم مالمح حرب
"ألون ليفين" و "يوفال بستان" ٌ
باردة ثانية بين الجماعات اإلسالمية اإلفريقية والدول المسيحية في منطقة القرن اإلفريقي حيث حاول
129

الباحثان تسويق نظرية الصراع من منطمق ديني وحاوال الترويج لفكرة انتشار اإلرىاب و"التطرف
اإلسالمي" في دول مثل السودان والصومال واتخاذ المنظمات األصولية لعدد من دول القرن اإلفريقي
قاعدة النطالق ما سموه العمميات اإلرىابية ,ووفقا لما جاء بالدراسة أن تمك المنظمات تحاول تصدير
اإلرىاب إلى دول أخري في المنطقة وضحايا ىذا التمدد ىي الجماعات المسيحية وعمى األخص في
إثيوبيا وكينيا وأوغندا ,وحثت الدراسة تمك الدول المسيحية عمى مضاعفة التعاون اإلستراتيجي مع
الواليات المتحدة األمريكية واسرائيل وخصوصًا في حربيما عمى اإلرىاب(.مرشد ,2010 ,ص)8
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الفصل السادس
تداعيات الوجود اإلسرائيمي
في القرن اإلفريقي عمى مستقبل األمن القومي العربي
 المبحث األول :التداعيات عمي األمن القومي السوداني.
 المبحث الثاني :التداعيات عمي األمن القومي المصري.
 المبحث الثالث :التداعيات عمي األمن القومي اليمني.
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الفصل السادس
تداعيات الوجود اإلسرائيمي في القرن اإلفريقي عمى مستقبل األمن القومي العربي.
 1.6مقدمة
األمن القومي العربي ىو قدرة األمة العربية فى الدفاع عن نفسيا وعن حقوقيا وصون استقالليا
وسيادتيا عمى أراضييا من أي عدوان خارجي ومواجية التحديات والمخاطر من خالل تنمية القدرات
ال أمنا ألبنائيا
واإلمكانات العربية في المجاالت كافة فى إطار وحدة عربية شاممة وبما يضمن مستقب ً
ويمكنيا من المساىمة فى بناء الحضارة اإلنسانية( .إسماعيل ,2009 ,ص)65

ونتيجة التغيرات الذي شيدىا العالم منذ بداية التسعينيات من القرن العشرين,

والذي أثرت عمي شكل

وطبيعة النظام الدولي وبالتالي عمي ا لوطن العربي أيضاً  ,كان من أبرزىا وعمى المستوى السياسي
انييار االتحاد السوفيتي ,والطموح األمريكي المتمثل في قيادة النظام الدولي الجديد ,وانكماش النظام
اإلقميمي العربي ,والذي ظير بديال عنو اإلستراتيجية الغربية وخاصة األمريكية واإلسرائيمية التي بدأت
تتبنى مفيوم الشرق األوسط

كمفيوم أمنى واقتصادي وسياسي  ,والشراكة األور ومتوسطية وتشكيل

مجموعة من التحالفات األمنية العسكرية التي انعكست سمبًا عمى واقع ومستقبل األمن القومي العربي
وشممت التحالف األمريكي  -اإلسرائيمي ,والتحالف اإلسرائيمي مع دول منطقة القرن اإلفريقي (البرصان,

 ,2007ص ,)143الذي تعتبر من المناطق ذات األىمية اإلستراتيجية لألمن القومي العربي فيي من
الناحية الجغرافية متاخمة لعدد من الدول فى المنطقة العربية وعميو فإن الوجود اإلسرائيمي بالمنطقة
يؤثر بشكل مباشر فى المصالح الحيوية واإلستراتيجية لبعض الدول العربية والتى يقع حسب التعريف
الجغرافي لممنطقة ضمن نطاقيا (الصومال والسودان وجيبوتي) كما وأن ىنالك دوالً ترتبط بصورة غير
مباشرة بمجريات األحداث فى منطقة القرن اإلفريقي مثل (اليمن والسعودية ومصر).
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لذا ,فإن التغيرات التى شيدتيا المنطقة منذ بداية التسعينيات من القرن السابق أصبحت مثار اىتمام
العديد من الدول العربية ,باعتبارىا تغيرات تؤثر مباشرة فى األمن القومي العربي عامة وأمنيا القطري
بشكل خاص.
وعميو ,فإن الدراسة ستطرح فى فصميا السادس التداعيات والمخاطر المحتممة جراء التغمغل اإلسرائيمي
فى منطقة القرن اإلفريقي عمى األمن القومي العربي بشكل عام من خالل ثالث مباحث ىي:
 2.6المبحث األول  /التداعيات عمي األمن القومي السوداني.
أشارت التقديرات اإلسرائيمية منذ بداية استقالل جميورية السودان العربية أنو ال يجب أن ٌيسمح ليذه
الدولة  -رغم بعدىا عن إسرائيل  -أن تصبح قوة مضافة إلى قوة العالم العربي ألن مواردىا إن
استثمرت فى ظل أوضاع مستقرة ستجعل منيا قوة إقميمية ال يستيان بيا ,وفى ضوء ىذه التقديرات
كان البد إلسرائيل التوجو إلى تمك الساحة لمعمل عمى تأجيج أزماتيا من خالل إحياء الروح اإلنفصالية
لدي بعض القبائل المسيحية فييا ,وانتاج أزمات جديدة حتي يكون حصيمة ىذا الجيد اإلسرائيمى
معضالت يصعب فيما بعد الوصول إلى تسويتيا بين السودانيين أنفسيم (عامر ,2009 ,ص ,)114فقد
صرح وزير األمن الداخمي اإلسرائيمي "أفي دختر" فى محاضرة ألقاىا لضباط الجيش في أيمول سبتمبر
 2008م قائالً:
" السودان بموارده ومساحتو الشاسعة يشكل عمقاً ًُ استراتيجياً لمصر وقد تجمي ذلك بعد حرب حزيران
يونيو  1967م وكان البد أن نعمل عمى إضعافيا و انتزاع المبادرة منيا لبناء دولة قوية موحده
خصوصاً ,أن ذلك ضروري لدعم وتقوية األمن القومي إلسرائيل ,لذلك أقدمنا عمى إعداد وتصعيد بؤرة
الجنوب لمنع تعاظم جميورية السودان العربية" (.عبده ,2012 ,ص)12
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وقد شغمت السودان فكر صناع القرار اإلسرائيمي نظ اًر لما تمثمو الدولة من خطر عمى األمن
اإلسرائيمي من ناحية ,وفى المقابل حجم ما يمكن أن تجنيو من مكاسب إذا ما استطاعت من التغمغل
والتأثير عمييا من ناحية أخري وذلك لعدة اعتبارات منيا(:الفايد ,2011 ,ص)22

 وصول "نظام إسالمي" إلى سدة الحكم فى السودان ومتمثل بالرئيس "عمر البشير". السودان أكبر دولة عربية مساحة حيث تقدر مساحتيا  2.5مميون كيمو متر مربع. تمثل بموقعيا رابطاُ بين شمال إفريقيا العربي المسمم وجنوبيا اإلفريقي المسيحي. يحتوي عمى الكثير من الموارد الطبيعية المتنوعة واألراضي الزراعية الخصبة.من تمك االعتبارات انطمقت السياسة اإلسرائيمية لمبحث عن بدائل العالقات السياسية الرسمية لمتوغل
فى السودان وكانت االنطالقة من سفارتيا فى أثيوبيا ,حيث اتخذت إسرائيل من شركاتيا التجارية
واجية ليذا التدخل غير الرسمي ,وقامت بالبحث عن طرف قوي من بين القبائل و الجماعات الوثنية
المعارضة لمسمطة المركزية الشمالية ,وحرصت عمى إجراء االتصاالت السرية مع تمك الجماعات
واستثمرت حالة التنافر العقائدي والعرقي بين الشمال المسمم والجماعات الجنوبية المسيحية ,وعممت
عمى تغذيتيا تطبيقاً إلستراتيجية شد األطراف.
وقد استفادت إسرائيل من وجودىا فى دول القرن اإلفريقي(إثيوبيا وكينيا واريتريا) مستغمة حالة الفقر
والعزلة التى عاشتيا الجماعات الجنوبية السودانية ,وقامت بتقديم المساعدات اإلنسانية الطبية والغذائية
والدعم اإلغاثي لمجنوبيي ن ,وعممت عمي تسكينيم في مخيمات خاصة أقيمت ليم فى األراضي
اإلثيوبية وبث الروح العدائية فييم ,وتعميق صراعيم مع أىالي شمال السودان.
وحرصت إسرائيل عمى إيفاد الخبراء اإلسرائيميين لوضع الخطط القتالية والمشاركة إلى جانب القبائل
الجنوبية التى استطاعت بالجيود اإلسرائيمية من احتالل بعض المدن الجنوبية من ثم قدموا أنفسيم
عمى أنيم قبائل مضطيدة ليم حق االنفصال وتقرير المصير.
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وبذلك ,نجحت إسرائيل من خالل تواجدىا فى منطقة القرن اإلفريقي عمى العبث باألمن القومي
السوداني أدي في النياية إلي انقسام الدولة إلي كيانين متنافرين مختمفين سياسيًا ودينيًا وأيدلوجيًا
يستحيل الجمع بينيما فى جسم واحد ,أو أن يمثميما قرار سياسي واحد.

أثر الوجود اإلسرائيمي فى دولة جنوب السودان عمى أمن جميورية السودان العربية.
بعد انفصال الجنوب السوداني عن شمالو عام  ,2011أعمنت الحكومة اإلسرائيمية وحكومة جنوب
السودان عن إقامة عالقات إستراتيجية بين الدولتين ,عمى أن يتم بحث الجوانب العممية لتمك العالقات,
بما في ذلك اعتماد السمك الدبموماسي والعالقات اإلقتصادية واألمنية  ,عبر القنوات الرسمية كأل فى
مجال اختصاصو  .وصرح وزير الخارجية اإلسرائيمي أفيغدور ليبرمان في بيان لو

إن" التعاون بين

البمدين سيبنى عمى األسس المتينة التي يسترشدان بيا الطرفين في إقامة عالقات ود وتكافؤ واحترام
متبادل"(.الفاضل ,2012 ,ص)22

وعمى أثر تمك العالقات ,أبدت حكومة جميورية السودان العربية قمقيا من تسارع وتنامي وتيرة التطبيع
بين دولة جنوب السودان واسرائيل ,وعبرت عن تخوفيا من تنامي تمك العالقات ألن إسرائيل ستوظفيا
في تكثيف وجودىا في المنطقة ,األمر الذي سيعكس تداعياتو السمبية عمى األمن القومي السوداني من
خالل ما يمي:
 )1التداعيات األمنية(.فيتر ,2011 ,ص)22

 بفضل تمك العالقات بين الدولتين تمكنت إسرائيل من تنفيذ ىجمات صاروخية عمى أىداف محددةبشكل مباشر فى أراضي الجميورية السودانية بحجة حماية أمنيا القومي

 ،وىذا ما تم ترجمتو عمى

أرض الواقع من خالل ضرب إسرائيل ألىداف فى مدينتي بورسودان و أم درمان.
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 تعمل إسرائيل عمي دعم الترسانة العسكرية لدولة جنوب السودان وبنفس الوقت إثارة الخالفات بينالحكومتين من خالل بث روح الفتنة بين الدولتين حول القضايا الحيوية العالقة.
 موافقة دولة جنوب السودان عمى إنشاء قواعد أمنية إسرائيمية عمى الحدود بين البمدين ,مما يميدإلسرائيل من تطويق جميورية السودان العربية بحزام أمني يجعميا ساحة مفتوحة لعمل أجيزة
اإلستخبارات اإلسرائيمية.
 )2التداعيات االقتصادية.
مؤشرات نمو اإلقتصاد فى جميورية السودان فى السنوات العشرة قبل اإلنفصال كانت تشير إلى
تضاعف حجم االقتصاد عشر مرات فى السنوات ما بين

 2009 -2000بمتوسط نمو سنوي يقدر

 %12,7فى تمك الفترة ,وىو معدل نمو عالمي ومع استقرار فى حالة التضخم فى حدود

 %7حتي

عام  2007وارتفاعو بشكل بسيط إلى  %13,7فى السنوات الثالث األخيرة ,وقد ارتفع دخل الفرد من
 1082جنيو عام  2000إلى  3998جنيو عام  2010وارتفعت اإليرادات واإلنفاق العام عمى التنمية
بنسب تتراوح بين  %470إلى  %665وبالتالي كانت معدالت التنمية فى الجميورية ترتفع بصورة
مستمرة وعمى أثر اإلنفصال تراجعت بشكل ممحوظ عمى بسبب(حمدي ,2012 ,ص:)2
 تقيد حكومة جنوب السودان باتفاقيات اقتصادية تتضمن احتكار إسرائيل لمشركات الخاصة بالتنقيبعن البترول وتكريره ,ما يعني خروج نصيب حكومة الجميورية السودانية نيائياً من عائدات بترول
الجنوب والتى يمثل ما يقارب  %80من البترول السوداني (تبمغ عائدات البترول بصورة عامة حوالي
 %60من موازنة الدولة) سيشكل اضطرابات اقتصادية ونقص فى ميزانية الدولة.
اإلفريقي)2012 ,
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(التقرير اإلستراتيجي

 تعويضاً عمى النقص فى اإليرادات ستضطر جميورية السودان العربية عمى زيادة الضرائب والرسومالجمركية دون زيادة األجور وىذا يعنى زيادة العبئ المعيشي عمى الطبقات المتوسطة والضعيفة
سيؤدي إلى انعكاسات سمبية عمى السياسة الداخمية لمدولة.
 نظ اًر العتماد السودان بشكل كبير عمى عوائد البترول الجنوبي المفقود سيؤدي إلى نقص فى الناتجالمحمي اإلجمالي األمر الذى سيسمح لفتح المجال أمام االستثمارات األجنبية بالدولة بشكل أكبرمن
المطموب ,ما سيؤدي إلي فقدان الدولة لقوتيا اإلقتصادية وسيطرة الشركات األجنبية عمى
اقتصادىا(.التقرير اإلستراتيجي اإلفريقي(2012 ,
 )3التداعيات االجتماعية(.الطويل ,2012 ,ص)3

 تحول مناطق التماس بين الدولتين إلى مناطق صراعية تيدد باندالع حرب شاممة بين الشمال والجنوبوذلك فى ضوء تحوالت توازنات القوي بعد الشراكة اإلستراتيجية بين دولة جنوب السودان واسرائيل.
 تعمل إسرائيل من خالل تواجدىا فى دولة جنوب السودان عمي تعميق الفجوة عمى أسس عرقية بينالمركز واألطراف من خالل تحريك أزمة غرب السودان " دارفور".
 تساعد إسرائيل حكومة جنوب السودان فى دعميا لمتحالف الثوري الشمالي بذراعيا العسكري "حركةالعدل والمساواة" ضد نظام الحكم اإلسالمي القائم.
 تحاول إسرائيل التركيز وتبن ي األفكار الميبرالية الديمقراطية فى دولة جنوب السودان لتأثير علالمؤسسات السودانية فى الشمال والتى تتميز بافتقادىا إلى المؤسساتية وعدم استقرار األوزان النسبية
ألفرادىا وشخصنة القرار ممثالً بالرئيس وذلك لزعزعة االستقرار السياسي فى جميورية السودان.
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ى

ومن وجية نظر الباحث أن إسرائيل استطاعت

تنفيذ ما تم تخطيط ه -تاريخاً -لجميورية السودان

العربية عبر العقود الماضية من مشروع تقسيمي ,وخسر السودانيون كثي ًار من الموارد البشرية والطبيعية
عبر الحروب األىمية في سبيل القفز عن ىذا المخطط ,وأُرىقت ىذا البمد العربي

اقتصاديا واستنزفت
ً

موارده المادية بعدما كانت سمة األمن الغذائي العربي.
ىنا البد من اإلشارة إلى معطى في غاية

األىمية ,ويتمثل في أن اإلستراتيجية اإلسرائيمية في جنوب

السودان ,السيما في مرحمة ما بعد االنفصال ,ال تتعمق بمصالح اقتصادية

فقط رغم توفر الموارد

الطبيعية في ىذه المنطقة ,وانما يتعمق بالمصالح السياسية واألمنية

الكبرى إلسرائيل في المنطقة

العربية  ,المتمثل في سعييا لمحصول عمي موضع قيادة في المنطقة

وبوجودىا في جنوب السودان

يمنحيا القوة في مواجية قوي عربية ليا تأثيرىا اإلقميمي السيما جميورية مصر العربية.
(التقرير اإلستراتيجي اإلفريقي)2012 ,

 3.6المبحث الثاني  /التداعيات عمي األمن القومي المصري.
مع اشتعال أزمة مصر مع دول حوض النيل واندالع الخالفات حول الحصة المخصصة من مياه
النيل لمصر والسودان ,ظيرت مالمح الدور اإلسرائيمي الخفي وراء تحريض دول حوض النيل
اإلفريقية النتياك االتفاقية الدولية الخاصة بدول حوض النيل ,وقد كشفت األزمة المائية حول مياه
النيل بين دول المنبع األفريقية والمصب العربية عمى حقيقة األطماع اإلسرائيمية فى مياه نير النيل
حيث تٌعد المياه من بين أىم المتغيرات التى تواجو السياسات اإلقتصادية واالجتماعية والعسكرية
إلسرائيل ,ألن محدودية الموارد المائية فييا_ كان وال زال_ مصدر قمق كبير ييدد إسرائيل انسجاماً مع
الحقيقة القائمة "إن األمن واألرض والمياه أىم مقومات اإلستراتيجية اإلسرائيمية"(عامر ,2009 ,ص.)76
ونظ ًار ألىمية المياه فى دعم الوجود اإلسرائيمي في الوطن العربي وادراكيا ليذه الحقيقة بشكل مبكر,
فإن أطماعيا فى المياه العربية خاصة مياه نير النيل ترجع إلى عدة قرون ماضية ,فمنذ ذلك الحين
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أبدت السياسة اإلسرائيمية اىتماماً متزايداً بدول حوض النيل العتقادىا بأنو يمكن استخدام النيل
كمصدر دائم إلى إسرائيل وبنفس الوقت ميدد لألمن القومي المصري(Beyth, 2009,178) :

وفي ىذا المبحث ارتأت الدراسة استعراض محددات الدور اإلسرائيمي في النظام اإلقميمي لحوض النيل
من خالل عرض ما يمي:
 1.3.6المكانة المحورية لممياه فى الفكر اإلستراتيجي اإلسرائيمي.
تعاني إسرائيل نقصًا حادًا فى مصادرىا المائية وزادت حدة ىذا العجز بعد موجات اليجرة الييودية
المكثفة من دول أوروبا الشرقية فبحسب المصادر اإلسرائيمية ,فإن المياه اإلسرائيمية ال تزيد عن 1850
مميون م( 3شاكر ,2010 ,ص. )32
وقد أشار تقرير "إسرائيل  "2020إلى أن محصمة الزيادة فى السكان سييدد األمن المائي اإلسرائيمي
حيث تسببت الزيادة فى تناقص المعدل الطبيعي الذى يحتاجو الفرد من المياه العذبة سنوياً إلى
229م 3ومن المتوقع أن يقل بدرجة ليصل إلى 264م 3لمفرد فى السنة عام . 2020
وتجدر اإلشارة إلى أن إسرائيل أعمنت رسميًا حالة الجفاف فى

 15نيسان /أبريل عام  1999وطالب

وزير خارجيتيا أنذاك "أرئيل شارون" الدول األوربية مساعدتيا لمواجية األزمة المائية األمر الذى يفسر
تبنى إسرائيل (تاريخيا ً) خطط إستراتيجية لضغط عمى مصر لنقل كميات من مياه نير النيل إلى
إسرائيل(.شاكر ,2010,ص)36

 2.3.6التأثير عمى األمن القومي المصري من خالل شريانيا المائي نير النيل.
تعمل إسرائيل عمي تطويق جميورية مصر العربية من خالل إحكام سيطرتيا عمى جيتيا الجنوبية
وبالتالي حرمانيا من عمقيا اإلستراتيجي ,حيث تقوم إسرائيل من خالل تواجدىا فى منطقة القرن
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اإلفريقي فى التأثير األمن القومي المصري والضغط عمييا بشرينيا المائي نير النيل الذى يعد من أىم
الموارد الطبيعة لإلقتصاد المصري وذلك لعدة أسباب منيا(محمد ,2006 ,ص: )8
إسيام نير النيل في استقرار حياة المصريين في الدلتا والوادي فنشأت المدن والقرى عمى ضفتيو. يعتمد عميو المصريون في الحصول عمى المياه العذبة الستخداميا لألغراض المختمفة مثل الشرب نير النيل يمر في مصر من جنوبيا وحتى أقصى الشمال لذا فالنيل أيضَا يستخدم في النقل المائي. نير النيل مصد ًار ميمًا لتوليد الكيرباء  ,حيث يستخدم السد العالي لتوليد الطاقة الكيرومائية. تعتمد الصناعة في مصر كثي اًر عمى مياه نير النيل مثل صناعة المشروبات المعمبة وغيرىا. من خاللو تم شق الترع الستخداميا في استصالح أجزاء من الصحراء وانشاء المدن الجديدة. تنتشر أيضًا في نير النيل سفن سياحية بيا فنادق ومطاعم تجذب األفراد خاصة السائحين. يستخدمو المصريون في زراعة أىم المحاصيل الزراعية كالقطن. يعد نير النيل أحد المصادر الميمة فى توفير الثروة السمكية.وألىميتو الحيوية لجميورية مصر العربية عممت إسرائيل عمى استخدامو كورقة ضغط عمييا لمتأثير
عمي أمنيا القومي وقد ساعدىا بذلك تحالفيا مع دول حوض النيل "المنبع" من خالل استغالل حاجة
تمك الدول لتنمية اقتصادىا ولتحقيق ذلك قامت إسرائيل بتركيز دعميا عمى البرامج اإلغاثية الذى
تكون المياه إحدي أىم مقومات نجاحيا مثل الزراعة و توليد الكيرباء فقد نجحت إسرائيل من خالل
تواجدىا فى منطقة القرن اإلفريقي فى تأمين سيطرتيا عمى بعض مشاريع الري فى محيط البحيرات
العظمي وتقوم بتقديم الدعم الفني والتكنولوجي من خالل األنشطة اليندسية لمشركات اإلسرائيمية فى
مجال بناء السدود الكيرومائية وقدمت إسرائيل دراسات تفصيمية لدول المنبع لبناء العديد من تمك
السدود وذلك ضمن برنامج متكامل إلحكام سيطرتيا عمى مياه البحيرات العظمي لذلك نجد أن السياسة
اإلسرائيمية تعمل عمي (نصر الدين وأخرون ,1997 ,ص: )110
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 1.2.3.6التأثير علي األمن المائي المصري بطريقة مباشرة عبر إقام ة المشاريع اإلنمائية ومنيا.
(شحادة ,2011 ,ص)87

 قامت إسرائيل عام  1998م بإنشاء ثالثة سدود مائية في أثيوبيا كجزء من برنامج أمثل يستيدف بناء 26سداً عمى النيل األزرق لري  400ألف ىكتار ,وانتاج  38مميار كيمو واط في ساعة من الكيرباء,
وىذه المشاريع ستحرم مصر من  5مميار م  3من المياه العذبة كما قامت إسرائيل ببناء سد عمى منشأ
أحد فروع النيل األزرق الذي يمد النيل بحوالي %75م ن المياه لحجز نصف مميار م  3من المياه مقابل
قيام أثيوبيا بتسييالت إلسرائيل في استخراج الموارد الطبيعية اإلثيوبية.
 في شباط فبراير 1999 /م أعمنت إسرائيل أنيا ميتمة بإقامة مشاريع لمري فى مقاطعة كاراموجااألوغندية قرب السودان ,وحسب تقديراتيا أنو يمكن يري أكثر من

 247ألف ىكتار من األراضي

األوغندية عبر استغالل اثنين ونصف مميار مكعب سنويًا ,فى حين أن المياه المستخدمة حاليًا ال تزيد
عن  207ماليين متر مكعب فقط ,تروي  32ألف ىكتار من األراضى األوغندية.
 -وقعت أوغندا واسرائيل اتفاقاً فى آذار مار

س 2000 /م ينص عمي تنفيذ مشاريع ري فى عشر

مقاطعات متضررة من الجفاف وايفاد بعثة أوغندية إلى إسرائيل الستكمال دراسة المشاريع التى يقع
معظميا فى مقاطعات شمال أوغندا بالقرب من الحدود األوغندية المشتركة مع السودان وكينيا وسيجري
ي إلقامة ىذه المشاريع(تيامي ,2003 ,ص.)63
استخدام المياه المتدفقة من بحيرة فيكتور ا
 وقعت إسرائيل عام  2007إتفاقية تعاون في مجال األمن الغذائي وادارة الموارد المائية في القرناألفريقي مع المنظمة األممية "اليونيدو" حيث تتركز بنود اإلتفاقية فى العمل بمنطقة منابع النيل
وتضمنت اإلتفاقية ما يمكن تسميتو تعزيز الدور اإلسرائيمي التنموي فى القرن اإلفريقي عبر تأسيس
شراكة ثالثية تكون إسرائيل طرفاً فييا مع منظمة اليونيدو ودول القرن اإلفريقي وتتركز الشراكة عمي
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بناء قدرات دول المنطقة في مجاالت الزراعة وادارة الموارد المائية ودعم الصناعات الصغيرة
والمتوسطة الذي تعتمد عمي المياه كمقوم رئيسي (عرفات.)2011 ,

 2.2.3.6التأثير عمى األمن المائي المصري بطريقة غير مباشرة.
أصبحت إسرائيل تمعب دو اًر غير مباشر فى صراع المياه بين دول حوض النيل مستفيدة من امتداد
نفوذىا فى منطقة القرن اإلفريقي ومنطقة البحي ارت العظمي وذلك عبر إثارة الخالفات بين دول حوض
النيل والتحريض حول الحصة المقررة لكل دولة مستغمة االختالف العرقي والدينى واأليديولوجي بين
دول المنبع والمصب ,وعممت عمى توحيد جيود دول المنبع ضد جميورية مصر العربية والترويج عمى
أنيا تحصل عمى نصيب األسد من موارد النيل المائية دون أي اعتبار لدول المنبع التى عمييا
استحقاقات تنموية تتطمب منيا استخدام قدر من مياه النيل لموفاء بالتزاماتيا التنموية.

(سامح,2010 ,

ص)8

وعمي أثر تمك الشائعات اإلسرائيمية ,فشمت عدة لقاءات واجتماعات بين دول حوض النيل فى التوصل
إلى اتفاق إرضائي بين الدول ذاتيا ,كان أخرىا تفاىمات أجريت فى مدينة شرم الشيخ المصرية فى
تاريخ / 14نيسان أبريل 2010 /م وبناء عميو قامت إسرائيل بتبني إتفاقاً إطارياً حول اإلستخدام
المنصف لنير النيل بين دول المنبع فقط يقوم عمى توقيع معاىدة منفردة تختص بدول منابع النيل.

 4.6المبحث الثالث  /التداعيات عمي األمن القومي اليمني.
أدي التغمغل اإلسرائيمي في منطقة القرن اإلفريقي إلى سيطرة إسرائيل بطريقة مباشرة عمى البحر
األحمر و منفذه الجنوبي مضيق باب المندب ,وذلك أثر تواجدىا عمى شواطئ إريتريا ,األمر الذي
منحيا القوة ألن تكون العب أساسي فى مجريات األحداث وتفاعالتيا فى المنطقة ذاتيا ,والجدير أن
تمك المنطقة تعانى من حالة "فمتان أمني بحري" أدت إلى نشوب ظاىرة القرصنة البحرية لمسفن العابرة
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من مضيق باب المندب ,مما دعي الدول الكبرى لمتيافت عمى البحر األحمر لتأمين سفنيا وتجارتيا
م ا ترتب عمى ذلك آثار خطيرة انعكست عمى المالحة في البحر األحمر وعمى األمن القومي لمدول
العربية المطمة عميو ,وال سيما الجميورية اليمنية (الفاضمي ,2010 ,ص.)10
إن قراصنة البحر األحمر ليسوا وحدىم من يقومون بتمك األعمال العدوانية ,وال يمكن أن تكون تمك
الممارسات بمنأي عن عيون من يمتمكون أحداث تقنيات المراقبة البحرية من الدول المتقدمة ,فإن تزايد
وتيرة أعمال القرصنة البحرية عمي الشواطئ الصومالية يثير عالمات استفيام كثيرة ,ويبدو أن ثمة
أجندة خفية كانت تقف وراء ىؤالء القراصنة الذين ربما أوجدوا بأعماليم الخطرة مبر اًر لتكثيف الوجود
العسكري األجنبي في إقميم البحر األحمر (الفقيو.)2012 ,

ٍ
أجندة خفية ,ومن المؤكد أن القوات العسكرية األجنبية تعمم
وقد دلمت دراسة عبد الجميل ,عمى وجود
ىويتيا ,إذ أن عمميات القرصنة تكاد تكون محصورةً في ٍ
إقميم

محدد من الصومال ىو "إقميم بونت

ٍ
الند" ,ومن خالل ذلك يمكن عقد مقار ٍ
بسيطة بين إمكانيات األساطيل الموجودة في المنطقة ,وبين
نة
ٍ
معموم لمجميع ,وىو مسرح عمميات القراصنة.
حيزٍ جغرافي
ومن وجية نظر الباحث أن تمك األيادي الخفية التي تقف خمف أعمال القرصنة في البحر األحمر ليا
أىداف إستراتيجية في المنطقة ,ويمثل إصرار إسرائيل وسعييا لمييمنة عمي المنطقة تساؤالت وشكوك
حول إمكانية أن تكون ىي من تقف خمف تمك األعمال بطريقة مباشرة أو غير مباشرة ,أو أنيا عمي
األقل تعمم بتفاصيل تمك األعمال ومواعيدىا تحديدًا ًُ ,أنو لم يسجل حتى ىذه المحظة حالة واحدة
لقرصنة عمي سفن إسرائيمية ,وأن جميع أعمال القرصنة تكون في األغمب عمي السفن األجنبية.
وقد ذكر تقرير أعدتو لجنة الدفاع واألمن فى مجمس الشورى اليمني عام

 2009أسباب الظاىرة إلى

ٍ
حقيقية
تواطؤ البحرية اإلسرائيمية التى تجوب البحر األحمر مع القراصنة وقد حذرواُ من وجود "مخاطر
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تيدد سيادةَ الجميورية اليمنية عمى مياىو ا اإلقميمية ,و تعرض أمنيا القومي لمخطر ,بفعل األساطيل
العسكرية لمقوات األجنبية التي تجوب خميج عدن ومضيق باب المندب تحت مبرر مطاردة القراصنة.
وأكد التقرير عمى تعاون قوات البحرية اإلسرائيمية مع القراصنة فى

المنطقة بشكل مباشر من خالل

تقديم المعمومات ليم عن ىوية السفن المارة ومواعيدىا  ,وأحياناً يتم مساعدتيم فى نقميم عبر الزوارق
اإلسرائيمية إلى أماكن في أعالي المحيط اليندي ليتسنى ليم السيطرة بشكل أدق وكامل عمى الباخرات
الضخمة ,كما حدث مع الباخرة السعودية"سيريوس ستار"والذي كانت محممة بما يقارب مميوني برميل
من البترول الخام.
وذكر تقرير أعده "المركز القومي لمكمية البحرية فى الواليات المتحدة األمريكية" ,أن أعمال القرصنة
البحرية في البحر األحمر انخفضت بشكل ممحوظ في النصف الثاني من العام

 2006والذي يرجعو

التقرير إلى سيطرة إتحاد المحاكم اإلسالمية عمي الحكم في جنوب ووسط الصومال واعالنيا الحرب
ال ,حيث غزت القوات األثيوبية الصومال في أواخر العام نفسو
عمي القرصنة إلى أن األمر لم يدم طوي ً
وأطاحت بحكم المحاكم اإلسالمية ,األمر الذي يفسره التقرير بتصاعد وتيرة أعمال القرصنة مرة أخري
أوائل عام  2007م)Lesley and Warner, 2010( .
ومن وجية نظر الباحث أن إسرائيل شعرت ,أن الحد من أعمال القرصنة ال يخدم مصالحيا في
المنطقة ,فعممت عمي تأجيج القضايا الخالفية بين الجانبين ,وتحريض القيادة األثيوبية عمي ضرورة
إنياء السيطرة اإلسالمية عمي الحكم في الصومال ألن بذلك خط اًر ييدد أمن أثيوبيا.
وقد استثمرت إسرائيل حادثة القرصنة عمي السفينة األمريكية  Maersk Alabamaفي نيسان أبريل /
 2009م ونجحت في إقناع الواليات المتحدة عمي طرح القضية عمي مجمس األمن الدولي التخاذ قرار
بشأن تدويل األمن في إقميم البحر األحمر وخميج عدن ,وذلك خالل المؤتمر الدولي الذي تبنتو و ازرة
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الخارجية األمريكية بيدف تنسيق الجيود بين األطراف الدولية لمكافحة القرصنة البحرية ,والذي
ال ليذه الظاىرة.
طرحت خالل األطراف حمو ً
فقد طرح اإلتحاد األوروبي حالً يقضي بقبول القرصنة واعتبارىا ضمن التكمفة اإلجمالية لمبضائع
التجارية ,وتناولت الصين حالً أخ اًر مضمونو ضرورة مالحقة األوراق المالية لمقراصنة وتجميدىا في
المؤسسات المالية ,أما الموقف اإلسرائيمي فقد تبني ضرورة العمل عمي حفظ األمن في مياه البحر
األحمر وذلك من خالل تعزيز القوات متعددة الجنسيات داخمو(.)Lesley and Warner, 2010
وتأتي ىذه الجيود اإلسرائيمية في محاولة منيا لتحقيق أىدافيا بإلغاء الصبغة العربية عن
البحراألحمر م ن خالل نشر القوا ت األجنبية بو وبالتالي تدويل أمنو.


تداعيات تدويل األمن فى البحر األحمر عمى األمن القومي اليمني( .الجحيفي ,2012 ,ص)86

أضافت عمميات القرصنة البحرية قبالة السواحل الصومالية خالل الفترة الماضية مزيداً من األىمية
لتدافع القوات األجنبية تجاه البحراألحمر لحماية سفنيا من ىجمات القرصنة ,مما أثار مخاوف الدول
العربية المطمة عمى البحر وخاصة الجميورية اليمنية من تداعيات الوجود العسكري الكثيف لتمك
القوات األجنبية عمى أمنيا وسيادتيا ومصالحيا اإلستراتيجية ,حيث أن تدويل البحر األحمر ىو ىدف
إسرائيمي (تاريخيًا) ويعكس مخاطره عمي األمن القومي اليمني ,أىميا:
 oتحكم أطراف أجنبية فى المالحة فى البحر األحمر أو اكتسابيا حقوقاً فى المنطقة بتقنيين أوضاع
ومبادئ بحرية جديدة ستكون عمى حساب حقوق وأمن وسيادة الجميورية اليمنية.
 oتدويل البحر األحمر يؤدي إلى مشاركة إسرائيل فى أعمال المكافحة ضمن القوات متعددة الجنسية.
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 oيؤدي الوجود العسكري فى البحر األحمر إلى مزيد من التدخل فى الشؤون الداخمية لميمن ,فضالً عن
الحصار البحري والقضاء عمى فرصة حصوليا عمى أسمحة من الخارج وخضوع سفنيا لممراقبة.
 -قيام القوات األجنبية بضرب أىداف محددة داخل األراضي اليمنية بحجة مكافحة اإلرىاب.
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ختاماً ,لم يكن اإلىتمام اإلسرائيمي بمنطقة القرن اإلفريقي وليد الساعة ,فثمة مسوغات تنطوي عمي
أىداف لم تكن تخمو من مطامع ,ساىمت مجتمعة في بقاء ىذه المنطقة عنص ًار جاذبَا ألنظار لم تكف
يومًا عن التطمع إلييا ,وقد تُرجم ذلك اإلىتمام في صيغة عالقات سعت إلي تمتينيا إسرائيل في كافة
المجاالت العسكرية واإلقتصادية والسياسية مع دول المنطقة ,والتى أتاحت لمسياسة اإلسرائيمية فرصة
التغمغل فييا تحت شعار المساعدة الفنية البحتة والدولة الصديقة ذات السمات الخاصة والتى تؤىميا
لقيادة نموذج ُيصمح لإلحتذاء بو ,ومن تمك الشعارات استطاعت المؤسسات اإلسرائيمية التغمغل في
المنطقة وبسط نفوذىا في المناطق الحيوية واإلستراتيجية فييا ,مستغمة ما شيده العالم من تغيرات
دولية واقميمية والذى سادتو بعد إنتياء مرحمة الحرب الباردة

وبروز نجم حاضنها األساسي الواليات

المتحدة األمريكية كقوة عظمي وحيدة في العالم  ,ومن خالل الدراسة تبين أن لموجود اإلسرائيمي في
منطقة القرن األفريقي تداعيات خطيرة تمس األمن القومي العربي بشكل عام فإسرائيل اخترقت القرن
األفريقي وباتت تتواجد فى مناطق تشرف بشكل مباشر عمى العمق العربي من خالل تواجدىا فى دولة
جنوب السودان وتأثيرىا القوي عمى دول منابع النيل ما أدي إلى تجزئة السودان وتيديد األمن المائي
المصري ,ومن خالل تواجدىا بالمنطقة حرصت إسرائيل عمي تدشين القواعد البحرية العسكرية وأبراج
المراقبة فى عرض البحر األحمر إللغاء الصبغة العربية عنو وتيديد األمن القومي اليمني وكل ىذا
يأتي ضمن مخطط إستراتيجي إسرائيمي إلضعاف النظام العربي واسقاطو ليتثني ليا لعب دور محوري
في المشروع األمريكي المتمثل بالشرق األوسط الجديد.
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ادتظتاجاتػاضدرادظػوتوصغاتكاػ
أوالً:ػادتظتاجاتػاضدرادظػ
ثاظغاً:ػتوصغاتػاضدرادظػ
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أوالً  /استنتاجات الدراسة
في سياق ما تم استعراضو من فصول الدراسة ومباحثيا ,توصمت الدراسة إلي استنتاجات أثبتت
صحة الفرضيات ,وىي عمي النحو األتي.
 اعتمد الوجود اإلسرائيمي في منطقة القرن اإلفريقي باألساس عمى ,العامل الداخمي اإلسرائيمي وىي
مجموع الجيود اإلسرائيمية في المنطقة كمحصمة لمدركات النخبة الحاكمة حول :
 )1أىمية المنطقة في إدارة الصراع العربي /اإلسرائيمي ,وقد استطاعت إسرائيل التأثير عمي توجيات
دول القرن اإلفريقي تجاه قضايا الصراع العربي اإلسرائيمي وخاصة تمك التي تتعمق بإدانة األعمال
اإلسرائيمية في المنطقة العربية.
 )2أىمية المنطقة الجيوستراتيجية ,وادراك القيادة اإلسرائيمية بضرورة فرض الوجود األمني واالقتصادي
داخل المنطقة لمحافظ عمى مصالح إسرائيل الحيوية واإلستراتيجية.
 الجيود اإلسرائيمية في منطقة القرن اإلفريقي ,تضافرت مع العامل الدولي ,حيث استفادت إسرائيل من
دورىا الوظيفي فى الوطن العربي لخدمة مصالحيا اإلستراتيجية فى منطقة القرن اإلفريقي ,وخدمة
حمفائيا الغربيين ,وعمي رأسيم الواليات المتحدة األمريكية ,وذلك من خالل استغالليا :
 )1البيئة الدولية بعد انتياء مرحمة الحرب الباردة ,وما شيده العالم من انييار لممنظومة اإلشتراكية,
وانتصار لمواليات المتحدة األمريكية ,وسعييا لمييمنة عمي مقدرات الدول الفقيرة وحربيا عمي اإلرىاب
بعد أحداث الحادي عشر من أيمول  /سبتمبر عام  2001حيث استفادت إسرائيل من ترابطيا العضوي
مع الواليات المتحدة األمريكية في خدمة توجياتيا في المنطقة.
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 )2البيئة اإلقميمية العربية بعد إنتياء مرحمة الحرب الباردة ,وما شيدتو األنظمة العربية من حالة
إنقسام وتبعية إلى النظام الدولي الجديد ,من خاللو استطاعت إسرائيل من أخذ دور فاعل في مجريات
األحداث في المنطقة العربية وأصبحت العب أساسي في التفاعالت اإلقميمية.
 )3البيئة اإلقميمية لمقرن اإلفريقي حيث استثمرت إسرائيل المشكالت المجتمعية لألفارقة وسعييم قي
سد احتياجاتيم والخروج من حالة الفقر والجوع القاتل والصراعات الدموية التى سادت دول القرن
اإلفريقي بعد إنتياء حقبة اإلستعمار في خدمة مصالحيا بالمنطقة .
 أن حالة اإلنقسام العربي وفشل العرب فى تبنى استراتيجية عمل موحدة أدي إلى تراجع اىتماميا تجاه
دول القرن اإلفريقي ,مما ميد الطريق لمسياسة اإلسرائيمية لدخول لممنطقة بدون أى منافسة حقيقية,
وساعدىا ذلك فى تطويق النظام العربي من خالل تمركزىا فى المناطق اإلستراتيجية والتأثير عمي
األمن القومي العربي بطريقة مباشرة من خالل :
 )1التغمغل في جميورية السودان والوصول إلى القبائل غير العربية في الجنوب ودعميم وحثيم عمي
االنفصال ,وبذلك تمركزت إسرائيل في دولة جنوب السودان وباتت تُأثر في المجال الحيوي لجميورية
السودان العربية.
 )2استطاعت إسرائيل من خالل تواجدىا في القرن اإلفريقي تغذية الخالفات بين دول حوض النيل
واقامة المشاريع المائية وبالتالي التأثير بشكل مباشر في األمن المائي المصري.
 )3من خالل عالقاتيا بدول القرن اإلفريقي تمكنت إسرائيل من فرض وجودىا في البحر األحمر
ومضيق باب المندب ,وترتب عمي ذلك بروزىا كعضو فاعل ومؤثر في مجريات األحداث داخل إقميم
البحر األحمر ومدخمو الجنوبي وبالتالي التأثير عمي األمن القومي اليمني.
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رؤية مستقبمية لمعالقات اإلسرائيمية بدول القرن اإلفريقي( استنتاجات محتممة).
في ضوء ما تم دراستو يمكن توقع تصورات مستقبمية لمعالقات اإلسرائيمية بدول القرن اإلفريقي فى
المدي المنظور من خالل سيناريوىين :
األول :يمثل ىذا التصور اإلمتداد المنطقي لمتطورات الراىنة لمعالقات اإلسرائيمية بدول القرن اإلفريقي
التى تم رصدىا فى الدراسة – فإذا استمر النمط الحالي ليذه العالقات عمي نفس الوتيرة والعمق من
التغمغل اإلسرائيمي بالمنطقة ,واستسمم العرب واألفارقة لمواقع المفروض سنكون عمى مشارف مرحمة
جديدة من مراحل العالقات اإلسرائيمية اإلفريقية وىي ,االنتقال من التغمغل إلى الييمنة الكاممة عمي
مقدرات دول القرن اإلفريقي ,ومن ثم سقوط النظام العربي واإلقميمي مقابل صعود النظام اإلقميمي
الجديد المتمثل بالشرق األوسط الكبير والقرن اإلفريقي الكبير تحت الييمنة اإلسرائيمية الكاممة
المدعومة أمريكياً تحت تأثيرات النظام الدولي (أحادي القطبية).
الثاني  :يمثل ىذا التصور المسار الذي يمكن أن تنحاه العالقات اإلسرائيمية بدول القرن اإلفريقي,
فيما لو تنبيت الدول العربية إلى مخاطر التغمغل اإلسرائيمي فى ىذه المنطقة عمى أمنيا القومي
ومجاليا الحيوي ودورىا اإلقميمي وتبنت استراتيجيات فاعمة يكون محورىا:
أوالً :تعرية األساطير التي تروجيا وتستخدميا إسرائيل كغطاء لتغمغميا فى منطقة القرن اإلفريقي.
ثانياً :تبني إستراتيجية لتنشيط التعاون العربي مع دول القرن اإلفريقي فى جميع مجاالت الحيوية .
واذا كان العرب يأممون فى أن يكون ليم موقع أو موضع فى عالم المستقبل يجب أن يسعوا حثيثاً إلى
تأسيس قاعدة انطالق ليم عمى أرض الواقع يكون مقوميا األساسي العمل الموحد لمواجية التحديات
والمخاطر المحتممة من خالل خطط إستراتيجية مبنية عمى توزيع األدوار وأن تكون نقطة اإلنطالق
المأمولة ىذه :
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أوالً  /تجاه القضايا العربية الداخمية موضع الخالف وتسويتيا في إطار وحدة عربية شاممة.
ثانيا  /تجاه منطقة القرن اإلفريقي ألىميتيا الحيوية اإلستراتيجية لممنظومة العربية بشكل عام.
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ثانياً  /توصيات الدراسة لمواجية تداعيات السياسية اإلسرائيمية فى منطقة القرن اإلفريقي عمى األمن
القومي العربي من خالل تطوير العالقات العربية اإلفريقية وذلك عبر:
 ضرورة عقد مؤتمرات متخصصة لرسم خطوط التعاون اإلستراتيجي بين العرب ودول القرن اإلفريقيباالستناد إلى األىمية الجيوستراتيجية لممنطقة بالنسبة لألمن القومي العربي.
 ضرورة تغيير طرق تعاطي العرب مع قضايا منطقة القرن اإلفريقي والعمل عمى تطويرالعالقات معدوليا.
 وضع تصورات عن األمن العربي اإلفريقي المشترك ومتابعة ورصد مخاطر الوجود اإلسرائيمي فىالمنطقة والعمل عمى ترويجيا داخل دول المنطقة من خالل برامج وخطط معدة مسبقاً.
 االىتمام بمنظومة األمن فى البحراألحمر عمى اعتبار أنو ممر التفاعل الرئيسي بين العرب واألفارقة. إنشاء مرصد تابع لجامعة الدول العربية يتابع إدارة التنوع عمى صعيد األديان والمذاىب والجماعاتاألثينية فى العالم العربي لضمان عدم تكرار تجربة دول جنوب السودان.
 إلى جانب الجيد الخيري والعمل التطوعي اإلغاثي البد أن تكون لالستثمارات العربية فى القرن اإلفريقيمكاناً من أجل إنشاء بيئة اقتصادية صديقة بين الجانبين.
 إنشاء مراكز ثقافية عربية فى منطقة القرن اإلفريقي لتحقيق التفاعل الثقافي العربي اإلفريقي. تحقيق األمن المائي المتعمق بنير النيل من خالل توسيع قاعدة التعاون في شتي المجاالت مع دولحوض النيل.
 العمل عبر المنظمة العربية لمتربية والعموم والثقافة (األليسكو) والمنظمة اإلسالمية (األسيسكو)بالتعاون مع الحكومات العربية ومراكز الدراسات العربية إلنشاء قنوات متخصصة فى المجال
التعميمي والثقافي فى دول منطقة القرن اإلفريقي.
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