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اإلهـــــداء
اىل االكشو ينا مجُؼا 0اىل سوح انشهُذ سفُق األسش "ياصٌ فقهاء" ،واىل سوح انشهُذ "َىس تشكه" واىل أسواح انشهذاء
مجُؼا ،سمحهى اهلل.
اىل يٍ جؼم اهلل اجلنح حتد قذيُها ..أيٍ انغانُح ،اطال اهلل تقاءها.
اىل وانذٌ انؼضَض صاحة انفضم وانفضُهح أخصه ته دوٌ االَاو.
اىل مشىع انرفاؤل وػنىاٌ االخىج ،اخىذٍ واخىاذٍ األػضاء.
اىل املخهصح انيت آصسذين وسههد يل دستٍ وكاَد يل خري ػىٌ وسنذ ،صوجيت انغانُح اطال اهلل وجىدها.
اىل قشج ػُين ونذاٌ فشاط ونُنا.
اىل يٍ سافقىٍَ يف يسشذٍ انؼهًُح صيالئٍ االفاضم.

إنُهى مجُؼا أهذٌ مثشج هزا اجلهذ املرىاضغ ،داػُا املىىل اٌ َنفؼنا مبا ػهًنا وَؼهًنا يا َنفؼنا وَضَذَا ػهًا.

انباحث

أ

شكا وتقديا
ايرثاال نقىل انشسىل صهً اهلل ػهُه وسهى" يٍ ال َشكش انناط ال َشكش اهلل0
فاَه مل َكٍ هلزا اجلهذ املرىاضغ اٌ َشي اننىس نى فضم اهلل وينره أوال ،ويٍ ثى جهىد خمهصني أخهصىا اننُح نهؼهى وانؼًم،
فإَين أذقذو جبضَم شكشٌ وػظُى ايرناٍَ نألسرار انذكرىس /ػثذ سته انؼنضٌ أتى فشاط ،نرفضهه تقثىل االششاف ػهً
هزا انشسانح ،وػهً كم يا قذيه يل يٍ َصائح وذىجُهاخ تناءج.
كًا َسؼذٍَ اٌ أذقذو جبضَم انشكش وػظُى االيرناٌ نألسرارٍَ انقذَشٍَ ،ػضىٌ جلنح احلكى واملناقشح.
األسرار انذكرىس /أميٍ ػثذ انؼضَض شاهني.
األسرار انذكرىس /أمحذ جىاد انىادَح.
كًا َرىجة ػهً ذقذَى انشكش ألساذزذٍ يف قسى انؼهىو انسُاسُح يف جايؼح االصهش انزٍَ صودوٍَ تانؼهى واملؼشفح.

ب

ممخص الدراسة بالمغة العربية
القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه دول جنوب حوض النيل
تناقش ىذه الدراسة الدكر الذم تقكـ بػو السااسػة الرارةاػة اإسػراياماة تةػاه دكؿ ةنػكب ػكض

النا ػػؿ ،ككافا ػػة اس ػػترداـ الق ػػكة النال ػػة ػػف قب ػػؿ ك ازرة الرارةا ػػة اتسػ ػراياماة كطراق ػػة ادارتي ػػا كتكظافي ػػا
لمتعا ؿ ع دكؿ كض الناؿ ،كتكضاح العكا ؿ التي دفعت اسراياؿ لألرذ بسااسة القكة النال ة.
استعرضت الدراسة فيكـ القكة النال ة كأ د ال فػاىاـ فػي العثقػات الدكلاػة كال فسػر ا ساسػي
الذم ا كف اتلت اد لماو في فيـ التفالثت الدكلاة كال كاقؼ التي تترذىا الفكالؿ ال رتمفة.
كترصػ ػػد كدراؾ كس ػ ػراياؿ ال ت ازاػ ػػد ى اػ ػػة كفراقاػ ػػا بالتبارىػ ػػا سػ ػػا ة ػ ػػف سػ ػػا ات كدارة الص ػ ػراع

اإسرايامي العربي ،كل ا تشكمو ف ثقؿ في الة عاة العا ة لأل ـ ال ت دة.

الت دت الدراسة لمى ال نيج الكصفي الت مامي ك نيج دراسة الة ك نيج الت ماؿ النظ ي.
وخمصت الدراسة إلى العديد من النتائج أىميا:
ػعارتيا كةاذبا ػػة أدكاتي ػػا ،ف ػػئف نتايةي ػػا ت تق ػػؿ رط ػػكرة ل ػػف
 .1أف الق ػػكة النال ػػة ،ري ػػـ ررا ػػات ش ػ ا
النتايج ال ترتبة لمى استرداـ القكة العسكراة كأدكات الضرط اتقتصاداة.

اتسترتاةاة اإسراياماة ،ك ف رثؿ تكظافيا دكات القكة النال ة ،اقتربت كثا ار اف لـ تكف
ا
 .2أف
ػترتاةاة دكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ ،التػػي تسػػعى الػػى كضػػعاؼ الػػدكؿ العرباػػة
قػد تكافقػػت ،ػػع اسػ ا
الةررفاة ،سكاء اكانت دكؿ الطكؽ العرباة ،أـ دكؿ الع ؽ العربي.
ا
بتةساداتيا

 .3أف كسػ ػراياؿ تب ػػث ل ػػف تأاا ػػد سااس ػػي لي ػػا ف ػػي دكؿ ػػكض النا ػػؿ ى ػػك ل ما ػػة طباعا ػػة بس ػػبب
الضػػركطات العرباػػة التػػي ت ػػدث ليػػا ك اكلػػة لزليػػا دكلاػػا ،فئس ػراياؿ كةػػدت فػػي دكؿ ػػكض
الناؿ ا رض الرصبة لكسب تأااد سااسي ف رثؿ سالدات فناة كاقتصاداة كلسكرم.

 .4أف كسراياؿ تسعى لتةساد ط ك اتيا كأ ث يا التكسعاة ف رػثؿ شػعارىا سكسػراياؿ ػف الفػرات
كلػػى الناػػؿس ،ك ػػا أنيػػا تمعػػب دكر ال ػػافظ لمػػى ال صػػالح الررباػػة رصكصػػا ا راكاػػة نيػػا،
لتبقى ال نطقة سا ة ف سا ات الصراع باف رتمؼ القكل اإقما اة.

وفي ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة فأنيا توصي بما يمي:
 .1الع ػػؿ لمػػى زاػػادة الػػكلي الػػكطني فػػي كافاػػة التعا ػػؿ ػػع كةػػات العكل ػػة ب رتمػػؼ تكصػػافاتيا
الثقافاة كاتلث اة كالسااساة.
 .2ااةاد الاات كقكالد تعزز التعاكف العربي ال شترؾ كب ا ازاد ػف قػدرة الػدكؿ العرباػة لمػى ال ػد
ػػف التػػدرثت الرارةاػػة اتقما اػػة كالدكلاػػة فػػي الشػػدكف الدارماػػة لػػدكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ ب ػػا
ج

اسػػالد لمػػى تعزاػػز ات ػػف القػػك ي العربػػي .كىػػذا الػػدكر انبرػػي أف تضػػطمع بػػو ةا عػػة الػػدكؿ

العرباة إرساء رتكزات

ددة لمع ؿ الع ؿ العربي ال شترؾ ع تمؾ الدكؿ.

 .3اتشػتراؾ العربػي ػع دكؿ نطقػة ةنػكب ػكض الناػػؿ نشػاء قكالػد كن اياػة تةسػد ػف رثليػػا

التعاكف الش كلي فػي كقا ػة ال شػاراع كاتسػتث ارات اتقتصػاداة ال تعػددة ،ب اػث اػددم التعػاكف
كل ػػى تن ا ػػة تكافي ػػة ك تكا م ػػة تس ػػتند كل ػػى ش ػػاركة لة ا ػػع ال ػ ػكارد ال الا ػػة كالبشػ ػراة ػػع ال ػػدكؿ

العرباة.
 .4زاػػادة ةػػـ التب ػػادؿ التةػػارم بػػاف ال ػػدكؿ العرباػػة ك دكؿ نطقػػة ةن ػػكب ػػكض الناػػؿ كتعظ ػػاـ
التكاةد العربي فايا ف رثؿ كقا ة ال عارض الدكلاة كالبعثات التركاةاة.
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Abstract
Soft Power in Israel's Foreign Policy towards South Nile-Basin Countries

This study discussed the role played by Israel's foreign policy towards the
south Nile-Basin countries and the methods it uses in implementing, administrating
and employing soft power to deal with these countries. This is in addition to
highlighting the driving factors of Israel to adopt soft power policy.
The study exhibited the concept of soft power as one of the international
relations concepts that is considered a reliable major interpreter of understanding
the international interactions and positions taken by different parties involved. The
study also monitored Israel's increasing realization of Africa significance as an
Israeli-Arab conflict management zone, and as a strong player in the General
Assembly of the United Nations.
The study adopted the descriptive analytical approach as well as the case
study method.
The study concluded with several results, the most important of which are
that:
1. Despite its alluring slogans and the attractiveness of its tools, the
consequences of using soft power are as risky as the ramifications of using
military force and economic pressure tools.
2. Through employing soft power tools, the Israeli strategy has immensely
approached, if not totally consistent with, the strategy of the south Nile-Basin
countries in their efforts to weaken the geographical bodies of Arab
countries, whether they are Arab Front-Line States or Arab Depth States.
3. The Israel's search for political support in the Nile-Basin countries is a
natural operation because of the encompassing Arab pressures imposed upon
it and the attempts of isolating it at the international level. Consequently,
Israel has found the Nile-Basin countries a generous soil for gaining a
political support by providing their people with technical, economic, and
military aids.
4. Israel has been relentlessly pursuing its aspirations and expansion dreams to
come ture through materializing its slogan" Israel: from the Euphrates to
the Nile". It has been also playing the role of the West interests conservator,
specially the American's, in order to keep the territory a conflict zone
between different regional powers.
In the background of the above results, the study recommends the following:
1. To increase the national awareness regarding the best practices of facing
globalization waves which involve various cultural, media, and political
classifications.
2. To introduce mechanisms and regulations boosting the combined Arab
cooperation and maximizing the Arab countries ability to limit the
international and regional external interventions in the interior affairs of the
ق

south Nile-Basin countries, as that assists in enhancing the Arab national
security. This role, however, should be played by the League of Arab States
to lay foundations that limit the joint Arab work with such countries.
3. To combine the efforts of Arab and the south Nile-Basin counties in
establishing developmental regulations embodying a comprehensive
cooperation in building projects and various economic investments. This
cooperation should lead to an equal and integrated development that is based
on sharing all human and financial resources with Arab countries.
4. To increase the trade volume between the Arab countries and the south NileBasin countries, as well as magnifying the Arab presence in these countries
through organizing international fairs and promotion missions.
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الفصل التنهًدٍ
اإلطار العام ل دراسُ

الفصل التمييدي
اإلطار العام لمدراسة
المقدمة:
ايس ػػتردـ ص ػػطمح الق ػػكة النال ػػة كؿ ػ ػرة كتعبا ػػر ل ػػف النف ػػكذ ال ػػذم ت ارس ػػو ا داب كالفن ػػكف

كالدبمك اساة الرشاقة ،كذلؾ لمتأثار لمى الرأم اتةت الي كالعاـ كترااره ،كتعني القكة النال ة أف اككف

لمدكلػػة قػػكة تةسػػدىا ا فكػػار كال بػػادو كا رػػثؽ ،تتةمػػي ث يػػا فػػي ةػػاتت قػػكؽ اإنسػػاف كالبناػػة
الت تاة كالثقافة كالفف كالتعماـ كالرااضة كالتكنكلكةاا…كلخ.

لقػػد كػػاف ال فيػػكـ التقماػػدم لمقػػكة ان صػػر فػػي فيػػكـ القػػكة الصػػمبة الػػذم يا ك ػف القػػكة العسػػكراة
كالقكة اتقتصاداة با ساس ،كالذم تبنتو ال درسة الكاقعاة كتـ فيػـ التفػالثت الدكلاػة ػف رثلػو لفتػرات
طكامػػة ،ػػف رػػثؿ التركاػػز لمػػى قػػدرات الدكلػػة ال اداػػة كقػػدرتيا لمػػى تكظافيػػا إةبػػار رصػػك يا لمػػى

اتبػاع ػا تنشػده ،كبالتػالي ت قاػػؽ أىػدافيا ك صػال يا ،كلمػى الصػعاد ا رػػر ،ىتبنػى خرػركف فيػكـ القػػكة
النال ة بالتبارىا أ د أىـ ككنات القكة التي تستند لمايا الفكالػؿ الدكلاػة ال رتمفػة ،كلقػد تطػكر فيػكـ
القكة النال ة ػع سةكزاػؼ نػامس الػذم أرل أف ليػا دك انر ىا ػان فػي السااسػة الرارةاػة ا راكاػة ،كلػى أف

تكسع ال فيكـ بشكؿ كبار كالت دت لماو الدكؿ بشػكؿ أكبػر كأصػب ت ركنػان ػف أركػاف القػكة لكثاػر ػف
الدكؿ التي تسعى لرمػؽ كػاف ليػا لمػى السػا ة الدكلاػة كالصػاف كالينػد كتركاػا كأل اناػا كالاابػاف كفرنسػا

كيارىا ف الدكؿ (.)Nye, 1990: 153-171

استطالت (كسراياؿ) رثؿ العقكد ال اضاة  2013-1948ف رثؿ قكتيا النال ة ال دركسة
بناء لثقات ع يالباة دكؿ العالـ ،اث تدكد ك ازرة الرارةاة اإسراياماة ف رثؿ كقعيا لمى شبكة

اإنترنت أف (كسراياؿ)  -التي أصب ت لضكان في ا ـ ال ت دة لاـ  -1949باتػت تقػاـ لثقػات ػع
عظـ دكؿ العالـ (السيمي ،قاؿ نشر لمى كقع الةزارة.)2013،

رصػػت (كس ػراياؿ) نػػذ تأساسػػيا لػػاـ  1948لمػػى كش ػراؾ ال ةت ػػع الػػدكلي فػػي تةربتيػػا فػػي

كبناء لمى ذلػؾ تأسػاس ال ركػز الػدكلي لمتعػاكف ،كىػك قسػـ اع ػؿ دارػؿ ك ازرة الرارةاػة،
ةاؿ التطكار
ن
ك كمؼ بترطاط شركع التعاكف الدكلي اإسرايامي كتنفاذه.

ادكػػد نظػػرك النظراػػة اتسػػتراتاةاة اإسػراياماة القايمػػة أف أ ػػف (كسػراياؿ) اتةػػاكز الػػدكؿ العرباػػة
لا ػػر بتركا ػػا كباكس ػػتاف كااػ ػراف كأفراقا ػػا ،رصكصػ ػان دكؿ ػػكض النا ػػؿ راصػ ػةن أف ا راػ ػرة ذات كق ػػع
اسػػتراتاةي يػػـ كايػػدد ل ػػؽ الػػدكؿ العرباػػة كذا اتػػاح لمكةػػكد اإس ػرايامي فايػػا كالتسػػبب ب تالػػب لمػػدكؿ
العرباة ك ا في ةنػكب السػكداف ،كال صػكؿ لمػى كقػع اسػتراتاةي فعػاؿ لمػى الب ػر ا ػر كبراص وػة
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أف سااسة (كسراياؿ) الرارةاة في دكؿ أفراقاا تت تع بثقؿ دبمك اسػي ىايػؿ نظػ انر ف ا فارقػة ،كذ تشػكؿ
ثمػػث أص ػكات الة عاػػة العا ػػة لأل ػػـ ال ت ػػدة ،كتسػػتطاع ك ػػدىا –كذا أة عػػت– أف تػػرةح كفػػة أم ق ػرار

سمبان أك كاةابان (أ د.)2016 ،
أف أى اػػة السػػعي اإس ػرايامي لمترمرػػؿ فػػي أفراقاػػا انطمػػؽ ػػف ككنػػو ىػػذه الكتمػػة اإفراقاػػة ظيا ػ انر

سااساا أساساان لم قكؽ العرباة ككتمة تصكاتاة في ال افؿ الدكلاة تزاد قكتيا لػف ر سػاف دكلػة كفراقاػة
ن
ساندت ة ؿ ال كاقؼ العرباة ف السااسات العنصراة كاتسػتع اراة كاتسػتاطاناة ضػد (كسػراياؿ) ك ػا
رصكصػػا ػػرب  1973التػػي التز ػػت
ػاندا أساسػاان ل ػػركب صػػر ضػػد (كسػراياؿ)
كانػػت ىػػذه الكتمػػة سػ ن
ن
اساا ،كفي ال قابؿ كانت الكتمة العرباة قد ساى ت بفالماة
فايا الدكؿ اإفراقاة ب قاطعة (كسراياؿ) دبمك ن
في تضااؽ الرناؽ لمى النظاـ العنصرم بةنكب أفراقاا (.)Zoghby. 1976: 91:92

لقػػد درمػػت نطقػػة دكؿ ػػكض الناػػؿ فػػي ال سػػابات اإس ػراياماة فػػي ال اضػػي القراػػب ػػف أةػػؿ
الكصكؿ كال صكؿ لمى اتلتراؼ الدبمك اسي ف الدكؿ ا فراقاة ،كذلؾ في كطار سعايا لمتأكاػد لمػى

كضػػعيا كدكلػػة طباعاػػة فػػي ال ةت ػػع الػػدكلي ،ػػف رػػثؿ برنػػا ج ال سػػالدات كتطػػكار التعػػاكف ػػع دكؿ
كض الناؿ ،كاأتي ذلؾ في صمب لقادة ا ف القػك ي اإسػرايامي الػذم اسػعى كلػى ت قاػؽ ة مػة ػف

ا ىداؼ ،في قد تيا تطكاؽ الدكؿ العرباة كبراصة صر ف رػثؿ السػاطرة لمػى النطػاؽ الةر ارفػي

ال اط بيا.

كت اكؿ (كسػراياؿ) تبنػي القػكة النال ػة لبػر ال دسسػات الرسػ اة كياػر الرسػ اة لتػا اف كةكدىػا

ك فػػظ أ نيػػا ،كت كػػاف لثقتيػػا ػػع دكؿ ػػكض الناػػؿ ،سػػترد ة العداػػد ػػف الكسػػايؿ كا سػػالاب ،كفػػي
ذلػػؾ ركػػزت ىػػذه الد ارسػػة لمػػى ت ماػػؿ اإطػػار العػػاـ كالشػػا ؿ لمسااسػػة الرارةاػػة اإسػراياماة تةػػاه نطقػػة
دكؿ كض الناؿ بالتبارىا كقعان استراتاةاان ك ط أنظار القكل العال اة.

أوالً :مشكمة الدراسة:

تك ػػف شػػكمة الد ارسػػة فػػي قػػدرة السااسػػة الرارةاػػة اإس ػراياماة فػػي ارت ػراؽ نطقػػة دكؿ ةنػػكب

كض الناؿ لمى الريـ ف الرساير كاترفاقات التي كاةيتيا (كسراياؿ) فػي قطػع العثقػات ػع الػدكؿ

ا فراقاة بعد رب تشراف لاـ  1973كذ ثبت كلى د كبار لدـ فالماة القكة الصمبة لت قاػؽ ا ىػداؼ

اإسػراياماة فػػي نطقػػة دكؿ ػكض الناػػؿ ،ا ػػر الػػذم أدل كلػى الت ػػكؿ ن ػػك القػكة النال ػػة التػػي أثبتػػت
أنيػػا ت تقػػؿ أى اػػة كفالماػػة لػػف القػػكة الصػػمبة ،أم أف الترااػػر الػػذم شػػيدتو دكؿ ػػكض الناػػؿ ت ا ثػػؿ
نيااة لمنفكذ اإسرايامي في ال نطقة ،ك ا تذىب كلاو العداد ف الدراسات كىي ر مة ةدادة ف اليا نة

تدار بأدكات كأسالاب ةدادة.
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تتحدد مشكمة الدراسة في اإلجابة عن السؤال الرئيس اآلتي:

مــا مــدى اســتخدام القــوة الناعمــة فــي السياســة الخارجيــة اإلس ـرائيمية تجــاه دول جنــوب

حوض النيل لتحقيق اىداف السياسة الخارجية االسرائيمية؟
كاتفرع ف ىذا التسادؿ لدة تسادتت فرلاة تت ثؿ في:

 .1ا فيكـ كتطكر القكة النال ة؟

ددات القكة النال ة لمسااسة الرارةاة اإسراياماة في نطقة ةنكب كض الناؿ؟

 .2ا

 .3كلى أم دم ققت (كسػراياؿ) أىػدافيا نتاةػة اسػتردا يا القػكة النال ػة فػي دكؿ ةنػكب ػكض
الناؿ؟

 .4ا أبرز الت داات التي تكاةو القكة النال ة اإسراياماة تةاه دكؿ ةنكب كض الناؿ؟

ثانياً :أىمية الدراسة

تنطمؽ أى اة الد ارسػة ػف تكضػاح فيػكـ القػكة النال ػة كا ى اػة التػي ا ظػى بيػا ىػذا ال فيػكـ

فػي قػؿ العثقػات الدكلاػة ،كدكر ىػػذا ال فيػكـ فػي تكةيػات السااسػػة الرارةاػة اإسػراياماة ،ك ةػـ القػػكة

النال ػػة التػػي ت تمكيػػا (كس ػراياؿ) تةػػاه دكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ ،ككػػذلؾ تبػػرز ا ى اػػة فػػي ككنيػػا ػػف
الدراسات العم اة كالع ماة القمامة كؿ كضكع القكة النال ة التي تك ف لمى الن ك ا تي:

أوالً :األىمية العممية:

 .1تعػػد كضػػافة لم كتبػػة العرباػػة كالفمسػػطاناة فػػي ةػػاؿ القػػكة النال ػػة لمسااسػػة الرارةاػػة اإسػراياماة
تةػػاه دكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ اػػث ت اكةػػد بالمرػػة العرباػػة لػػف القػػكة النال ػػة سػػكل دلفػػات
دكدة لمرااة لمى د لمـ البا ث.
 .2تقػػدـ ىػػذه الد ارسػػة تصػػك انر نظرا ػان لػػف ككنػػات كأدكات القػػكة النال ػػة بشػػكؿ فصػػؿ ،كترضػػعو
لمدراسة التطباقاة التي تيعد في ىػذا الشػأف ،اػث كف أيمػب الد ارسػات التػي تناكلتيػا تػدرس القػكة
النال ة في ل ك يا.

 .3ت ػاكؿ الد ارسػػة اإةابػػة لػػف العداػػد ػػف التسػػادتت كاإشػػكالاات ال طرك ػػة أ ػػاـ البػػا ثكف فػػي
كضػػكع القػػكة النال ػػة لمسااسػػة الرارةاػػة اإس ػراياماة ،ك اكلػػة الكشػػؼ لػػف الكسػػايؿ كالعكا ػػؿ

ال قاقاة التي سالدت في تطكر ىذه العثقة ب ا اردـ صالح دكؿ ةنكب كض الناؿ.
ثانيا :األىمية العممية:

 .1تسماط الضكء لمى القكة النال ة في السااسة الرارةاة اإسراياماة ،كذلؾ تةاه نطقة ي ة في
العالـ بعد نيااة ال رب الباردة ،اث ستع ؿ الدراسة لمى تتبع كتفسار استراتاةاات (كسراياؿ)

فػي التعا ػػؿ ػع ىػػذه الػدكؿ ،راصػػة كأنيػػا نطقػة شػػدادة التعقاػد ،نظػ انر لتػكفر الثػػركات الطباعاػػة
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كالبتركؿ كال عادف لػثكةن لػف ا تثليػا ال كقػع اتسػتراتاةي فػي القػارة راصػةن ال ػرات الب راػة
ك نابع ا نيار.
 .2تقػػدـ ىػػذه الد ارسػػة تصػػك انر لػػف صػػادر القػػكة النال ػػة لمسااسػػة الرارةاػػة اإس ػراياماة تةػػاه دكؿ
ةنكب كض

الناؿ،

ا اسالدنا لمى استث ارىا كتكظافيا بأسالاب لم اة كفالمة.

 .3عرفة ربااا القكة النال ة لمسااسة الرارةاة اإسراياماة في دكؿ ةنكب كض الناػؿ كا ىػداؼ
التي تصبك كلايا كتدالاات ىذه العثقة لمى ا ف القك ي العربي.

ثالثاً :أىداف الدراسة
تسعى الدراسة إلى:

 .1تق ػ ػػداـ كط ػ ػػار نظ ػ ػػرم اع ػ ػػالج كض ػ ػػكع الق ػ ػػكة النال ػ ػػة ػ ػػف ا ػ ػػث ال في ػ ػػكـ كا دكات كالكس ػ ػػايؿ
كالرصايص التي ات از بيا.

 .2الكقػػكؼ لمػػى أدكات القػػكة النال ػػة لمسااسػػاة الرارةاػػة اإس ػراياماة كاسػػتراتاةاة ل ميػػا إ ػػداث
ترارات بناكاة في بعض فاصؿ نظاـ دكؿ ةنكب كض الناؿ.

 .3ت ماؿ كتقااـ ا ثار ال ترتبة لمقكة النال ة في كطار الع ػؿ اتسػتراتاةي ال ػنظـ لت قاػؽ أىػداؼ
السااسة الرارةاة اإسراياماة في نطقة دكؿ ةنكب كض الناؿ.

 .4تسػػماط الضػػكء لمػػى الت ػػداات التػػي تكاةػػو القػػكة النال ػػة اإس ػراياماة تةػػاه دكؿ ةنػػكب ػػكض
الناؿ.

رابعاً :منيجية الدراسة:

ألت د البا ث لمى لدة ناىج لم اة فئذا كانت طراقة الب ث العم ي تفرض لمى البا ث أف

اكػػكف نيةا ػان فػػي عالةتػػو اكػػكف ػػف الصػػعكبة ب كػػاف كال الػػة ىػػذه اتلت ػػاد لمػػى ػػنيج لم ػػي بذاتػػو

لتفسار ظاىرة السااسة الرارةاة ،ذلؾ أف الظاىرة تعت ػد فػي تفسػارىا لمػى أكثػر ػف ػنيج كلمػى أكثػر
ف طراقة ،نظػ انر ل ػا تنطػكم لماػو ػف أبعػاد كة مػة ػف ال تراػرات ،فػئف كػؿ ذلػؾ افػرض لمػى البا ػث
عالةتيا في كطار نيج تكا مي ت اسقط ف اىت ا اتو كسػياـ كفالماػة تػأثار ،أم :ػنيج ػف ال نػاىج

التالاة:
 المنيج الوصفي التحميمي:اعد ال نيج الكصفي الت مامي أ د أىـ ناىج الب ث العم ي كأكثرىا شاكلا في الب ث العم ي.
كاعكد السبب الرياسي كراء شاكع استرداـ ىذا ال نيج لم ركنة الكبارة ال كةكدة فاو ،كلش كلاتو
ك ف رثؿ ال ػنيج الكصػفي الت مامػي اسػتطاع البا ػث د ارسػة الكاقػع بشػكؿ دقاػؽ لمرااػة ،اػث

اتعرؼ البا ث لمى ا سباب التي أدت كلى دكث الظاىرة كاساىـ في اكتشاؼ ال مكؿ ليا.
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كذلؾ ف رثؿ

اكلػة كصػؼ كت ماػؿ فيػكـ القػكة النال ػة ،كا سػس كال رتكػزات التػي قا ػت

لمايا استراتاةاة القكة النال ة اإسراياماة في نطقة دكؿ ةنكب كض الناؿ.
 -منيج دراسة الحالة:

كفاو اتـ التركاز لمى الػة عانػة اقػكـ البا ػث بد ارسػتيا ،كقػد تكػكف ىػذه ال الػة سااسػة عانػة

أك نظا ػان أك فػػردان أك دسس ػةن أك تنظا ػان فػػي ةت ػػع أك أ ػػة ،كتػػتـ د ارسػػة ىػػذه ال الػػة بشػػكؿ سػػتفاض
ككاؼ ،اتنػػاكؿ كافػػة ال تراػرات كالظػكاىر ال رتبطػػة بيػا كتناكليػػا بالكصػػؼ الكا ػػؿ كالت مامػػي ،كذلػػؾ ػػف

رػػثؿ تسػػماط الضػػكء لمػػى تنفاػػذ اسػػتراتاةاة القػػكة النال ػػة فػػي نطقػػة دكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ ك الػػة

د ارسػػاة تعبػػر لػػف اسػػترداـ (كس ػراياؿ) تسػػتراتاةاة القػػكة النال ػػة فػػي تنفاػػذ أىػػداؼ السااسػػة الرارةاػػة
اإسراياماة في نطقة دكؿ ةنكب كض الناؿ.
 منيج التحميل النظمي:اعت د ىذا ال نيج لمى أساس أف ث ػة ػدرثت عانػة تفالمػت ػع كسػط نظػا ي ترتػب لمايػا

نتػػايج ك ررةػػات

ػػددة ،كذلػػؾ ػػف رػػثؿ ت ماػػؿ ال ػػدرثت ،كالتػػي ت ثػػؿ العكا ػػؿ كال تراػرات الدارماػػة

كالرارةاػػة ال ػػدثرة لم ػػى السااسػػة الرارةاػػة اإسػ ػراياماة تةػػاه نطقػػة دكؿ ةن ػػكب ػػكض الناػػؿ ،ا ػػث

ت اكؿ (كسراياؿ) تنفاذ أىدافيا في ال نطقة ف رثؿ ة كلة ف ا دكات ك نيا القكة النال ة.

خامساً :حدود الدراسة:

 الحد الزمني :الفترة الكاقعة ا باف لا ي ( 1994ك تى لاـ .)2017 -الحد المكاني( :كسراياؿ) ك

نطقة

دكؿ ةنكب كض الناؿ.

 الحــد الموضــوعي :تناكلػػت ىػػذه الد ارسػػة القػػكة النال ػػة فػػي السااسػػة الرارةاػػة اإس ػراياماة تةػػاهدكؿ ةنكب كض الناؿ.

سادساً :الدراسات السابقة:

تناكؿ البا ث في ىذا ال قاـ الدراسات السابقة ذات العثقة ب كضكع القكة النال ة فػي السااسػة

الرارةاػػة اإس ػراياماة تةػػاه دكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ ،كالكقػػكؼ لمػػى أىػػـ الد ارسػػات العرباػػة كا ةنباػػة
ال تعمقة ب كضكع الب ث ،كالنتايج التي تكصمت كلايا كالتعقاب لمايا:

أوالً :الدراسات العربية
 .8دراســة الخفــاجي  :2582بعن ـوان" :القــوة الناعمــة ودورىــا فــي توجيــات السياســة الخارجيــة
اإليرانية".

ى ػػدفت الد ارس ػػة كل ػػى تس ػػماط الض ػػكء لم ػػى دكر الق ػػكة النال ػػة ف ػػي تكةي ػػات السااس ػػة الرارةا ػػة
اإارانا ػػة ككا ػػؼ كظف ػػت تم ػػؾ الق ػػكة ف ػػي سااس ػػتيا الرارةا ػػة ،ك ػػا ت مك ػػو الة يكرا ػػة اإس ػػث اة
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اإاراناػػة ػػف قك ػػات ك رتك ػزات لقكتيػػا النال ػػة ،اسػػتردـ البا ػػث أكثػػر ػػف ػػنيج ػػف أةػػؿ

اإ اطػػة ب كضػػكع الرسػػالة ،اػػث الت ػػد ال ػػنيج التػػاراري الكصػػفي ،ككػػذلؾ ال ػػنيج الت مامػػي،
كال ػػنيج ال سػػتقبمي ػػف أةػػؿ استشػ ػراؼ ال سػػتقبؿ لػػدكر الق ػػكة النال ػػة ف ػػي السااسػػة الرارةا ػػة

اإاراني.

وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا:
 .1أف الة يكرا ػػة اإس ػػث اة اإارانا ػػة ت تم ػػؾ ر ػػزكف كبا ػػر ػػف ص ػػادر الق ػػكة النال ػػة ال ت ثم ػػة
بالثقافػػة الفارسػػاة ال زكةػػة بال ضػػارة اإسػػث اة ،كالقػػاـ التػػي ا ميػػا النظػػاـ السااسػػي اإا ارنػػي

ال تكلد ف بادو الثكرة اإسث اة ال ا مة لقاـ ك بػادو اإسػثـ ،ككػذلؾ ػا ت مكػو ػف سااسػة
رارةاة تعتبر نشطة كفالمة في السا تاف اإقما اة كالدكلاة بفضؿ برالة كذكاء دبمك اساتيا.

 .2أةػػادت كاػراف فػػي اسػػترداـ كتكظاػػؼ القػػكة النال ػػة فػػي سااسػػتيا الرارةاػػة ػػف أةػػؿ ت قاػػؽ ػػا
تسعى كلاو ف أىداؼ ،اث أصب ت القكة النال ة ػف ال رتكػزات ا ساسػاة فػي سااسػة كاػراف

الرارةاة.

 .3كف استرداـ كاراف لمقػكة النال ػة بأبعادىػا ال رتمفػة ،ققػت ليػا كانػةن دكلاػةن كاقما اػةن ،كأصػب ت
ذات دكر فالؿ ك دثر في النظاـ الدكلي.

 .2دراسة الكعود  :2587بعنوان" :استراتيجية القوة الناعمة ودورىا في تنفيـذ أىـداف السياسـة
الخارجية األمريكية في المنطقة العربية".

سعت الدراسة كلى بااف الكافاة التي ٌكنت القكة النال ة لمكتاات ال ت دة ا راكاػة ػف ت قاػؽ

اسػػتراتاةاتيا إ ػػداث تراػرات بناكاػػة فػػي بعػػض فاصػػؿ النظػػاـ العربػػي ،كت ماػػؿ كتقاػػاـ ا ثػػار ال ترتبػػة
لمقػػكة النال ػػة فػػي كطػػار اسػػتراتاةاة نظ ػػة لت قاػػؽ أىػػداؼ السااسػػة الرارةاػػة ا راكاػػة فػػي ال نطقػػة

العرباػة ،كاسػترد ت الد ارسػة ال ػنيج الكصػػفي الت مامػي فػي اإةابػة لػػف تسػادتتيا التالاػة :كاػؼ كظفػػت
الكتاات ال ت دة ا راكاة لناصر قكتيا النال ة لتنفاذ أىداؼ سااستيا الرارةاة في ال نطقػة العرباػة؟

ك ا ا ثار ال ترتبة لمى تكظاؼ الكتاات ال ت دة لقكتيا النال ة؟
وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا:

 .1أف القكة النال ة ،ريـ رراات شعاراتيا كةاذباة أداتيا ،فئف نتايةيا ت تقؿ رطكرةن لف النتايج
ال ترتبة لمى استرداـ القكة العسكراة كأدكات الضرط اتقتصاداة.
 .2كاذا

مت القكة النال ة ،بقصػد أك بػدكف قصػد ،اسػتراتاةاة تفكاػؾ الدكلػة ،لػـ تكػف ب نػأل لػف

ت ػ ػػؿ سػ ػػدكلاة تفتاػ ػػت ال نطقػ ػػة العرباػ ػػة ،فالشػ ػػعارات ال طالبػ ػػة بضػ ػػركرة اإصػ ػػثح كتطباػ ػػؽ
الدا قراطاة ،كالتأكاد لمى ال راة ك ااة قكؽ اإنساف ،ريـ أى اتيا ،كت أنيا ،كبفعؿ لكا ؿ

لدة ،ثمت كا دةن ف ا دكات التي أسي ت في ل ماة التفتات.
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 .3كأف اتسػػتراتاةاة ا راكاػػة ،ك ػػف رػػثؿ تكظافيػػا دكات القػػكة النال ػػة ،اقتربػػت كثا ػ انر ،كف لػػـ
تكػػف قػػد تكافقػػت ،ػػع اسػػتراتاةاة (كس ػراياؿ) ،الػػذم كػػاف اسػػعى ك ػػا ا ػزاؿ كلػػى كضػػعاؼ الػػدكؿ

اء أكانت دكؿ الطكؽ العرباة ،أـ دكؿ الع ؽ العربي ،كل مػت
العرباة بتةساداتيا الةررافاة ،سك ن
لمى تفكاؾ فاصؿ النظاـ اإقما ي العربي الػذم كػاف ا ثػؿ ىاةسػان ا ناػان قمقػان فػي ػاؿ تك ػد
لناصره.

وفي ضوء النتائج التي توصمت إلييا الدراسة فإنيا أوصت بما يمي:
 .1الع ػػؿ لمػػى زاػػادة الػػكلي الػػكطني فػػي كافاػػة التعا ػػؿ ػػع كةػػات العكل ػػة ب رتمػػؼ تكصػػافاتيا
الثقافاة كاإلث اة كالسااساة.

 .2الع ػػؿ لمػػى عالةػػة ظػػاىر الرمػػؿ فػػي البناػػة الدارماػػة لمدكلػػة ػػف رػػثؿ التعػػرض لم شػػكثت
ال ةت عاة كالبطالة ،الفقر ،ا كضاع الص اة ،التعماـ ك كاف ة ا اة ،كاتنترابػات التشػراعاة
كالتداكؿ السم ي لمسمطة كاصثح القضاء.

 .3التأكاػػد لمػػى أف تكػػكف ىكاػػة الدكلػػة ىػػي اليكاػػة الةا عػػة لكػػؿ أبنػػاء ال ةت ػػع كب رتمػػؼ طكايفػػو
كانت اءاتو لت اؽ اتند اج اتةت الي كالسااسي كاتقتصادم كالثقافي.

 .8دراسة وضاحي  :2580بعنوان“ :السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه دول أفريقيا دراسة
حالة القرن اإلفريقي ."2588-8115

ىدفت ىػذه الد ارسػة كلػى تنػاكؿ السااسػة الرارةاػة اإسػراياماة بػالتركاز لمػى تكةياتيػا فػي القػارة

اإفراقاة لا ة ،كدكؿ القرف اإفراقي راصة.

الت ػػدت الد ارسػػة لمػػى ثثث ػة نػػاىج كىػػى :ال ػػنيج ال قػػارف كال ػػنيج الكصػػفي الت مامػػي ك ػػنيج
د ارسػة ال الػة ،ػف رػثؿ ذلػؾ استعرضػت أىػـ النظراػات ال فسػرة ليػذه السااسػة ،كالتركاػز لمػى أىػػدافيا
ك ددتيا رػثؿ فتػرة ػا بعػد ال ػرب البػاردة التػي ت اػزت بسػ ات ةداػدة ةعمػت الدكلػة اإسػراياماة ػذرة
في ارتاار كانتقاء أفضؿ البدايؿ لم فاظ لمى كانتيػا كسػط بايػة

فكفػة بال رػاطر لمػى سػب كدراؾ

اإسرايامااف ،اكلت الدراسة كذلؾ تسماط الضكء لمى العثقات اإسراياماة بػدكؿ القػرف اإفراقػي بػرزة
ا ىداؼ كالرمفاات التي دفعت (كسراياؿ) لمتكةو ن ك ىذه ال نطقة ،اث تأتي ال عضمة ا ناة ض ف
أىػـ

ػددات سااسػتيا الرارةاػة ،كىػػذا ػا اةعميػا تكاةػو ت ػداات دارماػػة كرارةاػة تفػرض لمايػا اترػػاذ

تدابار كقاياة ف أةؿ ض اف أ نيا القك ي كالت كـ في كدارة الصراع اإسرايامي العربي.
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وتوصمت الدراسة إلى نتائج من أىميا:
 .1أف كدراؾ النرب ال اك ة ى اة ال نطقة (القرف اإفراقي) في كدارة الصػراع اإسػرايامي العربػي
راصػػة فػػي ال سػػتقبؿ ،كذلػػؾ برػػرض الكةػػكد ا نػػي كاتقتصػػادم دارػػؿ ال نطقػػة لم فػػاظ لمػػى

ال صالح ال اكاة كاتستراتاةاة.

 .2أف استرثؿ الباية الدكلاة بعد انتياء ر مة ال رب الباردة ،كاسترثؿ بعض ال تراػرات الةداػدة
لمت ػرابط العضػػكم ػػع الكتاػػات ال ت ػػدة ا راكاػػة فػػي رد ػػة تكةياتيػػا ال سػػتقبماة فػػي ال نطقػػة
ك اربة ال ركات التطرفاة ال عاداة.

 .3أف اسػػترثؿ البايػػة اإقما اػػة لمقػػرف اإفراقػػي ،كالع ػػؿ لمػػى زرع الرثفػػات ب اػػث تسػػتث رىا فػػي
رد ة صال يا بال نطقة كالع ؿ لمى تطكاؽ النظاـ العربي ف رثؿ اتست كاذ لمى ناطؽ
أرػػرل اسػػتراتاةاة فػػي القػػارة اإفراقاػػة ،كىػػذا ػػا ن ػراه فػػي دكلػػة ةنػػكب السػػكداف اػػث أصػػب ت

(كسراياؿ) تدثر في ال ةاؿ ال اكم لة يكراة السكداف العرباة.

 .4أف (كس ػراياؿ) تبنػػي لثقػػات سااسػػاة كاقتصػػاداة كثقافاػػة فػػي نطقػػة القػػرف اإفراقػػي التػػي ت ارىػػا
ك ؿ كسباؿ لتطكاؽ ال نطقة العرباة التي تيدد أ نيا القك ي.

 .8دراسة شقمية  :2588بعنوان“ :السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجـاه منطقـة القـرن اإلفريقـي
وأثرىا عمى األمن القومي العربي.”2001-1991 :

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة كلػػى كبػراز أسػػباب اتىت ػػاـ اإسػرايامي بال نطقػػة ،ػػف رػػثؿ تسػػماط الضػػكء

لمػ ػػى ا ىػ ػػداؼ ا ناػ ػػة كالسااسػ ػػاة كاتقتصػ ػػاداة ،ػ ػػع اسػ ػػتعراض ا لاػ ػػات ،كال ػ ػػدارؿ التػ ػػي انتيةتيػ ػػا

(كسراياؿ) لتنفاذ سااستايا بال نطقة كت كاف لثقاتيا دكلاان.

الت ػػدت الد ارسػػة لمػػى ثثث ػة نػػاىج كىػػي :ػػنيج ت ماػػؿ الػػنظـ اسػػتند ىػػذا ال ػػنيج لمػػى أربع ػة

لناصر أساساة كىي :ال درثت ،كل ماات النظاـ (التشراؿ) ،كال ررةات ،كالترذاة الراة ة.
وتوصمت الدراسة إلى النتائج اآلتية:

 .1أف اتىت اـ اإسرايامي بال نطقة ،اأتي ض ف دركات النربة ال اك ػة فػي (كسػراياؿ) ،لمػى ػا
تشكمو ال نطقة ف أى اة ةاكستراتاةاة كاقتصاداة لدكلة (كسراياؿ( .

 .2كأف ىذا اتىت اـ ك ا تبعو ف ةيكد تضافرت ع تراػرات دكلاػة سػاى ت فػي دلػـ الت ركػات
اإس ػراياماة بال نطقػػة ،كسػػالدت (كس ػراياؿ) فػػي بسػػط نفكذىػػا فػػي نػػاطؽ كسػػتراتاةاة فػػي القػػرف

اإفراقي

ا أثر سمبان لمى نظك ة ا ف القك ي العربي.
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وفي ضوء النتائج التي توصمت الييا الدراسة فإنيا أوصت بما يمي:
 .1بضػػركرة تطػػكار العثقػػات العرباػػة اإفراقاػػة ،لت ةػػاـ الت ركػػات اإس ػراياماة فػػي القػػرف اإفراقػػي
ف رثؿ رسـ رطكط لمتعاكف اتستراتاةي باف العرب كا فارقة.

 .2ضركرة تراار ن ط التعا ؿ العربي ع تمؾ الدكؿ الفقارة ك دىـ بال سالدات الثز ة.

 .3تفعاؿ دكر ةا عة الدكؿ العرباة لتككف رةع لربي ك سالدتيا في تدشاف راكز لرباة ثقافاػة
في القرف اإفراقي ،كدل يا في ل ؿ شراكة لرباة ع اليايات كال نظ ات الدكلاة الراراة.

 .0دراســة عبــد الســالم  :2551بعنـوان" :الواليــات المتحــدة األمريكيــة بــين القــوة الناعمــة القــوة
الصمبة".

تي ػػدؼ كل ػػى التع ػػرؼ كل ػػى أدكات الق ػػكة النال ػػة كالق ػػكة الص ػػمبة ال ت ػػكفرة ل ػػدل الكتا ػػات ال ت ػػدة

ا راكاة كخلااتيا كسبؿ تكظافيا ،باإضافة كلى دراسة العثقة باني ػا ،اسػتردـ البا ػث ال ػنيج ال قػارف
في كةراء الدراسة ،كتكصمت كلى ة كلة ف النتايج ف أبرزىا:
 .1كظفػػت الكتاػػات ال ت ػػدة ا راكاػػة قكتيػػا اتقتصػػاداة كالعسػػكراة كل ػى ةانػػب تفكقيػػا الصػػنالي
كالتكنكلكةي كالعم ي لبسط نفكذىا لمى العالـ.

 .2قؽ الن كذج ا راكي ال ىعػكلـ ال سػنكد بضػرا ة الةاػكش كثػـ قػكة الدلااػة اإلث اػة ،كت ػدد
الثقافة الشعباة الةاذباة ا ةعميا اض انر بقكة في رتمؼ دف كقرل العالـ.
 .3أىـ أدكات القكة النال ة التي تسترد يا اإدارة ا راكاة ال تعاقبة تك ف في الدا قراطاة.
 .4عركة ا فكار ت ثؿ كقعان تقد ان في اتستراتاةاة ا راكاة.
ثانياً :الدراسات األجنبية المترجمة
 .8دراســة فريــدريك ىنــري  :2588 Fredrick Henryبعن ـوان" :القــوة الناعمــة والصــمبة:
مفارقة الفوز بحرب األفكار في القرن الحادي والعشرين".

 .2كىدفت ىذه الدراسة كلى ناقشة دانا اكاة التراار ال رافقة لمعكل ة كثكرة ال عمك ات.
كاسترد ت الدراسة ال نيج ال قارف ف رثؿ لػرض أكثػر الطػرؽ ثي ػةن كفالماػةن لمتعا ػؿ ػع

الباية العال اة الةدادة ف رثؿ استراتاةاة كاض ة تسترداـ القكاناف النال ة كالقكة الصمبة ،ك قارنتيا
بالباية اتستراتاةاة الةدادة ،كأىـ دثراف فايا ى ا :سالعكل ة ،كثكرة ال عمك اتس.

وكان أبرز نتائجيا:
 .1أف القكة الصمبة :تتألؼ ف اإكراه الذم ت ثمو سااسة العصا كاسػتردـ القػكة العسػكراة كالتيداػد
كاعد ك دل أدكات السااسة الرارةاة ،كال ككف ا رػر لمقػكة الصػمبة ىػك اإيػراء الػذم
بأشكالو ،ي
ت ثمو سااسة الةزرة لم صكؿ لمى النتايج ال ريكبة كىك أقؿ كمفةن ف اإكراه.
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 .2أف القػكة النال ػة ( :)soft powerتت ثػؿ فػي ةػذب ا رػراف كلػى الرداػة التػي تتبناىػا دكلػة ػا
ػػف دكف ككػ ػراه أك كيػ ػراء ،كى ػػي تت ػػألؼ ػػف كض ػػع ا ةن ػػدة كالةاذبا ػػة ،فكض ػػع ا ةن ػػدة اػ ػرتبط

بالةاذباػػة ،كلنػػد ا تكػػكف الدكلػػة قػػادرة لمػػى كضػػع ا ةنػػدة فػػي أم شػأف لػػال ي أك

مػػي فيػػذا

اعنػػي ةاذباتيػػا لكػػؿ ا طػراؼ ال شػ كلة فػػي ا ةنػػدة ،كاقصػػد بيػػذا قػػدرة الكتاػػات ال ت ػػدة لمػػى

دفػػع ةمػػس ا ػػف أك ا ػػـ ال ت ػػدة لمت ػػرؾ فػػي اتةػػاه عػػاف تةػػاه قضػػااا

ػػددة ،كاػػرل أف

الةاذباة ليا ثثثة أطراؼ:

 ال ضارة :كتعد الةانب الةذاب لآلرراف. القاـ السااساة :كامزـ تكافقيا في السااسات ال ماة كالرارةاة. -السااسات الرارةاة :شرلاتيا كأرثقااتيا.

كىذه ال صادر لاست ستقمة لف بعضيا البعض فكؿ نيا ياعزز ا رر.
 .3ذكػػر البايػػة اتسػػتراتاةاة الةداػػدة كذكػػر أىػػـ ػػدثراف فايػػا ،كى ػػا :العكل ػػة ،كثػػكرة ال عمك ػػات.

فالعكل ػػة لمػػى الػػريـ ػػف أنيػػا ارت ػراع أ راك ػي كت أنػػو لػػاس ب قػػدكر أ راك ػا الػػت كـ بيػػا ،فيػػي
تفػػرض لم ػػى ال ػػدكؿ ن طػ ػان عان ػان قكا ػػو القكال ػػد الت ػػي تضػػعيا البن ػػكؾ كال نظ ػػات اتس ػػتث اراة

العال اػػة .كقػػد ىس ػرع بعةمتيػػا تكػػاثر تقناػػة ال عمك ػػات كررػػص ث نيػػا فةيػػاز الك باػػكتر أصػػبح
اكمؼ أقػؿ ػف  %1ػا كػاف اكمفػو فػي السػبعاناات  .1970كذكػر البا ػث أربعػة لكا ػؿ ذات
تأثار في الباية العال اة الةدادة:
أ .الرأم العال ي.

ب .اتقتصاد العال ي.

ت .ا ادكلكةاات ال عارضة ارتثؼ ا ادكلكةاة.
ث .اإلثـ.

ويرى فيو أن تقوم الواليات المتحدة بما يمي:
 .1صػنع سااسػات تعػددة ا بعػاد بعاػدان لػف ا

اداػة ت ارلػى فايػا لثقػات كبناػة النظػاـ العػال ي،

كتبني استراتاةاة تد ج فايا القكة النال ة كالصمبة في.

 .2تبػػد أف تةاىػػد الكتاػػات ال ت ػػدة إضػػفاء الشػػرلاة كال صػػداقاة لمػػى سااسػػاتيا الرارةاػػة ،كىػػذا

ياع ػػد ض ػػركرة ف ػػي بن ػػاء قكتي ػػا النال ػػة ،ا ػػث كف الش ػػرلاة كال ص ػػداقاة تع ػػد ص ػػد انر ض ػػركراان
لمةاذباة.

 .3ف أةؿ ال صكؿ لمى استراتاةاة تكازنة لمقكة النال ة كالصػمبة ،فثبػد ػف فيػـ ل ماػة تكزاػع
القكة في ا بعاد الثثثة (العسكراة  -اتقتصاداة  -لبر ال دكد).
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كاكصػػي البا ػػث فػػي ىػػذه الد ارسػػة :بأى اػػة شػػرلاة ك صػػداقاة ػػا تسػػترد و ال كك ػػة فػػي كدارة

أز ػػة اإرىػػاب بعاػػدان لػػف الرػػداع ،اػػث أف العصػػر ال ػػالي ىػػك لصػػر اتتصػػاتت كتقناػػة ال عمك ػػات

التي أصب ت تستردـ في أدنى ال ستكاات لمت قؽ ف ص ة ا يانشر ،ك ا اترذ ف كةراءات.

 .8دراسة شنغ دينـغ :يجـوز  :2557 Sheng Ding: may.بعنـوان ":القـوة الناعمـة وصـعود
الصين ".

ىدفت الدراسة لمتعرؼ كلى القكة النال ة كصعكد الصاف كالعثقة باف القكة النال ة كالصمبة.
اسػػترد ت الد ارسػػة نظراػػة القػػكة النال ػػة كتقكا يػػا ػػف رػػثؿ اسػػتعراض نظراػػة سةكزاػػؼ نػػامس
لمق ػػكة النال ػػة ػػف ثثث ػػة ػػدارؿ( :الق ػػكة الكطنا ػػة ،اتةاى ػػات ال ػػدكؿ كالعثق ػػات باني ػػا ،النظ ػػاـ الع ػػال ي

(كاستعرض الن كذةاف التقمادااف لمقكة) السمككي كالبنايي( :كقاـ بئاضاح كاؼ تع ؿ القكة النال ة لمى
ثثثة ستكاات) السااسات ع الدكؿ ا ةنباة ،الة الات ال صم اة ،الة يكر العاـ( ك ناقشة العثقة

باف القكة النال ة كالصمبة.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزىا:
 .1أف الصػاف كقكتيػػا النال ػة فػػي ل ماػة تطكرىػػا لمػى ضػػكء الن ػكذةاف السػػمككي كالبنػايي ،ككػػاف
الن ػػكذج البنػػايي اتكػػكف ػف صػػادر القػػكة النال ػػة كىػػي( :الةاذباػػة ال ضػػاراة ،القػػاـ السااسػػاة
كالسااسات ال ماة ،السااسات ا ةنباة).

 .2أف الن كذج السمككي ركز لمى ةيكد الصاف في كبراز صكرتيا الكطناػة كتطػكر قكتيػا النال ػة
كنفكذىا العال ي في بقاة خساا ،ب ا ةعميا ت ظى ب سدكلاة ك شاركات في الشدكف العال اة.

 .3أف الصاف ت مؾ طراقان لتصبح قاادة لال اة.

 .8دراسة ناي  :2551 Nyeبعنوان ":الدبموماسية العامة والقوة الناعمة ".
ىدفت ىذه الدراسة لمتعرؼ كلى فكرة الدبمك اساة العا ة كالقكة النال ة.
عنكنػػو فػػي الدبمك اسػػاة العا ػػة كالقػػكة النال ػػة لم صػػكؿ لمػػى النتػػايج
اسػتردـ البا ػػث الد ارسػػة ال ي ى
التي اريبيا طرؼ عاف ف رثؿ الةاذباة أكثر ف اإرياـ أك الدفع.
وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزىا:
 .1أف قكة الدكلة النال ة تعت د لمى صادرىا( :ال ضاراة ،قا يا ،سااساتيا).
 .2أف القكة الذكاة تة ع باف صادر القكة النال ة كالصمبة.

 .3أف الدبمك اسػاة كسػػامة لزاػػادة قػكة الدكلػػة النال ػػة ككانػت كسػػامةن ناة ػةن فػي ال ػػرب البػػاردة

كالصراع ال الي ضػد اإرىػاب العػابر لمػدكؿ ىػك صػراع ػف أةػؿ كسػب العقػكؿ كالقمػكب،
كاتلت اد ال الي لمى القكة الصمبة ل كاةيتيا لاس ىك الطراؽ لمنةاح.
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 .4أف الدبمك اسػػاة العا ػػة أداة ةاػػدة لبنػػاء القػػكة الذكاػػة ،كلكػػف الدبمك اسػػاة العا ػػة الذكاػػة تتطمػػب:
(ال صداقاة ،الض اير ،ال ةت ع ال دني) في تكلاد القكة النال ة.

 .0دراســة جــون وينبرينــر  :2552John Winebrennerبعن ـوان" :مــداخل القــوة الناعمــة
والصمبة في سياسات أمريكا الخارجية :دراسة حالة مقارنة في أمريكا الال تينية".

ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة لمتعػػرؼ كلػػى القػػكة النال ػػة كالصػػمبة فػػي سااسػػات أ راك ػا الرارةاػػة ،د ارسػػة

الة قارنة في أ راكا الثتاناة.

اسػػتردـ البا ػػث قارنػةن تاراراػةن ػػف رػػثؿ ت ماػػؿ ػػالتاف ػػف سااسػػات الكتاػػات ال ت ػػدة تةػػاه

أ راك ػا الثتاناػػة ػػف رػػثؿ ػػرب الكػػكنت ار فػػي ناكػػا ارةكا ،كسااسػػة سػػف الة ػكار كتقػػكاـ نتايةيػػا ف ػػرب
الككنت ار ثؿ :القكة الصمبة ،كسااسة سف الةكار ت ثؿ القكة النال ة.

وتوصمت الدراسة إلى مجموعة من النتائج من أبرزىا:
 .1أف النتػػايج اإاةاباػػة كالسػػمباة لكػػؿ ػػف القػػكة الصػػمبة كالقػػكة النال ػػة ،فػػالقكة الصػػمبة قػػد تكػػكف
باد أف القكة النال ة ناسبة في ا ىداؼ بعادة ا د.
ناسبةن لت قاؽ ا ىداؼ قصارة ا د ى
 .2أف القكة النال ة ت ت ً
ػدت ث ارىػا بػاف لشػاة كضػ اىا فيػي تراطػب ال سػتقبؿ البعاػد ػف رػثؿ
سف الةكار ع الدكؿ.

سابعاً :التعقيب عمى الدراسات السابقة:

ػف رػثؿ ػا تػـ لرضػو ػف ب ػكث كد ارسػات سػابقة فػئف ىػذه الد ارسػات ةػدارة بػالعرض فػي

الدراسة ال الاة ،لمى التبار أف ىذه الب ػكث ىػي أقػرب ػا تكػكف كلػى الد ارسػة ال الاػة ػف يارىػا ػف
الد ارسػات التػي تناكلػت القػكة النال ػة فػي السااسػة الرارةاػة اإسػراياماة تةػاه دكؿ ةنػكب ػكض الناػؿ،
ػار نظراػان ل كضػكع الد ارسػة
ك ف رثؿ ىذا العرض لمدراسات كالب ػكث السػابقة ،فئنيػا ت شػؾ ت ثػؿ كط نا

ال الاة ،ف رثؿ كبراز ةكانب التشابو كب اذا ت ازت بو ىذه الد ارسة كذلؾ لمى الن ك التالي:

أوجو التشابو بين الدراسة والدراسات السابقة:
ىػػدفت ىػػذه الد ارسػػة كلػػى التعػػرؼ كلػػى الػػدكر الػػذم تقػػكـ بػػو السااسػػة الرارةاػػة اإس ػراياماة تةػػاه

دكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ ،ككافاػػة اسػػترداـ القػػكة النال ػػة ػػف قبػػؿ ك ازرة الرارةاػػة اإس ػراياماة كطراقػػة

كدارتيػػا كتكظافيػػا فػػي التعا ػػؿ ػػع دكؿ ػػكض الناػػؿ ،كتكضػػاح العكا ػػؿ التػػي دفعػػت (كس ػراياؿ) با رػػذ
بسااسة القكة النال ة ،كسبؿ ت سانيا ،كىي تتشابو كلى د ا ع د ارسػة كضػا ي  2015التػي ىػدفت

تن ػػاكؿ السااس ػػة الرارةا ػػة اإسػ ػراياماة ب ػػالتركاز لم ػػى تكةياتي ػػا ف ػػي الق ػػارة اإفراقا ػػة لا ػػة كدكؿ الق ػػرف
اإفراقي راصةن ،كأاضان دراسة شقماة  2013التي ىدفت كلي كبراز أسػباب اتىت ػاـ اإسػرايامي ب نطقػة

القرف اتفراقي ،ف رثؿ تسماط الضكء لمػي ا ىػداؼ ا ناػة كالسااسػاة كاتقتصػاداة ،ػع اسػتعراض
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ا لاات كال دارؿ التي انتيةتيا (كسراياؿ) لتنفاذ سااستيا بال نطقة كت كاف لثقاتيا دكلاان ،كلكف دراسة

سنامس 2008 ،ىدفت لمتعرؼ كلى فكرة الدبمك اساة العا ة كالقكة النال ة.
ما تتميز بو ىذه الدراسة الحالية عن الد ارسات السابقة:
ىػػك

اكلتيػػا الكشػػؼ لػػف أ ػػد الةكانػػب ياػػر التقماداػػة لمقػػكة بكػػؿ ككناتيػػا ،العسػػكراة كياػػر

العسكراة ،أت كىك القكة النال ة ،كىك فيكـ خرذ اظير في ا دب ال عني بالعثقات الدكلاة لمى ن ػك
ياػػر سػػبكؽ ،فػػي

اكلتيػػا باػػاف فالماػػة اسػػترداـ القػػكة النال ػػة فػػي ت قاػػؽ أى ػداؼ السااسػػة الرارةاػػة

اإسػراياماة فػػي نطقػػة دكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ اػػث لػػـ ت ػػاكؿ أم ػػف الدارسػػات السػػابقة باػػاف ػػدل
ػر ػػف
تكظا ػػؼ (كسػ ػراياؿ) لمق ػػكة النال ػػة ف ػػي ت قا ػػؽ أى ػػدافيا ف ػػي دكؿ ةن ػػكب ػػكض النا ػػؿ ،كأف كثا ػ ان

الدراسات السابقة أظيرت تسماط الضكء لمى دكر القكة النال ة في ال شػيد السااسػي كاإقما ػي كالػدكلي
كأف القكة النال ة تعت د لمى صادر ذات ةاذباػة كتػأثار لمػى ا رػراف تت ثػؿ بالثقافػة ،القػاـ السااسػاة
كالسااسػػات الرارةاػػة ،ك ػػدل قػػدرة (كس ػراياؿ) لمػػى ارت ػراؽ دكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ كت قاػػؽ أىػػدافيا

ال رةكة ف رثؿ سااستيا النال ة .وكذلك استخالص الدروس والعبر ومعرفة كيفية مواجهة السياسة
اإلسرائيلية في دول جنوب حوض النيل والحد من هذه السياسة.

ثامناً :مصطمحات الدراسة.

لرفيػػا س نػػامس بأنيػػا سالقػػدرة لمػػى التػػأثار فػػي ا ىػػداؼ ال طمكبػػة ،كترااػػر سػػمكؾ
 .8القــوة الناعمــةٌ :
ا رراف لند الضركرة ،أ ا اقتراف القكة بصفة (النال ة) ،فئنيا تدثر القدرة لمى ال صكؿ لمػى
ا تراد ف رثؿ اإقناعس (نام.)20 :2004 ،

كاعرفيػػا سةػػاف ل ػي“ بأنيػػا سالقػػدرة لمػػى رمػػؽ التفضػػاثت كالصػػكر الذىناػػة لمػػذات لػػف طراػػؽ

ال صػ ػ ػ ػ ػػادر الر زاػ ػ ػ ػ ػػة كالفكراػ ػ ػ ػ ػػة كالتػ ػ ػ ػ ػػي تػ ػ ػ ػ ػػددم كلػ ػ ػ ػ ػػى ترا ػ ػ ػ ػ ػرات سػ ػ ػ ػ ػػمككاة فػ ػ ػ ػ ػػي أفعػ ػ ػ ػ ػػاؿ ا ر ػ ػ ػ ػ ػرافس.
(.)Vasilevskyte,2013:147
أاض ػان لػػرؼ (قاسػػـ) القػػكة النال ػػة :سىػػي اسػػترداـ ال صػػادر النال ػػة لمقػػكة ،ك ػػا فػػي ال ثمػػث

الذىبي لمى صػعاد ال بػادو كالسػمطة كال ػكارد ،لمتػأثار فػي سػمكؾ ا رػراف لم صػكؿ لمػى النتػايج التػي
نرادىا لف طراؽ ا ارادكفس (قاسـ.(12 :2013 ،
كاقكؿ سفرانؾ فاابرتس :أف التعراؼ الكاسع لمقكة النال ة اأتي ف نظراة العثقػات الدكلاػة التػي
تشػػار كلػػى ت قاػػؽ ا ىػػداؼ الدكلاػػة لػػف طراػػؽ اإقنػػاع كالتعػػاكف بػػدتن ػػف اسػػترداـ القػػكة ال سػػم ة أك
العقكبات اتقتصاداة كيارىا ف أشكاؿ اإكراه ).)Frank, 2008: 5:6
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القوة الناعمة :ىي القدرة لمى التأثار كةذب ا رراف باإقنػاع ،كلػاس بػاإكراه كلػى ال سػار الػذم ار يػدـ
ص ػػالح الدكل ػػة ككااني ػػا باس ػػترداـ كس ػػايؿ ت تص ػػؿ كل ػػى التكظا ػػؼ دكات الق ػػكة الص ػػمبة يا ػػر كس ػػايؿ

اإةبار ال ادم.

 .2السياسة الخارجية:
أف التركاػ ػ ػػب المرػ ػ ػػكم كاتصػ ػ ػػطث ي لمسااسػ ػ ػػة الرارةاػ ػ ػػة تتكػ ػ ػػكف ػ ػ ػػف كم تػ ػ ػػاف( :السااسػ ػ ػػة)

ك(الرارةاة) ككم ة (سااسة) تدشر لنا ،ف ة مة ا تدشره ،ذلؾ السمكؾ الذم اراد بػو تعراػؼ أ ػ انر ػا،
برػػض النظػػر لػػف ال سػػتكل الػػذم انطمػػؽ نػػو ذلػػؾ السػػمكؾ أ ػػا كم ػػة (الرارةاػػة) فاقصػػد بيػػا تكصػػاؼ

السمكؾ بأنو كةو كلى الرار ت ا انز لو لف السمكؾ الدارمي (في ي.)2001:21 ،
أ ا التعراؼ الذم اقد و ةا س ركزناك اث اررج ال فيكـ لف بعده التةدادم نسػباان ،كاقػارب

الكاقػػع ال م ػػكس كالبعػػد العم ػػي لمظػػاىرة فاقػػكؿ سبػأف السااسػػة الرارةاػػة تعنػػي التصػرفات السػػمطكاة التػػي
تترذىا ال كك ات أك تمتزـ باتراذىا كأ ا ال افظة لمى الةكانب ال ريكبة فػي البايػة الدكلاػة أك لترااػر

الةكانب يار ال ريكبة فاياس ).)N. Rosenau, 1974:6

ككػػذلؾ لػػرؼ كدلسػػكي السااسػػة الرارةاػػة لمػػى سأنيػػا نظػػاـ ا نشػػطة الػػذم تطػػكره ال ةت عػػات

لترااػر سػمككاات الػدكؿ ا رػرل قا ػو انشػطتيا طبقػػا لمبايػة الدكلاػة كفػي ىػذا اإطػار أف ىنػاؾ ن طػػاف
أساساف ف ا نشطة :ال درثت كال ررةاتس ).(Jeorge 1962:6
ويعــرف الباحــث :السااسػػة الرارةاػػة بأنيػػا سػػمكؾ أك ة كلػػة سػػمككاات اكػػكف صػػدرىا الدكلػػة ،كىػػذا
السمكؾ اكصؼ بأنو رارةي ،كذلؾ أنو كةو كلى الرار ف ك دات النظاـ الدكلي.
 .8دول جنوب حوض النيل:
اعبر نير الناؿ ف رثؿ أراضايا ك دكدىا ،كىي ػف ضػ ف دكؿ قػارة أفراقاػا
ىي الدكؿ التي ي
ك ف أىـ ىذه الدكؿ :الككنرك ،كأراتاراا ،كبكركندم ،ككاناا ،كأثاكباا ،كركاندا ،كأكيندا ،كتنزاناػا ،كتكاةػو

ىذه الدكؿ لددان ف الت داات نيا تزااد ألداد الس ٌكاف ،كتقاسـ ال ػكارد ال اياػة بػاف الكثاػر ػف البمػداف،

كإاةػاد مػػكؿ ليػػذه ال شػػاكؿ اةت عػت دكؿ ػكض الناػػؿ لػػاـ  1999إنشػاء بػػادرة ػػكض نيػػر الناػػؿ
لمترمب لمى الت داات ،كلثستفادة ف ال نافع كالفرص ال تا ة ليـ ،كل مت كنةازات ىذه ال بادرة لمى
تن اة نطقة كض نير الناؿ لف طراؽ زاادة الكلي ف أةؿ ضركرة التعاكف لثستفادة القصػكل ػف

اػػاه النيػػر كترطاػػة اةػػة دكؿ ال ػػكض ػػف الطاقػػة ،كالرػػذاء ،كال ػػاء ،ك ػػا تض ػ ٌ نت ال بػػادرة شػػاراع
لداػػدة ،ثػػؿ شػػركع ال ػربط بػػاف أثاكباػػا كالسػػكداف فػػي ةػػاؿ النقػػؿ ،ك شػػاراع سػػتة عات ال اػػاه التػػي
تتضػ ف  1400كامػػك تر ربػػع ػػف ا ارضػػي الزرالاػػة ،ك ػػا ترٌكػػز ال بػػادرة أاضػان لمػػى تعزاػػز الكفػػاءات
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ينا ػ ػػة إدارة ال ػ ػ ػكارد ال ايا ػ ػػة كتطكارى ػ ػػا ،كبن ػ ػػاء التع ػ ػػاكف كالثق ػ ػػة ب ػ ػػاف دكؿ ػ ػػكض النا ػ ػػؿ
كالق ػ ػػدرات ال ٌ
(.)www.nilebasin.org.Retrieved20-10-2017
 .8القوة الصمبة:

لػ ٌػرؼ (اػػاف )11 ،2013 ،القػػكة الصػػمبة :سىػػي اسػػتع اؿ القػػكة العسػػكراة لفػػرض اإدارة كتػأ اف
ال صالحس.
ككذلؾ لرؼ ( داف(29 :2010 ،القكة الصمبة :سبأنيا ظير ػف ظػاىر القػدرة لمػى كنةػاز
أىدافنا لبر التأثار في طراقة تعرؼ ا رراف”.
كقػػد لػ ٌػرؼ (الةاسػػكر )491 :2009 ،القػػكة الصػػمبة :سبانيػػا تشػػار كلػػى القػػكة العسػػكراة كارادة
استردا يا بصكرة قسراةس.
أك

كلػ ٌػرؼ ( ػػداف )31:2013،سبأنيػػا اسػػترداـ قػػكة العصػػا ،أم الترىاػػب ،أك قػػكة الةػػزرة،
الترياػػب ،ككثى ػػا اػػدثراف بػػا رر لػػف طرا ػؽ كاةػػاد ػػدثر رػػارةي ،اػػددم كلػػى أ ػػداث كقػػؼ عػػاف
با رر قضاة عانة ،كالقكة الصمبة ىي قكة التأثار ف الرارجس.
ويمكن القول ان :القكة الصمبة بأنيا ال فيكـ التقمادم الذم انبع أساسان ف القدرات اتقتصاداة

كالعسكراة فيي تعت د لمى العناصر ال اداة ،كلنصر اإكراه بدتن ف العناصر ال عنكاة كالةاذباة ك ا
ىك ال اؿ في القكة النال ة.
 .0القوة الذكية:
القػػكة الذكاػػة بأنيػػا سالقػػدرة لمػػى الة ػػع بػػاف القػػكة الصػػمبة كالنال ػػة فػػي اسػػتراتاةاة

لػ ٌػرؼ ناا"
كا دة لمتأثار في ا رراف”.

لرؼ ركز الدراسات اتسػتراتاةاة كالدكلاػة فػي كاشػطف ( )CSISالقػكة الذكاػة بأنيػا الػنيج
كقد ٌ
الذم ادكد لمى ضركرة كةكد ةاش قكم ،كلكػف تسػتث ر بكثافػة فػي الت الفػات ،كالشػراكات كال دسسػات
ف ة اع ال ستكاات ).)Richard. 2007:35
لرفت (ىاثرم كمانتكف) القكة الذكاة سبأنيا تسرار كؿ ا دكات التي تتكفر لدل الكتاات ال ت دة
كقد ٌ
اء أكانت اتقتصاداة كالعسكراة كالسااساة كالقانكناة كالثقافاة كاإلث اة ،كالب ث لف
ا راكاة سك ن

ا داة ال ثي ة ف باف ىذه ا دكات ب ا اتناسب ع كؿ كضع دكليس ( ركز ال رب النال ة لمدراسات،

.)19:2014
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كف القكة الذكاة استراتاةاة تكظاؼ القكتاف عا القكة الصمبة كالقكة النال ة كتكةايايا في سار

كا د ف أةؿ ت قاؽ ا ىداؼ بأفضؿ النتايج ،ف ت قاؽ ا ىداؼ ت اتـ داي ػان بػالقكة الصػمبة أك القػكة

النال ة لذلؾ اةب الة ع باف القكتاف عان في خف كا د.

تاسعاً :تقسيمات الدراسة:

انقسمت الدراسة إلى خمسة فصول رئيسية وىي عمى النحو اآلتي:

 الفصل األول :اإلطار العام لمدراسة:
 الفصل الثاني :القوة الناعمة مفيوميا وتطورىا:

 -ال ب ث ا كؿ :التأصاؿ النظرم لتعراؼ القكة النال ة.

 ال ب ث الثاني :الةذكر التاراراة لنشأة كتطكر فيكـ القكة النال ة. -ال ب ث الثالث :استراتاةاة استرداـ القكة النال ة.

 -ال ب ث الرابع :الن اذج الدكلاة في استرداـ استراتاةاة القكة النال ة.

 الفصل الثالث :القوة الناعمة في السياسة الخارجية اإلسرائيمية:
 ال ب ػػث ا كؿ:كض الناؿ.

ػػددات القػػكة النال ػػة لمسااسػػة الرارةاػػة اإس ػراياماة فػػي نطقػػة ةنػػكب

 ال ب ػػث الثػػاني :ال ػػددات اتقتصػػاداة كا ناػػة لمسااسػػة اإس ػراياماة فػػي نطقػػة ةنػػكبكض الناؿ.

 الفصل الرابع :اإل نجازات اإلسرائيمية في دول جنوب حوض النيل:

 ال ب ث ا كؿ :ظاىر القكة النال ة لمسااسة اإسراياماة تةاه دكؿ ةنكب كض الناؿ. ال ب ث الثاني :نةزات القكة النال ة اإسراياماة في دكؿ ةنكب كض الناؿ. -ال ب ث الثالث :القكة النال ة اإسراياماة كارتراؽ ا ف القك ي العربي.

 الفصل الخامس :تحديات القوة الناعمة اإلسرائيمية في القارة األفريقية:
 ال ب ث ا كؿ :ت داات العثقات العرباة اإفراقاة. -ال ب ث الثاني :الة الات كا

زاب الكطناة في أفراقاا.

 -ال ب ث الثالث :ت داات التنافس الدكلي كاإقما ي في أفراقاا.
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الفصل األول
القىَ الهاعنُ مفهىمها وتطىرها
 انمبحث األىل :انخأصٍم اننظسي نخعسٌف انقية انناعمت.
 انمبحثث اناثاسنً :انوثرىز انخازٌ ٍثثت ننتثأة ىحطثيز مقوثيو انقثثية
انناعمت.
 انمب حث اناانث :اسخساحٍوٍت اسخ داو انقية انناعمت.
 انمبحث انسابع :اننماذج اندىنٍت فثً اسثخ داو اسثخساحٍوٍت انقثية
انناعمت.

المبحث األول
التأصيل النظري لتعريف القوة الناعمة
تمييد
اعد فيكـ القكة أ د أىـ ال فاىاـ في العثقات الدكلاة كال فسػر ا ساسػي الػذم ا كػف اتلت ػاد

لماػو فػػي فيػـ التفػػالثت الدكلاػة كال كاقػػؼ التػي تترػػذىا الفكالػؿ ال رتمفػػة ،كتظيػر أى اػػة ذلػؾ فػػي فيػػـ
بناء لمى قكتيا ال اداة كال عنكاة.
الصرالات الدكلاة ،ككافاة تةاكب ا طراؼ فايا ن
كاف ال فيكـ التقمادم لمقكة ىك فيكـ القكة الصمبة ب ا اشػ ؿ القػكة العسػكراة كالقػكة اتقتصػاداة
با سػػاس ،كالػػذم تبنتػػو ال درسػػة الكاقعاػػة كتػػـ فيػػـ التفػػالثت الدكلاػػة ػػف رثلػػو لفتػرات طكامػػة .كاعت ػػد
با سػػاس لمػػى قػػدرات الدكلػػة ال اداػػة كقػػدرتيا لمػػى تكظافيػػا إةبػػار رصػػك يا لمػػى اتبػػاع ػػا تنشػػده،

كبالتالي ت قاؽ أىدافيا ك صال يا ،كلمى الصعاد ا رر ،تبنى خرػركف فيػكـ القػكة النال ػة لمػى أنيػا
ػػف قك ػػات القػػكة التػػي تعتبػػر القػػكة النال ػػة أ ػػد أىػػـ ككنػػات القػػكة التػػي تسػػتند لمايػػا الفكالػػؿ الدكلاػػة

ال رتمفػػة ،كلقػػد لعػػب فيػػكـ القػػكة النال ػػة دك انر ىا ػان فػػي السااسػػة الرارةاػػة ا راكاػػة ،كلكنػػو بعػػد ذلػػؾ
تكسع ال فيكـ بشكؿ كبار ،كالت دت لماو الدكؿ بشكؿ أكبر كأصب ت ركنان ػف أركػاف القػكة لكثاػر ػف
الدكؿ التي تسعى لرمؽ كاف ليػا لمػى السػا ة الدكلاػة ػف بانيػا الصػاف كالينػد كتركاػا ك(كسػراياؿ) فػي

دكؿ نطقة كض الناؿ (.)S. Nye ,1990: 153-171

نقػػدـ فػػي ىػػذا ال ب ػػث تأصػػاثن ليػػذا العمػػـ براػػة كلانػػة ال شػػترماف ف ػي ىػػذا ال قػػؿ لمػػى ارتاػػاد خفاقػػو

كنبدأ بتعراؼ القكة ،كالقكة النال ة في المرة كاتصطثح ،كذلؾ لمى الن ك ا تي:

تعريفات القوة والقوة الناعمة:
 القوة في المغة:

كف عنػى القػكة فػػي ال عػاةـ العرباػة ضػػد الضػعؼ ،كة عيػا ًقػكل ،أ ػا فػي المرػػة اإنكمازاػة فػػئف

كم ة  Powerأركذة ف الكم ة الفرنساة  Poivoitال ن ػدرة ػف أصػؿ تتانػي التػي تعنػي ليركاػان القػدرة
كال كنػػة كاتسػػتطالة ،كم ػػة  Powerالتػػي يالبػان ػػا تتػػرةـ كلػػى العرباػػة (بالسػػمطة) تشػػت ؿ لمػػى عناػػاف

ا كؿ انطػكم لمػػى عنػى القػػكة ،فاقػاؿ :ػػثثن القػكة العسػػكراة أك قػكة ا فكػػار أ ػا ال عنػػى الثػاني فانطػػكم
لمى دتلة سااساة أك قانكناة

.)126

ددة .فاقاؿ ثث السمطة السااساة أك السمطة الفرداة (ا سكد:1990 ،

ً
ػكم ،كالة ػػع أقكاػػاء ،كاتسػػـ قػػكةه ،كىػػي نقػػاض
فػػي ال عػػاةـ العرباػػة تػػأتي ػػف :اقػػكل ،فيػػك قػ ه
الضعؼ ،كتككف في البدف كالعقؿ في اإنساف كالدابة ،كالة ع قيكل كًقك( .زرندح.)209 :2007،
19

اقكؿ لز كةؿََ﴿ :ا َحًَُْٰ خُزِ انْكِرَابَ تِقُىَّجٍ﴾ (سكرة راـ ،خاة  ،)12:أم :بةد كلكف ف ا﵀ (ابف نظكر:
.)344
عرفيا كبف فارس بأف س القاؼ كالكاك كالتاءس أصثف تبااناف ،ادؿ أ دى ا لمػى الشػدة كرػثؼ
ا ٌ
الضعؼ ،كا رر لمى رثؼ ىذا كلمى قمة رار ،فا كؿ القكة ،كالقكم :رثؼ الضػعاؼ ،كأصػؿ ذلػؾ
ف القكل ،كىي ة ع قكة ف قكل ال بؿ ،كاؿ قكم :الذم أص ابو كابمػو أقكاػاء ،كال قػكم :الػذم اقػكم

كتره ،كرةؿ شداد القكل ،أم :شداد أسر الرمؽ (ابف فارس.)36 ،1991 ،
اعرفي ػ ػػا الس ػ ػػكاطي :سبأني ػ ػػا الق ػ ػػدرة كالس ػ ػػمطاف كالرمب ػ ػػة كال نع ػ ػػة ،كأس ػ ػػبابيا ػ ػػف ػ ػػاؿ كلش ػ ػػارة
كلتادس (السكاطي.)33 :1985 ،
تػػـ اسػػترداـ ال صػػطمح لمتػػأثار لمػػى ال ػرأم اتةت ػػالي كالعػػاـ كتراا ػره ػػف رػػثؿ قن ػكات أقػػؿ

شفافاة نسباان كالضرط ف رثؿ ال نظ ات السااساة كيار السااساة س (.)S. Nye 45:2012
 القوة اصطالحاً:

اتفؽ البا ثكف في اداف العثقػات الدكلاػة لمػى أف القػكة تعنػي القػدرة لمػى الػت كـ كالتػأثار فػي

س ػػمكؾ الرا ػػر ػػف الك ػػدات الدكلا ػػة ا ر ػػرل ب ػػا ار ػػدـ ص ػػال يا ،أك ت قاقػ ػان لألى ػػداؼ الت ػػي تس ػػعى

كلايا (ترافكر.)217 :1985 ،

ارل سسباك افس أف القكة تعنػي سالبقػاء لمػى قاػد ال اػاة ،كالقػدرة لمػى فػرض كرادة الشػرص لمػى

ا رػراف كال قػػدرة أاض ػان لمػػى ك ػػثء ىػػذه اإرادة لمػػى أكليػػؾ الػػذاف ت قػػكة ليػػـ كا كاناػػة كةبػػار ا ر ػراف

ذكم العقؿ ا قؿ لمى تقداـ التنازتتس (ىاية الب كث العسكراة.)12:1990 ،

أ ػػا الق ػػكة النال ػػة تع ػػد ػػف ال ص ػػطم ات ال داث ػػة ف ػػي ال ق ػػؿ ا ك ػػادا ي كالرط ػػاب السااس ػػي
كاإلث ػي كقػػد شػػيدت انتشػػا انر كاسػػع النطػػاؽ ،ىػػك صػػطمح ػػداث فػػي لمػػـ السااسػػة ،فػػالقكة النال ػػة
تعت د لمى الةذب كاتستقطاب ،كىي نقاض القكة الرشنة.

ك ا أف القكة النال ػة ىػي القػدرة لمػى الةػذب كاتسػتقطاب المػذاف ادداػاف كلػى الت ارضػي كا كػف
أف تةعؿ ا رراف ا تر كف قا تؾ ك ثمؾ كافعمكف ا تراد (.)Steven, 2007:91
فئف سةكزاؼ نامس كضػح فيػكـ القػكة النال ػة كال ػكارد التػي تعت ػد لمايػا ىػذه القػكة ،فيػي قػدرة
دكلة لم صكؿ لمػى ػا تراػد لػف طراػؽ أشػااء ةاذبػة بػدتن ػف اإةبػار ،كأف ال ػكارد التػي تعت ػد لمايػا

القػػكة النال ػػة تت ثػػؿ بالثقافػػة كالقػػاـ السااسػػاة الب ارقػػة كالسااسػػات الرارةاػػة القاي ػػة لمػػى ال ػكار كالتعػػاكف
كاتلت اد ال تبادؿ (.)Previous reference , 2007:32
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كلرفيػػا " لػػكرك كثاػػاؿس فػػي كتابي ػػا س الةاكبكلاتاػػؾس بأنيػػا :س قػػدرة الفالػػؿ لمػػى أف افػػرض نفسػػو
ٌ
كن كذج ا تذل لمتنظاـ السااسي اتةت الي كك ا ؿ لػكاء قػاـ ككناػة ،كىػي لا ػؿ أساسػي لكػؿ سااسػة
قكة في الكقت ال الي “ (.)Pascal lorot,1997:103
كتعرؼ القكة النال ة بأنيا :العناصر ال سػتع مة ػف قبػؿ فالػؿ سااسػي( :دكلػة ،نظ ػة دكلاػة،

شركة ،شبكة لم ةت ع ال دني) ف أةؿ التأثار بشكؿ يار باشػر لمػى فالػؿ خرػر برػرض

مػو لمػى

تبني كةية نظره ،كت قاؽ ار او دكف الشعكر بالطابع اإةبارم ليذه العثقػة فيػي ة كلػة قػكل نافػذة
تتسمؿ كلى البنى ،كتت ركز أساسان في ال ةاؿ الثقافي :فنكف كأن اط ااة كصكر ذىناة

كىنالؾ بعض التعاراؼ لمقكة النال ة تعت د لمى صادر القكة في تكضاح فيكـ القكة النال ة فاعرفيا
سةاف ليس بأنيا :سالقدرة لمى رمؽ التفضاثت كالصكر الذىناة لمذات لف طراؽ ال صادر الر زاة
كالفكراة ،كالتي تددم كلى ترارات سمككاة في أفعاؿ ا ررافس (.)Vasilevskiy, 2013:147

ك ف ةية أررل فئف ىناؾ تعراؼ ارل أف القكة النال ة ىي استرداـ ال صادر النال ة لمقكة

ك ا في ال ثمث الذىبي لمى صعاد ال بادو كالسمطة كال كارد ،لمتأثار في سمكؾ ا رراف لم صكؿ
لمى النتايج التي نرادىا لف طراؽ ا ارادكف (قاسـ.)12 :2013 ،
القػػكة النال ػػة ىػػي أكثػػر ػػف ةػػرد اإقنػػاع أك القػػدرة لمػػى اسػػت الة النػػاس بال ةػػة ،فيػػي أاض ػان

القدرة لمى الةذب ،كالةذب كثا انر ا اددم كلى اإذلاف ( داف.)28 :2013،

كف ةعؿ ا رركف ارادكا ا تراده أنت ،ىك ا اس ى بالقكة النال ة بيذه الطراقة تكسب الناس

بدتن ف كةبارىـ ،فئذا استطعت أف أةعمؾ تراد أف تفعؿ ا أراد أنا ،فعندىا لف اككف لمى كةبارؾ

لمى أف تقكـ ب ا ت تراد أف تقكـ بو فالدكلة التي تت تع بيذا النكع ف القكة ا كف أف ت قؽ ال ررةات

التي ترادىا في السااسات العال اة ف دكتن أررل تراد كتباليا ،كبيذا ال عنى تككف القكة النال ة قاي ة

أساسان لمى القدرة لمى تشكاؿ أفضماات ا رراف (بكل ا ة.)59 :2011،

القا ي ل فيكـ القػكة النال ػة ػف ًقبػؿ البػا ثاف كصػناع القػرار ػف
كىناؾ ث ة نكع ف التفضاؿ ى
أصػ ػ اب النزل ػػة ا رثقا ػػة ،كذ ا ػػتـ ط ػػرح ال في ػػكـ ل ػػادة بالتب ػػاره اق ػػدـ ب ػػداث لمسااس ػػات القاي ػػة لم ػػى
ا شكاؿ ا كثر لنفا كلداياػة لتكظاػؼ القػكة ،كت أف الكاقػع اشػار كلػى تشػابو القػكة النال ػة ػع ا شػكاؿ

ا ررل لمقكة في ك كاناة استردا يا كتكظافيا يراض ةادة أك ساية ،فالتكةو ف رثؿ تشكاو العقكؿ
لاس بالضركرة أفضؿ ف التكةاو ف رثؿ تشكاو ا بداف (.)Nye, Think again soft power

بد ف قبكؿ ال ي تمقي ،كقبكؿ ال ي تمقي ارتبط بأف
ك تى تستطاع القكة النال ة ت قاؽ أيراضيا ت ى
ياطرح لو ا اريب بو فعند ا نقاس القكة ب عااار تراار سمكؾ ا رراف فئف لمانا أف نعرؼ أكتن ػا ىػي
ا شااء التي افضمكنيا كات فسنككف رطياف في عرفة قكتنا (طي.)13:14 :2011،
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المبحث الثاني
الجذور التاريخية لنشأة وتطور مفيوم القوة الناعمة
تمييد
اعد فيكـ القكة أ د ال فاىاـ ال ركزاة في العثقات الدكلاة نذ ً
الق ىدـ بالريـ ف تطكره ف فتره
ي
ز ناة ررل ،كفقػان لمسػااؽ ال ػاط كالعكا ػؿ الدكلاػة ال ػدثرة لمػى طباعتػو فػئف فيػكـ القػكة ىػك ال فسػر

ا ساسػ ػي ال ػػذم ا ك ػػف اتلت ػػاد لما ػػو ف ػػي في ػػـ التف ػػالثت الدكلا ػػة ،كال كاق ػػؼ الت ػػي تتر ػػذىا الفكال ػػؿ

ال رتمفة ،اث كاف ال فيكـ التقمادم لمقكة ىك القكة الصمبة التي تعت د با ساس لمى ال قػدرات ال اداػة
لت قاػػؽ ا ىػػداؼ كال صػػالح ،كىػػذا ػػا أثبتت ػو ال درسػػة الكاقعاػػة ،ك فيػػـ التفػػالثت الدكلاػػة ػػف رثلػػو،

تطكر فيكـ القكة كتعددت اتةاىاتو لمى ر التاراخ تى العصر ال داث كالتقدـ التكنكلكةي ،كظيكر
صػػطم ات ك فػػاىاـ ةداػػدة فػػي العثقػػات الدكلاػػة ،فقػػد ظيػػر فيػػكـ ةداػػد لمقػػكة ىػػك القػػكة النال ػػة التػػي

تعت د لمى العناصر يار ال اداة كالةذب في ت قاؽ أىدافيا.
اث ياعد صطمح القكة النال ة داث العيد ،كاعني أف تككف لمدكلػة قػكة رك اػة ك عنكاػة ػف
رػػثؿ ػػا تةسػػده ػػف أفكػػار ك بػػادو كأرػػثؽ ،ك ػػف رػػثؿ الػػدلـ فػػي ةػػاتت قػػكؽ اإنسػػاف كالبناػػة
الت تاة كالثقافة كالفف،

ا اددم با رراف كلى ا تراـ ىذا ا سمكب ،كاإلةاب بو ثـ اتباع صادره.

فػػي قابػػؿ ذلػػؾ ،لػ ٌػرؼ الفثسػػفة كالسااسػػاكف القػػد اء القػػكة النال ػػة بتعػػابار تعػػددة ،نيػػا :ػػثثن التػػأثار
كاإقناع كالثقافة كالن كذج ،ف رثؿ التركاج ليا لبر استرداـ ال اكانة اإلث اة ال كةيػة ،كاتلت ػاد
لمى اإلثـ الرس ي الذم تعده الدكؿ كا ةن لمدا قراطاة.

تطور مفيوم القوة الناعمة:
أف عظػػـ فاصػػؿ التػػاراخ صػػكية لمػػى أسػػاس كزف كػػؿ دكلػػة فػػي العثقػػات الدكلا ػة ،قاس ػان

بػػالقكة العسػػكراة التػػي تػػت كـ بيػػا أم :الةاػػكش ال دربػػة كال نتظ ػػة ،كا سػػم ة ال تفكقػػة ،كةمػػد الةن ػػكد
كال قاتماف ك ياراتيـ ،كت أف ىذا ال عاار -العسكرم  -لـ اعد اس ان أك فرادان في ر مة ا بعد ال رب

الباردة ،بؿ لرب ا أصبح لبيان اقتصاداان ،ك صدر نزاؼ بشرم ك ادم ،قد اددم لمضعؼ كالتراةع كرب ا

لثنياار ( ركز ال رب النال ة لمدراسات.)73:74 :2014 ،

ك ػػا اػػدؿ أاض ػان لمػػى ضػػعؼ العا ػػؿ العسػػكرم كأف القػػكة العسػػكراة تبقػػى تعػػاني ػػف الضػػعؼ

الػػذم ىػػك فشػػؿ القػػكة العسػػكراة فػػي كثاػػر ػػف ال كاضػػع تػػى قبػػؿ ظيػػكر فيػػكـ القػػكة النال ػػة ،فالقبايػػؿ

الةر اناة ثث ،كلشدة بأسيا القتالي ت كنت ف اةتااح القارة ا كركباة في القرف اؿ 4-ال اثدم كلكف

ع ذلؾ تـ استاعابيا تدراةاان ف قبؿ الطرؼ ال يزكـ ،ك ا أف ال ركؿ ت كنػكا ػف السػاطرة لمػى ركػز
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الرثفة في برداد في القرف الثالث لشر سنة  1258بقكة الساؼ ،كلكف ع ذلؾ تـ تذكابيـ كأسػم تيـ

تدراةاان تى أصب كا ةزءان ف النساج اإسث ي العاـ ،ك ا لاد ةس ان يرابان لنو

(لبد السثـ.)15 :2015،

ككذلؾ كاف لمفاتاكاف قكةه نال ةه ريـ تسادؿ سستالافس السارر :کـ فرقة لسكراة ا مؾ البابا؟
فئف دكلة الفاتاكاف ثاؿ لمى ت قاؽ القكة النال ة ف دكلة ت ت تمؾ أم ك كاناات لسكراة أك
اقتصاداة (نام.)30 :2007،
كاف انتصار ال عسكر الرربي بقاادة الكتاات ال ت دة ا راكاة لمى ال نظك ة الشاكلاة رثؿ
قبة ال رب الباردة اعت د لمى القكة العسكراة كترسانة الردع النككم كالصكاراخ العابرة لمقارات بقدر ا

كاف اعت د القكة النال ة ال ستندة كلى كسايؿ الدلااة كاإلثـ كأدكات الدبمك اساة العا ة ال دثرة ةدان

في اتةاىات النرب كالة يكر الراضعاف

نظ ة ال كـ الشاكلي ،ك ا ادكد لمى استرداـ القكة

النال ة باف اتت اد السكفاتي كالكتاات ال ت دة ا راكاة (لبد السثـ.)15 :2015 ،
ىك ا ت دث لنو س نامس في و
لقاء عو ،اث أضاؼ سنامس :بصفتي نايب سابؽ لػكزار الػدفاع
ا راكػي ت ا كػػف

ػػد أف اشػػؾ فػػي ػػدل عرفتػػي كاقنػالي بأى اػػة القػػكة العسػػكراة الصػػمبة كلكننػػا لػػف

نػػنةح بالسػػاؼ ك ػػده ،كلقػػد نة نػػا ب كاةيػػة اتت ػػاد السػػكفاتي لػػاس بػػالقكة العسػػكراة كالػػردع العسػػكرم

ف سب ،كلاس ف رثؿ ل ماات ال رب البػاردة ،بػؿ بسػبب القػكة النال ػة التػي قيػدر ليػا أف تسػالد فػي
ت كاؿ الكتمة السكفاتاة ف الدارؿ ،كلك استررؽ ذلؾ لشرات السناف (نام.)2009 ،
كىكػػذا بػػدأ صػػطمح القػػكة النال ػػة باتنتشػػار الكاسػػع فػػي ةػػاؿ العثقػػات الدكلاػػة كبراصػ وػة بعػػد
تراةع القكة العسكراة كالفشؿ ا راكي فػي أفرانسػتاف كبعػده العػراؽ ،فبػدأ ركػز الد ارسػات كالشرصػاات
السااسػػاة ا راكاػػة بالػػدلكة لترااػػر السااسػػة ا راكاػػة كالتكةػػو ن ػػك القػػكة النال ػػة كبراصػ وػة بعػػد فشػػؿ
اتندفالة العسكراة الصمبة

راكا في أفرانستاف كالعراؽ ك دكد تكصاات لةنة سباكر ىا متكفس.

(*)

كف فيكـ القكة النال ة تةذر في الثقافات العال اة في ال اضي كال اضر ،كقد دلت النرب

العم اة كالفكراة كالثقافاة في أرةاء العالـ نذ انتياء ال رب العال اة الثاناة لمى ا قؿ ك ا تزاؿ تدلك
تى اك نا ىذا كلى التعااش السم ي كالتفالؿ باف الثقافات ال رتمفة ،كالى ضركرة الترمي لف لرة القكة

كترماب ا اعرؼ الاكـ بالقكة النال ة لمى القكة الصمبة في العثقات الدكلاة (العزازم.)2013،

كقػػد ظيػػر ال فيػػكـ فػػي أدباػػات العثقػػات الدكلاػػة نػػذ طمػػع التسػػعانات ك طمػػع القػػرف اؿ،20-
كالتأكاػػد لمػػى أى اػػة ا دكات ياػػر العسػػكراة فػػي تنفاػػذ السااسػػات الرارةاػػة ،كقػػدرة الدكلػػة لمػػى التػػأثار

لمػػى يارىػػا ػػف الػػدكؿ كت قاػػؽ أىػػدافيا ك صػػال يا ػػف رػػثؿ التػػأثار الثقػػافي أك ا اػػداكلكةي (العمػػي،

.)23 :2016
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كبالريـ ف أف القكة النال ة فكػرة دصػمىة كةػكدة ك سػترد ة نػذ ً
القػ ىدـ كت أنيػا أصػب ت ػف
ال صػػطم ات كال فػػاىاـ ال داثػػة فػػي العثقػػات الدكلاػػة ركػػز الكاتػػب ا راك ػيس ةكزاػػؼ نػػامس لمػػى ىػػذا
ال صػػطمح فػػي كتاب ػو (كثبػػة ن ػػك القاػػادة) الػػذم أصػػدره بدااػػة التسػػعانات ػػف القػػرف ال اضػػي ،ثػػـ ألػػاد

استردا و في كتابو فارقة القكة ا راكاة لاـ  ،2002اث كضعو كعنػكاف فرلػي صػرار شػ ؿ لػددان
دكدان ػف الصػف ات بمػد لػددىا أربػع صػف ات ،كاف كػاف قػد اسػتردـ ال صػطمح فػي أكثػر ػف كػاف

فػػي كتابػػة ىػػذا ،تكس ػػع نػػام فا ػػا بع ػػد فػػي فيػػكـ الق ػػكة النال ػػة فػػي كتاب ػػو لػػاـ  2004بعن ػكاف (الق ػػكة
النال ة :كسامة النةاح في السااسة الدكلاة)( :باكار.)،2013/4/20 ،

أ ػػا البا ث ػػة سخن ػػا س ػػا كنزس أس ػػتاذة ػػادة الت ما ػػؿ ال ػػدفالي ف ػػي كما ػػة الد ارس ػػات العما ػػا لمب را ػػة

ا راكاػػة  NPSفقػػد رأت القػػكة النال ػػة بأنيػػا الةاػػؿ كالػػن ط ال اربػػع ػػف ػػركب ال سػػتقبؿ ،بػػالنظر كلػػى

تبدؿ كازاف ال ػركب العسػكراة التقماداػة ،كفشػؿ ن ػط ػرب ال ػدف ،كن ػط كاف ػة الت ػرد كتت اػز بأنيػا

تسػػػتيدؼ السػ ػػاطرة لم ػ ػى النػ ػػاس ػ ػػف رػ ػػثؿ الدبمك اسػ ػػاة العا ػ ػػة كاتتصػ ػػاتت اتسػ ػػتراتاةاة كل ماػ ػػات
ال عمك ات كالتثلب بال فػاىاـ كال شػالر بعاػدة لػف ا ػتثؿ كتػد ار ال ػدف ك ياة ػة ال كاقػع ،كالقكالػد

العسكراة كاسترداـ سثح الةك ،كيارىا ف ا سم ة ( ركز ال رب النال ة لمدراسات:2014،

.)57

ككفقان لتعراؼ سنامس لمقكة النال ة فاف كاردىا ىي:
 .1الثقافة (في ا اكف التي تككف فايا ةذابة لآلرراف).
 .2القاـ السااساة (لند ا اطبقيا بئرثص في الدارؿ كالرارج).

 .3السااسات الرارةاة (لند ا اراىا ا رركف شركلة كذات سمطة عنكاة ا رراف).
كا كػػف القػػكؿ كف القػػكة النال ػػة ذكرىػػا العداػػد ػػف الكتػػاب فػػي كتابػػاتيـ السااسػػاة كفػػي تعرافػػاتيـ

لمقػػكة كتقسػػا اتيـ ن ػكاع القػػكة ك صػػادرىا قبػػؿ س نػػامس ،ففػػي ثثثانػػات القػػرف ال اضػػي صػػاغ الفامسػػكؼ

كال فكر اتاطاليس أنطكناك ي ار شيس  1982-1937قد لرؼ أى اة نظراة الثقافة في دلفاتو الفمسفاة
ال ي ػة (دفػػاتر السػةف) الػذم تػأثرت بػػو أةاػاؿ ػػف اتنتماةناسػاا(*) الررباػػة كبراص وػة ال ػػافظكف الةػػدد
في الكتاات ال ت دة ا راكاة كأكركبا اث أكد أف أى اة الرأس الاة ت تستند كلى القكة كال اؿ كالسمطة

ف سب ،بؿ لمى لا ؿ القبكؿ الذم تككنو ثقافػة الطبقػة ال اك ػة فػي أذىػاف النػاس ،كأف ىنالػؾ صػ ارلان
ثقافاػ ػ ػان ب ػ ػػاف النظ ػ ػػا اف ال أرسػ ػ ػ الي كاتش ػ ػػتراكي تتطم ػ ػػب اس ػ ػػتنياض قنػ ػ ػكات رتمف ػ ػػة ككس ػ ػػايؿ اإل ػ ػػثـ،

(*) اتنتمةنساا ىي النربة ال ثقفة (بالثتاناة )intellegentia :ىـ طبقة اةت الاة تشارؾ في ل ؿ ذىني عقد ايدؼ
كلى تكةاو كنقد ،أك لعب دكر قاادم في تشكاؿ ثقافة ال ةت ع كسااستو قد تش ؿ اتنتمةنساا الفناناف ك عم ي ال دارس
ا كادا ااف كالكتاب كالص فااف كيارىـ

ف ياطمؽ لمايـ بشكؿ كاسع ،ثقفاف.
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كال دسسػات التربكاػة ،كالفكراػة ،بيػدؼ كنتػػاج ثقافػة بدامػة ل كاةيػة ثقافػة اليا نػػة النابعػة ػف قػاـ كفمسػػفة

الرأس الاة (ةكدت ،الةذكر التاراراة لنظراة القكة النال ة.)2014 ،

ككذلؾ ا كف القكؿ بأف س اكس فابرس قد سبؽ س نامس لند ا ت دث لف أنكاع القكة ،كذكر القػكة

الكاراز اة ،كىي كلى د ا تشار كلى القكة النال ة ،اث أف اكتساب القكة الكاراز اة لمى أم ستكل
افترض ا اتطمبو اكتساب القكة النال ة (الق طاني.)17 :2010 ،
ك تػػى سىػػانز

كرينت ػاكس،

دسػػس ال درسػػة الكاقعاػػة فػػي العثقػػات الدكلاػػة كػػاف قػػد أشػػار لمقػػكة

لرؼ القكة بأنيا ساطرة كنساف لمى لقؿ كأفعاؿ كنساف خرر (الةاسكر.)295 :2009،
النال ة لند ا ٌ

ك تى في الكتاات ال ت دة ا راكاة نفسيا لـ اكف س نامس أكؿ ف نادل باسترداـ ةاذباة القكة النال ة

بدتن ف التيداد العسكرم أك شف ال ركب بؿ سبقو فكركف كدبمك اسػاكف أ راكاػكف ك ػنيـ الدبمك اسػي

ال افظ ثقافاان سةكرج كانافس ،اث كتب اقكؿ :ا كف لأل راكااف أف اككف لدايـ ا اقكلكنػو لمنػاس فػي
أم كػ ػ ػػاف خرػ ػ ػػر كرب ػ ػ ػػا اصػ ػ ػػاركف أاض ػ ػ ػان صػ ػ ػػدر كليػ ػ ػػاـ لآلر ػ ػ ػراف (ةػ ػ ػػكدت ،ص ػ ػ ػ افة كلكتركناػ ػ ػػة،
.)2014/12/24

كا كف كلتبار السػاناتكر ا راكػي الشػيار سةػا س كلاػاـ فكلب اراػتس  1991-1905الػذم كػاف

رياس ػان لمةنػػة الشػػدكف الرارةاػػة فػػي الكػػكنةرس ا راك ػي ل ػػدة ثثثػػاف لا ػان  1975-1945ك دسػػس
برنا ج فكلبراات لم نح التعما اة كالتبادؿ الطثبي لاـ  1946الذم ا ؿ اس و ىك ا ب الشرلي ل ا

اء أكانػت فػي رطبػو دارػؿ
اس ى الاكـ بالقكة النال ة ،فقد دلا بئل اح نذ أربعانات القرف ال اضػي سػك ن
الكػػكنررس أـ فػػي الكتػػب التػػي ألفيػػا أـ فػػي قاتتػػو كلقاءاتػػو الصػ فاة ،دلػػا أف تكػػكف الكتاػػات ال ت ػػدة
قػػدكةن لمعػػالـ لػػاس باسػػترداـ القػػكة العسػػكراة ،بػػؿ فػػي ةػػاتت القػػاـ السااسػػاة كاإنسػػاناة كالعمػػكـ كالثقافػػة
ك قكؽ اإنساف (نام.)34 :2007،

أف القكة النال ة أك المانة تعني ىي فف اةتذاب ا رراف تمقاياان كلى نظاـ ػا باسػترداـ اإيػراء

الرالي ف الترياب كالترىاب ،كتعت د لمى ( :داف.)25:262013،
 .1كبيار ا رر بال رزكف الثقافي كال ضارم (الباية الدارماة).
 .2استث ار نتايج ا ل اؿ كاإنةازات ال رتمفة (الباية الرارةاة).

 .3استرداـ ا سالاب ا قؿ تكمفةن قااسان كلى التكمفة العسكراة كا ناة.
 .4الت اد الطرؽ التي تستدرج ا رر ف دكف أدنى قاك ة.

 .5الكسامة التي ت قؽ ا ىداؼ بطراقة سم اة كبأقؿ ضرر فازاايي

كف.

 .6البداؿ لف ا سالاب الصدا اة التي يالبان ا تترؾ خثاره سمباة كتشكؿ ت قان دافعان لمت رد.
 .7أداة استع اراة ةدادة برزت بعد انتياء ال رب الباردة.
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 .8كسامة داثة باد أص اب القكة لمساطرة كالتدةاف.

 .9أسمكب نالـ لمترمرؿ الصا ت كأ دث التراارات السااساة.
ك فيكـ القكة النال ة في قاقتو ،ىك فيػكـ كصػفي أكثػر ػف ككنػو عاػارم أك قا ػي تفضػامي

كتتشابو القػكة النال ػة ػع ا شػكاؿ ا رػرل لمقػكة فػي ا كاناػة اسػتردا يا أك تكظافيػا يػراض ةاػدة أك

سػػاية ػػف النا اػػة ال عااراػػة ،كقػػد اض ػ ى ػػف الصػػعب فػػي العػػالـ ال عاصػػر اسػػترداـ القػػكة العسػػكراة
لت قاؽ ا ىداؼ ،فعمػى الػريـ ػف ضػركرتيا أ اانػان ،أصػب ت صػعبة ةػدان كأ ػ انر كمفػان ةػدان ػف النا اػة
ال اداة كالبشراة ،كلكف ث ة قكة أرػرل أقػؿ كمفػةن كقػادرةن لمػى ت قاػؽ نفػس ا ىػداؼ لبػر القػكة النال ػة،
ك ا ت تكاو تمؾ القكة ف ثقافة كقاـ سااساة كسااساة رارةاة (الرفاعي.)22 :2016 ،
ا كننػػا القػػكؿ اف فيػػكـ القػػكة النال ػػة قػػد تعػػزز فػػي القػػاب ال ػػرب البػػارة اػػث ػػاكؿ اتت ػػاد

السكفاتي نشر الفكر الشاكلي ب قابؿ ذلؾ

اربة الكتاات ال ت دة ات راكاة ليذا الفكر بشتى الكسػايؿ

التكنكلكةاة ال تا ة.
كىنا ظير اترتثؼ باف القكة الصمبة التي تعت د لمى ىا نة العسكراة ،أم :الشػكؿ ال باشػر
كالقػػكة النال ػػة التػػي تعت ػػد لمػػى ىا نػػة العقػػكؿ كال اػػكؿ ،أم( :الشػػكؿ ياػػر ال باشػػر)  ،كلػػذاؾ لةػػأت
عظػػـ دكؿ العػػالـ كبراصػ وػة بعػػد انتيػػاء ال ػػرب العال اػػة ا كلػػى كالثاناػػة كظيػػكر دلػكات دكلاػػة تلت ػػاد

الكسايؿ السما ة في ؿ الصرالات الدكلاة ،كبراص وة بعد دكث رساير بشراة كاقتصاداة ىايمة نتاةة
ىػػذه ال ػػركب ،كذ تكلػػد شػػعكر لػػدل الػػدكؿ العظ ػػى بأى اػػة اليا نػػة كالرػػزك الثقػػافي دكف المةػػكء لمصػػداـ
ال سمح الذم سبب تدىكر في اقتصادااتيا كلتادىا العسكرم كالبشرم (ةكدت ،كنام.)2015 ،
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المبحث الثالث
استراتيجية استخدام القوة الناعمة
تمييد
كف اسػػترداـ القػػكة النال ػػة فػػي العثقػػات الدكلاػػة بػػات ػػف ال كاضػػاع ذات ا ى اػػة البالرػػة فػػي

ا كساط الدكلاة ،فأسمكب التيداد با سم ة النككاة ،كاسترداـ ا سػم ة التقماداػة فػي ال ػركب بػدأ اكاةػو
انتقادات سباب لدة أى يػا التكمفػة العالاػة التػي تتكبػدىا الػدكؿ ةػراء ال ػركب كا سػم ة النككاػة ،ك ػف
ةانب خرػر فػئف سػتكل الػد ار الػذم تنتةػو ال ػركب كت اػتثءـ ػع القػاـ كال بػادو ال داثػة التػي تػد ف

ب قكؽ اإنسػاف كا تػراـ الػركح البشػراة ،تسػا ا كأف القػكة النال ػة ػف ال كػف أف تػددم نفػس الػدكر أك

التػػأثار ال طمػػكب فا ػػا اتعمػػؽ بترااػػر سااسػػة دكلػػة ػػا لصػػالح دكلػػة أرػػرل ،كىػػذا أ ػػد ا سػػس التػػي تقػػكـ

لمايا ال ركب كأيمب الصرالات ال سم ة ،فالدكلة (أ) تريب فػي ترااػر سااسػة الدكلػة (ب) تةػاه شػأف
سااسػػي عػػاف ،ثػػؿ الص ػرالات ػػكؿ نػػاطؽ تنػػازع لمايػػا ،أك ارػػتثؼ كةيػػات نظػػر الػػبعض ػػكؿ

صرالات دكلاة تصب في صم ة البعض ف ةية ،كتضر دكؿ ف ةية أررل.

ف ال كف أف تددم القكة النال ة كلى اليا نة كالسػاطرة لمػى الطػرؼ ا رػر بػدكف ككػراه كان ػا

ف رثؿ اإقنػاع كاسػترداـ الطػرؽ الدبمك اسػاة ،كب عنػى خرػر ،ىػي لبػارة لػف سػاطرة الةانػب الثقػافي

كا اػػداكلكةي ،ك ػػا أف القػػكة النال ػػة تتض ػ ف كةبػػا انر كال از ػان لمػػى الترااػػر بكا ػػؿ كرادة كافػػة ا ط ػراؼ،
كتػػددم أ اانػان أل ػػاؿ تعةػػز سااسػػة القػػكة لػػف القاػػاـ بيػػا ،كالقػػكة النال ػػة لاسػػت دلااػػة سااسػػاة ،كلكنيػػا

سةاتن لقماان ايدؼ كلى التأثار لمى الرأم العاـ دارؿ الدكلة كرارةيا.

اوالً :مراحل استخدام القوة الناعمة:

بػػدأت قكلػػة الق ػكة النال ػػةس باتنتشػػار دكلا ػان ،فتبنػػت الصػػاف نظراػػة القػػكة النال ػػة ،كشرصػػت

أةيزتي ػػا كة ػػكد ػػرب ثقافا ػػة ك ػػرب نال ػػة تقكدى ػػا اإدارة ا اركا ػػة ك مفادى ػػا ،لض ػػرب الص ػػاف ػػف
الدارؿ ،كتفكاؾ ىكاتيا الثقافاة كتفكاؾ ككناتيا القك اة ،اث أنشأت شركة يكيؿ العال اػة بػدلـ ػف

ك ازرة الرارةا ػػة ا اركاػ ػػة كاقػػػع ب رتمػػػؼ الميةػ ػػات ػػػف باني ػػا المرػ ػػة الص ػػاناة ك ػ ػػا اشػ ػػترت الشػ ػػركة
ا اركا ػػة كال ػػت دازن ػػي س ػػا ات ض ػػر ة ف ػػي أب ػػرز ال ػػدف الص ػػاناة كش ػػنريام ( كق ػػع ك ازرة الرارةا ػػة

ا اركاة)2009 ،

كالت دت الصاف ال قكلة في ب ار ةيػا بشػكؿ تفػت فػي ضػكء ػدت ر ال ػزب الشػاكلي الصػاني

الذم انعقد لاـ  ،2011كسػ بت ب كةػب ىػذا التكةػو  88برنا ةػان تمفزاكناػان أ اركاػان كيرباػان كانػت تبػث
ػ ػػف لمػ ػػى شاشػ ػػات كشػ ػػبكات التمفزاػ ػػكف الصػ ػػاني ،كتبنػ ػػت “اسػ ػػتراتاةاة ال كاةيػ ػػة الثقافاػ ػػة كالسااسػ ػػاة”
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كاسػػتراتاةاة اتسػػتث ار فػػي اإنتػػاج السػػان ايي كالتمفزاػػكني كالثقػػافي كاإلث ػي كالتعما ػػي كاتتصػػالي،

راصة اإنترنت” (ص افة ال راقب العراقي.)2017/2/1 ،

كقػػد نصػػت كثاقػػة “ا ػػف الثقػػافي الػػكطني” التػػي أقرتيػػا قاػػادة ال ػػزب الشػػاكلي الصػػاني لمػػى

كةػػكب “ كاةيػػة الت ػػداات الثقافاػػة كاإاداكلكةاػػة لمػػى ال سػػتكل الػػدكلي ،التػػي ازدادت تعقاػػدان ،كىػػك ػػا

افػػرض تعزاػػز القػػكة الثقافاػػة الصػػاناة ك قاك ػػة الق ػػكل ال عاداػػة ،كالت ػػاد بػػدأ التن اػػة الثقافاػػة كل ما ػػة
اإصػػثح الثقػػافي” .كأقػػد ت الصػػاف لمػػى كة ػراءات لت صػػاف شػػبكة اإنترنػػت الصػػاناة ػػف التثلػػب

كاترتػراؽ ،كانتشػػرت فػػي الص ػ افة الصػػاناة فػػردات ػػف قباػػؿ “القػػكة النال ػػة” ك” ال ػػرب النال ػػة” ك”

سػػباؽ التسػػمح النػػالـ” ،ػػا د ٌؿ لمػػى كدراؾ القاػػادة الصػػاناة ل ةػػـ ال رػػاطر ال دقػػة بةبيتيػػا الثقافاػػة
كالسااساة النال ة (ككالة أنباء الصاف.)2011،
ك ػػا درمػػت ال ػػرب النال ػػة قػػا كس ركسػػاا اتت اداػػة بشػػقايا الػػدفالي كاليةػػك ي ،فػػي الشػػؽ
اليةػػك ي أدرةػػت ركسػػاا القػػكة النال ػػة فػػي ب ار ةيػػا الرارةاػػة نػػذ سػػنة  2012ػػف رػػثؿ تص ػرا ات
لمرياس الركسي سفثدا ار بكتافس ،كرياس الكزراء سدا اترم دفاداؼس ككزار الرارةاة سساريي تفركؼ

(ككالة أنباء كسكك.)2013/1/23،

كفي الشؽ الدفالي ،قررت اإدارة الركساة نع الككالػة ا اركاػة لمتن اػة الدكلاػة  USAIDػف

الع ؿ لمى ة اع ا راضي الركساة ب كةب تشرصايا لم راطر الثقافاة النال ة الكافدة ف أ اركا ف
رػػثؿ ىػػذه الككالػػة التابعػػة بصػػكرة رس ػ اة لػػك ازرة الرارةاػػة ا اركاػػة ،ك ػػا أقػػرت قػػانكف فػػي البرل ػػاف

الركسػػي ا ػػؿ يػػات نظ ػػات ال ةت ػػع ال ػػدني الركسػػاة التػػي ت كليػػا اإدارة ا اركاػػة كالػػدكؿ الررباػػة
(أسعد أبك رماؿ ،قالة ت ت لنكاف سادكارد سنكدف رةؿ القرف ،العدد .)2014،2253

 .1فا ػػا أفػػردت براطاناػػا لػػاـ  2013ك ػػدة ل ػػؿ راصػػة فػػي ةمػػس المػػكردات البراطػػاني ت ػػت اسػػـ

سلةنة القكة النال ة كالنفكذ البراطػانيس كذلػؾ بيػدؼ ت قاػؽ ة كلػة أىػداؼ نػذكر نيػا ( :ةاػد،
براطاناا القكة النال ة اتكلى ريـ ص ار تيا.)2013 ،

 .2كلادة تقااـ القكة النال ة البراطاناة كت داد ال دسسات ال عناة.
 .3كدراؾ نافع ك زااا نظراة القكة النال ة كتعرافيا لمنربة البراطاناة.

 .4اتسػػتث ار ال ػػالي فػػي القطالػػات ال نتةػػة لمقػػكة النال ػػة كالنفػػكذ البراطػػاني كلت قاػػؽ ىػػذه الرااػػة
لقدت لشرات الةمسات ع ربراء في الةا عات البراطاناة كا اركاة ،ك نيا ةمسػة راصػة ػع
نظ ػػر الق ػػكة النال ػػة سةكزا ػػؼ ن ػػامس ل ناقش ػػة نظرات ػػو ،كس ػػبؿ تطباقي ػػا ف ػػي السااس ػػات الرارةا ػػة

البراطاناػػة ،فػػي ػػاف ػػازت أل اناػػا لمػػى لقػػب أكثػػر الػػدكؿ ت ا ػ انز كفػػؽ دش ػرات ك قػػاااس القػػكة
النال ة سب ةمة كنكككؿ الدكلاة لمعاـ  ،2013كبال قابػؿ ،رصصػت الاابػاف ػدت رات لػدة
28

كندكات لتقااـ أسػباب ت ارةػع قكتيػا النال ػة فػي العػالـ ( ةاػد ،براطاناػا القػكة النال ػة اتكلػى ريػـ

ص ار تيا .)2013 ،

ثانيا :موارد القوة الناعمة:
دد سنامس كارد القكة النال ة في ثثثة

اكر( :نام)641 :2007،

 .1الثقافــة :كىػػي لبػػارة لػػف ال ي ثػػؿ التػػي اػػتـ تكارثيػػا كتعم يػػا ،كتػػنعكس فػػي أن ػػاط السػػمكؾ كطػػرؽ
اإدراؾ لألشااء ككافاات التعا ػؿ عيػا ،كىػي ػزاج ػف أ ةػاد ال اضػي كارىاصػات ال اضػر.
ك ف أدكات الثقافة:

 المغة :كىي نظاـ ف الر كز استع ؿ في كضفاء ال عاني لمى ا شااء ،كتصػنافيا كتبػادؿ تمػؾال عاني لبر التكاصؿ ،كتعتبر نتاةان اةت الاان ،كتستردـ كأداة لمتفالؿ اتةت الي.
 المعايير :كىي قكالد السمكؾ أنتةيا ال ةت ع ف أةؿ الت كـ كض اف تفالؿ اةت الي ستقرك نظـ (ا كف التنبد بو) ،كتمعب السمطة اتةت الاػة دك انر أساسػاان فػي صػنالة ال عػااار ،كت بػد

ف التشداد ىنا لمى أف ال عااار ناتةة لف القاـ ،كتترذ ال عااار أشػكاتن لداػدةن نيػا :أ كا ػان
نابعةن ف التفكار كالشعكر ،كا لراؼ ،كالطقكس.
 القـــيم :ى ػػي ك ػػؿ ش ػػيء ت ػػد ف ب ػػو ة ال ػػة ػػا ل ػػا ل ػػو ػػف قا ػػة ،كق ػػد تك ػػكف الق ػػاـ تكا م ػػة أكتصارلة ،ك ا أنيا تعاد صاايتيا كاتـ تعداميا باست رار (القاـ تنتج ال عااار).
 المعتقدات واإليديولوجيات :كتت ثؿ في كؿ شيء فكرم ةرد تعتبره ال ة كلة الثقافاة ص ا انأك طمقا الداف ،ك رتمؼ ال عتقدات كال عارؼ ا ررل ال شتركة (لمي.)60 :2001،

بناء
 القيم السياسية :لند ا اطبقيا بئرثص في الدارؿ كالرارج ،كىي تتشكؿ في ال ةت عات نلمػػى رتمػػؼ ال ةػػاتت ثػػؿ اتقتصػػاد كالتػػاراخ كالقػػانكف الػػدكلي ،كالفمسػػفة ،كالةررافاػػا ،كالع ػػؿ
اتةت ػ ػػالي كلمػ ػػـ اتةت ػ ػػاع كالعمػ ػػكـ اإنسػ ػػاناة كالد ارسػ ػػات الثقافاػ ػػة ،فة اعيػ ػػا تنطػ ػػكم لمػ ػػى
ة كلػػات تنكلػػة ػػف القضػػااا ب ػػا فػػي ذلػػؾ لمػػى سػػباؿ ال ثػػاؿ ت ال صػػر :سالعكل ػػة ،كسػػاادة

الدكلػػة ،كا ػػف الػػدكلي ،كاتسػػتدا ة الباياػػة ،كاتنتشػػار النػػككم ،كالتن اػػة اتقتصػػاداة ،كال الاػػة

العال اة كاإرىاب كالةرا ة ال نظ ة ،ك قكؽ اإنساف كا تراـ ال رااتس.
-

السياســات الخارجيــة :لنػػد ا ا ارىػػا ا رػػركف شػػركلة كذات سػػمطة أرثقاػػة ك عنكاػػة ،كتعتبػػر
السااسػػات الرارةاػػة لبمػػد ػػا سػػث ان ذا ػػداف ،ك ػػا أف تعػػزز قكتػػو النال ػػة أك تبػػددىا ،فعنػػد ا
تك ػػكف قاي ػ ػةن لم ػػى ا تػ ػراـ ال ػػدكؿ ال ة ػػاكرة كاتلتػ ػزاـ ب ػػالقكاناف كالتشػ ػراعات كاتتفاقا ػػات الدكلا ػػة
كبراصػ وػة التػػي ت ػػي ال راػػات العا ػػة كاتفاقاػػات ةناػػؼ كيارىػػا ،كأف تنصػػر الضػػعاؼ كتقػػدـ
ال سالدات ل ف ا تاج ،في ىذه ال الة ت تمؾ الدكلة قكة نال ة ت كنيا ػف التػأثار لمػى يارىػا
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ػ ػػف الػػػدكؿ بطراقػػػة ياػػػر باش ػ ػرة ،أ ػ ػػا لنػػػد ا تكػػػكف السااسػ ػػات الرارةا ػػة لمدكلػ ػػة نافقػػػة ،أك
ترطرسػػة أك ياػػر بالاػػة ،أك قاي ػػة لمػػى عالةػػة ضػػاقة ا فػػؽ لم صػػالح الكطنا ػة ففػػي ىػػذه

ال الة قد تقكض القكة النال ة (لمي.)61 :2001 ،

ثالثا :أدوات استخدام القوة الناعمة:
القكة النال ة لاست را انر أك ش انر فػي ػد ذاتيػا ،كذ اعت ػد ال كػـ لمػى القا ػة بالرااػات كالكسػايؿ

كالعكاقػػب ال ترتبػػة لمػػى أم تصػػرؼ ،ػػف رػػثؿ كفػػاءة كفعالاػػة ىػػذه ا دكات كتطكارىػػا بشػػكؿ سػػت ر
فثبد أف تستند ىذه ا دكات لمى قالدة أساساة ،ف رثؿ ا امي:
 .1اإلعــالم :بكسػػايمو ال رتمفػػة ال س ػ كلة كال كتكبػػة كال رياػػة كشػػبكات اإنترنػػت ك ركػػات الب ػػث
العال اة GoogleكYahooك تكاتر كفاسبكؾ كال كاقع ال نتشرة في الفضاء اإلكتركني.
 .2المــــند الدراســــية :تت ثػ ػػؿ فػ ػػي الطػ ػػثب كالبػ ػػا ثاف ا ةان ػػب الكاف ػػداف لمد ارس ػػة فػػػي الةا عػ ػػات
كال دسسات التعما اة ،فيـ ا مكف عيـ ختؼ الصكرة الطابة كالكدايع ال سػنة لنػد ا اعػكدكف
اء ياػػر رسػ ااف لرد ػػة البمػػد
كلػػى أكطػػانيـ كاتقمػػدكف ال اركػػز كال كاقػػع العماػػا ،كساصػػب كف سػػفر ن
الذم استضافيـ ( ركز ال رب النال ة لمدراسات.)99:2014،
 .3الدبموماسية :ىي أداة رياسة ف أدكات ت قاؽ أىداؼ السااسة الرارةاة ،كالتي التبرىػا سنػامس
ال كرد الثالث ف كارد القكة النال ة ،تستردـ لمتأثار لمػى الػدكؿ كالة الػات الرارةاػة بيػدؼ
است التيا ككسب تأااػدىا ،نيػا ػا ىػك كقنػالي كأرثقػي ،ك نيػا ػا ىػك ترىابػي ( ػبطف) كياػر

أرثقػػي ،ككػػذلؾ تعزاػػز العثقػػات بػػاف الػػدكؿ كتطكارىػػا فػػي ال ةػػاتت ال رتمفػػة كالػػدفاع لػػف
صػػالح كأشػػراص كرلاااىػػا فػػي الرػػارج كت ثاػػؿ ال كك ػػات فػػي ال ناسػػبات ،كضػػافةن كلػػى ة ػػع

ال عمك ػات لػف أ ػكاؿ الػدكؿ كالة الػػات الرارةاػة ،كتقاػاـ كاقػػؼ ال كك ػات كالة الػػات كزاء

قضػػااا راىنػػة أك ردات فعػػؿ

ت مػػة كزاء سااسػػات أك كاقػػؼ سػػتقبماة ( ركػػز ال ػػرب النال ػػة

لمدراسات.)99 :2014 ،
 .4التجارة :كتتركز كؿ التبادؿ ال اصؿ باف ال ناطؽ كالبمػداف التػي تفصػؿ بانيػا ػدكد سااسػاة،
كأنظ ػػة كق ػكاناف ،كاػػتـ ىػػذا التبػػادؿ بػػاف الػػدكؿ التػػي تتػػكفر فايػػا سػػمع أك رػػد ات عانػػة كدكؿ
أرػػرل تفتقػػر ليػػذه السػػمع كالرػػد ات ،كىػػي لاسػػت داثػػة العيػػد بػػؿ عركف ػةه لمبش ػراة نػػذ ً
الق ػ ىدـ،
ك ػػف أبػػرز طػػرؽ التةػػارة القدا ػػة ىػػك طراػػؽ ال راػػر ،كقػػد اشػػتير العػػرب قػػدا ان بقػػدراتيـ العالاػػة
لمى

ارسة التةارة ،تى أنيـ كصمكا كلػى ر مػة سػاطركا لمػى الطػرؽ كال دسسػات كال اركػز

التةاراػػة ال زدىػرة اقتصػػاداان ،كالتةػػارة الدكلاػػة ،أك الرارةاػػة ،كالتبػػادؿ التةػػارم بػػاف أم دكلتػػاف
اقكم ف العثقات السااساة باني ا  ،كبالتالي اعزز ف العثقات الدبمك اساة باف الدكؿ.
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 .5الفن واألدب :ك ف أبرز كسايمو ا فثـ كال سمسثت كال سر اات كال كساقى ك ف أبرز ا ثمػة
لمايا ىي صانع ىكلاكد كالفناناف كال ثماف ا اركااف ،كاإنتاج السان ايي الضػرـ الػذم اػتـ

تصداره كترة تو لمعالـ ( ركز ال رب النال ة لمدراسات.)100 :2014 ،

كبناء لمى ا سػبؽ تقػكـ الػدكؿ بػئبراـ العداػد ػف اتتفاقاػات كالصػفقات ال رتمفػة كال تنكلػة فػي
ةػػاتت لػػدة ػػف رػػثؿ ل ماػػات اتسػػتاراد كالتصػػدار ال تبادلػػة ،كفػػي رضػػـ ذلػػؾ ا ػػدث تبػػادؿ ثقػػافي

ك ضارم باف الدكؿ بشكؿ يار باشر ادثر في اتتةاىاف.
أف التةارة الدكلاة تي دث ة كلة ف التأثارات ،ك نيا:

أ .تتأثر الدكؿ ف رثؿ التبادؿ التةارم بالثقافات كال ضارات كالقاـ ال تبادلة كتنقميا فا ا بانيا.

ب .تسيـ بشكؿ كبار في التأثار لمى الق اررات السااساة لمدكؿ.
ت .ادثر التبادؿ التةارم لمى لقكؿ كقمكب ا رراف

ا اةعؿ الشعكب تنقاد كراء الدكؿ ال صدرة

لم نتةات الفرادة ،كالتي ت تمؾ ةكدةن لالاةن.

ث .ازا ػػد التب ػػادؿ التة ػػارم ػػف التط ػػكر ف ػػي رتم ػػؼ ال ة ػػاتت اتةت الا ػػة كاتقتص ػػاداة كالثقافا ػػة
كالسااساة كيارىا.

نماذج وتطبيقات عمى استخدام القوة الناعمة:
أ -ارتار البا ث أف اعرض في دراستو ن كذةان لتكظاؼ القكة النال ة لكثن ف أ راكػا ػف الرػرب
ك صر ػف الشػرؽ فػي ت قاػؽ أىػدافيا كذلػؾ لألسػباب التالاػة (:ركز ال ػرب النال ػة لمد ارسػات

.)101 :2014،

ب -لمػػى التبػػار أف الكتاػػات ال ت ػػدة ا راكاػػة صػػا بة الصػػدارة فػػي كػػؿ ال ةػػاتت ،كت تمػػؾ ػػف
القكة كالنفكذ كالساطرة الشيء الكثار ،كفي ال قابؿ دكلة صر تعد ف أقػدـ الػدكؿ كأكبػر الػدكؿ
العرباة ة ا كسكانان كا كثر تأثا انر لمى ستكل الشرؽ اتكسط.

ت -ك نظر القكة النال ة ىك أ راكي ا صؿ.

ث -التعرؼ كلى دل تكظاؼ أدكات القكة النال ة في كطار ت قاؽ أىدافيا ال رتمفة.

 أوال :النموذج األمريكي:

ت تعتػػرؼ الكتاػػات ال ت ػػدة ا اركاػػة بصػػفة رس ػ اة بشػػف أاػػة ػػرب نال ػػة ريػػـ أنيػػا تتفػػارر

بقكتيا النال ة ،كباف التفارر بالقكة النال ة كاتلتراؼ بالقكة الرشنة راط فاصؿ ،ذلػؾ أف ةػكىر القػكة
النال ة كقكا يا اعت د لمى بدأ السراة في تةياز أرضاة ال كارد النال ة قبؿ شف ىذه القكة ،فث اكةد

أم صػػم ة فػػي كلػػثف القػػكة النال ػػة ،ف اتلت ػراؼ ارتػػب لمػػى اإدارة تبعػػات سااسػػاة دكلاػػة تتعمػػؽ
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بقكالػػد القػػكة كف ػؽ القػػانكف الػػدكلي ،ك ػػا أف اتلت ػراؼ ابطػػؿ فالاػػؿ ىػػذه القػػكة أ ػػاـ الة يػػكر كنتايةيػػا

( ركز ال رب النال ة لمدراسات.)102 :2014 ،

العوامل التي دفعت اإلدارة األميركية الستخدام القوة الناعمة:
 .1عامل الديموغرافيا:
اػػث أدل الت ازاػػد السػػكاني كلػػى تضػػرـ ةػػـ سػػكاف ال ػػدف ،ا ػػر الػػذم أدل كلػػى كضػػع لػػايؽ

ضػػرـ أ ػػاـ اتبػػاع النظراػػة العسػػكراة الكثسػػاكاة التػػي كانػػت تقػػكـ لمػػى بػػدأ السػػاطرة الراطفػػة لمػػى

ا راضي كا تثؿ ال كاقع العسكراة ( ركز ال رب النال ة لمدراسات .)102 :2014،
 .2التكنولوجيا السياسية:

اث كصػؿ لػدد الفضػاياات كلػى أكثػر ػف  10ختؼ فضػاياة ،كا تػدت شػبكات اإنترنػت كلػى

كؿ ،كىك ا يا ىػر فػي قكالػد
ماار شترؾ ك ستردـ ،كبمرت أةيزة الرماكم ا اقارب ماار ىاتؼ
الةررافاا السااساة في العػالـ ،كةعميػا تا ػةن أ ػاـ ككالػة ا ػف القػك ي ا اركػي التةسػس لمػى عظػـ
الن ػػاس ك عرف ػػة خرايي ػػـ ،كالتنب ػػد باتةاى ػػاتيـ ،ككض ػػع البػ ػ ار ج الثقافا ػػة كالسااس ػػاة كاإلث ا ػػة ال ناس ػػبة
لتكةاييـ كفػؽ نظراػة القػكة النال ػة لم صػكؿ لمػى ػا تراػده اإدارة ا اركاػة .ك ػا كشػفو ال كظػؼ فػي

ككالػػة ا ػػف القػػك ي ا اركػػي سكدكارد سػػنكدفس ػػف ل ماػػات تةسػػس فػػاؽ كػػؿ تصػػكر ،كالتةسػػس ا ٌكػف

اإدارة ا اركاػة ػف تصػ اـ ػكارد القػػكة النال ػة ك ػدىا بال عطاػػات كالباانػات ال طمكبػػة تػى كف با ثػان

كنػػداان قػػاؿ :فػػي ػػدت ره الص ػ افي أف :ب ػ ار ج كانػػدكز  98ا شػػير فػػي ب ػ ار ج تشػػراؿ أةي ػزة الكك باػػكتر
الشرصػػاة كال كتباػػة فػػي العػػالـ ػػف صػػنالة كتص ػ اـ كبر ةػػة ككالػػة ا ػػف القػػك ي ا اركػػي (ةراػػدة

ا ربار المبناناة.)2014/3/22 ،

 .3فشل خيار الحسم العسكري:
كانت ال ركب العسكراة تقكـ لمى الضربات الةكاػة كالتكيػؿ البػرم كا ػتثؿ ال كاقػع العسػكراة

اء أكانػػت
كاسػػتراتاةاات كاف ػػة الت ػػرد فػػي ػػاؿ كاةػػو ات ػػتثؿ قاك ػػة شػػعباة لقايداػػة نظ ػػة ،س ػك ن
ال نظ ات داناة أـ قك اة أـ تػى اركسػاة ،ك ػف أبػرز ن ػاذج الفشػؿ ا اركػي فػي نتصػؼ السػتانات
كالسبعانات ىزا ة فاتناـ ،كفي العقد ا رار العراؽ كأفرانستاف.
 .4تحول الميزان االقتصادي الدولي:
ك دث اتنتقاؿ ف الررب باتةاه الشرؽ ،ك ف أ اركػا كأكركبػا باتةػاه خسػاا الصػالدة ك ة كلػة
البراكس الصاف كاليند كركساا كالب ارزاؿ كةنكب أفراقاا (ةرادة الربار المبناناة.)2014/3/22 ،
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 .5حسابات الكمفة المالية السياسية البشرية:
اث كف الكمفة ال الاة ل رب النال ة ت تتةاكز كنفاؽ يات ثاف الػدكترات ،فػي ػاف أنفقػت

اإدارة ا اركاة  3ختؼ ماار في ربي العراؽ كأفرانستاف ،أم :نسػبة 1كلػى  ،100ك ػا لػـ اقتػؿ فػي
ال رب النال ة أم كاطف أ اركي ،في اف قتؿ لشرات ختؼ الةنكد في رب أ اركا العسكراة ،ك ا
أف الكمفة السااساة ل رب النال ة ت تقارف بال رب العسكراة ،فػئذا ػاف فشػمت ال ػرب النال ػة ت أ ػد

ا اسب اإدارة ا اركاة لمايا (ةرادة الربار المبناناة.)2014/3/22 ،

المصادر المنتجـة لمـوارد القـوة الناعمـة فـي أمريكـا ىـي ( :ركػز ال ػرب النال ػة لمد ارسػات:2014 ،
.)102
 .1صانع ىكلاكد بةاكش الفناناف كال ثماف ا راكااف اإنتاج السان ايي.
 .2ثااف الطثب كالبا ثاف ا ةانب الكافداف لمدراسة في الةا عات كال دسسات التعما اة.
 .3ال ياةركف كرةاؿ ا ل اؿ ا ةانب في قطاع ا ل اؿ ا اركي.
 .4شبكات اتنترنػت

ركػات الب ػث العال اػة  Yahooاإلكتركناػة  Googleكتػكاتر كفػاس بػكؾ

كيارىا كال كاقع اإلكتركناة ال نتشرة في الفضاء اإلكتركناة.

 .5ب ار ج التبادؿ الثقافي كالعم ي الدكلي كال دت رات الدكلاة.
و
راصة قطاع اتتصاتت كال عمك اتاة.
 .6الشركات العم اة العابرة لمقارات كب
 .7الر كز كالعث ات التةاراة ثؿ كككا ككت ك اكدكنالدز كيارىا.
 .8شاراع ككالة التن اة ا راكاة .USAID

 .9كسايؿ اإلثـ الدكلاة  CNNكاشطف تاا ز كيارىا.

 .10نفػػكذ اإدارة ا اركاػػة فػػي ال نظ ػػات الدكلاػػة ك ةمػػس ا ػػف كا ػػـ ال ت ػػدة ك نظ ػػة التةػػارة
الدكلاة المرات كيارىا.

كذان ترتك ػػز الق ػػكة النال ػػة لم ػػى ك ػػؿ ا دكات سػ ػكاء كان ػػت دبمك اس ػػاة اك تةارا ػػة اك كلث ا ػػة اك
اكادا اة ..الخ .ككؿ كرد ك صدر ت ادرؿ كاصنؼ ف القكة العسكراة.

ثانيا :النموذج المصري الستخدام القوة الناعمة في الشرق االوسط:
ا سباب التي دلت ترتاار صر كن كذج في الشرؽ لدادة ك ف أبرزىػا بأنيػا ت مػؾ( :لػزت،

ركز الةزارة لمدراسات.)2011،

 .1التاراخ كرصاد ضارم فيي ك دل دكؿ العالـ القداـ.
 .2ال كقع كالثقؿ الدا كيرافي ،في قمب ا ة العرباة.

 .3ال دسسة الداناة البارزة ،كىي ا زىر ،ب ا ت ن و ف كانة كسث اة.
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 .4ات تداد في قمب القارة اإفراقاة.

 .5السػػبؽ العم ػػي فػػي ال نطقػػة العرباػػة كالراػػادة الفكراػػة كالثقافاػػة ،كالتةربػػة المابرالاػػة ا قػػدـ لمػػى
ستكل العالـ العربي

 .6الدكر اتستراتاةي كا ساسي كال دثر في ال نطقة كميا بالتبارىا دكلة ركزاة.
فقدت الدكلػة ال صػراة فػي ليػد رياسػيا السػابؽ

ػد سػني بػارؾ دكرىػا اإقما ػي كانسػ بت

كلى ةاليا الػدارمي ،فػث ىػي اىت ػت بالػدارؿ كت ىػي التنػت بالرػارج ،كىػك ال ػاؿ الػذم انبرػي ترااػره
كفق ػان تسػػت قاقات ثػػكرة  25كػػانكف الثاني/انػػاار 2011التػػي قا ػػت ةػػؿ القضػػاء لمػػى كػػؿ كركثػػات
النظاـ السابؽ ،ف فساد دارمي كتقزـ رارةي ،استمزـ بنػاء ن ػكذج ةػاذب لمػى ال سػتكل الػدارمي ،فػئف
ث ػػة أدكات نال ػػة ا كػػف تكظافيػػا بشػػكؿ اض ػ ف ك اػػاء الػػدكر ال صػػرم كتفعامػػو ػػف ةداػػد فػػي ال نطقػػة
تستراتاةاات كرطط دركسة تى تت قؽ ا ىداؼ ال رةكة  ،في ىذا ال قاـ ث ة ر سة لناكاف رياسة
ا كف الت ادىا كأبرز أدكات القػكة النال ػة ال صػراة ،تػتمرص ىػذه العنػاكاف فػي أربعػة أبعػاد ىػي البعػد

التػػاراري ،كالبعػػد الػػداني ،كالبعػػد الفنػػي كالبعػػد ال ػػدني كأراػ انر أبعػػاد السااسػػة الرارةاػػة ل صػػر فػػي كطػػار
أدكات القكة النال ة ( ركز الةزارة لمدراسات.)2011،
 أوالً :البعد التاريخي والحضاري لمصر:
ا كػػف النظػػر كلػػى البعػػد ال ضػػارم كالثقػػافي بالتبػػاره رأس ػػاؿ عنكاػان ا كػػف تكظافػػو فػػي كطػػار

القػػكة النال ػػة لمدكلػػة ال ص ػراة ػػا نقصػػد بػػو ات تػػداد كالع ػػؽ الز نػػي فػػي العثقػػات كفػػي ا دكار التػػي
اضطمعت بيا صر في

اطيا الةررافي لبر تاراريا ال داد ( ركز الةزارة لمدراسات.)2011 ،

لقػػد صػػايت الثقافػػة ال صػراة ،لمػػى ػػدل لقػػكد رمػػت ،ةانبػان كباػ انر ػػف كلػػي ككةػػداف

اطيػػا

اإقما ػػي العربػػي كاإفراقػػي كاإسػػث ي ،لبػػر كلث يػػا ،كراادتيػػا فػػي ةػػاتت ا داب كالعمػػكـ كالفنػػكف،

كر كزىػػا الفكراػػة ك نكابريػػا فػػي العمػػكـ الطباعاػػة كاإنسػػاناة ،كلنػػد ا نقػػارف ك كانػػات صػػر الثقافاػػة ػػع

ك كانػػات بعػػض القػػكل ا رػػرل ال ناكيػػة كقما ا ػان ،نةػػد أف تمػػؾ القػػكل تػػى لػػك ا تمكػػت ختؼ الػػردكس
النككا ػػة ،كل ػػززت ػػف ت الفاتي ػػا الدكلا ػػة كق ػػدراتيا العس ػػكراة كالتكنكلكةا ػػة ،فئني ػػا ت ا ك ػػف أف ت ظ ػػى

ب ػػالقبكؿ ف ػػي

ػػاط ص ػػر اإقما ػػي ب عطا ػػات السااس ػػة كاتةت ػػاع ،كال كاق ػػؼ الفكرا ػػة ،كا اداكلكةا ػػة

( صطفى ،ص افة الةرادة.)2009 ،
كف صػػر ال ضػػاراة ػػا بعػػد ثػػكرة  25كػػانكف الثاني/انػػاار  ،2011باتػػت طالبػةن أكثػػر ػػف أم
كقػػت ضػػى ،بػػأف ً
تفع ػؿ أدكاتيػػا الثقافاػػة ،لتصػػبح الثقافػػة أداةن كىػػدفان فػػي الكقػػت ذاتػػو ،فيػػي أداة فالمػػة
تضطثع صر بدكرىا القاادم في

اطيا اإقما ي ف نا اة ،ك ا كنيا ىدؼ في ػد ذاتػو ل كاةيػة
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طكفػػاف ال ػػركب الثقافاػػة ال ضػػادة ،التػػي أض ػ ت عيػػا ثقافتنػػا كىكاتنػػا ،يػػددة ػػف ا رػػر ،اإس ػرايامي
كا راكي ،ك تى الفارسي (ص افة الشرؽ اتكسط المندناة.)2007/4/2 ،

ك تى تضطمع صر بيذه ا داة كال ي ة ،فث بد ف كلادة صااية قكالدىا ال ضاراة الثقافاة

لمػى أسػػس ك رتكػزات ةداػػدة تتةػػاكز كرث ال قبػػة ال باركاػػة ػػف تػػاراخ الػػبثد ،تمػػؾ ال قبػػة التػػي قمصػػت
ل ود كبار ةاذباػة الن ػكذج الثقػافي ال صػرم فػي اطػو اإقما ػي ،ب ػا سػ ح بت ػدد ن ػاذج ثقافاػة أرػرل
في ال نطقة .كفي ىذا اإطار ،ا كف ل صر ػا بعػد الثػكرة تدشػاف رطػة ل ػؿ إلػادة الػدكر ال ضػارم

ال صرم لمكاةية اإقما اة كأداة ف أدكات قكتيا النال ػة ،لبػر تكظاػؼ فيػكـ رأس ال ػاؿ اتةت ػالي

الذم اعرؼ بأنو رصاد اةت الي ف العثقات ،كالر كز تتفالؿ ع الرصاد الذم ا مكػو الفػرد ػف رأس
ال اؿ ال ادم ،ب ا ا كف عو ت كاؿ رأس ال اؿ اتةت الي كلى رأس اؿ ادم (زااد.)5 :1992 ،

كلتنطب ػػؽ دتتت ى ػػذا ال فيػػػكـ لم ػػى الدكلػػػة ال صػ ػراة ،لماي ػػا أف تكظ ػػؼ ر كزى ػػا ال ضػػػاراة
كالثقافاة لمتن اة ،كتنظاـ رصادىا اتةت الي ك ف ثـ قكتيا النال ة في

اطيا اإقما ي.

 ثانياً :البعد الديني لمصر:
ت شػػؾ أف ش ػػيرة دسس ػػة ا زىػػر الشػ ػراؼ تتة ػػاكز ا فػػاؽ ػػف أقاص ػػي سػػاباراا شػ ػ اتن ،كل ػػى

أل ػػاؽ أفراقاػػا ةنكبػان ،كلػ از انز كتقػػدا انر لمػػدكر الػػذم لعبػػو لمػػى ػػدل قػػركف فػػي تعمػػاـ أبنػػاء ال سػػم اف فػػي

أرةاء ال ع كرة كافة رسالة اإسثـ الرالدة ،كلقد ظات صر ا زىر ب كانة ت ازة ب كـ ككنيا رك از

كفد كلاو طثب العمـ ف أقطار الدناا لبر القػركف ،ك صػمت
لمعمـ الداني ،ك ثؿ ا زىر شعالان تعما اان ى
صػر بػػذلؾ نفػػكذان داناػان فػػي أقطػػار العػػالـ اإسػث ي ،باػ ىػد أف نظػػاـ ثػػكرة ت كز/اكلاػػك 1952فػػرض قاػػكدان
لمػػى ىػػذا الػػدكر ،لبػػر ت ةػػاـ العم ػػاء كنربػػة اةت الاػػة ليػػا دكر سااسػػي فػػي ال ةت ػػع كبػػدأت الدكلػػة
ت ارس ساطرتيا التدراةاة لمى كارد ىذه ال دسسػة ال ضػاراة ػف رػثؿ الػت كـ فػي اسػتقثليا ال ػالي

كالقانكني لبر ا لرؼ بقانكف ا زىر لاـ ( 1961ركز الةزارة لمدراسات،

.)2011

كاذا ا أرادت صػر ػا بعػد ثػكرة  25كػانكف الثاني/انػاار كلػادة دكر ا زىػر كلػى سػابؽ ليػده،
فئنو اتكةب لمايا الدفع باتةاه استراتاةاة ةدادة لألزىر ،ك دسسة ذات ثقؿ ك ضػكر كقما ػي كلػال ي،
لب ػ ػػر ل ػ ػػدد ػ ػػف ا لا ػ ػػات الفالم ػ ػػة ،لع ػ ػػؿ أى ي ػ ػػا ت قا ػ ػػؽ اتس ػ ػػتقثؿ اإدارم كال ػ ػػالي لألزى ػ ػػر ،لم ػ ػػى

يرار ا كاف لماو ال اؿ قبؿ صدكر قانكف لاـ ( ،1961رشكاف( 2008 ،

فاةب تة اد قرار ازاناػة ا زىػر القاي ػة لمػى الكقػؼ اإسػث ي ،كالتػي تػـ ت كاػؿ تبعاتيػا كلػى

ك ازرة ا كقػػاؼ ال ص ػراة ،كاإنفػػاؽ لمػػى أنشػػطة ا زىػػر ػػف تمػػؾ ال رصصػػات ال كقكفػػة لماػػو ،كل ػػاتن

لمقالػػدة الشػػرلاة الت ػػي تػػنص لم ػػى أف الشػػرط الكاقػػؼ ك ػػنص الشػػارع ،أم :أف الكق ػػؼ ت اةػػكز تراا ػػر
يرضو ،كت نقؿ نفعتو ،كت ت كامو لف قصد الكاقؼ ( ركز الةزارة لمدراسات،
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.)2011

ػاء لمػػى ػػا سػػبؽ فػػاف ىنالػػؾ ضػػركرة البػػدء بكضػػع اسػػتراتاةاة كلػػادة تصػػدار ا زىػػر دارما ػان
بنػ ن
كرارةاػان ب عنػػى تفعاػػؿ دكره بشػػكؿ رس ػ ي فػػي الػػدارؿ كانشػػاء فػػركع ك م قػػات لم دسسػػات ا زىراػػة فػػي
الرػػارج ،ب ػػا ا قػػؽ لال اػػة الرسػػالة التػػي ا ميػػا ا زىػػر ،كاياػػت ال نػػاخ إلػػادة اتلتبػػار لػػدكر صػػر

ال كرم في

اطيا اإقما ي كزاادة فردات قكتيا النال ة كزاء القكل اإقما اة ال ناكية.

 ثالثاً :البعد الميني لمصر:
تأتي ا دكات الفناة كال يناة لت ثؿ أ د أبرز تمؾ ال فردات النال ة التػي ت قػؽ ل صػر ضػك انر

كقما اان قااداان  ،كقد ثؿ التعاكف الفني باف صر كيارىا ػف الػدكؿ فػي

اطيػا اإقما ػي فػي ةػاتت

الصػ ة كالصػػنالة ،كالز ارلػػة كالػػرم ،كالصػػرؼ كال شػػركلات اليندسػػاة كيارىػػا ،ثػػؿ أ ػػد أبػػرز لنػػاكاف
قبة الر ساناات كالستاناات ف القرف ال اضي ،كف لدل صر ف الكسايؿ كا دكات في ىػذا ال ةػاؿ

ا ا كنيا -لك تكفرت اإرادة السااساة  -ف استرةاع دكرىا القاادم في ىذا ال ض ار ،ثػؿ :سال ركػز

ال صرم الدكلي لمزرالةس (.)www.far-malr.gov.eg1

كتص ػػمح ا دكات ال ينا ػػة كنقط ػػة انط ػػثؽ لبن ػػاء ا ط ػػر التعاكنا ػػة اإقما ا ػػة لم ػػى أس ػػاس ػػف

ال صػػالح ال شػػتركة ،كتت اػػز بأنيػػا تتةػػاكز الرثفػػات السااسػػاة كا اداكلكةاػػة ،بالتبارىػػا

ػػا ت ارتمػػؼ

لماو ف ال اةات ا ساساة لمدكؿ كالشعكب (الشكبكي.)56 :2004 ،
كفػي ىػذا السػػااؽ ،كنسػتنج

ػػا سػبؽ ،فػػئف صػر الثػػكرة تسػتطاع أف تكظػػؼ أداة التعػاكف الفنػػي

ال يني ك درؿ لتعظاـ ضكرىا اإقما ي ك ف ثـ قكتيا النال ة في ناطؽ استراتاةاة ي ة ف قارتي
خساا كأفراقاا ،لتعاػد رسػـ دكايػر اىت ا يػا لتتطػابؽ ػع صػال يا الكطناػة العماػا ،كتسػتعاد دكرىػا العربػي

كع ؽ لربي كةا عة لمش ؿ العربي في ة اع ال ةاتت.
 رابعاً :البعد المدني

في صر ت يرك أف تعزاز قكة ال ةت ع ال دني لاست راػا انر دارماػان ف سػب بػؿ ىػي شػرط ػف

شػػركط القػػكة اإقما اػػة ل صػػر ،كانظػػر لم ةت ػػع ال ػػدني لمػػى كنػػو س ة كلػػة كبا ػرة ػػف ال نظ ػػات ياػػر

ال كك اػػة كال نظ ػػات التػػي ت تيػػدؼ كلػػى ال ػربح .كلتمػػؾ ال نظ ػػات كةػػكد فػػي ال اػػاة العا ػػة كتػػنيض
بعػبء التعباػر لػف اىت ا ػات كقػاـ ألضػػاييا أك ا رػراف ،اسػتنادان كلػى التبػارات أرثقاػة أك ثقافاػػة ،أك

سااساة ،أك لم اة ،أك داناة ،أك راراة (الشكبكي.)56 :2004 ،

فعمى سباؿ ال ثاؿ ،أض ى البعد اإياثي كالعكف اإنساني ،ف ال ةػاتت ال ي ػة فػي التعػاكف

الػػدكلي ك ارسػػة الػػدكر ب فيك ػػو اتسػػتراتاةي ،كاػػنيض ىػػذا البعػػد با تاػػاز لمػػى تعبيػػة ػكارد ةت عاػػة

با سػػاس ػػف ال كػػف قػػكل ال ةت ػػع ال ػػدني أف تضػػطمع بيػػا ،كلمدكلػػة ال صػراة بػػاع فػػي ىػػذا ال ضػ ار

تارارا ػان لبػػر ة عااتيػػا ا ىماػػة ك نظ اتيػػا النقاباػػة ،باإضػػافة كلػػى زرػػـ القطػػاع التطػػكلي ،كلاطفاػػة
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الش ػػعب ال ص ػػرم الت ػػي ةعمت ػػو اتب ػػرع ل ػػدلـ رك ػػات الت ػػرر ،ك س ػػاندة ال ػػدكؿ العربا ػػة كاإس ػػث اة ف ػػي

ل ظات الككارث كاتضطرابات ( ركز الةزارة لمدراسات.)2011 ،

لمػى الدكلػة ال صػراة ػا بعػد ثػػكرة  25كػانكف ثاني/انػاار أف تدسػػس تسػتراتاةاة نال ػة تةعػػؿ

ػػف ال ةت ػػع ال ػػدني ػػدرث ةداػػدان لبنػػاء ش ػراكة شػػعباة بػػاف صػػر كدكايرىػػا اتسػػتراتاةاة ،لبػػر بنػػاء

لثقات تشباكاو لمنشطاء في ىػذا ال ةػاؿ ،كىػك

ػض بدااػة ت تػاج كلػى تكسػاع كتطػكار ب ػا ت اعنػي

كيفاؿ البعد الرس ي في تمػؾ العثقػات ،كلكػف رب ػا تسػتطاع ا بعػاد ياػر الرسػ اة فػي العثقػات الدكلاػة
ااة صالح صر اتستراتاةاة اؿ أم رمؿ اط أر لمى العثقات باف صر الرس اة ك كك ات تمؾ

الدكؿ (لبد الفتاح.)2004 ،
 خامساً :أبعاد السياسة الخارجية لمصر في إطار أدوات القوة الناعمة:
كادرؿ في ىذا اإطار دركات صانعي السااسة ل اىاة الق اررات كاتلت از ات كالقكالػد كا فعػاؿ

ال ناسبة لدكلتيـ ،كالكظايؼ التي اةب لمايـ القااـ بيا في لدد ف ا طر الةررافاة ال كضكلاة.

كاعػػرؼ الػػدكر فػػي السااسػػة الرارةاػػة لمدكلػػة بأنػػو الكظافػػة أك الكظػػايؼ الرياسػػة التػػي تقػػكـ بيػػا

الدكلة في الرػارج لبػر فتػرة ز ناػة طكامػة نسػباا ،كذلػؾ سػعاان لت قاػؽ أىػداؼ سااسػتيا الرارةاػة (سػماـ،
.)21 :2003

كاقصػػد بػػا طر الةررافاػػة ال كضػػكلاة ،التػػي ت ثػػؿ ال ػػدد ال كػػاني لمػػدكر ،دكايػػر ال ركػػة فػػي

السااسػػة الرارةاػػة لمدكلػػة ،كفػػي ال الػػة ال ص ػراة ،ث ػػة سػػت دكايػػر أساسػػاة لػػـ ترػػرج لنيػػا اىت ا ػػات

السااسة الرارةاػة لمدكلػة ال صػراة ال عاصػرة ،كىػي العرباػة كاإسػث اة كاإفراقاػة ،كا سػاكاة ،كالناماػة،

كال تكسػػطاة ،كاف ارتمػػؼ ترتاػػب أى اػػة تمػػؾ الػػدكاير ػػف قبػػة رػػرل ،ب سػػب النربػػة ال سػػاطرة لمػػى
ال كػػـ ،كتكةياتيػػا ا اداكلكةاػػة كالسااسػػاة ػػف نا اػػة ،كب سػػب قتضػػاات الكاقػػع الػػدارمي كالرػػارةي
ال اط بالدكلة ال صراة ببعداو اإقما ي كالدكلي ف نا اة أررل (أبك لا كد.)130 :1998 ،

الخالصة:
نرل

ا سبؽ اف القكة النال ة تعت د لمى أدكات ككسايؿ لدة في التأثار في السمكؾ كقنالات

كأفكػار ال ي تمقػػي الػػي اقػػكـ بيػػا ال رسػػؿ ،ك ػػف اىػػـ ىػػذه ا دكات كالكسػػايؿ ،اإلث اػػة كالثقافاػػة كالسااسػػاة
كال يناة لمكصكؿ الى ر مة التنفاذ ليذه ا ىداؼ ف رثؿ التأثار بالترااب كالترياب.

فمػػدل كػػؿ الػػدكؿ ىػػذه اتدكات التػػي ػػف رثليػػا تسػػتطاع اف ت ػػارس السااسػػة النال ػػة لت قاػػؽ

أى ػػدافيا بأق ػػؿ تكمف ػػة كاق ػػؿ رس ػػاير ،ف ػػا لم ػػى الدكل ػػة ات تكظا ػػؼ ى ػػذه ا دكات كالكس ػػايؿ ف ػػي اتتة ػػاه
الص ػ اح ،كالبػػدء بتطباػػؽ السااسػػة النال ػػة فػػي ةت عاتيػػا لكػػي تسػػتطاع اف تقنػػع اتر ػراف بسااسػػتيا
كال صكؿ لمى ا ترنك كتيدؼ.
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المبحث الرابع
نماذج دولية في استخدام استراتيجية القوة الناعمة
تمييد
ت ثػػؿ القػػكة النال ػػة قػػدرة الػػدكؿ لمػػى كقنػػاع ال ػدكؿ ا رػػرل ب كاقفيػػا كسااسػػتيا ،كالن ػػكذج الػػذم

تطر ػو ػػف رػػثؿ الةاذباػػة كاإقنػػاع كلػػاس ػػف رػػثؿ اسػػترداـ القػػكة ،فػػي تقػػدار أسػػتاذ العمػػكـ السااسػػاة
بالقػػاىرة الػػدكتكر س ػػد ك ػػاؿس ،كالػػذم ياشػػار كلػػى العداػػد ػػف أدكات القػػكة النال ػػة ك ػػف بانيػػا السػػان ا
كاإلثـ كالثقافة كال كساقى كيار ذلؾ ف ا دكات التي تطرح ف رثليػا الػدكؿ نفسػيا كن ػكذج نػاةح
كسااساا.
الاا
ن
اقتصاداا كاةت ن
ن
تمعب المرة دك انر ض ف قك ات القكة النال ة لمعداد ف الدكؿ كتيسيـ بصكرة باشرة في تعزاػز
القكة النال ة لم مكػة ال ت ػدة كالكتاػات ال ت ػدة ك ػا ىػك ال ػاؿ فػي المرػة اإنةمازاػة ،ككػذلؾ تسػيـ فػي
بعض لرات دكؿ العالـ ا ررل ثؿ فرنسا ،كال اناا كركساا ،براطاناا ،في تعزاز القكة النال ة.
دكر ي ن ا في كطار تعزاز القكة النال ػة
كتمعب ال راكز الثقافاة ال رتمفة لمدكؿ في بمداف أررل نا
ثؿ الدكر الذم تمعبو اتستث ارات ،كالشركات كال سالدات اتقتصاداة.
ىنالػػؾ العداػػد ػػف أكةػػو تطباقيػػا فػػي سااسػػات الػػدكؿ ،أبرزىػػا اسػػترداـ الرااضػػة ،ككػػذا الشػػباب

أفكار ك بادو لا ة ك درؿ لتعزاز كانة الدكلة
كذةا كتةسد
ان
كالساا ة كالبرل انات كقكل نال ة تقدـ ن ن
كتكاةدىا.
كفػػي نظػػكر سنػػامس ،ترتكػػز القػػكة النال ػػة لبمػػد ػػا لمػػى ثثثػػة ػكارد ،ىػػي سثقافػػة ذلػػؾ البمػػد فػػي
ا ػػاكف الت ػػي تك ػػكف فاي ػػا ةذاب ػػة لآلرػ ػرافس ،سكقا ػػو السااس ػػاةس ،لن ػػد ا اطبقي ػػا ب ػػئرثص ف ػػي ال ػػدارؿ
كالرارج سكسااساتو الرارةاةس ،لند ا اراىا ا رركف شركلةن ،كذا سمطة عنكاة أرثقاة.

أوال :النموذج األمريكي تجاه بعض دول الشرق األوسط:
اف ا راكا لـ تنتقؿ ف القكة الصمبة كلى القكة النال ة كت نتاةة ت ػكتت اشػترطت لمايػا كلػادة

النظر باستراتاةاة القكة التي كظفتيا ،لذلؾ سعت ىذه الدكلة العظ ى كلى تعظاـ دكر القكة النال ػة فػي
تعزاز القدرات اتستراتاةاة ليا كدل يا ،كأف ىذا التعظاـ لمقدرات لاس كلاد الم ظػة ،كان ػا نتاةػة تػراكـ
دشرات الدكر العال ي الذم تضطمع بو الكتاات ال ت دة ،فضثن لف ال قك ات التي ت تمكيػا ػف ثقاف وػة

كقاـ سااساة كسااسة رارةاة،

ا كنيا ف أداء ىذا الدكر الفعاؿ كالشا ؿ ( داف.)33 :2013،
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كف تكظاػػؼ القػػكة النال ػػة فػػي اتسػػتراتاةاة ا راكاػػة لػـ اكػػف كلاػػد الم ظػػة ،كان ػػا كػػاف لػػو تكظاػػؼ فػػي

ابتداء ف ال رب البػاردة ك ػا لعبتػو اتسػتراتاةاة ا راكاػة تةػاه اتت ػاد السػكفااتي لبػر
قب رتمفة،
ن
اسػػترداـ القػػكة النال ػػة ال سػػتندة كلػػى كسػػايؿ اإلػػثـ ،كأدكات الدبمك اسػػاة العا ػػة فضػ نػث لػػف ال ارتػػب

العماا التي ا تمتيا في ةاؿ التعماـ كاإنترنت كال اسكب كقبكؿ ال ياةراف كالع الة“ ،ىذا كمػو سػالدىا
لمػػى أف تػػدثر فػػي ا ر ػراف كتعظػػـ ػػف ك كانااتيػػا لمػػى ال سػػتكل الػػدكلي ،كتكػػكف قػػادرةن لمػػى ت قاػػؽ

أىػػدافيا دكف المةػػكء كلػػى اإكػراه” ،بعػػد انتيػػاء ال ػػرب البػػاردة بػػدأت الكتاػػات ال ت ػػدة ر مػػة ةداػػدة ػػف
ار ؿ كدارة النظاـ الدكلي ال ستند كلى نظاـ القطب الكا د كبعد كتاة الرياس سبكشس اتبػف الثاناػة التػي

دلت بثده كلى أف ترار ف سااساتيا التي ساى ت في نفكر الكثار ف ال داداف بػدتن ػف ةػذبيـ ك ػا
صػػرح بػػو أيمػػب صػػناع القػرار ،لػػذا اتةيػػت الكتاػػات ال ت ػػدة كلػػى الع ػػؿ الةػػاد فػي كافاػػة ا ػػتثؾ رداػػة

ةداػػدة لتكظاػػؼ القػػكة النال ػػة ػػف أةػػؿ تعػػكاض الرسػػاير فػػي ال ر مػػة السػػابقة ،فضػثن لػػف “اإرفاقػػات
التي أصػابت سااسػاتيا رػثؿ كتاػة سبػكشس اتبػف الثاناػة ،لػذلؾ شػددت كزاػرة الرارةاػة ا راكاػة خنػذاؾ

سككندالا از رااسس لمى التكاصؿ ،كأطمقت شعا انر ةداػدان اػدلى بػػ(ال ثالاة العال اػة) الػذم كػاف سايػدؼ كلػى

كشػػ ػراؾ ا رػ ػ ػراف بش ػ ػػكؿ فع ػ ػػاؿ ،كاإص ػ ػػراء كل ػ ػػايـ كل ػ ػػدـ الت ارة ػ ػػع ل ػ ػػف ا ى ػ ػػداؼ ال ثالا ػ ػػة” ( ػ ػػداف،
.)2013:34

ثػػـ سػػعت الكتاػػات ال ت ػػدة ا راكاػػة بعػػد ذلػػؾ كلػػى اسػػت رار تكظاػػؼ القػػكة النال ػػة أثنػػاء كػػـ
ال ػرياس سبػػاراؾ أكبا ػػاس ،كاتبتعػػاد لػػف نطػػؽ القػػكة العسػػكراة كاسػػتردا يا ،كىػػذا ػػا أكػػده أكبا ػػا رػػثؿ
رطابو الذم ألقاه اف تنصابو رياسان لمكتاات ال ت دة في العاشػر ػف كػانكف الثاني/انػاار لػاـ 2009

كل ؿ لمى تطباؽ سااسة القكة النال ة لمى أرض الكاقع ف رثؿ تعزاز ك و كدلـ التبػادؿ العم ػي

كتشةاعو كالتعاكف في ةاؿ ا ب اث ،كالسػعي لبػر ت قاػؽ ا ػف الرػذايي ،كأ ػف الطاقػة كال سػالدات

اإنساناة ،فضثن لف اتراذ راار ال كار ػع النظػاـ اإا ارنػي ،كالت ارةػع لػف ضػرب سػكراا ،كالػدفع ن ػك
ال كار ل ؿ ا ز ة ،بعد ر مة 11سبت بر/أامكؿ  2001نة ت اإدارة ا راكاة لبر نظرايا -الذاف
كاف أيمبيـ ف ال افظاف الةدد -في استث ار ىذه الفرصػة كتكظافيػا فػي رد ػة أىػدافيا اتسػتراتاةاة
بدتن ف أف تككف لايقان أ ا يا ك ا تصكر البعض” كأف ا

داث التي رافقت ر مة ا بعد لاـ2001

ىاأت ال ناخ ال ناسب لبر التدرؿ لف طراؽ بررات لدادة في نطقة الشرؽ ا كسػط ،كػاف ػف بػاف
تمؾ ال بررات كاف ة اإرىاب ،كالقضاء لمى القالدة ،كيارىا ف ال س اات التي ظيرت لمى السا ة

الدكلاة خنذاؾ ( ركز البااف لمدراسات كالترطاط .)2016 ،
ان ػػا تكلػػت كدارة ال ػرياس سبػػاراؾ أكبا ػػاس ال كػػـ بأسػػمكب رػػاار ل ػػا كانػػت لماػػو كدارة ال ػرياس
سبػػكش اتبػػفس ،فقػػد انتيةػػت أسػػمكبان اسػػتراتاةاان ػػف نا اػػة تطباػػؽ القػػكة الذكاػػة التػػي كانػػت ب نزلػػة لا ػػؿ
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سػػالد لتطباػػؽ القػػكة النال ػػة تةػػاه الشػػرؽ ا كسػػط ،فكػػاف ػػف بػػاف ا ىػػداؼ الرياسػػة لمقػػكة الذكاػػة ىػػي:

(ااساف.)36 :2016 ،

 .1ت قاػػؽ اتنتعػػاش اتقتصػػادم لػػف طراػػؽ رطػػة اقتصػػاداة تشػ ؿ ز ػػة ػكافز ل كاةيػػة ا ز ػػة
ال الاػػة كالركػػكد اتقتصػػادم الػػذم أصػػاب اتقتصػػاد ا راك ػي ،بعػػد أف اسػػتطاع ال ػرياس أكبا ػػا
كقناع الككنررس بال كافقة لمى رطة كنقاذ لألز ة ال الاة التي تبمد كمفتيا ( )825ماار دكتر.

ػث أشػػار تقراػػر ألػ ٌػدهي ةمػػس اتسػػتربارات الكطناػػة ا راكا ػة لػػاـ
 .2تػػأ اف صػػادر الطاقػػة ،اػ ي
 2010كلى أف السنكات الر س لشرة ال قبمة ستشيد صرالان تد ان لمى الطاقة ،نظ انر لتراار
كازاف القكل العال اة كالت اد الكثار ف الدكؿ في صعكدىا لمى القكة اتقتصاداة.

 .3كاةية القكل كالتكتثت اتقتصػاداة الكبػرل ػف رػثؿ تكظاػؼ اليا نػة الرضػاياة فػي السااسػة
الرارةاة ا راكاة التي ف رثليا ا كف كطالة أ د الساطرة ا راكاة كلى دل أبعد.

 .4كنياء لسكرة السااسة الرارةاة ،كالادة اتلتبار لمقكة النال ة ،كىػذا ػا صػرح بػو كزاػر الػدفاع
السابؽ سركبرت ياسس الذم دلا كلى تكراس ال زاد ف ال اؿ كالةيد لتن اة القػكة النال ػة ،كقػد

أشار أاضان كلى أف ال دسسة العسكراة كلمى الريـ ف أنيا تت تع بقدرة ىايمة فا ا اتعمؽ بػالقكة
العسكراة كت أف الرككف كلى ك ازرة الدفاع ب ةة قدرتيا لمػى ت قاػؽ ا ىػداؼ تب ىػد ػف أف اشػكه
صكرة السااسة الرارةاة ا راكاة.

 .5كدا ة التفكؽ العسكرم ا راكي ،كذ اتةيت اإدارة ا راكاة ن ك كدا ة تفكؽ القكات ال سم ة،

كتطكار ربراتيا ،كالادة بعض التعداثت لمى تشكاثتيا ،ك ة يا ،كتسما يا براة التقماؿ ف
اإنفػػاؽ لػػف طراػػؽ بنػػاء ةػػاش ذكػػي كصػػرار ال ةػػـ اعت ػػد لمػػى الةانػػب التكنكلػػكةي كالبػ ار ج

ال تطػػكرة ،كىػػذا ػػف شػػأنو أف ارمػػؽ باي ػةن لسػػكراةن ثي ػػة داء ال دسسػػة العسػػكراة التػػي ػػف
شأنيا ال فاظ لمى ا ف القك

ي.

القوة الناعمة تجاه الشرق األوسط (نماذج مختارة):
 .8إيران:

ألمػػف ال ػرياس ا راك ػي بػػاراؾ أكبا ػػا رػػثؿ

متػػو اتنتراباػػة كبعػػد كصػػكلو كلػػى الرياسػػة لػػف

الت ػػاد قاربػػة ةداػػدة تةػػاه ال مػػؼ النػػككم اإا ارنػػي تقػػكـ لمػػى تػػأرار الراػػار العسػػكرم ،كتقػػداـ سااسػػة
ال فاكضات ال باشرة لمتعا ؿ ع ا ز ة ،كاككف ذلؾ في كطػار اسػتراتاةاة ةداػدة تبناىػا كأسػمكب ةداػد
إدارة ال مفػػات العالقػػة ،ةػػاءت ريبػػة كدارة الػرياس سبػػاراؾ أكبا ػػاس فػػي تكظاػػؼ القػػكة النال ػػة تةػػاه كاػراف،

نتاةة قراءة كاقعاػة بعػدـ فعالاػة اسػترداـ القػكة الصػمبة ،فضػثن لػف سػابات كقما اػة كاضػ ة فادىػا أف

المةػػكء كلػػى الراػػار العسػػكرم لػػاس ةػػداان ،نظػ انر كلػػى تػػدني دشػرات النةػػاح لنػػد اسػػترداـ ىػػذا الراػػار،
40

فضثن لف أف تكةاو ضربة لسكراة كقاياة كلى ال نشآت النككاػة لػف تقػدـ سػكل تػأرار البرنػا ج النػككم
لسنكات أطكؿ ،كبالتالي ةعؿ القكات ا راكاة في أفرانستاف كالرماج العربي كالعراؽ ،كة اع ال صػالح

ا راكاة في ال نطقة لرضةن لمرطر كأىداؼ انتقا اة كاراناة.
لذلؾ لرض الرياس سباراؾ أكبا اس الدبمك اساة الذكاة لمتعا ؿ ع ال مؼ النككم اإاراني ،كذلؾ

لف طراؽ كةراء ال فاكضات ال باشرة ف أةؿ التكصؿ كلى اتفاؽ نيايي بشأف ،كىذا ا تـ بالفعؿ بعػد
فاكضات است رت  18شي انر كتـ لقػد اتتفػاؽ فػي  2015-7-15فػي ياانػا كب ػكازاة ذلػؾ فقػد أظيػرت

الكتاػػات ال ت ػػدة ك كاناػػة فػػرض لقكبػػات لمػػى كا ػراف فػػي ػػاؿ فشػػؿ اتتفػػاؽ ،كشػػارةن كلػػى لػػدـ اسػػتبعاد
الراار العسكرم ،لكف في خرر ال طاؼ أبدل الطرفاف ف رثؿ ال فاكضات سعاان ةادان إنةا يا لػف
طراػػؽ ال ػرأم العػػاـ العػػال ي ،فض ػثن لػػف تكةاػػو الرطابػػات فا ػػا باػػنيـ ،كتػػذلاؿ العقبػػات ػػف أةػػؿ سػػار

ال فاكضات كت قاؽ ا ىداؼ ال نشكدة لمطرفاف ( ركز البااف لمدراسات كالترطاط.)2016،
 .2تونس:
ارتارت الكتاات ال ت دة ا راكاة التعا ؿ ع الثكرة التكنساة لبر ثثثة ار ؿ:

اتس ت ال ر مة ا كلى ليا تةاه الثػكرة التكنسػاة ب ارسػة التعتػاـ اإلث ػي لمػى أ ػداث الثػكرة
لمى الريـ ف سم اة ظاىرىا كتكافؽ طالبيا ع ا تنادم بو الكتاات ال ت دة ف تعزاز لمدا قراطاة

كا تػراـ قػكؽ اإنسػػاف .كال ر مػػة الثاناػػة فت از نػػت ػػع فشػػؿ الػرياس ا سػػبؽ زاػػف العابػػداف بػػف لمػػي فػػي

كةػراء اإصػػث ات كقاا ػػو بػػئنزاؿ الةػػاش كلػػى الشػػارع كق ػػع ال ظػػاىرات فبػػدأت اإدارة ا راكاػػة تطمػػؽ
تصػرا ات فادىػػا أنيػػا ت تػػرـ كرادة الشػػعب التكنسػػي ،أ ػػا ال ر مػػة الثالثػػة فةػػاء رثىػػا كلػػثف الكتاػػات
ال ت دة ا راكاة كقكفيا كلى ةانب الشعب التكنسي ،كدل ًو لت كانو ف بنػاء نظػاـ سااسػي دا ق ارطػي
قايـ لمى أساس راة التعبار كال شػاركة السااسػاة ك قػكؽ اإنسػاف ( ركػز الباػاف لمد ارسػات كالترطػاط،
.)2016

 .8مصر:
سعت الكتاات ال ت دة ا راكاة كلى ال فاظ لمى صال يا اتستراتاةاة في صر ال ت ثمة ب ػ
( ؽ ركر القكات الب راة ا راكاة كلى قناة السكاس ،كاست رار اتفػاؽ السػثـ بػاف صػر ك(كسػراياؿ)،
كتعػػاكف صػػر ػػع الكتاػػات ال ت ػػدة فػػي كاف ػػة اإرىػػاب) ،كلماػػو فقػػد كظفػػت اإدارة ا راكاػػة ا داة

ػث صػػر ت كزا ػرة الرارةاػػة ا راكاػػة ىػػاثرم كمانتػػكف بػػأف
الدبمك اسػػاة تةػػاه الترااػػر فػػي صػػر ،اػ ي
النظاـ ال صرم سػتقر ،كلداػو فرصػة لثسػتةابة كلػى طالػب الة ػاىار كشػةعت ال ػكار بػاف ال كك ػة
كال عارضة بيدؼ التكصؿ كلػى اتفػاؽ كتسػكاة سااسػاة ،لكػف سػرلاف ػا اتسػعت ات تةاةػات كتطػكرت

ال ةراات لمى السا ة السااساة ،فبدأت الكتاات ال ت دة بتراار كةية نظرىا اػاؿ التظػاىرات طالبػة
بانتقاؿ سم ي لمسمطة كلى ل ر سما اف (نايب الرياس) ،كلكنيا أدركت أف ىذا الراار رفكض ف قبؿ
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ال تة ػػاف ،فق ػػررت الب ػػث ل ػػف ب ػػداؿ خر ػػر اش ػػكؿ ضػ ػ انة لم ص ػػالح ا راكا ػػة ل ػػذلؾ ب ػػدأت ب ػػئةراء

اتصاتت كثفة ع ال عارضة ال صراة كتسا ا (اإركاف ال سم اف) بيدؼ تأ اف صال يا ل ر مة ا
بعد سني بارؾ (ااساف.)37 :2016 ،
كػػاف اتتفػػاؽ ا راك ػي الض ػ ني ػػع قاػػادات اإر ػكاف ال سػػم اف اقضػػي س بػػأف تػػد ف الكتاػػات

ال ت دة ك ي مفادىا الدلـ السااسي كاتقتصادم لألنظ ة اإسث اة الةدادة بيدؼ ت كانيـ دارماػان ،قابػؿ
ال فػػاظ لمػػى اتفاقاػػات السػػثـ ػػع (كسػراياؿ) كا تػكاء ال تشػػددافس ،كقػػد ارتكػػزت كدارة الػرياس أكبا ػػا كلػػى
رداػػة براي اتاػػة تقػػكـ لمػػى تطػػكار لثقػػات قكاػػة ػػع القػػكل اإسػػث اة فػػي عظػػـ بمػػداف ػػا اس ػ ى بالػ ػ

(الرباع العربي) ( داف.)35 :2013،

ثانياً :النموذج الروسي:

ػػا ب ػػاف ل ػػاـ  2007-2005ق ػػاـ الػ ػرياس الركس ػػي سفثدا ا ػػر ب ػػكتافس بزا ػػارة ك ػػؿ ػػف ص ػػر

ك(كس ػراياؿ) كال مكػػة العرباػػة السػػعكداة كا ردف كقطػػر كتركاػػا كاا ػراف كاإ ػػارات العرباػػة ال ت ػػدة ،ك ػػا
صدت ركساا دكر ال راقب في ةمس التعاكف اإسث ي ،كقػد ت از نػت ىػذه الزاػارات ػع ت ازاػد التػدرؿ

الركسي في ال فاكضات اإقما اة ،ب ا في ذلؾ ل ماة السثـ في الشرؽ ا كسط ،ك فاكضات ة كلػة

 1+5ع كاراف ،كالسعي لت قاؽ ال صالح اتقتصاداة كالتةاراة الركساة.

كقػ ػػد أثػ ػػارت الترا ػ ػرات الس ػ ػراعة فػ ػػي الرباػ ػػع العربػ ػػي رػ ػػاكؼ ركسػ ػػاا اػ ػػث قػ ػػد تػ ػػددم كةػ ػػة

اتنتفاضات الشعباة ىذه كلى تراارات ةذراة ا كف أف تدثر لمى صال يا في ال نطقة ( ركز الركابط
لمب كث كالدراسات اتستراتاةاة.)2017،
كقد رمصت دراسة أةرتيا دسسة سراندس في لاـ 2009كلى أف السااسة الرارةاة الركسػاة فػي

الشرؽ ا كسط كاف دافعيا كقرار اليابة الدكلاة ك راة التةارة كاتستقرار اإقما ي ،اث لـ تكف ليػا أم
رداػػة سااسػػاة راصػػة بالشػػرؽ ا كسػػط ،بػػؿ التقػػادان نيػػا بأنيػػا كقػػكة لال اػػة ،انبرػػي أف تمعػػب دك انر فػػي
ال نطقػػة كأف تشػػارؾ فػػي ال فاكضػػات كاترػػاذ القػ اررات الرياسػػاة ،كات ػػكر ةػػؿ ػػا قػػد ترنػػك كلاػػو أىػػدافيا

أم رػاكؼ أ ناػة طكامػة
كؿ نيةيػا فػي اتسػتقرار اإقما ػي كأسػعار الػنفط العال اػة ،كاف كػاف لركسػاا ي
ا د في ال نطقة فستككف كؿ ا تداد اإرىاب كلايا كلمدكؿ ال ةاكرة.
ىناك ثالث احتماالت بشأن وجود استراتيجية لروسيا في الشرق األوسط:
 .1ىناؾ استراتاةاة ركساة ناة ة في الشرؽ ا كسط.
 .2ىناؾ استراتاةاة اقما اة لركساا فػي الشػرؽ ا كسػط ،كلكنيػا ت تسػار ك ػا رططػت ليػا كسػكك
(كىذا ا نرة و).

 .3لاس ىناؾ استراتاةاة ركساة في الشرؽ ا كسط.
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اػػذكر س انػػدرك كنايػػافس ،الرباػػر فػػي الشػػدكف الركسػػاة -أف اسػػتراتاةاة ركسػػاا ػػاىي كت ػكار

تعقػػده ػػع سػػتقبؿ سػػكراا القػػادـ ،لكػػف اترػػاذ الػػدكر العػػادم لػػـ اعػػد اػػرض يػػركر ركسػػاا التػػي تراػػد أف
تفرض نفسيا كنفكذىا لمى ال نطقة ( ركز الركابط لمب كث كالدراسات اتستراتاةاة.)2014:
أ ا في رطاب الرياس الركسي سفثدا ار بكتافس أ اـ الة عاة العا ة لأل ـ ال ت ػدة فػي دكرتيػا

السػػبعاف فقػػد ت ػػدث لػػف ا تػراـ سػػاادة الدكلػػة كلػػدـ التػػدرؿ فػػي شػػدكنيا كاترػػذ بػػكتاف ىػػذا الػػنيج كػػنيج
بػػداؿ لػػف سااسػػات التػػدرؿ الرربػػي ال تيػػكرة ،كلتعػػزز ركسػػاا اتراذىػػا ىػػذا الػػنيج فقػػد لرضػػت صػػفقات

اقتص ػػاداة دكف أف تتطم ػػب أم ػػف اإص ػػث ات السااس ػػاة الت ػػي ت ػػدلك كلاي ػػا أك تطال ػػب بي ػػا الكتا ػػات
ال ت دة كدكؿ يرباة أررل ( ركز الركابط لمب كث كالدراسات اتست ارتاةاة .)2014:
ا سبؽ نرل أف ركساا تدرؾ أف طاقػة الرػرب قػد اسػتينزفت فػي ػرب العػراؽ كأفرانسػتاف ،كأف
الدكؿ الررباة ت تريب في التدرؿ العسكرم في سكراا ا اتاح ال ةاؿ لركسػاا لتفػرض سػاطرتيا لمػى
ال نطقػػة لمػػى سػػباؿ ال ثػػاؿ صػػفقات الباػػع الركسػػاة نظ ػػة أسػػم ة الػػدفاع الةػػكم ال تطػػكرة كلػػى كا ػراف
كسكراا التي تػدثر لمػى راػارات السااسػة الررباػة كتزاػد ػف تعقاػدىا ،راصػة أف ركسػاا تفتقػر كلػى القػكة

النال ة في ال نطقة قارنة ع الررب كفي ػاف أف ركسػاا قػد أنشػأت

طػة كرباراػة لرباػة “خر تػي”،

فئنو ف يار الكاضح ا كذا كانت ةيكد القكة النال ة في ركساا سكؼ تتةمػى فػي الشػرؽ ا كسػط فػي

ك ػػا فػػي التسػػعاناات ػػف القػػرف ال اضػػي بالطراقػػة نفسػػيا التػػي تبػػذؿ بيػػا ةػػذكر

اثمػػة فػػي أة ػزاء ػػف

أكركبا كالكتاات ال ت دة.

ثالثاً :النموذج اإليراني

التقط ػػت كاػ ػراف أنفاس ػػيا ث ػػـ ت ػػددت ،بع ػػد ر ػػاض الت ػػكؿ الث ػػكرم كاتنر ػػاس ف ػػي س ػػتنقعات

ال رب .كاف ت ددان عنكاان قبؿ تسةاؿ ال ضكر ال باشر في بعض الةبيات ،كىك ػا امفػت النظػر كلػى
التةربة اإاراناة في تطكار القكة النال ة كتكظافيا (الرماج أكنثاف.)2015/5/14 ،

أف ال الػػة اإاراناػػة ةسػػدت تةربػةن ي ػةن ػػف ن ػػاذج القػكة النال ػػة لمػػى سػػتكل اإقمػػاـ،
كال ٌ
ػؽ ٌ
فقػػد ل م ػػت بفعالاػػة ري ػػـ كاقػػع ال ص ػػار كالعػػزؿ تع ػػدد ال سػػتكاات ،ال ف ػػركض لمػػى طيػػراف نػػذ ث ػػكرة
تبنى رطابان استثناياان في السااسة كاإلثـ كالثقافة.
 ،1979كضافة كلى أنيا أتت ف بمد ٌ

أف كا ػ ػراف نشػ ػػطت فػ ػػي ال ةػ ػػاتت الثقافاػ ػػة كالفناػ ػػة
ػ ػػا ت اصػ ػػح تةاىمػ ػػو فػ ػػي ق ػ ػراءة التةربػ ػػةٌ ،
كا كادا اة ،ككظفت ضػكرىا فػي ىػذه الفضػاءات لةطثلػة لمػى اإقمػاـ ككػؿ كلمػى العػالـ ب ةت عاتػو
كثقافاتو .ل مت ال راكز الثقافاة اإاراناة كنقطة ارتكاز باشرة في دلـ الدبمك اساة الشعباة فػي ةاليػا

الثقػػافي ،راصػػة ػػع انسػػداد ةػػاتت التكاصػػؿ السااسػػي الفالػػؿ رػػثؿ قبػػة ال صػػار كالعػػزؿ الطكامػػة

الت ػػي ألقب ػػت الث ػػكرة اإارانا ػػة ،كت ٌا ػػزت الس ػػفارات اإارانا ػػة بال رك ػػة الددكب ػػة ف ػػي التكاص ػػؿ ت ػػى ل ػ ٌػدىا
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بعضيـ ف باف أنشط دكؿ العالـ الثالث تقرابان في الدبمك اساة الشعباة كالتكاصؿ ػع ال ةت ػع ال ػدني،

كشػ ؿ ذلػػؾ نطاقػػات لانػػت ػػف التةاىػػؿ ،ثػػؿ أ راكػا الثتاناػػة كأفراقاػػا كا قماػػات ال سػػم ة ػػكؿ العػػالـ
(الرماج أكنثاف.)2015/5/14 ،

أف التةربػة اإاراناػة تكسػعت فػي دبمك اسػاة ال ػدت رات ،فاترػذت نيػا فضػاء نشػطان
لاس رافاان ٌ
تةتػذاب نرػب العػالـ كلػػى كاػراف ك اكلػة ػػؿ اىت ا ػات كاػراف كلػى نرػػب العػالـ ،كتتضػافر ال دشػرات
كرسػػتيا تسػػتقطاب النرػػب كالكفػػاءات كا كػػادا ااف كال فك ػراف ،ػػف أقػػالاـ
لمػػى ٌ
أف كا ػراف أدارت ب ػ ار ج ٌ
لال اة شتى ،في ةيكد تعددة ال ستكاات ت ركت كفؽ أنظ ة ددة ،سب ال دشرات ال تا ة.
باشرت كاراف راطبة لالـ تنكع المرات كالثقافػات ،فسػعت كلػى تقػداـ رطػاب كلث ػي ػ از ـ،

فنضػػةت تةػػارب ثػػؿ سبػ ًػرس تػي فػػيس باإنةمازاػػة كسىسػػباف تػػي فػػيس باإسػػباناة ،كىػػذه ا راػرة تراطػػب
كا دةن ف أكسع لرات العالـ انتشا انر ،كضافةن كلى

اكتت تعددة في الفضاء الشبكي.

أف القكة اإاراناة النال ة ت ؿ ز ة ػف ال عضػثت فػي أ شػاييا ،فيػي تفتعػؿ تناقضػات
باد ٌ
ةسػ ػػا ة بالع ػ ػػؿ ػ ػػثثن ض ػ ػ ف فضػ ػػاء ال ةت عػ ػػات كالشػ ػػعكب بشػ ػػكؿ لػ ػػاـ ،كتركاػ ػػز التػ ػػأثار كالتكاصػ ػػؿ
كاتستقطاب ض ف نطاقػات الطايفػة الشػاعاة كال نظ ػات كاليايػات ال عبػرة لنيػا بصػفة راصػة (الرمػاج

أكنثاف.)2015/5/14 ،

أظير اإاراناكف قدرة كباػرة لمػى اسػترداـ كسػايؿ القػكة النال ػة ،كتكظاػؼ كسػايؿ القػكة الرشػنة
أاضان ليذا الررض ،فئذا ا نظرنا كلى ال فيكـ العاـ لمقكة النال ػة سػب ػا صػايوس ةكزاػؼ نػامس فانػو
اعنػػي أف اكػػكف لمدكلػػة قػػكة رك اػػة ك عنكاػػة ػػف رػػثؿ ػػا تةسػػده ػػف أفكػػار ك بػػادو كأرػػثؽس .كىػػك ػػا
كظفتو كاراف فػي شػعاراتيا فػي السػنكات ا كلػى ػف ثكرتيػا ككػاف ذلػؾ اتنػايـ ػع تطمعػات العػالـ الثالػث

اء أكانػػت الش ػرقاة أـ
كبالتػػالي اسػػتطالت تقػػداـ ثػػاؿ ػػي لمػػى ػػدل قػػدرتيا بت ػػدم الػػدكؿ الكبػػرل س ػك ن
الررباة لتبني ىي ن كذةيا الكطني ،كفقان ل ا تقتضاو صالح ة يكرىا ك ا اتثءـ ع الثقافة الراسرة.

اظػػف ال ػػبعض أف الق ػػكة النال ػػة تقتص ػػر لم ػػى التركاػػز ب ػػدلـ ة ػػاتت ق ػػكؽ اإنس ػػاف كالبنا ػػة الت تا ػػة
كالثقافة كالفف،

ا اددم با رراف كلى ا تراـ ىذا ا سمكب كاإلةاب بو ثـ اتباع صادره ،لكػف تػى

القػػكة العسػػكراة كلمػػى الػػريـ ػػف أنيػػا كةيػػو إرافػػة ا لػػداء لكنيػػا تػػددم دك انر فػػي دلػػـ كسػػايؿ القػػكة
النال ػػة لمػػدكؿ ،فالصػػنالة العسػػكراة اإاراناػػة لمػػى س ػباؿ ال ثػػاؿ أصػػب ت ثػػار كلةػػاب الكثاػػر ػػف

الش ػػعكب الطا ػػة كل ػػى اتس ػػتقثؿ كىن ػػاؾ ػػف ات س ػػر لم ػػى ػػا كص ػػمت كلا ػػو ى ػػذه الدكل ػػة الت ػػي أني ػػت

كبظػػركؼ لسػػارة ر مػػة ال راىقػػة الثكراػػة ،كىػػذه بالتأكاػػد تدشػػر لمػػى نةػػاح كا ارنػػي فػػي تصػػدار ن ػػكذج

ا تذل لمقكة النال ة (القكة اإاراناة النال ة  .ف تصدار الثكرة كلى تصدار الدكلة).
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ك ػػا اػػدلـ كسػػايؿ القػػكة النال ػػة لػػدل كا ػراف ىػػك تصػػدار نفسػػيا كدكلػػة سػػتقرة كسػػط نطقػػة

تسكدىا الصرالات كت ػدث ال ركػز العربػي لمب ػكث كالد ارسػات فػي تقراػر لػو لمػى أف كاػراف تقػدـ نفسػيا
كلى العالـ بكصػفيا الدكلػة ا كثػر التػداتن فػي الشػرؽ ا كسػط كا كثػر أ نػا بػاف دكلػو ال رتمفػة ،ب ػا فػي

ذلؾ (كسراياؿ) كتركاا .كقد ثبت ف تتبع ا كضاع في العراؽ كفي سكراا كفػي لبنػاف ،كنػو ت اكةػد ػؿ
ل شكثت ىذه البمداف بدكف شاركة كاراناة ،ك ف ال رةح أف تعت د أكركبا كالكتاات ال ت دة لمى كاػراف

كثلب كقما ي رياسي في الشرؽ ا كسط رثؿ السنكات الر س ال قبمة لمى ا قؿ.
أ ػػا القض ػػاة الفمس ػػطاناة فكان ػػت أفضػػؿ ىدا ػػة ق ػػد يا الع ػػرب لتم اػػع ص ػػكرة كاػػراف ت س ػػا ا بع ػػد
التقػػارب ب ػػاف ال كك ػػات العربا ػػة ك(كسػ ػراياؿ) ،كق ػػد ت نفسػػيا بالتبارى ػػا ال ػػا ي الك ا ػػد ل ػػف القض ػػاة
العرباة كاإسػث اة ال ركزاػة ف ػف رػثؿ دل يػا لمفمسػطانااف اسػتطالت كسػب ة يػكر لربػي كباػر ،ػا
رمػػؽ بايػػة ناسػػبة لتقبػػؿ الػػدكر اإا ارنػػي اإقما ػػي لبػػر ىػػذا البػػاب (القػػكة اإاراناػػة النال ػػة .ػػف تصػػدار

الثكرة كلى تصدار الدكلة).
ػػا اػػركج لػػو ػػف تقػػكاض نفػػكذ كا ػراف لػػاس دقاقػػا فيػػدفيـ الاػػكـ ىػػك كسػػب قمػػكب شػػعكب الػػدكؿ
العظ ى ،فثكرتيا قد تـ تصدارىا كالعراؽ كالبناف كسكراا كالا ف شاىدةن لمى ذلؾ كقد ألطت صث اات
كاسعة لككثييا في ال نطقػة لاقك ػكا ب ي ػة ال فػاظ لمػى ال كتسػبات الثكراػة ،كالبكصػمة تتةػو الاػكـ كلػى
سػػبر فضػػاءات العػػالـ ل ةػػز كانيػػا فػػي قاي ػػة الدكلػػة ال ػػدثرة لال ا ػان كلػػاس سػػتبعدان أف تكػػكف ض ػ ف
صاؼ الدكؿ العظ ى.

رابعاً :النموذج التركي:

كف الق ػػكة النال ػػة لتركا ػػا ترتم ػػؼ ل ػػف تم ػػؾ الت ػػي ف ػػي ال ػػدكؿ ا ر ػػرل ف ػػي الش ػػكؿ كال ضػ ػ كف،

فئ كانات القكة النال ة لتركاا ،كالتي ت تد ف البمقاف كالشرؽ ا كسط كلى أةػزاء دارماػة سػاا الكسػطى
تنبثؽ لف التةربة الثقافاة كالتاراراة التي كرثتيا ،كف القاـ التي ت ثميا تركاا فضثن لف ل قيا التاراري
كالثقافي ،قد فزت الدانا اات اإقما اة ،ككفرت فرصان لرمؽ ةاتت نفكذ ةدادة ،كلمػى الاابسػة ا كر

خسػػاكاة ا كبػػر ،فػػئف القاسػػـ ال شػػترؾ لألت ػراؾ كا كػراد كالبكسػػنااف كا لبػػاف كالشػػركس كا برػػاز كالعػػرب
كا ذرا ػ ػػاف كالكازارس ػ ػػتاف كالكريس ػ ػػتاف كا كزب ػ ػػؾ كالترك ػ ػػاف كال ة كل ػ ػػات العرقا ػ ػػة ا ر ػ ػػرل ،كك ػ ػػذلؾ

ال ةت عات ا ر ناة كالاكناناة كالايكداة كا شكراة ،ىك التةربة العث اناة التي اشترككا فايا كبنكىا عان،

كنو ىذا التراث العث اني الذم اة ع باف ىذه ال ة كلػات ال تنكلػة كا كنيػا أف تنتسػب لتةربػة شػتركة
فػػي الز ػػاف كال كػػاف ،كتركاػػا الاػػكـ ت ثػػؿ نقطػػة

كراػػة ليػػذا الت ػراث ،كىػػذه لاسػػت رػػا رة ك براطكراػػة

ةدادة ،كال كصكفة ف قبؿ البعض بأنيا “لث اناة ةدادة” بؿ كف ىذه ىي ل ماة ب كةبيا ا كف تصكر

تركاػػا الةاكسااسػػي الةداػػد كاإ كاناػػات الةداػػدة فػػي النظػػاـ السااسػػي العػػال ي شػػعكب ال نطقػػة لتتصػػالح
ػػع تاراريػػا كةررافاتيػػا ،كاف تػػذ لكر ىػػذه التةربػػة امعػػب دك انر ىا ػان فػػي ت داػػد ةػػاتت القػػكة النال ػػة فػػي
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تركاا ،فئف أنشطة تركاا اإقما اة كالعال اة تأرذ بالتكسع في ناطؽ أررل ،ثؿ :سأفراقاا كخساا كأ راكػا

الثتاناةس (لةاف ،كألتنام ،القكة النال ة في كنساات تركاا.)2008 ،

كباإض ػػافة كل ػػى ذل ػػؾ ،تش ػػكؿ الدا قراطا ػػة التركا ػػة ك ةت عي ػػا ال ػػدني النش ػػط أى ػػـ رك ػػايز الق ػػكة

النال ة لتركاا ف نذ بدء الع ؿ بنظاـ التعدداة ال زباة فػي الر سػاناات ،قػد ػرت تركاػا بتةػارب رتمفػة

ف طالب التقاسـ العادؿ كال شاركة كالت ثاؿ كالشفافاة كال سػاءلة التػي تبنتيػا ال ة كلػات ال رتمفػة دارػؿ
ال ةت ػػع التركػػي قػػد يػػذت كشػػةعت ن ػػك الدا قراطاػػة التركاػػة ،كاف ت ػػكؿ تركاػػا كلػػى ركػػز الةػػذب فػػي
ناطقيػػا الةررافاػػة الناياػػة ،ثػػؿ البمقػػاف كالشػػرؽ ا كسػػط ،اعت ػػد لمػػى قػػدرتيا فػػي تعراػػؼ الت ػكازف بػػاف

ال راة كا ف بطراقة

ك ة ،كلمى تكساع ةاتت نفكذىا الدا قراطي.

كاف تركاػػا ،فػػي ىػػذه ال ر مػػة ،ت تمػػؾ ػكاردان ىا ػػة كقا ػة تنفػػرد بيػػا لػػف يارىػػا ،كف فيػػكـ القػػكة

النال ة بالنسبة لمقػكة ا اركاػة اعت ػد لمػى ةدلاػة “العصػا كالةػزرة” ،ك ػع ذلػؾ ،فئنػو لػاس ػف ال كػف
داي ان استرداـ ةدلاة الةزرة كالعصا في الباية الةاكسااساة لبمد ثؿ تركاا ،بؿ تصكر ةاكسااسي ةداد
ك فيػكـ شػترؾ لمػذاكرة كالكةػداف كالع ػؽ الثقػافي ،كىػػذا ػا ا ػدد شػكؿ لثقػات القػكة النال ػة (كبػراىاـ،

.)83 :2009
كتعد القكة النال ة أ د أىـ ككنػات الدبمك اسػاة العا ػة ،كا ثػؿ الػرأم العػاـ لنصػ انر خرػ انر ي ػان

ػث كف الع ماػات
كالذم اتكلى لمى ن ك تزااد دك انر ركزاان في صػااية السااسػات الكطناػة كالعال اػة ،ا ي
السااساة الكطناة كالدكلاة اتـ راقبتيا لػف كثػب ،كاتا تيػا لم ةت ػع الػدكلي ػف رػثؿ كسػايؿ اإلػثـ،
كانػػو لػػاس ػػف ال كػػف تنفاػػذ أم سااسػػة فا ػػا اتعمػػؽ باتقتصػػاد كالسااسػػة الرارةاػػة كالطاقػػة كالبايػػة دكف

ال صػػكؿ لمػػى كافقػػة الة يػػكر ،كىنػػاؾ شػػرط أساسػي لدبمك اسػػاة لا ػػة ناة ػػة ،كىػػك انتيػػاج سااسػػات
لقثناة ك قنًعػة ا كػف الػدفاع لنيػا ،كذ كنػو ػف ال سػت اؿ تبنػي تمػؾ السااسػات ياػر العادلػة أك تةاىػؿ
القكالػػد العال اػػة لمقػػانكف أك تشػػةاع اسػػترداـ كسػػايؿ ياػػر شػػركلة ثػػؿ التيداػػد كالعنػػؼ كات ػػتثؿ ،أك
شػػرح ذلػػؾ لم ةت ػػع الػػدكلي ،فعمػػى سػػباؿ ال ثػػاؿ ،ػػف ال سػػت اؿ لمػػى أم دكلػػة تنتيػػؾ قػػكؽ اإنسػػاف

بصػػكرة

نيةػػة أك تسػػاطر لمػػى بمػػد خرػػر ت ػػت ات ػػتثؿ ،أف تنفػػذ سااس ػةن لا ػةن ناة ػةن ،فسااسػػات

الص ػػاف ال تبع ػػة ف ػػي تركس ػػتاف الشػ ػرقاة كات ػػتثؿ اإسػ ػرايامي لأل ارض ػػي الفمس ػػطاناة ،كي ػػزك أفرانس ػػتاف

كالعراؽ في ليػد سةػكرج دبماػك بػكشس كفضػايح يكانتانػا ك كأبػك يراػب ،تةعػؿ ػف ال سػت اؿ لمػى ىػذه

الدكؿ أف تةرم دبمك اساة لا ة ناة ة ،ك ف رثؿ ل ماات صنع السااسات الرارةاة في لالـ تسكده
العكل ة ترضع إلادة ىاكمة ،كتكلد دانا اات ةدادة ف رثؿ الرأم العاـ كالشرلاة كالقبكؿ ،كالسااسػة
الرارةاة التركاة لاست ستثناة ف ىذه الع ماات ،كليذا فئف الدبمك اساة العا ة التركاػة اةػب أف تأرػذ

بعػػاف اتلتبػػار العكا ػػؿ العال اػػة ككػػذلؾ ال قػػايؽ الراصػػة الناتةػػة لػػف قصػػتيا الراصػػة بيػػا (كب ػراىاـ،

.)26 :2009
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كقػػد لعبػػت تركاػػا دك انر رياس ػان فػػي العداػػد ػػف ال افػػؿ الدكلاػػة ثػػؿ ق ػػة الػػدكؿ الرناػػة ()G-20

ك نظ ة التعاكف اإسػث ي كال ةمػس ا كركبػي ك مػؼ الشػ اؿ ا طمسػي ك نظ ػة ا ػف كالتعػاكف ،كقػد
كانت في ركز ل ماات صنع القرار كقما اان كدكلاان ،كاف التطكرات ا رارة فا ا اتعمؽ بالشدكف الدارماػة
كالرارةاة لتركاا تشار كلى اثد “قصة تركاة” فرادة ف نكليػا ،كالتػي تةػذب اىت ػاـ العػالـ لمػى ن ػك
تزااد ،كف ىذه القصة تعكس الصػفات ال اكاػة ال تعػددة الطبقػات لمبمػد ،كلػاس ػف ال كػف فػي رطػاب

أك قصػػة كا ػػدة اإسػػياب فػػي ال ػػداث لػػف اليكاػػات الةداػػدة لتركاػػا كصػػكرتيا الذاتاػػة ،كرداتيػػا كأفقيػػا،
ككفا اتيػػا الدارماػػة ،ك شػػكثتيا ك مكليػػا ،كت كتتيػػا اتةت الاػػة كالسااسػػاة ال تعػػددة ا بعػػاد ،كنةا يػػا

كفشميا ،كأف ار يا كأت ار يا ،كانفعاتتيا كرابات أ ميا.
كف اليكاػػات الةداػػدة لتركاػػا تعػػرض تعػػددان كتنكلػان كتباانػان بػػالت از ف ػػع ل ماػػات العكل ػػة تعػػددة

ال راكز كال داثات ال تعددة ،كىذا ازاد كانكع اتىت اـ الذم تمقاه تركاا (كبراىاـ.)83 :2008 ،

كف كان ػػة تركا ػػا ال تسػ ػ ة ب ػػا تراـ ت ازا ػػد ،كظيكرى ػػا لم ػػى كس ػػايؿ اإل ػػثـ الدكلا ػػة ،كانتش ػػار

الص ػ فااف ال قا ػػاف ا ةانػػب ،كتضػػالؼ الد ارسػػات ا كادا اػػة ػػكؿ تركا ػا ،كالزاػػارات رفاعػػة ال سػػتكل
كتأثارى ػػا لم ػػى الػ ػرأم الع ػػاـ الع ػػال ي ،كالعدا ػػد ػػف الةكان ػػب ال ش ػػابية ةعم ػػت ػػف “قص ػػة تركا ػػا” قص ػػة

استثناياة ف الشرؽ كلى الررب.

(*)

كانو ل ف ال يـ نقؿ ىذه الع ماة الدانا اكاة في ال افػؿ الكطناػة كالدكلاػة ،كاف نةػاح تركاػا فػي
ةالي التكاصؿ اتستراتاةي كالدبمك اساة العا ة أ ر ت ينى لنو ف أةؿ استدا ة صال يا الكطناة

كفالماتيػػا اإقما اػػة ك سػػدكلااتيا العال اػػة ،كبأرػػذ ىػػذه الةكانػػب بعػػاف اتلتبػػار ،اتضػػح أف الدبمك اسػػاة
العا ة تشكؿ أكلكاة استراتاةاة بالنسبة لتركاا (بكلنت ،كىاكاف.)217-195 :2009 ،
لقد درمت تركاا في القرف اؿ  21بدانا اة كبرل ،كلـ اعد اةدم النظر كلى الدكر ال ي س ىػند كلايػا
لمى أنو لنصر ىا شي في النظاـ الػدكلي ك ػا كػاف أثنػاء قبػة ال ػرب البػاردة ،فتركاػا تت ػكؿ تػدراةاان

كلػػى قػػكة ركزاػػة فػػي ال نطقػػة ،كبػػدتن ػػف ت داػػد أكلكااتيػػا الكطناػػة كاإقما اػػة فا ػػا اتعمػػؽ بالتفضػػاثت
الياكماة أك التكترات ال اصمة في نظاـ قطبي لال ي ،فئف تركاا تتبنػى كةيػة نظػر قاي ػة لمػى رمفاتيػا

الةررافاة كالتاراراة الراصة بيا (بكلنت ،كىاكاف.)217-195 :2009 ،

(* ) لمى سباؿ ال ثاؿ ،كاف لدد الص فااف ال سةماف ال قا اف في تركاا لاـ 2002ـ  36ص فاان ،في اف زاد ىذا
العدد كلى  265ص فاا ب مكؿ لاـ 2009ـ ،كالتنكع في ككاتت كسايؿ اإلثـ ا ةنباة كقما اا كأ اا ابرىف لمى

ال صم ة ال شتركة في أن اء رتمفة ف العالـ ،كاضافةن كلى ذلؾ ،كف اتىت اـ التي ت ظى بو اتنترابات الكطناة

كال ماة التي تةرم في تركاا نذ لاـ 2002ـ ادكد ال كانة السااساة ال تزاادة لتركاا.
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الخالصة:
ا سبؽ نرل أف القكة النال ة تعت د لمى التأثار في سمكؾ كقنالات كأفكار ال ي تمقي التي اقكـ
بيػػا ال رسػػؿ أك ىػػي قػػدرة الدكلػػة لمػػى اسػػترداـ الكسػػايؿ ياػػر العسػػكراة فػػي ت قاػػؽ أىػػدافيا ك صػػال يا،

ك ػػف أى ػػـ ى ػػذه ا دكات كالكس ػػايؿ ،اإلث ا ػػة كالثقافا ػػة كالسااس ػػاة ،لمكص ػػكؿ كل ػػى ر م ػػة التنفا ػػذ لي ػػذه
ا ىداؼ ف رثؿ التأثار بالترياب كاإيراء.
بد ف قبكؿ ال ي تمقي ،كقبكؿ ال ي تمقي ارتبط بأف
ك تى تستطاع القكة النال ة ت قاؽ أيراضيا ت ى
اطرح لو ا اريب بو فعند ا نقاس القكة ب عااار تراار سمكؾ ا رراف فئف لمانا أف نعرؼ أكتن ػا ىػي

ا شااء التي افضمكنيا كات فسنككف رطياف في عرفة قكتنا.

دكر كباػػر فػػي العثقػػات الدكلاػػة ،كتعتبػػر ال ي قى ػ ًكـ
كبالتػػالي ،فػػاف القػػكة النال ػػة أصػػبح ليػػا الا ػكـ ه
ا ىػػـ لمقػػكة ،كىػػذا ت اعنػػي اتسػػترناء أك التقماػػؿ ػػف أى اػػة القػػكة الصػػمبة ،كلكػػف اتلت ػػاد لمػػى القػػكة

الصػػمبة ك ػػدىا ياػػر كػافي ػػع التطػػكر التكنكلػػكةي ال اصػػؿ فػػي كقتنػػا ىػػذا كالثػػكرة العم اػػة كاتتصػػاتت
أصػػب ت اةػػة م ػػة لتطػػكار كاسػػترداـ القػػكة النال ػػة التػػي تعت ػػد لمػػى الةػػذب كالتػػأثار فػػي ا فكػػار

كال عتقػػدات التػػي ىػػي لكػػس القػػكة الصػػمبة التػػي تعت ػػد لمػػى اإكػراه كالكسػػايؿ العسػػكراة أثبتػػت أف القػػكة

العسكراة ضعفيا كلدـ قدرتيا لمى ت قاؽ ا ىداؼ كةػذب ا رػراف كةعػؿ ا رػراف اقك ػكف ب ػا تراػده
أنت دكف ال اةو كلى استرداـ ا دكات العسكراة.
ك ػػع ذلػػؾ تعتبػػر الكتاػػات ال ت ػػدة ا راكاػػة صػػا بة الصػػدارة فػػي كػػؿ ال ةػػاتت ،كت تمػػؾ ػػف
القكة كالنفكذ كالساطرة الشيء الكثار ،كفي ال قابؿ دكلة صػر تعػد ػف أقػدـ الػدكؿ كأكبػر الػدكؿ العرباػة
ة ان كسكانان كا كثر تأثا انر لمى ستكل الشرؽ اتكسط.

كأاضػان ال ػػداث ت اتكقػػؼ لػػف القػػكل النال ػػة كخثارىػػا اإاةاباػػة بكصػػفيا أداة ػػدثرة لمػػدكؿ التػػي

ت مكيا كت سف استرثليا بشكؿ فعاؿ ،كاذا كانت الكتاات ال ت دة كالصػاف كركسػاا كالػى ػد أقػؿ تركاػا
كفرنسا ،ىي أىـ الدكؿ التي ت تمؾ القكل الرماظة العسكراة الضاربة.
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الفصل الثانٌ
القىَ الهاعنُ يف الشًاسُ اخلارجًُ
اإلساايً ًُ
 انمبحثثثث األىل :محثثثدداث انقثثثية انناعمثثثت نهسٍاسثثثت ان ازجٍثثثت
اإلسسايٍه ٍت فً منطقت جنيب حيض اننٍم.
 انمبحث انااسنً :انمحدداث االقخصادٌت ىاألمنٍت نهسٍاست اإلسسايٍهٍت
فً منطقت دىل جنيب حيض اننٍم.

المبحث األول
محددات القوة الناعمة لمسياسة الخارجية اإلسرائيمية في جنوب حوض النيل
تمييد
في الكقت الػذم سػالد فاػو الرػرب ،راصػةن براطاناػا كفرنسػا ،كالكتاػات ال ت ػدة ا اركاػة لمػى

بنػػاء ةػػاش كس ػرايامي قػػكم ،اسػػتطالت (كس ػراياؿ) رػػثؿ العقػػكد ال اضػػاة ػػا بػػاف  2013-1948ػػف
رػ ػػثؿ قكتيػ ػػا النال ػ ػػة ال دركسػ ػػة بنػ ػػاء لثقػ ػػات ػ ػػع يالباػ ػػة دكؿ العػ ػػالـ ،اػ ػػث تدكػ ػػد ك ازرة الرارةاػ ػػة
اإس ػراياماة ػػف رػػثؿ كقعيػػا لمػػى شػػبكة اإنترنػػت أف (كس ػراياؿ) -التػػي أصػػب ت لض ػكان فػػي ا ػػـ
ال ت دة لاـ  - 1949باتت تقاـ لثقات ع عظـ دكؿ العالـ.

ػاء
ك ا رصت نذ تأساسيا لمى كشػراؾ ال ةت ػع الػدكلي فػي تةربتيػا فػي ةػاؿ التطػكار ،كبن ن
كاكمى ػؼ
لمػػى ذلػػؾ لػػاـ  1958تأسػػس ال ركػػز الػػدكلي لمتعػػاكف ،كىػػك قسػػـ اع ػػؿ دارػػؿ ك ازرة الرارةاػػة ي
بترطاط شركع التعاكف الدكلي اإسرايامي كتنفاذه ،كث ة دشػرات لمػى نةػاح اسػتث ار (كسػراياؿ) لمقػكة

اء
النال ػػة ،ك ػػف بػػاف تمػػؾ ال دش ػرات شػػبكة العثقػػات التةاراػػة كالسااسػػاة الكاسػػعة بػػاف (كس ػراياؿ) ،س ػك ن
أكانت ع القارة ا كركباة ،أـ ع الكتاات ال ت دة ا اركاة ،أك ع القارة ا فراقاة ،كخساا.
لسكرم

كلك ػػف ف ػػي الكق ػػت ال ػػذم تأسس ػػت (كسػ ػراياؿ) أ ناػ ػان كلس ػػكراان ػػف أة ػػؿ

اكل ػػة ص ػػد أم تيدا ػػد

ت ؿ ف قبؿ ةارانيا ،بؿ كالعدكاف في أم كقت لمى الدكؿ العرباة ،ت اكؿ أف تبادر كترزك

لقػػكؿ الشػػباب العػػرب كال سػػم اف ال يت ػػاف بالشػػأف الفمسػػطاني ،كذلػػؾ براػػة القاػػاـ بع ماػػة يسػػاؿ د ػػاغ

تدراةاة ،ف رثؿ قمب ال قايؽ ،كتبااض صػكرة (كسػراياؿ) العنصػراة فػي نيااػة ال طػاؼ ،كذلػؾ لبػر
استرداـ قكتاف تكازاتاف في خف كا د ،كى ا القكة العسكراة كالقكة النال ة.
كا ػػتـ ذل ػػؾ ػػف ر ػػثؿ الت ػػركاج لي ػػا لب ػػر اس ػػترداـ ال اكان ػػة اإلث ا ػػة اإسػ ػراياماة ال كةي ػػة،

كاتلت اد لمى اإلثـ ا اركي كا كركبي الرس ي الذم اعتبر (كسراياؿ) كا ة لمدا قراطاة في نطقة
الشرؽ ا كسط ،ريـ لنصراتيا ا رذة بالتفاقـ كاتنكشاؼ.

أوالَ :محددات القوة الناعمة لمسياسة اإلسرائيمية في أفريقيا

استنادان كلى ا سبؽ فئنو ا كف اإشارة كلى أبرز

ددات السااسة اإسراياماة لمى الن ك ا تي:

 .8الصراع اإلسرائيمي العربي:
اعم ػػـ الدارس ػػكف لتط ػػكر العثق ػػات اإسػ ػراياماة اإفراقا ػػة أى ا ػػة الصػ ػراع اإسػػرايامي العرب ػػي ف ػػي
ت داد سار ىذه العثقات ،كذلؾ ف نا ي رتمفة)Oded, 1992:167) :
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 أوالً :انعكاسات ال رب الباردة لمى كػؿ ػف النظػا اف اإقما اػاف العربػي كاإفراقػي بدرةػة أدتكلى استفادة (كسراياؿ) بدرةة أكبر ف يارىا ف ا طراؼ اإقما اة.

 ثانيــــاً :أف رك ػػة ال ػػد كالة ػػزر ف ػػي العثق ػػات اإسػ ػراياماة اإفراقا ػػة ارتبط ػػت بتط ػػكر الصػ ػراعاإسرايامي العربي ،فال قاطعة الدبمك اساة اإفراقاة (إسراياؿ) في السبعاناات ،ك عظػـ سػنكات
الث اناناات ثـ العكدة الكاس ة ليذه العثقات نذ بدااة التسعاناات ارتبطت ب ػدثاف ىػا اف فػي

تػػاراخ الص ػراع اإس ػرايامي العربػػي أكلي ػػا ىػػك ػػرب تش ػراف ا كؿ/أكتػػكبر ،1973كالثػػاني ىػػك
انعقاد دت ر دراد لمسثـ في الشرؽ ا كسط لاـ ).)Oded, 2016: 125

 .2المكانة اإلفريقية في المنظومة الدولية:
لمى الريـ ف أف أفراقاا كانت قارة يار ىا ة بالنسػبة لمعػا ماف فػي ك ازرة الرارةاػة اإسػراياماة

في ألكاـ الر ساناات ،كتٌ أنيا لـ تكف كذلؾ لمى ستكل التفكار اتستراتاةي اإسرايامي كذلؾ قارنػة
بقارات العالـ ا ررل ،فأ راكا الثتاناة ثمت دايػرة نفػكذ لمكتاػات ال ت ػدة ا راكاػة ،ك ػا كف (كسػراياؿ)

كةدت الدلـ كال سالدة ف القػكل الررباػة الرياسػة فػي أكركبػا ،كىنػا كػاف لمايػا فػي سػعايا لمب ػث لػف
الشرلاة الدكلاة أف تكةو أنظارىا كلى خساا كأفراقاا ،ف ا ى اػة اإفراقاػة فػي ا ػـ ال ت ػدة ػف اػث

قدرتيا العدداة لـ تكف رافاةن لمى (كسراياؿ) نذ البدااة ،فػرياس الػكزراء اإسػرايامي سدافاػد بػف يكراػكفس

أكػد لمػى أف :الػدكؿ اإفراقاػػة لاسػت يناػة ،كلكػػف أصػكاتيا فػي ال افػؿ كال دسسػػات الدكلاػة تعػادؿ فػػي
القا ة تمؾ الراصة بأ ـ أكثر قكة .
 .8الجاليات الييودية في أفريقيا:
ةػػاـ ك تباانػػة القػػكة

ػػف ال عمػػكـ أف أفراقاػػا ت تضػػف بػػاف ظيرانايػػا ةالاػػات ايكداػػة تفاكتػػة ا
كالتأثار ،ففي ش اؿ أفراقاػا ة الػات ػف الايػكد السػافارداـ الػذاف قىػًد كا با سػاس ػف كسػباناا كالبرترػاؿ
رثؿ القرف اؿ ،15-أضؼ كلى ذلؾ ،فقد قىًد ت كلى أفراقاا ة الات ػف الايػكد ا شػكاناز ػف شػ اؿ

كشػػرؽ أكركبػػا ر ػثؿ الق ػرناف اؿ 19-كاؿ .20-كاذا كػػاف ةػػـ ىػػذه الةالاػػات ،رػػارج ة يكراػػة ةنػػكب

أفراقاا ،ىك ةد تكاضع كت أف كضعيا اتقتصادم في بعض دكؿ ةنكب كض الناؿ ثؿ كاناا اتسـ
بالقكة كالتأثار (النعا ي.)2014 ،

كا كػف القػػكؿ كف ايػػكد الفثشػػا اإثاػػكبااف ا ثمػػكف كا ػدةن ػػف أفقػػر الةالاػػات الايكداػػة فػػي العػػالـ
لمى الريـ ف التقادىـ الراسخ بأنيـ ا ثمكف القبامة ال فقػكدة فػي التػاراخ اإسػرايامي كقػد تػـ نقػؿ عظػـ

الفثشػػا كلػػى (كس ػراياؿ) ةػكان لبػػر السػػكداف فا ػػا لػػرؼ باسػػـ الع ماػػة سأككسػػادكسس كالتػػي بػػدأت فػػي لػػاـ
 1983ككصمت كلى ذركتيا رثؿ ال دة ف اذار /ارس  ،1985كلى نكف بر .1989
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 .8المصالد االقتصادية والتجارية:
ف ال عمكـ أف القارة اإفراقاة يناة بثركاتيا ال عدناة كالطباعاة فيي ت تمؾ العداػد ػف ال عػادف

كال كاد الراـ ال ي ة ثؿ ال اس كالذىب كالرشب كالكاكػاك كالػبف .ك ػا تنػتج العداػد ػف الػدكؿ اإفراقاػة
ثؿ ناةاراا كأنةكت كالةابكف ك اات كبارة ف النفط فضثن لف ذلؾ ،فقد اكتشفت صادر ةدادة لمنفط

في ناطؽ رماج ياناا كشرؽ أفراقاا ،كتشار التقدارات كلى أف الكتاات ال ت ػدة ترطػط لم صػكؿ لمػى

ن ػػك ٪20ػػف ا تااةاتي ػػا النفطا ػػة ػػف أفراقا ػػا ب مػػكؿ ل ػػاـ ،2020كترط ػػط (اسػػراياؿ) لثس ػػتفادة ػػف
الثركات اليايمة ال مككة فراقاا ،اث ا كف (إسراياؿ) استاراد العداد ف السمع كال ػكاد الرػاـ باشػرة
ػػف الػػدكؿ اإفراقاػػة ،فض ػثن لػػف قاا يػػا بباػػع نتةاتيػػا الصػػنالاة فراقاػػا ،كىػػك ػػا اعنػػي زاػػادة نطػػاؽ

ك ةػػـ التبػػادؿ التةػػارم بػػاف (كس ػراياؿ) كأفراقاػػا كتنظػػر (كس ػراياؿ) كلػػى ال ػدكؿ اإفراقاػػة بالتبارىػػا سػػكؽ

اسػػتث اراة ي ػػة لمشػػركات اإس ػراياماة العا ػػة كالراصػػة ،كذلػػؾ فػػي العداػػد ػػف ال ةػػاتت اتقتصػػاداة
كالفرص اتستث اراة (لبد الر ف.)28 :27 :2015،

 .0األوضاع السياسية واالجتماعية لقارة افريقية:
استفادت (كسراياؿ) ف ال اراث اتستع ارم الذم رمٌفو في القارة ،كالفكػر الػذم نشػأت فػي ظمػو

اء أكانػت فػي
القاادات السااساة ا فراقاة ،اث تشػبثت بػالتراث الرربػي الثتانػي كا نةمػك سكسػكني سػك ن
الةا عات أـ ال عاىد أـ في ال دارس التي أكةدىا اتستع ار في الدكؿ ا فراقاػة ،بةانػب ىػذه القاػادات

أكةػػد اتسػػتع ار قػػكةن ضػػايطةن اةت الاػةن ،ت ثمػػت فػػي اليايػػات كالنقابػػات الع ٌ الاػػة الة عاػػات اتت ػػادات
التي نشأت في ظمو ،كارتبطت ب فاىا و (لبد ال مؾ.)38 :1964 ،
ف ىذه التة عػات ،بػرزت قػكة ليػا صػالح افظػت لمػى ا كضػاع القاي ػة ،كالصػكرة التقماداػة

ل ةت ع ػػات ا فراقا ػػة بع ػػد ر ا ػػؿ اتس ػػتع ار ،ف ػػي ى ػػذه الباي ػػة ي ػػد اتس ػػتع ار لثتص ػػاتت اإسػ ػراياماة

ا فراقاة ،اث نشط اليستدركت ،زب ال اباـ اإسرايامي ،كالتنظا ات اإسراياماة ال رتمفة لثتصاتت
بالتنظا ػػات ال اثمػػة فػػي أفراقاػػا ،كقػػد ت ركػػت (كس ػراياؿ) بسػػرلة فػػي ىػػذا ال نػػاخ سػػترمة قبكليػػا ػػف

القاادات السااساة ا فراقاة التي ر بت بيا ( د.)339 :1972 ،
 .7المصالد االستراتيجية:

ت ثؿ نطقة القرف اإفراقي كت سا ا كثاكباا كأرتاراا أى اةن استراتاةاةن راصةن ،اث كنيػا بػنص

الةررافاػػا قرابػػة ػػف بػػاب ال نػػدب الػػذم اػػت كـ فػػي ػػدرؿ الب ػػر ا

ػػر الةنػػكبي فض ػثن لػػف أى اػػة

اتستراتاةاة بالنسبة لم رات الب راة كالةكاة ال تةية كلى شرؽ كةنكب أفراقاا.

ك ػػا تسػػعى (كس ػراياؿ) كلػػى ارت ػراؽ ال ػزاـ الةنػػكبي لأل ػػف القػػك ي العربػػي فػػي نػػاطؽ الت ػػاس

العرباػػة اإفراقاػػة ثػػؿ كاناػػا كأكينػػدا ،كلػػذلؾ نةػػد أف انػػايي ك باسػػا فػػي كاناػػا كدار السػػثـ فػػي تنزاناػػا
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ا ثثف أى اة كبرل بالنسبة ل ركة التةارة اإسراياماة ال تةية كلى الشرؽ ا قصى كةنكب أفراقاا (لبد

الر ف.)28 :2015 ،

 .2العامل اإلسالمي:
تعػػػد أفراقاػ ػػا قػػػارة اإسػ ػػثـ ،اػػػث كف عتنقػ ػػي اإسػ ػػثـ بيػ ػػا ا ثم ػػكف ا يمبا ػػة العدداػػػة قارنػ ػػة

بأص اب الداانات الس اكاة كالتقماداة ا ررل ،كلػذلؾ نةػد أف العداػد ػف الػدكؿ اإفراقاػة ك ػا أف تكػكف

ذات أيمبا ػػة س ػػم ة أك أني ػػا ت تم ػػؾ أقما ػػة س ػػم ة كباػ ػرة ،كتس ػػعى (كسػ ػراياؿ) ػػف كراء ارتراقي ػػا لمس ػػا ة
اإفراقاة كلى ت ااد ال تراػر الػداني فػي الصػراع اإسػرايامي العربػي ،فالتعػاكف ػع أفراقاػا ال سػم ة اعنػي

ك كاناة استبعاد الصداـ باف (كسراياؿ) كالعالـ اإسث ي (لبد الر ف.)28 :2015 ،
 .1طبيعية الدول ونظام الحكم في أفريقيا:

ارتبطت العثقات اإسراياماة اإفراقاة ارتباطان كثاقان بطباعػة الػدكؿ كالػنظـ السػايدة فايػا ،فػالنظـ

الراداكالاػػة التػػي تبنػػت صػػارة كفراقاػػة لم اركسػػاة ثػػؿ أنةػػكت ك كز اػػؽ كياناػػا باسػػاك لػػـ اكػػف لػػدايا أاػػة

ركابػط (بئسػراياؿ) لمػى اإطػػثؽ قبػؿ سػػقكط اتت ػاد السػػكفااتي ،ك ػا كف الػػدكؿ اإفراقاػة ذات الطباعاػػة
الراداكالاة في نظاـ ال كـ ثػؿ ديشػقر كالككنرػك ب ارزفاػؿ كبانػاف قػد كصػمت قاطعتيػا (إسػراياؿ) فػي

ألقاب قطع الركابط الدبمك اساة بعد رب تشراف ا كؿ/أكتكبر .1973

ك ف ةيػة أرػرل فػئف (كسػراياؿ) قػد افظػت لمػى لثقاتيػا الكثاقػة تػى لػاـ  1967ػع لػدد

ف الدكؿ اإفراقاة التي التبػرت نفسػيا ن كذةػان لثشػتراكاة اإفراقاػة ،ثػؿ يانػا ك ػالي كياناػا كتنزاناػا.

فقد نظرت ىذه الدكؿ كلى (كسراياؿ) بالتبارىا رايدةن في ةاؿ التن اػة اتشػتراكاة ،أ ػا الػدكؿ ذات الػنظـ
ال افظة فقد كانت ىي ا ررل اداف رصب لمتأثار اإسرايامي ثم ا دث ع كاناا ك ثكم كسا ؿ

العاج (لبد الر ف.)30 :2015 ،
 .1العوامل الدولية

ػأثار م كس ػان لمػػى ركػػة العثقػػات
ارسػػت بعػػض العكا ػػؿ النابعػػة ػػف تطػػكر النظػػاـ الػػدكلي تػ ان

اإس ػراياماة اإفراقاػػة ،ففػػي ز ػػف ال ػػرب البػػاردة كانػػت الػػدكؿ ال كالاػػة لمرػػرب كت سػػا ا الكتاػػات ال ت ػػدة
ثػػؿ كاناػػا ك (سػػا ؿ العػػاج) ت ػػافظ لمػػى لثقػػات كثاقػػة ػػع (كس ػراياؿ) ،كأ ػػا الػػدكؿ ال كالاػػة لثت ػػاد

لداء (إسراياؿ) (.)Weber, Paper 47: 2009
السكفااتي ثؿ أنةكت ك كز باؽ فئنيا كانت أكثر
ن
كأاضػ ػان دكل ػػة ػػالي ف ػػي لي ػػد الػ ػرياس س كداب ػػك كات ػػاس ل ػػاـ  1960ف ػػئف س ػػمككيا الر ػػارةي كزاء

(كسراياؿ) اتسـ بالتناقض الكاضح (لبد الر ف.)30 :2015 ،

كاث ظ أف دل ل ؽ الركابط اإفراقاة ع العالـ العربي كت سا ا رثؿ ال قبة الناصػراة ،قػد

ثؿ قادان ي ان لمى تطكر العثقػات اإسػراياماة اإفراقاػة ،كا كػف أف نشػار ىنػا كلػى ػاتت ثػؿ ياناػا
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فػػي ليػػد ال ػرياس سأ ػػد سػػاككتكرمس فػػي لػػاـ  ،1960فا ػػا بعػػد كبػػاف ليػػد ال ػرياس سػػاككتكرم قطعػػت
ياناػ ػ ػ ػػا لثقاتيػ ػ ػ ػػا (بئس ػ ػ ػ ػراياؿ) ب ةػ ػ ػ ػػرد كقػ ػ ػ ػػكع العػ ػ ػ ػػدكاف اإس ػ ػ ػ ػرايامي لمػ ػ ػ ػػي الػ ػ ػ ػػدكؿ العرباػ ػ ػ ػػة فػ ػ ػ ػػي 5
زاراف/اكناػك ،1967اػث أبمرػت الرارةاػة الراناػة السػفار اإسػرايامي فػي ككنػاكرم Shlomo Hillel

(الػػذم ش ػػرؿ ت ق ػان نص ػػب ريػػاس الكناس ػػت اإسػ ػرايامي ككػػاف س ػػفا انر (إس ػراياؿ) ف ػػي لػػدد ػػف ال ػػدكؿ
ا فراقاػػة ) ب ر ػػادرة ا ارضػػي الرانا ػػة ف ػػي ظػػرؼ  48س ػػالة ك عػػو ألض ػػاء س ػػفارتو ،ككػػاف ػػف با ػػنيـ

سػكرتار ثػاف اػدلي  ،Haim Harareككػاف أف قطعػت ياناػا كػؿ ركابطيػا ػع (كسػراياؿ) كلػى أف رأت

(كسراياؿ) كفقان ل تابعتيا ال باشرة ل ةراات ا كر في ككناكرم ك ف رثؿ القناة الفرنساة أف اتنقثباف
استعداد تستعادة العثقات ( العثقات اإسراياماة ا فراقاة).
لدايـ
ه

ثانياً :مصادر القوة الناعمة اإلسرائيمية:

اسػ ػ ػػتطالت (كس ػ ػ ػراياؿ) بنػ ػ ػػاء لثقػ ػ ػػات تشػ ػ ػػعبة ػ ػ ػػع دكؿ العػ ػ ػػالـ باتلت ػ ػ ػػاد بشػ ػ ػػكؿ أساس ػ ػ ػي

لم ػ ػػى ش ػ ػػاراع ك ػ ػػا ف ػ ػػي ال رك ػ ػػز ال ػ ػػدكلي لمتع ػ ػػاكف اإسػ ػ ػرايامي ،برا ػ ػػة نق ػ ػػؿ ال عمك ػ ػػات التكنكلكةا ػ ػػة،
كتن ا ػ ػ ػػة ال ػ ػ ػ ػكارد البشػ ػ ػ ػراة ػ ػ ػػف ر ػ ػ ػػثؿ ػ ػ ػػا ام ػ ػ ػػي( :الس ػ ػ ػػيمي ،ق ػ ػ ػػاؿ نش ػ ػ ػػر لم ػ ػ ػػى كق ػ ػ ػػع الةزاػ ػ ػ ػرة،

)2013/12/15

 .1تعزا ػػز الق ػػدرات ال ينا ػػة ػػف ر ػػثؿ ال ػػد ج ب ػػاف البع ػػداف النظ ػػرم كالع م ػػي كال ػػد ج ب ػػاف الب ػػث
العم ي ،كتطباؽ ال شركع لمى أرض الكاقع.
 .2تكااػؼ تكنكلكةاػات ةداػدة لتمباػػة أكلكاػات التطػكار فػي الػػدكؿ ال ستضػافة ،كذلػؾ لبػر التعػػاكف
ع ك ازرات رتمفة ك عاىد يناة كأكادا اة ك راكز ب ث في (كسراياؿ).
 .3الشراكة ع دكؿ نا اة كدكؿ ا ر اقتصادىا الاان بفترة انتقالاة ن ك كاةيػة الت ػداات التن كاػة
في ةػاتت ثػؿ ال ػد ػف الفقػر ،كتقػداـ الرػد ات الصػ اة ا ساسػاة ،ضػ اف الرػذاء ،الترباػة
في سنكات الطفكلة ال بكػرة ،كاف ػة التصػ ر ،ت قاػؽ ال سػاكاة بػاف الةنسػاف ،شػركات صػرارة

ك تكسطة ال ةـ كتطكار تكا ؿ لم ناطؽ الرافاة.

 .4أشرؾ سال ركز الدكلي لمتعاكفس نذ تأساسو ا اقارب ايتي ألؼ رةؿ كا رأة في دكرات التأىاؿ
ال يناة التي نظ يا في (كسراياؿ) كفي الرارج.

 .5كرساؿ أكثر ف اية ألؼ ربار كسرايامي لفترات قصارة كطكامة لمتعاكف ع نظراييـ فػي الػدكؿ
ال شػاركة فػي ال شػػركع ،كا تػد نشػػاط سال ركػز الػػدكلي لمتعػاكفس فػػي رتمػؼ أن ػػاء العػالـ لاشػ ؿ
كالي  140دكلة نا اة (السيمي :2013 ،قاؿ نشر لمى كقع الةزارة).

كتينفذ بعض شاراع ال ركز الدكلي لمتعاكف بالتعاكف ع دكؿ ان ة ،ب ا فايا الكتاات ال ت دة
كىكلنػػدا كككػػاتت كياثػػة دكلاػػة ،ثػػؿ نظ ػػة ا يذاػػة كالز ارلػػة التابعػػة لأل ػػـ ال ت ػػدة ( )FAOشػػركع
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التطػػكار التػػابع لأل ػػـ ال ت ػػدة ( ،)UNDPنظ ػػة الص ػ ة العال اػػة ( )WHOكالبنػػؾ العػػال ي ،لتعزاػػز
كانتيا في كطار تمؾ العثقات ،ألطت (كسػراياؿ) أكلكاػةن إنشػاء اركػز الب ػث أك تطػكار القػايـ نيػا،

كتشار الدراسات ال رتمفة كلى أنيا استطالت كنشاء اية ركز ب ث ،ك تى لمى صػعاد الةا عػات أك

ال راكز الراصة ،كقد سالدت تمؾ ال راكز لمى تزكاد صا ب القرار في (كسراياؿ) با رقاـ كال دشرات
كاتقت ار ػػات كالتكصػػاات ،لبنػػاء شػػبكة تشػػعبة ػػف العثقػػات الدكلاػػة ،تعػػكد ب ػػردكد سااسػػي كاقتصػػادم

كبار لمى (كسراياؿ) ،كقد سالدت أاضان لمى ترساخ تمؾ العثقات الربرات الفناة العالاػة التػي ت تمكيػا

(كسراياؿ) في ةاؿ التقناة الزرالاة ،كالتصناع العسكرم ،كاإلكتركناات (السيمي  :2013 ،قاؿ نشر
لمى كقع الةزارة نت).

ثالثاً( :إسرائيل) ودبموماسية القوة الناعمة

اقػكؿ س دافاػد بػف يكراػػكفس فػي كتابػو لػػف (كسػراياؿ) كسػنكات الت ػػدم الػذم صػدر لػػاـ 1962

سكف (كس ػراياؿ) دكل ػػة ص ػػرارة ال ةػػـ ك ػػدكدة الس ػػكاف ،ك ػػا أني ػػا ت ت تم ػػؾ قػػكة لس ػػكراة أك اقتص ػػاداة
كبػرل .باػد أنيػا ت ثػػؿ لمػى ال ػدل البعاػد قػػكة رك اػة رثقػة ،ك عمػكـ أف العبػرة فػي

مكػة الػركح لمكاػػؼ

كلػػاس الكػػـ ...كلسػػكؼ اعػػكد لمايػػا كسػػيا يا ،أم( :كس ػراياؿ) ،فػػي تأسػػاس لػػالـ ةداػػد بالسػػثـ كا ػػف

كا تراـ العالـس (كسراياؿ كقكتيا النال ة في أفراقاا.)2009 ،

كت شؾ أف ىذا النص اعكس كدراؾ أكؿ رياس لكزراء (كسراياؿ) بأف القكة العسػكراة كاف ققػت

تأساس كااف الدكلة فئف تأ اف شرلاة الكةكد اتطمب أدكات كسااسات أررل يار ا داة العسكراة.

كت ػاكؿ (كسػراياؿ) أف تسػػتردـ برنػا ج التعػػاكف الػدكلي لت قاػػؽ أىػداؼ سااسػػتيا الرارةاػة تةػػاه

أفراقاػا .اعنػػي ذلػػؾ أف سااسػة ال سػػالدات التن كاػػة التػي تقػػد يا (كسػراياؿ) لمػدكؿ ا فراقاػػة ت ثػػؿ تطباقػان
ل ماان ل فيػكـ القػكة النال ػة ،ك ػا ازاػد ػف فالماػة ىػذه السااسػة أف (كسػراياؿ) تضػفي لماػو بعػدان ثقافاػان

كأرثقاان ف رثؿ( :كسراياؿ كقكتيا النال ة في أفراقاا)2009 ،
 -التأكاد لمى أف (كسراياؿ) ،كىي دكلة

دكدة ال كارد ترسؿ ا لدايا ف ربراء كفنااف بدتن ف

ا ػكاؿ التػي تفتقػر كلايػا ػف أةػؿ سػػالدة الػدكؿ ا فراقاػة فػي ةػاتت تن كاػة تعػددة ،ثػػؿ:

سالرم كالزرالة كالص ة العا ة كتن اة ال ةت عات ال ماة ك ا كلى ذلؾس.

 تقػػداـ ال سػػالدات التن كاػػة بالتبارىػػا ت ثػػؿ نظك ػػة القػػاـ لمشػػعب الايػػكدم فػػي رتمػػؼ أن ػػاءالعالـ .كلعؿ استرداـ برنػا ج ستاكػكف أكتـس أك سػالدة الايػكد فػي كصػثح العػالـ ضػ ف خلاػات

التعػػاكف الػػدكلي اإسػرايامي ،كن ػػا اعكػػس ذلػػؾ التكةػػو لػػدل صػػانع القػرار اإسػرايامي ،كقػػد بػػدأت
ػاء لمػػى طمػب ػػف الػرياس الرػػاني سكػكا ي نكػػركـس ،اػث قػػد ت
ىػذه ال سػالدات لػػاـ 1957بن ن
(كسراياؿ) ال سالدة الفناة في لدد ف ال شركلات التن كاة في يانا.
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كاث ظ أف (كسراياؿ) قد استفادت ػف ربرتيػا فػي ةػاؿ الز ارلػة اػث ق ٌػد ت ال سػالدة الفناػة
فػي ةػػاتت الػػرم كالز ارلػة كترطػػاط ال ػػدف كالتعاكناػات ،ك ػػع تطػػكر العثقػات اإسػراياماة ا فراقاػػة تػػـ
التكسع في ىذه الب ار ج تى أف (كسراياؿ) أنشأت ك ػدة التعػاكف الػدكلي ( شػاؼ) دارػؿ ك ازرة الرارةاػة
إدارة كتنساؽ ب ار ج ال سالدات تمؾ ،ك ف ال ث ظ أف ة اع الدكؿ ا فراقاة التي درمػت فػي لثقػات

دبمك اساة ع (كسراياؿ) قد استفادت بشكؿ أك بآرر ف ىذه ال سالدات الفناة.

كقػػد ا تمػػت الز ارلػػة ا ى اػػة القصػػكل فػػي ةػػاتت ال سػػالدات اإس ػراياماة فراقاػػا اػػث دأب

الربراء اإسراياماكف ك ا امي ( :نصكر)121 :2012 ،

 كنشاء شركلات زرالاة ترصصة تقكـ لمى التكنكلكةاا ال ثي ة ،كتبني
 كنشاء زارع ك راكز تدراباة.

اصاؿ ةدادة.

 تنظاـ ال دسسات الرافاة.

 ترطاط شركلات التن اة الرافاة الشا مة.
اػػػث كف (كس ػ ػراياؿ) قػ ػػد ت الػ ػػدلـ الفنػ ػػي فػ ػػي ةػ ػػاتت أرػ ػػرل ثػ ػػؿ الص ػ ػ ة العا ػ ػػة كالتعمػ ػػاـ
كاإل ار ،كالع ؿ اتةت الي كتطكار ال ةت ع ال مي ،ك ف ةية أررل استقبمت (كسراياؿ) العداد ف
الدارسػػاف كالطػػثب ا فارقػػة لمتػػدراب فػػي راكزىػػا العم اػػة كالتدراباػػة ال رتمفػػة ،فقػػد أنشػػأت اليسػػتدركت

ال عيػػد ا فركأسػػاكم لمد ارسػػات الع الاػػة بيػػدؼ تقػػداـ سػػاقات تدراباػػة ترصصػػة فػػي ةػػاتت التن اػػة
كالع ؿ كالتعاكناات.
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المبحث الثاني
محددات السياسة اإلسرائيمية في منطقة حوض النيل
تمييد
اىت ػػت (كسػ ػراياؿ) اىت ا ػ ػان كباػ ػ انر ف ػػي العق ػػكد ا راػ ػرة ب ػػدكؿ الق ػػرف اإفراق ػػي كأثاكبا ػػا كاراترا ػػا

كيارى ا ف الدكؿ اإفراقاة القرابة ف دكؿ ةنػكب ػكض الناػؿ ،بيػدؼ تطباػؽ نظراػة سشػد ا طػراؼس
لمى صر كالدكؿ العرباة (أم

اصرتيا ف الدكؿ ال دكداة عيا كذات ال صالح ال دثرة).

كتعد كشكالاات التػدرثت اإسػراياماة فػي ػكض الناػؿ -كالتػي تأرػذ أشػكاتن تعػددةن ،ػف بانيػا
تقداـ الدلـ الفنػي كاتقتصػادم لػدكؿ ال ػكض ،أك التػدرؿ ػف رػثؿ أدكات الدبمك اسػاة السػراة كالع ػؿ

اتستربارم -ف باف أبرز اإشكالاات ال تعمقة بقضااا ا ف القك ي العربي كبراصة ال صرم.

كلنػػد ا ثػػارت شػػكمة سػػد النيضػػة الػػذم شػػرلت كثاكباػػا ػػدر انر فػػي الع ػػؿ الةػػدم فاػػو ،ظيػػرت

العداد ف الدراسات التػي تتنػاكؿ ىػذه ا ز ػة الةداػدة التػي تكاةػو صػر كأ نيػا القػك ي ،ككػاف ػف أىػـ
ضػا اف ىػذه الد ارسػات أف (إسػراياؿ) ضػمعان كباػ انر فا ػا اةػرم ػف تطػكرات فػي ػكض الناػؿ (نػداكم،

.)89 :2013

أوال :المحددات السياسية واالقتصادية لمسياسة اإلسرائيمية في منطقة حوض النيل:
بػػدأت ال ركػػة الصػػياكناة ك نػػذ تأساسػػيا تيػػتـ بال نطقػػة لنػػد ا قػػرر دسسػػيا سثاػػكدكر ىرتػػزؿس

كنشػػاء الػػكطف القػػك ي لمايػػكد فػػي شػػرؽ أفراقاػػا ،كبالت داػػد فػػي أكينػػدا ككاناػػا( .الكاػػالي-44 :1966 ،

)51-49

كق ػػد ق ػػررت ال نظ ػػة الص ػػياكناة كقا ػػة ى ػػذا ال ػػكطف ك ػػؿ ل ش ػػكمة اي ػػكد ركس ػػاا بع ػػد تعرض ػػيـ

لثضطياد ،كقد تأكدت ىذه ال قاقة ػف رػثؿ الكتػاب ال كسػكـ سصػياكف فػي أفراقاػاس الػذم صػدر لػاـ
 ،1868اث أف ستش برلافس كزار ال ستع رات البراطاناة ثس ىرتزؿس لمى تكةاػو ةيػكد ال ركػة كلػى

شػرؽ أفراقاػا إقا ػػة اسػتاطاف ايػػكدم ىنػاؾ ،كقػػد كةػو ستشػ برلافس فػي 30أاػػار/مااايو 1903رطابػان كلػػى
الزلاـ الصياكني سىكلاكبكلد ةرانبػرغ س قػاؿ فاػو:س أرل أف ال كػاف ال ثيػـ لثسػتاطاف الايػكدم اقػع بػاف

ناركب ػػي كىض ػػبة ػػاكام لم ػػى ط ػػكؿ الر ػػط ال دا ػػدم ف ػػي ىض ػػبة كانا ػػا الرص ػػبةس (الزلب ػػي:2005 ،

.)187:188

كىكػػذا اسػػت رت اتتصػػاتت بػػاف الةػػانباف بيػػدؼ كضػػع رطػػة كقا ػػة سكطػػف قػػك ي لمايػػكدس فػػي

أكيندا ككاناا ،كلى أف قرر ال دت ر الصياكني السادس الذم لقد فػي بػازؿ سػنة  1903رفػض شػركع

أكيندا.
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كلمى الريـ ف ذلؾ ،فئف لناصر دارؿ ال ركة الصياكناة ظمت تداد فكرة كقا ة دكلة ايكداػة

في أكيندا ،كقد قاد ىذا اتتةػاه س داف ةفػكؿ س فػي لنػدف ك س كامػي لازاػرس فػي القػدس ،كظػؿ ىػذا التاػار
اردد سل اذا لػـ نسػ ع نصػا ة ىرتػزؿ بالػذىاب تسػتاطاف أكينػدا س ،كظمػت ال ة كلػات الايكداػة تيػاةر
ف براطاناا كلى كاناا ،كتقاـ استاطانان ايكداان في كقمػاـ س ك باسػاس كىضػبة س اسػاف ةاشػكاس سػنة،1910

كأصػػب ت ىػػذه ال ة كلػػات الايكداػػة نقطػػة ارتكػػاز بالنس ػبة لمتكةػػو كالترمرػػؿ الصػػياكني فػػي ال نطقػػة،
كاستطالت ىذه الة الات الايكداة بمكغ اركػز اقتصػاداة كاةت الاػة ذات شػأف كباػر

ػا أتػاح ليػا أف

ار ي ةن في ال ااة السااساة كاتقتصاداة ىناؾ (الزلبي .)188:187 :2005 ،
تمعب أدك ان

كفي نتصؼ الر سانات ،بدأت تمكح نيااة لصػر اتسػتع ار فػي أفراقاػا ،لنػد ا بػدأت بعػض

ىػػذه ا قطػػار تنػػاؿ اسػػتقثليا ،كبػػدأ اتبمػػكر دارػػؿ (كس ػراياؿ) ػػا اعػػرؼ باتتةػػاه اإفراقػػي فػػي السااسػػة

الرارةاػػة الصػػياكناة الػػدالي كلػػى كقا ػػة لثقػػات ػػع ا قطػػار اإفراقاػػة تزل ػػو س كشػػي شػػاراتس كزاػػر
الرارةاػػة فػػي ذلػػؾ الكقػػت .كلػػـ انشػػأ ىػػذا التكةػػو ػػف فػراغ ،كان ػػا نشػػأ ل كاةيػػة نتػػايج ػػدت ر سبانػػدكندس

س ػػنة 1955كال ػػذم ب ػػرز فا ػػو دكر رك ػػات الت ػػرر اإفراقا ػػة باإض ػػافة كل ػػى دكؿ خس ػػاكاة أبرزى ػػا الين ػػد
كاندكناساا ،ككاف لرفض لضكاة (كسػراياؿ) فػي ال ػدت ر ككػذا القػ اررات التػي الت ػدىا ال ػدت ر كال داػدة

ال ؽ الشعب الفمسطاني ،دكر في كدراؾ صانع القرار لرطكرة قااـ كتمة خسػاكاة – كفراقاػة امعػب العػرب
ف رثليا دك ار ي ا ،كدافع كلى كلادة النظر في سااستيا الرارةاػة كزاء أفراقاػا ،كتأكاػد ػف ال رػاكؼ

اإسراياماة فقد ررج س كشي شاراتس  -كزار الرارةاة خنذاؾ :س كف أفراقاا تشكؿ ف كةية نظرنا ادانا

ي ا ت انبري أف نس ح بنشكء فراغ فاو بعد صكؿ أقطارىا لمى اتستقثؿ ،ف ؿء ىذا الفراغ ف

قبؿ قكل يار صداقة ساعتبر نكسة لناس (لبد الر ف.)25 :1974 ،
كف دكايػػر (اس ػراياؿ) كانػػت قػػد اسػػتكلبت ا كضػػاع السااسػػاة فػػي ال نطقػػة ،كالتػػي كانػػت نتاة ػان

لتركػة اتسػػتع ار ،كالتبػرت ىػذه الػدكاير أف ال اػراث اتسػتع ارم ا كػػف أف اسػالد فػػي اقت ػاـ ال نطقػػة،
كلـ اكف ىذا ال اراث ان صر في ةاؿ عاف ،كان ا ش ؿ أاضػان ال فػاىاـ كا فكػار التػي سػاطرت لمػى

اث كف التناؽ عظـ ىػذه القاػادات ال فػاىاـ الررباػة كاإصػرار لمػى تطباػؽ
القاادات السااساة ىناؾ ،ي
ىػػذه ال ف ػاىاـ كالقػػاـ فػػي ةت عػػاتيـ ،سػػالد (كس ػراياؿ) لمػػى الترمرػػؿ دارػػؿ ىػػذه الػػدكؿ ،ك ػػا صػػرح بػػو
سبن ػاس تفػػكفس ككزاػر دفػػاع (كسػرايامي) سػابؽ لنػػد ا قػاؿ :سلنػػد ا اتةينػػا كلػى أفراقاػػا ،لػـ نكتشػػؼ قػػارة

ةدادة كلـ نتعا ؿ ع أكضاع يرابة لنا ،كانت لنا لثقات

ا ة ع قاادات سااساة كل الاة كثقافاة

في يانا كالسنراؿ ك كثاكباا كدكؿ كفراقاة لدادةس(لكدة.)54 -37 :1964 ،
اسػػتأثرت ا كضػػاع اتقتصػػاداة التػػي سػػاطرت لمػػى ال نطقػػة اإفراقاػػة باىت ػػاـ كباػػر ػػف قبػػؿ
(كسراياؿ) ،ككاف أساس ىػذا اتىت ػاـ ات ثػؿ فػي أف ىػذه الػدكؿ تعػاني ترمفػان كاقتصػادىا بػدايي ،ك ػا أف
الزرالة ىي لصب ىذا اتقتصاد كت كةكد لصنالات تطكرة ،كلمى ىػذا ا سػاس تصػكرت (كسػراياؿ)
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أف ب قػدكرىا التقػدـ لم نطقػػة ككاػاف أصػػاب قسػطان كباػ انر ػف التطػكر التكنكلػػكةي،

ػا ادىميػػا بػأف تمعػػب

دك انر ي ان في كلادة تشػكاؿ اقتصػادات ىػذه الػدكؿ ،كلبػر لػف ذلػؾ البركفسػكر س بناػا اف أكسػافس أسػتاذ
العم ػػكـ السااس ػػاة ف ػػي ةا ع ػػة اف ػػا ػػاف ق ػػاؿ :س كف ال ػػدكؿ اإفراقا ػػة ػػاف فت ػػت أبكابي ػػا أ ػػاـ ال ػػدكر

اتقتصادم كاتةت الي كالثقافي اإسرايامي فئنيا فعمت ذلؾ لاس بان في سكاد لاػكف (كسػراياؿ) ،كان ػا

تقتناليا بأف (كسراياؿ) تشكؿ ن كذةان ت ا انز ا كف أف ا تػذل ،كانيػا قػادرة لمػى سػالدة ىػذه ا قطػار

في ةاؿ رفع ستكل ال ااة فايا كتطكار أكضاليا ال ترمفةس (الزلبي.)185:186 :2005 ،

لقد ظمت ثقافة ال ستع راف ا كرباكف ىي ال يا نة لمى ال ااة الثقافاة اإفراقاة ل ك ػان ،كدكؿ

ال نطقػػة بص ػػفة راص ػػة ،كت ػػدثر ف ػػي ك ػػؿ أن ػػاط ال اػػاة ىن ػػاؾ ،كل ػػاس يرابػ ػان أف اش ػػكؿ الت ػػأثار الثق ػػافي
ا كركبػػي قالػػدة تنطػػثؽ النشػػاط اإس ػرايامي فػػي ال نطقػػة ،كىػػذا ػػا ادكػػده اإس ػراياماكف أنفسػػيـ لنػػد ا
ات دثكف لف تشابو أرضاتيـ الثقافاة ع بعض ىذه الدكؿ ( سف.)3 :2004 ،

لػذلؾ ،التبػرت سػمطات (اسػراياؿ) أفراقاػا اػدانان ي ػا لمنشػاط ال تعػدد الكةػكه ،الػذم ت اقتصػر

لمى ةرد العثقػات الدبمك اسػاة ،بػؿ ياعػد سػر ان ي ػان ا كػف أف تػددم فاػو (كسػراياؿ) أدكا انر اقتصػاداةن
كسااساة كلسكراة ،كقد ارتبط ىذا التصكر بالعداد ػف ال عػااار كاتلتبػارات ا كػف ت داػدىا فا ػا امػي:

(الزلبي)172:173 :2005 ،
 .1معيار اقتصادي:

انتيػػي كلػػى التبػػار ال نطقػػة تتض ػ ف أقطػػا انر ترمفػػة كياػػر صػػنعة ،كليػػذا ا كػػف اسػػتث ار ىػػذا

الترمؼ لرزكىا اقتصاداان كاةتااح أسػكاقيا كاتسػتيثار ب كاردىػا الطباعاػة ،ك ػد النشػاط اتقتصػادم كلايػا
اسالد (كسراياؿ) لمػى الفكػاؾ ػف ال صػار كال قاطعػة اتقتصػاداة العرباػة ،كالترفاػؼ ػف تأثاراتيػا فػي
ة ؿ الكضع اتقتصادم اإسرايامي.
 .2معيار سياسي:
انتيػػي كلػػى ضػػركرة التقػػارب ػػع ىػػذه الػػدكؿ لم صػػكؿ لمػػى تأااػػدىا ككػػذا الترافيػػا (بئس ػراياؿ)

كدكلة ستقمة ذات ساادة ىذا ف نا اػة ،ك ػف نا اػة أرػرل الع ػؿ بشػتا الكسػايؿ تسػت الة ىػذه الػدكؿ
كلى ةانبيا لمى الصعاد الدكلي كتأاادىا في ال افؿ الدكلاة ،كاذا تعذر ذلؾ فت اادىا لمى ا قؿ.
 .8معيار جغرافي:
انتيي كلى التبار ىذه ا قطار قرابة ةررافاا ف (كسراياؿ) ،قااسان بال سافة بانيا كباف ال ماؼ

اتس ػػتراتاةي لي ػػا الكتا ػػات ال ت ػػدة ا راكا ػػة ،كض ػػافةن كل ػػى كقعي ػػا القرا ػػب ػػف بع ػػض ال ػػدكؿ العربا ػػة

ك صر كالسكداف.
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كؿ ىذا لبر لنو ص ار ة س كشي شارات س نفسو اف قاؿ :سكف الدكؿ الررباة الصداقة ا كنيػا

أف تػػكفر لنػػا ال سػػالدات اتقتصػػاداة كالسااسػػاة كالعسػػكراة ،كلكنيػػا ت تسػػتطاع أف تػػكفر لنػػا ةػػاتت
اكاة لصادراتنا ك نتةاتنا ،ن ف ن تاج كلى ا سكاؽ ،كن تاج كلى ف اقؼ عنا في ا ـ ال ت دة في

كاةية ألداينا الذاف ا اكلكف أف انكركا كةكدنا ،كن تاج كلػى أف تكػكف لنػا رطػكط ب راػة كةكاػة ك ػع

دكؿ ت تبعد لنا كثا انرس (كوهين.)57 :3691 ،

أف نطقة كض الناؿ كت تزاؿ تعد ك دل ال ناطؽ ال ي ة التي تتركز فايا ال صالح السااساة

كاتقتص ػػاداة الرربا ػػة ،ك ػػع افتػ ػراض أف (اسػ ػراياؿ) ق ػػد رم ػػؽ أساسػ ػان لاك ػػكف أداةن ل اا ػػة ى ػػذه ال ص ػػالح
كالدفاع لنيا ،فئنو ر طباعي أف تتركز أنظاره لمى تمؾ ال نطقة فاظان لمى صال و التػي تتشػابؾ
كتترابط ع ال صالح الررباة ،ك ا ت انبري أف ننسى أف (كسراياؿ) كانت تنشد ةاتن اكاان فػي نطقػة

كض الناؿ ،نيا رزكف لم عادف كال ناةـ كال كاد الراـ ك صادر الطاقة كال اػاه ،كىػي يناػة بػالثركة

ال اكاناة (كوهين.(69 :3691 ،
فض ػثن لػػف أنيػػا تشػػكؿ اػػدانان ي ػان لثسػػتث ارات التػػي ت قػػؽ الفكايػػد كا ربػػاح ،كأى اػػة كقعيػػا

اتسػتراتاةي رطػػكط كاصػػثتيا الب راػػة كالةكاػة ،ك ػػا أف سػػعي (كسػراياؿ) الػدايـ لكسػػب التأااػػد الػػدكلي
ل كاقفيػػا دفػػع بيػػا كبقادتيػػا كلػػى ضػػركرة تكسػػاع شػػبكة لثقاتيػػا السااسػػاة كبراصػ وػة ػػع الػػدكؿ التػػي تقػػع

رارج العالـ الرربي الذم أصبح تأااده ض كنان ،كىك اليدؼ الذم صانعك القرار في السااسة الرارةاػة

الصياكناة في سعايـ لت طاـ طكؽ العزلة الذم ا اط بكاانيـ ،لف طراؽ كنشاء لثقػات ػع ا قطػار
اإفراقاة ك نيا دكؿ ف نطقة كض الناؿ( كوهين :3691،
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ك ػػا لعب ػػت التط ػػكرات اتقتص ػػاداة دار ػػؿ (كسػ ػراياؿ) ػػف ر ػػثؿ ال س ػػالدات التكنكلكةا ػػة الت ػػي

أيدقيا الررب لمى ىذا الكااف كالتعكاضات ا ل اناة ،دك انر كبا انر في سعي (كسراياؿ) لمب ث لف أسكاؽ

قرابة ك صدر تستاراد ال كاد الرػاـ ،كأدت سػاطرة (كسػراياؿ) لمػى ضػااؽ تاػراف كفت يػا أ ػاـ ال ث ػة
اإس ػراياماة كلػػى زاػػادة اتىت ػػاـ بالتةػػارة اإفراقاػػة ك ػػع دكؿ ال نطقػػة لمػػى كةػػو الرصػػكص بالتبارىػػا
ا قػػرب كا كثػػر أى اػػة ػػف النا اػػة اتقتصػػاداة ،كال قاقػػة أف (كسػراياؿ) كبعػػد كنشػػاء انػػاء كاػػثت لمػػى
الب ر ا

ر التبرت النفاذ كلى ال نطقة سػألة يااػة فػي ا ى اػة ك ظاػت بأفضػماة لالاػة فػي سااسػة

(اس ػراياؿ) فػػي ب ثػػو لػػف ازاػػا سااسػػاة كاقتصػػاداة ،كىػػي ال قاقػػة التػػي أكػػدىا ريػػاس كزراء (كس ػراياؿ)

ا سػػبؽ سدافاػػد بػػف يكراػػكفس ب ناسػػبة افتتػػاح انػػاء سكاػػثتس كبػػدء تسػػاار الرػػط الب ػػرم ػػع أقطػػار شػػرؽ
أفراقاػػا ػػاف قػػاؿ :سكف العثقػػات ػػع أفراقاػػا ت تػػؿ ال رتبػػة ا كلػػى فػػي لثقػػات (كس ػراياؿ) الرارةاػػة ػػع
العالـ نظ ار كلى قرب كقعيا الةررافي كل ا تكتنزه ىذه القارة ف كاد راـ ن تاج كلايا ،كل ا تشػكمو ػف

سػكؽ ضػػر ة ن تاةيػػا لتصػراؼ نتةاتنػا ،ك ةػػات ل ارسػػة نشػػاط فػي رتمػػؼ ال اػػاداف ،بنقػػؿ تةاربنػػا
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في ةاتت الزرالة الػى تمػؾ ا قطػار كا اػاء القفػار كال ػار ال نػاطؽ الصػ راكاة  ،ك ة ػؿ القػكؿ ىػك

أف (كسراياؿ) كانت تنشد ا امي( :ال شكري)338 :1972 ،

 .1الترافان دكلاان أكسع كتأاادان لال اان أش ؿ في ال افؿ الدكلاة.
 .2ض ػػرب ال ص ػػار العرب ػػي ال ف ػػركض ػػف ر ػػثؿ ش ػػبكة ػػف لثق ػػات ػػع رتم ػػؼ دكؿ الع ػػالـ،
كبالطبع تشكؿ نطقة كض الناؿ ض ف ىذه السااسة.

 .3الع ؿ لمى تع اؽ الرثفات العرباة اإفراقاة كال امكلة دكف قااـ أم شػكؿ ػف أشػكاؿ التعػاكف

لمػػى أسػػس ال صػػار كالتػػاراخ كالةررافاػػا التػػي تفرضػػيا لكا ػػؿ ثػػؿ كقػػكع دكؿ لرباػػة كأرػػرل

كفراقاة لمى ا تداد ضفتي الناؿ فضثن لف ال دكد ال شتركة بانيا.
 .4ال صػػكؿ لمػػى ال ػكاد ا كلاػػة ال طمكبػػة لمصػػنالة اإسػراياماة التػػي تتػػكفر بأث ػػاف برسػػة ،كالتػػي
اسيؿ نقميا كلى (كسراياؿ) ف صادرىا ،باإضافة كلػى تػأ اف ةػاؿ ل ػؿ الشػركات كالربػرات

اإسراياماة في العداد ف القطالات ،كرصكصان الزرالة كالطب كالرد ات

ثانياً :المحددات األمنية لمسياسة اإلسرائيمية في منطقة جنوب حوض النيل:

تت ػكر نظراػة ا ػف التػي كضػعيا سدافاػد بػف يكراػكفس ػكؿ كافاػة ت قاػؽ ا ػف لشػعب قماػػؿ

العدد اكاةو كثرة عاداة ،اث أرذ بف يكراكف في ال سباف ضعؼ (كسػراياؿ) ػف اػث القػكة البشػراة
ك سا تيا الضاقة ك دكداة كاردىا ال اداة ،كىك ػا دفػع بػو كلػى صػااية ة كلػة ػف ال بػادو التػي

شػػكمت نظراػػة ا ػػف اإسػرايامي أبرزىػػا أف كػػؿ الشػػعب ىػػك ةػػاش (الشػػعب ال سػػمح) ،كنقػػؿ ال ػػرب كلػػى
بناء لمى تمؾ الركايز فػئف الكةػكد القػك ي اإسػرايامي ػرتبطه ب ػدل كفػاءة ةيػاز ا ػف
أرض العدك ،ك ن
في فيك و الكاسع ،لرمؽ تفكؽ تناـ كسراع اددم كلى عالةة الضعؼ ا ساسي (إسػراياؿ) (ربابعػة،
.)71 :1983

كتفرض نظراة ا ف اإسرايامي لمى الةاش اإسرايامي أف اككف قاد انر لمى تنفاذ ا اكمؼ بػو

ػػف يػػاـ كاإبقػػاء لمػػى التفػػكؽ الك ػػي كالنػػكلي ،كطبقػان ل ػػا ت ماػػو التطػػكرات التكنكلكةاػػة ،لػػذلؾ ،الت ػػد

الفكػػر اإسػرايامي لمترطػػاط فػػي ال ةػػاؿ اتسػػتراتاةي لمػػى العداػػد ػػف ا سػػس كال ػػددات أبرزىػػا اةػػة
ال ةت ػ ػػع لأل ػ ػػف نتاةػ ػػة لطباعػ ػػة نشػ ػػأة الكاػ ػػاف كرصايصػ ػػو البش ػ ػراة كالةررافاػ ػػة كاتةت الاػ ػػة ك ػ ػكارده

الطباعاة ،كلثقاتو الدكلاة ،ك ا تطمب الط كح اإسرايامي في التكسع أف اعت د في ت قاؽ أىدافػو لمػى
الت ػػدرج ال ر م ػػي كاتنتق ػػاؿ ال تت ػػالي ػ ػػف ى ػػدؼ كل ػػى خر ػػر كص ػػكتن كلػػػى الي ػػدؼ ال ػػكطني ال ػػذم تنشػػػده

(كس ػراياؿ) ،كا ػرتبط فيػػكـ ا ػػف اإس ػرايامي بػػالنظرة اإس ػراياماة لمػػذات ،كبػػالنظرة لراػػر الايػػكد لاسػػبؽ
كض ػػكع ا ػػف كض ػػكع ا رض ،ك ػػا اقتض ػػي في ػػكـ ا ػػف اإسػ ػرايامي تكظا ػػؼ التف ػػكؽ العس ػػكرم

اإسرايامي ،لت قاؽ التكازف كاتستقرار في ال نطقة ف ال نظكر اإسرايامي (سكاداف.)188 :1998،
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كت ذر نظراة ا ف اإسرايامي ف تعرض (كسراياؿ) ل رب اسػتنزافاة طكامػة ال ػدل لػذلؾ تػرم بكةػكب

ت تع (ةاش الدفاع اإسرايامي) بقكة ت كنو ف تكةاو ضربات قكاة ترترؽ فايا الرطكط الدفالاة لمعدك
كالقضاء لمى الريبة في اتست رار في ال ركب اتستباقاة ،ك ف رثؿ ىذا الفكر استطالت (كسػراياؿ)

ةعػػؿ ركبيػػا قصػػارة ك ػػد رة ،ككػػذلؾ ت بػ ىػد ػػف تػػكفر ال ركنػػة ػػف رػػثؿ القػػدرة لمػػى ا تػكاء العػػدك أك
كاقافو إلػادة التػكازف كذا ارتػؿ ،كىػك ػا ققتػو (كسػراياؿ) فػي ػرب 1973فبػالريـ ػف انتصػار العػرب
في ىذه ال رب كت أف (كسراياؿ) نة ت في ات تكاء ،كلدـ اتنياار (نشأة نظراة ا ف اإسرايامي.)،
كبػػالعكدة كلػػى السااسػػة الرارةا ػػة اإس ػراياماة فئنيػػا تت ػػكر ػػكؿ العقاػػدة ا ناػػة اإسػػراياماة،

فض اف أ ف الكااف ف رثؿ تطكار شبكة ف العثقات الرارةاة ساددم ت ا كلى ض اف ىذا ا ف
كبقايو ،كأف لا ؿ ا ف ا كف أف ات قؽ كذا ا نشأت باف (تؿ أباب) كدكؿ العالـ ثؿ ىذه العثقػات،

كىػذا ػػا أكػػده سبػػف يكراػػكفس ػاف قػػاؿ :سكف ا ػػف اةػػب أف اكػػكف النقطػة ال كراػػة التػػي تت ػػرؾ كليػػا

السااسػػة اإسػراياماة كاف ضػ اف أ ػػف (كسػراياؿ) اقػػؼ فػػي طماعػػة أىػػداؼ سااسػػتيا الرارةاػػةس ( ػػاااـ، ،
اضرة ألقات في كماة القاادة كا ركاف اإسراياماة24 ،اذار /ارس.)1960.

كلت قاػػؽ ازاػػا أ ناػػة ،أدرؾ (اسػراياؿ) رطػػكرة ال صػػار العربػػي الػػذم ا ػػاط بػػو ضػػركرة الفكػػاؾ

ف ىذا ال صار ،ككاف ادرؾ كذلؾ أف أفراقاا أك بعض أقطارىا ككةكده فايا سا قؽ ثؿ ىذه ال ازاػا،
رصكصا في الدكؿ ال اطة بالدكؿ العرباة ثؿ كثاكباا كأكيندا ككاناا كالسانراؿ ،كتصكر اإسراياماكف
أنو ا كف استرداـ ىذه الدكؿ كذا ا طكركا لثقاتيـ بيا لتبمد ر مة الت الؼ ك صدر لتيداد لدة دكؿ

لرباة ،كىك ا كض و رياس ا ركاف ا سبؽ لمةاش اإسرايامي س اااـ سككؼس اف قاؿ :سكف نةػاح

(كسراياؿ) في تطكار لثقاتيا ػع الػدكؿ اإفراقاػة كبراصػة فػي يػرب أفراقاػا ك كتمػؾ التػي تقػع ةنػكب
الصػ راء كال تار ػػة لمػػدكؿ العرباػػة سػػا قؽ (إسػراياؿ) كاسػػب اسػػتراتاةاة كباػرة ،ك ثػػؿ ىػػذه ال كاسػػب

ستسػػالد (كسػراياؿ) لمػػى تثقػػي نقػػاط الضػػعؼ اتسػػتراتاةي ال ت ثمػػة فػػي ك اطتيػػا بطػػكؽ لربػػي
كالكصكؿ كلى الظير العربي ال كشكؼ ف اػداف ت اتكقعػو العػربس ( ػاااـ ،1960 ،

كػػـ

اضػرة ألقاػت

في كماة القاادة كا ركاف اإسراياماة).
كلقػػد أشػػار العداػػد ػػف ال رططػػاف اتسػػتراتاةااف اإس ػرايامااف كلػػى أى اػػة اتسػػتفادة ػػف ال ازاػػا

اتستراتاةاة اإفراقاة رصكصا في دكؿ ةنكب كض الناؿ ل ا سػ كه بسػكر العػداء العربػي ،كأكػد سبػف
يكرا ػػكفس ػػف ر ػػثؿ كتابات ػػو كتصػ ػرا اتو لم ػػى الص ػػمة ال كة ػػكدة ف ػػي لثق ػػات الكا ػػاف ب ػػبعض ال ػػدكؿ

اإفراقاة كباف ا س اه بال ستمز ات كال صالح ا ناة اإسراياماة.
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ػػف ال يػػـ لمػػى أم دارس لتطػػكر العثقػػات اإسػراياماة اإفراقاػػة ،ا رػػذ بعػػاف اتلتبػػار أى اػػة

الصػ ػ ػراع اإسػ ػ ػرايامي العربػػ ػػي ف ػ ػػي ت دا ػ ػػد سػ ػ ػػار ى ػ ػػذه العثق ػ ػػات ،كذل ػ ػػؾ ػ ػػف ن ػ ػػاح تع ػ ػػددة (لبػػ ػػد
الر ف.)1:2 :2001،

مراحل تطور العالقات اإلسرائيمية اإلفريقية:
 .8مرحمة التسوية السممية لمصراع وسياسات التطبيع:
اسػػت رت (كس ػراياؿ) فػػي سااسػػاتيا ال ار اػػة كلػػى العػػكدة كلػػى أفراقاػػا كذلػػؾ لبػػر تػػدلاـ كتكثاػػؼ

اتصاتتيا ا فراقاة في ال ةاتت كافة دكف اشتراط كةكد لثقات دبمك اساة .كفي لاـ  1982ألمنػت

دكلة أفراقاة كا دة ىي زايار لف لكدة لثقاتيا ع (كسراياؿ) ،لمى أف الدكؿ ا فراقاة ا ررل ،كالتي
افظت لمى لثقات يار رس اة كثاقة ع (كسراياؿ) لـ تنيج ال سمؾ الزايارم نفسو ،كرب ا اعزل ذلؾ

كلى العكا ؿ ا تاة)19:1992، Dropkin, Spring1992) :

 .1أف قػرار الػرياس الككنرػػك الدا قراطاػػة س كبكتػػك ساسػػي سػػاككس كػػاف نفػػردان كلػػـ اػػتـ بالتنسػػاؽ ػػع
الدكؿ ا ررل .كقد ػاةج الػبعض بػأف قػرار قطػع العثقػات ػع (كسػراياؿ) كػاف برلااػة نظ ػة

الك دة ا فراقاة في أكارر الستاناات ك ف ثـ انبري أف اككف استيناؼ ىذه العثقات بقرار ػف
ال نظ ة ذاتيا.
 .2أف الػػدكؿ العرباػػة كثفػػت ػػف

متيػػا الدبمك اسػػاة ال ضػػادة اػػث اسػػترد ت سػػثح ال سػػالدات

اتقتصاداة كالتقناة كأداة لمترياب كالترىاب في خف كا د.
 .3أف (كس ػراياؿ) قا ػػت فػػي ا سػػبكع ا كؿ ػػف زا ػراف/اكناػػك  1982برػػزك لبنػػاف ،كىػػك ػػا ادكػػد
نزلتيا التكسعاة كالعدكاناة.

 .4كقد كانت دكافع ال كقؼ الزايارم ىي ال اةة ال اسة لم سالدات العسكراة اإسراياماة.
 .5ك ا أف ترارات الباية الدارماة في زايار نذ أ داث كقماـ شابا فػي ةنػكب الػبثد -كىػك اإقمػاـ
الرني بال عادف -ك اكلتو اتنفصاؿ ا بػاف لػا ي  1977ك 1978ت ثػؿ ػدرثن ي ػان لػتفيـ
الت رؾ الزايارم راصةن بعد ك ةاـ مفاء كبكتك التقمادااف لف سالدتو في بدااػة الث اناناػات

).)Chazan,” 1981: 20:21

 .2مرحمة عام  - 8118سياسات التطبيع حتى اآلن:
لقػػد شػػيدت ىػػذه ال ر مػػة كلػػادة تأسػػاس العثقػػات بػػاف (كس ػراياؿ) كأفراقاػػا ػرة أرػػرل كت سػػا ا

رثؿ لا ي  1991ك 1992كرب ا اعزل ذلؾ كلى:

 الدركؿ في الع ماة التفاكضاة باف العرب ك(كسراياؿ) نذ دت ر دراد ،أكتكبر.1991-63

 الترارات في النظاـ الدكلي كانعكاساتو اإقما اة ع نيااة ال رب الباردة سقطت أيمػب ا نظ ػةال اركساة في أفراقاا.

كقػػد تسػػارلت لػػكدة العثقػػات اإسػراياماة ا فراقاػػة فػػي لػػاـ  1992كقا ػػت ث ػػاني دكؿ أفراقاػػة

بئلػػادة تطباػػع لثقاتيػػا ػػع (كس ػراياؿ) ،كتسػػعى (كس ػراياؿ) كلػػى تعزاػػز سااسػػاتيا ا فراقاػػة بدرةػػة تفػػكؽ
ط ك اتيا رثؿ لقد الستاناات كأكايؿ السبعاناات ،كطبقان لمباانات اإسراياماة فئف لػدد الػدكؿ ا فراقاػة

التي ألادت لثقاتيا الدبمك اساة ػع (كسػراياؿ) نػذ ػدت ر دراػد فػي أكتكبر/تشػراف ا كؿ  1991قػد

بمد  30دكلة .كفي لاـ  1997بمد لدد الدكؿ ا فراقاة التي ت تفظ بعثقات دبمك اساة ػع (كسػراياؿ)
 48دكلة (.)Israel Ministry of Foreign Affairs, Israel‟s Diplomatic Missions

لمػػى أف ىػػدؼ ت قاػػؽ اليا نػػة اإقما اػػة (إس ػراياؿ) فػػي ال ر مػػة الراىنػػة اقتضػػي كلػػادة تقػػكاـ،

كارتبار لدد ف القضااا اليا ة ض ف نظك ة العثقات ال تبادلة باف (كسراياؿ) كأفراقاا ك ا امي:
( كؿ كقع الب ر ا

ر في التفكار اتستراتاةي اإسرايامي)184 - 144 :1995 ،

 .8تأمين البحر األحمر:
لقػػد كانػػت رطػػكرة الب ػػر ا

ػػر كت ت ػزاؿ اثم ػةن فػػي ذىػػف القاػػادات اإس ػراياماة ال تعاقبػػة ،ف

(كس ػراياؿ) تصػػبح دكف ىػػذا ال نفػػذ الب ػػرم ،كقػػد انقطعػػت كػػؿ صػػمة بانيػػا كبػػاف أفراقاػػا كاىسػػاا ،كلعميػػا
اكتشفت ىذه ال قاقة في رب  1973لند ا تـ كيثؽ باب ال ندب في كةييا.
كنظ انر لرااب قكالد لرباة كاض ة ت كـ أ ف الب ر ا

ر ،ك ع استقثؿ كراتراػا لػاـ 1993

كابتعادىػػا لػػف النظػػاـ العربػػي ،فػػئف (كس ػراياؿ) فػػي ظػػؿ سالتسػػكاة السػػم اةس سػػكؼ تض ػ ف تمباػػة طالبيػػا

ا ناة الراصة بالب ر ا

ر ،كلت ماؿ العثقة باف الب ر ا

ر ك نطقة كدكؿ ةنكب كض الناؿ

ف ةية ،كباف نظراة ا ف اإسػراياماة ػف ةيػة أرػرل ،ف ػف الضػركرم تأكاػد ال قػايؽ التالاػة ( :ػكؿ

كقع الب ر ا

ر في التفكار اتستراتاةي اإسرايامي(184 - 144 :1995 ،

 لـ اكف (إسراياؿ) طبقان لقرار التقسػاـ ك تػى كلػثف قاا يػا فػي ػااك  ،1948أم :ػدكد اياػةةنكبان ،أم :لمى رماج العقبة.

 في ارس  1949اندفعت (كسراياؿ) بقكاتيا لت تؿ ةػزءان ضػاقان لمػى رمػاج العقبػة ،ك كلتػو كلػى-

ا اعرؼ ا ف اناء كاثت.

نػػذ ذلػػؾ التػػاراخ ألطػػت (كسػراياؿ) لنفسػػيا ػػؽ ال ػػركر فػػي رمػػاج العقبػة كفػػي ضػػااؽ تا ػراف،

طبقا تتفاقاػة ةناػؼ  1958ال نظ ػة ل قػكؽ ال ػركر فػي الب ػار ،دلاػة ت ػت ىػذا السػتار أف
ضااؽ تاراف ضايؽ دكلاة ،كلاست ضااؽ كقما اة.
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 نظػ انر لتمػػؾ ال كاقػػؼ اإسػراياماة ،فػػرض العػػرب ظػػر ال ث ػػة لمػػى (كسػراياؿ) فػػي رمػػاج العقبػػةالذم تطؿ لمى سكا مو كؿ ف السعكداة ،صر ،كا ردف.

 رػػثؿ العػػدكاف الثثثػػي لمػػى صػػر سػػنة  ،1956ركػػزت (كسػراياؿ) لانيػػا لمػػى ا ػػتثؿ نطقػػةشػػرـ الشػػاخ ،كسػػاك ت لمايػػا لنػػد ا فػػرض لمايػػا اتنس ػ اب ػػف سػػاناء ،تػػى صػػمت لمػػى
ا تااز تكاةد قكات الطكارو الدكلاة في شرـ الشاخ ،كت ت

ااة ىػذه القػكات الدكلاػة ،صػمت

(كس ػراياؿ) لمػػى ػػؽ ال ػػركر لبػػر ضػػااؽ تا ػراف كرمػػاج العقبػػة ،نطمقػػة كلػػى الب ػػر ا

ػػر

كال ػاط الينػدم ،ك ػف ثػـ أصػػبح ػؽ ال ػركر فػي ىػذه ال اػػاه شػرااف التةػارة بانيػا كبػاف الػػدكؿ

ا ساكاة كاإفراقاة ،كل ااة رط البتركؿ الذم كانت تزكدىا بو كاراف خنذاؾ.

 تط ػػع (كسػ ػراياؿ) فػ ػػي نف ػػكذ دايػػػـ ف ػػي نطقػػػة ن ػػابع الناػ ػػؿ ك كض ػػو بت قاػ ػػؽ أى ػػدافيا ال اياػػػةال ستقبماة.

 كظمت ال ث ة اإسراياماة في ال نطقة تى نشػكب ػرب  ،1967ػاف أيمقػت ضػااؽ تاػراففي كةييا في ااك  ( 1967افظ.)70 :1978 ،

 كانت ك دل نتايج نكسة  1967أف لاكدت (كسراياؿ) ا تثؿ ساناء ،كارتكازىا في يربيا لمىقناة السكاس ،كفي ةنكبيػا لمػى شػرـ الشػاخ ،لتفػتح ضػااؽ تاػراف ػف ةداػد فػي كةػو ال ث ػة

اإسراياماة كاتصاتتيا اتستراتاةاة ع خساا كأفراقاا ( افظ.(70 :1978 ،

كال ث ػػظ ػػف ذلػػؾ أف (كسػراياؿ) نة ػػت فػػي فػػؾ ال صػػار العربػػي لنيػػا ،كذلػػؾ ض ػ ف نظراػػة

ا ف الثابتة لدل قادة الكااف ،كال صمة النياياة ىي أف (كسراياؿ) كسػبت قانكناػا ككاقعاػان ػؽ ال ػركر
البرم في ضااؽ تاراف كرماج العقبة ،الذم أصب ت ااىػو دكلاػة ،بعػد كػؿ ػا قالػو العػرب لػف ككنيػا
ااى ػان كقما اػػة لرباػػة ،كتقػػنف ىػػذا الكضػػع بتكقاػػع عاىػػدة السػػثـ بػػاف صػػر ك(كس ػراياؿ) ،التػػي نصػػت
ادتيا الرا سة لمى ا امي ( :افظ(73-71 :1978 ،

 .1تت تػع السػفف اإسػراياماة كالشػ نات ال تكةيػػة ػف (كسػراياؿ) كالايػا ب ػػؽ ال ػركر ال ػػر فػي قنػػاة
السكاس ،كفقان

كاـ اتفاقاة القسطنطاناة  1888ال نطبقة لمى ة اع الدكؿ.

 .2ك ػػا اعا ػػؿ رلااػػا (كسػراياؿ) كسػػفنيا كشػ ناتيا ،ككػػذلؾ ا شػػراص كالسػػفف كالشػ نات ال تةيػػة
ف (كسراياؿ) ،كالايا عا مة ت تتسـ بالت ااز في كافة الشدكف ال تعمقة باسترداـ القناة.

 .3اعتب ػػر الطرف ػػاف أف ض ػػاؽ تاػ ػراف كرم ػػاج العقب ػػة ػػف ال ػػرات ال ايا ػػة الدكلا ػػة ال فتك ػػة لكاف ػػة
الػػدكؿ ،دكف لػػايؽ أك كاقػػاؼ ل راػػة ال ث ػػة أك العبػػكر الةػػكم ،ك ػػا ا تػػرـ الطرفػػاف ػػؽ كػػؿ
ني ػػا فػػي ال ث ػػة كالعبػػكر الةػػكم ػػف أةػػؿ الكصػػكؿ كلػػى أ ارضػػاو لبػػر ضػػاؽ تاػراف كرمػػاج

العقبة.
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 .2التركيز عمى دول القرن األفريقي:
تسعى (كسراياؿ) ف ةراء ذلؾ كلى ت قاؽ أكثر ف ىدؼ كا د انطثقان ف ال ترارات التالاة:
 كةكد ةالاة ايكداة كبارة في كثاكباا سايكد الفثشاس.
 ارتباط القرف ا فراقي بالب ر ال ر كالرماج العربي.

 ترتاػػب الت ػكازف اإقما ػػي فػػي ال نطقػػة ا ػرتبط بػػا ف القػػك ي العربػػي ل ك ػػا كال صػػرم ت داػػدان،
كذلؾ لمى ضكء العثقات الصك الاة اإثاكباة كاإثاكباة اإراتراة.

 كالكةكد اإسرايامي في ال نطقة اسالد لمى ت قاؽ تطمباتيا ا ناة.
ك ػػف ال ث ػػظ أف (كسػراياؿ) افظػػت لمػػى كةكدىػػا داي ػان فػػي كثاكباػػا برػػض النظػػر لػػف طباعػػة

النظاـ ال اكـ ،كبدركؿ القرف ا فراقي في أتكف الصرالات اإثناة كالسااساة ،اث انقس ت الصػك اؿ

كلى دكاثت ككفقان ل نطؽ رب الكؿ ضد الكػؿ ،كاني كػت كػؿ ػف كراتراػا كاثاكباػا فػي صػراع راػر تػـ

فتح ال ةاؿ كاسعان أ اـ تدرؿ أطراؼ أةنباة ف بانيا (كسراياؿ) ( افظ.)167-155 :1995 ،
 .8التركيز عمى دول حوض النيل:

لاس براؼ أف ىدؼ (كسراياؿ) الثابػت ػف كةكدىػا فػي ىػذه ال نطقػة ىػك الريبػة فػي ال صػكؿ

لم ػػى ا ػػاه الني ػػر كالض ػػرط لم ػػى ص ػػانع القػ ػرار ال ص ػػرم نظػ ػ انر ل ساس ػػاة كرط ػػكرة سكرق ػػة ال ا ػػاهس ف ػػي
اتستراتاةاة ال صراة .كأط اع (كسراياؿ) في ااه نير الناؿ قدا ة ك عركفة ،ك ا أنو ف ال عركؼ أف

(كسراياؿ) تمعب دك انر يار باشر في صراع ال ااه باف دكؿ كض الناؿ استفادة ف نفكذىا الكباػر فػي
دكؿ ثؿ كثاكباا ككاناا كركاندا.

كتك ف الرداة اإسراياماة في النظر كلى ال نطقػة بشػكؿ شػ كلي ،أم :با تػداداتيا الةررافاػة فػي

القرف ا فراقي كالب ر ا

ر .كلتدلاـ نفكذىا في ال نطقة تع ؿ (كسراياؿ) لمى:

 -تشةاع ةاؿ ف القادة الةدد الذاف انت كف كلى ا قماات في بمدانيـ كارتبطكف ع الكتاػات ال ت ػدة

كبػالطبع (كسػراياؿ) -بعثقػػات كثاقػػة ثػػؿ ( :مٌػػس زانػاكم فػػي كثاكباػػا ،كأسػػااس أفػػكرقي فػػي كراتراػػاكةكف قرنؽ في ةنكب السكداف ،كاكرم كسافاني في أكيندا ،كبكؿ كايا ي في ركاندا).

-

اصػ ػ ػرة ا ػ ػػف الق ػ ػػك ي العرب ػ ػػي كت س ػ ػػا ا ف ػ ػػي ا ت ػ ػػداده ال ص ػ ػػرم كالس ػ ػػكداني ( س ػ ػػف:1993 ،

.(520:521
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الخالصة
أف (كس ػراياؿ) تب ػػث لػػف تأااػػد سااسػػي ليػػا فػػي دكؿ ػػكض الناػػؿ ىػػك ل ماػػة طباعاػػة بسػػبب

الضػػركطات العرباػػة التػػي ت ػػدث ليػػا ك اكلػػة لزليػػا دكلا ػان( ،فئس ػراياؿ) كةػػدت فػػي دكؿ ػػكض الناػػؿ
ا رض الرصػػبة لكسػػب تأااػػد سااسػػي ػػف رػػثؿ سػػالدات فناػػة كاقتصػػاداة كلسػػكراة ،فالع ما ػة ىنػػا
ل ماة نفعة تبادلة باف (كسراياؿ) ك دكؿ كض الناؿ ،ف ا ىػداؼ اتقتصػاداة اإسػراياماة فػي دكؿ
كض الناؿ تعددة ك تدارمة( ،فئسراياؿ) تراد ت قاؽ ال د ا قصى ف اتستفادة اتقتصاداة ف دكؿ

ػػكض الناػػؿ ،كتراػػد ػػص د ػػاء شػػعكب ىػػذه الػػدكؿ التػػي طال ػػا لانػػت ػػف التػػدرثت الرارةاػػة ،ػػف

رػػثؿ تقػػداـ ال سػػالدات كالػػدلـ لألنظ ػػة ك لشػػعكبيا ك ش ػراء ذ يػػـ ،ك ب كػػـ أف دكؿ ػػكض الناػػؿ

تعاني ضعفان في الساادة كالترمػؼ فػي ة اػع ال سػتكاات فمػـ تةػد (كسػراياؿ) أم صػعكبة لمتكاةػد فايػا ك
كسب تأاادىا ،اليدؼ الرياس الذم تصبك كلاو (كسراياؿ) ف رثؿ ىذا التأااد ىك تضااؽ الرناؽ لمى

الػػدكؿ العرباػػة فػػي أفراقاػػا ك ك اطتيػػا بطػػكؽ ػػف الػػدكؿ ال ةػػاكرة تكػػكف (كس ػراياؿ) تكاةػػدةن فػػي كطػػار
العثقػ ػػات الدكلاػ ػػة ػ ػػف ةيػ ػػة أرػ ػػرل ،رصكص ػ ػان أف قضػ ػػاة ا ػ ػػف تعتبػ ػػر القضػ ػػاة ا ىػ ػػـ فػ ػػي كطػ ػػار
اتستراتاةاة اإسراياماة ،كأف بناء شبكة لثقات كسراياماة دكلاة باتلت ػاد لمػى القػكة النال ػة اةػب أف
اردـ تمؾ القضاة كا ققيا.

أف اتستراتاةاة التي تتبعيا (كسراياؿ) في ال نطقة ،لمى أنيا تطباؽ ل بدأ القكة النال ػة ،ك ػا

ازاد ف فالماة ىذه السااسة أف (كسراياؿ) تضفي لمايا بعدا ثقافاان كأرثقاان ،ف رثؿ التأكاد لمى أف

(كس ارياؿ) دكلة

دكدة ال كارد كريـ ذلؾ فيي ترسؿ ا لػدايا ػف ربػراء كفناػاف بػدت ػف ا ػكاؿ التػي

تفتقػر كلايػا ػػف أةػؿ سػالدة الػػدكؿ اإفراقاػة فػي ةػػاتت تن كاػة تعػددة ثػػؿ الػرم كالز ارلػة كالػػركابط

كالعثقات ع دكؿ كض الناػؿ ،كنةػد -ىنػا -أف أىػـ ال دسسػات اإسػراياماة التػي تسػعى ليػذا اليػدؼ
ىي ال دسسة العسكراة ،كالتي تدكد لمػى تػأ اف الكةػكد اإسػرايامي فػي ال نطقػة ،كذلػؾ ػف رػثؿ ربػط

الدكلة اإسراياماة بالةالاات الايكداػة فػي أفراقاػا ،كتعزاػز التعػاكف ا فراقػي اإسػرايامي ،كرصكصػان دكؿ
كض الناؿ.
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الفصل الثالث
اإلنـجازات اإلساايً ًُ يف دول
جهىب حىض الهًل
 انمبحث األىل :مظاهس انقثية انناعمثت نهسٍاسثت اإلسثسايٍهٍت حوثاه
دىل جنيب حيض اننٍم.
 انمبحث انااسنً :منوصاث انقية انناعمت اإلسسايٍهٍت فً دىل جنثيب
حيض اننٍم.
 انمبحث اناانث :انقية انناعمت اإلسسايٍهٍت ىاخخساك األمثن انقثيمً
انعسبً.

المبحث األول
مظاىر القوة الناعمة لمسياسة اإلسرائيمية في حوض النيل
تمييد
اعد شاركف صا ب النظراة اتستراتاةاة القايمة كف أ ف (كسػراياؿ) اتةػاكز الػدكؿ العرباػة لا ػر

بتركاا كباكستاف كااراف كأفراقاا ،رصكصػان دكؿ ػكض الناػؿ عتبػ انر ىػذه ا راػرة ذات كقػع اسػتراتاةي
يـ ،كضرب ل ؽ الدكؿ العرباة اتاح الكةكد فايا (إسراياؿ) كالتسبب ب تالب لمدكؿ العرباة ك ا فػي

ةنػػكب السػػكداف كال صػػكؿ لمػػى كقػػع اسػػتراتاةي فعػػاؿ فػػي الب ػػر ا

ػػر ،كبالنسػػبة ل ػكزار الرارةاػػة

ساتس اؽ ش ارس قاؿ  :تعتبر سااسة (كسراياؿ) الرارةاة في دكؿ أفراقاا تت تع بثقؿ دبمك اسي ىايؿ ،كذ
تشػػكؿ أص ػكاتيا ثمػػث أص ػكات الة عاػػة العا ػػة لأل ػػـ ال ت ػػدة ،كتسػػتطاع ك ػػدىا – كذا أة عػػت – أف
ترةح كفة أم قرار سمبان أك كاةابان (أ د.)2016/7/30 ،

ك ػ ػػا اسػ ػػترمت (كس ػ ػراياؿ) الص ػ ػرالات دارػ ػػؿ دكؿ ال نطقػ ػػة سػ ػػتفادةن ػ ػػف البايػ ػػة التػ ػػي رمٌفيػ ػػا
اتستع ار في تمؾ الدكؿ ف أةؿ ت قاؽ آربيػا ،فال سػالدات العسػكراة التػي قػد يا (اسػراياؿ) لػبعض

دكؿ ال نطقػػة ػػف رػػثؿ كرسػػاؿ ال ستشػػاراف كالرب ػراء العسػػكرااف كتػػدراب الضػػباط كتصػػدار العسػػكراة
كنتػػو ػػف الترمرػػؿ دارػػؿ ةاػػكش دكؿ ال نطقػػة ىػػذا كضػػافةن كلػػى ا ربػػاح التػػي اةنايػػا ػػف صػػفقات باػػع

ا سم ة ا طراؼ النزالات في دكؿ نطقة كض الناؿ.

اػػث ت ػػتفظ (كس ػراياؿ) ببعثػػات دبمك اسػػاة كا مػػة ا أرسػػيا سػػفراء فػػي كػػؿ ػػف كرتاراػػا كأثاكباػػا

ككاناا ،ك ا أنيا ت ثؿ ببعثة دبمك اساة في ة يكراة الككنرك الدا قراطاة ،كارأس ىذه البعثة سػفار قػاـ

فػ ػػي قػ ػػر ك ازرة الرارةاػ ػػة اإس ػ ػراياماة ،أ ػ ػػا بػ ػػاقي دكؿ ػ ػػكض النا ػ ػؿ ،كىػ ػػي :سأكينػ ػػدة كتنزاناػ ػػا كركانػ ػػدا
كبكركندمس فئف (كسراياؿ) تعت د لمػى سػفراييا ال قا ػاف فػي دكؿ الةػكار ا فراقاػة لرلااػة صػال يا فػي

ىذه الدكؿ.

أوالً :الحمالت /النشاط الدبموماسي اإلسرائيمي المكثف في دول حوض النيل:

قا ػػت (كس ػراياؿ) بعػػض ال ترا ػرات لتردفيػػا ب مػػة دبمك اسػػاة كثافػػة فػػي اتةػػاه دكؿ أفراقاػػا ،فػػي

ركة كانت تعبا انر ل ماان لف رطة كسراياماة لكسر مقة العزلة في أفراقاا ،كاستنفاد الفايدة القصكل ف

ال تراػرات اإقما اػػة كالدكلاػػة الةاراػػة .ككانػػت سػػنة  1981لػػكدة الماكػػكد كلػػى ال كػػـ ،كذ تػػكلى ساتسػ اؽ

ش ػ ارس نصػػب كزاػػر الرارةاػػة ،كسأرايا ػػؿ شػػاركفس نصػػب كزاػػر ال ػػدفاع ،تنػػاكب ال ػػدار العػػاـ ل ػػك ازرة
الرارةاػػة سدافاػػد ك ػػيس ،كسأراياػػؿ شػػاركفس كزا ػ انر لمػػدفاع ساتس ػ اؽ ش ػ ارس كزاػػر الرارةاػػة ،كسش ػ عكف
باػػرسس ريػػاس ال كك ػػة ،لمػػى زاػػارة الػػدكؿ ا فراقاػػة كاتتصػػاؿ بيػػا ،ككانػػت زاػػارات كلػػى أفراقاػػا س ػراة
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يالبان ،كلمناة ناد انر ،ب اػث ا كػف التقػدار أنػو لػـ اتػرؾ دكلػة كفراقاػة كا ػدة ػف دكف أف اقػكـ بزاػارة ليػا،

كلى أف يلٌاف أرا انر سفا انر تةكتن في أفراقاا (ك اؿ.)78 :1990،

افتػػتح ساتس ػ اؽ ش ػ ارس كزاػػر الرارةاػػة ،فػػي رطابػػو أ ػػاـ الة عاػػة العا ػػة لأل ػػـ ال ت ػػدة فػػي

تش ػراف ا كؿ/أكتػػكبر ،1981

مػػة تض ػ نت لرض ػان كس ػراياماان لتصػػدار التكنكلكةاػػا كلػػى الػػدكؿ النا اػػة

كفػػي تش ػراف الثػػاني /نػػكف بر ،1981قػػاـ س أراياػػؿ شػػاركف س كزاػػر الػػدفاع بزاػػارة س ػراة لة يكراػػة أفراقاػػا

الكسػػطى كسػػا ؿ العػػاج كزاياػػر كلاباراػػا كالسػػنراؿ ،ككقػػع رثليػػا اتفاقػػات لسػػكراة س ػراة ػػع الرػػابكف
كزايار ،كتـ فتح كاتب لرلااة ال صػالح اإسػراياماة فػي كػؿ ػف ة يكراػة أفراقاػا الكسػطى ،ك بعػد بػدء

اتنس اب اإسرايامي ف ساناء ،في خذار /ارس  ،1981كالذم كفٌر ذراعةن ي ةن لمػدكؿ اإفراقاػة ،كػي
تعاػ ػػد لثقاتيػ ػػا (بئس ػ ػراياؿ) ،ارتس ػ ػ ت ا ػ ػػداث التالاػ ػػة لعػ ػػكدة ىػ ػػذه العثقػ ػػات فا ػ ػػا امػ ػػي( :عالقااااا"

اسرائيل)9 :3699،

 في  15أاار /ااك  ،1982ألمنت زايار أنيا ستيعاد لثقاتيا الدبمك اساة (بئسراياؿ) ،كتبع ذلؾزاارات كلقاءات كاف أبرزىا زاارة كزار الرارةاةس اتس اؽ ش ارس فراقاا كزايار.
 تركػػزت اتتصػػاتت اإس ػراياماة لمػػى لاباراػػا ،بصػػكرة س ػراة ،كلػػى أف تػػـ اسػػتيناؼ العثقػػات فػػيخب /أيسػػطس ،1982كبعػػد ذلػػؾ بأسػػاباع قػػاـ ريػػاس الدكلػػة (كس ػراياؿ) سص ػ كياؿ دكس ،بزاػػارة

(إسراياؿ).

 في كانكف ا كؿ/داس بر ،1985اةت ع رياس ال كك ة ش عكف بارس ،كلى رياس سا ؿ العاجسىكف ػكا ب ػكانايس ،فػػي ةناػػؼ ،كقػػد صػػدر فػػي كثػػر ىػػذا اتةت ػػاع باػػاف شػػترؾ أكصػػى كػػك تي

البمداف باستيناؼ العثقات الدبمك اساة باني ػا ،كفعػثن ،اسػتدنفت ىػذه العثقػات فػي شػباط /فػب

راار.1986

 فػػي خب /أيسػػطس  ،1986قػػاـ ريػػاس ال كك ػػة سشػ عكف باػػرسس ،بزاػػارة دكلػػة الكػػا اركف ،كفػػيالشير نفسو ،استأنفت الكا اركف لثقاتيا الدبمك اساة (بئسراياؿ) ،كقاؿ بارس ،بعد لكدتو ف

الك ػػا اركف ،كف ل ػػدل (كسػ ػراياؿ) الا ػػكـ لثق ػػات ب ػػأىـ ال ػػدكؿ اإفراقا ػػة ،كأن ػػو ف ػػكةت ب ػػأف ري ػػاس
الكا اركف اتمقى دركسان في التكراة الايكداة (ص افة ىآرتس العبراة.)1 :1986/9/7،

 فػػي شػػباط/فبراار ،1987قػػاـ كفػػد ػػف لاباراػػا اضػػـ ريػػاس ةمػػس النػكاب كريػػاس أركػػاف الةػػاشكشرصاات أررل ،بزاارة (كسراياؿ) اث ب ػث ػع ريػاس كك تيػا ساتسػ اؽ شػ ارس فػي سػبؿ
تكثاؽ العثقة باف البمداف.

 في ناساف /أبراؿ  ،1987اةت ع كزار رارةاة (كسراياؿ) ،في كطار اةت الات الة عاة العا ةلأل ـ ال ت دة ،كلى نظاره الناةارم ،كتـ اتتفاؽ لمى استيناؼ العثقات الدبمك اساة لمى أدنى
ستكل ،أم :كاتب ت ثاؿ صالح.
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 فػي تشػراف الثػػاني /نػكف بر ،1987اةت ػع كزاػػر الرارةاػة شػ عكف باػػرس ،كلػى ريػاس ة يكراػػةالسػػنراؿ سلبػػدك ضػػاكؼس ،الػػذم قػػاؿ :كف أب ػكاب بمػػده سػػتككف شػػرلة أ ػػاـ زاػػارات اإس ػرايامااف

كرطكة لت ساف العثقات .كأشار ضاكؼ كلى أف بمده يتـ بالتعاكف ع شركات كسراياماة.

(ص افة ىآرتس العبراة)2 :1987/11/20 ،
 تطور العالقات اإلسرائيمية مع تشاد والسودان
تع ػػؿ (كسػراياؿ) لمػػى كقا ػػة لثقػػات دبمك اسػػاة ػػع لػػدد ػػف دكؿ كسػػط كفراقاػػا ،ب ػػا فػػي ذلػػؾ
السكداف ،سب ا أفادت تقارار تمفزاكناة كسراياماة ،اث قاـ الزلاـ التشادم كدراس دابي بزاارة تاراراػة

(لمدكلػػة اإسػراياماة) ،أف الةيػػكد ال بذكلػػة لتكسػػاع نطػػاؽ الدبمك اسػػاة كلػػى دكؿ كسػػط أفراقاػػا اإسػػث اة،
ب ػػا فػػي ذلػػؾ الناةػػر ك ػػالي ،دفكلػػة ةزيا ػان بالتبػػارات السػػفر الةػػكم ك اػػث أف ريػػاس الػػكزراء بناػػا اف
نتنااىك ساتكةو قرابان كلى دكؿ لرباة لـ ا ددىا .ككفقػان لمتقراػر ،فػئف الػدافع الدبمك اسػي (إسػراياؿ) فػي

أفراقاػػا ارةػػع ةزيا ػان كلػػى الريبػػة فػػي تسػػياؿ السػػفر ة ػكان كلػػى أ راكػػا الثتاناػػة .كف الطا ػراف فػػكؽ الفضػػاء

الةكم لمبمداف ا فراقاة ال عاداة تقماداان – كبالت داػد تشػاد كالسػكداف – ساسػ ح لشػركات الطاػراف بتقػداـ
ر ثت أسرع كأكثر باشرة باف (كسراياؿ) كالقارة قدرت القناة  10أف الطاراف باشرة ف (كسراياؿ) كلػى
الب ارزاؿ فكؽ السكداف سارتصر ا اقارب أربع سالات ػف الر مػة العاداػة ،كالتػي تسػتررؽ الاػا ػا ت

اقؿ لف  17سػالة ،كتتطمػب التكقػؼ فػي أكركبػا أك أ راكػا الشػ الاة ( بيليجاي  ،تػاا ز أكؼ كسػراياؿ ،
26نكف بر .)2018

لطال ػػا كانػػت (كسػراياؿ) ػػذرة ػػف السػػكداف ،التػػي كػػاف انظػػر كلايػػا تقماػػداا لمػػى أنيػػا قراػػب ػػف

كاراف .ك ع ذلؾ ،في أكايؿ لاـ  ،2017انض ت الررطكـ لمب راف كال مكة العرباة السعكداة السػناتاف
في قطع لثقاتيا ع الة يكراة اإسث اة.
فػػي ذلػػؾ الكقػػت ،بػػدا أف البمػػد اقػػكـ ب بػػادرات تةػػاه (كس ػراياؿ) .قػػاؿ كزاػػر الرارةاػػة السػػكداني

كب ػراىاـ ينػػدكر فػػي قابمػػة لػػاـ  2016كف السػػكداف نفت ػػة لمػػى فك ػرة تطباػػع العثقػػات ػػع (كس ػراياؿ)

قابؿ رفع العقكبات ا راكاة لف الررطكـ .كفقا لتقارار كسايؿ اإلثـ العبراة في ذلؾ الكقت ،اكؿ

الدبمك اس ػػاكف اإسػ ػراياماكف ش ػػد ال ػػدلـ لمس ػػكداف ف ػػي ال ةت ػػع ال ػػدكلي بع ػػد أف قطع ػػت لثقاتي ػػا ػػع
طيراف.
كقد كاف الرياس التشادم ،كدراػس دابػي ،قػدـ قاي ػة طمبػات لاةمػة كلػى (كسػراياؿ) ،لمػى أرسػيا

طالػػب أ ناػػة كلسػػكراة .كذكػػرت القنػػاة العبراػػة الرس ػ اة أف كدراػػس دابػػي قػػدـ قاي ػػة طمبػػات لنتناػػاىك
ك ستشار ا ف القك ي اإسرايامي ،ايار بف شبات ،نيا طمبات أ ناة كشػراء أسػم ة تطمبيػا نةا انػا،

بشكؿ لاةؿ ،ف تؿ أباب (لربي.(30.11.2018 ،Sptnkne
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كقد استبشرت (كسراياؿ) را انر ،أنيا ستستأنؼ العثقات ع تشاد بعد قطعيا لاـ  ،1972كذلؾ

بعد زاارة الرياس التشادم كدراس دابي ال فاةية لمقدس.

كبعػػد انتيػػاء الزاػػارة التػػي اسػػت رت اػػك اف ،قالػػت كك ػػة ات ػػتثؿ فػػي باػػاف كف ريػػاس الػػكزراء

بناػ ػػا اف نتناػ ػػاىك سسػ ػػازكر تشػ ػػاد قراب ػ ػان ،كسػ ػػاعمف ػ ػػع ال ػ ػرياس التشػ ػػادم اسػ ػػتيناؼ العثقػ ػػاتس ،كسناقشػ ػػا
التيداػػدات ال شػػتركة ك اربػػة اإرىػػابس ،ككػػذلؾ التعػػاكف فػػي الز ارلػػة كالطاقػػة الش سػػاة كا ػػف ال ػػايي

كالصػ ة .ككصػػؼ الرارةاػػة اتسػراياماة اسػػتيناؼ العثقػػات ػػع تشػػاد بأنػػو س ثػػاؿ اظيػػر قػػدرة (كسػراياؿ)

لمى ت قاؽ انتصارات دبمك اساة في أفراقاا كالشرؽ ا كسط ريـ صراليا ع الفمسطانااف "كتشاد دكلة

أفراقاة ذات أيمباة سم ة .كت تكةد لثقات رس اة باف (كسراياؿ) ك عظـ البمداف العرباة أك اإسث اة

كظمػػت بعػػض البمػػداف ا فراقاػػة ب نػػأل لػػف (كس ػراياؿ) نػػذ ا تثليػػا أ ارضػػي فمسػػطاناة فػػي ػػرب لػػاـ

 ،1967لكف كك ة نتنااىك تسعى لت ساف لثقاتيا ع ىذه القارة (الرماج اكف تاػف ،الثثثػاء-27 ،
.)2018-11
كت شػػؾ اف ال كقػػؼ السػػكداني الرس ػ ي تػػى اتف اتةاىػػؿ كػػؿ ػػداث كسػػايؿ اتلػػثـ ػػكؿ
تطكر العثقات ع (كسراياؿ) ات اف الص افة اإسراياماة كشفت در ار لف ك كاناة فػتح قنػكات اتصػاؿ

بػػاف (كس ػراياؿ) كالسػػكداف ،بػػدءا

ػػا أكردتػػو ص ػ افة سىػػآرتسس اإس ػراياماة لػػف طمػػب كس ػرايامي لمكتاػػات

ال ت ػػدة ا راكاػػة تترػػاذ رط ػكات ػػف شػػأنيا تطػػكار لثقاتيػػا بالسػػكداف ،كانتيػػاء بتص ػرا ات لضػػك

لةنػة العثقػػات الرارةاػة فػػي لةنػة ال ػكار الػكطني ،كبػراىاـ سػما اف ،بػػأف المةنػة صػػكتت إقا ػة تطباػػع

العثقػات ػع (كسػراياؿ ( ،كب سػب تقراػر لػػس ادؿ كاسػت كناتػكرس ،فقػد قطعػت السػكداف لثقتيػا بػئاراف
طمػػع  ،2016كشػػيدت تأرة ػػا كباػ ار فػػي السااسػػة الرارةاػػة ،ريػػـ أنيػػا ك نػػذ لػػاـ  1948نػػأت بنفسػػيا

لف أم لثقات ع (كسراياؿ) ،ككقفت في صؼ الفمسطانااف (لربي – 21أ د صطفى).

ثانياً :المظاىر االقتصادية لمسياسة اإلسرائيمية في حوض النيل:

كارتبطت بدااات الترمرؿ اتقتصادم اإسرايامي في أفراقاا ل ك ػان ،ك نطقػة ػكض الناػؿ لمػى

ػث ش ػ ٌكؿ فػػتح رمػػاج العقبػػة أ ػػاـ
كةػػو الت داػػد ،بنتػػايج العػػدكاف الثثثػػي لمػػى ص ػػر لػػاـ  ،1956اػ ي
ال ث ػػة اإس ػراياماة نقطػػة انطػػثؽ ليػػا فػػي ال نطقػػة ،ثم ػػا أتػػاح قاا يػػا بئنشػػاء رفػػأ ب ػػرم ليػػا(كاثت)
لاـ 1957النفاذ كلى ال نطقة ،فاقتصر ا ر في البدااة لمى اتصاتت اقتصاداة ضيامة ت تقكـ لمى

أسػػس ترطاطاػػة ،ةػػرت ػػف قبػػؿ رةػػاؿ أل ػػاؿ ايػػكد طمػػع لػػاـ 1953أث ػػرت كنشػػاء شػػركة كس ػراياماة
لشراء ال اشاة كتصدار الم كـ في كثاكباا (سعد الداف.)147 :2005 ،

لػػـ اكػػف بئ كػػاف (كسػراياؿ) ت قاػػؽ أىػػدافيا اتقتصػػاداة فػػي أفراقاػػا ػػف دكف المةػػكء كلػػى كسػػامة،

ت ثمػػت فػػي تقػػداـ ال سػػالدات أك ػػا كصػػفيا ريػػاس الػػكزراء اإس ػرايامي ا سػػبؽ سخشػػككؿس بػػالث ف الػػذم
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اتعاف لمى كاانو دفعو لقػاء كنةػاح رطػة الترمرػؿ اتقتصػادم فػي ال نطقػة ،كالتطمػع كلػى ت كاػؿ نطقػة

دكؿ كض الناؿ كلى ركز صنالي تقدـ اعت ػد التكنكلكةاػا ال تطػكرة ،ككةػدت ىػذه الكسػامة اسػتةابة
راصػ ػةن ،كأف ظاىرى ػػا كدم ت ث ػػؿ ف ػػي كرس ػػاؿ الربػ ػراء كال ستش ػػاراف ت ػػت يط ػػاء تط ػػكار أكض ػػاع تم ػػؾ

الدكؿ ،أ ا باطنيا فكػاف السػعي الت قاػؽ نػكع ػف السػاطرة اتقتصػاداة فػي ال نطقػة ،ككنيػا تشػكؿ سػكقان

كبار لمصادرات الصياكناة ،ك صد انر ي ان لم كاد الراـ ،أسي ت ىػذه ال سػالدات ب رتمػؼ أشػكاليا فػي
ان
تعباد الطراؽ أ اـ الترمرؿ اإسرايامي في أفراقاا ،كت كاف النشاط اتقتصادم الصػياكني كالسااسػي ػف

التكاةػد فػي أكثػر ػف ثثثػاف دكلػة كفراقاػة ،كارتبطػت بػدااات الترمرػؿ اتقتصػادم اإسػرايامي فػي أفراقاػػا

ل ك ا ،ك نطقة كض الناؿ لمى كةو الت داد ،بنتايج العدكاف الثثثي لمى صػر لػاـ ،1956اػث

شكؿ فتح رماج العقبة أ اـ ال ث ة اإسراياماة نقطة انطثؽ ليا في ال نطقة ،ثم ا أتاح قاا يا بئنشاء
رفػػأ ب ػػرم ليػػا (كاػػثت) لػػاـ 1957النفػػاذ كلػػى ال نطقػػة ،فاقتصػػر ا ػػر فػػي البدااػػة لمػػى اتصػػاتت

اقتصاداة ضيامة ت تقكـ لمى أسس ترطاطاػة ،ةػرت ػف قبػؿ رةػاؿ أل ػاؿ ايػكد طمػع لػاـ ،1953

أث رت كنشاء شركة كسراياماة لشراء ال اشاة كتصدار الم كـ في كثاكباا (سعد الداف .)147 : 2005 ،

كقد ساى ت لكا ؿ لدادة في تياية ال ناخ لمترمرػؿ اتقتصػادم اإسػرايامي فػي ال نطقػة ،الػذم

ةاء ك ث ل سار الدكؿ اتستع اراة ،فكاف كفساح ىذه ا رارة ال ةاؿ أ اـ (كسراياؿ) كتقداـ الدلـ ليا
ػػف أب ػػرز العكا ػػؿ الت ػػي س ػػالدتيا ف ػػي ترمرمي ػػا ف ػػي ال نطق ػػة ،ل ػػدا ل ػػف ت ػػردم ا كض ػػاع اتقتص ػػاداة

كاتةت الاػػة ،اػػث اعتبػػر  %59ػػف سػػكاف أفراقاػػا ت ػػت رػػط الفقػػر ،كتضػػـ القػػارة  29دكلػػة ال صػػنفة

ض ف الدكؿ ا كثر فق انر ،اثنتاف نيا تقع في كض الناؿ ى ا كثاكباػا كالسػكداف (برنػا ج ا ػـ ال ت ػدة

اإن ايي.)229-225 :2000 ،

كلقػػد اسػػترمت (كسػراياؿ) ىػػذا ال نػػاخ ػػاف رفعػػت شػػعار الدكلػػة الصػػداقة ذات السػ ات الراصػػة

التي كنت ف اتنعتاؽ ف اتضطياد كت قاؽ التن اة ،كاستعدادىا لتقداـ ال سػالدات الرالاػة ػف أاػة
طػػا ع أك طػػا ح

ػػا سػػاىـ فػػي رمػػؽ صػػداقات بانيػػا كبػػاف زل ػػاء دكؿ ال نطقػػة ،كلقػػد اتتفاقاػػات

اتقتصػػاداة فػػي كقػػت كانػػت فاػػو تمػػؾ الػػدكؿ ال داثػػة العيػػد باتسػػتقثؿ ت ػرفض أاػػة عكنػػات قد ػػة ػػف
الق ػػكل اتس ػػتع اراة ني ػػا س ػػتككف س ػػبكية بأى ػػداؼ اس ػػترثلاة ،فضػ ػثن ل ػػف يا ػػاب ال نافس ػػة كالكة ػػكد

العربػػي ،كسػػاطرة الةالاػػات الايكداػػة بػػردكس أ كاليػػا لمػػى ال نطقػػة (برنػػا ج ا ػػـ ال ت ػػدة اإن ػػايي ،
.)229-225 :2000

ك ػػا اتسػ ت ال شػػاراع اتقتصػػاداة اإسػراياماة فػػي ال نطقػػة براصػػاة ال شػػاراع ال رتمطػػة ،تػى

كصػػؿ الترمرػػؿ اإس ػرايامي فػػي ال نطقػػة كلػػى درةػػة صػػكليا لمػػى ا تاػػازات الب ػػث لػػف البتػػركؿ ثم ػػا
اػػث فػػي كثاكباػػا اػػث قا ػػت (كسػراياؿ) بتأسػػاس  40شػػركة لمتنقاػػب لػػف البتػػركؿ ،كسػػةمتيا لمػػى أنيػػا

شػػركات كثاكباػػة ،كا تكػػرت أس ػكاؽ ال نتةػػات الرذاياػػة فػػي كثاكباػػا ك صػػكؿ الػػبف فػػي أكينػػدا كتصػػدار
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الس ؾ في كراتراا اث تبمد الك اة ال صدرة ن ك  25ألؼ طف ،كاتبعت (كسػراياؿ) سااسػة كيراقاػو فػي

تةارتيا براة كسب ا سكاؽ ،ثم ا دث ع كاناا كاثاكباا ان ا أيرقت أسػكاقي ا ب رتمػؼ السػمع التػي
كانت تستكردىا بأسعار نرفضة ف دكؿ أررل ،كذلػؾ بيػدؼ قطػع الطراػؽ لمػى التعػاكف اإفراقػي -

اإفراقي ،كاإفراقي -العربي (الطاىرم.)9 :1997،

كفػػي ذلػػؾ اقػػكؿ س كشػػي لاشػػاـس ريػػاس الػػدايرة اإفراقاػػة بػػك ازرة الرارةاػػة اإس ػراياماة :س كف ريبػػة
(كسػراياؿ) ال شػػركلة فػػي كاةػػاد أسػكاؽ ل نتةاتيػػا كن ػػا اقابميػػا ريبػػة كبػػرل لػػدل ال كك ػػات اإفراقاػػة فػػي
تنكاع كارادتياس (رماؿ.)48 :1988 ،

كاػػ ػػأتي تكقاػػ ػػع (كس ػ ػ ػراياؿ) تتفاقاػػ ػػة التعػػ ػػاكف فػ ػ ػػي ة ػ ػػاؿ ا ػ ػػف الر ػ ػػذايي ،كادارة ال اػ ػ ػػاه فػ ػ ػػي

أفراقاػ ػ ػػا ػ ػ ػػع نظ ػ ػ ػػة ا ػ ػ ػػـ ال ت ػ ػ ػػدة لمتن اػ ػ ػػة الصػ ػ ػػنالاة سالاكناػ ػ ػػدكس بتأسػ ػ ػػاس ش ػ ػ ػراكة ثثثاػ ػ ػػة تكػ ػ ػػكف

(كسػ ػ ػراياؿ) طرفػ ػ ػان فاي ػ ػػا ،لاط ػ ػػرح العدا ػ ػػد ػ ػػف التس ػ ػػادتت ػ ػػكؿ تراػ ػ ػرات السااس ػ ػػة اإسػ ػ ػراياماة ،ك ػ ػػدكد
تأثارىػ ػػا فػ ػػي القػ ػػارة اإفراقاػ ػػة ت سػ ػػا ا فا ػ ػػا اتعمػ ػػؽ ب نطقػ ػػة ػ ػػكض الناػ ػػؿ ،كذ تركػ ػػزت ىػ ػػذه الش ػ ػراكة

لم ػ ػ ػػى بن ػ ػ ػػاء ق ػ ػ ػػدرات دكؿ الق ػ ػ ػػارة اإفراقاػ ػ ػ ػة ف ػ ػ ػػي ة ػ ػ ػػاتت الز ارل ػ ػ ػػة كادارة ال ػ ػ ػ ػكارد ال ايا ػ ػ ػػة ،كدل ػ ػ ػػـ
ال دسسػ ػ ػ ػػات الصػ ػ ػ ػػنالاة الصػ ػ ػ ػػرارة كال تكسػ ػ ػ ػػطة ،كىػ ػ ػ ػػك ػ ػ ػ ػػا ا ػ ػ ػ ػػؿ ت ػ ػ ػ ػػكتن نكلا ػ ػ ػ ػان فػ ػ ػ ػػي اسػ ػ ػ ػػتراتاةاة

(كس ػ ػراياؿ) تةػ ػػاه أفراقاػ ػػا ػ ػػف ةانػ ػػب ،كرب ػ ػػا اع ػ ػػؿ لمػ ػػى ترسػ ػػاخ كةكدىػ ػػا اإقما ػ ػػي ػ ػػف ةانػ ػػب خرػ ػػر
(لرفات ،البداؿ اإقما ي :دتتت الت رؾ اإسرايامي في أفراقاا بعد اتفاؽ ا ف الرذايي).

كت ػػؿ اتفاقا ػػة كدارة ال ػ ػكارد اتقتص ػػاداة كال ا ػػاه ف ػػي أفراقا ػػا ال كقع ػػة ب ػػاف (كسػ ػراياؿ) ك نظ ػػة

سالاكنادكس العداد ف ال دشرات تت ثؿ فا ا امي( :لرفات ،البداؿ اإقما ي).

 .1اتنتقػ ػػاؿ ػ ػػف الت ػ ػػرؾ كالتركاػ ػػز لمػ ػػى ا بعػ ػػاد السااسػ ػػاة كا ناػ ػػة كلػ ػػى الةكانػ ػػب اتقتصػ ػػاداة
اث كف بنكد اتتفاقاة تركزت لمى ةاتت اقتصاداة كاةت الاة ،كىػذا
كاتةت الاة كالثقافاة ،ي
ت اعني أف السااسة اإسراياماة قد تةاكزت البعػد ا نػي كالعسػكرم ،الػذم ا ثػؿ ركاػزة الت ػرؾ

اإسرايامي في أفراقاا.
 .2تكفر كطار دكلي قانكني دارؿ أفراقاا قد ياسيـ في كلادة بمػكرة ال كاقػؼ الشػعباة كالرسػ اة تةػاه
سااسػػة (كس ػراياؿ) رصكصػػا فػػي ال افػػؿ الدكلاػػة ،اػػث ارتػػبط اسػػـ (كس ػراياؿ) دك ػان بالتبارىػػا
رضةن لمى الصرالات كالنزالات في الككنرك ،كدل يا نظاـ ا بارتاد في ةنكب أفراقاا.

 .3فتح ا سػكاؽ اإفراقاػة أ ػاـ نتةػات ال سػتكطنات اإسػراياماة فػي ظػؿ تصػالد

مػة ال قاطعػة

ػث كف أ ػػد أبػػرز مفػػاء (كسػراياؿ) كانػػت دكلػػة
الدكلاػػة ل نتةػػات سػػتكطنات الضػػفة الررباػػة ،اػ ي
ةنػػكب أفراقاػػا أصػػدرت فػػي ػػااك 2012قاطعػػة البضػػايع اإس ػراياماة ال صػػدرة كلايػػا ػػف ىػػذه
ال ستكطنات ،كبالنظر كلى تدالاات ال قاطعة اتقتصاداة كالتي بمرت رساير بن ك  10ماػكف
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دكتر ،اضطرت (كسراياؿ) كلى ترصاص ا ازاػد لػف ماػكني دكتر سػنكاان كتعػكاض ل صػانع
كشػػركات ال سػػتكطنات ،كىػػي أ ػػد أىػػداؼ اتفاقاػػة كدارة ال ػكارد اتقتصػػاداة كال اياػػة ػػع نظ ػػة

سالاكنادكس في أفراقاا ىك تنشاط الت ػرؾ اإسػرايامي فػي أفراقاػا ػف نظػكر التػدابار اتقتصػاداة
ل كاةية رساير ال قاطعة لف طراؽ الب ث لف أسكاؽ بدامة ،اث ا كػف أف تسػالد اتتفاقاػة
في تكثاػؼ الكةػكد دارػؿ السػكؽ اإفراقاػة تسػتاعاب نتةػات ال سػتكطنات لبػر تسػياؿ ركػة

التةػػارة ػػع دكؿ القػػارة ػػف رػػثؿ ال كاتػػب التةاراػػة كالشػػركات الراصػػة التػػي ت ػرتبط بعثقػػات

اقتصاداة قكاة ع عظـ دكؿ ةنكب كش اؿ كض الناؿ ،راصةن كثاكباا ،ككاناا كأكيندا نظ انر
ل ا ت تمكو دكؿ ال نطقة ف ثركات طباعاة ،ثػؿ الككنرػك الدا قراطاػة التػي تتػكفر لمػى عػادف

ال ػػاس ،الاكرانا ػػكـ ،كالن ػػاس ى ػػذا باإض ػػافة كل ػػى اس ػػترثؿ ال نطق ػػة ف ػػي تصػ ػراؼ ال نتة ػػات

اإسرايامي (لرفات  ،البداؿ اإقما ي).

كتتمرص أبرز الصكر كا دكات التي تسترد يا (كسراياؿ) لػدلـ لثقاتيػا اتقتصػاداة ػع دكؿ

ال نطقة في ثثث أدكات كىي :سال عكنات ،التةارة الرارةاة ،كاتستث ارس (رطاب.)85 :1986 ،

ك ػػف ال ث ػػظ أف ةػػـ التةػػارة الرارةاػػة اإس ػراياماة كلػػى دكؿ ػػكض الناػػؿ (الصػػادرات) ػػا

قا ت ػػو س186,1س ما ػػكف دكتر ف ػػي الع ػػاـ  ،2008ث ػػـ انرفض ػػت كل ػػى س109,3س ما ػػكف دكتر ف ػػي الع ػػاـ
 ،2009أ ػػا (الػ ػكاردات) اإسػ ػراياماة ػػف دكؿ ػػكض النا ػػؿ فق ػػد بمر ػػت ػػا قا ت ػػو س  83,7س ف ػػي الع ػػاـ
 ،2009بعػػد أف كانػػتس74,8س فػػي العػػاـ  ،2008فعمػػى سػػباؿ ال ثػػاؿ تضػػالفت الصػػادرات اإس ػراياماة

لكانا ػػا ػػف س14.4س ما ػػكف دكتر ل ػػاـ  1990كل ػػىس  115س ما ػػكف دكتر ل ػػاـ  ( 2008س ػػف العاص ػػي،
كسراياؿ تسرؽ ا سكاؽ العرباة في أفراقاا).
كت اكؿ (كسراياؿ) بصفة ست رة دلـ كتطكار لثقاتيا اتقتصاداة بدكؿ كض الناؿ ،فرثؿ

زاارة كزار الرارةاة اإسراياماة سأفاردكر لابر افس لكػؿ ػف كثاكباػا ،كاناػا ،كأكينػدا فػي سػبت بر ،2009
قػػاـ بتكقاػػع لػػدة اتفاقاػػات اقتصػػاداة ،اػػث كقػػع اتفاقاػػة تعػػاكف ػػع كثاكباػػا ،كد ٌش ػف ال نتػػدل اتقتصػػادم
إثاكباا ك(كسراياؿ) بيدؼ دلـ العثقات اتقتصاداة كالتةاراة باني ا ،ككذا نقمت (كسراياؿ) التكنكلكةاػا
الزرالاة إثاكباا (لبد القكم ،كسراياؿ كدكؿ كض الناؿ)
تعػػد زاػػارة كزاػػر الرارةاػػة اإس ػرايامي سأفارػػدكر لابر ػػاف :ا را ػرة فراقاػػا فػػي طااتيػػا ةػػانباف،

أ دى ا لمني كا رر سرم ،اث ت ثؿ الةانب العمني نيا في سالدة الدكؿ ا فراقاة ل ؿ شاكميا،

كدلػػـ ةػػاتت التعػػاكف اتقتصػػادم بػػاف الػػدكؿ اإفراقاػػة (كاسػراياؿ) ،أ ػػا الةانػػب السػػرل فقػػد ت ثػػؿ فػػي
التعاكف العسكرم كالكةكد اإاراني في نطقة القرف ا فراقي كقضاة ااه الناؿ ،كقد بدأ لابر ػاف زاارتػو

لر سة دكؿ كفراقاة في الفترة ف  11-3سبت بر 2009بأثاكباا كالتػي تيعػد دكلػةن أساسػاةن ك ركزاػةن ػف
النا اة اتستراتاةاة (إسراياؿ) ،اث ترتبط الدكلتاف بعثقات كثاقة ترةع لمعاـ  ، 1956ان ا قا ت
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(كسػراياؿ) بئنشػػاء أكؿ قنصػػماة ليػػا فػػي أفراقاػػا فػػي العاصػ ة ا ثاكباػػة أداػػس أبابػػا ،كقػػد قػػاـ لابر ػػاف فػػي
ىػػذه الزاػػارة بتكقاػػع اتفاقاػػة التعػػاكف بػػاف البمػػداف ،كقػػاـ بتدشػػاف ال نتػػدل اتقتصػػادم ثاكباػػا ك(كسػراياؿ)

بيدؼ دلـ العثقات التةاراة اتقتصاداة باف البمداف ،باإضػافة لتدشػاف شػركع التفػكؽ الز ارلػي لبنػاء
رأس ال اؿ البشرل الزرالي في نطقة بكتايػارا ،كىػك شػركع شػترؾ بػاف أثاكباػا ك(كسػراياؿ) كالكتاػات

ال ت ػػدة ا راكاػػة ،كايػػدؼ كلػػى زاػػادة كنتػػاج ال اصػػاؿ الزرالاػػة ،باإضػػافة لعػػرض (كسػراياؿ) ثاكباػػا
بتقداـ ال سالدة في ةاتت التكنكلكةاة كترزاف ال ااه ،كت كاؿ كؿ ال شركلات الزرالاة ب ػا فايػا سػد

ا لفاة التي تنكل كثاكباا كقا تو لمى الناؿ ا زرؽ (تككر أبال) ،بالقرب ف ال ػدكد السػكداناة اإثاكباػة
شػػرؽ نطق ػػة بك ب ػػكدل ال دكدا ػػة ا ثاكبا ػػة لب ػػر داي ػرة التع ػػاكف ال ػػدكلي ف ػػي ك ازرة الرارةا ػػة اإسػػراياماة
(ال اشاؼ) بةانب التبا ث كؿ ااه الناؿ ،ككافاة تكظافيا في صم ة البمداف كؿ سػب اسػتراتاةاة

(ال اج:2011،

.)11

كقد بدا ىذا الدكر اتقتصادم اإسػرايامي كاضػ ان بعػد صػدكر تقػارار تفاػد بقاػاـ زاػارات تبادلػة

بػػاف سػػدكلاف بػػدكؿ ال نبػػع ك(كس ػراياؿ) ،أبرزىػػا ػػف ركانػػدا كأكينػػدا لتػػؿ أباػػب ،لقػػب انعقػػاد اةت ػػاع
اإسكندراة لكزراء ال كارد ال اياة لػدكؿ ػكض الناػؿ لػاـ  ،2009أ ػا لػف اتسػتث ارات اإسػراياماة فػي

ال نطقة فاتركز عظ يا في ال ةاؿ الزرالي ،ك ا ىك ال اؿ فػي كثاكباػا ،كالتػي ابمػد ةػـ اتسػتث ارات

اإسراياماة الزرالاة بيا  120ماكف دكتر (السثؽ.)2009،

ثالثاً :النشاط اإلسرائيمي الزراعي في دول حوض النيل:

استند تركاز (كسراياؿ) لمى القطاع الزرالي لدل تنفاذ رططاتيا في نطقة كض الناؿ كلى

قاقة أف ىػذا القطػاع اشػكؿ النشػاط الػرياس ل عظػـ نرفضػي الػدرؿ ىنػاؾ ،ف ػف بػاف  70كلػى %80

ف القكل العا مة اإفراقاة اع ؿ في الزرالة .كا كف استعراض النشاط اإسرايامي فػي القطػاع الز ارلػي
فػػي ال ةػػاتت التالا ػػة :كقا ػػة ال سػػتع رات الزرالا ػػة ،كالتػػي انتش ػػرت فػػي أفراقاػػا ت ػػت كش ػ ارؼ الربػػراء
الػ ػػزرالااف اإس ػ ػرايامااف ،كفػ ػػي ضػ ػػكء التةربػ ػػة اإس ػ ػراياماة التػ ػػي تتةسػ ػػد فػ ػػي كقا ػ ػػة ال ػ ػزارع الة الاػ ػػة

اإسراياماة س الكابكتزات س كال زارع التعاكناة س ال كشاؼس (كاالي.)59 :1966 ،
كف قا ػػاـ (كسػ ػراياؿ) بد ارس ػػات لم ػػنظـ اتقتص ػػاداة اإفراقا ػػة ػػع ا ر ػػذ بع ػػاف اتلتب ػػار لاداتي ػػا

كتقالادىا ٌكنيا ف كنشاء ا اقارب  200ستع رة زرالاة في دكؿ كض الناؿ كت دادا كاناا ،كثاكباػا

كأكيندا (ال شكري.)341: 340 :1972 ،

كلػػـ تكتػػؼ (كس ػراياؿ) بػػذاؾ ،بػػؿ قا ػػت بػػا تثؾ ال ػزارع إدارتيػػا بنفسػػيا ،اػػث ت مكػػت شػػركة
سأنككدا س اإسراياماة في كثاكباا أراضي سا تيا ر ساف  50ألؼ ىكتار كأقا ت فايا لدة زارع لمقطف
كترباة ال كاشي ،ك ن ت كثاكباا الشركات الزرالاة اإسراياماة ثثثاف ىكتػا انر أرػرل فػي نطقػة سرا ػكتس
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لزرالة الرضار كال اصاؿ ،كألفي ىكتار لشركة س أتاةفس اإسػراياماة فػي نطقػة سلاامػتس بػاف صػكع

كأس رة (شكرم.)105 -174 :1990 ،

كس ػػاى ت (كسػ ػراياؿ) بئل ػػداد د ارس ػػات تنفاذا ػػة راصػ ػةن بئ ػػدل الش ػػركات الزرالا ػػة ف ػػي ةن ػػكب

كثاكباا ،اقكـ برنا ج ا ـ ال ت دة لمتن اػة بت كامػو ،كىػك لبػارة لػف شػركع تن ػكم ز ارلػي اشػت ؿ لمػى

كنشػػاء سػػد لمػػى نيػػر سشػػباميس ،ك ػػا تقػػكـ شػػركات كسػراياماة لداػػدة ببػ ار ج تدراباػػة لمكػكادر اإثاكباػػة فػػي
رتمؼ ةاتت التن اة الزرالاة (شكرم.)105 -174 :1990 ،
كلق ػػد قق ػػت (كسػ ػراياؿ) كة ػػكدان زرالاػ ػان لي ػػا ف ػػي أق ػػالاـ سبرك ػػةس ،كس كلاك ػػي ةػ ػكازمس ،كسسػ ػ يدس،

كسس ػرامس كذلػػؾ ػػف رػػثؿ شػػركة سأنكػػكداس التػػي تقػػكـ باسػػترثؿ الثػػركة ال اكاناػػة فػػي كراتراػػا ػػف أةػػؿ

تكصػػاؿ التاػػار الكيربػػايي كلػػى سػػتة أقػػالاـ ،كقا ػػت بزاػػادة لػػدد الرب ػراء الػػزرالااف ككفػػرت بمػػد لش ػرة
ثااف دكتر إقا ة سبع

طات رم ل ثقة (شكرم .)148 :2005،

ػؽ ل بػػدأ القػػكة
ا كػػف كصػػؼ اتسػػتراتاةاة التػػي تتبعيػػا (كس ػراياؿ) فػػي ال نطقػػة ،لمػػى أنيػػا تطباػ ه
النال ة ك ا ازاد ف فالماة ىذه السااسػة أف (كسػراياؿ) تضػفي لمايػا بعػدان ثقافاػان كأرثقاػان ،ػف رػثؿ

التأكاد لمى أف (كسراياؿ) دكلة

دكدة ال كارد ،كريـ ذلػؾ فيػي ترسػؿ ػا لػدايا ػف ربػراء كفناػاف بػدتن

ف ا كاؿ التي تفتقر كلايا ف أةؿ سالدة دكؿ كض الناؿ في ةاتت تن كاة تعػددة ثػؿ سالػرم

كالزرالة ك ا كلى ذلؾس ( دم ،كسراياؿ كقكتيا النال ة في أفراقاا).

رابعاً :التكنولوجيا العسكرية اإلسرائيمية في منطقة حوض النيل:

نظ ػػرت (كسػ ػراياؿ) كل ػػى تص ػػدار ا س ػػم ة لم ػػى أن ػػو ق ػػد اك ػػكف أداةن ناةعػ ػةن ف ػػي رد ػػة سااس ػػتيا

الرارةا ػػة لم ػػى الص ػػعاداف اإقما ػػي كالع ػػال ي ،ف ػػي كض ػػكلات تتص ػػؿ بالصػ ػراع اإسػ ػرايامي العرب ػػي،
كأررل تتعمؽ ب كانة (كسراياؿ) كتكةياتيا الدكلاة .كلـ اكف ىنػاؾ التػراض لمػى باػع ا سػم ة لكػؿ ػف

اطمبيػػا ،ك ػػف ىنػػا ا كػػف القػػكؿ كف الصػػادرات العسػػكراة اإس ػراياماة تنطػػكم لمػػى الكثاػػر ػػف ال عػػاني

كالدتتت( :لبد الكراـ.)129 -127 :2004 ،

 .1كسياـ صادرات ا سم ة اإسراياماة في تكطاد لثقات (كسراياؿ) بالدكؿ ال ستكردة.
 .2اسػػترداـ (كس ػراياؿ) صػػادرات ا سػػم ة كلػػى دكؿ لداػػدة لكسػػب تأااػػدىا إس ػراياؿ فػػي ال افػػؿ
الدكلاة

 .3ال ػػرص لمػػى تصػػدار ا سػػم ة كلػػى دكؿ قرابػػة ػػف ال نطقػػة العرباػػة كاقا ػػة تعػػاكف اسػػتراتاةي
عيا ،ككذا ع قكل انفصالاة تقع ض ف بعض الدكؿ العرباة ،لضرب استقرارىا ك ا ىك الشأف

في الة السكداف.
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 .4أف بعػػض الػػدكؿ ال سػػتكردة لألسػػم ة اإس ػراياماة تػػرل فػػي بعػػض ال ػػاتت أنيػػا ت صػػؿ لمػػى
أسػػم ة عادلػػة أك بدامػػة لمسػػثح ا راكػي ،تةنبػػة بػػذلؾ التعقاػػدات كاإة ػراءات التػػي ت ػػر بيػػا

ال كافقات ا راكاة لمى صفقات التصدار كلى تمؾ الدكؿ.
كلق ػػد أدر اإنت ػػاج العس ػػكرم اإسػ ػرايامي لم ػػى الدكل ػػة درػ ػثن ي ػ ػان ،ػػف ر ػػثؿ الفتػ ػرة ػػا ب ػػاف

لػػا ي 1973كلػػى  1997اػػث ارتفعػػت صػػادرات ا سػػم ة ػػف  70 –40ماػػكف دكتر بمرػػت 1.52

ماار دكتر ،كفي لاـ  2000في انو كقعت (كسراياؿ) ع دكؿ كض الناؿ لقػكدان بقا ػة  5.2ماػار

دكتر كبمر ػ ػػت  6.2ما ػ ػػار دكتر س ػ ػػنة  2001ػ ػػا اع ػ ػػادؿ  %10ػ ػػف كة ػ ػػالي الص ػ ػػادرات الص ػ ػػنالاة
العسػػكراة فػػي العػػالـ ،كبمرػػت ن ػػك  4ماػػار دكتر لػػاـ  2002ك كبمرػػت  6.3ماػػار دكتر لػػاـ،2004
كفي نفس السااؽ ألمف رياس دايػرة التسػكاؽ فػي ك ازرة الػدفاع اإسػراياماة ساكسػي بػف ىانػافس أف شػركات

الصنالات العسكراة اإسراياماة كقعت رثؿ لا ي 2010ك 2011لقكدان لتصدار ا سم ة بقا ة 10
ماار دكتر لدكؿ كض الناؿ (الكادم.)251 :2012،

ك ػػف ال عػػركؼ أف أس ػكاؽ تصػػدار ا سػػم ة كال عػػدات العسػػكراة اإس ػراياماة ،ا تػػدت كلػػى أكثػػر
ػػف  60دكل ػػة ،كت ش ػػؾ أف نطق ػػة ػػكض النا ػػؿ تيعػ ػد س ػػكقان ي ػ ػان لمس ػػثح اإسػ ػرايامي ،ا ػػث تس ػػترؿ
(كسراياؿ) الصرالات اإثناة في ال نطقة لت قاؽ سااساتيا ،بيدؼ فتح ال نطقة الشرقاة ف أفراقاا أ اـ
اس ػػتراتاةاة الترمر ػػؿ اإسػ ػرايامي ف ػػي ػػكض النا ػػؿ ،ل ػػذا رك ػػز اإسػ ػراياماكف لم ػػى دل ػػـ رك ػػات الت ػػرد
كاتنفصػاؿ ،كلعبػػت (كسػراياؿ) دك انر

فػ انز لمصػرالات فػػي ىػػذه ال نطقػػة ،فمقػػد سػػاندت (كسػراياؿ) ال ركػػة

درب
اتنفصػػالاة فػػي ةنػػكب السػػكداف ،ككاصػػمت دل يػػا العسػػكرم الةػػاش ت راػػر شػػعب السػػكداف ،ك ػػا ٌ

اإس ػراياماكف قاػػادات ػػف الةبيػػة الشػػعباة لت راػػر كراتراػػا ،كسػػاندكا نظػػاـ سالباةنػػداس فػػي أكينػػدا كنظػػاـ
سا ي ػرةس فػػي كثاكباػػا ،ك ػػا أقػػا كا لثقػػات ػػع قبايػػؿ سالكا بػػاس ك سالكاكػػكمس فػػي كاناػػا فض ػثن لػػف تزكاػػد
ال ت رداف في كقماـ سشاباس في الككنرك بالسثح ،ككػذا ت ػردم س ػزب ت راػر قبايػؿ اليكتػكس فػي بكرنػدم

( صطفى.)55 : 54 :1992 ،
ك ػػا قا ػػت (كسػراياؿ) ػػف نطمػػؽ اىت ا يػػا ب نطقػػة القػػرف اإفراقػػي بػػدلـ كثاكباػػا با سػػم ة فػػي
نزاليػ ػػا ػػػع الصػػػك اؿ ػػػكؿ نطقػ ػػة سا كيػ ػػادافس التػ ػػي تعتبػ ػػر ال نبػ ػػع لمكثاػ ػػر ػػف فص ػػايؿ ال ت ػ ػػرداف
الصك الااف ال عارضاف ب رتمؼ انت اءاتيـ ا ايدد الك دة الكطناة لمصك اؿ باسػت رار ،كدربػت كػكادر
ف قاادات الةبية الشعباة لت رار كرتاراا التي تتسـ لثقاتيا ع دكؿ الةكار ب الة لػدـ اتسػتقرار ،كذ

باإضافة كلى العثقات ال تكترة بانيا كباف السكداف ،فئف لثقاتيا ع كثاكباا اشكبيا أاضان التكتر الدايـ

ريـ اتفاؽ السثـ الذم كقعو الرياساف اإرتاػرم كاإثاػكبي فػي الة ازيػر اػكـ  12داسػ بر  ،2000كالػذم
كضع دان ل رب راح ض اتيا أكثر ف ية ألؼ قتاؿ (تقرار كؿ اتفاؽ الة ازيػر بػاف كرتاراػا كاثاكباػا،
.)151 :2000
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كا ػػرل الربػ ػراء العس ػػكراكف أف الن ازل ػػات ف ػػي ةن ػػكب ػػكض النا ػػؿ كش ػػرؽ أفراقا ػػا ،تةع ػػؿ ػػف

ال نطقػػة سػػكقان سػػتقبماة لمتكنكلكةاػػا العسػػكراة اإس ػراياماة ،كتشػػةع ػػا اطمػػؽ لماػػو سس اس ػرة السػػثحس،
كتةػػدر ا شػػارة ىنػػا كلػػى أف تةػػارة السػػثح كال عػػدات العسػػكراة ،كالتػػي ت ترضػػع لمرقابػػة ػػف قبػػؿ ك ازرة

الدفاع ،اباشرىا تةار ىـ ف الضباط السابقاف كضافةن كلى سااسااف ك سدكلاف سابقاف ،اث ابمد لدد
ىػػدتء العشػرات ا ػػتفظ عظ يػػـ ب كاتػػب فػػي أفراقاػػا ،كا صػػمكف لمػػى قابػػؿ سػػم تيـ فػػي شػػكؿ سػػمع
رتمفة ثؿ البتركؿ كالذىب كال اس (.)Mushkot 1982: 85 – 91
كتتعدد أشكاؿ الكةكد العسكرم اإسرايامي فػي ػكض الناػؿ لتشػ ؿ ثػثث كسػايؿ رياسػة تت ثػؿ
في( :

كد)199 :2001 ،

 .1ال سالدات العسكراة كا ناة لف طراؽ تدراب كتسماح ةاكش ال نطقة.
 .2كقا ة القكالد العسكراة ك راكز اتستربارات.

 .3تصدار ا سم ة كال عدات العسكراة اإسراياماة.
كترتمػؼ ىػػذه الكسػػايؿ بػػدرةات تفاكتػة ػػف دكلػػة رػػرل ،بػارتثؼ أىػػدافيا كأسػػبقاات ت قاقيػػا
فػػي كطػػار دكايػػر اىت ا اتيػػا الرياسػػة ،كا كػػف القػػكؿ كف الكةػػكد العسػػكرم اإس ػرايامي فػػي ػػكض الناػػؿ

اتركػػز فػػي ثػػثث دكؿ ىػػي كثاكباػػا ،كراتراػػا كالككنرػػك الدا قراطاػػة ،كىػػي دكؿ تقػػع فػػي كطػػار ػػا تس ػ او

الدكاير العسكراة اإسراياماة بال ة كلة اتستراتاةاة ا كلى ،ككفقػان ل ػا ىػك تػاح فػئف (كسػراياؿ) أرػذت
تدلـ لثقاتيا اتستراتاةاة كالعسكراة تةاه دكؿ كض الناؿ لمى الن ك ا تي:
أ .الكونغو الديمقراطية:
تت از العثقات بانيا كباف (كسراياؿ) بالشراكة الكثاقة نذ ليد الػرياس السػابؽ س كبكتػك ساسػي
بارز في كاصالو لم كػـ لبػر اتنقػثب الػذم قػاده
دكر ه
ساككس الذم تدرب في (كسراياؿ) ،كالتي كاف ليا ه
سنة ،1965كارتبط البمداف باتفاؽ تعاكف لسكرم كقعػو سخرااػؿ شػاركفس كزاػر الػدفاع خنػذاؾ ػع الػرياس
س كبكتك ساسي ساككس في نكف بر ،1981كبركتكككؿ تعاكف لسػكرم خرػر كقػع فػي انػاار 1983قا ػت

(كسراياؿ) ب قتضاه بتدراب لػكاء ال ػرس الة يػكرم ،كالػادة تنظػاـ الكتابػة سكػا انكتس التػي تضػـ 1200

ةندم كال ت ركزة في كقماـ شابا ،باإضافة كلى كلادة تنظاـ ك دات لسكراة أررل ،فضػث لػف اإ ػداد

با سم ة لمى ارتثؼ أنكاليا(

كد.)199 :2001 ،

ك ػػا ادك ػػد البػػا ثكف كة ػػكد رب ػراء لس ػػكرااف كس ػرايامااف ف ػػي الككنرػػك اق ػػدر لػػددىـ ب ػػأكثر ػػف

 1500ستشار لسكرم ،أبرزىـ الةنراؿ سألككي أكندس الذم اعد ف أىػـ ركػايز (كسػراياؿ) فػي الككنرػك
كأفراقاا ،ككاف قربان ف الرياس سساسي ساككس كىك ال سدكؿ لف لقد صفقات ا سم ة ع (كسراياؿ)،
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ىذا باإضػافة كلػى اسػتقباؿ (كسػراياؿ) لمضػباط كالةنػكد الككنرػكلااف كلػى ةانػب كةػكد تعػاكف فػي ةػاؿ

ال رابرات كتبادؿ ال عمك ات ككةكد ركز لم كساد في كانشاسا (فرج.)129 :128 1983 ،

كادكد بعض البا ثاف أف ىناؾ ف الربراء اإسرايامااف ف كاف اع ػؿ لصػالح ال ت ػرد السػابؽ

سلكراف كاباثس شرؽ الككنرك ،كبعد تكلاو السمطة رت العثقات باف البمداف ب الة ف الفتػكر رصكصػان
ع كةكد أنباء لف قااـ لػدد ػف الشػركات اإسػراياماة بتػدراب كتسػماح التاػار ال عػارض ،كىػي شػركات

سلاؼس ،سدافس ،سأباؾس ،كسبكؿ باراؿس كىك ا ادكد فرضاة أف (كسراياؿ) تقكـ بدكر ال فػز لمن ازلػات فػي

ال نطقة (أبك العاناف.)356 :355 :2008 ،

ياػر أنػػو سػػرلاف ػا لػػادت العثقػػات بػاف البمػػداف لقكتيػػا فػي ظػػؿ كػػـ سةكزاػؼ كػػاباثس ،الػػذم

سػػارع لقػػب تكلاػػو السػػمطة بالطمػػب ػػف (كس ػراياؿ) ال صػػكؿ لمػػى سػػالدات لسػػكراة لت سػػاف ا ػػف
الدارمي ،فتـ تكقاع صفقة أسم ة كارساليا كلى كانشاسػا ،ك ػا قا ػت (كسػراياؿ) بتػدراب كفػد ػف ال ػرس
الرياسػػي الككنرػػكلي دارػػؿ ال نشػػآت التابعػػة ل دسسػػة الصػػنالات العسػػكراة (فػػااتس ،تفاصػػاؿ العثقػػات

العسكراة باف كسراياؿ كة يكراة الككنرك.)2009 ،
ب .إثيوبيا:

ت ػػتفظ (كس ػراياؿ) بعثقػػات لسػػكراة كثاقػػة ػػع كثاكباػػا نػػذ ال كػػـ اإ ب ارطػػكرم تػػى ال كك ػػة

ال الاػػة ك ػػف ال نظػػكر اتسػػتراتاةي اإس ػرايامي تعتبػػر كثاكباػػا ك ػػدل أىػػـ الػػدكؿ اإفراقاػػة ل ك ػان ،كفػػي
نطقة كض الناؿ لمى كةو الرصكص ،فئثاكباا ىي ال درؿ الرياس لمنشػاط اإسػرايامي فػي ال نطقػة
اػػث رصػػت (كس ػراياؿ) لمػػى رمػػؽ كةػػكد دايػػـ ليػػا فػػي كثاكباػػا لبػػر تكطاػػد كتنكاػػع لثقاتيػػا عيػػا،

كطر ت (كسراياؿ) نفسيا بالنسبة إثاكباا بالتبارىا صا بة ربرات لسكراة كاقتصاداة كبارة ،كلقد أبرـ
الةانبػػاف لػػدة اتفاقاػػات لمتعػػاكف العسػػكرم كا نػػي ،اقػػكـ بتنفاػػذىا يػػات العسػػكرااف كالرب ػراء ا ناػػاف

اإسرايامااف ،اث قا ت شركة الصنالات الةكاة اإسػراياماة بت ػداث الطػايرات اإثاكباػة راصػة س ػاج
21سكسبكان ػػد  777أؼس ،ك ػػا قا ػػت (كسػ ػراياؿ) ب ػػد كثاكبا ػػا بال ع ػػدات العس ػػكراة كا س ػػم ة الص ػػرارة ك

الػػذراير كالرب ػراء فػػي ةػػاؿ ا ػػف الػػدارمي ،ػػع تػػدراب ك ػكادر أ ناػػة كثاكباػػة فػػي أةي ػزة اتسػػتربارات

اإسػراياماة ،ك ػػا قا ػػت كثاكباػػا بشػراء قطػػع ياػػار لألسػػم ة ا راكاػػة ػػف رػػثؿ (كسػراياؿ) ،كضػػافةن كلػػى
تدراب الطااراف اإثاكبااف بالقكات الةكاة اإسراياماة (شكرم-174 :1990 ،
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ك ف الكاضح أف (كسراياؿ) أرادت كظيار است ارراة ىذه العثقات الكثاقة ع كثاكباا ،ف رثؿ

التشػػكامة الرس ػ اة لمكفػػد اإس ػرايامي الػػذم ارفػػؽ سلابر ػػافس رػػثؿ زاارتػػو داػػس أبابػػا فػػي اامػػكؿ /سػػبت بر
 ،2009كالػػذم ضػػـ

ثمػػي داي ػرة ال سػػالدات العسػػكراة كا ناػػة فػػي ك ازرة الػػدفاع ك ثم ػاف لػػف أكبػػر

لشػػر شػػركات أسػػم ة كس ػراياماة ،ثػػؿ شػػركة سسػػكلتاـس ،كسسػػامفر شػػادكس ا ناػػة ،كسكلباػػتس لمصػػنالات
80

اإلكتركناة الدقاقة كيارىا كضافة كلى ندكباف لف الصػنالات العسػكراة كالصػنالات العسػكراة الةكاػة
(ص افة ىآرتس العبراة.)2009 /9/13 ،
ت .كينيا:
بدااػػة ػػف سػػنة  1956قا ػػت كاناػػا باسػػتاراد أسػػم ة ػػف (كس ػراياؿ) أى يػػا الص ػكاراخ ،كأ ػػدت

(كسػراياؿ) كاناػا با سػم ة الصػرارة ،كاشػتركت ػع شػػركات فرنسػاة كأ راكاػة فػي ت ػداث الػنظـ الراداراػػة
كال طارات كتطكار قكالدىا الةكاة كشبكات اتتصاؿ في الةاش الكاني ،ك ػا قا ػت (كسػراياؿ) بئرسػاؿ

أكثػػر ػػف  100رباػػر (كس ػرايامي) لتػػدراب ك ػػدات كاناػػة راصػػة ،كتيعػػد كاناػػا ػػف أكثػػر الػػدكؿ اإفراقاػػة
التي انشط فايا ال كساد بالتبارىا ذات كقع اػز لة ػع ال عمك ػات ،راصػةن كأنيػا تشػترؾ فػي ال ػدكد
ع أربع دكؿ ف كض الناؿ ىي السكداف ،كثاكباا ،أكيندا كتنزاناا (الظاىر ،كسعاد.)45 :2002 ،

كقد اترػذت لثقػات كاناػا العسػكراة كا ناػة (بئسػراياؿ) اتةاىػان ةداػدان ،ان ػا طمبػت ال كك ػة

الكاناة ف (كسراياؿ) رثؿ زاارة كزار دارماتيا لتؿ أباب في فب اراػر  2010سػالدتيا فػي

اربػة ػف

أطمقت لمايـ العناصر اإسث اة في الصك اؿ ،كالذاف التبرتيـ ا ثمكف رط انر لمى أ نيا القك ي.
ث .إريتريا:
في داث ل ةمػة السااسػة الدكلاػة فػي لػددىا  190الصػادر فػي أكتػكبر ،2012أةػاب الػرياس
اإراترمس أسااس أفكرقيس لف أسػيمة تناكلػت قضػااا تتعمػؽ بأى اػة كراتراػا فػي ال نطقػة ،كفػي سػداؿ لػف

طباعػػة العثقػػات ػػع (كس ػراياؿ) قػػاؿ :سلثقاتنػػا ػػع (كس ػراياؿ) دبمك اسػػاة لاداػػة ،كلاسػػت بناػػة لمػػى
اتنتيازاة ،ك كاقفنا فػي كثاػر ػف القضػااا اإقما اػة أك الثناياػة كاضػ ة .ال ػداث لػف (كسػراياؿ) كتركاػا

كاا ػراف اػػأتي فػػي ظػػؿ نػػاخ بػػو ارػػتثتت ،كض ػ ف ىػػذه اترػػتثتت فقػػدت صػػر دكرىػػا اإقما ػػي دكف
النظر كلى ال صالح ال شتركة كاتستقرار ع الدكؿ ا ررلس (ال ركز اإرتارم لمدراسات اتستراتاةاة).

ػػر كةزرىػػا ال كاةيػػة ل ضػػاؽ بػػاب ال نػػدب ،ىػػذا

تقػػع كرتاراػػا فػػي ال ػػدرؿ الةنػػكبي لمب ػػر ا

ال كقع الذم اكسبيا أى اة استراتاةاة كبارة بالرػة تنبػع ػف قا ػة كأى اػة الب ػر ا

ػر كقنػاة السػكاس،

لدا لف قربيا ف الةزارة العرباة كالرماج العربػي أينػى نػاطؽ العػالـ بػالنفط (نػكار– 164 :1991 ،
.)166
كبال داث لف العثقات العسكراة ع (كسراياؿ) فقػد قػاـ الػرياس اإرتاػرم سأسػااس أفػكرقيس فػي
خذار /ارس 1993بتكقاػع اتفػاؽ بتػؿ أباػب ،اتضػ ف قاػاـ (كسػراياؿ) بتزكاػد سأسػ رةس بػالربراء العسػكرااف
كال ػػزرالااف قاب ػػؿ السػ ػ اح ب ػػالكةكد العس ػػكرم اإسػ ػرايامي ف ػػي كراترا ػػا ،كالط ػػاء اإسػ ػرايامااف ،كةي ػػاز

ال كسػػاد راػػة التنقػػؿ دارميػػا ،ك ب كةػػب ىػػذا اتتفػػاؽ كنشػػاء ثػػثث قكالػػد لسػػكراة كسػراياماة فػػي ػػدف س
أس ػ رةس كسدنكالاػػاس كسشػػيافس ،كتػػـ تزكاػػدىا بن ػػك  3ختؼ ةنػػدم كس ػرايامي ،ػػزكداف ب ػػا ثت الةنػػكد
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كالطػػايرات كال ػدبابات ،ك ػػا قا ػػت (كس ػراياؿ) بتطياػػر ةػػزر “دىم ػؾس ػػف ا لرػػاـ ا رضػػاة ،كبنػػاء قالػػدة
لسػػكراة ك طػػار فػػي تمػػؾ الةػػزر ،كضػػافةن كلػػى ةزا ػرة سرأس سػػنثاافس ،كالتػػي اسػػتأةرتيا (كس ػراياؿ) فػػي

خذار /ارس  ،1973كقا ت بتةياز رفأ سفررةس تستقباؿ السفف ال رباة ،ك رفػأ خرػر فػي ةزاػرة كسػى
كضافةن كلى الكةكد العسكرم فػي ةزارتػي طالػب كفاط ػة لنػد ػدرؿ الب ػر ا

).39- 60

ػر (Henze,1991:

كتت تػػع ةػػزر سدىمػػؾس كس الػػبس كسفاط ػػةس بأى اػػة اسػػتراتاةاة كبا ػرة ب اػػث ا كػػف اسػػترداـ ىػػذه

الةػػزر لتػػدلاـ أك تعطاػػؿ رطػػكط ال ث ػػة ال دناػػة كالعسػػكراة ،كلتػػأ اف أك تيداػػد بعػػض ار ػػؿ الش ػ ف
كالتفراد لمسػفف ،كاسػ ح ةػـ ىػذه الةػزر ك كقعيػا باسػتردا يا فػي طمعػات الع ػؿ الةػكم ال ت ػالؼ أك

ال عادم ،كالترزاف ال سبؽ لم عدات ،أك نقطػة ارتكػاز لمقػكات البراػة كالب راػة ،ك ػا أف ثػكرة اتتصػاتت

كال عمك ػػات تةعػػؿ ػػف ىػػذه الةػػزر

طػػات لةنػػذار كاتسػػتطثع ك اركػػز اتصػػاؿ با ق ػار الصػػنالاة،

كلعػؿ كدراؾ (كسػراياؿ) ى اػػة ىػػذه الةػزر بالنسػػبة كلػػى اسػػتراتاةاتيا ا ناػة فػػي الب ػػر ا

ػػر ،ةعميػػا

تقاـ أفضؿ العثقات ػع كثاكباػا ،ثم ػا دفعيػا فػي كقػت ت ػؽ كلػى تكثاػؽ لثقاتيػا ػع كرتاراػا ،بعػد أف

كانت تدلـ كثاكباا ضدىا في كقت سابؽ (شعاب.)225 :224 :1998 ،
ج .السودان:
اػػدرخ لبدااػػة العثقػػات السػػكداناة اإس ػراياماة نػػذ اتفاقاػػة السػػثـ بػػاف صػػر ك(كس ػراياؿ) ،ػػاف

فت ت ىذه ا رارة قنكات ال كار ع نظاـ الرياس السكداني السابؽ سةعفر ن ارمس ،كت كنػت ػف رػثؿ
ذلػػؾ تر اػػؿ ن ػػك  4000ػػف الايػػكد الفثشػػا لبػػر السػػكداف ،ىػػدتء الايػػكد الػػذاف كػػانكا تكاةػػداف فػػي
عسػػكرات سنػػاكاكاس ك سأـ راككبػػاس ،كذلػػؾ ب سػػالدة أ راكاػػة ك قابػػؿ ثاػػاف الػػدكترات فػػي ل ماػػة اصػػطمح

لمى تس اتيا سل ماة كشاوس (الطاار.)169 :168 :1986 ،
كتركزت الةيكد اإسراياماة فا ػا بعػد لمػى فصػؿ الةنػكب لػف الشػ اؿ السػكداني ،لبػر تكفارىػا

الػػدلـ ال تكاصػػؿ با سػػم ة كال ستشػػاراف لم ت ػػرداف فػػي ةنػػكب السػػكداف ،اػػث بػػدأت اتتصػػاتت بػػاف
(كسػراياؿ) ،ك ركػة الت ػرد فػي ةنػكب السػكداف بقاػادة سةكزاػؼ تيػكس قايػد ركػة س أنااناػاس لػػاـ ،1963
الذم كةو رسالة كلىس لافي أشككؿس لاـ 1969شدد ف رثليا لمى ال صالح ال شتركة باف (كسػراياؿ)

ك ركة الت رد في ةنكب السكداف كفي قد تيا سال رب ضد العربس ،كلمى أرضاة ال صالح ال شتركة،

طمب سةكزاؼ تيكس في رسالتو سالدة لسكراة ف (كسراياؿ) كلى ركة س أنااناػاس كأشػار كلػى أنػو كذا

ػػدت (كس ػراياؿ) ال ركػػة بالسػػثح فئنيػػا ستشػػف ال ػػرب ضػػد الةػػاش السػػكداني ،كسػػتع ؿ لمػػى ش ػايمتو،

ا ػػر الػػذم اػػددم كلػػى نعػػو ػػف دلػػـ الػػدكؿ العرباػػة فػػي ربيػػا ضػػد (كس ػراياؿ) ( ػػارب ،التػػدرؿ

اإسرايامي في السكداف.)2011 ،
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كفػػي ل ػػاـ 1992قػػد ت (كسػ ػراياؿ) ال س ػػالدات فػػي ة ػػاؿ التكةا ػػو كالتػػدراب لقا ػػادات ال رك ػػة

اتنفصالاة في ال عاىد اإسراياماة كفي عسكرات النقب ،اث تشار بعػض ال صػادر كلػى تػدراب ن ػك
ر سة ختؼ قاتؿ كضافةن كلى كافاد ضباط كسرايامااف كلى ةنكب السػكداف لتقػداـ ال شػكرة لقػكات سةػكف
ةرنجس ،ك ا أف س ااؾ ىرارمس الضابط السابؽ بال كساد كاف ىك ال ػكرد ا كؿ لمسػثح ل ركػة س ةػرنجس،

ىذا ا رار قاـ أاضان بئبراـ صفقة أسم ة ع العقاد اإسرايامي سشادكؿ رىافس أ اف لاـ ك ازرة الدفاع في

تشراف ا كؿ/أكتكبر  2001قابؿ الس اح لشركات كسػراياماة لمتنقاػب لػف البتػركؿ فػي ةنػكب السػكداف

(كسكندركف ،الدكر اإسرايامي في السكداف).

ك ػػا قا ػػت بػػو (كسػراياؿ) ػػف رػػثؿ دل يػػا ركػػة الت ػػرد فػػي الةنػػكب ،كف دؿ لمػػى شػيء فيػػك

اػػدؿ لمػػى سػػعي (كس ػراياؿ) كسػػب كتء الةنػػكبااف ،كااةػػاد ػػكطت قػػدـ ك نطقػػة نفػػكذ ةداػػدة فػػي ػػكض

اث كنو كبعد انفصاؿ ةنكب السكداف كالثف سة يكراة ةنكب السكدافس دكلة ستقمة في دانػة
الناؿ ي
ةكاماػة بػالةزاير فػي 9اكلاك/ت ػكز ،2011سػارلت (كسػراياؿ) كلػى اتلتػراؼ بة يكراػة ةنػكب السػػكداف

فػػي ،2011/10/11كفػػي  28ت كز/اكلاػػك 2011ألمنػػت (كس ػراياؿ) لػػف تأساسػػيا لعثقػػات دبمك اسػػاة
كلػاف " ػػاااـ كػكراف س كػأكؿ سػػفار (إسػراياؿ) لػػدم ة يكراػة ةنػكب السػػكداف (ال صػرم ،النفػػاذ
كا مػة ي
اإسرايامي في أز تي ال كـ في ةنكب السكداف كش الو).
ح .رواندا وبورندي:

أقا ػػت (كسػ ػراياؿ) لثق ػػات كثاق ػػة ػػع ى ػػاتاف ال ػػدكلتاف س ػػترمة الصػ ػرالات اإثنا ػػة فاي ػػا ب ػػاف
ة ػػالتي ساليكتػػكس ك سالتكتسػػيس ال تػػدة أصػػكلي ا فػػي كمتػػا الػػدكلتاف ،اػػث قا ػػت (كسػراياؿ) لػػاـ1996
بتزكاػػد ةاشػػي ركانػػدا كبكرنػػدم المػػذاف اسػػاطر أبنػػاء قبامػػة سالتكتسػػيس لماي ػػا با سػػم ة القدا ػػة ،كدكف
قاب ػػؿ ػػادم لكس ػػب كد ال ك ػػك تاف ،ك ػػا لرض ػػت س ػػالداتيا ف ػػي

سبكة بػػكراس ك سكاةػػاليس ضػػد ىة ػػات ت ػػردم قبايػػؿ س اليكتػػكس،

اا ػػة ال نش ػػآت ف ػػي العاصػ ػ تاف

ػػا ادكػػد الػػدكر اإس ػرايامي فػػي تػػأةاج

كت فاػز الن ازلػات فػي ال نطقػػة ىػك ػا صػدر ػػف تقػارار لػف ال رػابرات الفرنسػػاة تفاػد بتػكرط (كسػراياؿ)

فػػي صػػفقات أسػػم ة ػػع ت ػػردم قبامػػة ساليكتػػكس الػػذاف انطمقػػكف فػػي ىة ػػاتيـ ػػف شػػرؽ الككنرػػك .كفػػي

كطػػار ػػا كػػاف اعتقػػد أف بمةاكػػا ،ىػػي ال ػػكرد ال ػرياس لمسػػثح فػػي ركانػػدا كشػػفت التقػػارار ا ناػػة فػػي
ال نطقة لف لقد العداد ف صفقات ا سم ة اإسراياماة ع كك ة ركاندا في الفترة التػي تمػت ال ػذابح

التػػي راح ضػ اتيا أكثػػر ػػف ماػػكني شػػرص لػػاـ  ،1994كالتػػي قػػدرت قا تيػػا بػػأكثر ػػف ماػػكف ةناػػو

كسترلاني(Gourou, 1990:822 :823) .
خ .أوغندا:

لـ ارتمؼ ا ر كثا انر بالنسبة لمعثقات ا كينداة اإسراياماة قارنةن بباقي دكؿ ال نطقػة ،اػث

ا ػرتبط البمػػداف باتفاقا ػة تعػػاكف اسػػتراتاةي نػػذ ،1962اػػث قػػد ت (كس ػراياؿ) الػػدلـ العسػػكرم كينػػدا
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ت ػػثثن فػػي تػػدراب سػػثح الةػػك ا كينػػدم ،كتطػػكار بعػػض طػػايرات اليماكػػكبتر ا كينداػػة فػػي ال صػػانع

اإسراياماة كلددان ػف طػايرات ال ػاج  ،21ىػذا باإضػافة كلػى اتفػاؽ تعػاكف لسػكرم لػاـ 1966اقضػي
بػػأف تقػػكـ (كسػ ارياؿ) بتةياػػز كتسػػماح الةػػاش ا كينػػدم ،كب كةػػب ىػػذا اتتفػػاؽ أكفػػدت (كس ػراياؿ) 250
ستشا انر نيـ  150ستشا انر في سثح الةك اإسرايامي كلى أكيندا(لبد الكىاب.)92:2004،
د .جنوب السودان:
تيكلي (كسراياؿ) اىت ا ان بالران في لثقاتيا بةنكب السكداف رصكصان بعد تعااف س اااـ كػكرافس
أ د ل ثء ال كساد سػفا انر ياػر قػاـ فػي ةكبػا ،كاصػؼ ال مػؿ السااسػي الةنػكبي سكػكر ناػكؾ أناػارس

العثقة ع (كسراياؿ) بأنيا ذات أى اة كبارة لةنكب السكداف لمعدة أسباب نيا أف (كسراياؿ) تعد كا دة
ػػف ركاد صػػنالة ا سػػم ة فػػي ال نطقػػة ،كنظ ػ انر إ كاناػػة سػػالدة الةنػػكب فػػي تطػػكار قػػدرات الةػػاش

الشعبي العسكراة ،كفي السػااؽ ذاتػو تشػار تقػارار كلػى سػعي (كسػراياؿ) إنشػاء قالػدة ةكاػة فػي نطقػة
سفمػػكجس النفطاػػة بةنػػكب السػػكداف بيػػدؼ تػػدراب الطاػػاراف ال ػربااف الةنػػكبااف ،ك تعتػػزـ (كس ػراياؿ) بنػػاء

ثكنػ ػػات لق ػ ػكات ال ػ ػػدكد ك ستشػ ػػفاات لسػ ػػكراة كانشػ ػػاء ركػ ػػز ب ػ ػػكث لأللرػ ػػاـ فػػػي ةكبػ ػػا ،ك ػػػا تسػ ػػم ت
استربارات الةاش الشعبي كك دة ا ف الرياسي في ةنكب السػكداف أسػم ة كسػناد كك اػة ػف ا سػم ة

ال دفعاػػة كالراة ػػات ،كتشػػار نفػػس ال صػػادر أف السػػثح اإس ػرايامي كصػػؿ لبػػر ال ػػدكد ا كينداػػة كلػػى
دارؿ ةكبا (الرا دم ،كشاىاف( ،كسراياؿ) تدسس ل نطقة نفكد لسكرم كاقتصادم في ةكبا).

خامساً :المساعدات الفنية وارسال الخبراء اإلسرائيميين:

فمقػػد سػػمكت (كس ػراياؿ) كسػػامةن ي ػةن فػػي دلػػـ ترمرميػػا ،كت قاػػؽ أىػػدافيا كال ت ثمػػة فػػي كرسػػاؿ

الربراء كاستقباؿ ال تدرباف ا فارقة في (كسػراياؿ) ،ككػذلؾ القاػاـ بئنشػاء شػركات شػتركة كنقػؿ الربػرات
كال يػػارات اإداراػػة لمشػػركات اإفراقاػػة ،كتشػػار اإ صػػاياات التػػي نشػػرىا ركػػز التعػػاكف الػػدكلي التػػابع

لػػك ازرة الرارةاػػة اإسػراياماة أف لػػدد ا فارقػػة الػػذاف تمقػكا تػػدرابيـ فػػي (كسػراياؿ) لػػاـ  1997كصػػؿ كلػػى
ن ك  742تػدربان كضػافة كلػى ن ػك  24636أفراقاػان تمقػكا تػدرابيـ فػي اركػز التػدراب اإسػراياماة رػثؿ
ا ربعاف سنة ال اضاة (اإدارة العا ة لةلثـ أفراقاا.)144 :2012،

كاعتبر ال ةاؿ الفني الرااضي أ دث دارؿ العثقات اإسراياماة/اإفراقاة فقد كشؼ في أكارر لاـ
 2003لف شركع كسرايامي كاسع النطاؽ تسترثؿ ال كارد البشراة اإفراقاة ف رثؿ كقا ة

عسكرات ك دارس كرة قدـ تةتذاب صرار الناشياف ا فارقة ف ذكم القكة البدناة العالاة كأص اب

ال يارات الرااضاة الراصة كايتـ اإسراياماكف بيذا ال ةاؿ ليدفاف رياساف)Benyamin,2009:11(:
 ت قاؽ كاسب اداة ىايمة ف كراء باع الرااضااف ا فارقة لألنداة ا كركباة كا ساكاة. يرس اتنت اء (إسراياؿ) في نفكس الشباب كالنربة ا فراقاة.84

كقد قا ت (كسراياؿ) بئلػداد كتقػكاـ اركػز تػدراب فناػة راصػة با فارقػة نيػا( :سػمطاف-85 :1986 ،

.)92

-

ركز ةبؿ كار ف ب دانة افا الذم انظـ مقات دراساة لم رأة ا فراقاة في اداف التن اة.

ركز دراسة اتستاطاف الذم اكفر تدرابات في الب كث الزرالاة كالترطاط اإقما ي.

 ال ركز الزرالي الذم اكفر الربراء كال سالدة الفناة لتعظاـ استرداـ ال كارد ال تا ة. -ال عيد ا فركخساكم لميستدركت الذم ااتـ بأنشطة اتت ادات الع الي.

كق ػػد اس ػػتفادت (كسػ ػراياؿ) ػػف تق ػػد واـ ف ػػي ال ة ػػاؿ الفن ػػي الز ارل ػػي كترط ػػاط ال ػػدف كالتعاكنا ػػات
كالتن اػة البشػراة ك ػع تطػكر العثقػػات اإسػراياماة بالػدكؿ اإفراقاػة تػـ التكسػػع فػي ىػذه البػ ار ج تػػى أف

(كسػراياؿ) أنشػػأت ك ػػدات راصػػة دارػػؿ سػػفارتيا إدارة كتنسػػاؽ بػ ار ج ال سػػالدات تمػػؾ ،ك ػػف ال ث ػػظ
أف ة اع دكؿ أفراقاا التي درمت في لثقات دبمك اساة ع (كسراياؿ) قد استفادت بشػكؿ أك بػآرر ػف
ىذه ال سالدات الفناة كقد ا تمت الز ارلػة ا ى اػة القصػكل فػي ةػاتت ال سػالدات اإسػراياماة لمػدكؿ

اإفراقاػ ػػة اػ ػػث ل ػ ػػؿ الرب ػ ػراء اإس ػ ػراياماكف لمػ ػػى كنشػ ػػاء شػ ػػركلات زرالاػ ػػة ترصصػ ػػة تقػ ػػكـ لمػ ػػى
التكنكلكةاػػا ال ثي ػػة كتبنػػي

اصػػاؿ ةداػػدة ك كنشػػاء ػزارع ك اركػػز تدراباػػة لتنظػػاـ ال دسسػػات الرافاػػة

كالترطاط ل شركلات التن اة الرافاة الشا مة ،كلعؿ ف أبرز ال شركلات التػي تقػد يا (كسػراياؿ) لمػدكؿ

اإفراقاة في ةاؿ الزرالة كا ف الرذايي شركع “ داقػة السػكؽ ا فراقاػة ،كايػدؼ ىػذا ال شػركع كلػى
تقماؿ ال راطر كزاادة اإنتاةاة في ال زارع العايماة الصرارة التي تقع في نطاؽ ا راضي القا مة كشػبو

القا مة (سمطاف.)145 :2012 ،

سادساً :الدعاية اإلسرائيمية:

تعتبػػر الدلااػػة اإس ػراياماة كسػػامةن ي ػةن لت قاػػؽ أىػػدافيا فػػي أفراقاػػا ،فيػػي دك ػان فػػي دلااتيػػا

ت رص لمى تصكار نفسيا أنيا ثاؿ اقتدم بو في الدا قراطاة ك ركز كشعاع ضارم لمفكر ،كالةيد
كال يػارة كالػدلكة لمسػثـ ك ت ػرص لمػى نشػره فػي الػدكؿ النا اػة ك العػالـ ككػؿ ،ك ػا أنيػا دكلػة لصػراة
تقد ػ ػػة تكنكلكةاػ ػػا ،ت ػ ػػرص لمػ ػػى صػ ػػم ة الػ ػػدكؿ اإفراقاػ ػػة ،ك ػ ػػا تبػ ػػرز دك ػ ػػا تةربتيػ ػػا فػ ػػي التن اػ ػػة

اتقتصػػاداة ك ػػا ققتػػو ػػف نة ػزات ت ثػػؿ عة ػزة ،كذ كنيػػا قا ػػت بت كاػػؿ ا رض الةػػرداء القا مػػة كلػػى
ةنات ،راصةن بعد أف أى ميا الرزاة العرب د ػركا عػالـ ال اػاة فايػا ،ك ػف بعػدىـ اتسػتع ار البراطػاني
ثػ ػػـ ت كلػ ػػت فػ ػػي سػ ػػنكات قمامػ ػػة كلػ ػػى ةنػ ػػة بعػ ػػد أف لػ ػػاد أص ػ ػ ابيا (سػ ػػمطاف.(209- 206 :1972 ،

ك ػػا تصػػكر الدلااػػة كف (إس ػراياؿ) كا فارقػػة الزنػػكج أف ليػػـ تػػاراخ شػػترؾ ،كأنيػػـ تعرض ػكا لثضػػطياد
كماي ا ،ك ا لبر لف ذلػؾ كزاػر رارةاػة (كسػراياؿ) بقكلػو أتنػاء زاارتػو فراقاػا -لقػد لبػر كػؿ نػا
طكاث ف ال زف كا لـ كالت ااز ،البعض ف المكف ا رر كالبعض ف العنصراة كالعقادة.
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ػ انر

في ىذا الصدد تقػكؿ يكلػدا ػايار« :نفعػؿ فػي أفراقاػا ؟ ،لسػنا ىنػا فػي أفراقاػا ػف اةػؿ سااسػة

ال صم ة فقط كان ا ف اةؿ التكاصؿ لتارارنا ال شترؾ باف اإسرايامااف كا فارقة» كتابعت قايمة« :أنػا

فركرة ةدا بةياز التعاكف الدكلي اإسرايامي ،كبالتقناات التي اقد يا لمشعب اإفراقي ،كأنا فركرة أاضػان
بكؿ شركع اقكـ بو في أفراقاا ل سالدة ا فارقة» (نصر الداف.)45 :1997 ،

كفػػي الكقػػت نفسػػو كانػػت (كسػراياؿ) تصػػكر العػػرب بػػأنيـ دلػػاةي ػػرب ،كتصػػفيـ لمػػى أنيػػـ ر ػػز
لمنظـ الدكتاتكراة ،كأنيـ تةار رقاؽ ،كتصفيـ بأنيـ ستع ركف اسعكف لمساطرة لمى ةنكب القارة.
كقد الت دت (كسػراياؿ) فػي دلااتيػا كتقػداـ نفسػيا لمػدكؿ اإفراقاػة لمػى كسػايؿ كلػثـ ضػر ة،
ف كذالات كص ؼ كنشرات ك عارض كيارىا (نصر الداف.(93 :1986 ،
ا ػػث رصص ػػت اإذال ػػة اإسػ ػراياماة بػ ػ ار ج لمب ػػث بالمية ػػات اإفراقا ػػة لم ػػى 15كة ػػة ػػف4

طػػات كذالاػػة ،كتبثيػػا ب  11لرػػة رتمفػػة ،ك ػػا كػػاف اكةػػد فػػي أفراقاػػا  42ص ػ افة ترػػدـ ا ىػػداؼ
اإسراياماة في القارة (لكض.)45 :1988 ،
لقد لعبت السااسة اتتصالاة في أفراقاا – دك انر ىا ان في ل ماات التنشية السااساة كاتقتصاداة

كاتةت الاػػة كالثقافاػػة لتيايػػة قالػػدة كطاػػدة ػػف التأااػػد (إس ػ ارياؿ) تسػػت ر لمػػى الػػريـ

ػػا قػػد ا ػػر ػػف

أ داث ،كسعت السااسة اتتصالاة اإسراياماة كلى تأكاد الػركابط ػع كافػة القاػادات اإفراقاػة كفػي كافػة
ال ةػػاتت ك كاةيػػة التػػأثر اإفراقػػي بتةربػػة الثػػكرة ال ص ػراة ككفػػاح الشػػعب الة ازيػػرم ،ك ػػاكتت لاباػػا
ال ست رة لتأكاد الصثت العرباة ع أفراقاا.

سابعاً :التعاون التجاري:

ات ثؿ التعاكف ال شترؾ في كةكد كاتب تةاراو (إسػراياؿ) فػي كػؿ ػف كثاكباػا كاراتراػا ككاناػا

لتعزاز التبادؿ التةارم باف (كسراياؿ) كتمؾ الدكؿ كنضرب ىنا ثاتن ببعض صكر التعاكف ،كذلؾ لمى

الن ك التالي( :لكض.)107 :2005 ،

أ .إثيوبيــا :أشػػار تقراػػر رس ػ ي صػػادر لػػف ال عيػػد اإس ػرايامي لمصػػادرات كالتعػػاكف الػػدكلي ل ةػػـ
التةػػارة الرارةاػػة أف الصػػادرات اإس ػراياماة كلػػى كثاكباػػا بمرػػت لػػاـ 18 :2008ماػػكف دكتر،
كبمرت ةـ الكاردات اإسراياماة ف العػاـ نفسػو  46ماػكف دكتر ،كتصػدر (كسػراياؿ) إثاكباػا

ال ػكاد الكا اكاػػة كا تت الصػػنالاة كالبر ةاػػات ،كتسػػتكرد (كس ػراياؿ) نيػػا ال نتةػػات الزرالاػػة
كالتبد ،كأشار التقرار كلي كةكد  121شركة كسراياماة تع ؿ في ةاؿ التصدار في لاـ2008

كىك ا ا ثؿ انرفاض بنسبة  ٪2لعدد الشركات لػاـ  ،2007كتضػالفت الػكاردات اإسػراياماة

إثاكباا أكثر ف ثثثاف رة رثؿ لقد التسعاناات ف  1,9كلي  5,8ماكف دكتر سنكاان.
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ب .كينيــا :بمرػػت الصػػادرات اإس ػراياماة لكاناػػا فػػي لػػاـ  97( 2007ماػػكف دكتر) ،كبمرػػت ةػػـ
ال ػكاردات ػػف العػػاـ نفسػػو ( 22ماػػكف دكتر) ،كتصػ ٌػدر (كس ػراياؿ) لكاناػػا ال ركػػات كا ةي ػزة
الكيرباياػػة كال ػكاد الكا ااياػػة كالبر ةاػػات كالبثسػػتاؾ ،كتسػػتكرد (كس ػراياؿ) ػػف كاناػػا ال نتةػػات
الزرالاة كال اكاناة كا رشاب ،كأشار التقرار كلي كةكد  335شركو كسػراياماة تع ػؿ فػي ةػاؿ

التص ػػدار لكانا ػػا ،كى ػػك ػػا ا ث ػػؿ زا ػػادة بنس ػػبة  ٪20ل ػػف ل ػػدد الش ػػركات ف ػػي ل ػػاـ ،2006أ ػػا

الػكاردات اإسػراياماة ػػف كاناػػا فقػػد تضػػالفت ػرتاف كنصػػؼ ال ػرة ػػف  8,6كلػى  20,9ماػػكف
دكتر سػػنكاان ،بان ػػا تضػػالفت الصػػادرات اإسػ ػراياماة ػرتاف تقراب ػان ػػف  14ماػػكف دكتر كلػ ػى
 29,3ماكف دكتر.

ت .الكونغــو :كصػػمت الػكاردات اإسػراياماة لمككنرػػك كلػػي ماػػكف دكتر تقرابػان بعػػد أف كانػػت ت شػػيء

تقرابان ،أ ا الصادرات اإسراياماة فتضالفت لشر رات تقرابان ،ف  0,9كلي  5,2ماكف دكتر

سػػنكاان ،كذلػػؾ فػػي العػػاـ 2007بالنسػػبة ل ةػػـ الصػػادرات ػػع دكؿ ال ػػكض ل ك ػان ،فقػػد قمػػت

الص ػ ػػادرات اإسػػ ػراياماة ل ػ ػػدكؿ ػ ػػكض النا ػ ػػؿ ػ ػػف ( )186,1ف ػ ػػي الس ػ ػػنة ال الا ػ ػػة  2008كل ػ ػػي
( )109,3فػػي السػػنة ال الاػػة .2009كبالنسػػبة ل ةػػـ الػكاردات ،تةػػدر اإشػػارة كلػػى أف الػكاردات
اإس ػراياماة زادت ػػف ( )83,7فػػي السػػنة ال الاػػة 2008كلػػى ( )74,8فػػي السػػنة ال الاػػة2009

كبعػػد استكش ػػاؼ ة ػػـ التبػػادؿ التة ػػارم ب ػػاف (كس ػراياؿ) كدكؿ ػػكض النا ػػؿ اتضػػح ذل ػػؾ كفقػ ػان

لمةدكؿ التالي:
م

حجم الصادرات اإلسرائيمية

حجم الواردات اإلسرائيمية

السنة المالية

السنة المالية

الدولة

2551

2551

2551

2551

8

كينيا

88015

7718

2810

8128

2

إثيوبيا

8118

8218

2187

1180

8

تنزانيا

2812

8210

712

717

8

أوغندا

8817

8818

212

811

0

الكونغو الديمقراطية

512

518

55

55

7

رواندا

8112

811

715

515

2

إجمالي

817.8

85118

1812

2811

ةدكؿ :ةـ التبادؿ التةارم باف (كسراياؿ) كدكؿ كض الناؿ( .لكض)108 :2005 ،
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المبحث الثاني
منجزات القوة الناعمة اإلسرائيمية في دول جنوب حوض النيل
تمييد
ند لاـ 1958بدأت (كسراياؿ) ككفػؽ رطػة

ك ػة بئنشػاء الككالػة اإسػراياماة لمتعػاكف الػدكلي

لمتن اػػة س شػػاؼس ،بػػدأت فػػي السػػاطرة لمػػى نطقػػة ةنػػكب ػػكض الناػػؿ ػػف رػػثؿ ال عكنػػات اإنسػػاناة،

كالتأىاػػؿ كالتػػدراب كالبشػػرم كرطػػكة أكلػػى لتنفاػػذ أةنػػدة اس ػراياماة لمػػى ال ػػدااف القراػػب كالبعاػػد ب اػػث

اداا كاقتصاداان كص ناا كزرالاان.
تكسب ثقة تمؾ الدكؿ ف رثؿ دل يـ
عنكاا ك ن
ن

كبالفعؿ نة ت (كسراياؿ) نذ تأساس الككالة في استقطاب ن ك  200ألؼ شرص ػف رػثؿ

بػ ػ ار ج س ش ػػاؼس التدرابا ػػة ال ت ثم ػػة ف ػػي تق ػػداـ التكنكلكةا ػػات الةدا ػػدة كا س ػػالاب التكنكلكةا ػػة الزرالا ػػة

رصاصا لزاادة ستكاات اإنتاج الزرالي لض اف ا ف الرذايي لدكؿ ةنكب ػكض الناػؿ،
ال ص ة
ن
فكفرت أنظ ة دال ة لزاادة ال اكاة اتقتصاداة لمزرالة في ةاتت التسكاؽ كالترزاف كالنقػؿ ،كتةياػز
ال ػ ػػدرثت الزرالا ػ ػػة كتق ػ ػػداـ اتلت ػ ػػاد ال ػ ػػالي كالت كا ػ ػػؿ لمقط ػ ػػاع الز ارل ػ ػػي ،كترقا ػ ػػة ل ػ ػػؿ الر ػ ػػد ات

اتستشاراة.
في ىذا ال ب ث نناقش بالت ماؿ أىـ ال نةزات كا ىداؼ التي ققتيا القكة النال ة اإسراياماة:

 .8األىداف في إطارىا التاريخي العام:
ياعد ىدؼ ت طاـ طكؽ العزلة اتقتصاداة كالسااساة الذم سبؽ لمدكؿ العرباػة أف فرضػتو لمػى
(اسػ ػراياؿ) ن ػػذ تأساس ػػو ل ػػاـ  ،1948ػػف ب ػػاف أى ػػـ ا ى ػػداؼ الت ػػي تر ػػي كلاي ػػا اس ػػتراتاةاة السااس ػػة
الرارةاة اإسراياماة ،ك ف ىنا ةاء تطكار (كسراياؿ) لعثقاتيا ال تنكلة ع الدكؿ ا فراقاػة ،لكػي لت ػد
العػػرب كلػػى اتلت ػراؼ با تااةػػات كةكدىػػا كأ نيػػا القػػك ي ،كأاض ػان كلػػى ت قاػػؽ ا ىػػداؼ ا تاػػة( :لبػػد

الر ف.)24 :1974 ،

 .1ك راز التراؼ دكلي أكسع كتأااػد لػال ي أشػ ؿ (إسػراياؿ) فػي ال افػؿ الدكلاػة ،دل ػان لكةػكده
الػذم نشػػأ فػػي ظػػركؼ ياػر لاداػػة كياػػر شػػرلاو ترتمػػؼ لػف ظػػركؼ نشػػكء الكاانػػات السااسػػاة

ا ررل.

 .2ضػػرب ال صػػار العربػػي ،كاسػػقاط تأثا ارتػػو ال ت مػػة ػػف رػػثؿ شػػبكة ػػف العثقػػات ال تعػػددة
ا كةو كا شكاؿ.

 .3ارتقاء كانة دكلاة تفكؽ في أى اتيا الرقعة الةررافاة التي ا تميا ىذا الكااف ،كالتي ىي ب ثابة
ةزارة كسط ب ر عاد.
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 .4دؽ كسػػفاف ب ػػاف أقط ػػار الع ػػالـ العرب ػػي كا قطػػار ا فراقا ػػة كال امكل ػػة دكف قا ػػاـ تث ػػـ لرب ػػي 
أفراقي اقكـ لمى أساس النضاؿ ال شترؾ كال صار كالتاراخ ال شترؾ ،كال صالح التي تفرضػيا
لكا ػػؿ طباعا ػػة ث ػػؿ كق ػػكع دكؿ أفراقا ػػة كلربا ػػة لم ػػى ض ػػفاؼ النا ػػؿ ،كةررافا ػػة ث ػػؿ ال ػػدكد

ال شتركة ال طمة لمى ااه الب ر ا

ر.

 .5ضمان أمن (إسـرائيل) :اػث نةػد أف تطػكار شػبكة ػف العثقػات الرارةاػة سػاددم ت ػان كلػى
ض اف ىذا ا ف كىذا ا أكده بف يكراكف بقكلػو :سكف ا ػف اةػب أف اكػكف النقطػة ال كراػة

التػي تت ػػرؾ كليػا السااسػػة اإسػراياماة ،كاف ضػ اف أ ػف (كسػراياؿ) اقػؼ فػػي طماعػة ا ىػػداؼ
في سااستيا الرارةاةس.

 .6تحقيق مزايا استراتيجية :لقػد دار فػي ذىػف ال سػدكلاف الصػياانة أف كقا ػة لثقػات كطاػدة ػع
ا قطار ا فراقاة ال تار ػة لمػدكؿ العرباػة ا فراقاػة كرصكصػان صػر كالسػكداف كلاباػا كالة ازيػر

كال ررب ،ا كف أف تركليـ استرداـ كاسترثؿ ىذه الدكؿ ف أةؿ اتلتفاؼ لمى الدكؿ العرباة
في ال سابات اتستراتاةاة .كفي ىذا ال ةاؿ اكضح الةنراؿ س ػاااـ تسػككؼس ،ريػاس ا ركػاف

العا ة ا سبؽ لمةاش اإسرايامي أف س نةاح (كسراياؿ) في تطكار لثقاتيا ع الدكؿ ا فراقاػة
ف ػػي ي ػػرب أفراقا ػػا ،كبراص ػ وػة دكؿ ةن ػػكب ال ػػكض كأاضػ ػان ال تار ػػة لم ػػدكؿ العربا ػػة س ػػا قؽ
(إس ػراياؿ) كاسػػب ستسػػالدىا لمػػى تثفػػي نقػػاط الضػػعؼ اتسػػتراتاةي ال ت ثمػػة فػػي ك اطتيػػا
بطكؽ لربي ،كالكصكؿ كلى الظير العربي ال كشػكؼ ػف اػداف ت اتكقعػو العػرب س ( اضػرة

في كماة القاادة كا ركاف.)1960 ،

كقد أكد سبف يكراكفس لمى ا أس اه ال ستمز ات كال صػالح ا ناػة اإسػراياماة فػي العثقػة ػع

دكؿ أفراقاػة

ػددة ثػػؿ أثاكباػا التػػي التبػر أنػػو اكةػد عيػػا نػذ أكارػػر الر سػانات مػػؼ ياػر كتػػكب

يلرؼ ب مؼ نصؼ ال اط ،ككاف اضـ أاضان كثن ف كاراف كتركاا (*).
ككشػػؼ العداػػد ػػف ال سػػدكلاف اإس ػرايامااف لػػف أف أثاكباػػا كضػػعت ت ػػت تصػػرؼ (كس ػراياؿ)

قكالػػد ب راػػة بػػدلكل

ػػر ،ككػػذلؾ فعمػػت ةابػػكتي كاراتراػػا كأكينػػدا كتشػػاد

ااػػة ال ث ػػة فػػي الب ػػر ا

ككاناػا ،كلكػػف كػػاف كاضػ ان أف ػػا اتكرػػاه اإسػراياماكف ػػف كراء ىػػذه الت الفػػات ،ىػػك كقا ػػة أسػكار لػػداء

لمعالـ العربي ت اط بو ف كؿ ةانب ( ةمة ىعكتـ ىازاو اإسراياماة .)1969 /3/ 24:

كلقد أدل نةاح (اسراياؿ) في الترمرؿ اتقتصادم كالسااسي في أفراقاا كلى نةاح خرر بالتبعاة

ىك النةاح العسكرم ،اػث ت كػف الصػياانة ػف ارتػراؽ ةاػكش العداػد ػف الػدكؿ ا فراقاػة لػف طراػؽ

بعث ػػات ال ستشػػػاراف كالرب ػ ػراء كال رتزقػ ػػة ،لةش ػ ػراؼ لمػ ػػى تػػػدراب ى ػػذه الةا ػػكش كل ػػف طراػػػؽ ك ػػػدادىا
با سم ة كالعتاد بأسعار تشةاعاة ،كتطباؽ التةارب كالربرات الصياكناة في ةػاؿ تشػكاؿ التنظا ػات

شبو العسكراة ،ا ر الػذم أدل بالتػالي كلػى كسػب ػكدة ،كتأااػد العداػد ػف القػادة كالضػباط دارػؿ ىػذه
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ػػا أدل فػػي النيااػػة كلػػى صػػكؿ ايتاػػاتت كانقثبػػات لصػػالح

الةاػػكش ،كشػػةع لػػدايـ نزلػػة ال رػػا رة،

الصػ ػػياانة أنفسػ ػػيـ ،كىػ ػػذا ػ ػػا صػ ػػؿ فػ ػػي زاياػ ػػر كتكيػ ػػك كأكين ػػدا كة يكرا ػػة أفراقاػ ػػا الكسػػػطى كس ػ ػكاىا
(الزلبي.)190 :2005 ،

 .2األىداف العممية لمقوة الناعمة اإلسرائيمية:
فػي ضػكء طباعػة ال فػاىاـ ال تصػارلة لػدل كػؿ ػف العػرب كاإسػرايامااف لػف اسػتراتاةاات كػػؿ

ف الطرفاف في أفراقاػا ل ك ػا كالػدكؿ ال طمػة لمػى الب ػر ا

ػر رصكصػان ،كفػي سػااؽ سػعاي ا كلػى

ت قاػػؽ اسػػتراتاةااتي ا ال تصػػارلة فػػئف (كس ػراياؿ) بػػدأت اسػػتراتاةاتيا ا فراقاػػة فػػي العػػاـ 1948لنػػد ا
ػر ،برػرؽ اليدنػة الثالثػة ػع العػرب كشػنت ل ماػات رباػة

قا ت ،سعاان نيػا لمكصػكؿ الػى الب ػر ا

ضد القكات ال صراة في النقب كساناء ،كفي لاـ 1949انتيكت القكات اإسراياماة اليدنة التي فرضيا
ةمػػس ا ػػف الػػدكلي كا تمػػت دانػػة أـ الرش ػراش العرباػػة ،كأسسػػت لنفسػػيا كةػػكدان فػػي رمػػاج العقبػػة-

كأطمقت لمى أـ الرشراش اسـ اناء كاػثت فػي  25زاػراف ،1952كفػي ضػكء صػال يا اتسػتراتاةاة
قا ػػت (كسػراياؿ) بعػػدكاني 1956ك 1967فا تمػػت سػػاناء أكتن كشػػرـ الشػػاخ ال طمػػة لمػػى ضػػايؽ تاػراف
ثاناػان .ك ػػا لبػث ا ػػتثؿ (كسػراياؿ) لػػاـ  1967لسػاناء ك ضػػايؽ تاػراف أف ل ػػؿ كبالتػدراج لمػػى ت كاػػؿ
اتىت ػػاـ اتسػػتراتاةي لمعػػرب كاإسػرايامااف كلػػى نطقػػة بػػاب ال نػػدب التػػي تشػػكؿ أى اػػة اكاػػة لكصػػكؿ

(كسػراياؿ) ػػف انػػاء كاػػثت كرمػػاج العقبػػة كلػػى ةنػػكب شػػرؽ خسػػاا كأفراقاػػا ،كرػػثؿ الفتػرة ػػا بػػاف لػػا ي
 1971-1970بدأت قضاة الب ر ا

ر ت كز أسبقاة أكلى في اةت الات الدكؿ العرباة ،كةاء ذلؾ

أكتن كأساس ػان ػػف قبػػؿ ة يػػكراتي الػػا ف فػػي انػػو بسػػبب قمقي ػػا ػػف النشػػاطات اإس ػراياماة .كفػػي الفت ػرة
ػاء لمػى
نفسيا ألربت سكراا كلاباا كالسكداف لف قمقيا في ىػذا الشػأف ،كتػـ كلػداد تقػارار اسػترباراتاة بن ن
طمب الةا عة العرباة أكدت سعي (كسراياؿ) لتككف قكة ت ركزة لمى شكاطت الب ر ا ر ،كفي العاـ
 ،1973ىاة ػػت الةاػػكش ال صػراة كالسػػكراة (كسػراياؿ) كأيمقػػت صػػر بالتنسػػاؽ ػػع الا نػ ٌػاف الشػ الي
ألرػػي بعػػد أف تػػـ التكصػػؿ كلػػى كقػػؼ
كالةنػػكبي ضػػاؽ بػػاب ال نػػدب ،كت أف ىػػذا ال صػػار ػػا لبػػث أف ي
إطثؽ النار (السمطاف.)192 :1988 ،

 .8منطقة الحزام اإلسالمي في غرب أفريقيا:
اػػث ت تمػػؾ (كسػراياؿ) بعثػػات دبمك اسػػاة كا مػػة برياسػػة سػػفراء فػػي كػػؿ ػػف الكػػا اركف كسػػا ؿ

العاج كالسنراؿ كناةاراا .كفي لاـ  1999تػـ رفػع درةػة الت ثاػؿ الدبمك اسػي بانيػا كبػاف كراتاناػا كلػى
سػػتكل السػػفارة كلػػى أف قا ػػت كك ػػة الةن ػراؿ

ػػد كلػػد لبػػد العزاػػز أكايػػؿ لػػاـ  2009بتة اػػد ىػػذه

العثقات كطرد السفار اإسرايامي ف نكاكشكط ،ك ف ال ث ظ أف (كسراياؿ) ت تفظ بعثقػات ةاػدة ػع

كافػػة دكؿ يػػرب ا فراقاػػة ا رػػرل كاف كانػػت ت تكةػػد بيػػا سػػفارات كس ػراياماة كا مػػة ،كىػػك ا ػػر الػػذم
اعكس ا ى اة الةاكسااساة ليذه ال نطقة لدل صانع القرار اإسرايامي.
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 .2منطقة الجنوب األفريقي:
كذ تكةد لثقات كسراياماة بدكلة ةنكب أفراقاا كىي ترةػع كلػى ر مػة نظػاـ الفصػؿ العنصػرم،

كنظ انر لكةكد ةالاة ايكداة دثرة في ةنكب أفراقاا فئف العثقػة بػاف (كسػراياؿ) كة يكراػة ةنػكب أفراقاػا

تى في ر مة ا بعد الت كؿ الدا قراطي لػاـ  1994تتسػـ باتسػتقرار كال اكاػة ،ك ػف ال مفػت لمنظػر

كػذلؾ أف (كسػراياؿ) تقػػاـ لثقػػات دبمك اسػػاة كا مػػة ػػع كك ػة أنةػػكت ،كذلػػؾ نػػذ لػػاـ  1992كىػػك ػػا
اس ح ليا بارتراؽ نطقة المكزافكف (أم أفراقاا الةنكباة الناطقة بالبرترالاة).

بارتص ػػار ا ك ػػف الق ػػكؿ كف ا ط ػػاع الص ػػياكناة ف ػػي الق ػػارة ا فراقا ػػة تع ػػكد ال ػػى ت ػػاراخ انعق ػػاد

ال ػػدت ر الصػػياكني ا كؿ فػػي بػػازؿ بسكاس ػ ار لػػاـ  ،1897اػػث تػػداكؿ القػػادة الصػػياانة فك ػرة كنشػػاء

كاػ ػػانيـ فػ ػػي أوغنــــدا التػ ػػي لرضػ ػػيا لمػ ػػايـ كزاػ ػػر ال سػ ػػتع رات البراطاناػ ػػة تش ػ ػ برلاف .كت أف ا يمباػ ػػة
الصياكناة ركزت لمى فمسػطاف ك ػا قالػو سىرتسػؿس فػي ىػذا ال ةػاؿ :سأةػؿ كف قالػدتنا اةػب أف تكػكف

ف ػػي فمس ػػطاف أك ب ػػالقرب ني ػػا ،كبع ػػد ذل ػػؾ س ػػاككف بئ كانن ػػا أف نق ػػاـ ةالا ػػات ف ػػي أكين ػػدا كذل ػػؾ ،ف
ة اىارنا ستعدة لميةرة .كلكف اتكةب لمانا أف نبني لمى أسس قك اة ،كقد كاف الةانب السااسي ىك

الذم شدنا كلى شركع العراش س(السمطاف.)44 :1966 ،
 .3القوة الناعمة والعالقات األفرواسرائيمية:
فػػي  27خذار ،2015أداف كزراء الرارةاػػة اإفاقػػة رػػثؿ اةت ػػاليـ فػػي الػػدكرة العاداػػة الثالثػػة

كالسبعاف ل ةمس كزراء رارةاة نظ ة الك دة ا فراقاة ال نعقدة في طرابمس الرػرب لاباػا ،ال ارسػات

اإس ػراياماة الق عاػػة ضػػد الشػػعب الفمسػػطاني ك دسسػػاتو كطػػالبكا (كس ػراياؿ) بضػػركرة التكقػػؼ لػػف ىػػذه
ال ارسػػات كاتلتػزاـ ب بػػادو الشػػرلاة الدكلاػػة لمػػى أسػػاس القػ ارراف  242ك 338كالقػرار  194الرػػاص
بعػػكدة الثةيػػاف كلػػى داػػارىـ ،ك ػػا كأكػػد الػػكزراء ا فارقػػة ضػػركرة قاػػاـ ا ػػـ ال ت ػػدة باترػػاذ اإة ػراءات

الكفامة ب ااة الشعب الفمسطاني كفؾ ال صػار ال فػركض لماػو ك ػؽ الفمسػطانااف فػي تقراػر صػارىـ

كاقا ػػة دكلػػتيـ ال سػػتقمة كلاصػ تيا القػػدس ،ك ػػا شػػددكا لمػػى أى اػػة الػػدلـ لثنتفاضػػة الفمسػػطاناة (القػػكة

النال ة كالعثقات ا فركاسراياماة.)199 : 2000 ،

كلمػػى الػػريـ ػػف ىػػذه ال كاقػػؼ اإاةاباػػة فػػئف العثقػػات ا فراقاػػة  -اإس ػراياماة شػػيدت تطػػك انر

مفتان اث أكد تقرار ال كك ة اإسراياماة لعاـ  1999كالذم اصدر لف ك ازرة الرارةاػة اإسػراياماة أنػو

أصػػبح (إسػراياؿ) لثقػػات دابمك اسػػاة ػػع  42دكلػػة أفراقاػػة (القػػكة النال ػػة كالعثقػػات ا فركاسػراياماة،
.)199 :2000

ش ػ مت تعاكن ػان فػػي ال ةػػاتت اتقتصػػاداة كالسااسػػاة كالعسػػكراة فض ػثن لػػف ت ازاػػد ةػػـ التبػػادؿ

التةارم باف الةانباف كت شؾ أف (كسراياؿ) تستفاد في ىػذه ال ةػاتت ػف انتشػار ةالااتيػا لمػى ا تػداد
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دكؿ القارة ا فراقاة ك ف أى يا ةنكب أفراقاا كناةاراػا كزاياػر ك كز باػؽ كأثاكباػا كزا بػابكم ،كاذا كانػت

العثقػػات ا فركاس ػراياماة قػػد شػػيدت العداػػد ػػف التقمبػػات كالترا ػرات نػػذ تأسػػاس (اس ػراياؿ) لػػاـ 1948

فئنيا ع ذلؾ شيدت است ارراة داي ة ع الكثار نيا كفػي نيااػة العػاـ 1967كػاف (إسػراياؿ) لثقػات

دابمك اساة ع  32دكلة ،الترفت بيا رس اان كتبادلت الزاارات الرسػ اة عيػا ،كبعػد لػاـ 1973دل ػت

الػػدكؿ ا فراقاػػة العػػالـ العربػػي ،كدلػػت نظ ػػة الك ػػدة ا فراقاػػة كلػػى ظػػر اقتصػػادم لمػػى (كس ػراياؿ).
كفي لاـ  1975استطالت الكتمة ا فرك-لرباة أف تفرض لمى الة عاة العا ة لأل ـ ال ت دة شركع
قرار تـ كصداره بالفعؿ كاتيـ الصياكناة بأنيا نكع ف أنكاع العنصراة كت أف زاارة السادات كلى القػدس

لػػاـ  1977قمبػػت ال ػكازاف كال عػػااار كفت ػػت البػػاب لمػػى ص ػرالاو أ ػػاـ ت سػػاف ،كتطػػكار العثقػػات

ا فركاسراياماة ،فاستعادت (كسراياؿ) لثقاتيػا ال قطكلػة ػع  8دكؿ أفراقاػة ب مػكؿ لػاـ ( 1989القاو
الناعمة والعالقات األفروإسرائيلية.)200 :2000 ،

كالثابت أف (كسراياؿ) التي تز ػؼ لمػى دكؿ ػكض الناػؿ ػف كػؿ ةانػب ،كبكػؿ كسػامة تسػعى

لمنفاذ كلايا أاضان ف رثؿ الثررات السااساة الكثارة فتع ؿ لمى ؿء الفراغ الذم اتركو ا رركف ،ثؿ
انياار اتت اد السكفااتي ،كسقكط ا نظ ة الاساراة ال كالاة لو في أثاكباا كالككنرك باإضافة كلى تراةع
الػػدكر الفرنسػػي كترمػػي بػػاراس لػػف بعػػض ا نظ ػػة ثػػؿ نظػػاـ كبكتػػك فػػي زاياػػر ،تسػػعي (كسػراياؿ) كلػػى

أداء دكر الطػ ػػرؼ “صػ ػػا ب النكااػ ػػا ال سػ ػػنة “فػ ػػي أفراقاػ ػػا ،كذ ت تشػ ػػترط قابػ ػػؿ تعاكنيػ ػػا كةػ ػػكد نظػ ػػاـ
دا ػػكقراطي أك ا تػ ػراـ ق ػػكؽ اإنس ػػاف .كق ػػد أنش ػػأت ك ازرة الرارةا ػػة اإسػ ػراياماة ف ػػي دارمي ػػا “ال دسس ػػة

الدكلاة لمتعاكف كالتن اة “التي تقكـ ب ياـ الربط ا باف دسسات الدكلة كشركات القطاع الراص ،ك ف

أىـ الشركات اإسراياماة التي تةتاح أفراقاا الاان ا امي( :ص افة اتت اد ال صراة)1992/11/2 ،
 .1ة كلػػة “سػػك لاػػؿ بكناػػو” كىػػي الشػػركة اإس ػراياماة ا كلػػى التػػي تتعػػاطى أل ػػاؿ البنػػاء ،كقػػد
ت كنت ف كنةاز شاراع كن اياة لدادة في ناةاراا كسا ؿ العاج كالكا اركف ككاناا.

 .2فػػي ةػػاؿ كاتػػب الد ارسػػات طػػكرت شػػركة “تم ػػاؿ” لثستشػػارات اليندسػػاة نشػػاطاتيا فػػي أفراقاػػا

اث ت مؾ كاتب ت ثاؿ فػي ناةاراػا كيانػا كلاباراػا كالكػا اركف ،كىػي تع ػؿ فػي شػاراع الػرم

كبناء الطرؽ كال رافت النيراة كاصثح ال دف.

 .3اقػػكـ قطػػاع النقػػؿ الب ػػرم كات ػػاد نقابػػات اليسػػتدركت كاتت ػػاد الب ػػرم اإسػرايامي الػػذم ا مػػؾ
نظا ان لمشػركات ال رتمفػة بػدكر بػارز فػي تعزاػز كاسػت رار ل ماػة اترتػراؽ ،كلمػى ىػذا الصػعاد

أنشػػأت السػػمطات اإسػراياماة شػػعبةن تعتنػػي ب سػػايؿ التعػػاكف الػػدكلي أطمػػؽ لمايػػا اسػػـ س ػػا شػػافاس
ي تيا كضع ا فكار كالرطط كتنفاذ ي ات التعاكف ال دني (لبد الر ف.)26 :1974 ،

كفي ىذا ال ةاؿ ا كف ث ظة أىداؼ القكة النال ة اتسراياماة فا ا امي( :ص افة اتت اد ال صراة)
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 .1زاػػادة الصػػادرات اإس ػراياماة كلػػى الرػػارج ،كبالتػػالي زاػػادة الػػدرؿ ػػف الع ػػثت الصػػعبة كتقماػػؿ
ةـ العةز في ال ازاف التةارم.

 .2فػػتح ا س ػكاؽ ا فراقاػػة أ ػػاـ التكنكلكةاػػا اإس ػراياماة ،كرصكص ػان نتةػػات صػػنالات ا سػػم ة
اإسراياماة،

ا اتاح تكفار ك كاناات أفضؿ تست رار تمؾ الصنالات كتطكارىا ،كرفض كمفػة

كنتاةيا ،ع تزااد النفكذ اتسرايامي ال نكط باإتةار بيا.

 .3ال صػكؿ لمػػى ػا ت تاةػػو الصػػنالة اإسػراياماة ػػف ال ػكاد الرػػاـ ػػف أفراقاػا كت سػػا ا ال عػػادف
النفاسػػة كال عػػادف اتسػػتراتاةاة ثػػؿ :سالاكراناػػكـ كرا ػػات الػػذىب كالن ػػاس باإضػػافة كلػػى الػػنفط

كال اسس.

 .4استرثؿ الفرص اتستث اراة كت سا ا في ةاؿ التعداف كالصنالة.

 .5كشػػؼ ػػدل العةػػز العربػػي لػػف تقػػداـ ال عكنػػات الفناػػة ،كا ػػداد القػػارة ا فراقاػػة با تااةاتيػػا ػػف
البضايع ال صنعة اتستيثكاة كسكاىا.
كقد تمقت ا انة العا ة لمةا عة العرباة نػذ العػاـ  1992تقراػ انر سػراان الترمرػؿ اإسػرايامي افاػد

بأف في أفراقاا اتـ لبر ثثثة طرؽ( :ص افة اتت اد ال صراة)

 .1ال دسسة التي تةند الفنااف كالتقنااف كارساليـ كلى الدكؿ ا فراقاة.

 .2ال دسسة التي تزكد الشركات اإسراياماة في (كسراياؿ) بكافة ال عمك ات لف الدكؿ ا فراقاة.
 .3ال دسسة التي تع ؿ لمى تعزاز كتقكاة العثقات كالركابط باف (كسراياؿ) ،كالػدكؿ ا فراقاػة فػي
ال ةػػاتت السااسػػاة كاتقتصػػاداة كالثقافاػػة كلػػاس فقػػط ػػع كك ػػات الػػدكؿ بػػؿ ػػع ال نظ ػػات
الشػػعباة كا

ػزاب السااسػػاة ،كتفاػػد تقػػارار دابمك اسػػاة يرباػػة أف أكثػػر ػػف ألفػػي رباػػر أ نػػي

كسرايامي انشطكف ا ف بشكؿ رس ي في  12دكلة أفراقاة بصفة ستشاراف لردساء ىػذه الػدكؿ
لمشدكف ا ناة.

لقػػد راضػػت دكؿ ػػكض الناػػؿ رػػثؿ العقػػكد ا ربعػػة ال اضػػاة أكثػػر ػػف ( )35ن ازل ػان سػػم ان

ذىػػب ضػ ػ اتيا ػػا ازا ػػد ل ػػف لشػ ػرة ثا ػػاف ضػ ػ اة ،كنتاة ػػة ان ػػدتع الصػػرالات فا ػػا اع ػػرؼ ب نطق ػػة
الب ارات العظ ى ،فئف كؿ الدتيؿ تشػار كلػى كةػكد أصػابع أةنباػة كراء اشػتعاؿ ىػذه ال ػركب ،كالع ػؿ
لمى است رارىا كتقداـ كؿ ا تستمز و ف أسم ة كلتاد ف أةؿ اتستفادة نيا.
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المبحث الثالث
القوة الناعمة اإلسرائيمية واختراق االمن القومي العربي
تمييد
تعت د استراتاةاة أاة دكلة ف الدكؿ لمى قك ػات أساسػاة أى يػا :العقاػدة السااسػاة التػي اقػكـ

لماي ػػا النظ ػػاـ السااس ػػي ف ػػي ى ػػذه الدكل ػػة ،كالكض ػػع الةاكس ػػتراتا ي لةقم ػػاـ ال ػػذم تكة ػػد لما ػػو ،كال ػ ػكارد
الطباعاػػة ،كلػػدد السػػكاف كدرةػػة التقػػدـ اتقتصػػادم كالعم ػػي كالتكنكلػػكةي ،ثػػـ القػػكة العسػػكراة (لػػا ر،
رطط كفشاؿ الدكلة كاسمكب ال ةابية).

ف ىنا اتباف أف ا ػف القػك ي ب عنػاه الشػا ؿ ،ا ثػؿ اليػدؼ ا كؿ فػي الترطػاط اتسػتراتاةي

اإسرايامي لمى ة اع ال ستكاات السااساة كالعسكراة كالةررافاة ،كبالتالي فػئف التكسػع اإقما ػي كزاػادة
سػا ة ا ارضػػي التػي ت تميػػا (كسػراياؿ) بصػػكرة باشػرة فػػي فمسػطاف كالبمػػداف العرباػة ال ةػػاكرة أك التػػي

تساطر لمايا ساطرة نفكذ سااسي أك اقتصادم في دل الدكاير ال اكاة

نيا القك ي سب تصكرات

قادتيا ك فكرايا اتستراتاةااف ،كن ا تر ػي كلػى زاػادة ل قيػا ال اػكم لتطباػؽ سااسػة اليةػرة كاتسػتاطاف

كالػػى كاةػػاد قػػايؽ بشػراة ك اداػػة لمػػى أرض الكاقػػع ت ثػػؿ ت ػػداان بػػالد الرطػػكرة فػػي كةػػو لػػكدة ال قػػكؽ

العرباة السمابة .كلذلؾ ترفض (كسراياؿ) ذكر ال دكد في كثايقيا الرس اة (تكـ:1968 ،

.)8

ػػف الثفػػت لمنظػػر أف اترت ػراؽ اإس ػرايامي الكاسػػع النطػػاؽ لمقػػارة اإفراقاػػة فػػي ر مػػة ػػا بعػػد
ال رب الباردة ارتبط ب الة ف التراةع الكاضح لمدكر العربي كت سػا ا ال صػرم فػي أفراقاػا ،كلماػو فػئف

الفرصة سػان ة أ ػاـ (كسػراياؿ) أكثػر ػف أم كقػت ضػى تسػتعادة أ ةػاد لصػرىا الػذىبي فػي أفراقاػا،

كلعؿ ك ف الرطػكرة فػي ىػذا الت ػدد اإسػرايامي تت ثػؿ فػي ارتػراؽ نظك ػة ا ػف القػك ي العربػي ككػؿ
كتيداد نظـ ا ف الكطناة لبعض الدكؿ العرباة ت دادان ثػؿ صػر كالسػكداف كال رػرب العربػي ،كا كػف

ت داػ ػػد أى ػ ػػـ لناص ػ ػػر التيداػ ػػد اإسػػ ػرايامي لأل ػ ػػف القػ ػػك ي العرب ػ ػػي ف ػ ػػي ا تداداتػ ػػو اإفراقا ػ ػػة (لم ػ ػػكش،
2006العدد.)1727:

أوالً :اختراق النظم األمنية واإلقميمية الخاصة بالقرن اإلفريقي بمفيومو الجيوسياسي:

اعتبػػر القػػرف اإفراقػػي بكابػػة لم ػرات الب راػػة الكبػػرل التػػي تطػػؿ لمايػػا ال نطقػػة العرباػػة ،كىػػي

ال اط اليندم كالب ر ا

ر كالرماج العربػي .كنظػ انر ترتبػاط ىػذا اإقمػاـ بالصػراع اإسػرايامي العربػي

فقػػد التبػره بعػػض ال ممػػاف ةػػزءان ػػف نظك ػػة اإقمػػاـ اإفراقػػي الشػػرؽ أكسػػطي ،كقػػد اكلػػت (كسػراياؿ)
نػػذ البدااػػة أف اكػػكف ليػػا نفػػذ ب ػػرم لمػػى الب ػػر ا

ػػر اػػث أضػ ى انػػاء كاػػثت بكابتيػػا التةاراػػة

لمى خساا .كىي تع ؿ ةاىدةن لم امكلة دكف أف اككف الب ر ا
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ر ب ارة لرباػة ففػي السػالات ا كلػى

ف فةػر اػكـ الثالػث ػف كػانكف الثاني/انػاار لػاـ  ،2002قا ػت الب راػة اإسػراياماة بػالتراض السػفانة
ر ،ك صػادرة

کاراف كاو ( )Karine Aفي ل ؽ ال ااه الدكلاة لمب ر ا

كلتيػا ػف ا سػم ة ب ةػة

أني ػػا كان ػػت تكةي ػػة لأل ارض ػػي الفمس ػػطاناة .كالثف ػػت لمنظ ػػر ق ػػا أف ى ػػذه الع ما ػػة الت ػػي أطمق ػػت لماي ػػا

(كسراياؿ) اسـ سفانة نكح ،قد كقعت لمػى بعػد  300اػؿ ةنػكب انػاء كاػثت ،بػاف السػكا ؿ السػعكداة
باشر لأل ف القك ي العربػي فػي نطقػة الب ػر ا
ان
كالسكداناة ،ا اعني تيدادان كسراياماان

ػر ،كقػد ػرت

ىذه ال ادثة الرطارة دكف أف اعادكا العرب النظر في سااساتيـ ك قكتتيـ اتستراتاةاة التي تض ف ليـ

ال د ا دنى ف ال ااة الذاتاة (لمكش.)97:98 :2015 ،

ك ف ال عركؼ في فقػو العثقػات الدكلاػة أف ا ى اػة اتسػتراتاةاة لمب ػر ا

ػر بالتبػاره

ػر

ايي ي ا اربط باف الب ر ا باض ال تكسط كال اط اليندم ،أ ر ت اقبؿ الةدؿ أك التشػكاؾ فػي أم

تفكاػر اسػػتراتاةي ،كقػػد بػػرزت رطػػكرة ىػػذا الب ػػر بالنسػبة (إسػراياؿ) نػػذ ل ظػػة كةكدىػػا ا كلػػى ككاػػاف
صطنع في قمب الةسد العربي لاـ  1948كذ أصدر سبػف يكراػكفس تعما اتػو ليايػة اركػاف الةػاش بػأف

اض ي بأم شيء قابؿ أف ا صؿ لمى نفذ ايي لمى الب ر ا
كت ارفى أف فكرة لركبة الب ر ا

ر (لمكش.)99 :2015 ،

ر تبدك شبو ست امة في ظؿ التكازنات الدكلاة كاإقما اة

الراىنة ،لكنيا ع ذلؾ ا كف أف تككف قرابة ال ناؿ كذا استطاع العرب ا تكاء الطبقة السااسػاة ال اك ػة

في ارتاراا ،كالتأثار لمى قنالتيا ا اداكلكةاة كالفكراػة ،ب ػا اػددم فػي النيااػة كلػى انضػ ا يا كلػى باػت
العػػرب ،لنديػػذ تصػػبح ا نشػػطة اإس ػراياماة لمب ػػر ا

الةنكبي لمب ر ا

ػػر لبػػر كاػػثت قمامػػة ا ى اػػة ،كلكػػف ال ػػدرؿ

ر ارتبط ارتباطان كثاقان با ف القك ي العربي كال صرم لمى كةو الت داد ،ك ف ثـ

فئنو اصبح في ل ظات عانة صدر تيداد ف ةانب القكات الدكلاة كاإقما اة ال تنافسة في ال نطقػة،

ادلك ذلؾ كلى ضركرة الب ث لف أسمكب أ ثؿ لتنظاـ أ ف ىذا الب ر بشكؿ لاـ بعادان لف الصاايات
الطكباكاػػة ،كب ػػا ا قػػؽ ال صػػالح ال شػػتركة لمػػدكؿ العرباػػة كاإفراقاػػة ال طمػػة لمػػى ىػػذا الب ػػر (لمػػكش،

.)99 :2015

ثانياً :إشعال الخالف بين دول المنبع والمصب لحوض النيل:

ياث ظ أف السااسة اإسراياماة قد ركزت نذ أكارر الث اناناات ػف القػرف ال اضػي لمػى ترشػاد
تكةياتيا اإفراقاة بالتركاز لمى ناطؽ نفكذ ددة ،كلعؿ أبػرز تمػؾ ال نػاطؽ القػرف اإفراقػي ك ػكض

الناؿ( .فئسراياؿ) ت تفظ بثثث سفارات ي ة في كؿ ف كثاكباػا كأرتاراػا ككاناػا ،ك ػا اث ػظ كػذلؾ أف

(كسراياؿ) ت اكؿ كاةية الرطر اإسث ي ال تصالد في ىذه ال نطقػة كت سػا ا فػي ظػؿ الػة ضػعؼ
ػر
الدكلة أك انياارىا ،كتنظر (كسراياؿ) كلى ىذه ال راكؼ ا ناة بالتبارىا تيداػدان باش ان

نيػا القػك ي،

لمى أف اليدؼ ا كثر أى اة الذم تسعى كلاو الدبمك اساة اإسراياماة ات ثؿ في تطكاؽ نظك ػة ا ػف

القػػك ي ال صػػرم ػػف رػػثؿ تألاػػب دكؿ نػػابع الناػػؿ لمػػى صػػر كالسػػكداف ػػف رػػثؿ رفػػع ال طالػػب
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الراصة بئلادة النظر في تكزاع صص ااه الناؿ (فتح الر ف ،الدكر اإسرايامي في كشعاؿ الرثؼ
باف دكؿ ال نبع).

كقػػد ظيػػر ذلػػؾ كاض ػ ان فػػي زاػػارة ،كزاػػر الرارةاػػة اإس ػرايامي سأفارػػدكر لابر ػػافس ،فراقاػػا فػػي

اامكؿ /سبت بر 2009اث أصط ب عو كفػدان كباػرة اضػـ ربػراء فػي الز ارلػة كالػرم كالتةػارة ك ثمػاف
لف ال دسستاف الصنالاة كالعسكراة فػي (كسػراياؿ) ،كقػد شػ مت زاػارة سلابر ػافس كاناػا كأكينػدة كاثاكباػا،

كاث ظ أف كفكدان ف دكؿ كض الناؿ ا رػرل ثػؿ الككنرػك کانشاسػا ك بكركنػدم قػد زارت (كسػراياؿ)

بيػػدؼ ناقشػػة شػػركلات التعػػاكف ال ػػايي ػػع (كس ػراياؿ) ،ػػف رػػثؿ ػػرص (كس ػراياؿ) لمػػى تكثاػػؼ
تكاةػػدىا فػػي كافػػة دكؿ ال نبػػع ا فراقاػػة ثػػؿ أثاكباػػا كاراتراػػا ككاناػػا كالككنرػػك الدا قراطاػػة .كلعػػؿ ا ز ػػة

التي ثارت باف دكؿ ال نبػع ككػؿ ػف صػر كالسػكداف فػي اةت ػاع اإسػكندراة فػي اكلاػك /ت ػكز 2009

ك الػػت دكف تكقاػػع اتتفاقاػػة اإطاراػػة ل اػػاه الناػػؿ تيعػػزم بدرةػػة كبا ػرة كلػػى ا اػػادم اإس ػراياماة الرفاػػة،
كتسػػتردـ (كسػراياؿ) أدكات دبمك اسػػاتيا كقكتيػػا النال ػػة لزاػػادة نفكذىػػا فػػي ػػكض الناػػؿ ب ػػا ا كنيػػا ػػف

اص ػرة ا ػػف القػػك ي لكػػؿ ػػف صػػر كالسػػكداف فػػي ال نطقػػة (كس ػراياؿ) كقكتيػػا النال ػػة فػػي أفراقاػػا،

.)2009

ثالثاً :محاولة تفجير مناطق األطراف لمنظام اإلقميمي العربي في أفريقيا:

اك ف ذلؾ ف رثؿ رمؽ بدر لمتكتر كالنزاع في نػاطؽ الت ػاس العرباػة اإفراقاػة ،فقػد ل مػت

السااسة اإسراياماة ف أةؿ تفةار بعض الػدكؿ ػف الػدارؿ ثػؿ السػكداف ك كراتاناػا ،ك ػا كنيػا ل مػت
ف ةية أررل لمى رمؽ بذكر العداء باف الشعكب العرباة كاإفراقاة ،كذلؾ كفػؽ أسػس كدلػاكل داناػة

كلرقاة كثقافاة.

نشرت في لاـ  1982ةمة (كافكناـ) التي تصدر بالعبراػة ل نظ ػة الصػياكناة العال اػة قػاتن

ي ػػا اعػػد كثاقػػة ب ػػد ذاتػػو ت ػػت لنػكاف اسػػتراتاةاة (كسػراياؿ) فػػي الث اناناػػات ،كىػػي تيػػدؼ كلػػى تقسػػاـ

ال نطق ػػة العربا ػػة كل ػػى دكؿ ص ػػرارة باإض ػػافة كل ػػى تفكا ػػؾ ال ػػدكؿ القاي ػػة كتفتاتي ػػا ،ف ػػئف ى ػػذا ال رط ػػط
اتسرايامي ار ي كلى تفتات السكداف كالع ؿ لمى انياارىا لتنقسـ كلى دكاثت صرارة
(The Zionist conspiracy July22, 20).
ك ف الثفت لمنظر قان أف ىذه الرطة التي نشرت أكايػؿ الث اناناػات أم :قبػؿ الرػزك ا راكػي

لمع ػراؽ كا تثلػػو لػػاـ  2003تشػػار كلػػى أف تفتاػػت الع ػراؽ كسػػكراا كلػػى نػػاطؽ ذات رصكصػػاة كثناػػة
كداناة لمى يرار لبناف ،ىك ىػدؼ اسػتراتاةي ػف الدرةػة ا كلػى ،كنظػ انر ف العػراؽ أقػكل ػف سػكراا،

ػر لمػػى (كس ػراياؿ) أكثػػر ػػف أم رطػػر خرػػر ،فئنػػو اعػػد ال رشػػح
كقكتػػو تشػػكؿ لمػػى ال ػػدل القصػػار رطػ ان
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ا قػػكل لت قاػػؽ أىػػداؼ (كس ػراياؿ) اعنػػي ذلػػؾ أف تفتاػػت الع ػراؽ أكثػػر أى ا ػةن ػػف تفتاػػت سػػكراا(د اف،

الترمرؿ اإسرايامي في أفراقاا ك راطره لمى ا ف العربي.)2008/6/25 ،

كانطمػػؽ الفكػػر اتس ػرايامي ػػف قنالػػة ارسػػرة ب ػأف العػػالـ العربػػي تتنازلػػو اتنقسػػا ات العرقا ػػة

كالطايفاػة كالداناػة ك ػف ثػـ اصػبح ػػف السػيؿ ارت ارقػو كاضػعافو ػف الػػدارؿ ػف رػثؿ التػآ ر لماػو ػػع

تمػػؾ ا قماػػات كتشػػةاعيا لمػػى الت ػػرد كاقا ػػة دكاػػثت نفصػػمة ،قػػد ترت ػػي فػػي أ ضػػاف كاانػػات كقما اػػة
أرػػرل ياػػر لرباػػة ،تػػرل (كسػراياؿ) بػػأف كةػػكد تمػػؾ الػػدكاثت التػػي ت ك يػػا أقماػػات داناػػة أك ثقافاػػة ىػػي
الكسامة ال ثمى إنياؾ الكطف العربي ف الدارؿ ك ف ثـ اسيؿ تةزيتو كتفتاتو (نكفؿ.)45 :2008 ،

أشار كزار ا ف الػدارمي اإسػرايامي (خفػي دارتػر) بػأف اليػدؼ ػف اىت ػاـ (كسػراياؿ) بالتػدرؿ

ف ػػي ش ػػدكف الس ػػكداف ات ث ػػؿ ف ػػي :تفتا ػػت الس ػػكداف كاش ػػرالو ب ػػال ركب ا ىما ػػة ،ن ػػو ب ػ ػكارده ك س ػػا تو

الشاسعة كلدد سكانو ا كف أف اصبح دكلةن كقما اةن قكاة ،كانو اةب أت اسػ ح ليػذا البمػد ريػـ بعػده لنػا
ب ػػأف اص ػػبح ق ػػكة ض ػػافة كل ػػى ق ػػكة الع ػػالـ العرب ػػي ،ف ػ ػكارده كف اس ػػتث رت ف ػػي ظ ػػؿ أكض ػػاع س ػػتقرة

فستةعؿ نو قكة ا سب ليػا ألػؼ سػاب ،كلػذلؾ كػاف ت ب ىػد أف نع ػؿ لمػى كضػعاؼ السػكداف( .نكفػؿ،
.)45 :2008

كاذا كانػػت (كسػراياؿ) قػػد ن ػػت ن ػػك ر سػ اية ػػف تةيػػي دارفػػكر ػػؽ المةػػكء السااسػػي فئنيػػا

ت تمؾ لثقات كثاقة ع ركة ت رار السكداف -ةنػاح لبػد الكا ػد نػكر -كالتػي افتت ػت كتػب اتصػاؿ
ليا في (كسراياؿ) ادفع ذلؾ كلػى القػكؿ بػأف اتسػتراتاةاة اإسػراياماة كالتػي تع ػؿ دك ػان لمػى شػد أطػراؼ

النظاـ اإقما ي العربي قد تنةح (لرفة ،كسثـ أكف تاف .)2008 /9/ 23

رابعاً :ضرب المصالد العربية في العمق اإلفريقي:

ت ارفػى أنػو تكةػػد ةالاػات لرباػة ػػدثرة فػي بعػض الػػدكؿ اإفراقاػة كت سػا ا فػػي الرػرب ،كىػػي

تأتي في الرالب ا لـ ف بثد الشاـ ،كريـ الة الت كف اتقتصادم ليػذه الةالاػات كت أنيػا ت ت ػارس
ػػاكتت رفا ػػة إث ػػارة نزل ػػات كطنا ػػة

دكرى ػػا السااس ػػي الفال ػػؿ ،كرب ػػا ياع ػػزل ذل ػػؾ كل ػػى رش ػػاتيا ػػف
كلنص ػراة .كلعػػؿ كةػػكد العداػػد ػػف ال ستشػػاراف اإس ػرايامااف فػػي كثاػػر ػػف دكؿ يػػرب أفراقاػػا ككثافػػة
ال صالح اإسراياماة في ال نطقة ندفع كلى التسادؿ ػكؿ قاقػة ا اػادم اإسػراياماة فػي
العربي في أفراقاا (لرفة.)103 :2015 ،

اربػة الكةػكد

دكر كباػر فػي ت داػد
كريـ تعدد ا ىداؼ اإسػراياماة فػي أفراقاػا كت أف اليػدؼ ا اػداكلكةي لػو ه
ىػػذه ا ىػػداؼ ،فالسااسػػة الرارةاػػة اإس ػراياماة تتعا ػػؿ ػػع أفراقاػػا لمػػى درةػػة لالاػػة ػػف الرصكصػػاة
كاتضػح ذلػؾ ػف رػػثؿ ل ماػة الػربط ا اػػداكلكةي كال ركػي بػاف الصػػياكناة ك ركػة الةا عػة ا فراقاػػة،
كالزنةاة ،ف رثؿ لدة أكةو أى يا( :كبراىاـ)59 :2006 ،
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 .1ت ػاكؿ (كسػراياؿ) التقػػرب ػف بعػػض الة الػات ا فراقاػة ،كرصكصػان الة الػات التػػي ليػا ثقػػؿ

سااسي في دكليا ،ك ثاؿ لمى ذلؾ ،ىك تعاكنيا ع قبامة ا يػا ار الايكداػة فػي كثاكباػا ،كأاضػان
ف رثؿ التركاج بأف سثلة ا بػاطرة التػي كانػت ت كػـ كثاكباػا ػف نسػؿ النبػي سػما اف ،كأنيػـ

ت كلكا ف الايكداة كلى ال سا اة ،كريـ ذلؾ ا تفظكا بالعداد ف ا اقكنات كالت ايـ الث انة.

 .2ت اكؿ (كسراياؿ) كضػفاء ال سػ ة الصػياكناة لمػى ركػة الةا عػة ا فراقاػة ،فمقػد أطمقػكا لمايػا
اس ػػـ “الص ػػياكناة الس ػػكداء” ،ك ػػا أطمقػ ػكا لم ػػى “ ػػارككس ة ػػارفي” أ ػػد ال ػػدالاف لع ػػكدة الزن ػػكج

ا ػراكااف فراقاػػا اسػػـ “النبػػي كسػػى ا سػػكد” ،كذلػػؾ كمػػو فػػي

اكلػػة ترسػػاخ العثقػػة بػػاف

(كسراياؿ) كا فارقة.

الخالصة:
كف ا ى ػػداؼ اإسػ ػراياماة ف ػػي دكؿ ػػكض النا ػػؿ تع ػػددة ك تنكل ػػة ،كلي ػػا الكثا ػػر ػػف ا لا ػػات
ً
اإض ػرار بػػا ف القػػك ي العربػػي كتطكاقػػو ،كىػػذه التػػدرثت
ال رتمفػػة كت أنيػػا تنصػػب فػػي النيااػػة ػػكؿ
سػػت رة كتتطػػكر ػػف فت ػرة كلػػى أرػػرل ،ك(كس ػراياؿ) لػػف تتكقػػؼ لػػف ذلػػؾ ،ي ػػا كانػػت درةػػة السػػثـ ػػع

(كسراياؿ) ،كذلؾ رةعو ،ف (كسراياؿ) ا زالت ىي العدك ا كؿ كالرطر ا كبر لمى الكطف العربي.

أف استراتاةاة (كسراياؿ) في نطقػة ػكض الناػؿ ،فػي تطباقيػا ل بػدأ القػكة النال ػة ،تعطػي ليػا
فالماة ف رثؿ البعد الثقافي كا رثقي ،نيػا دكلػة

ػدكدة ال ػكارد ،كريػـ ذلػؾ فيػي ترسػؿ ػا لػدايا

ف ربراء كفنااف بدتن ف ا كاؿ التػي تفتقػر كلايػا ػف أةػؿ سػالدة دكؿ نطقػة ةنػكب ػكض الناػؿ

في ةاتت تن كاة تعددة
الب ػػر ا

ك ػػف أةػػؿ ال صػػكؿ لمػػى ازاػػا اقتصػػاداة كسااسػػاة كلسػػكراة صػػعدت الص ػرالات فػػي نطقػػة
ػػر إلاقػػة تعرابيػػا ،كفػػي سػػباؿ كنشػػاء لثقػػات ػػع الػػدكؿ ا فراقاػػة ككسػػر طػػكؽ لزلتيػػا

اإقما اػػة ،لرضػػت (كس ػراياؿ) تقػػداـ سػػالدات فناػػة فػػي ةػػاتت الز ارلػػة كالتن اػػة اتقتصػػاداة لتنزاناػػا
كأثاكباػػا ،ك ػػا كاسػػترمت افتقػػار الػػدكؿ ا فراقاػػة لمربػرة السااسػػاة ،ك اةتيػػا ال اسػػة كلػػى سػػالدات ةذابػػة
كيار شركطة في ةاتت ال اؿ كاتقتصاد.
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الفصل الاابع
حتديات القىَ الهاعنُ اإلساايً ًُ
يف القارَ اإلفايقًُ
 انمبحث األىل :ححدٌاث انعالقاث انعسبٍت اإلفسٌقٍت.
 انمبحث انااسنً :انوماعاث ىاالحصاب انيطنٍت فً أفسٌقٍا.
 انمبحث اناانث :ححدٌاث انخنافس اندىنً ىاإلقهٍمً فً أفسٌقٍا.

المبحث األول
تحديات العالقات العربية اإلفريقية
تمييد
تسػتند العثقػات العرباػة ػع أفراقاػا لمػى ركابػط تاراراػة نػذ فتػرة بعاػدة ،لززتيػا ركابػط الةػكار

الةررافي كال ضارم كالتدارؿ باف العال اف العربي كاإفراقي ،فيناؾ نصؼ لدد الدكؿ العرباة تقع فػي
القارة اإفراقاػة اة ػع كاطنكىػا بػاف ىػكاتيـ العرباػة كاإفراقاػة ،ا ثػؿ لػددىـ ثمػث سػكاف القػارة ،كضػافةن

كلى أف أيمب سكاف ك سا ة العالـ العربي تقع في أفراقاا.

لقد بدأت العثقات العرباة ا فراقاة -في ال قبة ال داثة -بعد تكقاع اثاؽ ا ـ ال ت دة ،ان ا بدأ

اتىت اـ بقضااا تصفاة اتستع ار اإاطالي في الصك اؿ كأرتاراا كلاباا ،كاترذت طابعيا التاراري بعد

ثكرة لاـ  1952في صر ،التي ارتبط نيةيا ب اربة اتستع ار كالنفكذ ا ةنبي التي سادت أفراقاا
كخساا في ألقاب دت ر باندكنج لاـ.) Zigbee, 1976: 91:92)1955
كلكػ ػ ػػف ظيػ ػ ػػرت

ػ ػ ػػاكتت لرباػ ػ ػػة تعث ػ ػ ػرة تسػ ػ ػػتعادة قػ ػ ػػكة الػ ػ ػػدفع العربػ ػ ػػي اإفراقػ ػ ػػي لمت ػ ػ ػػرر

الػ ػ ػػكطني فػ ػ ػػي الر سػ ػ ػػاناات كالسػ ػ ػػتاناات ػ ػ ػػف القػ ػ ػػرف العش ػ ػ ػراف ،ك ػ ػ ػػف ىػ ػ ػػذه ال ػ ػ ػػاكتت خلاػ ػ ػػة الق ػ ػ ػػة
العربا ػ ػػة اإفراقا ػ ػػة الت ػ ػػي لق ػ ػػدت ف ػ ػػي س ػ ػػرت ل ػ ػػاـ  2010كبف ػ ػػارؽ أكث ػ ػػر ػ ػػف ثثث ػ ػػة لق ػ ػػكد ل ػ ػػف ق ػ ػػة

الق ػ ػ ػػاىرة  1977كر ػ ػ ػػثؿ تم ػ ػ ػػؾ الفتػ ػ ػ ػرة ك ػ ػ ػػاف ىن ػ ػ ػػاؾ اتس ػ ػ ػػتثناء الماب ػ ػ ػػي ف ػ ػ ػػي ق ػ ػ ػػكة العثق ػ ػ ػػات بال ػ ػ ػػدكؿ
ا فراقاػ ػ ػػة كذلػ ػ ػػؾ تتكاة ػ ػ ػان لػ ػ ػػدلـ لاب ػ ػ ػػي باشػ ػ ػػر لتمػ ػ ػػؾ ا قطػ ػ ػػار ،كالت ػ ػ ػػي كانػ ػ ػػت تصػ ػ ػػؿ كلػ ػ ػػى ت كا ػ ػ ػػؿ
ال ازاناات كاتنترابات ال ماة في العداد ف ا قطار (ال درؿ الثقافي اإسرايامي فراقاا).

في ىذا ال ب ث سنتناكؿ ث ح ال شيد الراىف لمعثقات العرباة -اإفراقاػة ،كاشػفة لػف دكافػع

التعػػاكف الضػػركراة التػػي تآكمػػت بفعػػؿ اتسػػتراتاةاات ال ضػػادة ػػف ةانػػب (كس ػراياؿ) كالتنػػافس الػػدكلي
بأفراقاا.

أوالً :تراجع عربي وصعود إسرائيمي:

ار تنكلػةن فػي تفكاػؾ أ ػد لناصػر اليكاػة الةا عػة لألفارقػة ،كىػك
لعبت الػدكؿ اتسػتع اراة أدك نا
الداف اإسث ي ،ككضعت فػي ىػذا السػااؽ اسػتراتاةاات ػددة فػي نيااػة القػرف اؿ 19-لفصػؿ أفراقاػا
ش اؿ الص راء لف ةنكب الص راء لمى أسس لرقاة باف العرباة كاإفراقاناػة ،ك ػا انتشػرت ا دباػات

الررباة بعد ال رب العال اة الثاناة لكضع أسس الفصؿ في ا دباػات السااسػاة ياػر أف شػركع الت ػرر

ال ػػكطني ػػف اتس ػػتع ار بقا ػػادة ة ػػاؿ لب ػػد الناص ػػر اس ػػتطاع تة ػػاكز ى ػػذه اتس ػػتراتاةاات الرربا ػػة ب ػػؿ
كتطكاقيػػا بػػئلثف نظ ػػة الك ػػدة اإفراقاػػة كتدشػػانيا لػػاـ  1963ب دانػػة اإسػػكندراة ،كقػػد انتبػػو ا بػػاء
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ال دسسػ ػػكف لم نظ ػ ػػة كلػ ػػى رطػ ػػكرة كلػ ػػادة رسػ ػػـ رراطػ ػػة القػ ػػارة اإفراقاػ ػػة ب ػ ػػا تتض ػ ػ نو ػ ػػف ر ػ ػػاطر
ال ركب ا ىماة فدشنكا قالدة ال فاظ لمى ال دكد اإفراقاة ك ػا كضػعتيا الػدكؿ اتسػتع اراة (الطكاػؿ،

العثقات العرباة اإفراقاة.)2/2012 ،
ػر سااس نػاا أساسػ ناا لم قػكؽ العرباػة ككتمػة تصػكاتاة فػي
كبالفعؿ شػ لكمت ىػذه الكتمػة اإفراقاػة ظيا نا
ال افػػؿ الدكلاػػة تزاػػد قكتيػػا لػػف ر سػػاف دكلػػة ،اػػث سػػاندت ة ػػؿ ال كاقػػؼ العرباػػة ػػف السااسػػات
ػاندا أساسػ ناا ل ػركب صػػر
العنصػراة كاتسػتع اراة كاتسػتاطاناة (إسػراياؿ) ،ك ػا كانػت ىػذه الكتمػة س ن
رصكصا رب 1973التي التز ت فايا الػدكؿ اإفراقاػة ب قاطعػة (كسػراياؿ) دبمك اس نػاا،
ضد (كسراياؿ)
ن
كفي ال قابؿ كانت الكتمة العرباة فالمة في ال ساى ة في تضااؽ الرناؽ لمى النظاـ العنصرم بةنكب

أفراقاا (الطكاؿ ،العثقات العرباة اإفراقاة.)،

ثانيا :مالمد المشيد التعاوني لمعالقات العربية -اإلفريقية:
شػ ػػيدت ترا ػ ػرات ي ػ ػػة فػ ػػي ألقػ ػػاب ػ ػػدت ر دراػ ػػد  1991ل فاكضػ ػػات السػ ػػثـ بػ ػػاف العػ ػػرب
كاإسرايامااف كذ ت ت

ارسة نكع ف أنكاع الترمي العربي لف ا فارقة بتأثار لا ماف:

 العامل األول :تقدار لربػي رػاطت أف الصػراع اتسػرايامي -العربػي فػي طراقػو لم ػؿ ،كبالتػاليفئف ال اةة كلى ا فارقة ككرقة ضد (كسراياؿ) ،كككتمة تصكاتاة في ال افؿ الدكلاة قد انتفت.
 العامل الثاني :ت ػكتت النظػاـ السااسػي ال صػرم كترماػو لػف ثكابتػو اتسػتراتاةاة التػي ػددىااثػػاؽ ثػػكرة اكلاػػك فػػي دكايػػر لرباػػة كاسػػث اة كافراقاػػة ،بػػؿ كالػػادة النظػػر فػػي ة ػػؿ ا دكار
اإقما اػػة ال صػ ػراة طبقنػػا لقال ػػدة التكمفػػة كالعاي ػػد ،ا ػػث اتس ػػـ ىػػذا الت ػػكؿ بالقص ػػكر ال عرف ػػي
بالضركرات اتستراتاةاة ال رتبطة بالتعاكف العربي-اإفراقي (الطكاؿ :2011،بدكف صف ة).
ياعد ال درؿ الثقػافي اإسػرايامي فراقاػا كػاف – ك ػا اػزاؿ -أرطػر ال ػدارؿ لمػى اإطػثؽ نػو
ااز لنصرناا ،كأف ال عاناة اإفراقاػة كانػت لمػى
اضطيادا كت نا
دسلس لمى أف الايكد كا فارقة قد لانكا
ن

اػػد العػػرب كقػػت تةػػارة الرقاػػؽ فػػي أفراقاػػا ،ػػف رػػثؿ ذلػػؾ تبمػػكرت لػػدم (كسػراياؿ) أطرك ػػة فا ػػا ياعػػرؼ
ب شركع ا ردكد اإفراقي العظاـ في زاراف/اكناك  ،2002كالذم تـ طر و أ ػاـ لةنػة التػراث العػال ي

بالاكنسػػكك ،كىػػك شػػركع ايػػدؼ كلػػى التعػػاكف الثقػػافي بػػاف الػػدكؿ التػػي تشػػكؿ ا رػػدكد ال تػػد ػػف كادم

ا ردف تػػى ةنػػكب أفراقاػػا ،كابػػدك الرػػرض الػرياس ليػػذا ال شػػركع ىػػك الػػدفع ن ػػك اتلتقػػاد بػػأف سااسػػة
(كسراياؿ) في أفراقاا تنشد سالدة ا فارقة (الزنكج) لمى قالدة اتضػطياد ال شػترؾ التػي اعػكد أصػميا
كلى سثاكدكر ىرتزؿس دسس الصياكناة (فارةي)1:2003 ،

ػار ػػف التسػػعاناات -ك ػػا اقػػكؿ س كشػػى
كقػػد طػػكرت (كس ػراياؿ) اسػػتراتاةاة سبػػف يكراػػكفس التبػ نا
فارةػيس الع اػد السػابؽ فػي ةيػػاز ال كسػاد اإسػرايامي -لمػى اػد فراػػؽ ػف الربػراء العػا ماف فػي نػػاطؽ
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ال ػػاط العربػػي ،ػػنيـ سأكرم لػػكبرانيس سػػفار (كس ػراياؿ) فػػي كػ تػؿ ػػف تركاػػا كاا ػراف كاثاكباػػا ،كسايكداػػت
ردتافس ال ترصصة في السكداف كشرؽ أفراقاا ،فطكرت ىذه اتستراتاةاة رطة سبف يكراكفس ،ف رمؽ
ا ز ػػات دارػػؿ الػػدكؿ العرباػػة كلػػى دفػػع الة الػػات اإثناػػة ال كةػػكدة لمػػى الترػػكـ العرباػػة كلػػى اتنسػػثخ

كاتنفصاؿ كاقا ة كااناتيـ اإثناة ال ستقمة (فارةي.) 1:2003 ،

كقػػد قلػػؽ تطباػػؽ ى ػػذا التةداػػد اإس ػرايامي نةا ن ػػا كػػا ثن فػػي ال ال ػػة السػػكداناة بفصػػؿ ةن ػػكب
السػػكداف ك ػػاثد دكلتػػو الةداػػدة ف ػػي ت ػػكز/اكلاػػك ،2011فض ػثن لػػف كة ػػكد ك كانػػات ةداػػة ل زاػػد ػػف
الشرذ ة لمدكلة السكداناة بكةكد عضمتي دارفكر كشػرؽ السػكداف ،لمػى أنػو ػف الضػركرم اإشػارة ىنػا

كلى أف ال رططات اإسراياماة لـ تكف لتنةح كت نتاةة فشؿ نرػب اتسػتقثؿ الػكطني فػي السػكداف فػي
كاةية الت داات الدارماة ،ف رثؿ أ راف :لدـ بمػكرة تطمبػات ال صػالح اتسػتراتاةاة السػكداناة فػي

كطار دسسة الدكلة لمى دل نصؼ القرف ال اضي ،كالفشػؿ فػي كدارة التنػكع العرقػي كالػداني كالثقػافي

نطكاػػا لمػػى ك كاناػػات تػػدلاـ ص ػادر القػػكة الشػػا مة لمدكلػػة فػػي ػػاؿ ال ػػكلي
السػػكداني ،كالػػذم كػػاف
ن
بتكظافو (فارةي .)2 :2003 ،
كتبػػدك الرسػػاير العرباػػة اإسػػتراتاةاة فػػي ىػػذا السػػااؽ رتبطػػة بتصػػالد الػػكزف النسػػبي لم كػػكف

اإسرايامي في صنالة القرار ب نطقة القرف اإفراقي ،ك كض الناؿ كالب ر ا

ر ب ا اةعؿ ال صػالح

الرماةاة ال رتبطة بالنفط كاتستث ار الزرالي في أفراقاا تكاةو انعكاسػات سػمباة تفاكتػة القػكة كالتػأثار،

ك ػا ا ػرـ صػر ػف تعظػاـ كاردىػا ال اياػة لبػػر ػا ياعػرؼ ب شػركع دلػـ اتسػتفادة ػف الفكاقػد ال اياػػة
ال كةكدة لمى ال دكد اإثاكباة كفي ةنكب السػكداف ،كىػي ال قػ لدرة ب ػ  56ماػار تػر كعػب ػف ال اػاه

سنكاان (لبد الكىاب ،كخرركف.)137:138 :2012 ،

ثالثاً :أفريقيا وتعدد الالعبين:

تت اػػز البايػػة السااسػػاة كاتقتصػػاداة فػػي أفراقاػػا فػػي العقػػد ا راػػر بككنيػػا بايػػة تنافسػػاة بػػاف لػػدة

اعػا اتسػـ
أقطاب كتلباف دكلااف ،ثػؿ الكتاػات ال ت ػدة ا اركاػة كالصػاف كالب ارزاػؿ كالينػد ،كىػدتء ة ن
أدادىـ بال اكاة كاإنةػاز قارنػةن بػا داء العربػي ،كلعػؿ ال ضػكر اإفراقػي الضػعاؼ فػي أل ػاؿ المةػاف

الت ضاراة لمق ة العرباة-اإفراقاة بسػرت  2010اعكػس طباعػة ىػذه البايػة التنافسػاة ،ػف اػث ت ارةػع
اتىت اـ اإفراقي بالعرب ،ك ا اعكس أز ة ال صداقاة التي اةابييا الع ؿ العربي ال شػترؾ كزاء أفراقاػا

(الطكاؿ.)2011،

كتبػػدك ر ػرايط الثلبػػاف فػػي أفراقاػػا نقس ػ ة بػػاف ف ػراقاف ،ا كؿ - :ىػػك الفراػػؽ التقماػػدم القايػػد لمنظػػاـ

الع ػػال ي ن ػػذ نتص ػػؼ الق ػػرف ال اض ػػي

ػػثثن ف ػػي الكتا ػػات ال ت ػػدة ا اركا ػػة ،كبع ػػض دكؿ اتت ػػاد

ا كركبي ،كالثاني :ىـ الثلبكف الةدد الصالدكف ن ك أدكار ةدادة في النظاـ العال ي الػراىف كأبػرزىـ

الصاف ،كلمى سافة نيا تقع كؿ ف تركاا كااراف (لبد الر ف ،ال ثمث اإاراني – التركي .)1929
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فا ا اتعمؽ بالكتاات ال ت دة ا اركاة ،فقد ألمنت القارة اإفراقاة ك نطقػة كسػتراتاةاة لمكتاػات

التبار ف لاـ ،2002كطبقنا لذلؾ تـ تككاف القاادة العسكراة ا اركاة فراقاا (أفراككـ) لاـ
نا
ال ت دة
 2006التػػي رب ػػا تةػػد ليػػا ػػكطت قػػدـ فػػي ةنػػكب السػػكداف ،كفػػي ىػػذا السػػااؽ قػػد ت الكتاػػات ال ت ػػدة
اربػة ةػاش الػرب ال ت ػرد لمػى

دل ن ا لسكرناا كيندا بئافاد اية لنصر أ اركي لسكرم لمػدلـ فػي
كك ػة كسػػافاني ،ككػػذا الػػدلـ التسػػما ي لةنػػكب السػػكداف الػػذم ألمنػػو الػرياس ا اركػػي سبػػارؾ أكبا ػػاس
في اناار/كانكف الثاني  2012كذكر أكبا ا  -في تكةاو لكزارة الرارةاة ا اركاة سىػاثرم كمانتػكفس-
أنو ساس ح لمكتاات ال ت دة بتقداـ كاد كرد ات دفالاة كلى ةنكب السكداف ،ف القااـ بذلؾ سسػاعزز

أ ف الكتاات ال ت دة كادلـ السثـ العال ي (الطكاؿ.)2011،
كفا ػػا اتعمػػؽ بالصػػاف فقػػد قػػؽ التعػػاكف التةػػارم بػػاف الصػػاف كدكؿ أفراقاػػا ن ػ نػكا تسػػارنلا ،ك نة ػزات
م كظػ ػػة ،فقػ ػػد كصػ ػػؿ ةػ ػػـ التةػ ػػارة بػ ػػاف الصػ ػػاف كدكؿ أفراقاػ ػػا كلػ ػػى  110.8ماػ ػػار دكتر ،كش ػ ػ مت
ال شػػركلات اتسػػتث اراة الصػػاناة  49دكلػػة كفراقاػػة ،كبمػػد اتسػػتث ار الصػػاني ال باشػػر فراقاػػا 550
ماار دكتر أ اركي في ( 2009أفراقاا كالصاف أكثر ف تعاكف اقتصادم).

رابعاً :دوافع التعاون العربي -اإلفريقي:

لمػػى الػػريـ ػػف تصػػالد الرسػػاير العرباػػة فػػي أفراقاػػا كت أف طباعػػة الت ػػداات ال شػػتركة التػػي

نكلػػا ػػف التقػػارب كالتعػػاكف تػػى اػػتـ صػػاانة صػػالح الط ػرفاف
اكاةيكنيػػا فػػي ال ر مػػة ال الاػػة تتطمػػب ن
رصكص ػػا كأف ت اس ػػؾ دسس ػػة الدكل ػػة ف ػػي أفراقا ػػا اكاة ػػو ت ػػداات أساس ػػاة لألس ػػباب التالا ػػة( :التقرا ػػر
ن
اتستراتاةي اإفراقي)2002 – 2001 ،

 .1بــروز ظــاىرة االنقســام :ػػع انفصػػاؿ ةنػػكب السػػكداف لػػف شػ الو ،كالتكةػػو الػػدكلي ن ػػك تةزيػػة
الصك اؿ ،بػاتلتراؼ بػا ةزاء ال سػتقرة فاػو ،كابػتثع ةنػكب الصػك اؿ ػف ةانػب ةا ارنػو فا ػا
أيطمؽ لماو اتستع ار ال اد ،كالتكترات باف العرب كالزنكج في كراتاناػا ،ككميػا دشػرات تػدؿ

اسعا
لمى أف كاقع الة الفسافساء اإثناة كالثقافاة ال كةكدة في أفراقاا ا كف أف افتح ال ةاؿ ك ن
أ ػػاـ انقسػػا ات

القارة.

اثمػػة قػػد اسػػبقيا ص ػرالات سػػم ة تيػػدد الػػة السػػمـ كاتسػػتقرار اإقما ػػي فػػي

 .2تصاعد التحديات األمنية :فقد تزااد رثؿ العقػداف ال اضػااف ةػـ ك سػتكل كاتسػاع ال يػددات
ا ناة ال شتركة لمعرب كا فارقة في خف كا د ،كا كف أف ينة ً ؿ ىذه ال يددات في ن ك ظػاىرة
اإرىػاب ال دسسػػة لمػى اسػػتمياـ ن ػكذج القالػػدة ،كلعػؿ بككػػك ػراـ فػػي ناةاراػا كتنظػػاـ القالػػدة

في بثد ال ررب العربي ن اذج

كتيداد نظك ة ا ف بالب ر ا

ثمة ليذه الظاىرة فضثن لف ظاىرة القرصنة فػي شػرؽ القػارة،
ر.
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 .3ضرورات التعـاون االقتصـادي :اكتسػب ىػذا العنصػر أى اتػو نطمقنػا ػف ات تااةػات ال تبادلػة
الاا لمطرفاف العربػي كاإفراقػي ،ففػي الكقػت الػذم ا تػاج فاػو ا فارقػة كلػى اسػتث ارات
كال م ة ن
رارةاػػة تػػدفع سػػتكاات التن اػػة الكطناػػة ،تركػػز الف ػكايض ال الاػػة الرماةاػػة لمػػى اتسػػتث ارات
الزرالاػػة فقػػط فػػي دكؿ ػػكض الناػػؿ لسػػد الفةػػكة الرذاياػػة فػػي

كالذرة.

اصػػاؿ أساس ػاة ثػػؿ الق ػػح

خامساً :تحديات التعاون العربي -اإلفريقي:
نقاط:

اعتبر تأساس شراكات استراتاةاة باف العرب كا فارقة تكاةػو ت ػداات أساسػاة تك ػف فػي ثػثث

 .8التنافس العربي -العربي في أفريقيا:
لانػػت العثقػػات اإفراقاػػة -العرباػػة ػػف ظػػاىرة ال نافسػػة ال ضػرة فػػي أ اػػاف كثاػرة ،كضػػافةن كلػػى

أنو لـ اكف ليذه العثقػات كطػار فعػاؿ شػا ؿ ،،كقػد اسػتطاع ا فارقػة اتسػتفادة ػف ىػذه الظػاىرة ،كلكػف
بشػػكؿ ةزيػػي

ػر لألط ػراؼ العرباػػة ،فئنػػو قػػؽ نػػافع كفراقاػػة
ػػدكد ،فبان ػػا كػػاف التنػػافس العربػػي ضػ نا

كذةػػا
ةزياػػة ،كرب ػػا تكػػكف ال عالةػػات العرباػػة ز ػػة دارفػػكر ن ن

ػػثثن ليػػذه ال الػػة ،اػػث رصػػت لاباػػا

أثناء كـ القذافي لمى أف تقمص سا ة القاىرة في التعاطي ع ىذه ا ز ة ب قااضات ػكؿ اسػتبداؿ
اانا في ( 2006 -2005لكدة.)671 :2002 ،
سرت بالقاىرة أ ن
كاة اتن نرل أنو بالتأكاد ت ا كف نع التفالؿ القيطرم العربي تةػاه أاػة دكلػة كفراقاػة ،لكػف ػف
ال طمػكب أف اكػكف لمػى قالػدة التنسػاؽ كلػدـ اإضػرار ػف ةانػب دكلػة لرباػة رػرل ،ف ال صػمة

ستككف رسارة لرباة نفردة أك ةت عة (لكدة.)671 :2002 ،
 .2تراجع الدين اإلسالمي كرابط موحد:

أسػػفر التكظاػػؼ السػػمبي لمػػداف اإسػػث ي لمػػى أاػػدم ركػػات التطػػرؼ ،كسػػكء اسػػتردا و فػػي
رثفات ماة ىقبماة أك تى لايماة ،دارؿ أفراقاا سكرارةياس لف الة ف القمؽ لطٌمت دكره التاراري
في كقت أ كج ا تككف فاو أفراقاا كلى ىذا الدكر ،كفي ىذا السااؽ اسػتطاع اإسػراياماكف ارتػراؽ تػى
ال ةت عات اإسث اة-اإفراقاة التػي كانػت تنظػر كلػى (كسػراياؿ) نظػرة رفػض كاسػتعداء ،ك ػف دشػرات

ذلؾ أف (كسراياؿ) صمت لمى كافقة بمداة دانة تكبا عقؿ ال ركة الصكفاة بالسنراؿ كبرػرب أفراقاػا

كميا إقا ة شبكة لتكزاع ااه الشرب كل عالةة ااه الصػرؼ الصػ ي .ك ػا أقػد ت ناةاراػا ،أكبػر دكلػة
ػػف ا ػػث ل ػػدد الس ػػكاف ف ػػي أفراقا ػػا كبأكثرا ػػة كس ػػث اة ،لم ػػى اس ػػتاراد عظ ػػـ اةتي ػػا ػػف ا س ػػم ة

اإسراياماة ( ةاىد.)84 :2002 ،
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 .8ضعف اإلطار المؤسسي:
تشػػكؿ الق ػػة العرباػػة-اإفراقاػػة خلاػػة ناسػػبة لتفعاػػؿ العثقػػات العرباػػة-اإفراقاػػة  ،كأف تدسػػس

ل بدأ الشراكة اتستراتاةاة باف العرب كا فارقة بشركط :النداة كالتكافد كال نػافع ال تبادلػة لصػاانة السػمـ
اإقما ي في أفراقاا ،كالتقدـ في ل ماة التن اة اتقتصاداة ،كتفعاؿ التعاكف ال دسسي اإقما ي كالطايػو
أكلكاة تقد ة ،اث تـ اتتفاؽ لمى ضػكر كػؿ ػف اتت ػاد اإفراقػي كالةا عػة العرباػة فػي الةمسػات
العمناػػة كال رمقػػة لثةت الػػات التػػي تعقػػدىا كمتػػا ال نظ تػػاف ك ػػف شػػأف ىػػذه الرطػػكة أف تعػػزز سػػتكل

التفاى ات ال شتركة كاإدراؾ ال تبادؿ كزاء الت داات التي اكاةييا كؿ ػف العػرب كا فارقػة لمػى ة اػع

الةبيػػات  ،بػػادرة دكؿ الة ػكار العربػػي التػػي تبنتيػػا ا انػػة العا ػػة لةا عػػة الػػدكؿ العرباػػة ،كالتػػي تقػػكـ
فكرتي ػػا ا ساسػ ػاة لم ػػى تك ػػكاف رابط ػػة كقما ا ػػة ل ػػدكؿ ال ػػاط العرب ػػي لم ػػى الة ػػانباف ش ػػرؽ ا كس ػػطي
كاإفراقػي تكػكف ي تيػا ا ساسػاة تعظػاـ ال صػالح ال شػتركة ،كتػكفار ا ػف لضػاء الرابطػة ،كالع ػػؿ

لمى تبني سااسة تن اة شا مة فايا (ال راد ي.)47 :2007 ،
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المبحث الثاني:
الجماعات واألحزاب الوطنية في دول أفريقيا
تمييد
اترذت (كسراياؿ) ف ظيكر سالة الات الةياداةس في نطقػة يػرب أفراقاػا لمػى ػدار ا لػكاـ

ا را ػرة ش ػ الة لكصػػـ ال قاك ػػة الفمسػػطاناة باإرىػػاب ،كالتبارىػػا ىػػي كالة الػػات ا فراقاػػة ال سػػم ة
كةي ػػاف لع م ػػة كا ػػدة ،س ػػتفادة ػػف ض ػػعؼ كل ػػي كفي ػػـ النر ػػب السااس ػػاة ا فراقا ػػة بع ػػاد الصػ ػراع

اإسػ ػرايامي-العرب ػػي ،بفع ػػؿ ت ػػأثار اإل ػػثـ الررب ػػي ال كة ػػو كالر ػػادـ لم ش ػػركع اإسػػرايامي (لب ػػد ال ال ػػؾ،
الترمرؿ اإسرايامي في يرب أفراقاا).
بعد صكؿ البمداف اإفراقاة لمى اتستقثؿ السااسي ،انتصبت أنظ تيا التي كاف القماؿ نيػا

كطنػػي ،كالكثاػػر نيػػا ةػػرد كاةيػػات لثسػػتع ار الةداػػد ،كالػػبعض ا رػػر اع ػػؿ لم افظػػة لمػػى الك ػػدة
الكطنا ػػة ،ا ػػث اس ػػتع مت الفكػ ػرة القك ا ػػة لتبرا ػػر كقا ػػة أنظ ػػة اس ػػتبداداة ق ع ػػت ف ػػي ظمي ػػا ا

ػ ػزاب

كال نظ ػػات الة اىاراػػة كص ػادرت ال راػػات الدا قراطاػػة كانتيكػػت ال قػػكؽ الفرداػػة ،كىػػذا ب باركػػة كدلػػـ
ف القكل اإ براالاة التي أصب ت تتشدؽ بالدا قراطاة ،ك قػكؽ اإنسػاف كتسػتع ميا ذراعػة لمتػدرؿ فػي

شدكف ىذه البمداف (رالد ،العرب كأفراقاا :الت داات الراىنة كال صار ال شترؾ.)10/2015 ،

القوي الرافضة لموجود اإلسرائيمي في دول حوض النيل:
اعػػد الترمرػػؿ اإس ػرايامي فػػي القػػارة ا فراقاػػة ػػف أىػػـ القضػػااا التػػي شػػرمت صػػانعي الق ػرار فػػي

(اسراياؿ) نذ لاـ  1948ك تى الاكـ ،كاليدؼ ىك ضرب نظك ة العثقات العرباة ا فراقاػة التػي قػد
تش ػ ٌكؿ دال ػان لمةانػػب العرب ػي فػػي كدارة الص ػراع ػػع (كس ػراياؿ) ،ك ةػػؿ ذلػػؾ كضػػعت القػػكل السااسػػاة
كراصػػة نظ ػػة ال ػػدت ر اإسػػث ي ػػد دكات كخلاػػات الترمرػػؿ “اإس ػرايامي” فػػي القػػارة الس ػ راء ،ػػف

رػػثؿ اسػػتراتاةاة التصػػدم لمترمرػػؿ “اإسػرايامي” فػػي أفراقاػػا تنطمػػؽ ػػف ا تػػي( :لمػػي الاكسػػؼ ،الرػػزك

اإسرايامي فراقاا)

– تفعاػػؿ الػػدكر ا فراقػػي فػػي ا ػػـ ال ت ػػدة ،كةا عػػة الػػدكؿ العرباػػة ،ك نظ ػػة ال ػػدت ر اإسػػث ي
الػػذم أصػػبح اةػػة م ػػة ،راصػةن كأف الػػدكؿ ا فراقاػػة ت ثٌػػؿ ق اربػػة نصػػؼ لػػدد ا لضػػاء ،فػػي
كمتػػا ال نظ تػػاف ا را ػرتاف ،نظػ انر لكةػػكد كتػػب ل قاطعػػة (كس ػراياؿ) فػػي كمتاي ػػا ،كىػػك ػػا ا ػػأل

الفراغ الذم ارمقو ضعؼ الصكت ال عارض لػ (كسراياؿ) دارؿ نظ ػة الك ػدة ا فراقاػة لراػاب
كتب قاطع

اثؿ بيا ،كىك ا اعد ظي انر ف ظاىر التأثار الدكلي “اإسرايامي” لمايا.
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– دلػػـ كتعزاػػز التعػػاكف اتسػػتراتاةي بػػاف دكؿ ػػكض الناػػؿ ،كالع ػػؿ لمػػى كةيػػاض ال شػػركلات
“اإسراياماة” لمى ىضبة ال بشة ،كفي باقي دكؿ ال نابع.

– كلادة النظر في قكاناف ال نظ ات اإقما اة ثؿ ةا عة الدكؿ العرباة ،كاتت اد ا فراقي ،نيا

أصب ت يار صال ة بالنسبة لم ترارات ،فماس عقكتن لمةا عة العرباة التي نشأت في ظػركؼ
ا ربعاناػػات أف تكاةػػو تطػػكرات ال كاقػػؼ القطراػػة كاإقما اػػة كالدكلاػػة فػػي القػػرف اؿ 21-ككػػذلؾ

ال اؿ ع اتت اد ا فراقي.
فػػي ةكلػػة البركفاسػػكرس أكرم دافػػاسس لضػػك ال ةمػػس الثػػكرم فػػي ركػػة فػػتح ،كلضػػك ال ةمػػس
الػػكطني الفمسػػطاني فػػي الػػدكؿ اإفراقاػػة ػػف أةػػؿ التػػأثار لمػػى ا

ػزاب كالةيػػات الرس ػ اة كالشػػعباة،

كالتفاكض ع سدكلي اتيتثؼ ال اكـ في أثاكباا تست رار لدلـ القضاة الفمسطاناة ف قبؿ ال كك ػة

ا ثاكباػة ك ناشػدة الػدكؿ اإفراقاػة كاتت ػاد ا فراقػي ،بالتبػػار (كسػراياؿ) دكلػة ا ػتثؿ ياػر تكافػؽ ػػع
كاقػػؼ الػػدكؿ ا فراقاػػة الدال ػػة ل راػػة كاسػػتقثؿ الشػػعب الفمسػػطاني ،ك نػػع (كسػراياؿ) ػػف الترمرػػؿ ف ػي

القارة اإفراقاة ،كلدـ كلطاء ا صكات ا فراقاة في ا ـ ال ت دة (إسراياؿ) لت رار رططاتيػا دارػؿ
الدكؿ اإفراقاة ( راؾ فمسطاني في أفراقاا لم امكلة دكف كقا ة الق ة اإفراقاة اإسراياماة).
ػػع كةػػكد بعػػض الة الػػات اإسػػث اة فػػي بعػػض الػػدكؿ ا فراقاػػة ػػف بدااػػة العقػد الثػػاني ػػف

الق ػػرف اؿ ،21-نتاة ػػة كدراؾ ال ةت ػػع ال ػػدكلي لرطرى ػػا ،كك ػػذلؾ لة ػػز ال ػػدكؿ اإفراقا ػػة ل ػػف كاةيتي ػػا
كالقض ػػاء لم ػػى ى ػػذه الظ ػػاىرة ،فنش ػػاط ى ػػذه ال رك ػػات تة ػػاكز ال ػػدكد ال ما ػػة كاإقما ا ػػة

ػػا استش ػػعر

(كسراياؿ) رطر ىذه ال ركات الةياداة ال تطرفػة ،بػدأت ترشػى ػف انتشػار ىػذه الة الػات فػي نطقػة
شػرؽ أفراقاػػا كفػػي نػػاطؽ أرػرل ػػف القػػارة ،راصػةن تمػؾ ال نػػاطؽ التػػي تشػػيد تػكترات التػػي رب ػػا تت ػػكؿ
كلى نسرة ف الة الصك اؿ ،تسعى (كسراياؿ) ةاىدةن لمتنساؽ ع بعض الدكؿ اإفراقاة ال مافة ثؿ
أثاكباػػا التػػي تتشػػارؾ ػػع (كس ػراياؿ) ذات ال رػػاكؼ كتعتبػػر نفسػػيا أنيػػا دكلػػة سػػا اة كسػػط ب ػػر ػػف
ال سم اف ،كلذلؾ فيي ا ررل تع ؿ لمى تعزاػز التنسػاؽ ا نػي كالعسػكرم كال رابراتاػة ػع (كسػراياؿ)

في ىذه ال نطقػة ال ي ػة لمطػرفاف التػي تشػيد ت ػدد بعػض الة الػات ال سػم ة فػي نطقػة شػ اؿ كشػرؽ
أفراقاا ك نطقة القرف اإفراقي (صالح ،2011،عيد ش اؿ أفراقاا السكادم).
اسػػتطاع الفمسػػطاناكف ك عيػػـ العػػرب ػػف كسػػب تأااػػد كدلػػـ الػػدكؿ اإفراقاػػة ،بالتبارىػػا ماف ػان

لمقض ػػااا العربا ػػة كف ػػي ال قد ػػة ني ػػا القض ػػاة الفمس ػػطاناة ،كت أف (كسػػراياؿ) اس ػػتطالت ر ػػثؿ العق ػػداف
ا راراف ف النفاذ لبر ايط الدبمك اساة العرباة ال تياكم كلى أفراقاا ،كنة ت في أف تػدفع لػدد ػف

البمداف اإفراقاة كلى راةعة كقفيا ف (تؿ أباب) ،كىذا ا صػؿ ػف سػكء طػالع الفمسػطانااف ،كذ لػـ
ابقى ف الدكؿ اإفراقاة التي ا زالت ت ترتبط ع (كسراياؿ) بعثقات دبمك اساة لمناة فقط اثنتا لشرة

دكلة ف ة كع أربع كر ساف بمدان تشكؿ القارة الس راء.
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أكثػػر الػػدكؿ اإفراقاػػة التػػي تربطيػػا لثقػػات دبمك اسػػاة ت ا ػزة ػػع (كسػراياؿ) ىػػي تكةػػك ،كاناػػا

كتنزاناػػا كركانػػدا كأكينػػدا كسػػا ؿ العػػاج كياناػػا اتسػػتكاياة كيانػػا ك از باػػا ،كالػػدكؿ التػػي ت ػرفض الكةػػكد
اإسرايامي في القارة الس راء ىي الةزاير ،ال ررب ك صر كالسكداف كلاباا كتكنس ك كراتاناا كالصك اؿ
كةػػزر الق ػػر كناةاراػػا كةابػػكتي كز بػػابكم ،الػػدكؿ ال ت فظػػة فػػي العثقػػة ػػع (كس ػراياؿ) ىػػي السػػنراؿ

كالناةر ك الي ،كالدكؿ العرباة -راصةن دكؿ الش اؿ اإفراقػي -ػازاؿ لػدايا بعػض النفػكذ فػي لػدد ػف

الدكؿ اإفراقاة ،اث تسعى دكتن لرباة ثؿ الة ازيػر كال رػرب ك صػر لمتقماػؿ ػف ةػـ ا ضػرار التػي
اسببيا الكةكد اإسرايامي في أفراقاا ،لكف الكاقع العربي ب عطااتو ال الاة ،ك شاكمو كصرالاتو الدارماػة

كت زقػػو ،ت ا كػػف لػػو ػػف كاةيػػة الرطػػر اإسػرايامي فػػي القػػارة السػ راء ،التػػي رب ػػا تػػرل بعػػض شػػعكب

القػػارة فايػػا  -أم كسػ ارياؿ -رالا ػان اسػػتةاب ت تااةاتيػػا كتطمعاتيػػا فػػي ظػػؿ الراػػاب العربػػي كاإسػػث ي
لنيا (العاصي.)2018/5/12،

أف تكاةد (كسراياؿ) لمى السا ة اإفراقاة ت اتعارض ع تصرا ات رياس الكزراء اإسرايامي سبناػا اف
نتنااىكس بشأف لكدة بثده ف ةداد ،كالتي يا كف كصفيا بع ماة كلادة اتنتشػار اإسػرايامي ،ػع تةداػد
الرداة كا ىداؼ تةاه القارة اإفراقاة ،ك ف أىػـ ا سػباب لتمػؾ الرطػكة( :صػباح ،ا كلكاػات اإسػراياماة

في أفراقاا كرطكرة رفضيا لر نباا)

 .1اتنشػػراؿ ا راكػي لػػف القػػارة اإفراقاػػة ،أك يا كػػف القػػكؿ بػػأف السااسػػات ا راكاػػة ال ي تبعػػة فػػي
أفراقاػا ػدكدة لمػى بعػض الػػدكؿ ،كث ارىػا بعاػدة ال ػدل ،اػػث تعت ػد لمػى البػ ار ج التطكاراػػة
في قطالي الص ة كالتعماـ.

 .2ا ز ػػات ال الا ػػة الكباػ ػرة التػػي ضػ ػربت اتقتص ػػاد العػػال ي ،كالت ػػي لي ػػا دكر فػػي انش ػػراؿ الاي ػػكد
ا فارقة لف الت از اتيـ ع (كسراياؿ) ف أةؿ ال فاظ لمى قكة دسساتيـ ال الاة في أفراقاا.

باإضافة كلى الت ركات العرباة ال ي تةػددة لمػى السػا ة اإفراقاػة ،كالتػي تتنػكع بػاف الدبمك اسػاة
ال ررباػػة لمقػػكة النال ػػة ػػف أةػػؿ العػػكدة لثت ػػاد اإفراقػػي ،كالرقابػػة ال ص ػراة السػػكداناة ال ي كثفػػة لكافػػة
أ داث دكؿ نبع ك صب نير الناؿ.

ت ثؿ ا اداكلكةاا فػي الصػراع ا فراقػي -اإسػرايامي الػة انتقػاؿ ػف التراػر كلػى الثبػات ،كىػذا

دشػػر رطاػػر ،لػػاس فقػػط لمػػى اسػػت ارراة ىػػذا الص ػراع ،كان ػػا بئدرالػػو فػػي ر مػػة التصػػعاد ال سػػت ر،

قصػد بيػػذا ،تراػػر ةػػكىر ال ركػػة الصػػياكناة ػػف ركػػة لم اناػػة كلػػى ركػػة صػػياكناة سااسػػاة-داناػػة.
ي
كا ى
كاذكر لبد الر ف أبك لرفػة س كانػت الصػياكناة ػف سىرتػزؿس كلػى سبػف يكراػكفس لقاػدة لم اناػة ب تػة،

لكف ػرب زاػراف  1967رمقػت أرضػان صػال ة لظيػكر شػكؿ ةداػد ػف الصػياكناة كتطػكاره ،فأضػاؼ
العنصر الداني كلى الصياكناة لارمؽ صياكناة سااساة-داناة (أبك لرفة.)218 :1986 ،
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المبحث الثالث
تحديات ومكاسب التنافس الدولي واالقميمي في أفريقيا
تمييد
ريـ ال شاكؿ ال رتمفة التي تعاني نيا ال نطقػة ػف فقػر كأ ػراض كصػرالات كن ازلػات دارماػة

كدكلاػػة كترمػػؼ اقتصػػادم ،كت أنيػػا ظاػػت باىت ػػاـ كباػػر ػػف ةانػػب القػػكل الفالمػػة فػػي النظػػاـ الػػدكلي
اء أكاف رثؿ فترة ال رب الباردة أـ ا بعدىا.
سك ن
أرذت القػارة ا فراقاػة تكتسػب بعػدان اسػتراتاةاان ت ازاػدان فػي السػنكات القمامػة ال اضػاة لمػى الػريـ

ػف التي ػػاش كاإبعػػاد الػذم لانػػت نػػو فػي العقػػكد السػػابقة كتسػا ا بعػػد ر اػػؿ اتسػتع ار ا كركبػػي فػػي

الدكلاة لمػى لػدد ػف
القارة كضافةن كلى ال عطاات
ٌ
نتصؼ كأكارر القرف ال اضي ،ف رثؿ ت تع بيا ٌ
القػػكل العال ٌاػػة كتسػػا ا الصػػاف كالكتاػػات ال تٌ ػػدة ا راكاػػة كركسػػاا الػػدركؿ فػػي مبػػة تنػػافس ل ةػػز
كطت قدـ ليا ب ا ا قؽ صال يا ،كافتح ليا خفاقان لت قاؽ أكبر قدر ف ال كاسب.

أف نسػػبة ات تااطاػػات ػػف البتػػركؿ كالرػاز الطباعػػي فػػي القػػارة
كتشػػار العداػػد ػػف اإ صػػاياات ٌ
أف لػػددان
اإفراقاػػة خرػػذة فػػي الن ػػك فػػي ظػػؿ اتستكشػػافات التػػي أةراػػت لمػػى العداػػد ػػف دكؿ القػػارة ،كتٌ ٌ

أف ىن ػػاؾ العدا ػػد ػػف
ػػف ال نظ ػػات الدكلا ػػة ذات الص ػػمة ب س ػػايؿ ال ػػنفط كالر ػػاز الطباع ػػي تش ػػار كل ػػى ٌ
ال نػػاطؽ الراػػر كتشػػفة كلػػى ا ف كالتػػي ا كػػف أف ت تػػكل لمػػى ا تااطػػات كباػرة ػػف رػػاـ الػػنفط كالرػػاز
الطباعي ،ك ا ت تكل القارة اإفراقاة لمى كارد طباعاة كأكلاة أررل ضر ة اث تنتج القػارة اإفراقاػة
ػػا اقػػدر ب ػكالي  %80ػػف البثتػػاف ال نػػتج فػػي العػػالـ ،ك ػػا اقػػدر ب ػكالي  %40ػػف كنتػػاج ال ػػاس

العال ي ك ا اقػدر ب ػكالي  %25ػف كنتػاج الػذىب العػال ي ك  %27ػف الككبالػت ،أ ػا بالنسػبة ل ػكارد
ال ااه العذبة فتشار أيمب اإ صاياات كالتقدارات أف قارة أفراقاا ت تمؾ ا اقػدر ب ػكالي  4ختؼ كمػـ3

ػػف صػػادر ال اػػاه العذبػػة ال تةػ ٌػددة فػػي السػػنة ،أم ػػا اعػػادؿ ػكالي  %10ػػف صػػادر ال اػػاه العذبػػة
ال تةددة في كؿ العالـ (ال اج .)،

التنافس اإلقميمي في أفريقيا
 .8إيران في أفريقيا ..البحث عن موطئ قدم:
ترتكز السااسة الرارةاة اإاراناة لمى الساطرة لمى الدكؿ الفقارة كال ي ٌ شة ،كالتي ت تدكر في
الفمػػؾ الرربػػي ،بػػؿ تعارضػػيا فػػي بعػػض ا اػػاف سػػباب اقتصػػاداة أك أاداكلكةاػػة ،كلػػذلؾ تقػ ٌػدـ كا ػراف
سالدتيا كلى تمؾ الدكؿ ب رتمؼ الكسايؿ التػي ت تمكيػا فػي ترسػانتيا النال ػة كالصػمبة ػف أةػؿ كاةػاد
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أراض ةداػ ػػدة ليػ ػػا ،تسػ ػػاندىا فػ ػػي كاةيتيػ ػػا ػ ػػع الرػ ػػرب لتثباػ ػػت دلػ ػػايـ دكلتيػ ػػا فػ ػػي العػ ػػالـ (اتسػ ػػتاذ،
الدبمك اساة اتاراناة في القارة اتفراقاة.)2016/4/25 ،

ت ػػاكؿ كاػ ػراف المعػ ػب لم ػػى أكت ػػار اتستض ػػعاؼ كالتي ػػاش ػػع تم ػػؾ ال ػػدكؿ الص ػػرارة ،ب ػػزلـ أف

طيراف تراد كنشاء نظاـ لال ي ةداد أكثر لدتن ،اعت د لمى دكؿ لدـ اتن ااز فػي قمػب أفراقاػا ،لػذلؾ
فػػئف كاػ ػراف اكل ػػت بس ػػط نفكذى ػػا لم ػػى تم ػػؾ الػػدكؿ اليا ش ػػاة ف ػػي ا طػػراؼ ،ك ني ػػا بع ػػض دكؿ ةن ػػكب

الصػ راء اإفراقاػػة ،ك ػا تسػتيدؼ بصػػكرة راصػػة الػػدكؿ التػي ليػػا شػػالر عاداػة ػػع الكتاػػات ال ت ػػدة

كالرػػرب سػػباب سااسػػاة أك اقتصػػاداة ،فتقػػكـ ب دالبػػة أ ػػثـ تمػػؾ الػػدكؿ سااسػػاان بيػػدؼ كنشػػاء نظػػاـ

ل ػػال ي ب ػػداؿ ،كاقتص ػػاداان ب اكل ػػة ػ ٌػد ةس ػػكر التع ػػاكف اتقتص ػػادم عي ػػا ف ػػي العدا ػػد ػػف ال ة ػػاتت،
كبراصػػة الطاقػػة ،ػػف أةػػؿ اتسػػتفادة ػػف ال صػػادر الطباعاػػة لتمػػؾ الػػدكؿ ،كبراصػػة الاكراناػػكـ ،كتقػ ٌػدـ

نفطي ػػا رراصػ ػان ك قد ػػة لعق ػػد لثق ػػات قكا ػػة عي ػػا ،لك ػػف ب ػػالريـ ػػف ذل ػػؾ ف ػػئف ال س ػػالدات الرربا ػػة -

كبا رص ا راكاة  -لمكثار ف الدكؿ اإفراقاة ت تزاؿ تش ٌكؿ تػى ا ف ػاة انز قكاػان أ ػاـ نفػكذ كاػراف
في الدكؿ التي ت اكؿ طيراف رازلتيا ).( Fite, U.S, 2011: 19
تركزت الطموحات اإليرانية في أفريقيا عمى محورين:
)(Berman, Real Clear World, 24 May 2011
 المحور األول :ىك النشاط الدبمك اسي ،ف أةؿ لدـ لزلتيا كالتصكات ضدىا في ال نظ ػاتالدكلاة ،ك اكلة كنشاء نظاـ لال ي بداؿ ع القكل ال عاداة لمكتاات ال ت دة.
 المحـور الثـاني :ىػك ال ةػاؿ اتقتصػادم ،كتيػدؼ ػف رثلػو ال صػكؿ لمػى الاكراناػكـ لت كاػػؿبرنا ةيػا النػككم .لػذلؾ درمػت كاػراف فػي لعبػة كفراقاػة ػع ك تػؿ ػف الكتاػات ال ت ػدة (كاسػراياؿ)
ػف أةػػؿ الب ػػث لػػف الاكراناػػكـ كلػػف دكر تنػ واـ ىنػػاؾ ،اػػث كف كاشػػنطف ت ػػاكؿ ىػػي ا رػػرل
تقزاـ النفكذ اإاراني كا باط صفقات الاكراناكـ ،فا ا لدل (كسراياؿ) تػاراخ طكاػؿ ػف العثقػات
الدبمك اساة كاتقتصػاداة كا ناػة ػع الػدكؿ اإفراقاػة ،كتيػدؼ ةيكداتيػا الدبمك اسػاة الكاسػعة

ػدر انر
تكسػػع اإا ارنػػي ،كقػػد اسػػتطالت كا ػراف أف ت قػػؽ ػ ٌ
كالتاراراػػة فػػي أفراقاػػا كلػػى كلاقػػة ذلػػؾ ال ٌ
التكسع اإفراقي لمى ساب (اسراياؿ) ففي خذار /ػارس 2010اقتربػت كاػراف ػف
كاسب في
ٌ
كراتاناا ،كىػي ك ػدل ثػثث دكؿ لرباػة ليػا لثقػات دبمك اسػاة رسػ اة ػع (تػؿ أباػب) ،كذلػؾ

بعد ا قطعت كراتاناا لثقاتيا ع (كسراياؿ) بعد ا قا ت ب متيا ا رارة لمى يزة.
س

كفي أامكؿ /سبت بر  ،2011التقى الرياس اإاراني ا سبؽ سأ دم نةادس ع نظاره ال كراتاني

د كلد لبد العزازس ،كناقشا سبؿ التعاكف الثنايي ف رثؿ نظ ة ال دت ر اإسث ي ،ك ركة لػدـ

اتن اػػاز ،كألمػػف ال ػرياس ال كراتػػاني دل ػػو إا ػ ارف ،ك قٌيػػا فػػي الكصػػكؿ كلػػى الطاقػػة النككاػػة السػػم ٌاة،
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كتعيٌػػد نةػػاد بتعػػاكف اقتصػػادم ػػع كراتاناػػا ت اقػػكـ لمػػى «اسػػترثؿ ال صػػادر الطباعاػػة ثم ػػا افعػػؿ
الررب). (Iran, Mauritania call for enhanced ties 2011
كطبقان لةرادة اإاككنك است البراطاناة ،فقد قا ت كاراف بئةراء زاارات لمى ستكل الػكزراء أك

كبار ال سدكلاف لعشراف دكلة كفراقاة في لاـ  2009طبقان لمرراطة ا تاة:

خريطة النفوذ اإليراني في أفريقيا (المصدر(A Search for Allies 2010 :


المـون األحمـر :لمدكؿ التي ت اكؿ كاراف تقكاة نفكذىا اتقتصادم كالدبمك اسي فايا.

 النجمة السداسية :لمدكؿ التي زارىا كزار الرارةاة اإسرايامي أفاردكر لابر اف لاـ (.)2009

كض ة في تمؾ الرراطة تتراكح في كثافتيا ،كذلؾ الشكؿ ت اكرد
التعا ؿ اإاراني ع الدكؿ ال ٌ
لمتكسػع اإا ارنػي ػف أةػؿ تةسػاد
اكلة شراكة كاراناة ع أفراقاا ،كلكنو ا ثٌؿ ال اكتت ا ساساة
ٌ

ك ٌؿ
التكسػػعاة فػػي أفراقاػػا ف ػي،2009ك ػػا أنػػو فػػي أامػػكؿ /سػػبت بر ،2010استضػػافت
اتسػػتراتاةاة اإاراناػػة
ٌ
التكةػو اإا ارنػي ،ككػاف
طيراف دت انر لاػك اف لػف العثقػات اإاراناػة اإفراقاػة ىػدؼ كلػى التػركاج لػذلؾ
ٌ
ال ضكر لمى ستكل ردساء الدكؿ كالدبمك اسااف ،باإضافة كلى رةاؿ أل اؿ كقادة الثقافة كالفكر ف

 50دكلػػة كفراقاػػة ،كىػػك ػػا اد ٌكػػد أف النشػػاط اإا ارنػػي أكسػػع كثا ػ انر

ػػا قػػد اترامػػو الػػبعض ،فقػػد اسػػترؿ

ال ػرياس اإا ارنػػي سأ ػػدم نةػػادس قبػػكؿ الكثاػػر ػػف القػػادة ا فارقػػة ل ركػػة لػػدـ اتن اػػاز ،كاسػػتردـ ذلػػؾ
ال دت ر كسامة لمت ياد لم زاد ف التعاكف باف كاراف كأفراقاا ،كطرح فكرة ل ؿ نظاـ لال ي ةداد اعت ػد
لمى قكؽ الدكؿ كك ار تيا).(Zambelis, "Iran Deals itself into African Game 2011

كبالريـ ف زاادة كتارة التدارؿ اإاراني في أفراقاا فئف قدرتيا لمى نافسة القكل الررباة كالصاف في
القارة الس راء تعد

دكدة ،كذلؾ بسبب العداد ف العكا ؿ ،كىي(Fite, U.S 2011: 21):

 أوالً :كاػراف ت ت تمػػؾ ال صػػادر اتقتصػاداة ل ضػػاىاة ا ثػػر اتقتصػادم كالدبمك اسػػي كاإنسػػانيالذم تركتو الدكؿ الكبرل ال يت ة بأفراقاا ،كبراصة الكتاات ال ت دة كالصاف.
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 ثانيـــاً :بػػالريـ ػػف تر اػػب العداػػد ػػف الػػدكؿ اإفراقاػػة بػػالعركض اإاراناػػة لت سػػاف العثقػػاتاتقتصاداة ،فئنو ف يار ال ت ؿ أف تقػكـ الػدكؿ اإفراقاػة بعقػد لثقػة اقتصػاداة ػع طيػراف

كذا أدل ذلػؾ الػدلـ اإا ارنػي كلػى تقػكاض العثقػات ال كةػكدة سػبقان ػع القػكل ا ينػى كا كثػر

استق ار انر.

 ثالث ـاً :فػػئف تةػػارة السػػثح اإاراناػػة الس ػراة ،كلثقتيػػا ال عقػػدة بال اماشػػاات الع امػػة ليػػا ،أربكػػتلثقاتيا اإقما اة.

 رابعـــاً :الط ك ػػات اتقتص ػػاداة اإارانا ػػة ف ػػي أفراقا ػػا ةي ػػدة بس ػػبب ل ػػدـ التنظ ػػاـ اتقتص ػػادمالػػػدارمي لطي ػ ػراف ،كبسػ ػػبب الضػ ػػركط الرارةاػ ػػة كالعقكبػ ػػات ،فعػ ػػدـ ق ػػدرة طي ػ ػراف لمػػػى ت قاػ ػػؽ
شركلاتيا ال كلكدة سكؼ اددم بالضركرة كلى لرقمة ط ك اتيا اإفراقاة.
التكةػػو اتسػػتراتاةي إا ػراف فػػي أفراقاػػا ايػػدؼ با سػػاس كلػػى تقماػػؿ الضػػركط الدبمك اسػػاة
أف
ٌ
كاتقتصاداة ف الررب ،كل اكلة لقد ت الفات طكامة ا د ع دكؿ عارضة لمنظاـ العال ي ال الي.
التنافس االيراني اإلسرائيمي عمى أفريقيا:
نقمت كاراف (كاسراياؿ) العدكتاف المدكدتاف صػرالي ا الدبمك اسػي كلػى أفراقاػا فػي

اكلػة لمتػكدد

لمقػػارة بكػػؿ شػػيء ػػف التةػػارة كلػػى الػػركابط ا ناػػة فػػي كطػػار سػػعاي ا ل شػػد الػػدلـ دارػػؿ ا ػػـ ال ت ػػدة
كتكفد الدكلتاف رةاؿ السااسة كا ل اؿ ل رتمؼ أرةػاء القػارة إقا ػة لثقػات ةداػدة أك كنعػاش لثقػات

قاي ػػة بر ػةن ة كلػػة ػػف الصػػفقات تت ػراكح ػػف السػػثح كالز ارلػػة كلػػى تعيػػدات ببنػػاء سػػدكد كصػػفقات
نفطاة كأررل تتعمؽ بال ااة (ككالة ركاترز.)2010/7/13

كريـ اف التنافس لـ اصؿ كلى ستكل ال رب البػاردة ،اقػكؿ ال ممػكف كف أى اػة القػارة السػكداء

تت ازاػػد بالنسػػبة إاػراف ك(كسػراياؿ) كاػػركف أف الػػدكؿ ا فراقاػػة سػػتأرذ كػػؿ ػػا اعرضػػو الةانبػػاف .كب سػػب
ػاف سػا ة ال عركػة الرياسػة ىػي ا ػػـ
ال صػادر اإسػراياماة ،ك ػا قالػت صػ افة س اػداعكت ا ركنػػكتس ،ف ٌ
ال ت ػػدة اػػث ا كػػف ص ػكات أفراقاػػا كلػػددىا  53صػػكتا أ ػػداث فػػرؽ (ا تػػداـ الص ػراع بػػاف كس ػ ارياؿ
كااراف لمى النفكذ في أفراقاا).
زار الرياس اإاراني ا سبؽ س

كد أ دم نةادس ناةاراا التي استضافت ق ة ة كلػة الػدكؿ

الث ػػاني النا اػػة كالتػػي تتػػكلى كػػذلؾ الرياسػػة الدكراػػة ل ةمػػس ا ػػف ،كب سػػبو فػػاف أفراقاػػا ت ثػػؿ أكلكاػػة

لسااسػتو الرارةاػػة ،كقػػاـ بزاػارات تكػػررة لمقػػارة ،كقبػؿ ناةاراػػا كػػاف أ ػدم نةػػاد فػػي ػالي اػػث تعتػػزـ
كاراف بناء سد لتكلاد طاقة كيرباة ػف سػاقط ال اػاه ،كقباػؿ تصػكات ةػرل فػي الفتػرة ا راػرة فػي ا ػـ

ال ت دة زار الرياس اإاراني ا سبؽ س نةادس أكيندا مك ا بعركض لمنفط كطاقة التكرار .ك ا قاـ كػذلؾ
بزاػػارة السػػنراؿ التػػي اصػػفيا بأنيػػا بكابػػة كاػراف كلػػى أفراقاػػا ،ك اػػث أقػػاـ صػػنع كا ارنػػي .كريػػـ فشػػميا فػػي
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كسب تأااد الدكؿ ا فراقاة ثثثة ا لضاء في ةمس ا ف في التصكات لمى العقكبات ،كتٌ أف نةاد

اسػػتقبؿ اسػػتقباتن ػػافثن ػػف السػػنراؿ كلػػى زا بػػابكم ك ظاػػت كا ػراف بتأااػػد لبرنا ةيػػا النػػككم ػػف ةانػػب
بعػ ػػض الػ ػػدكؿ ا فراقاػ ػػة

)فضػ ػػا ة ..كا ػ ػراف تيػ ػػا ف لمػ ػػى أفراقاػ ػػا بالسػ ػػثح كال رػ ػػدرات كالتشاػا ػ ػػع،

).)ALWATANELARABY/posts

كب سب الص افة العبراة فئ ٌف ال مبة الةداػدة لمصػراع اإسػرايامي اإا ارنػي ىػك ديشػقر ،اػث
ا ػػدكر ب ػػاف ال ػػدكلتاف صػ ػراع دبمك اس ػػي لمت ػػأثار اس ػػتراتاةاا لم ػػى ال ػػدكؿ ا فراقا ػػة ،كب س ػػب ال ص ػػادر

فاف الة يكراة اإسػث اة اإاراناػة تػرل فػي القػارة السػ راء ىػدفان اسػتراتاةاان ػف
السااساة في (تؿ أباب) ٌ
الدرةػػة ا كلػػى كتقػػكـ بترصػػاص ال بػػالد الطايمػػة لثسػػتث ار فػػي الػػدكؿ لكسػػب كدىػػا ،كزادت ال صػػادر

لانيا قايمة ٌانو التقػى السػفار اإسػرايامي فػي ديشػقر ،سداناػاؿ سػعدمس بنايػب كزاػر الرارةاػة اإا ارنػي،
الػػذم كػػاف فػػي زاػػارة رس ػ اة لمدكلػػة ال ػػذككرة كدارت باني ػػا عركػػة دبمك اسػػاة ،ك ٌف اإلػػثـ ال مػػي فػػي
ديش ػػقر ت ػػابع ل ػػف كث ػػب الزا ػػارتاف ككتب ػػت ا ػػدل الصػ ػ ؼ ف ػػي لنكاني ػػا الػ ػرياس :تع ػػادؿ ب ػػاف ااػ ػراف

اف ااراف اسػتث رت اكثػر ػف ايػة ماػكف
ك(كسراياؿ) .كنقؿ ال راسؿ السااسي لف ال صادر ذاتيا قكليا ٌ
دكتر في ديشقر ،كىك بمد كبار بالنسبة ليذه الدكلة التي تصنؼ في ال كاف الػ 12ف الدكؿ ا كثر

اف صػ ٌػناع الق ػرار فػػي ديشػػقر كلػػدكا السػػفار
فق ػ ار فػػي العػػالـ ،كلمػػى الػػريـ ػػف ذلػػؾ قالػػت ال صػػادر ٌ
اإسرايامي باف اكاصمكا التصكات لةانب (كسراياؿ) في ا ـ ال ت دة كفي ال دسسػات الدكلاػة ا رػرل،
كذلػػؾ لمػػى الػػريـ ػػف الضػػركطات اإاراناػػة كالعرباػػة التػػي ت ػػارس لمػػى ىػػذه الدكلػػة التػػي اصػػؿ لػػدد

سػػكانيا كلػػى ن ػػك  20ماػػكف ػكاطف ،ةػػدار بالػػذكر ك ٌف كزاػػر الرارةاػػة اإس ػرايامي سأفارػػدكر لابر ػػافس
ك ة كلة ف رةاؿ ا ل اؿ قا كا بةكلة ش مت ر س دكؿ كفراقاة في أامكؿ /سبت بر 2009تطمعاف
ل ش ػػد التأاا ػػد الدبمك اس ػػي كلص ػػفقات ا ل ػػاؿ ،كفا ػػا اتعم ػػؽ بال س ػػالدات ت ػػركج ال كك ػػة اإسػ ػراياماة
لربراتيا في الص ة كزرالة ا رض القا مة .كفي شرؽ أفراقاػا تشػعر (كسػراياؿ) بػالقمؽ ػف اإسػث ااف

في الصك اؿ ،كنقمػت الصػ افة لػف سةػاؾ ركزاػف سريػاس ال ػدت ر الايػكدم ا راكػي الػذم اع ػؿ لمػى

شػػد تأااػػد قػػادة أفراقاػػا قكلػػو ك ٌف (كس ػراياؿ) كالكتاػػات ال ت ػػدة ت تأرػػذاف التيداػػد الػػذم ت ثمػػو كا ػراف فػػي
أفراقاا بةداة كافاة ،كزاد :ت نراد أف نرل أفراقاا تت كؿ كلػى تربػة رصػبة لم تشػدداف ،لػذلؾ ت ثػؿ كاػراف
شكمة ،لمػى ػد تعباػره .كذكػر أف تصػكات ا فارقػة لصػالح العقكبػات كػاف ب ثابػة كشػارة كاضػ ة لمػى

أف الزل ػػاء اتفي ػػكف أكة ػػو القص ػػكر ف ػػي الكق ػػكؼ كل ػػى ةان ػػب كاػ ػراف كاى ا ػػو أف اككنػ ػكا ػػع (كسػ ػراياؿ)
كالكتاات ال ت دة في ال ستقبؿ( .ص افة سكداف سفارم.(2011/ 11/ 20 ،

أف (كس ػراياؿ) رأت فػػي كا ػراف كسااسػػتيا فػػي افراقا ػا تيداػػدان باش ػ انر ل صػػال يا اتسػػتراتاةاة فػػي

القػػارة ،تلتبػػارات اقتصػػاداة كتةاراػػة ،كذ ت ػػاكؿ (كس ػراياؿ) أف تبنػػي لمػػى تقالاػػد لصػػرىا الػػذىبي فػػي
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أفراقاا ،اث ت اكؿ (تؿ أباب) ف رثؿ تبنايا بدأ شد ا طراؼ كلى رمؽ بدر لمتكتر كالصػراع لمػى

أطراؼ النظاـ اإقما ي العربي في ال ًةكار اإفراقي.
 .2العالقات المصرية األفريقية:

نة ت صر في استعادة دكرىا الراادم في القارة الس راء ،رثؿ فتػرة كةاػزة ،بسػبب ػا أطمػؽ

لماو صطمح سالقكة النال ةس .كتعت ػد صػر فػي سػعايا كلػى اسػتعادة دكرىػا الراػادم لمػى ةكانػب ياػر
سااساة ،نيا تنظاـ دكرات تدراباة لم سدكلاف كالنشطاء كالصػ افااف كاإلث اػاف ا فارقػة ،كلػى ةانػب

تنظ ػػاـ دكرات تدرابا ػػة ف ػػي ة ػػاتت الص ػػنالة كالز ارل ػػة ك اا ػػة الباي ػػة ،فض ػ نػث ل ػػف تنظ ػػاـ زا ػػارات أك
اسػػتقباؿ كفػػكد شػػعباة ػػع الػػدكؿ ا فراقاػػة (لبػػد ال فػػاظ ،ص ػر تسػػتعاد راادتيػػا فػػي أفراقاػػا ،بػ ػ “القػػكة

النال ة.)2015/2 ،
كةكدا ػػا ،ف ػػث تن اػػة قاقا ػػة ب ص ػػر دكف تن ا ػػة قاقا ػػة ب ػػدكؿ الق ػػارة
تنت ػػي ص ػػر كل ػػى أفراقا ػػا
ن
الس راء ،كذلؾ لتأ اف دكد صر الةررافاة كترساـ كازاف القػكل أكت ،كتنطثقػة اقتصػاداة فالمػة ػف
رثؿ تةارة رارةاة نشطة ع دكؿ الةكار راصةن كدكؿ العالـ بكةو لػاـ .كف البعػد ال صػرم ا فراقػي
شيد فترات تقارب كفترات تبالد أثرت بشكؿ أك بأرر لمى التطكر اتقتصػادم ال صػرم فػي ال قبػة ػا

باف ثكرتي ت كز/اكلاك ككانكف الثاني/كاناار ،لذا سنتتبع فػي تمػؾ الكرقػة الب ثاػة تمػؾ ال قػب ػف رػثؿ

استعراض

طات تاراراة في التاراخ ال صرم ال داث ،ع

اكلة تقاػاـ سػتقبؿ العثقػات ال صػراة

ا فراقاػة بعػد ثػكرة  25كػانكف الثاني/انػاار  2011ك ػػدم انعكػاس ضػعؼ العثقػات ال صػراة ا فراقاػػة
كتةاىػػؿ دكؿ القػػارة لبػػركز شػػكمة سػػد النيضػػة لمػػى سػػرح العثقػػات ال ص ػراة ا ثاكباػػة ،كلػػذلؾ ػػرت

العثقػ ػػات ال ص ػ ػراة اإفراقاػ ػػة كأىػ ػػـ ىػ ػػذه ال طػ ػػات ،تك ػ ػػف لمػ ػػى الن ػ ػػك ا تػ ػػي( :سػ ػػثـ ةػ ػػازم،
سثكرة 25اناار ك ستقبؿ السااسة الرارةاة تةاه دكؿ كض الناؿ)
 .8فترة االنفتاح االقتصادي ()8118 – 8128
الع ؿ بسااسات (اتنفتاح اتقتصادم) ،كفايا ةرل ك داث ت كؿ ةػذرم فػي الػنظـ كالسااسػات

اتقتصػػاداة ،ككانػػت أبػػرز ث ػػح ىػػذه ال ر مػػة الت ػػكؿ لػػف نظػػاـ الترطػػاط الشػػا ؿ ،كاسػػتبدالو بب ػ ار ج
سنكاة في شكؿ رطط ت ركة ،كاتسػتعانة بػرأس ال ػاؿ العربػي كا ةنبػي فػي التن اػة ػف رػثؿ قػكاناف

اتنفتػػاح اتقتصػػادم ،كقػػد ت قػػؽ عػػدؿ ن ػػك سػػنكم رتفػػع رػػثؿ تمػػؾ الفت ػرة كصػػؿ كلػػى  % 9.8كلكنػػو
ارتبط بالن ك في القطالات الرد اة دكف اإنتاةاة ،لمى الريـ

ا ت قؽ ف كاسب ل صر في بدااة

فترة كـ السادات كالدلـ ا فراقي ل صػر ضػد ات ػتثؿ اإسػرايامي كت أف السػنكات ا راػرة ػف كػـ

السادات شيدت نكلان ػف التػكتر بػاف صػر كدكؿ ػكض الناػؿ ،كثػر اقتػراح السػادات بئ كاناػة تكصػاؿ
ااه الناؿ (إسراياؿ) ف أةؿ رم ص راء النقب كالقدس ،لتصبح ااه الناؿ لمى د تعباره ىػي سخبػار

ز زـ لكؿ ال د ناف با دااف الس اكاة الثثثةس (أبك العاناف ،ركز الب كث اتفراقاة .)2002،
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ثانية إلى االقتصاد الموجو ()8115 -8118
 .2العودة ً
بعػػد سااسػػة البػػاب ال فتػػكح التػػي تبناىػػا السػػادات كزاػػادة اتنػػد اج فػػي اتقتصػػاد العػػال ي تػػى

أكارر العاـ  ،1981شيد اتقتصاد ال صرم ارتثتت ىاكماة ل اقة فػي بناػة اتقتصػاد ال صػرم ك ػا
ترتػػب لمايػػا ػػف ضػػعؼ ا داء اتقتصػػادم كال ػػالي ػػع تفػػاقـ ا ز ػػة اتةت الاػػة كالسااسػػاة فػػي الػػبثد،

ككصكؿ البثد كلى افة اإفثس كاتنياار اتقتصادم (التكني ،برنا ج اإصثح اتقتصػادم كالتكاػؼ

الياكمي في صر رثؿ الفترة .)1990:2003

لذا شيدت باية اتقتصاد ال صػرم العػكدة لمترطػاط القػك ي الشػا ؿ ،كلكػف بصػكرة رتمفػة ػف

رثؿ كلراء نظاـ الترطاط ال ركزم كاتستعاضة لنو بأسمكب الترطاط القطالي ،ك كاصمة السػار فػي
سااسة اتنفتاح اتقتصادم كتشةاع اتستث ار ،ككانت التن اة اتقتصاداة لمى ق ػة ىػذا ال شػركع ،لػذا

كانت الدلكة لعقد ال دت ر اتقتصادم في شباط/فبراار 1982لت داد ف أاف ككاؼ تبدأ سارة التن اػة

ف ػػي صػ ػػر ،كلقػػػد سال ػػػدت ر اتقتص ػػادم القػػػك يس الػ ػػذم ت أرسػ ػػو الػ ػرياس الس ػػابؽ س س ػػني بػػػارؾس فػػػي
شػػباط/فبرار  ،1982كضػػـ عظػػـ التاػػارات الفكراػػة كال ػػدارس اتقتصػػاداة ال ص ػراة كصػػااية الرطػػة
الر ساة الثاناة  82/1983كلى  86/1987كالتي لـ تكف سكل
الة اتنياار التي بمريا اتقتصاد ال صرم في

اكلة نظ ة ف ةانب الدكلة لكقؼ

اكلة إرراج اتقتصاد ال صرم ف أز اتو كلثراتو.

ان سر الدكر ال صرم تةاه أفراقاػا ،كتمػؾ ال ر مػة تتبمػكر كتظيػر ةماػان بشػكؿ أكضػح نػذ لػاـ

 1977اث أف بادرة السثـ ال صراة التي قاـ بيا الرياس السادات بزاارتو لمقػدس لػاـ  ،1977ك ػا
ترتب لمايا بعد ذلؾ ف تكقاع عاىدة السثـ ال صراة اإسراياماة لاـ ،1979كانت العا ػؿ ا ساسػي
الذل أدل كلى تراارات سمباة لمرااة لمى الدكر اإقما ي ال صرم في أفراقاػا ،ب اػث ا كػف القػكؿ بأنيػا
ت ثؿ بدااة ر مة داثة  ،كذلؾ ف رثؿ الدايرة العرباة التػي قطعػت لثقتيػا ب صػر ،كالتػي كػاف ليػا
أثر سمبي لمى لثقة صر بالدايرة ا فراقاة ،كلـ تست ر لثقة صر سكل دكلتاف في نطقة كض

الناػػؿ كشػػرؽ أفراقاػػا ،ى ػػا السػػكداف كالصػػك اؿ كدكلػػة كا ػػدة ػػف شػػبو الةزاػرة العرباػػة ىػػي يل ػػاف فضػػث
لف نظ ة الت رار الفمسطاناة ا ر الذل سبب ارتباكان لمػدكر اإقما ػي ال صػرم بكةػو لػاـ )التػكني ،
.)2003 – 1990

 .8مسارات إصالحيو (:)2550 – 8115
ت ا ػػزت تم ػػؾ ال ر م ػػة كراص ػػة ف ػػي بداا ػػة التس ػػعانات باتس ػػتقرار النس ػػبي لثقتص ػػاد ال ص ػػرم،

كت قاػػؽ عػػدتت ن ػػك تكازنػػة ،كارتفػػاع ت ػكاؿ فػػي قا ػػة ات تاػػاطي النقػػدم ا ةنبػػي ،كاسػػتقرار سػػعر

صرؼ الةناو أ اـ الع ػثت ا ةنباػة ،فضػثن لػف تدشػاف لػدد كباػر ػف ال شػاراع اإنتاةاػة كالرد اػة،
كاتتةاه كلى بناء ال زاد ف ال ػدف الةداػدة أبرزىػا فػي ىػذه ال ر مػة (القػاىرة الةداػدة) ،اػث تػـ تطباػؽ
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سكرشةس كصثح قد يا صندكؽ النقد الدكلي ت ثمة فػي برنػا ج اإصػثح اتقتصػادم كالتكاػؼ الياكمػي،

لمى الريـ ف التص اح الةزيي الذم أ دثو برنا ج اإصثح اتقتصادم كالتكاؼ الياكمػي ػف رػثؿ

ارتفاع صامة اإارادات كترفاض اإنفاؽ العاـ ،كت أف ىذا الكضع لـ ادـ طكاث اث كاةو اتقتصاد

ال صرم رككد نذ لاـ 1999ك تى لاـ 2003كالتي ترةع ةزياا كلى الصد ات السػمباة التػي كاةييػا
اتقتصػػاد ال صػػرم فػػي أكارػػر التسػػعانات ،ثػػؿ أز ػػة سػػكؽ خ ػػاؿ لػػاـ 1997كالتػػي أدت كلػػى ىػػركب
ردكس ا كاؿ ا ةنباة ف صر ،ككذلؾ ادث ا قصر اإرىابي الذم رفض ف لايدات السػاا ة،

كتدىكر أسعار البتركؿ العال اة كانرفاض ت كاثت ال صرااف بالرارج ،كؿ ىذه ا سػباب كانػت سػالبو
لمى ا ادم العا مة كرمفت الة ف ات تقاف اتةت الي كارتفاع ل عدتت البطالة ت ثػؿ فػي اتنػد اج

ال صػػرم ػػع الس ػكاؽ ا فراقاػػة ،فقػػد انض ػ ت صػػر ،ك كؿ ػرة ،لتة ػػع اقتصػػادم أفراقػػي فرلػػى فػػي
زاراف/اكنا ػػك 1998كارت ػػارت نطق ػػة ش ػػرؽ كةن ػػكب الق ػػارة COMESA،أك الس ػػكؽ ال ش ػػتركة لش ػػرؽ

كةنكب أفراقاا كىك التة ع الذل اضـ العشراف دكلة ىي صر كالسكداف كأثاكباا كاراتراا ،كاناا ،تنزاناا
الككنرك الدا قراطاة ،أكيندا ،ركاندا ،بكركندل ،اتكل ،زا بػابكل ،نا اباػا ،أنةػكت ،سػكازاثند ،بتسػكانا،

كراشاكس ،ةزر الق ر ،ساشؿ .كبانض اـ صر ليذا التة ع فئنيا درمػت ر مػة ةداػدة فػي لثقاتيػا
ا فراقاػػة كبراصػ وػة لمػػى الصػػعاد اإقما ػػي الفرلػػي اػػث تقبػػؿ صػػر لمػػى ركػػة تفالماػػة اند اةاػػة فػػي
ال ةاؿ اتقتصادم ع ن ك  19دكلة أفراقاة كلرباة في اإقماـ (التكني.)30 -15 :2004 ،
 .8األداء القطاعي وبوادر ثورة يناير (:)2588 – 2550
ر ػػثؿ ى ػػذه ال ر م ػػة أك ػػدت نت ػػايج ا داء اتقتص ػػادم كال ػػالي كة ػػكد تباان ػػات ف ػػي نت ػػايج ا داء

القطالي ،فقد تعرض سعر صرؼ الةناو ل الة ف التذبػذب بػدأت باتنرفػاض ،ثػـ ػا لبثػت اف اسػتقر
لنػ ػد ػػد ( 6.25ةنا ػػو قاب ػػؿ ال ػػدكتر ا راكػ ػي) ،ػػع ارتف ػػاع ع ػػدؿ الن ػػك ل ػػاـ  2007ال ػػي ػ ػكالي

 ،%7.1كارتفاع الناتج ال مى اإة الي بتكمفة لكا ؿ اإنتاج كلى  684.4ماار ةناػو ،ارتفعػت قا ػة
الةناو أ اـ الع ثت ا ةنباة لا قؽ تكسط سعر صرؼ الةناو  5.4أ اـ الدكتر ،كشيدت تمػؾ الفتػرة

أاضان بدء الع ؿ بنظاـ ضرابي ةداد .فقد أدل تزااد عدتت التضرـ كلى ارتفالات تكالاة فػي أسػعار
السػػمع كالرػػد ات ،كارتفػػاع فػػي نسػػبة الفقػػر ،كبػػدء ػػاتت الترىػػؿ اتةت ػػالي الناتةػػة لػػف اإرفػػاؽ فػػي
تكظاؼ ناتج عدتت الن ك في رد ة عالةة شاكؿ ال ةت ع ،ريـ ارتفاع عدؿ الن ك كالذم ترطػي
اةز اؿ  %7كت أف ث ار الن ك لـ تكزع بصكرة لادلة باف أبناء الشعب ال صرم ،ك ا ت قؽ ف ن ك

رػػثؿ العشػػر سػػنكات ا را ػرة ػػف كػػـ بػػارؾ ذىب ػػت سػػدل ،فقػػد اسػػت ر اترتفػػاع فػػي أسػػعار الس ػػمع
كالرػػد ات ،كارتفػػاع عػػدتت الفقػػر ،كا اػػة ،كالبطالػػة ،كانتشػػار العش ػكاياات ،كتػػدني سػػتكم الرػػد ات

الص اة كالتعما اة ،كبدت ث ح تفشػي الفسػاد كال سػكباة كات تكػار كاضػ ة فػي ل ماػات ترصػاص

ا ارضػػي كاإنتػػاج الصػػنالي كالقػػركض البنكاػػة ..كت ػكازل ػػع ذلػػؾ الزاػػادة الكبا ػرة فػػي تعػػداد ،السػػكاف
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فتكالبت العكا ؿ اتةت الاة السمباة الناتةة لف الشعكر بعدـ اتستفادة ف ت قاؽ عدتت ن ػك ةاػدة،

كانسػػداد ا فػػؽ فػػي ػػدكث ت ػػكؿ كاةػػابي سػػتقبمي ،فػػأدل ذلػػؾ رػػركج شػػباب ثػػكرة كػػانكف الثاني/انػػاار
طػػالباف س لػػاش – راػػة – لدالػػة اةت الاػػةس كىػػي قػػكؽ شػػركلو ترفػػع فػػي ياػػر ناسػػبات الثػػكرات

كلكػػف دفػػع القيػػر اتةت ػػالي كلػػى رػػركج الشػػارع لتمباػػة تمػػؾ ال طالػػب ككقػػؼ النيػػب الػػذم ػػدث لثػػركات

الشعب ال صرم ( ناؿ ،ال كار ال ت دف ،العدد.)2014 :4348

استك ات ل اكلة اتند اج بالتة عات اتقتصاداة بالقارة فقد تكةت رثؿ ىذه ال ر مة بػدركؿ

ص ػػر تة ػػع دكؿ الس ػػا ؿ ل ػػاـ  ،2006ككان ػػت ػػف قب ػػؿ ق ػػد انضػ ػ ت كل ػػى الس ػػكؽ ال ش ػػتركة لمش ػػرؽ
كالةنػػكب ا فراقػػي (كك اسػػا) لػػاـ  ،1998فضػػث لػػف شػػاركتيا فػػي كطػػثؽ بػػادرة ال شػػاركة الةداػػدة

لتن اػة أفراقاػػا (نابػػاد) لػػاـ  .2001ك ػا ت ثػػؿ صػػر كا ػػدة ػف ر ػػس دكؿ أفراقاػػة تيسػػيـ بنسػػبة %75
ف ازاناة اتت ػاد اإفراقػي ،كبعػد ثػكرة كػانكف الثاني/انػاار شػيدت العثقػات ال صػراة ا فراقاػة تطػك انر

اء أكػػاف لمػػى ال سػػتكل الرسػ ي أـ الشػػعبي ػػف أةػػؿ لػػكدة العثقػػات كلػػى سػػارىا الصػ اح كلمتأكاػػد
س ػك ن
لمػػى اليكاػػة ا فراقاػػة ل صػػر ،ككانػػت مفػػات سػػد النيضػػة ،كتعزاػػز التةػػارة كاتسػػتث ارات ال صػراة فػػي
أفراقاػ ػ ػػا لمػ ػ ػػى رأس أكلكاػ ػ ػػات القضػ ػ ػػااا التػ ػ ػػي تػ ػ ػػـ ب ثيػ ػ ػػا ػ ػ ػػع ال سػ ػ ػػدكلاف ا فارقػ ػ ػػة ( نػ ػ ػػاؿ ،ال ػ ػ ػكار

ال ت دف.)2014:

أزمة سد النيضة وتراجع الدور المصري بالقارة السمراء:
تعالػػت بعػػض ا صػكات التػػي تطالػػب بئلػػادة تكزاػػع اػػاه نيػػر الناػػؿ كتسػػعار اػػاه الناػػؿ ،اػػث
صر ت كثاكباا بعز يا استك اؿ قيا السػاادم كالتعا ػؿ ػع ا نيػار النابعػة ػف أ ارضػايا ب ػا اتفػؽ ػع
صال يا ،ك ا شرلت بعد ثكرة كانكف الثاني/اناار في بناء سد النيضة ا ثاكبي كالذم اقع الاا

ؿ

تبا ث ع الةانب ال صرم ،أف تمؾ ا ز ة تعكد با ساس كلى اإى ػاؿ ال قصػكد كال تع ػد تةػاه القػارة
ا فراقاػػة كراصػػة فػػي نيااػػة ليػػد السػػادات كاقت ار ػػو بئ كاناػػة تكصػػاؿ اػػاه الناػػؿ (إس ػراياؿ) ،ك ػػا زاد

التةاىؿ لمقارة ا فراقاة ،كبراصػة الػدايرة اإثاكباػة بعػد

اكلػة اتيتاػاؿ الشػيارة لمػرياس بػارؾ بػاداس

أبابا.
كف تطػػكر صػػر اتقتصػػادم رػػثؿ نصػػؼ قػػرف ػػف الز ػػاف تػػـ فػػي كطػػار فتػرات تبالػػد كتقػػارب

ف دكؿ القػارة ا فراقاػة ،قػد ترمػؿ تمػؾ الفتػرة ار ػؿ ػف اإى ػاؿ ال تع ػد لمقػارة ا فراقاػة كتصػرا ات،
يار سدكلة ،لمى ستكل الردساء ساى ت في فصؿ صر لف دكرىا اإقما ي ،كلػـ اعػد سػكم ال ػؿ

التن ػػكم ك ػػد اػػد العػػكف أ ػػاـ صػػر لمعػػكدة كلػػى دكؿ القػػارة الس ػ راء ك ػػؿ ال شػػاكؿ العالقػػة ب ػػا ا قػػؽ
ال صالح التن كاة ال شتركة.
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 .0العالقات السعودية األفريقية:
 العالقات التاريخية بين السعودية وأفريقيا:شيد العثقػات الرارةاػة لم مكػة العرباػة السػعكداة نػذ تأساسػيا لمػى اػد ال مػؾ ال دسػس سلبػد

أفقاػػا ك أرسػ نػاا تفرضػػو التبػػارات كػػكف ال مكػػة دكلػػة
العزاػػز بػػف لبػػد الػػر ف خؿ سػػعكدس ك تػػى ا ف ن ػكان ن
ػاكاا كلال نا ػػا ،كتكةيي ػػا ة كل ػػة ػػف ال ب ػػادو كالق ػػاـ كال ث ػػؿ العما ػػا الت ػػي
كرا ػػة كس ػػث ناا كلر نبا ػػا كأس ػ ن
تست دىا ف دانيا اإسث ي ال ناؼ ك ف أصالتيا العرباة.

كقػػد أكلى ػت ال مكػػة لعثقاتيػػا الرارةاػػة ػػع دكؿ كشػػعكب القػػارة اإفراقاػػة أى اػػة بالرػػة ت مايػػا التبػػارات
سػػف الة ػكار كك ػػدة الػػداف كالمرػػة كال صػػار كال صػػالح ال شػػتركة ،ك ػػا امػػي( :العثقػػات التاراراػػة بػػاف

ال مكة العرباة السعكداة كأفراقاا كسبؿ تعزازىا)http://portaltest. /20713 ،

 -أوالً :في ةاؿ تعزاز العثقات الدبمك اسػاة كالقنصػماة ،نػذ ليػد ال دسػس ،كفػي العػاـ 1934

تػػـ افتتػػاح أكؿ سػػفارة أفراقاػػة فػػي ال مكػػة لدكلػػة أثاكباػػا ،ك نػػذ ذلػػؾ ال ػػاف تستضػػاؼ ال مكػػة

سفارات كبعثات دبمك اسػاة لة اػع دكؿ القػارة اإفراقاػة ،ك ػا تكفػد كلػى ة اػع دكؿ القػارة بعثػات

دبمك اساة كقنصماة داي ة.

ثانيــا :فػػي ةػػاؿ تبػػادؿ الزاػػارات الرسػ اة كالكداػػة بػػاف مػػكؾ ال مكػػة العرباػػة السػػعكداة ك مػػكؾ
ً
كردساء ة اع الدكؿ اإفراقاة ،ك نذ الزاارة التاراراػة التػي قػاـ بيػا ال مػؾ ال دسػس لبػد العزاػز
كلػػى صػػر لمقػػاء الػرياس ا راكػي سركزفمػػتس فػػي  14شػػباط/فبراار  ،1944قػػاـ مػػكؾ ال مكػػة
لبد العزاز كأبنػاده :سػعكد ،كفاصػؿ ،كرالػد ،كفيػد ،كلبػد ا﵀ بعشػرات الزاػارات كلػى ة اػع دكؿ

القػارة اإفراقاػة ،ك ػا اسػتقبمكا فػي ال مكػة ة اػع كػاـ دكؿ أفراقاػا فػي يػات الزاػارات لمتبا ػث
كؿ ػا ايػـ دكؿ كشػعكب القػارة اإفراقاػة ك ػا اعػزز العثقػات بػاف ال مكػة العرباػة السػعكداة،

كة اع دكؿ القارة اإفراقاة.
 ثالثاً :في ةاؿ تدلاـ أكاصر العثقات السعكداة اإفراقاة كتعزازىا كفي نطاؽ العثقػات ياػرالدبمك اسػػاة كرػػثؿ العيػػد ال ازىػػر لرػػادـ ال ػػر اف الش ػرافاف ال مػػؾ سلبػػد ا﵀ ابػػف لبػػد العزاػػزس

تتع ػػؽ العثقػػات السػػعكداة اإفراقاػػة أرسػػاان بش ػ كليا كافػػة ةكانػػب العثقػػات الدكلاػػة اتقتصػػاداة
كال الا ػػة كالعم ا ػػة كالتعما ا ػػة كالثقافا ػػة كاإلث ا ػػة كاتةت الا ػػة كص ػػكتن كل ػػى عالة ػػة ارػ ػػتثؿ

ا كضػ ػػاع ال عاشػ ػػاة ك ش ػ ػػاكؿ كل ػ ػكارض الباي ػ ػػة كنقػ ػػص الر ػ ػذاء كل ػ ػػثج ا ػ ػراض الكبايا ػ ػػة،

كال سػػتكطنة لكثاػػر ػػف الشػػعكب اإفراقاػػة التػػي ت ػػدىا ال مكػػة بػػال نح كال سػػالدات اإنسػػاناة

بتكةاػػو ػػف رػػادـ ال ػػر اف الش ػرافاف ب اػػث لػػـ تعػػد العثقػػات السػػعكداة الرارةاػػة بػػدكؿ القػػارة
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اإفراقاػػة تتكقػػؼ لنػػد ػػدكد العثقػػات الدبمك اسػػاة بػػؿ أصػػب ت ذات ةػػذكر كركافػػد فػػي كافػػة
ةاتت الصداقة كالتعاكف (العثقات التاراراة باف السعكداة كأفراقاا كسبؿ تعزازىا).

 أىداف التوجو السعودي نحو أفريقيا:ث ػػة أىػػداؼ تفسػػر ت ازاػػد اتىت ػػاـ السػػعكدم بػػالت رؾ ن ػػك القػػارة ا فراقاػػة ،كتعزاػػز لثقتيػػا ػػع

دكليا ،ك ف بانيا ا تي ( :راؾ دبمك اسي :أىداؼ التكةو السعكدم ن ك قارة أفراقاا)

 .1مواجيـــة النفـــوذ اإليرانـــي فـــي أفريقيـــا :تسػػعى ال مكػػة العرباػػة السػػعكداة كلػػى كاةيػػة النفػػكذ
اإا ارنػػي ال ت ازاػػد فػػي القػػارة ا فراقاػػة ،اػػث ققػػت طي ػراف كةػػكدان سااسػػاان كاقتصػػاداان ػػدث انر فػػي
القارة ،كاست رت في نشر ال ذىب الشاعي فايا ،كتأساس أذرع سااساة ليا كانشػاء نسػخ أفراقاػة
ػػف “ ػػزب ا﵀ المبنػػاني” ،كفػػي ىػػذا اإطػػار ،ت ركػػت الراػػاض لمػػى

ػػكراف ،أكلي ػػا ت ةػػاـ

الكةػكد السااسػي إاػراف فػي بعػض الػػدكؿ ا فراقاػة ( الػة السػكداف) ،كالثػاني

الشاعاة ال تناثرة بالقارة في كؿ ف كاناا كتنزاناا كناةاراا كالسنراؿ كيارىا.

اصػرة الةاػػكب

 .2التعاون في مجال مكافحة اإلرىـاب :تعتبػر كاف ػة اإرىػاب أ ػد أىػـ دكافػع الت ػرؾ السػعكدم
في أفراقاا ،راصةن ػع انتشػار رػاطر التطػرؼ كاإرىػاب فػي ال نطقػة .لػذلؾ اػأتي ىػذا ال مػؼ
لمػػى رأس القضػػااا

ػػؿ اتىت ػػاـ ال شػػترؾ فػػي العثقػػات السػػعكداة – ا فراقاػػة ،كت داػػدان ػػع

الدكؿ التي تعاني كةكد التنظا ات ال سم ة كال تطرفػة ،ثػؿ ناةاراػا (بككػك ػراـ) ،كالصػك اؿ

(الشباب ال ةاىداف).
 .8تنويع خارطة الحمفاء اإلقميميين :تيدؼ السعكداة ف كراء اتنفتاح لمى القارة ا فراقاة تنكاػع
رارطة ت الفاتيا اإقما اة ،راصةن أف القارة الس راء ت تؿ ال رتبة الثاناػة بػاف الكتػؿ التصػكاتاة

فػػي الة عاػػة العا ػػة لأل ػػـ ال ت ػػدة ،ك ػػا لػػدايا الاػان قعػػداف ياػػر داي ػػاف ( :صػػر ،كالسػػنراؿ)

ػداث

كاضػاؼ كلػى ذلػؾ ،ػرص ال مكػة لمػى كاةيػة تػدالاات ا
في ةمس ا ف الدكلي .ي
في دكؿ الرباع العربي ،كالتنساؽ السااسػي ػع الػدكؿ ا فراقاػة بشػأف بعػض ال مفػات اإقما اػة،
ثؿ القضاة الفمسطاناة ،كالكضع في سكراا.

 .4التعاون االقتصادي والتقني مع الدول األفريقية :ت ثؿ القارة ا فراقاة سكقان كاسعة ازاد ة يا
لمػػى ال ماػػار نس ػ ة ،ك ػػا أنيػػا تزرػػر بن ػػك  %30ػػف ا تاػػاطي الثػػركات ال عدناػػة فػػي العػػالـ

كتضػػـ أكثػػر ػػف  21دكلػػة نتةػػة لمػػنفط .لػػذلؾ تسػػعى ال مكػػة العرباػػة السػػعكداة كلػػى تػػدلاـ
التعاكف ع الدكؿ النفطاة فػي القػارة السػ راء ،ثػؿ ناةاراػا كأنةػكت ،بالتبارى ػا ػف أىػـ شػركاء

ال مكة فػي لضػكاة نظ ػة أكبػؾ ،ك ػا أني ػا ا ػتثف الاػان ال ركػزاف ا كؿ كالثػاني فػي كنتػاج

النفط بالقارة ا فراقاة ،كرب ا افسر ذلؾ استقباؿ الراػاض لمػرياس الناةاػرم س
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ػد برػارمس ،فػي

شػػباط/فبراار 2016بيػػدؼ التنسػػاؽ بشػػأف ضػػبط أسػػعار الػػنفط ،ك ػػا تيػػدؼ ال مكػػة أاضػان كلػػى
اتسػػتفادة ػػف اإ كاناػػات التقناػػة لػػدل بعػػض دكؿ القػػارة ،ثػػؿ ةنػػكب أفراقاػػا التػػي تشػػترؾ ػػع

السػػعكداة فػػي لضػػكاة ة كلػػة اؿ ،20-كت مػػؾ رصػػادان كاف ػ انر ػػف الرب ػرة فػػي ةػػاؿ التصػػناع
ال ػػػدني ،كالطاقػ ػػة ال تةػ ػػددة ،كاتتصػ ػػاتت ،كا ق ػ ػػار الصػ ػػنالاة ،كالثػ ػػركة الس ػ ػ كاة كاليندسػ ػػة،

كاضاؼ كلى ذلؾ ،ربرة ةنكب أفراقاا فػي ةػاؿ التصػناع
كالطب ،ك كاف ة الةرا ة ال نظ ة ،ي
العسػػكرم ،اػػث تسػػعى السػػعكداة كلػػى تطػػكار صػػنالتيا العسػػكراة فػػي ةػػاؿ الػػدفاع الةػػكم،
ل كاةية التقدـ اإاراني في تكنكلكةاا الصكاراخ بعادة ال دل ( راؾ دبمك اسػي ،أىػداؼ التكةػو

السعكدم ن ك قارة أفراقاا).
 الفرص االستثمارية السعودية في أفريقيا:كف السػػعكداة ،تنظػػر كلػػى أى اػػة التعػػاكف اتقتصػػادم ػػع أفراقاػػا فض ػثن لػػف ال ةػػاؿ السااسػػي،

ككني ػػا س ػػتكدلا لمث ػػركات الرص ػػبة ف ػػي رتم ػػؼ ال ة ػػاتت ب ػػا ف ػػي ذل ػػؾ اإنت ػػاج الز ارل ػػي كالتع ػػداني
كالصػػنالي فضػػث لػػف ال ركػػة التةاراػػة كالش ػراكات اتسػػتث اراة ذات القا ػػة ال ضػػافة .كذ كشػػؼ تقراػػر
صدر لف دت ر ا ـ ال ت دة لمتةارة كالتن اة «أكنكتاد» لف أف ةـ التبادؿ التةػارم بػاف السػعكداة

كدكؿ أفراقاػػػا فػػػي العػػػاـ  2014بمػػػد  68.6ماػػػار لاير ( 18.2ماػػػار دكتر) ،نيػػػا  55.9ماػ ػػار لاير

( 14.9ماػػار دكتر) لمصػػادرات السػػعكداة كلػػى أفراقاػػا ،ك 12.7ماػػار لاير ( 3.3ماػػار دكتر) لػكاردات
ال مكة (ص افة الشرؽ ا كسط.(2016/3/2 ،

أكػػد ستشػػار ا ػػاف العػػاـ لثسػػتث ار كالعثقػػات ػػع دكؿ الرمػػاج فػػي نطقػػة الشػػرؽ ا كسػػط

كةنكب أفراقاا (الكك اسا) ،سصثح نػاعس ،أف ىنػاؾ  100شػركلان بقا ػة  66ماػار دكتر اتطمػع كلػى

ال صكؿ لمى استث ارات سعكداة فايا ،راصةن أف ال نظ ة تع ؿ ا ف لمى رطة ل نح التأشارات لبر

الررؼ التةاراة ،كضافةن كلى كلفاء ف الضرابة ف  5كلػى  15سػنة كضػرابة القا ػة ال ضػافة ،كالتبػر
ناع أف اتستث ارات السعكداة تتركز في صر كالسػكداف كاثاكباػا فقػط كتصػؿ لن ػك  22ماػار دكتر،

كلكف ال نظ ة تيدؼ كلى ةذب استث ارات بباقي الدكؿ ،راصةن في قطاع الزرالة كالساا ة كالرد ات،

ف ػع لػدد سػكاف اصػؿ كلػى  612ماػكف نسػ ة كقػػرب انضػ اـ تػكنس كالة ازيػر كلػى ال نظ ػة ،ػا اةعػػؿ
الباية ةاذبة لثستث ار (الرماج أكنثاف.( 2017/5/23 ،

أف ةمػػس ا ل ػػاؿ السػػعكدم الةن ػػكب كفراق ػػي الػػذم ت ػػـ تأساس ػػو فػػي الع ػػاـ 2007امع ػػب دك انر

كراان في الدفع بعثقات التبادؿ التةارم كتن اة اتسػتث ارات ال شػتركة ػف رػثؿ قطػاع ا ل ػاؿ فػي

البمداف كترتبط ال مكة كةنكب أفراقاا باتفاقاة ل نػع اتزدكاج الضػرابي كىػي أكؿ اتفاقاػة تكقػع ػع دكلػة
كفراقاة بررض تعزاز قااـ شاراع استث اراة شتركة باف البمػداف كرفػع ةػـ التبػادؿ التةػارم الػذم بمػد

 16ماار لاير لاـ  2007في اف لـ تتةاكز ال شاراع اتستث اراة السعكداة الةنكب كفراقاة ال شتركة
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ال ررصة لشرة شاراع بئة الي ت كاؿ  2.33ماكف دكتر تركزت ة اعيا في قطاع الرد ات (ككالة

ا نباء السعكداة ،الرااض.)2009/2/21،

أف كا ػراف اكلػػت تسػػتث ر انشػػراؿ السػػعكداة بقضػػااا م ٌ ػػة لمػػى الصػػعاداف ال مػػي كاإقما ػػي
راصةن ال ركب التي تشػيدىا كػؿ ػف الػا ف كسػكراا ،كذ كف طيػراف سػارلت لثسػتفادة ػف ىػذا الكضػع
لتتفرغ لبث نشاطاتيا لبر بعض الدكاير الثقافاة كالداناة ال رتبطة بشكؿ باشر أك يار باشر بالنظػاـ

اإاراني .كلذلؾ ةاء اىت اـ رادـ ال ر اف الشرافاف ال مؾ سم اف بالعثقات ػع القػارة السػ راء ،ا تػدادان
لمسااسة التي انتيةيا ال مؾ فاصؿ بف لبد العزاز في ستانات القرف ال اضي ،كالتي أفضت كلى كنشاء

س نظ ة التعاكف اإسث يس (ص افة الشرؽ ا كسط.(2016/3/2 ،

الخالصة:
ت ثمت قطع العثقات ػع (كسػراياؿ) بعػد ػرب لػاـ  1973كازدادت بعػدىا أشػكاؿ اتتصػاتت

كال شػػاكرات بػػاف الػػدكؿ كةا عػػة الػػدكؿ العرباػػة ك نظ ػػة الك ػػدة ا فراقاػػة فػػي شػػتى صػػكر التعا ػػؿ فػػي
ال ةاتت التن كاة ،اث أنشيت ال دسسات ال الاة لدلـ التعاكف العربي ا فراقي ،كلكف تبني نداء 30

زاراف/اكناػػك كلػػى  5ت كز/اكلاػػك  ،2014لمتضػػا ف ػػع الشػػعب الفمسػػطاني بترفػػاض سػػتكل الت ثاػػؿ

الدبمك اسػػي لدكلػػة ةنػػكب أفراقاػػا لػػدل (كس ػراياؿ) ،انسػػةا ان ػػع القػػاـ كال بػػادو الت رراػػة لم ػػزب كنص ػرة
لشعبنا الفمسطاني ت ت ات تثؿ كقضاتو العادلة.

أص ػػب ت (كسػ ػراياؿ) ق ػػادرة لم ػػى تكةايي ػػا لض ػػرب ال رك ػػات اإس ػػث اة س ػػكاء كان ػػت رك ػػات
تطرفة أك ركات دلكاة عتدلة ،ك ا ت ٌكنت ف أف تطرح نفسيا لا ثن أساس ناا لم افظة لمى ا ف
كاتستقرار في أفراقاا ،كلمى تشكاو صكرة اإسثـ كتصكاره لمى أنو لا ؿ كرىاب كترراب.
أف نطق ػػة ػػكض النا ػػؿ ت ت ػػؿ كانػ ػةن كباػ ػرةن ف ػػي سااس ػػات الق ػػكل اإقما ا ػػة كالدكلا ػػة ،فبالنس ػػبة
لمصػػاف نتةاتيػػا بأسػػعار تنافسػػاة ك ػػف رػػثؿ التركاػػز لمػػى الػػدكؿ اإفراقاػػة الكبػػرل ،كلكػػف فرنسػػا تقػػدـ
ن ػػكذج دكلػػة ذات قػػكة نال ػػة تعت ػػد دبمك اسػػاة ثقافاػػة كلركاػػة تقماداػػة .اسػػتفادت فرنسػػا ػػف راادتيػػا فػػي

التػاراخ ا دبػػي كالفكػػرم نػذ لصػػر ا نػكار ككرسػتيا الثػػكرة الفرنسػػاة نػارة لقػػاـ ال راػػة ،فػي ػػاف امعػػب

اء ف نطمؽ الةررافاا السااساة ،كالتبػارات أ ػف الطاقػة لم فػاظ لمػى
اتت اد ا كركبي دك انر نشطان سك ن
نفكذىػػا ف ػػي شػ ػ اؿ أفراقاػػا كالش ػػرؽ ا كس ػػط ،أاضػ ػان ركسػػاا كل ػػت سااس ػػتيا ػػف ال كاةي ػػة كل ػػى سااس ػػة

ال نافسػػة ،كتبػػادؿ ال صػػالح أك تقاسػػـ النفػكذ ػػع ال ػػزج بػػاف سااسػػة ال سػػاك ة كالتػػدافع لت قاػػؽ زاػػد ػػف

تطكرىػػا ال سػػت ر ،كنتاة ػان
ال كاسػػب اتقتصػػاداة كاتسػػتث ارات ،أ ػػا الاابػػاف تع ػػؿ لمػػى دلػػـ دانا اكاػػة ٌ
كتعا ثن ،كفؽ استر و
اتاةاة قاي وة لمػى التصػناع كالتةػارة ،فبالنسػبة إاػراف ىػي ت ثػؿ سػا ة ناسػبة لتبنػي

أفكػػار الثػػكرة اإاراناػػة ،كتركاػػا ت مػػـ باسػػتعادة أ ةادىػػا اإ براطكراػػة القاي ػػة لمػػى التبػػارات تاراراػػة أك
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كاداكلكةاة ،بان ا تسعى (كسراياؿ) لتةسػاد ط ك اتيػا كأ ث يػا التكسػعاة ػف رػثؿ شػعارىا س(كسػراياؿ)

ف الفرات كلػى الناػؿس ،ك ػا أنيػا تمعػب دكر ال ػافظ لمػى ال صػالح الررباػة رصكصػان ا راكاػة نيػا،

لتبقى ال نطقة سا ة ف سا ات الصراع باف رتمؼ القكل اإقما اة نة ػت صػر فػي اسػتعادة دكرىػا

الراػادم فػي القػارة السػ راء سأفراقاػاس ،رػثؿ فتػرة كةاػزة ،بسػبب ػا أطمػؽ لماػو صػطمح سالقػكة النال ػػةس.
كتعت د صر في سعايا كلى استعادة دكرىا الراادم لمى ةكانب يار سااسي.
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الهتايج والتىصًات

 أىالً :سنخايج اندزاست.

 ثاسنٍاً :حيصٍاث اندزاست.

أوالً :نتائج الدراسة

 .1أف القػػكة النال ػػة ،ريػػـ ررا ػػات شػػعاراتيا كةاذبا ػػة أدكاتيػػا ،ف ػػئف نتايةيػػا ت تق ػػؿ رطػػكرة ل ػػف
النتايج ال ترتبة لمى استرداـ القكة العسكراة كأدكات الضرط اتقتصاداة.

 .2أف اتستراتاةاة اإسراياماة ،ك ف رثؿ تكظافيا دكات القكة النال ة ،اقتربت كثا انر كف لـ تكف
قػد تكافقػت ،ػػع اسػتراتاةاة دكؿ ةنػػكب ػكض الناػػؿ ،التػي تسػػعى كلػى كضػػعاؼ الػدكؿ العرباػػة

اء أكانت دكؿ الطكؽ العرباة ،أـ دكؿ الع ؽ العربي.
بتةساداتيا الةررافاة ،سك ن
 .3أف (كس ػراياؿ) تب ػػث لػػف تأااػػد سااسػػي ليػػا فػػي دكؿ ػػكض الناػػؿ ىػػك ل ماػػة طباعاػػة بسػػبب
الضركطات العرباة التي ت دث ليػا ك اكلػة لزليػا دكلاػا( ،فئسػراياؿ) كةػدت فػي دكؿ ػكض
الناؿ ا رض الرصبة لكسب تأااد سااسي ف رثؿ سالدات فناة كاقتصاداة كلسكراة.

 .4أف (كسراياؿ) تعػاني نقصػان ػادان فػي ال ػكارد ال اياػة رصكصػا كأنيػا شػيدت كةػات كثفػة ػف
اليةػرة الايكداػػة كلػػى فمسػػطاف التػػي تعتبػػر ال اػػاه بيػػا ش ػ ا ة ،كضػػافةن كلػػى السااسػػات الزرالاػػة

اإسرايام اة التي تستيمؾ ك اات كبارة ػف ال اػاه دكف الكصػكؿ كلػى ت قاػؽ اتكتفػاء الػذاتي ػف
الرذاء لمسكاف ،كبالتالي استكةبت ىذه الت داات ف (كسراياؿ) الب ث لف كارد اياة ةداػدة،
كتعتبر نطقة ةنكب كض الناؿ كانا ناسبا لت قاؽ ذلؾ.

 .5أف صػػكؿ دكؿ ةنػػكب ػػكض الناػػؿ لمػػى اسػػتقثليا  -شػػأنيا فػػي ذلػػؾ شػػأف بقاػػة دكؿ القػػارة
اإفراقاػػة كةػػو أنظػػار صػػناع الق ػرار (اإس ػرايامي) كلايػػا ،اػػث اسػػتكلب ىػػدتء أكض ػاع نطقػػة
ةنكب كض الناؿ كالتي كانت نتاةا لم اػراث اتسػتع ارم فػي كػؿ ال ةػاتت ،كضػافة كلػى أف

التن ػػاؽ عظ ػػـ القا ػػادات السااس ػػاة لم نطق ػػة لم ف ػػاىاـ الرربا ػػة كاإصػ ػرار لم ػػى تطباقي ػػا دار ػػؿ
ةت ع ػػاتيـ س ػػالد (كسػ ػراياؿ) لم ػػى الترمر ػػؿ دار ػػؿ ال نطق ػػة بي ػػدؼ ال ص ػػكؿ لم ػػى اتلتػ ػراؼ

(بئسراياؿ) سكدكلػة سػتقمةس ىػذا ػف نا اػة ،ك ػف نا اػة أرػرل ،اسػت الة ىػذه الػدكؿ كلػى ةانبيػا
لمى الصعاد الدكلي لتأاادىا في ال افؿ الدكلاة.

 .6أدل التطػػكر اتقتصػػادم الػػذم كصػػمت كلاػػو (كس ػراياؿ) بفعػػؿ ال سػػالدات الررباػػة كالتعكاضػػات
ا ل اناػػة اسػػتكةب الب ػػث لػػف أس ػكاؽ ةداػػدة (إس ػراياؿ) التػػي تنشػػد ةػػاتن اكا ػان ،فال نطقػػة
ت تكم لمى ال كاد ا كلاة ف عادف ك ااه كثركة اكاناة كىي أاضان اداف يـ لثسػتث ارات،

ك ا أف ا كضاع اتقتصاداة لم نطقة ازت لمى اىت اـ كبار ف قبؿ (كسراياؿ) ،اث تعاني
ىذه الدكؿ ترمفػان اقتصػاداان بػدايي اعت ػد أساسػان لمػى الز ارلػة ،كبالتػالي رأت (كسػراياؿ) بئ كانيػا

أف تمعػػب دك انر ي ػان ف ػػي كلػػادة تش ػػكاؿ اقتصػػاداات دكؿ ةن ػػكب ػػكض النا ػػؿ ،كذلػػؾ برزكى ػػا
اقتصاداان كاةتااح أسكاقيا ،كاتستيثار ب كاردىا الطباعاة.
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 .7أف ال كقع الةررافي ل نطقة ةنكب كض الناؿ سببان ي ان في التكةو اإسرايامي ل كض الناؿ
بػػالنظر كلػػى قػػرب ال سػػافة قارنػػة بال سػػافة ػػع ال مافػػة الكتاػػات ال ت ػػدة ا راكاػػة ،كبالتػػالي
تكةييا لم نطقػة ػف شػأنو فػؾ ال صػار العربػي ال فػركض لمايػا ،كضػرب الع ػؽ اتسػتراتاةي

لمػػدكؿ العرباػػة ػػف رػػثؿ سااسػػة الت ػػالؼ ػػع بعػػض دكؿ ال نطقػػة فصػػانع القػرار (اإسػرايامي)

اػػدرؾ أى اػػة ال نطقػػة ككنيػػا سػػا ة ػػف سػػا ات كدارة الصػراع (اإسػرايامي) العربػػي ،فال قاطعػػة
اإفراقاػػة (لةس ػراياؿ) ،كالػػادة العثقػػات ػػع ىػػذه ا را ػرة ارتػػبط بػػال ركب العرباػػة اإس ػراياماة
كتكقاع عاىدات السثـ باف الةانباف.

 .8أف اتفاقاة السثـ ال صراة اإسراياماة كالن ازلػات القاي ػة بػاف دكؿ ػكض الناػؿ كالنفػكذ الرربػي
فػ ػػي ال نطقػ ػػة ،ىػ ػػي أىػ ػػـ عػ ػػالـ اسػ ػػتراتاةاة (كس ػ ػراياؿ) فػ ػػي ال نطقػ ػػة ،أ ػػػا لكا ػػؿ كلاقػػػة ىػ ػػذه
اتستراتاةاة فيي ت قاؽ اتستقرار الدارمي كدلـ لثقات التعػاكف كاتسػتقرار بػاف دكؿ نطقػة
ػػكض النا ػػؿ ى ػػك ػػا ت تراػ ػده (كسػ ػراياؿ) ني ػػا ب ػػذلؾ س ػػتفقد نف ػػذىا كل ػػي قم ػػب ى ػػذه ال نطق ػػة

ك اكاتيا.

 .9أف كػػؿ أشػػكاؿ التنػػافس الػػدكلي لمػػى ال نطقػػة لػػـ تةمػػب ليػػا سػػكل زاػػد ػػف الن ازلػػات كال ػػركب
ا ىماة كالتقساـ ،كلـ اساىـ ىذا التكالب الدكلي لمايا في تن اتيػا بػؿ ةعميػا لرضػة لتيداػدات

لدادة ،كالفقر كالةرا ة ال نظ ػة كا ػراض كالترمػؼ ،...كىػذا دلاػؿ لمػى أف ال نطقػة ترككػة
لكاقعيا شأنيا في ذلؾ شأف بقاة دكؿ القارة ادا ػت ثركاتيػا

فكظػة كتسػتطاع القػكل اإقما اػة

كالدكلاة اتست كاذ لمايا ،كلماو ،فالنيكض بالتن اػة فػي نطقػة ةنػكب ػكض الناػؿ ت ا كػف

أف اكػػكف بػػأم ػػاؿ ػػف ا

ا فضؿ.

ػكاؿ كت ب بػػادرات كقػػكل كطناػػة نابعػػة ػػف الريبػػة فػي الترااػػر ن ػػك

 .10تعتبػ ػػر (كس ػ ػراياؿ) دكؿ ةنػ ػػكب ػ ػػكض الناػ ػػؿ -ال كقػ ػػع اتسػ ػػتراتاةي كالقػ ػػرب الةر ارفػ ػػي لمقػ ػػارة
اإفراقاة بالنسبة (إسراياؿ) -البعد الدا كيرافي اإسرايامي ىي أىـ
تةاه دكؿ ةنكب كض الناؿ.

ددات السااسة الرارةاة

 .11أف (كسػراياؿ) تسػػعى لتةسػػاد ط ك اتيػػا كأ ث يػػا التكسػػعاة ػػف رػػثؿ شػػعارىا س(كس ػراياؿ) ػػف
الف ػرات كلػػى الناػػؿس ،ك ػػا أنيػػا تمعػػب دكر ال ػػافظ لمػػى ال صػػالح الررباػػة رصكص ػان ا راكاػػة
نيا ،لتبقى ال نطقة سا ة ف سا ات الصراع باف رتمؼ القكل اإقما اة.
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ثانياً :توصيات الدراسة:

 .1الع ػػؿ لمػػى زاػػادة الػػكلي الػػكطني فػػي كافاػػة التعا ػػؿ ػػع كةػػات العكل ػػة ب رتمػػؼ تكصػػافاتيا
الثقافاة كاإلث اة كالسااساة.

 .2كاةاد الاات كقكالد تعزز التعاكف العربي ال شترؾ ،كب ا ازاد ف قدرة الدكؿ العرباة لمى ال د
ػف التػػدرثت الرارةاػػة اإقما اػة كالدكلاػػة فػػي الشػدكف الدارماػػة لػػدكؿ ةنػكب ػػكض الناػػؿ ب ػػا

اسػػالد لمػػى تعزاػػز ات ػػف القػػك ي العربػػي .كىػػذا الػػدكر انبرػػي أف تضػػطمع بػػو ةا عػػة الػػدكؿ
العرباة إرساء رتكزات

ددة لمع ؿ الع ؿ العربي ال شترؾ ع تمؾ الدكؿ.

 .3اتشتراؾ العربػي ػع دكؿ نطقػة ةنػكب ػكض الناػؿ إنشػاء قكالػد كن اياػة تةسػد ػف رثليػا
التعاكف الش كلي فػي كقا ػة ال شػاراع كاتسػتث ارات اتقتصػاداة ال تعػددة ،ب اػث اػددم التعػاكف
كل ػػى تن ا ػػة تكافي ػػة ك تكا م ػػة تس ػػتند كل ػػى ش ػػاركة لة ا ػػع ال ػ ػكارد ال الا ػػة كالبشػػراة ػػع ال ػػدكؿ

العرباة.

 .4زاادة ةـ التبادؿ التةارم باف الدكؿ العرباة كدكؿ نطقة ةنكب كض الناؿ كتعظاـ التكاةد
العربي فايا ف رثؿ كقا ة ال عارض الدكلاة كالبعثات التركاةاة.

 .5اكصػي البا ػث أف تكػكف ىنػاؾ د ارسػة كةيػة لب ػث لثقػة )كسػراياؿ) ػع الػدكؿ العرباػة
كراصة ع دكؿ نطقة ةنكب كض الناؿ.
 .6تسػرر الػدكؿ العرباػة ك كانااتيػا السااسػاة كاتقتصػاداة كاإلث اػة لصػالح دكؿ نطقػة ةنػكب
كض الناؿ كأف تنسؽ ت ركاتيا ع دكؿ الةكار )اإفراقاة) لت قاؽ السااسة العرباة ل كاةيػة

الت داات اإسراياماة ال ة فة اتةاه دكؿ نطقة ةنكب كض الناؿ.

 .7ضركرة أف اتعا ؿ كزراء الرارةاة العرب ع كطراؼ استشاراة تكفر ليـ عمك ػات ػكؿ أرػر
ستةدات الرارةاة كال راكز ال رتصة في كدارة القكة النال ة اتةاه دكؿ نطقة ةنػكب ػكض

الناؿ.

 .8أف تكثاؽ لثقػات التعػاكف العربػي ا فراقػي ىػك طمػب اسػتراتاةي اػدرؿ فػي شػتى ال ةػاتت
كاسػتكةب ذلػؾ التثقاػؼ بأبعػاده بيػدؼ تنشػاط أكاصػر التعػاكف لمػى سػتكل العثقػات الثناياػة

كال نظ ات الرس اة ف نا اة ،كال دسسات الث كك اة ف نا اة أررل.

 .9ضػػركرة تطػػكار العثقػػات العرباػػة اإفراقاػػة ،كلت ةػػاـ الت ركػػات اإس ػراياماة فػػي نطقػػة ةنػػكب
ػػكض الناػػؿ ،ػػف رػػثؿ رسػػـ رطػػكط لتعػػاكف اسػػتراتاةي بػػاف العػػرب كا فارقػػة ،ترااػػر ن ػػط

التعا ؿ العربي ع تمؾ الػدكؿ الفقاػرة ،ك ػدىـ بال سػالدات الثز ػة ،كتفعاػؿ دكر ةا عػة الػدكؿ
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العرباػػة لتكػػكف رةع ػان لربا ػان كدل يػػا فػػي ل ػػؿ ش ػراكة لرباػػة ػػع اليايػػات كال نظ ػػات الدكلاػػة

الراراة.

 .10ضػركرة لقػد ػدت رات ترصصػػة لرسػـ رطػكط التعػاكف اتسػػتراتاةي بػاف العػرب كدكؿ نطقػػة
ةن ػػكب ػػكض النا ػػؿ باتس ػػتناد كل ػػى ا ى ا ػػة الةاكس ػػتراتاةاة ل نطق ػػة بالنس ػػبة لأل ػػف الق ػػك ي

العربي.

 .11الع ؿ لبر ال نظ ة العرباة لمترباة كالعمكـ كالثقافة (ا لاسكك) كال نظ ة اإسث اة (ا ساسكك)
بالتعاكف ع ال كك ات العرباة ،ك راكز الدراسات العرباة إنشاء قنكات ترصصة في ال ةاؿ

التعما ي كالثقافي في دكؿ نطقة ةنكب كض الناؿ.
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المصادر والمراجع
-8القرآن الكريم.
 -2ابف نظكر (د.ت) :لساف العرب :دار ال عارؼ ،القاىرة.

أوالً :المراجع العربية.

أ -الكتب:
.1
.2

ابف فارس ،أ د بف باب الرازم ( :)1991عةـ قاااس المرة.

كد ( :)2008التقرار اتسػتراتاةي اإفراقػي  ،2008- 2007ركػز الب ػكث

أبك العاناف،

اإفراقاة ،القاىرة.

.3

أبػػك لرفػػة ،لبػػد الػػر ف ( :)1986اتسػػتاطاف  -التطباػػؽ الع مػػي لمصػػياكناة ،الطبعػػة الثاناػػة،

.4

كس ػ الاؿ ،رالػػد ( :)1968لثقػػات كس ػراياؿ بالػػدكؿ النا اػػة ،ك ازرة الثقافػػة كاإلػػثـ – السمسػػمة

.5

ا سكد ،صادؽ ( :)1990لمـ اتةت اع السااسي أسس كأبعاده ،ةا عة برداد ،برداد.

.6

بكل ا ة ،زىار ( :)2011أ ف القارة ا كرباة في السااسة الرارةاة ا راكاة بعد نيااة ال رب

.7

الةاس ػػكر ،ن ػػاظـ ( :)2009كس ػػكلة لم ػػـ السااس ػػة ،دار ال ة ػػدتكم لمنش ػػر كالتكزا ػػع ،ل ػػاف،

.8

افظ ،صثح الداف ( :)1978صراع القكل العظ ي كؿ القػرف اإفراقػي ،نشػكرات ال ةمػس

.9

دار الةماؿ لمدراسات كالنشر كا ب اث ،ل اف.

اإلث اة ،17القاىرة.

الباردة ،الطبعة ا كلي ،دار الكساـ العربي ،الةزاير.
اتردف.

الكطني لمثقافة كالفنكف ،الككات.

سػػف ،لبػػد الػػر ف ( :)1993ك كاناػػات تػػدلاـ ا ػػف ال ػػايي العربػػيس ،فػػي :صػػطفى كا ػػؿ

الساد ( رر) ،تى ت تنشب رب لرباة لرباة أررل :ف دركس رب الرماج ،القاىرة.

 .10ال فنػػي ،لبػػد ال ػػنعـ ( :)2000ال عةػـ الشػػا ؿ لم صػػطم ات الفمسػػفاة ،الطبعػػة الثالثػػة ،كتبػػة
دبكلي ،القاىرة.

.11

ماـ ،نافاف ( :)2000التنافس الدكلي لكسب النفكذ فػي أفراقاػا ،س فػي :صػثح سػالـ ( ػرر)،

.12

ػ ػػداف،

ػ ػػد ( :)2013القػ ػػكل النال ػ ػػة كادارة الص ػ ػراع لػ ػػف بعػ ػػد ،الطبعػ ػػة ا كلػ ػػي ،ركػ ػػز

.13

داف،

د ( :)2010ال رب النال ة ،الطبعة ا كلي ،دار الكتء ،باركت.

العرب كأفراقاا فا ا بعد ال رب الباردة ،ركز دراسات كب كث الدكؿ النا اة ،القاىرة
كرابي ،برداد.
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ػػكد ،الترمرػػؿ اإس ػرايامي فػػي القػػارة الس ػ راء :أثاكباػػا د ارسػػة الػػة ،ركػػز الةزا ػرة

 .14رالػػد كلاػػد

لمدراسات 24 ،اناار.2012

 .15رماػػؿ ،ل ػػاد الػػداف ( :)1988أسػػاتنا فػػي أفراقاػػا ال صػػار القاسػػي ،الطبعػػة الثالثػػة ،دسسػػة
الرسالة ،باركت.

 .16ال ػ ػػدكر اإا ارن ػ ػػي ف ػ ػػي أفراقا ػ ػػا كانعكاس ػ ػػاتو ال س ػ ػػتقبماة ،ال رك ػ ػػز ال ػ ػػدكلي لمد ارس ػ ػػات ال س ػ ػػتقبماة،
اكناك /زاراف .2007

 .17ربابعة ،يازم ( :)1983اتستراتاةاة اإسراياماة لمفترة ف ( ،)1948-1967الطبعة ا كلي،
كتبة ال نار ،ا ردف.

 .18الرفاعػػي ،لمػػي

ػػد ( :)2016أ ناػػؼ القػػكة النال ػػة كأثرىػػا فػػي سػػتقبؿ اليا نػػة ا راكاػػة،

الطبعة ا كلي ،دار السنيكرم ،باركت.

 .19ازاػػػد ،أ ػ ػػد ،كخرػ ػػركف ( :)1992راس ال ػ ػػاؿ اتةت ػ ػػالي لػ ػػدل الش ػ ػرايح ال يناػ ػػة ػ ػػف الطبقػ ػػة
الكس ػػطى ،الطبع ػػة ا كل ػػي ،طبكل ػػات رك ػػز الب ػػكث كالد ارس ػػات اتةت الا ػػة ،كما ػػة ا داب،

ةا عة القاىرة.

 .20زرنػػدح ،كػػرـ ( :)2007أسػػس درس الصػػرؼ فػػي المرػػة العرباػػة ،دار ال قػػداد لمطبالػػة كالنشػػر،
يزة.

 .21الزلب ػ ػػي ،م ػ ػػي لب ػ ػػد الكػ ػ ػراـ ( :)2005الق ػ ػػارة اإفراقا ػ ػػة كأكلكااتي ػ ػػا ف ػ ػػي السااس ػ ػػة الرارةا ػ ػػة
الص ػػياكناة ،الطبع ػػة ا كل ػػى ،ف ػػي أ ػػد ال ب ػػارؾ كخر ػػركف ،الع ػػرب كال ػػدايرة اإفراقا ػػة ،رك ػػز
دراسات الك دة العرباة ،باركت.

 .22الزلب ػ ػػي ،م ػ ػػي لب ػ ػػد الكػ ػ ػراـ ( :)2005الق ػ ػػارة اإفراقا ػ ػػة كأكلكااتي ػ ػػا ف ػ ػػي السااس ػ ػػة الرارةا ػ ػػة
الص ػػياكناة ،الطبع ػػة ا كل ػػى ،ف ػػي أ ػػد ال ب ػػارؾ كخرػ ػركف ،الع ػػرب كال ػػدايرة اإفراقا ػػة ،رك ػػز

دراسات الك دة العرباة ،باركت.

 .23الزاف ،سف

د ( :)2011ال رب النال ة :ال فيكـ النشأة كسبؿ ال كاةية ،الطبعة ا كلي،

ركز قاـ لمدراسات ،باركت.

 .24سعد الداف ،ناداػة ( :)2005الترمرػؿ اتقتصػادم اإسػرايامي فػي شػرؽ أفراقاػا كانعكاسػاتو لمػى
ا ػف القػػك ي العربػي ،فػػي أ ػد ال بػػارؾ كخرػػركف ( ػرر) ،العػػرب كالػدايرة اإفراقاػػة ،القػػاىرة:
ركز دراسات الك دة العرباة ،الطبعة ا كلى.

 .25السػػثؽ،

كا ب اث.

ػػد ( :)2009نيػػر الناػػؿ كالرثفػػات ال اياػػة كلػػو ،ركػػز الةزا ػرة نػػت لمد ارسػػات

 .26السػ ػػمطاف ،لبػ ػػد ا﵀ ( :)1988الب ػ ػػر ا

ػ ػػر كالص ػ ػراع اإس ػ ػرايامي العربػ ػػي -التنػ ػػافس بػ ػػاف

استراتاةاتاف ،ركز دراسات الك دة العرباة ،القاىرة.
129

 .27س ػػما اف ،ا ن ػػي ( :)2016الق ػػكة الذكا ػػة :ال في ػػكـ كاتبع ػػاد د ارس ػػة تأص ػػاماة ،ال عي ػػد ال ص ػػرم
لمدراسات السااساة كاتستراتاةاة ،القاىرة.

 .28سكاداف ،ااساف ( :)1998التاراخ العسكرم لبنى كسراياؿ ػف رػثؿ كتابػاتيـ ،الطبعػة ا كلػي،
شركة ال طبكلات لمتكزاع ،باركت ،لبناف.

 .29السكاطي ،أبك الفضؿ ةثؿ الداف ( :)1985الرصايص الكبرل ،دار الكتب العم اة ،باركت.
 .30صالح،

د ( :)2011تقرار بعنكاف” ال ركات الةياداة اإسث اة العابرة لم ػدكد بػاف الػدكؿ

في القرف اإفراقي ،صادر لف عيد ش اؿ أفراقاا السكادم.

 .31صػ افة ال ػػدت ر ( :)2014نػػام ،ةكزاػػؼ ،القػػكة النال ػػة كسػػامة النةػػاح فػػي السااسػػة الدكلاػػة،
العدد  ،2983برداد.

 .32ص ػقر،

ػػد أ ػػد ( :)1979د ارسػػات ف ػػي اتقتص ػػاد اإس ػرايامي ،عي ػػد الب ػػكث كالد ارس ػػات

العرباة ،القاىرة.

 .33الطاىرم،

دم ( :)1997أفراقاا باف العرب كاسراياؿ ،كتبة ا داب ،القاىرة.

 .34الطكاػػؿ ،أ ػػاني ( :)2011ا ىػػداؼ اإسػراياماة فػػي القػػرف اإفراقػػي ،ال ركػػز العربػػي لألب ػػاث،
دت ر القرف اإفراقي :ةدلاة الةكار كاتنت اء ،الدك ة  28-26نكف بر/تشراف الثاني.

 .35طػػي،

ػػد ( :)2011ال ػػرب النال ػة قك ػػات اليا نػػة كاشػػكالاات ال انعػػة ،الطبعػػة ا كلػػي،

ركز قاـ لمدراسات ،باركت.

 .36الظػػاىر ،لبػػد ،كسػػعاد،

ػػكد ( :)2002الترمرػػؿ اإس ػرايامي فػػي أفراقاػػا ،ركػػز ازاػػد لمتنسػػاؽ

كال تابعة ،أبك ظبي.

 .37لب ػػد ال ػػر ف ،لكاط ػػؼ ( :)1974كسػ ػراياؿ كأفراقا ػػا  ،1973 - 1948رك ػػز أب ػػاث نظ ػػة
الت رار الفمسطاناة ،باركت.

 .38لب ػػد ال ػػر ف،

ػػدم ( :)2015اترتػ ػ ارؽ اإسػ ػرايامي فراقا ػػا ،الطبع ػػة ا كل ػػي ،دار الكت ػػب

القطراة ،الدك ة ،قطر.

 .39لبػػد الس ػػثـ ،رفا ػػؽ ( :)2015الكتاػػات ال ت ػػدة ا راكا ػػة ب ػػاف القػػكة الص ػػمبة كالق ػػكة النال ػػة،
الطبعة الرابعة ،ركز صنالة الفكر لمدراسات كا ب اث ،باركت.

 .40لب ػ ػػد الكػ ػ ػراـ ،كبػ ػ ػراىاـ ( :)2004الص ػ ػػنالات العس ػ ػػكراة اإسػ ػ ػراياماة :ال ػ ػػددات  -الباي ػ ػػة -
الصادرات ،الطبعة ا كلى ،ركز اإ ارات لمدراسات كالب كث اإستراتاةاة ،أبك ظبي.

 .41لبد ال مؾ ،لكدة ( :)1964كسراياؿ كأفراقاا ،نشكرات عيد الدراسات العرباة ،القاىرة.
 .42لبد الكىاب ،أا ف الساد ( :)2004ااه الناؿ في السااسة ال صراة :ثثثاة التن اة كالسااسات
كال اراث التاراري ،القاىرة.
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 .43لبػػد الكى ػػاب ،أا ػػف ،كخر ػػركف ( :)2012ا ػػف ال ػػايي ف ػػي ػػكض النا ػػؿ :كش ػػكالاات التن ا ػػة
ررا ،ركز ا ىراـ لمدراسات السااساة كاإستراتاةاة ،القاىرة.
كاتستقرار
ن
 .44لم ػػى ،نبا ػػؿ :)2001( ،الثقاف ػػة العربا ػػة كعص ػػر ال عمك ػػات ،سمس ػػة كت ػػب ثقافا ػػة رق ػػـ ،256
ال ةمس الكطني لمثقافة كالفنكف كا داب ،الككات.

 .45العمي ،لمي زااد ( :)2016دش ارت القكة كالتأثار في اتستراتاةاة ا راكاػة ،الطبعػة ا كلػي،
دار السنيكرم ،باركت.

 .46لػػكدة ،لبػػد ال مػػؾ ( :)1964كس ػراياؿ كأفراقاػػا :د ارسػػة فػػي العثقػػات الدكلاػػة ،عيػػد الد ارسػػات
العرباة العالاة بةا عة الدكؿ العرباة ،القاىرة.

 .47لػػكدة ،لبػػد ال مػؾ ( :)2000تقػػكاـ تةربػػة التعػػاكف العربػػي ا فراقػػي بعػػد ال ػػرب البػػاردة ،ركػػز
كب كث الدكؿ النا اة ،ةا عة القاىرة ،صر.

 .48لكض،

سف ( :)1988اإستراتاةاة اإسراياماة لتطباع العثقات ع الػدكؿ العرباػة ،الطبعػة

ا كلي ركز الك دة العرباة ،باركت.1988،

 .49قاس ػػـ ،نع ػػاـ ( :)2013كا ػػؼ نكاة ػػو ال ػػرب النال ػػة ،الطبع ػػة ا كل ػػي ،رك ػػز ق ػػاـ لمد ارس ػػات،
باركت.

 .50الق طاني ،سػفر بػف ظػافر ( :)2010اسػتراتاةاة تكظاػؼ القػكة النال ػة لتعضػاد القػكة الصػمبة
فػػي ادارة اتز ػػة اترىاباػػة فػػي ال مكػػة العرباػػة السػػعكداة رسػػالة اةسػػتار ةا عػػة نػػااؼ العرباػػة

لمعمكـ ا ناة الرااض.

 .51كا ػػالي ،لب ػػد الكى ػػاب ( :)1966الكاب ػػكتس أك ال ػ ػزارع الة الا ػػة ف ػػي كسػ ػراياؿ ،رك ػػز أب ػػاث
.52
.53
.54

نظ ة الت رار الفمسطاناة ،باركت.

ةاىد ،كراة ( :)2002اتتةاىات ا اداكلكةاة لمك ػدة ا فراقاػة ،ةمػة الد ارسػات ا فراقاػة،
عيد الب كث كالدراسات ا فراقاة ،القاىرة.

ػػػد لبػػػد العزاػػػز رباػ ػػع ( :)2013كس ػ ػراياؿ كالقػػػارة ا فراقا ػػة  -ا بعػ ػػاد كال رػػػاطر ،سمسػ ػػمة

دراسات ا د اتقتصادم ،القاىرة.

ػ ػػكد ،أ ػ ػػد كب ػ ػراىاـ ( :)2001ال ػ ػػركب ا ىماػ ػػة فػ ػػي أفراقاػ ػػا ،ركػ ػػز الد ارسػ ػػات السااسػ ػػاة

كاتستراتاةاة با ىراـ ،القاىرة.

 .55ال رػػاد ي ،لبػػد القػػادر ( :)2007التعػػاكف العربػػي ا فراقػػي ضػػركرة ،اكاػػة ل كاةيػػة العكل ػػة،
دار الفةر لمنشر كالتكزاع ،القاىرة.

.56

ركز ال رب النال ة لمدراسات ( :)2014ال رب النال ة :ا سس النظراة كالتطباقاػة ،الطبعػة

ا كلى ،باركت.
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.57

ركػػز الد ارسػػات اتسػػتراتاةاة ،ة الػػة ال درسػػاف ( :)2012رطػػكرة ال ػػرب النال ػػة كأسػػالاب

ال كاةية ،الطبعة ا كلي ،دسسة النشر اإسث ي ،قـ ،طيراف.

 .58ال شػ ػرفي،

ػػد س ػػما اف ( :)1972الترمر ػػؿ اإسػ ػرايامي ف ػػي أفراقا ػػا ،دار الةا ع ػػة ال صػ ػراة،

 .59ال شػػكري

ػػد سػػما اف ( :)1972الترمرػػؿ اتقتصػػادم اإسػرايامي فػػي أفراقاػػا ،درار الةا عػػات

القاىرة.

ال صراة ،اإسكندراة.

ػػد سػػما اف ( :)1972الترمرػؿ اتقتصػػادم اإسػرايامي فػػي أفراقاػػا ،دار الةا عػػات

 .60ال شػػكري،

ال صراة ،اإسكندراة.

 .61نػػام ،ةكزاػػؼ ( :)2007القػػكة النال ػػة كسػػامة النةػػاح فػػي السااسػػة الدكلاػػة ،الطبعػػة ا كلػػى،
ترة ة:

د تكفاؽ البةار ي ،كتبة العباكاف ،الرااض.

 .62نػػداكم ،ينػػد ( :)2013كس ػراياؿ فػػي ػػكض الناػػؿ :د ارسػػة فػػي اإسػػتراتاةاة اإس ػراياماة ،دار
العربي لمنشر كالتكزاع ،القاىرة.

 .63نكفؿ ،أ ػد سػعاد ( :)2008دكر كسػراياؿ فػي تفتاػت الػكطف العربػي ،ركػز الزاتكنػة لمد ارسػات
كاتستشارات باركت.

 .64ىاية الب كث العسكراة :)1990( ،ساب القكة الشا مة لدكلة ،كدارة ال طبكلات كالنشر لمقكات
ال سم ة ،القاىرة.

 .65الكادم،

د ( :)2012العثقات الصاناة اإسراياماة :ال سابات الباردة ،الطبعة ا كلى ،دار

الفرابي ،باركت.

 .66ااساف ،ل ار

اد ( :)2016دراسة قارنة باف تكظاؼ القكة الصمبة كالنال ة ن اذج رتػارة،

كماة العمكـ السااساة ،ةا عة برداد.

ب -الكتب المترجمة:

 .67ترافػ ػػكر ،تامػ ػػر ( :)1985العثقػ ػػات الدكلاػ ػػة نظراػ ػػة ك ػ ػػدارؿ ،ترة ػ ػػة :لبػ ػػد العزاػ ػػز لػ ػػركس،
نشكرات ك ازرة الثقافة ،د شؽ.

 .68ت ػػكـ س ػػاراؼ ( :)1968اإسػ ػراياماكف ا كاي ػػؿ  ،1949ترة ػػة :رال ػػد لاا ػػد كخر ػػركف ،دسس ػػة
الدراسات الفمسطاناة ،باركت.

 .69ص افة ىآرتس العبراة ،اكسي ام اف ،لابر اف :في أفراقاا ات دثكف لف ال ةالػة كاتيا سػكف
كؿ صفقات السثح ،ترة ة :ص افة ا ااـ الفمسطاناة.2009 /9/13 ،

 .70فارةػ ػػي ،كشػ ػػى ( :)2003كس ػ ػراياؿ ك ركػ ػػة ت راػ ػػر ةنػ ػػكب السػ ػػكداف ،نقطػ ػػة البدااػ ػػة ك ر مػ ػػة
اتنطثؽ ،ركز دااف ب اث الشرؽ ا كسط ،كأفراقاا ،ةا عة تؿ أباب ،ترة ة :الدار العرباة

لمدراسات كالنشر ،القاىرة ،بدكف تاراخ.
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ت -الرسائل العممية:
 .71كب ػراىاـ ،س ػ ر ( :)2006السااسػػة الرارةاػػة اإس ػراياماة تةػػاه نطقػػة القػػرف ا فراقػػي نػػذ لػػاـ
 ،2001-1990رس ػػالة اةس ػػتار ،كما ػػة اتقتص ػػاد كالعم ػػكـ السااس ػػاة ،ةا ع ػػة الق ػػاىرة ،كما ػػة

اتقتصاد كالعمكـ السااساة ،ةا عة القاىرة.

 .72الق طاني ،سػفر بػف ظػافر ( :)2010اسػتراتاةاة تكظاػؼ القػكة النال ػة لتعضػاد القػكة الصػمبة
فػػي ادارة اتز ػػة اترىاباػػة فػػي ال مكػػة العرباػػة السػػعكداة رسػػالة اةسػػتار ةا عػػة نػػااؼ العرباػػة

.73

لمعمكـ ا ناة الرااض.

نصػػكر ،ة ػػاؿ ( :)2012دكر ال دسسػػة العسػػكراة فػػي صػػنع السااسػػة الرارةاػػة اإس ػراياماة

تةػػاه أفراقاػػا بعػػد انتيػػاء ال ػػرب البػػاردة لػػاـ  ،1991رسػػالة اةسػػتار ،كماػػة اتقتصػػاد كالعمػػكـ

السااساة ،ةا عة القاىرة.

ث -المجالت والدوريات:

 .74اب ػراىاـ قػػالاف ( :)2008تركا ػا كالشػػرؽ ا كسػػط :اإاػػداكلكةاا أـ الةررافاػػا السااسػػاة؟ ،لػػرض
راص ،العدد .13

 .75كب ػراىاـ قػػالاف ( :)2009ةػػدؿ تركاػػا فػػي الشػػرؽ ا كسػػط :الفةػػر لتصػػكر ةاكسااسػػي ةداػػد”،
انساات تركاا ،ال ةمد  ،11العدد .1

 .76أبػػك لػػا كد،

ػد ( :)1998الػػردل ا راكاػػة لػػدكر صػػر اإقما ػػيس ،ةمػػة السااسػػة الدكلاػػة،

لدد ،158أكتكبر.

 .77اإدارة العا ػػة لةلػػثـ أفراقاػػا ( :)2012تطػػكر السااسػػة اإس ػراياماة تةػػاه أفراقاػػا ،ةمػػة أفػػاؽ
افراقاة ،ال ةمد العاشر – العدد السادس كالثثثكف.

 .78برق ػػكؽ ،أ ن ػػد ( :)2008ال عض ػػثت ا نا ػػة ف ػػي الس ػػا ؿ اإفراق ػػي كت ػػدالااتيا لم ػػى ا ػػف
الكطني الةزايرم ،ةمة الةاش ،العدد  ،534ةانفي ،الةزاير.

 .79بكلنت أراس كىاكاف فاداف ( :)2009تركاا كأكراساا :خفػاؽ لتصػكر ةر ارفػي ةداػد ،خفػاؽ ةداػدة
لف تركاا ،العدد .40

 .80ةرادة ا ربار المبناناة ،أسػعد أبػك رماػؿ ،قالػة ت ػت لنػكاف سادكارد سػنكدف رةػؿ القػرف ،العػدد
 ،2253بتاراخ .2014/3/22

 .81ةراػػدة ا ربػػار المبناناػػة ،قالػػة ت ػػت لنػكاف سادكارد سػػنكدف رةػػؿ القػػرف ،لمكاتػػب الػػدكتكر أسػػعد
أبك رماؿ ،العدد  2253بتاراخ .2014/3/22

 .82ةادم فااتس ،تفاصاؿ العثقات العسكراة باف كسراياؿ كة يكراة الككنرك ،رتارات كسراياماة،
العدد  ،177سبت بر .2009
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.83

ػػاااـ تسػػككؼ ،سالبعػػد الػػدكلي لأل ػػف اإس ػراياميس

.84

سػػف ،لبػػد الػػر ف ( :)2004الص ػرالات العرقاػػة كالسااسػػاة فػػي أفراقاػػا :اتسػػباب كاتن ػػاط

اإسراياماة 24 ،ارس.1960.

اض ػرة ألقاػػت فػػي كماػػة القاػػادة كا ركػػاف

كخفاؽ ال ستقبؿ ،ةمة قراءات كفراقاة ،العدد اتكؿ ،أكتكبر.

 .85لثء ،سالـ ( :)1995كؿ كقع الب ر ا

ر في التفكاػر اتسػتراتاةي اإسػرايامي ،كسػراياؿ

كالقرف ا فراقي :ال نطمقات اتستراتاةاة كأن اط الت رؾ كالتعاكف ،ال ةمد ( ،)10العدد (.)39

 .86رطػػاب ،سػػمطاف ( :)1986كسػراياؿ فػػي أفراقاػػا ،د ارسػػة لتطػػكر العثقػػات اإسػراياماة -اإفراقاػػة
 ،1985-1957ةمة صا د اتقتصادم ،العدد  ،60ارس-ابراؿ.

 .87الدسػػكقي ،أبػػك بكػػر ( :)2008الػػدكر العػػال ي لمصػػاف ،ردل رتمفػػة ،ةمػػة السااسػػة الدكلاػػة،
العدد  ،173اكلاك ،الةزاير.

 .88سماـ

د الساد :)2003( ،ثكرة اكلاك كالدكر الرػارةي ال صػرم ،ةمػة السااسػة الدكلاػة ،اؿ

لدد ،149اكلاك .21

 .89سماـ ،رةاء ( :)2013ا بعد اتنقثب العسػكرم فػي أفراقاػا الكسػطى ،ةمػة السااسػة الدكلاػة،
اؿ لدد ،197ابراؿ ،العدد  ،48اكلاك ،الةزاير.

 .90شعاب ،رتار ( :)1998العثقػات اإسػراياماة اإراتراػة ،ر مػة ػا بعػد ال ػرب البػاردة ،ةمػة
السااسة الدكلاة ،العدد  ،72فبراار اكلاك ،الةزاير.

 .91ش ػػكرم ،ل ػػز ال ػػداف ( :)1990التع ػػاكف اإسػ ػرايامي اإثا ػػكبي كات ػػف الق ػػك ي ال ص ػػرم ،ةم ػػة
السااسة الدكلاة ،العدد  ،101اكلاك ،الةزاير.

 .92شػ ػػكرم ،ل ازلػ ػػداف ( :)1990التعػ ػػاكف اإس ػ ػرايامي اإثاػ ػػكبي كا ػ ػػف القػ ػػك ي ال صػ ػػرم ،ةمػ ػػة
السااسة الدكلاة ،السنة  ،26العدد  ،101اكلاك ،الةزاير.

 .93الشكبكي ،ل ػرك ( :)2004تةربػة اتت ػاد ا كركبػي بػاف اسػتراتاةاة الػد ج كبنػاء ،الك ػدة ػف
أسفؿس ،ةمة السااسة الدكلاة ،العدد .155

 .94الطا ػػار ،رماػ ػػؿ (:)1986

ػ ػػاكتت كسػ ػراياؿ العػػػكدة كلػ ػػى أفراقا ػػا كلثقاتيػػػا باتفاقاػػػة التعػ ػػاكف

اتستراتاةي ع الكتاات  -ال ت دة ا راكاة ،س شدكف لرباة ،العدد  ،47سبت بر.

 .95لاص ػػـ ف ػػتح ال ػػر ف أ ػػد ال ػػاج ( :)2011أز ػ ػة تقاس ػػـ ال ا ػػاه ب ػػاف دكؿ ػػكض النا ػػؿ ب ػػاف
ا ت اتت الصراع أك التعاكف ،ةرادة ا

 .96لبػػد الػػر ف،

داث ،العدد ،1245الررطكـ ،الة عة -8أبراؿ.

ػػدم ( :)2001كس ػراياؿ كأفراقاػػا فػػي لػػالـ تراػػر :ػػف الترمرػػؿ كلػػى اليا نػػة،

سمسمة دراسات صراة ،العدد  ،3أكتكبر.
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 .97لب ػػد ال ػػر ف،

ػػدم ( :)2015أفراقا ػػا كالنظ ػػاـ ال ػػدكلي :ةدلا ػػة التي ػػاش كالني ػػكض ،ةم ػػة

السااسة الدكلاة ،العدد  ،200ال ةمد  ،50ابراؿ ،اكلاك ،الةزاير.

 .98ف ػػرج ،كا ػػاف (:)1983س اس ػػتيناؼ العثق ػػات الدبمك اس ػػاة ب ػػاف زايا ػػر كاسػ ػراياؿ ،ةم ػػة السااس ػػة
الدكلاة ،العدد  ،71اناار.

 .99فاكتػ ػ ػ ػ ػ ػػكر أنػ ػ ػ ػ ػ ػػاس تاكضػ ػ ػ ػ ػ ػػركس ،سمسػ ػ ػ ػ ػ ػػؿ د ارسػ ػ ػ ػ ػ ػػات كتاباػ ػ ػ ػ ػ ػػة ،شػ ػ ػ ػ ػ ػػعب صػ ػ ػ ػ ػ ػػمب الرقبػ ػ ػ ػ ػ ػػة:
 ، www.oasisoflivingwater.comأنظر ،الكااد ،أ د ( :)1998ال اء ف دكد الفكػرة
كلى دكد الدكلة الصياكناة ،ةمة صا د اتقتصاداة ،السنة  ،14العدد .88

 .100القػػكة النال ػػة كالعثقػػات ا فركاس ػراياماة ةمػػة السااسػػة الدكلاػػة ،ناسػػاف ،ابراػػؿ  ،2000العػػدد
 ،144ةكاماة ،الةزاير.

 .101ك ػ ػ ػػاؿ كب ػ ػ ػراىاـ ( :)1990لػ ػ ػػكدة كس ػ ػ ػراياؿ كلػ ػ ػػى أفراقاػ ػ ػػا  ،1980 -1990ةمػ ػ ػػة الد ارسػ ػ ػػات
الفمسطاناة ،ال ةمد  ،1العدد  ،2دسسة الدراسات الفمسطاناة ،باركت.

 .102کرار ،ةعفر ( :)2007الدبمك اساة الشعباة كالعثقات العرباة الصاناة ،ةمة السااسة الدكلاة،
العدد  167اناار ،اكلاك ،الةزاير.

 .103لةػػاف ،كلػػاس ،باػػنج ،ألتػػكف لشػػؽ كألتنػػام فػػي العػػدد الرػػاص ػػكؿ القػػكة النال ػػة فػػي كنسػػاات
تركاا ،ال ةمد  ،10العدد ( 2ابراؿ – اكناك 2008ـ).

.104

اضػرة ت ػػت لنػكاف البعػػد الػػدكلي لأل ػػف اإسػرايامي ،ألقاىػػا فػػي كماػػة القاػػادة كا ركػػاف ،ةمػػة

.105

د صطفى لمكش ( :)2006اإستراتاةاة اإسراياماة في دكؿ اإفراقاػة ،ال ػكار ال ت ػدف،

ب ا اناو العدد  24خذار .1960
العدد .1727

 .106صػػطفى ،أنػػس ( :)1992الصػرالات اإثناػػة فػػي ػػكض الناػػؿ كالنظػػاـ الػػدكلي الةداػػد ،ةمػػة
السااسة الدكلاة ،العدد  ،107اناار ،اكلاك ،الةزاير.

 .107نصػػر الػػداف ،كبػراىاـ ( :)1997ال شػػركع الصػػياكني فػػي افراقػػي ،ال كسػػكلة ا فراقاػػة ،ال ةمػػد
الرا س ب كث سااساة كاقتصاداة ،القاىرة :عيد الب كث كالدراسات ا فراقاة.

 .108نكار ،لبد السثـ ( :)1991قضاة كرتاراا كالعثقات العرباة  -اإفراقاة ،ةمػة سػتقبؿ العػالـ
اإسث ي ،العدد  ،4القاىرة.

 .109ىكشاار ،ةكدت ،كنام ةكزاػؼ ( :)2013نظراػة القػكة النال ػة ،ةمػة ال ػكار ال ت ػرف ،العػدد
 ،4157برداد.

ج -الصحف:

 .110ص افة اتت اد ال صراة ،الشركات اإسراياماة التي تةتاح أفراقاا.1992 /11/ 2 :

 .111ص افة الشرؽ اتكسط المندناة ( :)2007أ كف فندم ،القكة النال ة.2007/4/2 ،
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 .112ص افة ىآرتس العبراة .1986/9/7:

 .113ص افة ىآرتس العبراة .1987/11/20:
ثانياً :المواقع اإللكترونية:
 .114كبراىاـ أ د لرفات ،البػداؿ اإقما ػي :دتتت الت ػرؾ اإسػرايامي فػي أفراقاػا بعػد اتفػاؽ ا ػف
الرذايي:
 .115أبػ ػػك العانػ ػػاف،

www.siassa.org.eg/NewsContent/2/105/2737/aspx?.htm
ػ ػػكد ،الػ ػػدكر اإقما ػ ػػي ال صػ ػػرم فػ ػػي أفراقاػ ػػا نػ ػػذ ثػ ػػكرة اكلاػ ػػك  1952بػ ػػاف

اتست ارراة كالترار ،ا ىراـ الرق ي 1 ،اكلاك :2002
http://digital.ahram.org.eg/articles.aspx?Serial=220471&eid=3092
 .116ا ت ػػداـ الصػ ػراع ب ػػاف كسػ ػراياؿ كااػ ػراف لم ػػى النف ػػكذ ف ػػي أفراقا ػػا كت ػػؿ ابا ػػب ترش ػػى ػػف التكس ػػع
اإسث ي:
https://www.raya.ps/news/59065.html
 .117أ ػػد ،أرا ػػج ،تكةيػػات السااس ػػة الرارةا ػػة اإس ػراياماة تة ػػاه الق ػػارة اإفراقاػػة الن ػػكذج ا ثا ػػكبي
ال ركز الدا قراطي العربي:2016/7/30،
http://democraticac.de/?p=34797
 .118ا ررس ،سا ي الثابت كال ترار في السااسات ال صراة بعد فكز اإركاف بالرياسة:
www.alwasat.com/news/articles?aspx25&1203.htm
 .119أسػػا ة ،نػػك ار ( :)2013سػػابات الػػدكؿ الكلاػػدة العثقػػات الرارةاػػة لةنػػكب السػػكداف ،كس ػراياؿ
كقكتيا النال ة في أفراقاا:

www.siassa.org.eg/News/content/3/112/1756
 .120كسراياؿ كقكتيا النال ة في أفراقاا:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2009
 .121اسكندركف ،أ اف ،الدكر اإسرايامي في السكداف ك شاىد ال ستقبؿ:
www.darfournews.net/articles/she6/aspx.htm
 .122كس ػػثـ ة ػػازم ،ث ػػكرة  25ان ػػاار ك س ػػتقبؿ السااس ػػة الرارةا ػػة تة ػػاه دكؿ ػػكض النا ػػؿ ،خف ػػاؽ

أفراقاة:
http://www.sis.gov.eg/Newvr/african_perspective/ar/afrper36/2.pdf
 .123أفراقاا كالصاف أكثر ف تعاكف اقتصادم:
http://www.sis.gov.eg/Newvr/african_perspective/ar/afrper36/2.pdf
كد ،الترمرؿ التركي في أفراقاا :الفرص كالت داات:
د
 .124اإ اـ
https://islamonline.net/23996
 .125أ اني الطكاؿ ،العثقات العرباة اإفراقاة ..ث ح ال شيد كت داات التقارب:
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/02/201225104757768757.html
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 .126كنزاؿ برم فرنسي لمى دكد الناةر كلاباا 16 ،sky news ،ابراؿ accessed on: :2015
available at: ،21 April 2016
http://www.skynewsarabia.com/
 .127الب ػػا ثكف الس ػػكراكف ،في ػػكـ الق ػػكة النال ػػة ف ػػي العثق ػػات الدكلا ػػة ،شػ ػبكة ال عمك ػػات الدكلا ػػة
اتنترنت:2015 :

http://www.syr-res.com
 .128بػػاكار ،لمػػي سػػاف ،اكتشػػاؼ القػػكة النال ػػة اتاراناػػة القػػدرات ك ػػدكد التػػأثار ،ركػػز الةزا ػرة
لمدراسات ،شبكة ال عمك ات الدكلاة:20/4/2013 ،
http://studies.aljazeera.net
 .129بػػاكار ،لمػػي سػػاف ،التنػػافس الػػدكلي فػػي أفراقاػػا الػػدكافع كا ىػػداؼ كالسػػاناراكىات ال سػػتقبماة،
ركز الةزارة لمدراسات ،تقارار 3 ،أيسطس:2009 ،
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2009/2011721143056640254.htm
 .130بشػػػارة ،ة ػ ػكاد ( :)2002النفػػػكذ الفرنسػ ػػي فػ ػػي أفراقاػػػا كال نافسػ ػػة ا اركاػ ػػة كاس ػ ػراياؿ كاتت ػ ػػاد
ا كركبػػي كدكرى ػػا فػػي ىػػذا التنػػافس لمػػى النفػػكذ فػػي القػػارة السػػكداء ،ركػػز الد ارسػػات العربػػي

ا كركبي بباراس ،ال كار ال ت دف ،العددavailable at accessed on: March 3:246 :
http://www.ahewar.org
 .131الةندم ،سياؿ ( ،)2015قاؿ نشر لمى كقع كاثؼ:
http://elaph.com/Web/opinion/2015/6/1016120.html#sthash.MlsI8Ewt.dpuf
 .132ةكدت ىكشاار ،الةذكر التاراراة لنظراة القكة النال ة ص افة كلكتركناة:2014/12/14،
http://www.xendan.org/arabic
 .133ةكزاؼ نام ،انبري لمى الكتاات ال ت ػدة الة ػع بػاف قػكة نال ػة كصػمبة فػي قػكة ذكاػة ،شػبكة
ال عمك ات الدكلاة ،اتنترنات:2009 ،

htop://www.arabic.xinhuanet.com/Arabic
 .134ال اج ،لاصـ فتح الر ف ،التنافس الدكلي لمى كارد القارة اإفراقاة:
https://www.sudaress.com/sudanile/16577
 .135راؾ دبمك اسي :أىداؼ التكةو السعكدم ن ك قارة أفراقاا:
http://rawabetcenter.com/archives/25164
 .136راؾ فمسطاني في أفراقاا لم امكلة دكف كقا ة الق ة اإفراقاة اإسراياماة:
https://www.aa.com.tr/ar/
 .137سف العاصي ،كسراياؿ تسرؽ ا سكاؽ العرباة في أفراقاا:
http://www.al-ayyam.ps/ar_page.php?id=122df1d4y305000916Y122df1d4
 .138ال س ػػناكم ،باس ػػـ ( )2015ال ػػرب النال ػػة اس ػػتراتاةاة أ راكا ػػة ةدا ػػدة لمنف ػػكذ ،رك ػػز الفػ ػرات
.139

التن اة كالدراسات اتستراتاةاة ،شبكة ال عمك ات الدكلاةhttp://www.alhayat.com :
دم لبد الر ف ،كسراياؿ كقكتيا النال ة في أفراقاا:
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www.somaliatodaynet.com/news/index.php?.htm
 .140دم لبد الر ف ،أفراقاا كت داات النيكض:
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2014/5/12/
 .141دم لبد الر ف ،ال ثمث اإاراني  -التركي  -اإسرايامي كأفراقاا:
www.aljazeera.net/NR/exeres/9DOC1929-3470-4BBB 8610578.htm
د ،فيكـ ا ف اإنساني كاتستردا ات ال تناقضة لم فاىاـ:
 .142رداةة لرفة
http://www.arabrenewal.org/16/01/08.
 .143الرمػػاج أكنثاػػف ،الراػػاض ،السػػعكداة تتطمػػع لزاػػادة اتسػػتث ار الز ارلػػي فػػي القػػارة السػ راء نشػػر،
بتاراخ http://alkhaleejonline.net:2017/5/23

 .144الرماج أكنثاف ،ساـ شاكر ،القكة اإاراناة النال ة ك عضثتيا ،نشر ،بتاراخ :2014/4/15
http://alkhaleejonline.net
 .145رشكاف ،ضااء ( :)2008ا زىر في صر كال دسسات الداناة في العالـ اإسث ي:
http://www.aleqt.com/2008/02/08/article_11455.html
 .146سا ي صبرم لبد القكم ،كسراياؿ كدكؿ كض الناؿ:
www.digital.ahram.org.eg/articles.aspx?serial2010.htm
 .147السيمي ،نباؿ ( :)2013كسراياؿ كالقكة النال ة ،قاؿ نشر لمى كقع الةزارة نت.
http://www.aljazeera.net/knowledgegate/opinions/2013/12/15
 .148الساد ،سا ي أ د ،القرف اإفراقي صراع دكلي لمى النفط كالةررافاا18 ،نكف بر :2008
Www.Somaliatodaynet.com/news/index.php?option=com.content&task=view
=32
 .149سػػادم أ ػػد كلػػد أ ػػد سػػالـ ،بعػػد ىةػػكـ الة الػػات الةياداػػة لمػػى الناةػػر :لمػػى ػػف سػػاككف
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