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اإلهداء
 إلى مف عممني أف األعماؿ الكبيرة ال تتـ إال بالصبر واإلصرار ،والذي كاف داعماً قويػاً لػي
طواؿ حياتي التعميمية والدي العزيز الدكتور /سعيد عيسى صالح أطاؿ اهلل في عمره.
 إلى مف نذرت عمرىػا فػي أدار رلػالتيا مػف أوراؽ الصػبر والػدعار إلػى والػدتي الداليػة أىػدي
ىذه الرلالة.
 إلى رفيقة دربي وصاحبة القمب الطيب والنوايا الصادقة زوجتي أـ خالد.
 إلى مف أرى التفاؤؿ بأعينيـ واللعادة في ضحكاتيـ إلى شعمة الػذكار والنػور بنػاتي وأبنػا ي
(شيد وريـ ومريـ وخالد ولعيد وأفناف).
 إلى شقيقي الدكتور  /حذيفة راجيف اهلل عز وجؿ لمقار قريب معو.
 إلى شقيقتي الدكتورة أـ أحمد حفظيا اهلل ورعاىا.
جميعا شيدار فملطيف وأخص بالػذكر الشػييد  /محمػد صػ ح "إبػف عمػي "
 إلى األكرـ منا
ً
والشييد  /يالر مرتجى رحميـ اهلل وألكنيـ فليح جنانو.
 إلى األلود القابضة عمى الجمر خمؼ القضباف فرج اهلل كربيـ.
 إلى جامعتي التي ليا انتمي وبيا احتمي.


ب

شكر وتقدير
الحمػػد هلل العظػػيـ األكػػرـ ،الػػذي عمػػـ بػػالقمـ ،عمػػـ االنلػػاف مػػالـ يعمػػـ ،عزيػػز الءنػػار ،جميػػؿ
العطػػار ،ربنػػا ال نحصػػي ءنػػار عميػػو أنػػت كمػػا أءنيػػت عمػػى نفلػػؾ والصػ ة واللػ ـ عمػػى النبػػي الػػذي
أوصانا بالشكر وعممنا البر وزيف باإللػ ـ أخ قنػا ،فجػزار اهلل عنػا خيػر الجػزار يقػوؿ الحػؽ لػبحانو

وتعالى في كتابو العزيز.
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أحمد لبحانو عمى جزيؿ نعمو وما غمرني بو مف فضؿ وتوفيؽ ،إلى أف وفقني إلتماـ ىػذا

الجيد المتواضع ،ألأؿ اهلل أف ينفع بو وأف يكوف عوناً لي عمى طاعتو.

وانط قًا مف حديث المصطفى ػ صمى اهلل عميو ولمـَ " :م ْف ْلـ ي ْش ُكر َّ
اس لَ ْـ ي ْشػ ُكر اهلل"،
الن َ
فػإني أجػػد عمػػي أف أتقػػدـ بالشػػكر والتقػػدير إلػػى األلػتاذ الػػدكتور  /ريػػاض عمػػي العيمػػة لتفضػػمو بقبػػوؿ
اإلشراؼ عمى ىذه الرلالة وعمى ما بذلو مف جيد وما ألداه إلػى مػف نصػح وتوجيػو ،ألػألو لػبحانو
أف يلدد عمى الطريؽ الحؽ خطاه وأف يحرلو بعينو التي ال تنػاـ ويكػب بكفنػو الػذي ال يضػاـ ليظػؿ

مف لدنة العمـ وأىمو.

فالشكر أفضؿ ما حاولت ممتملاً

بو الزيادة عند اهلل والناس

كمػػا يطيػػب لػػي أف أتقػػدـ بالشػػكر الجزيػػؿ لعضػػوي لجنػػة المناقشػػة والحكػػـ كػػؿ مػػف األلػػتاذ

الدكتور كماؿ محمد األلطؿ واأللتاذ الدكتور عبد الناصر محمػد لػرور الػذيف زادانػي شػرفاً بقبػوؿ
مناقشػة ىػذه الرلػالة ألػأؿ اهلل أف يػنعـ عمػييـ مػف فضػمو وأف يعمػي درجاتيمػا فػي الػدنيا وا خػرة وأف
يجزييما عني خير الجزار.

ىؤالر مف ذكرتيـ مف أصحاب الفضؿ أما مف غفمتيـ مف غير قصػد فميػـ منػي كػؿ الشػكر
والتقدير ،وأخي اًر ألأؿ العمي العظيـ أف أكوف قد وفقت في ىذه الرلالة فما كاف مف توفيؽ فمػف اهلل،
و ما كاف مف خطأ أو زلؿ أو نلياف فمف نفلي ومف الشيطاف.



ت

ممخص الدراسة
ىػػدفت ىػػذه الد ارل ػػة إلػػى التعػػرؼ عم ػػى خمفيػػة الع قػػات اإللػػ ار يمية اإلفريقيػػة ،وال ػػتعراض
األىداؼ والدوافع والمحددات الليالية اإللػ ار يمية تجػاه غػرب إفريقيػا ،وتوضػيح إلػى أي مػدى لػاىـ

التػػدخؿ االل ػ ار يمي فػػي غػػرب أفريقيػػا فػػي التػػأءير عمػػى القضػػية الفملػػطينية ،والتعػػرؼ عمػػى ملػػتقبؿ
القضية الفملطينية في ضور ذلؾ ،واعتمدت الدرالة أربعة مناىج ،وىي :المنيج الوصػفي ،والمػنيج

الت ػػاريخي ،والم ػػنيج االلتشػ ػرافي وم ػػنيج د ارل ػػة الحال ػػة ،وخمص ػػت الد ارل ػػة إل ػػى إظي ػػار م ػػدى تم ػػؾ

الع قات ،حيث تمءؿ أفريقيا األولوية في ع قات ال ار يؿ الدولية ،خاصة بعد التي ر قػوات الكيػاف
اإلل ػ ار يمي عمػػى أـ الرش ػراش الفملػػطينية المطمػػة عمػػى البحػػر األحمػػر ،واط ػ ؽ الػػـ إي ػ ت عمييػػا،
والتي أصبحت منفذ عمى البحر األحمر.

الػػتيدفت ليالػػة الػ ار يؿ اإلفريقيػػة تحقيػػؽ العديػػد مػػف األىػػداؼ فػػي مقػػدمتيا تحطػػيـ ألػوار

العزلػػة ،واختػراؽ الطػػوؽ الػػذي فرضػػتو الػػدوؿ العربيػػة عمػػييـ ،ويلػػعى الكيػػاف اإللػ ار يمي إلػػى محاولػػة
التأءير عمى اللموؾ التصويتي لمدوؿ اإلفريقية في األمـ المتحدة ،والمنظمات الدولية األخرى ،خدمة

لمصالحيا ،ودعـ مركزىا الدولي.
كمػػا وتعػػاني الليالػػة الفملػػطينية الخارجيػػة بالضػػعؼ حيػػاؿ دعػػـ القضػػية الفملػػطينية مػػف
خ ؿ التقارب مع الدرب االفريقي ،فض ً عف التمزؽ واالنكفار التي تمر بو الدوؿ العربية في الفتػرة
الحاليػػة عمػػى صػػعيد مشػػاكميا الداخميػػة والخارجيػػة عمػػى حػ ٍػد ل ػوار ،ممػػا أدى إلػػى عػػدـ تػػأءير الػػدوؿ

العربي ػػة عم ػػى دوؿ الدػ ػرب االفريق ػػي ل ػػدعـ القض ػػية الفمل ػػطينية ،كم ػػا أف الوج ػػود العرب ػػي ف ػػي الق ػػارة

األفريقيػػة ىػػو وجػػود مفكػػؾ وأحػػادي ،ع ػ وةً عػػف دفػػاع كػػؿ دولػػة عػػف مصػػالحيا ،فمػػيس ىنػػاؾ وجػػود
مجتمعي أو وجود مرتبط بمنظمة الجامعة العربية ،إضافةً إلى عدـ وجود تأكيد عمى حضور العرب
حاليػػا مختمػػؼ مػػف دولػػة إلػػى أخػػرى ،فينػػاؾ حضػػور كبيػػر لػػدوؿ
كوحػػدة صػػؼ ورأي واحػػد ،فػػالوجود ً
الشماؿ األفريقي خاصة مصر وتونس والمدرب ،وبشكؿ أقؿ في ليبيا ،وبشكؿ أضعؼ فػي الج از ػر،
فػػي حػػيف أف المجػػاؿ الموريتػػاني يعػػاني مػػف مشػػكمة كبي ػرة ،وىػػي قضػػية انتما ػػو لمشػػماؿ األفريقػػي،

وانتم ػػار ج ػػزر كبي ػػر م ػػف ل ػػكانو إل ػػى أفريقي ػػا جن ػػوب الص ػػحرار ،ويبق ػػى ى ػػذا الحض ػػور ض ػػعيفًا عم ػػى
الملػػتوى الليالػػي ،وكػػاف اليػػدؼ الليالػػي لمكيػػاف اإلل ػ ار يمي ىػػو ضػػماف بقػػار الدولػػة العبريػػة فػػي
دوليػا ،والحصػوؿ عمػى أقصػى تأييػد ممكػف مػف الػدوؿ
الشرؽ األولط داخػؿ حػدود نمنػة معتػرؼ بيػا ً
لليالاتيا في المحافؿ الدوليػة ،واقامػة ع قػات دبمومالػية مػع أكبػر عػدد ممكػف مػف الػدوؿ األفريقيػة
فعاؿ في المجتمع الدولي.
مف أجؿ ترليخ مفيوـ الوجود كدولة ذات ليادة ،وكعضو ّ
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Abstract
This study aimed to identify the background of Israeli-African relations, and to review
the objectives, motives, and Israeli political determinants towards West Africa. It also
aimed to illustrate the extent to which the Israeli intervention in West Africa contributed
to affecting the Palestinian issue, and to identify the future of the Palestinian issue in
light of that. The study was based on four Approaches: the descriptive approach, the
historical approach, the observation approach, and the case study approach. The study
concluded by showing the extent of these relations as Africa represents the priority in
Israel's international relations, especially after the Israeli entity forces seized the
Palestinian Umm Al Rashrash overlooking the Red Sea and named it Eilat, which
became a port on the Red Sea.
Israel's African policy aimed to achieve many goals, foremost of which is breaking
down the walls of isolation and penetrating the cordon imposed by the Arab countries
on them. The Israeli entity attempt to influence the voting behavior of African countries
in the United Nations and other international organizations, to serve their interests and
support their international status.
The Palestinian foreign policy suffers from weakness in supporting the Palestinian
cause through rapprochement with West Africa, as well as the rupture and retreat that
Arab countries are going through in the current period in terms of their internal and
external problems alike, which led the Arab countries not to influence the West African
countries to support the Palestinian issue. Moreover, the Arab presence in the African
continent is fragmented and unilateral, besides that each state defends its interests.
There is no community existence or a presence linked to the Arab League Organization.
Furthermore, the confirmation of the Arab presence as a unity showing one opinion is
weak. Consequently, the presence is different from one country to another. There is a
large presence in northern African countries, especially Egypt, Tunisia and Morocco.
However, the presence is limited in Libya, and minimal in Algeria. As for Mauritania, it
suffers from a major problem, which is the issue of its belonging to North Africa, and
the affiliation of a large part of its population to Sub Saharan Africa, so this presence
remains weak at the political level. The political goal of the Israeli entity was to ensure
the survival of the Hebrew state in the Middle East within secure and internationally
recognized borders. It also sought to obtain the maximum possible support from the

ج

countries for their policies in the international forums. Another goal of the Israel entity
was to establish diplomatic relations with the largest possible number of African
countries in order to consolidate the concept of existence as a sovereign state and as an
effective member of the international community.
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 121مقدمة:
إف الخطاب الليالي واالع مي اإلل ار يمي الموجو إلفريقيا قد التخدـ منذ بداية نشأة دولة
الكيػػػاف اإلل ػ ػ ار يمي المصػ ػػطنعة قضػ ػػية المقارنػ ػػة بػػػيف تجػ ػػارة العبيػ ػػد ومحرق ػػة الييػ ػػود كإحػ ػػدى أدوات

االختراؽ اإلل ار يمي لكلب عقػوؿ وقمػوب األفارقػة ،ففػي إبريػؿ عػاـ 2014ـ نشػرت صػحيفة ىػسرتس
مقابمة مطولة مع ماركوس ريديكر مؤلؼ كتاب " لفينة تجػارة العبيػد " تػاريخ انلػاني ،والػذي تحػدث

فيػػو عػػف معلػػكرات االعتقػػاؿ العا مػػة وضػػرورة تػػذكر المجتمػػع األلػػود ليػػذه المألػػاة االنلػانية دا ًمػا،

وبالطبع التدمت الصحيفة اإلل ار يمية ىذه المنالبة لمترويج لقضية المحرقة التػي تعػرض ليػا الييػود
ػودا أخػػرى
بمػػا يعنػػي المشػػابية بػػيف التػػاريخيف الييػػود واألفريقػػي ،ومػػف ال فػػت ل نتبػػاه أف ءمػػة جيػ ً
يمارليا المجتمع المدني اإلل ار يمي لػدعـ الػروابط الءقافيػة المشػتركة بػيف الكيػاف اإللػ ار يمي وأفريقيػا،
ولقػػد قامػػت ام ػرأة ييوديػػة تعػػيش فػػي جنػػوب أفريقيػػا بتك ػريس كػػؿ حياتيػػا لػػدعـ الػػروابط بػػيف الكي ػاف

اإلل ػ ار يمي وروان ػدا ،فأنشػػأت مؤللػػة المحرقػػة واإلبػػادة الجماعيػػة بدػػرض نشػػر الػػوعي بػػيف ط ػ ب
المدارس وتبادؿ الخبرات المشتركة لمضحايا.

ويمكف القوؿ باف المواقؼ اإلفريقية مف القضية الفملطينية بحلبانيا حركة تحرر وطني قد

اتلمت منذ التق ؿ غانا عاـ 1957ـ بالتدير وعدـ التجانس ،وىو األمر الذي دفع إلءارة أكءر مف
ل ػؤاؿ حػػوؿ الػػدوافع واأللػػباب التػػي تفلػػر موقػػؼ األفارقػػة إزار الكي ػاف اإلل ػ ار يمي منػػذ نشػػأتو ككي ػاف

مصطنع في قمب األمة العربية.

وربمػػا تعػػزى تمػػؾ التح ػوالت إلػػى تديػػر االىتمامػػات وترتيػػب األولويػػات اإلفريقي ػة فض ػ ً عػػف

تطػػور ديناميػػات النظػػاـ الػػدولي ،فالػػدوؿ األفريقي ػة خ ػ ؿ عقػػد اللػػتينات أقامػػت ع قػػات دبمومالػػية،

ودخمػػت فػػي إطػػار منظومػػة تعػػاوف مػػع الكيػاف اإللػ ار يمي ،وىػػو الوضػػع الػػذي لػػرعاف مػػا شػػيد نيايػػة

حالػػمة بعػػد حػػرب أكتػػوبر 1973ـ ،وقيػػاـ الػػدوؿ اإلفريقي ػة بقطػػع ع قاتيػػا الدبمومالػػية مػػع الكي ػاف

اإلل ار يمي ،وقد حاولت الدبمومالية اإلل ار يمية إعادة ع قتيا األفريقية ،وقد تحقؽ ليا ما أرادت بعػد
توقيع اتفاؽ أولمو عاـ 1993ـ.

وعميػو ف ػإف البحػػث عػػف شػػرعية الوجػػود وتػػأميف الكيػاف اإلل ػ ار يمي بعػػد تأليلػػو دفػػع بص ػانع

القرار اإلل ار يمي لمتوجو صوب إقامة ع قات دبمومالػية مػع القػوى الكبػرى فػي النظػاـ الػدولي مءػؿ:
الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ،وفرنل ػػا ،وبريطاني ػػا ،واالتح ػػاد الل ػػوفيتي ل ػػابقًا ،فف ػػي تشػ ػريف الء ػػاني/
نػػوفمبر عػػاـ 1947ـ حينمػػا عػػرض ق ػرار تقلػػيـ فملػػطيف عمػػى األمػػـ المتحػػدة لػػـ يكػػف يمء ػؿ أفريقيػػا
جنوب الصحرار لوى دولتيف فقط ،ىما :ليبريا وأءيوبيا ،وحيث أيدت األولى القرار ،وامتنعت الءانية
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منطقيا أف ينظر الكياف اإلل ار يمي صوب القوى االلتعمارية األوروبيػة وتيمػؿ
عف التصويت ،فكاف
ً
الملتعمرات اإلفريقية.

 120مشكمة الدراسة:
تتمحور مشكمة الدراسة في اإلجابة عن التساؤل الرئيس التالي:
 كيف تطورت عالقات اسرائيل بمنطقة غرب أفريقيا؟
 ويتفرع عن ىذا التساؤل أسئمة فرعية أخرى ،وىي: .1ما الجذور التاريخية لمع قات اإلل ار يمية اإلفريقية؟
 .2ما األىداؼ والدوافع والمحددات الليالية اإلل ار يمية تجاه منطقة غرب إفريقيا؟
 .3كيؼ انعكلت ع قات ال ار يؿ بدرب إفريقيا عمى القضية الفملطينية ؟
 .4ما ملتقبؿ القضية الفملطينية في ضور تطور ع قات ال ار يؿ بدوؿ غرب إفريقيا؟

 122أىداف الدراسة:
 .1التعرؼ عمى التاريخية لمع قات اإلل ار يمية اإلفريقية.
 .2التعراض األىداؼ والدوافع والمحددات الليالية اإلل ار يمية تجاه منطقة غرب أفريقيا.
 .3تحميؿ مدى انعكاس ع قات ال ار يؿ بدوؿ غرب إفريقيا.
 .4التشراؼ ملتقبؿ القضية الفملطينية في ضور الع قات اإلل ار يمية بدوؿ غرب أفريقيا.

 124أىمية الدراسة:
 .1تزويػػد المكتبػػة العربيػػة بمػػادة عمميػػة طبيعػػة الع قػػة بػػيف الكي ػاف اإلل ػ ار يمي وغػػرب أفريقيػػا،
خاصة مع التمرار التديرات المتلارعة في المنطقة.

 .2زيادة المعرفة واالط ع لمباحث فػي ىػذا المجػاؿ مػف ناحيػة ،وافػادة القػارئ والمتتبػع ألحػداث
منطقة الشرؽ األولط ال ليما اللموؾ االل ار يمي الخارجي مف ناحية أخرى.
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 121منيجية الدراسة:
 الد ارلػػة اعتمػػدت عمػػى المػػنيج التكػػاممي والػػذي يشػػتمؿ عمػػى عػػدة منػػاىج تتنػػاوؿ ظػػاىرة الد ارلػػةبشكؿ شمولي متكامؿ وىي المناىج ىي:
 21المنيج التاريخي
ػار عم ػػى ى ػػذا الم ػػنيج برص ػػد تط ػػور الع ق ػػات اإللػػ ار يمية األفريقي ػػة م ػػف الجان ػػب
 ق ػػاـ الباح ػػث بن ػ ًالتاريخي ،بحيث أخضع ما تـ الحصوؿ عميو مف بيانات تاريخية لمتحميؿ النقدي مف أجؿ فيػـ
الماضي ،والتخطيط لمملتقبؿ.

 22المنيج الوصفي
 منيج يقوـ بوصؼ ظاىرة مف الظواىر ،أي ما ىو كا ف لموصوؿ إلى ألػباب الظػاىرة والعوامػؿالتػي تػػتحكـ فييػػا ،ويشػمؿ المػػنيج الوصػػفي أكءػػر مػف طريقػػة ،منيػػا :الملػح ود ارلػػة الحالػػة ،وقػػد

الػػتخدـ الباحػػث طريقػػة د ارلػػة الحالػػة فػػي تقػػديـ وصػػفًا لمع قػػة بػػيف الكي ػاف اإلل ػ ار يمي وغػػرب
أفريقيا ،وبياف مدى تأءيره عمى القضية الفملطينية.
 23المنيج التحميمي االستقرائي:
 الػػتخدـ الباحػػث ىػػذا المػػنيج االلتشػرافي بيػػدؼ الوصػػوؿ إلػػى التشػراؼ ملػػتقبؿ الع قػػات بػػيفغرب أفريقيا والكياف اإلل ار يمي ،والتءماره لػدعـ القضػية الفملػطينية ،وتحديػد المخػاطر المحدقػة
لتجنبيا مف أجؿ قضية فملطيف.
 24منيج دراسة الحالة:
 منيج يقوـ بدرالة الظواىر االجتماعية مف خ ؿ التحميؿ المعمؽ لحالة معينة قد تكوف شخصػاًاو جماعة او حقبة تاريخية او مجتمعاً كبي ار وقد التخدـ الباحث ىذا المنيج في درالتو لتلػميط
الضور عمى الع قات االل ار يمية االفريقية منطقة غرب إفريقيا.
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 121حدود الدراسة:
 الحد الزماني1994 :ـ – 2116ـ. الحد المكاني :غرب أفريقيا( نيجيريا ػ توغو ). الحد الموضوعي :تناوؿ موضوع الدرالة الع قات اإلل ار يمية مع غرب أفريقيا في أبعادىاالمختمفة (الليالية واالقتصادية والعلكرية) ،وانعكاليا عمى القضية الفملطينية.

 121مصطمحات الدراسة:
 غرب أفريقيا :وتلمى أحيانا بأفريقيا الدربية ،ىي أقصى المناطؽ غرًبا في أفريقيػا وتضػـ
خملة عشر دولة وىي :الرأس األخضر ،بوركينا فالو ،بنيف ،گامبيا ،غانا ،غينيا ،غينيا
بيلاو ،ليبيريا ،نيجر ،نيجريا ،مالي ،موريتانيا ،اللنداؿ ،ليراليوف ،توگو.

 القضــية الفمســطينية:ص ػراع ي ػرتبط بشػػكؿ جػػذري بنشػػور اليج ػرة الييوديػػة إلػػى فملػػطيف،

وااللتيطاف فييا ،ودور الدوؿ العظمى في أحداث المنطقة ،وتتمحػور القضػية الفملػطينية
ح ػػوؿ قض ػػية ال ج ػػيف الفمل ػػطينييف ،وش ػػرعية الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي واحت ل ػػو لب ارض ػػي
الفملػػطينية بعػػدة م ارحػػؿ ،وارتكابيػػا لممجػػازر بحػػؽ الفملػػطينييف ،وعمميػػات المقاومػػة ضػػد

الكيان اإلسرائيمي ،كما ترتبط بق اررات األمـ المتحدة كقرار  ،194وقرار

.)242جامعة القدس

المفتوحة)154 :2112،
 الكيــان االسـرائيمي :قػػاـ الكيػػاف الصػػييوني عمػػى مفيػػوـ ييوديػػة الدولػػة ،منػػذ نشػػأتو بمعنػػى
كياف ليالي وأغمبية ييودية(.المركز الفملطيني لإلع ـ)
 العالقات االسرائيمية االفريقية :تعود الع قات "اإلل ار يمية"/األفريقية إلى بداية خملينيات
القرف الماضي ،عندما كانت القارة تشيد ظيور حركات التحرر مف االلتعمار األوروبي،

وتطورت ىذه الع قات في لياؽ مف التدير ما بيف التقارب تارةً ،ءـ انقطاع الع قات،
ءـ االنفراج والتقارب الشديد تارةً أخرى(أحمد)2116،


5

 121الدراسات السابقة:
 21سمير إبراىيم محمد ،السياسة اإلسرائيمية تجاه أفريقيا " حالة القرن األفريقي" ،الجزيرة
لمنشر والتوزي  ،السودان2002 ،م2
تناولت الدرالة التطورات الليالية في منطقة القرف األفريقي عقب االنتيار مف الحرب

الباردة ،وتشير الدرالة لكلر حالة العزلة التي فرضتيا الدوؿ العربية عمى الكياف اإلل ار يمي ،وبنار
عوضا عف تطويؽ الدوؿ العربية
قاعدة التراتيجية لتحقيؽ الييمنة االلتراتيجية لمكياف اإلل ار يمي
ً
بما فييا مصر ،وحرمانيا مف أي نفوذ في القارة األفريقية.
وتتكوف الدرالة مف ء ءة فصوؿ جارت عمى النحو ا تي:
الفصل األول :أجيزة صنع القرار في دولة الكياف اإلل ار يمي ،والتي تقوـ بصنع الليالة الخارجية

تجاه منطقة القرف األفريقي إباف الحرب الباردة ،ووضع تحت ىذا الفصؿ أربعة مباحث وىي :أىمية

منطقة القرف األفريقي لمكياف اإلل ار يمي ومحددات الليالة الخارجية اإلل ار يمية وأىدافيا وتطورىا.
الفصل الثاني :التدييرات الدولية التي شيدتيا منطقة القرف األفريقي.

الفصل الثالث :تطور الليالة الخارجية اإلل ار يمية تجاه منطقة القرف األفريقي بعد مرحمة الحرب
الباردة ،ووضع تحت ىذا الفصؿ ء ءة مباحث ،وىي :تأءير التديرات الدولية واإلقميمية عمى
الليالة الخارجية اإلل ار يمية ،وا ليات التي اتبعيا الكياف اإلل ار يمي تجاه القرف األفريقي ،والع قة
البي ية بيف الكياف اإلل ار يمي ومنطقة القرف األفريقي.

 22نائل شقميو ،السياسة الخارجية تجاه منطقة القرن اإلفريقي وأثرىا عمى األمن القومي
العربي  ،2001-1221رسالة ماجستير ،كمية االقتصاد والعموم االدارية ،جامعة
االزىر:2013 ،
تناول ػػت الد ارل ػػة الليال ػػة الخارجي ػػة االلػ ػ ار يمية تج ػػاه منطق ػػة الق ػػرف اإلفريق ػػي وابػ ػراز م ػػدى
االىتمػاـ االلػ ار يمية بالمنطقػػة ،حيػػث ربطػت بػػيف الجيػود االلػ ار يمية وحرصػيا عمػػى تمتػػيف ع قاتيػػا

بدوؿ القرف اإلفريقي تاريخياً ،وبيف محددات الليالة االل ار يمية بالمنطقة والتي بدورىا تفلر ألباب

التوجػػو االلػ ار يمي نحوىػػا واىتماميػػا المت ازيػػد بيػػا ،وتطػػرؽ الد ارلػػة الػػى الملػػاعي االلػ ار يمية لمتدمدػػؿ

فػػي منطقػػة القػػرف اإلفريقػػي مػػف خ ػ ؿ تتبػػع تحركػػات المؤللػػات الرلػػمية وغيػػر الرلػػمية االل ػ ار يمية
وتوصػػؿ الباحػػث فػػي نيايػػة د ارلػػتو الػػى اىميػػة المنطقػػة الجيولػػتراتيجية وادراؾ القيػػادة االل ػ ار يمية

بضػػرورة فػػرض الوجػػود االمنػػي واالقتصػػادي داخػػؿ المنطقػػة لمحفػػاظ عمػػى مصػػالح ال ػ ار يؿ الحيويػػة
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وااللػػتراتيجية وكػػذلؾ اىميػة المنطقػػة فػػي ادارة الصػراع العربػػي  /االلػ ار يمي وقػػد الػػتطاعت الػ ار يؿ

الت ػػأءير عم ػػى توجي ػػات دوؿ الق ػػرف االفريق ػػي تج ػػاه قض ػػايا الصػ ػراع العرب ػػي االلػ ػ ار يمي وايضػ ػاً حال ػػة
االنقلاـ العربي وفشؿ العرب في تبنػى الػتراتيجية عمػؿ موحػدة ادى الػى ت ارجػع اىتماميػا تجػاه دوؿ

القرف االفريقي مما ميد الطريؽ لمليالة االل ار يمية دخوؿ المنطقة بدوف أي منافس حقيقي.

 .3حمدي سميمان المشوخي ،التغمغل االقتصادي اإلسرائيمي في أفريقيا ،دار الجامعات
المصرية1272 ،م2
تناولت ىذه الدرالة المرتكزات األلالية لمتدخؿ االقتصادي اإلل ار يمي في أفريقيا ،وألبابو،

والقطاعات األلالية التي يتدخؿ فييا الكياف اإلل ار يمي في أفريقيا ،ومعوقات ىذا التدخؿ ،والتخدـ

الباح ػػث ف ػػي ى ػػذا الكت ػػاب من ػػاىج اقتص ػػادية تتعم ػػؽ بتحمي ػػؿ المق ػػدرات والمػ ػوارد االقتص ػػادية ،وتحمي ػػؿ

العناصر االقتصادية الجاذبة ل لتءمار.

وتوصػػؿ الباحػػث فػػي نيايػػة د ارلػػتو إلػػي أف إلػ ار يؿ مػػف خػ ؿ مخططيػػا لمتدمدػػؿ فػػي القػػارة

األفريقية تيدؼ إلي البحث عف األصدقار والكلب الليالي لتوكيد األمف والوجود اإللػ ار يمي ،وأنيػا

تركػػز عمػػي تقػػديـ الػػدعـ المػػادي واإلقتصػػادي والفنػػي لمػػدوؿ األفريقيػػة لتحقيػػؽ أىػػدافيا ،إال أف ىػػذه

الدرالة توقفت عاـ  1972ويمكف اإللتفادة مف ىذه الدرالة في معرفة األلباب اإلقتصادية لمتدخؿ
اإلل ار يمي في أفريقيا.

 24جمال حسن منصور ،دور المؤسسة العسكرية في صن السياسة الخارجيـة اإلسـرائيمية

تجاه أفريقيا بعد انتيـاء الحـرب البـاردة عـام 1221م ،رسـالة ماجسـتير ،كميـة االقتصـاد

والعموم السياسية ،جامعة القاىرة2012 ،م2
تتنػاوؿ ىػذه الد ارلػػة عمميػة صػػنع الليالػة الخارجيػػة فػي الكيػاف اإللػ ار يمي ،ودور المؤللػػة

العلػكرية فييػػا ،وأىػػداؼ ليالػػة الكيػاف اإللػ ار يمي العلػكرية واألمنيػػة فػػي أفريقيػػا ،وتوصػػمت الد ارلػػة
إلى أف المؤللة العلكرية اإللػ ار يمية ىػي التػي قامػت ببنػار الدولػة ولػيس العكػس ،فبالتػالي فػاف ليػا

اليد العميا في عممية صنع الليالة الخارجية اإلل ار يمية تجاه أفريقيا ،ولقد نجحت في اختراؽ أفريقيا
أمنيا ،إال أف ىذه الدرالة لـ تتحدث عف التػدخؿ اإللػ ار يمي فػي أفريقيػا قبػؿ عػاـ 1991ـ،
علكرًيا و ً
كمػػا انيػػا تناولػػت مؤللػػة واحػػدة تػػؤءر فػػي صػػنع الليالػػة الخارجيػػة لمكيػاف اإللػ ار يمي تجػػاه أفريقيػػا،
ويمكػف االلػتفادة مػف ىػذه الد ارلػة فػي معرفػة الػدور واألىػداؼ التػي تلػعى إلييػا المؤللػة العلػكرية

في أفريقيا ،وكذلؾ معرفة تطور ولا ميا ليذا التػدخؿ ،وىػؿ تديػر الػدور واألىػداؼ قبػؿ وبعػد الحػرب
الباردة.
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 25حمدي عبد الرحمن ،مصر وتحديات التدخل الدولي في أفريقيا ،الييئة العامة المصـرية
لمكتاب ،القاىرة2013 ،م2
دراسة بعنوان :الكيان اإلسرائيمي وأفريقيا في عالم متغير من التغمغل إلى الييمنة حتي عام

22001

تناولت الدرالة الليالة الخارجية اإلل ار يمية تجاه أفريقيا مػف حيػث أىػدافيا إلقامػة ع قػات
الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمية األفريقي ػػة لتحقي ػػؽ األم ػػف الق ػػومي اإللػ ػ ار يمي ،ول ػػعي الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي ل ػػذلؾ،
وتطورات تمؾ الع قة عمى فتراتيا :التدمدؿ ءـ القطيعة ءـ التقارب والعودة.

وتوصمت الدرالة في النياية إلى أف الكياف اإلل ار يمي كلر حالة العزلة الدولية التػي كانػت

عميػػو أءنػػار المواجيػػة مػػع الػػدوؿ العربيػػة ،وكلػػب تأييػػد العديػػد مػػف الػػدوؿ األفريقي ػة لتحقيػػؽ الييمنػػة

اإلقميمية ،واإلضرار بالدوؿ العربية ،إال أف ىذه الدرالة توقفت عند عػاـ 2001ـ ،ويلػتفاد مػف ىػذه
الد ارلػػة معرفػػة تطػػورات التػػدخؿ اإللػ ار يمي فػػي أفريقيػػا ،وكيفيػػة نجػػاح الكيػاف اإللػ ار يمي فػػي اختػراؽ
أفريقيا ،ولماذا تراجع الدور العربي عف أفريقيا؟.

 26عامر خميل عامر( )2011سياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه إفريقيا :السودان نموذجاً:
تناول ػػت الد ارل ػػة رؤي ػػة “إلػ ػ ار يؿ” لمل ػػوداف كدول ػػة ،ملتعرضػ ػاً ت ػػاريخ ع ق ػػة “إلػ ػ ار يؿ” م ػػع

الليال ػػييف الل ػػودانييف ،الت ػػي يش ػػير إل ػػى أني ػػا ب ػػدأت ف ػػي وق ػػت مبك ػػر م ػػف عق ػػد خمل ػػينيات الق ػػرف

الماضي ،موضػحاً أف الحػرص اإللػ ار يمي عمػى إقامػة ع قػات مباشػرة أو غيػر مباشػرة مػع اللػوداف

ترّكػػز مػػف خ ػ ؿ الػػتراتيجية إلػ ار يمية ألالػػية مفادىػػا أف توءيػػؽ الع قػػة مػػع الػػدوؿ اإلفريقيػػة لػػيوفر
مخرجاً لػ ”الكياف اإلل ار يمي” مف العزلة في المنطقة العربية ،وذلؾ مف خ ؿ إيجػاد قواعػد وع قػات
يبيف األطمػاع اإللػ ار يمية
تجارية وليالية وأمنية تشكؿ بدي ً عف الع قة مع األطراؼ العربية .كما ّ
في المار والنفط اللوداني ،وتوظيؼ “إل ار يؿ” لمع قػة مػع اللػوداف فػي عيػد الػر يس اللػابؽ جعفػر

النميري في تيجير ييود الف شا.

 27صادق الشيخ عيد( )2011السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه إفريقيا ـ جنوب الصحراء:
تلعى ىذه الدرالة إلػى تلػميط الضػور عمػى األىميػة الكبيػرة إلفريقيػا (جنػوب الصػحرار) فػي

الليالػػة الخارجي ػػة اإللػ ػ ار يمية ،والتركي ػػز عم ػػى إظيػػار أى ػػداؼ ى ػػذه الليال ػػة ومح ػػدداتيا ،وتوض ػػيح
صػ ّػناع القػرار فػػي إلػ ار يؿ عمػػى الػػتد ؿ المتديػرات فػػي القػػارة وخارجيػػا
مكػػامف التركيػػز فييػػا ،وقػػدرة ُ
لتعزيز قدراتيـ عمى اختراقيا ,اعتمدت الدرالة عمى المنيج الوصفي التحميمي ،وانطمقت مػف فرضػية
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ر يلة؛ مفادىا أف الليالة الخارجية اإلل ار يمية تجاه إفريقيا التندت إلى الوعي المطمؽ بأىميػة ىػذه

القارة الدنية بالموارد المختمفة ،ألنيا تشكؿ الحديقة الخمفية لبمف القومي اإلل ار يمي ،وىي ذات وزف
كبيػػر فػػي اليي ػػات الدوليػػة ،كمػػا الػػتءمرت بفعاليػػة العوامػػؿ الداخميػػة والخارجيػػة والتح ػوالت اإلقميميػػة
والدوليػة لتعزيػػز حضػورىا فػػي القػارة اإلفريقيػػة ،وقػد نجحػػت الليالػة الخارجيػػة اإللػ ار يمية فػػي تحقيػػؽ

أىػػدافيا .وخمصػػت الد ارلػػة الػػى اف القيػػادات االل ػ ار يمية المتعاقبػػة كانػػت تعػػي حجػػـ االىميػػة الكبيػػر
لمقارة االفريقية عمى الصعد الليالية والدبمومالية واالمنيػة وااللػتراتيجية واالقتصػادية والتجػارة ومػف

ىذا المنطمؽ لعت الى تحقيؽ اىدافيا ومكالبيا في ىذه القارة المترامية االطراؼ.

 28عبد الناصر سرور( :)6141السياسة االسرائيمية تجاه افريقيا (جنوب الصحراء)
تتن ػػاوؿ ى ػػذه الد ارل ػػة االط ػػار الش ػػامؿ لمليال ػػة الخارجي ػػة االلػػ ار يمية تج ػػاه افريقي ػػا -جن ػػوب

الصػػحرار -بعػػد مرحمػػة الحػػرب البػػاردة ،عمػػى النحػػو الػػذي يػػتـ فيػػو تلػػميط الضػػور عمػػى المص ػالح
الر يلة ومقاصدىا واليات تنفيػذىا ( االدوات والولػا ؿ) ،واخيػ ار تحميػؿ مػدى نجػاح الػ ار يؿ فػي ذلػؾ
وتقييمو ولقد التندت الدرالة عمى فرضية ر يلة مفادىا اف الليالة اإللػ ار يمية تجػاه أفريقيػا نجحػت

فػػي تحقيػػؽ اىػػدافيا نتيجػػة ارتكازىػػا عمػػى بي ػػة داخميػػة فاعمػػة ودافعػػة والػػتءمارىا لتح ػوالت وتدي ػرات
اقميمية ودولية منالبة ليا ،ىذا وقد اعتمدت الدرالة عمى المنيج االلتق ار ي التحميمي.
 22يوفراش ( :)2017السياسة الخارجية اإلسرائيمية تجاه دول القارة اإلفريقية:
تتكػػوف ىػػذه الد ارلػػة مػػف مقدمػػة و محػػوريف و خ صػػة عامػػة و الػػتنتاجات ،حيػػث احتػػوت

المقدمة عمى مشكمة الدرالة التي تتمءؿ في ما ىي محددات الليالة الخارجية اإلل ار يمية تجاه دوؿ
القػػارة اإلفريقيػػة؟ و مػػا ىػػي األىػػداؼ اإلل ػ ار يمية فػػي إفريقيػػا ؟ ففػػي المحػػور األوؿ،وضػػحت الد ارلػػة
تطور الع قات اإلل ار يمية -اإلفريقية .منذ تأليس الدولة العبرية إلى غاية اليوـ ،أما المحور الءاني

فتطرؽ إلى أىـ المحددات التي ترتكز عمييا الليالة اإلل ار يمية تجػاه إفريقيػا ،كمػا تػـ عػرض ابػرز

أىػػداؼ الليالػػة اإللػ ار يمية و ولػػا ؿ تنفيػػذا فػػي القػػارة اإلفريقيػػة و لقػػد خمصػػت الد ارلػػة بػػاف إلػ ار يؿ
ال ػػتخدمت ك ػػؿ الط ػػرؽ و الول ػػا ؿ لدمد ػػؿ ف ػػي العم ػػؽ اإلفريق ػػي ،وبالت ػػالي محاصػ ػرة ال ػػدوؿ العربي ػػة

المتواجػػدة فػػي إفريقيػػا و الضػػدط عمػػييـ كمػػا خمصػػت الد ارلػػة بالعديػػد مػػف النتػػا ج فػػي المقػػاـ األوؿ
التأكيػػد عمػػى الفرضػػية الر يلػػية لمد ارلػػة و المتمءمػػة فػػي أف الص ػراع العربػػي -اإلل ػ ار يمي يعتبػػر أىػػـ

محدد لمليالة اإلل ار يمية تجاه إفريقيا .
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تطرقت الدرالات اللابقة عمى الليالة االل ار يمية تجاه قػارة افريقيػا بينمػا لػوؽ تتعمػؽ ىػذه

الد ارلػػة إلػػى الع قػػات اإلل ػ ار يمية مػػع غػػرب أفريقيػػا فػػي أبعادىػػا المختمفػػة (الليالػػية واالقتصػػادية
والعلػػكرية) ،وانعكال ػػيا عمػػى القض ػػية الفملػػطينية حي ػػث انػػو ل ػػيتـ الػػدخوؿ والخ ػػوض فػػي تفاص ػػيؿ
الر يؿ تجاه غرب افريقيا والتفادتيا امنياً وليالياً واقتصادياً منيا.
اىداؼ ومحددات ا

 1.2تقسيمات الدراسة:
تتكوف الدرالة مف خملة فصوؿ بما فييا اإلطار النظري إلى جانب النتا ج والتوصيات،

وجارت الفصوؿ عمى النحو ا تي:

 الفصل الثاني :تناوؿ فيو الجذور التاريخية لمع قات اإلل ار يمية األفريقية.
 الفصل الثالث :تناوؿ فيو المحددات اإلل ار يمية ،واألىداؼ الليالية تجاه غرب أفريقيا.
 الفصل الراب  :تناوؿ فيو التديرات في الع قات اإلل ار يمية مع غرب أفريقيا ،وانعكالاتيا
عمى القضية الفملطينية.
 الفصل الخامس واألخير :تناوؿ التشراؼ ملتقبؿ القضية الفملطينية في ضور الع قات
الءنا ية (الكياف اإلل ار يمي وغرب أفريقيا).
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انفصم انثاني

انعالقات االسرائيهية ـ اإلفريقية
(تأصيم تارخيي)




 المبحث األول :مرحمة تأسيس العالقات اإلسرائيمية األفريقية2
 المبحث الثاني :بداية العودة لمعالقات اإلسرائيمية األفريقية2
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الفصل الثاني

العالقات االسرائيمية ـ اإلفريقية (تأصيل تاريخي)
 021تمييد:
بػػدأ الكي ػاف اإلل ػ ار يمي فػػي تطبيػػؽ الػػتراتيجية الوصػػوؿ ألفريقيػػا عنػػدما أقػػاـ محطػػة لتحميػػة

المياه فيما بعد أو في جنوبي صحرار النقب عمى خميج العقبة عاـ 1951ـ ،والتي كاف عدد لكانيا
وفقًػا لمتعػداد الرلػمي اإللػ ار يمي فػي  31كػانوف االوؿ /ديلػمبر 1971ـ ،وقػد تراجعػت ىػذه الع قػة
في البداية ءـ تطورت الع قة بيف الكياف اإلل ار يمي وغرب أفريقيا في عيد ر يس الوزرار اإللػ ار يمي
بنيػػاميف نتنيػػاىو فػػي عػػاـ  ،2018وفػػي ىػػذا الفصػػؿ تنػػاوؿ الباحػػث حديءػػو عػػف الع قػػات االلػ ار يمية

اإلفريقيػػة حيػػث ليلػػتعرض فػػي ىػػذا الفصػػؿ الع قػػات االل ػ ار يمية االفريقيػػة منػػذ عػػاـ  1948حتػػى
عاـ  2016ملتعرضػاً اىػـ المحطػات فػي ىػذه الحقبػة وكيػؼ قويػت الع قػات فػي لػنوات وتراجعػت

في لنوات اخرى وصوالً الى اليوـ.

تعتبػػر أفريقيػػا ءػاني أكبػػر قػػارات العػػالـ بعػػد نلػػيا ،وتبمػػم ملػػاحتيا  302مميػػوف كػػـ ،2وعػػدد

لكانيا يتجاوز المميار نلمة ،أي يشكموف ما نلبتو  %14.8مػف جممػة لػكاف العػالـ ،وبالتػالي فػإف
ق ػػارة بي ػػذا الحج ػػـ وبي ػػذا الع ػػدد م ػػف الل ػػكاف الب ػػد أف تك ػػوف ى ػػدفًا م ػػف أى ػػداؼ الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي.
شػػيد التدمدػػؿ اإلل ػ ار يمي فػػي أفريقيػػا مػػردودات متباينػػة بحيػػث يمكػػف التمييػػز بػػيف مػػرحمتيف
ألاليتيف في تطور مليرة الع قات بيف الكياف اإلل ار يمي وأفريقيا ،حيث شيدت المرحمة األولى مد

وجذر في الع قة وىذه المرحمة تمتد مف عاـ 1948ـ وحتى عاـ 1982ـ ،والمرحمػة الءانيػة شػيدت
بداي ػػة الع ػػودة الحميم ػػة لمع ق ػػات ،وى ػػي م ػػف ع ػػاـ 1982ـ وحت ػػى ع ػػاـ 2016ـ ،ويظي ػػر ف ػػي ى ػػذه

أمنيا إلى أفريقيا ،وتأليس لػفارات
المرحمة كيفية وصوؿ الكياف اإلل ار يمي
لياليا وحتى ً
اقتصاديا و ً
ً
تمييدا لزيارة ليبرماف ونتنياىو لدوؿ أفريقيا.
وبعءات وتبادؿ اقتصادي
ً
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 020المبحث األول

مرحمة تأسيس العالقات اإلسرائيمية اإلفريقية
مقدمة:
تعػػود الع قػػات "اإلل ػ ار يمية"/األفريقية إلػػى بدايػػة خملػػينيات القػػرف الماضػػي ،عنػػدما كانػػت

القارة تشيد ظيور حركات التحرر مف االلػتعمار األوروبػي ،وتطػورت ىػذه الع قػات فػي لػياؽ مػف
التدير ما بيف التقارب تارةً ،ءـ انقطاع الع قات ،ءـ االنفراج والتقارب الشديد تارةً أخرى ،وذلؾ بفعؿ
تػػأءير التديػرات التػػي أصػػابت النظػػاميف اإلقميمػػي والػػدولي خػ ؿ مرحمػػة الحػػرب البػػاردة ،والتػػي لعبػػت
دو اًر ىاماً في ملاعدة الليالة الخارجية "اإلل ار يمية" عمى تحقيؽ أىدافيا في القارة اللودار.

 02021أوالً :العالقة اإلسرائيمية األفريقية (1441م – 1411م)2
تبمور الفكر اإلل ار يمي في القارة اإلفريقية منذ عاـ 1903ـ،عندما ُعقد المػؤتمر الصػييوني
اللادس في مدينة بازؿ بلويلػ ار ،وطرحػت فيػو فكػرة اتخػاذ إحػدى الملػتعمرات البريطانيػة بػدي ً عػف

أرض فملطيف ،في حػاؿ إذا مػا تعقػدت األمػور وحلػـ الخػ ؼ فػي فملػطيف لصػالح العػرب ،وخػ ؿ
اقت ػراح "أوغنػػدا" ،كػػوطف ليػػـ مػػف قبػػؿ (جوزيػػؼ تشػػمبرليف ر ػػيس الػػوزرار البريطػػاني أنػػذاؾ) ،وجػػار
الم ػػؤتمر الص ػػييوني الل ػػادس ،وبالفع ػػؿ ع ػػرض االقتػ ػراح الخ ػػاص باالل ػػتيطاف اليي ػػودي ف ػػي ش ػػرؽ
ترحيب ػا خاصػػة مػػف الييػػود الش ػرقييف تحديػ ًػدا طا فػػة
إفريقيػػا ،وأرلػػمت لجنػػة لد ارل ػتيا ،والػػذي لػػـ يمػػؽ
ً
ديني ػا ،ولكػػف مػػع كػػؿ تمػػؾ المعارضػػة فقػػد الػػتطاع ىرتلػػؿ
"الحريػػديـ" ،وىػػي "طا فػػة ش ػرقية متشػػددة ً

الحصوؿ عمى موافقة المؤتمر الصػييوني عمػى ىػذا االقتػراح ،وحػدث نػوع مػف التضػارب بػيف الييػود

الػػروس مػػف ناحيػػة ،الػػذيف اعتبػػروا ىػػذا االقتػراح مػ ًذا وممجػأ ليػػـ ممػػا عػانوه ،وملػػاىمةً فعميػػة وحػ ً

يعا لمقضار عمى معاناة الييود خاصة في روليا ،وبيف الييود المتدينيف مف ناحية أخرى ،والذيف
لر ً
صوت بالموافقة عمى ىذا االقتراح بتخميو عف ييوديتو ومعتقداتو الدينية ،بؿ وتفريطو
اتيموا كؿ مف ّ
في أرض التوراة (البشبيشي.) 2018 ،

ػر
اىتمامػا كبي ًا
اإللر يمي عاـ 1948ـ،أولى صػانع القػرار اإللػ ار يمي
ا
بعد إع ف قياـ الكياف
ً
بتأل ػػيس ع ق ػػات قوي ػػة و ارل ػػخة م ػػع الق ػػوى الكب ػػرى األلال ػػية ف ػػي الع ػػالـ مء ػػؿ :الوالي ػػات المحت ػػدة

ػادا فػي بحءػو
األمريكية ،وفرنلا ،وبريطانيا ،واالتحػاد اللػوفيتي ،ويعنػي ذلػؾ أف الكيػاف اإللػ ار يمي ج ً
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عف شرعية الوجود عمى اللاحة الدولية ،وتػأميف وجودىػا العضػوي ،فيػي لػـ تنظػر إلػى الملػتعمرات

اإلفريقية ،بؿ انصب اىتماميا عمى القوى االلتعمارية األوروبية( .الطيار)16611986،

كاف "دافيد ىاكوىيف" الذي وصؿ بورما كأوؿ ممءؿ لمكياف اإلل ار يمي عاـ 1953ـ أوؿ مف

بادر ،وقاد ،ونفذ برنامج التعاوف الفػني مػع الػدوؿ الناميػة ،ءػـ أُرلػػؿ الخػػبرار اإللػ ار يميوف إلػى بورمػا

أءنػػار فت ػرة عممػػو ،وبػػدأ الدارل ػػوف البورمي ػػوف فػػي التوج ػػو إلػػى الكي ػاف اإلل ػ ار يمي لمتأىػػؿ فػػي مختمػػؼ
نموذجػ ػا لنشػ ػػاط المل ػػاعدات اإللػ ػ ار يمية بع ػػد ذل ػػؾ.
المج ػػاالت ،ء ػػـ أص ػػبح نش ػػاط "دافي ػػد ىػ ػػاكوىيف"
ً
(خميؿ)6112114،
ٍ
وىامػا مػف المخططػات اإللػ ار يمية،
وعميو ش ّكمت القارة اإلفريقية – وما زالت – ركناً
ً
ألاليا ً
بػػؿ وكانػػت فػػي البػػدايات جػػزراً مػػف مشػػروعيا االلػػتيطاني ،حيػػث تػػـ اختيػػار بعػػض الػػدوؿ اإلفريقيػػة
موقعػػا بػػدي ً لتػػوطيف الييػػود فػػي حالػػة فشػػؿ المركػػز األصػػمي
وطنػػا مقترحػػا لػ ػ "الشػػعب الييػػودي" ،أو
ً
ً
"فملػػطيف" ،مػػف تمػػؾ الػػدوؿ الملػػتيدفة كانػػت كينيػػا وأوغنػػدا ،حيػػث اىػػتـ "ءيػػودور ىرتػػزؿ" و "حػػاييـ
وايزمػػاف" بيمػػا بشػػكؿ خػػاص ،كمػػا تػػـ مخاطبػػة المػػورد "كرومػػر" إلقامػػة الػػوطف القػػومي لمييػػود فػػي

اللػػوداف فػػي العػػاـ 1903ـ ،أي عنػػدما كػػاف اللػػوداف ملػػتعمرة بريطانيػػة ،وذلػػؾ تماش ػًيا مػػع رغبػػة
أرضا زراعيػةً يمكػنيـ ف حتيػا بعػدما لػارت أحػواليـ فػي رولػيا،
الييود الروس الذيف كانوا يفضموف ً
مكانػا منال ًػبا خاصػة وأف ىنػاؾ تواج ًػدا
وقد رحب "ىرتزؿ" بالفكرة؛ ألنػو رأى فػي شػرؽ وولػط أفريقيػا ً
لمييود األفارقة ،لكف جميع ىذه المقترحات تـ رفضيا والتبعادىا نيا ًيا بعد وفاة "ىرتػزؿ" ،وتػـ تبنػي
موقعا وحي ًػدا لممشػروع االلػتيطاني اإللػ ار يمي ،وذلػؾ فػي المػؤتمر الصػييوني اللػادس عػاـ
فملطيف
ً
1903ـ ( لعيد) 2015،

تبمػػورت االلػػتراتيجية فػػي لػػياؽ ليالػػة التولػػع واالغتصػػاب فػػي جوىرىػػا ومضػػمونيا مػػع

ال ػػتراتيجية ال ػػدوؿ االل ػػتعمارية اليادف ػػة إل ػػى الػ ػتعمار المل ػػاحات كأل ػػموب م ػػف أل ػػاليب االل ػػتحواذ
والتلػػمط واللػػيطرة عمػػى الملػػتعمرات ،وىػػذا مػػف ش ػأنو أف يتػػيح لمػػدوؿ الملػػتعمرة احتكػػار األل ػواؽ
وفرص التلوؽ مءمما يتيح ليذه الدوؿ تأميف رؤوس األمواؿ العاممة في حقوؿ االلتءمار ،والحصوؿ
عمى المواد الخاـ المتنوعة التي تحتاجيا الصناعة في ىذه الدوؿ ،وىذا يدؿ عمى التوافؽ واالنلػجاـ

بيف دوافع اقتصادية ودوافع ليالية لمدوؿ الملتعمرة( .بمولة)35،2004:

ػر لمػا
لـ تدػب إفريقيػا عػف ذىػف اللالػة اإللػ ار يمييف ،وقػد ركػز الكيػاف اإللػ ار يمي عمييػا نظ ًا

تتمتػػع بػػو القػػارة مػػف م ازيػػا الػػتراتيجية ،وأىميػػة حيويػػة لبم ػف اإلل ػ ار يمي ،ومػػا تػػنعـ بػػو مػػف ءػػروات

طبيعية ومعدنية ومخزوف مف المياه الوفيرة ،وقد بدأ مخطط التلمؿ اإللػ ار يمي إلػى إفريقيػا منػذ وقػت
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مبكر بعد تأليس الكياف اإلل ار يمي ،ملتخدمة األلػطورة التوراتيػة ومقولػة "شػعب اهلل المختػار" تػارة،
والوعػػود بتقػػديـ الملػػاعدات تػػارة أخػػرى ،ملػػتدمةً القػػارة األفريقي ػة وافتقارىػػا إلػػى الػػنظـ التكنولوجيػػة

ػر مػػا ك ػاف يظيػػر الوجػػو الحقيقػػي لػػدوافع ىػػذه الليالػػة بلػػعييا لملػػيطرة عمػػى
والعمميػػة الحديءػػة ،وكءيػ ًا
المواقع الحيوية واقامة محطات لمتجلس ،واءارة الفتف ،وتشجيع نزعػات االنفصػاؿ وصػفقات اللػ ح
وتجارة الماس المشبوىة ،والتي شكمت بداية التلمؿ مف غرب القارة ،إلى ولطيا ،وانتقؿ إلى شرقيا،

خاصػػة بعػػد فػػتح خمػػيج العقبػػة أمػػاـ الم حػػة "اإلل ػ ار يمية" عػػاـ 1957ـ ،والػػذي الػػتفاد منػػو "الكي ػاف
اإلل ار يمي" في تليير خطوط م حية بحرية منظمة ربطتيا بأفريقيا ونليا( .ل مة.)2012 ،

في أواخر الخملينات وأوا ؿ اللتينات مف القرف الماضي أضحت إفريقيا أولوية قصوى في

أجنػػدة الليالػػة الخارجيػػة اإلل ػ ار يمية ،وقػػد اتضػػح ذلػػؾ بج ػ ر بعػػد قيػػاـ الكي ػاف اإلل ػ ار يمي بتألػػيس
ع قػػات دبمومالػػية مػػع نحػػو ( )33دولػػة أفريقيػػة خ ػ ؿ عقػػد اللػػتينيات ،وي حػػظ أف عػػدد اللػػفارات

اإلل ػ ار يمية التػػي احتضػػنتيا أفريقيػػا ننػػذاؾ قػػد مءػػؿ نحػػو نصػػؼ إجمػػالي اللػػفارات اإلل ػ ار يمية حػػوؿ

العالـ( .الشرقاوي.)34،1961:

وكانػػت نقطػػة التحػػوؿ األلالػػية فػػي الدبمومالػػية اإلل ػ ار يمية تجػػاه أفريقيػػا بعػػد عقػػد مػػؤتمر

باندونج عاـ 1955ـ ،إذ لـ توجو الدعوة إلى الكياف اإلل ار يمي لحضور ىذا الحدث التاريخي الياـ،

بؿ ولـ يقؼ األمر عند ىذا الحػد ،حيػث أداف المػؤتمر فػي بيانػو الختػامي احػت ؿ الكيػاف اإللػ ار يمي

لبراضي العربية( .عبد الرحمف ،الجزيرة نت.)2115،
عانى الكياف اإلل ار يمي أوؿ ىزيمة جديدة في مؤتمر باندونم ،حيػث لػـ يػدع ىػو وجميوريػة
أفريقيا الجنوبية لممشاركة بو ،وفي نفس الوقت أرلمت بعض الدوؿ التابعة وفودىا إلى باندونم دولػة

اللاحؿ الػذىبي "غانػا الحقًػا" وقػد دعػـ المػؤتمر الحقػوؽ المشػروعة لمشػعب الفملػطيني ،ورأى الكيػاف
اإلل ػ ار يمي نتػػا ج لقػػار بان ػدونم ض ػربة قويػػة ىػػزت لػػمعتيا ونفوذىػػا ،ومػػف أجػػؿ إنقػػاذ ىػػذه اللػػمعة

ضػ ػ ػػاعؼ الكي ػ ػ ػاف اإلل ػ ػ ػ ار يمي جيػ ػ ػػوده ل ػ ػ ػربط بمػ ػ ػػداف إفريقيػ ػ ػػا ونلػ ػ ػػيا عػ ػ ػػف طريػ ػ ػػؽ التعػ ػ ػػاوف التقنػ ػ ػػي
والءقافي(ماريوؼ.)142:

حفّػػز مػػؤتمر بان ػدونج الكي ػاف اإلل ػ ار يمي عمػػى زي ػػادة وجػػوده فػػي ال ػػدوؿ النامي ػػة ،م ػػف أجػػؿ

إحبػػاط جيػػود الػػدوؿ العربيػػة لع ػزلو فػػي العػػالـ ،وكانػػت أفريقيػػا  -الػػتي شػػيدت فػػي اللػػتينيات عمميػة

الػػتخمص مػػف االلػػتعمار  -ىػػدفًا ر يلػ ًػيا حيػػث أعػػرب ر ػػيس الحكومػػة اإللػ ار يمية دافيػػد بػػف جوريػػوف
عػػف خيب ػػة أمم ػػو م ػػف م ػػؤتمر بان ػػدونج وق ار ارتػػو ،والعمػػؿ عمػػى ضػػرورة تقػػرب الكي ػاف اإلل ػ ار يمي إلػػى
الشعوب األفريقية ،ومشاركتيا تجربتيا ،وملاعدتيا في تنمية ب دىا (خميؿ.)60:2014،
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كانػت "غانػا" فػػي عػػاـ 1957ـ أوؿ دولػػة حصػػمت عمػػى الػػتق ليا ،وبػػدأ عمػػى الفػػور "إييػػود أبري يػػؿ"

أوؿ ل ػػفير لمكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي فيي ػػا العم ػػؿ عم ػػى خم ػػؽ تع ػػاوف فن ػػي واقتصػ ػػادي بيني ػػا وب ػػيف الكيػ ػاف
اإلل ار يمي ،كما توجيت دوؿ أفريقيػػة أخػرى  -تنزانيػػا ،وأوغنػػدا ،وكينيػػا ،ونيجيريػا ،ولػاحؿ العػاج -
بطمبػػات إلػػى الكي ػاف اإلل ػ ار يمي إلرلػػاؿ الخب ػرار إليي ػػا ،والد ارل ػػة فػػي الكي ػاف اإلل ػ ار يمي ،حتػػى قبػػؿ

قياميا عاـ 1948ـ (خميؿ.)6112114،

ك ػاف الكي ػاف اإلل ػ ار يمي أوؿ دولػػة أجنبيػػة تفػػتح لػػفارة ليػػا فػػي " أك ػ ار " عاصػػمة دولػػة غانػػا،

بعد أقؿ مف شير مف حصوليا عمى االلتق ؿ عف بريطانيا ،وقد لعبػت اللػفارة اإللػ ار يمية فػي أكػ ار
ىامػا فػػي افتتػػاح مرحمػػة دبمومالػػية جديػػدة ،حيػػث تػػـ افتتػػاح لػػفارة أخػػرى فػػي ليبيريػػا تحػػت تػػأءير
ًا
دور ً
إمكانيػػة الحصػػوؿ عمػػى ملػػاعدات تنمويػػة وتقنيػػة مػػف الكي ػاف اإلل ػ ار يمي ،وفػػي العػػاـ الت ػالي 1958
قامت وزيرة الخارجية اإلل ار يمية ننذاؾ (جولدا ما ير) بزيارة أفريقيا ألوؿ مرة ،واجتمعت برؤلار كػؿ
مف ليبيريا ،وغانا ،واللنداؿ ،ونيجيريا ،وكوت ديفوار( .قناة الجزيرة.)2119 ،
وتع ػػد ليبيري ػػا ءال ػػث دول ػػة ف ػػي الع ػػالـ ،وأوؿ دول ػػة إفريقي ػػة تعت ػػرؼ بالكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي ع ػػاـ
1948ـ ،وكػػذلؾ تعتبػػر أوؿ دولػػة أفريقيػػة تعقػػد معيػػا معاىػػدة صػػداقة وتعػػاوف ،وفػػي ع ػػاـ 1956ـ
بمنالبة العيد الءالث لر الة توبماف لمجميورية الميبيرية أرلؿ الكياف اإلل ار يمي الدكتور لبويف ر يس

شػ ػ ػػعبة نلػ ػ ػػيا وأفريقيػ ػ ػػا األلػ ػ ػػبؽ بػ ػ ػػو ازرة الخارجيػ ػ ػػة اإلل ػ ػ ػ ار يمية كمبعػ ػ ػػوث خػ ػ ػػاص لتين ػ ػ ػػة توبم ػ ػ ػاف.
(عبد الرحمف ونخروف)35136،1985 :
عمؿ الكياف اإلل ار يمي عمى تحقيؽ أىداؼ في أفريقيا منيػا :أىػداؼ ليالػػية ،واقتصػادية،
والػتراتيجية ،وكػذلؾ أيديولوجيػة وانلػانية ،فقػد كانػت اللػنوات العشػر األولػى لمنشػاط اإللػ ار يمي فػي

أفريقيػا ىػػي اللػنوات التػي توطػدت فييػا الع قػات ،كمػا وأظيػرت القيػادة فػي الكيػاف اإللػ ار يمي رغبػة
قوية في ملاعدة الدوؿ الجديدة التي تحررت مف الحكـ االلتعماري مف أجؿ التقدـ عمى الملتويات

االجتماعيػػة واالقتصػػادية ،وكانػػت ملػػاىمة وزي ػرة الخارجيػػة جولػػدا مػػا ير فػػي ىػػذه العممي ػة فػػي ذلػػؾ

الوقػػت عنػػدما كءفػػت زياراتيػػا المتك ػػررة لمق ػػارة

لتعبيرىػػا عػػف تأييػػد األفارقػػة م ػف خ ػ ؿ إنشػػار" مركػػز

التعاوف الدولي في و ازرة الخارجية " كملاعدات عمى إنشػار م اركػػز التػدريب ،والتػي درس فييػا نالؼ
األفارقػػة ،وبالتػػدريج تػػـ إرلػػاؿ م ػػات المتخصصػػيف اإلل ػ ار يمييف إلػػى أفريقيػػا ،وكان ػت ا م ػػاؿ فػػي
التعاوف والصداقة مع دوؿ القارة كبيرة ج ًػدا(خميؿ.)22:2014،
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 02020ثان ًيا :عالقات اسرائيل بالقارة اإلفريقية (:)1411 - 1411
دفعػػت المتديػرات االقميميػػة والدوليػػة إلػػى توجيػػو األنظػػار اإللػ ار يمية إلػػى أفريقيػػا مػػا أدى إلػػى
دخوؿ الع قات اإلل ار يمية األفريقية في مراحؿ متطورة عف لابقتيا.
لقد بدأ الكيػاف اإللػ ار يمي عقػب حػرب اللػويس عػاـ 1956ـ نحػو إقامػة ع قػات وءيقػة مػع
الدوؿ اإلفريقية ،وأخذ معدؿ التبادؿ التجاري بينو وبيف غرب أفريقيا ينمو بشػكؿ ممحػوظ ،وقػد لػاعد

ػز
عمػى ذلػؾ إقامػة خطػوط م حيػة مباشػرة (شػػركة تلػيـ) ،واتخػذت العاصػمة الميبيريػة (منروفيػا) مركػ ًا
يلا لشبكة الم حة األفريقية مع الكياف اإلل ار يمي ،وكاف الطمبة الميبيرييف ىـ أوا ؿ األفارقة الذيف
ر ً
وجو ليـ الكياف اإلل ار يمي الدعوة لزيارتو والدرالة بو ،وكذلؾ لمعمػاؿ والمػوظفيف اإلفػريقييف التػابعيف
لشػػركتي البنػػار وااللػػتءمارات الميبيريػػة ،وقػػد ظمػػت ع قػػات الكي ػاف اإلل ػ ار يمي مػػع الػػدوؿ اإلفريقيػ ػة

مقصورة عمى ليبيريا وأءيوبيا حتى نذار/مارس عاـ  ،1957واف كانت مف الناحية التجارية احتفظت
بػػبعض الع قػػات التجاريػػة مػػع كػػؿ مػػف كينيػػا ونيجيريػػا ومدغشػػقر والجػػابوف ،وكانػت تبػػرـ االتفاقيػػات

التجاريػػة مػػع اللػػمطات االلػػتعمارية ،ورغػػـ أف وفػػد بعءػػات تجاريػػة إلػػى منػػاطؽ أخػػرى فػػي أفريقيػػا،
ولكنيا كانت محدودة األءر ،وذات مياـ التط عية (مصطفي.)118:2011،
كاف قلـ نليا وأفريقيا بر الة "إلياشيؼ بف جوريوف" ىو القا ـ عمى الملاعدات في البداية،
وفػػي 1958ـ أنشػػأت وزي ػرة الخارجيػػة " قلػػـ التعػػاوف الفنػػي" فػػي إطػػار قلػػـ المؤلػػات الدوليػػة ،ولقػػد

رأس القلـ "حناف عينور" الذي حدد تكوينو ونشاطو ،وفي 1960ـ أصبح القلـ ملتق ً تحت الـ "
قلـ الملاعدات والتعاوف الدولي (ماشافا)

()1

" ،وفي 1961ـ حػذفت كممة " الملاعدات " التي كاف

فييا نوع مف التعالي لـ يعجب األفارقة ،ولميت الوحدة " قلـ التعاوف الدولي "(خميؿ.)63:2014،
اعتاد بف جوريوف التأكيد عمى الدوافع اإلنلػانية فػي التعػاوف مػع األفارقػة ،وامتنػع عػف ذكػر
أي ميػزات عمميػػة ،وفػػي اللػتينيات تػابع عػف قػرب الع قػػات مػػع إفريقيػػا ،وأرلػؿ برقيػات تين ػػة حػارة

إلػػى زعمػار الػدوؿ التػػي نالػت الػتق ليا ،وشػػجع زيػػارات الزعمػػار األفارقػػة لمكيػاف اإللػ ار يمي ،ولػػعى
جاىدا لمقا يـ مف أجؿ التباحث ،ووقَّػع أءنار زيػاراتيـ لمكيػاف اإللػ ار يمي عمػى اتفاقيػات تعػاوف ،مءػؿ:
ً
االتفاقيػة الموقعػة مػع ر ػيس ليبيريػا" طوبمػاف" فػي حزيػراف /يونيػو 1962ـ أءنػار زيارتػو لمقػدس ،ولقػد

تولى "مشاؼ" – الوكالة اإلل ار يمية لمتعاوف الدولي لمتنميػة – ملػؤولية التعػاوف الػدولي والملػاعدات اإللػ ار يمية حػوؿ
العػالـ ،عبػػر تقػػديـ اإلرشػػاد والتػدريب فػػي إلػ ار يؿ والخػػارج .وتقػدـ الملػػاعدات فػػي تشػػكيمة والػعة مػػف المجػػاالت ،بمػػا
فييا الزراعة ،الطب ،التعميـ ،دفع مكانة المرأة ،والمجتمع واأللرة .ومنذ تأليس الوكالة فػي العػاـ  ،1958الػتفاد مػا

يزيد عف  200,000شخص مف برامج "مشاؼ" التدريبية.
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كتب بف جوريػوف في البرقية الطويمة التي أرلميا إلػى الػر يس الدػاني "نكرومػا" الػذي دعػاه لممشػاركة

في احتفاالت غانا بيوـ االلتق ؿ ،حيث أنو يرى في التق ؿ غانا " حدءًا ذا أىميػة إنلػانية عالميػة
" ،وأضاؼ أنو لعيد لمتعاوف القا ـ بيف الػدولتيف ،وأعػرب عػف ءقتػو بػأف غانػا لػتكوف نموذجػاً لمػدوؿ
األفريقية الجديدة التي لوؼ تتحرر ،وأف التق ليا ليؤدي إلى التنمية والعدؿ والملاواة االجتماعيػة
والفخر الذاتي (خميؿ.)63:2014،

وق ػػد ش ػػيدت الع ق ػػات اإللػ ػ ار يمية اإلفريقي ػػة تب ػػادالً لمزي ػػارات الرل ػػمية ،حي ػػث قام ػػت وزيػ ػرة

الخارجيػػة اإلل ػ ار يمية ننػػذاؾ جولػػدا مػػا ير فػػي الفت ػرة مػػا بػػيف ( 1963-1958ـ ) بزيػػارة العديػػد مػػف
الدوؿ اإلفريقية منيا :اللنداؿ ،ونيجيريا ،وغانا ،وليبيريا (لرور.)158 ،2010:
كما قػاـ الػر يس اإللػ ار يمي إلػحاؽ بػف تلػفي عػاـ 1962ـ بزيػارة خمػس دوؿ إفريقيػة بينمػا

قاـ ر يس الوزرار "ليفي أشكوؿ" عاـ 1966ـ بزيارة از ير وأوغندا وليبيريا واللنداؿ ومدغشقر ،وفػي
المقابؿ قاـ العديد مف زعمار إفريقيػا بزيػارات لمكيػاف اإللػ ار يمي ،وبحمػوؿ نيايػة عػاـ 1967ـ أصػبح

لمكياف اإلل ار يمي  32بعءة دبمومالية في إفريقيا(لرور.)158 ،2010:

إف الدوؿ اإلفريقية جنػوب الصػحرار كانػت بمءابػة أراض مجيولػة بالنلػبة لمعػامميف فػي و ازرة

الخارجيػػة اإللػ ار يمية ،ومػػف جيػػة أخػػرى كانػت الػػدوؿ اإلفريقيػة جنػػوب الصػػحرار خاضػػعة ل لػػتعمار

األوروبػػي بالػػتءنار دولتػػيف فقػػط ىمػػا :أءيوبيػػا وليبيريػػا ،وكمتاىمػػا معزولت ػاف عػػف الكي ػاف اإلل ػ ار يمي،
وعمػػى الػػرغـ مػػف إبػػدار كػػؿ مػػف اإلمب ارطػػور األءيػػوبي ىي ل لػػي ،والػػر يس الميبيػػري ولػػيـ تومب ػاف

تعاطفًا مع الكياف اإلل ار يمي خ ؿ مناقشات خط التقليـ فػي األمػـ المتحػدة ،إال أنيمػا لػـ يرغبػا فػي
منطقيػ ػا أال يوج ػػد دبمومال ػػي لمكيػ ػاف
إقام ػػة ع ق ػػات م ػػع دول ػػة تمتم ػػؾ العدي ػػد م ػػف األع ػػدار ،وكػ ػاف
ً
اإللػ ػ ار يمي مق ػػيـ ش ػػماؿ جوىانل ػػبرج حت ػػى ح ػػدوث االنفػ ػراج ف ػػي الع ق ػػات اإللػ ػ ار يمية األفريقيػ ػة م ػػع
حصوؿ غانا عمى التق ليا عاـ 1957ـ (عبد الرحمف.) 33:2015،

في أعػواـ الخملػينات واللػتينيات تنػامى المػد الناصػري فػي إفريقيػا عمػى نحػو الفػت ،فتعيػد

الر يس " جماؿ عبد الناصر " بطرد الكياف اإلل ار يمي مف القارة ،إال أف الملألة لػـ تكػف لػيمة أب ًػدا،

فعمػػى لػػبيؿ المءػػاؿ :كان ػت مصػػر تػػدعـ حركػػة " بػػاتريس لولمبػػا " فػػي الكوندػػو ،بينمػػا كان ػت أمريكػػا

والكيػاف اإللػ ار يمي وبمجيكػػا تػػدعـ خصػػمو " مػػابوتو ليلػػيكو " الػػذي أعػػدـ الػػزعيـ الػػوطني " لولمبػػا "

يلػا لمدولػػة بعػػد ذلػػؾ ،وفػػي الجانػب االقتصػػادي افتتحػػت مصػػر ء ءػػة عشػػر فرًعػا لشػػركة "
وأصػػبح ر ً
نصر " في مختمؼ الدوؿ األفريقية ،وأُرلمت أشير وأفضؿ الشػركات والمؤللػات التجاريػة المصػرية
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إلػػى تمػػؾ البمػػداف فػػي غػػرب وولػػط وشػػرؽ القػػارة ،وقامػػت بمشػػاريع اقتصػػادية وشػػؽ طػػرؽ فػػي غان ػا
وليراليوف ونيجيريا وكينيا وتنزانيا (وكالة وفا الفملطينية.)2014 ،

عاشػػت الع قػػات اإللػ ار يمية األفريقي ػة ربيعيػػا المزدىػػر منػػذ بدايػػة الخملػػينات ،حيػػث ك ػاف

لمكياف اإلل ار يمي ع قات دبمومالية بدوؿ القارة كافة عػدا الػدوؿ العربيػة – اإلفريقيػة ،حتػى العػدواف
اإلل ار يمي عاـ 1967ـ عمى مصر ولوريا واألردف ،واحت ؿ أ ارضػي والػعة مػف ىػذه الػدوؿ ،حتػى
تديرت صورة الكياف اإلل ار يمي مف دولة فتية وملالمة إلى دولة ذات طموحات التعمارية عدوانيػة

وتولعية ،ىكذا شكمت حرب 1967ـ بداية مراجعة وتقييـ لدى بعض الدوؿ األفريقية ،وبداية ملػار

لقطع الع قات شمؿ أربع دوؿ فقط ىي ،غينيا ،وأوغندا ،وتشاد ،والكوندو (ابراىيـ.)237:1990 ،

 02022ثالثًا :مرحمة قط العالقات الدبموماسية (1410-1412م)
لقػػد غيػػرت نيايػػة اللػػتينات صػػورة الكيػاف اإللػ ار يمي كدولػػة نموذجيػػة نجحػػت فػػي مجػػاالت
تحتػاج أفريقيػا إلييػا كالز ارعػة الصػحراوية مػء ً ،واتضػح فشػؿ مشػاريع التحػديث الز ارعػي بعػد مدػادرة

الفنيػػيف اإلل ػ ار يمييف ،وتعب ػػة الشػػبيبة فػػي منظمػػات مشػػابية ( لمج ػدناع

()1

والناحػػؿ) نتيجػػة التركيػػب

القبم ػػي لممجتم ػػع ف ػػي أفريقي ػػا ،وص ػػعوبة تج ػػاوز الفػ ػوارؽ بين ػػو وب ػػيف المجتم ػػع اإللػ ػ ار يمي العصػ ػري
(ابراىيـ.)237:1990 ،
ميم ػا فػػي تػػاريخ التنػػافس اإلل ػ ار يمي العربػػي فػػي إفريقيػػا،
كمػػا مءّمػػت حػػرب 1967ـ تطػ ًا
ػور ً
حيػػث نظػػر األفارقػػة إلػػى الكي ػاف اإلل ػ ار يمي بوصػػفو قػػوة احػػت ؿ يحتػػؿ أ ارضػػي دوؿ أفريقيػػة ،ومػػع

تصاعد الدعـ العربي لحركات التحرر الوطني في الجنوب اإلفريقػي ،وخيبػة أمػؿ القػادة األفارقػة مػف
الػػدوؿ الدربيػػة لعػػدـ ملػػاعدتيا فػػي تنفيػػذ الخطػػة األفريقيػة الراميػػة إلػػى عػػزؿ جنػػوب أفريقيػػا والبرتدػػاؿ

وروديلػػيا ،ازدادت حػػدة االنتقػػاد األفريقػػي لمعػػدواف اإلل ػ ار يمي حتػػى وصػػؿ األمػػر قبػػؿ نشػػوب حػػرب

تش ػ ػ ػ ػريف األوؿ /أكتػ ػ ػ ػػوبر 1973ـ إلػ ػ ػ ػػى قطػ ػ ػ ػػع الع قػ ػ ػ ػػات الدبمومالػ ػ ػ ػػية مػ ػ ػ ػػع الكي ػ ػ ػ ػاف اإلل ػ ػ ػ ػ ار يمي

(الطيار.)164:1986،
()1

ى ػػي اختص ػػار لكممػػة "ج ػػدودي نوعػػار" وتعن ػػي كتا ػػب الش ػػبيبة ،تألل ػػت ع ػػاـ  1936بع ػػد ان ػػدالع الءػػورة العربي ػػة

الفملطينية ،وتعمؿ عمى ف ػة الشػباب بػيف  15عامػاً وحتػى  18عامػاً مػف الييػود األصػمييف ،ومػف لػف  13عامػاً مػف

المياجريف الجدد.

يػتـ االنضػماـ ليػذه المنظمػة بػالتطوع ،وأحيانػاً بالضػدط نظػ اًر لقمػة عػدد المتطػوعيف ،وغرضػيا غػرس الػروح العلػػكرية
في صفوؼ الطمبة والشباب الصياينة ،وتأىيميـ لمخدمة العلكرية فيما بعد.
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إف انتص ػػار الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي ف ػػي حزيػ ػراف /يوني ػػو1967ـ واليزيم ػػة الت ػػي لحقػ ػػت ب ػػالعرب

وبمص ػػر خاص ػػة كوني ػػا العض ػػو الب ػػارز ف ػػي منظم ػػة الوحػ ػػدة األفريقيػ ػة قػ ػػد صػ ػػعبت عمػ ػػى األفارق ػػة
المعت ػػدليف تجاى ػػؿ مطال ػػب ال ػػدوؿ العربي ػػة األعض ػػار ف ػػي المنظم ػػة ،وط ػػرح قض ػػية الصػ ػراع الع ػ ػربي
اإللػ ار يمي ،واظيػػار التضػػامف مػػع العػػرب ،لكػػف األمػػر تػػـ بشػػكؿ تػػدريجي ،ألف االنتصػػار العلػػكري

اإلل ار يمي أدى إلى ردود أفعاؿ عالميػة متناقضػة التقػدير مػف ناحيػة ،والػتحفظ إلػى درجػة العػدار مػف
ناحية أخرى( .الطيار)165:1986،
أيضا بدايػة الت ارجػع والتػدىور
شيد العاـ 1967ـ ذروة الع قات اإلل ار يمية اإلفريقية ،ومءؿ ً
في ىذه الع قػات ،ففػي بدايػة ىػذا العػاـ أكمػؿ الكيػاف اإللػ ار يمي بنػار ع قاتػو الدبمومالػية مػع 32

دولػػة باإلضػػافة إلػػى تمءيػػؿ قنصػػمي فخػػري مػػع خمػػس منػػاطؽ أخػػرى كانػت ملػػتعمرات لػػدوؿ غربيػػة،
ومف جانب نخر كانت إحدى عشر دولة أفريقية تقػيـ تمءػي ً دبمومال ًػيا ليػا فػي تػؿ أبيػب ،ولكػف بعػد
حرب حزيراف 1967ـ بدأت صورة الكياف اإلل ار يمي تيتز في أذىاف القادة األفارقة ،فبعػد أف كانػت
منظم ػػة الوح ػػدة األفريقيػ ػة تتجن ػػب إدانػ ػة الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي ،ب ػػدأ موقفي ػػا ب ػػالتدير الت ػػدريجي ،فأخ ػػذت
تطالػػب باالنلػػحاب اإللػ ار يمي مػػف األ ارضػػي العربيػػة المحتمػػة ،ومػػع ازديػػاد التقػػارب العربػػي األفريقػػي

حزمػا وصػوالً لمقػرار الػذي
وازار التعنت اإلل ار يمي ،بدأت منظمة الوحػدة األفريقيػة تتخػذ قػ اررات أكءػر ً
ػميا لمكيػاف اإللػ ار يمي بػأف رفضػو
اتخذتو المنظمة في أيار/مايو 1973ـ ،والػذي يتضػمف تح ًا
ػذير رل ً

االنل ػػحاب م ػػف األ ارض ػػي العربي ػػة المحتم ػػة يعتب ػػر اعت ػػدار عم ػػى الق ػػارة األفريقيػ ػة بكاممي ػػا ،وتيديػ ػ ًػدا

لوحدتيا ،وأف الدوؿ األعضار فػي منظمػة الوحػدة األفريقيػة تعتبػر نفلػيا مػدعوة ألف تأخػذ منفػردة أو

بصػػورة جماعيػػة أيػػة إج ػرارات ليالػػية واقتصػػادية منالػػبة لصػػد ذلػػؾ العػػدواف ،وقػػد مءّػػؿ ىػػذا الق ػرار
نقطة تحوؿ إيجابية في تطور رؤية أفريقيا لمصراع العربي اإلل ار يمي(ل مة.)2011،

إف األىمية اإلفريقية في األمـ المتحدة مف حيث قدرتيا العدديػة لػـ تكػف خافيػة عمػى الكيػاف
دومػ ػا ف ػػي ل ػػياؽ ال ػػوعي بحقيق ػػة الصػ ػراع العرب ػػي
اإللػ ػ ار يمي من ػػذ البدايػ ػة ،وكػ ػاف ى ػػذا اإلدراؾ ي ػػأتي ً
اإلل ار يمي ،وامكانية االلتفادة مف الدور األفريقي في ىذا المجاؿ ،وليس أدؿ عمى ىذه األىمية مػف
ػار
اجتماع الجمعية العامة لبمػـ المتحػدة فػي منتصػؼ حزيػراف /يونيػو 1967ـ فػي جملػة خاصػة بن ً
عمى طمب االتحاد اللوفيتي ،ولقد تأءر الموقؼ األفريقي بدور األطراؼ الخارجية وال لػيما الواليػات

المتحدة واالتحاد اللوفياتي ،حيث حاوؿ كؿ منيما ممارلة الضدوط لصالح القرار الذي يتبنػاه ،فقػد
طُرح مشروع قرار بالـ مجموعة عدـ االنحياز قدمتو يوغل فيا ،ونظر إليػو عمػى أنػو مػو ٍ
اؿ لمعػرب،

كمػػا طػػرح مشػػروع قػرار نخػػر بالػػـ مجموعػػة دوؿ أميركػػا ال تينيػػة ،ونظػػر إليػو بوصػػفو مػو ٍ
اؿ لمكي ػاف
اإلل ار يمي (عبد الرحمف :الجزيرة نت.( 2005 ،
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وتع ػػزز الموق ػػؼ األفريق ػػي تج ػػاه الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي عن ػػدما قام ػػت أوغن ػػدا بقط ػػع لمع ق ػػات

الدبمومالية مع الكياف اإلل ار يمي في  30نذار /مارس عاـ 1972ـ ،وكػاف ىػذا بمءابػة ضػربة قويػة
ألحقت بليالتو التولعية في أفريقيا ،حيث كانت أوغندا تلتمـ منو " الملػاعدة " خػ ؿ عشػرة أعػواـ
ونيػػؼ وعمػػؿ االختصاصػػيوف اإلل ػ ار يميوف فػػي أوغنػػدا عمػػى جمػػع المعمومػػات االلػػتخباراتية ودعم ػوا

العناصػػر االنفصػػالية والمواليػػة ل لػػتعمار ،وعمقػوا األعمػػاؿ التخريبيػػة ضػػد الػػدوؿ األفريقيػة ميػػدديف
بذلؾ أمف البمداف خاصةً بعد إع ف أوغندا عاـ 1972ـ دعميا لمشعب العربي ،وتأييػد نضػالو ضػد

التولعات اإلل ار يمية واإلمبريالية مف أجؿ تحرير األراضي ونيؿ حؽ الشعب العربي الفملػطيني فػي
العودة لدياره وتقرير مصيره بنفلو (ماريوؼ)152:
وقػػػد لػ ػػعى الكي ػ ػاف اإلل ػ ػ ار يمي جاىػ ػ ًػدا لمحػ ػػو ا ءػ ػػار الل ػػي ة التػ ػػي أح ػػدءيا قطػ ػػع الع قػ ػػات
الدبمومالية مف قبؿ أوغندا ،وىذا اللعي لـ يكف فػي أوغنػدا بالػذات ،وانمػا دوؿ أفريقيػا الشػرقية ،وقػد
صػػرحت ر يلػػة الػػوزرار اللػػابقة "غولػػدا م ػا ير" مؤكػػدة أف مءػػؿ ىػػذه األحػػداث لػػف تتكػػرر مطمقً ػا فػػي
إفريقيا ،وقالت " أف ما حدث في أوغندا حالة التءنا ية وخاصة "(ماريوؼ.)153:
ءمة مجموعة مف العوامؿ لاىمت عمى ملتوى التدشػيف لتمػؾ المرحمػة ،وكػاف أىميػا ظيػور

تجمعػػات لػػدوؿ العػػالـ الءالػػث ،وعوامػػؿ تعبػػر عػػف ملػػتوى نخػػر مػػف التضػػامف مءػػؿ :منظمػػة الػػدوؿ

المصدرة لمبتروؿ ( أوبؾ ) ،ومجموعة الػ ،77كما أف الكياف اإلل ار يمي طمع بالبتروؿ العربي فض ً
عػػف دعػػـ كءيػػر مػػف دوؿ العػػالـ الءالػػث لمموقػػؼ العربػػي ،ففػػي عػػاـ 1973ـ أصػػبح الػػر يس الج از ػري

يلػا لحركػة عػدـ االنحيػاز ،وأءنػار مػؤتمر الحركػة فػي الج از ػر فػي العػاـ نفلػو اتخػذ
ىواري بومػديف ر ً
المؤتمروف ق اررات تؤيد ك ً مف مصر ولوريا واألردف في التعادة أراضييا المحتمػة ،كمػا تػدعو إلػى
قطع الع قات الدبمومالية مع الكياف اإلل ار يمي ،وكانت كؿ مف كوبا و از ير وتوجو مف أوا ؿ الدوؿ
التي التجابت لدعوة المقاطعة تمؾ (مصطفي)122:2011،

يعتبر عػاـ 1973ـ نقطػة تحػوؿ فػي الع قػات اإللػ ار يمية اإلفريقيػة عمػى الػرغـ مػف صػدور

القرار مف الجمعية العامة لبمـ المتحػدة فػي نػوفمبر عػاـ 1975ـ الػذي يوضػح فيػو عمػؽ الع قػات
رلميا قطػع الع قػات مػع الكيػاف اإللػ ار يمي ،وقػد أصػدرت منظمػة الوحػدة
بينيما ،فقد أعمنت أءيوبيا
ً
ػاديا كػام ً عمػى الكيػاف اإللػ ار يمي ،ودعػا البيػاف إلػى إقامػة ع قػػة
األفريقيػة قػرًا
ار يفػرض حظػر اقتص ً
وءيقة بيف أعضار منظمة الوحدة األفريقية والجامعة العربية (حلنيف)45،2017:

فػػي عػػاـ 1975ـ الػػتطاعت الكتم ػػة اإلفروعربيػػة أف تعػػرض عم ػػى الجمعيػػة العامػػة بػ ػاألمـ

المتحدة مشروع قرار تـ إصداره يوـ  10نوفمبر عاـ 1975ـ اتيـ الحركة الصييونية بأنيا نػوع مػف
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العنص ػرية ،وك ػاف ليػػذا الق ػرار بػػالم األءػػر عمػػى الكي ػاف اإلل ػ ار يمي ،حيػػث اعتبرتػػو ىزيمػػة دبمومال ػية
قالػػية ليػػا عمػػى الملػػتوى الػػدولي ،فيمػػا بعػػد الػػتمر الكيػػاف اإلل ػ ار يمي فػػي نشػػاطو الدبمومالػػي حتػػى

ألدي ذلؾ القرار (خ ؼ.)200:2001،
عموم ػػا نجح ػػت الحمم ػػة العربي ػػة الرامي ػػة إل ػػى ع ػػزؿ الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي ووص ػػفو بالعنصػ ػرية،
ً
وملػػاواتو بالنظػػاـ العنصػػري فػػي جنػػوب أفريقيػػا ،كمػػا والػػتدمت الحممػػة العربيػػة اللػػموؾ اإلل ػ ار يمي
وخصوصػ ػا ف ػػي (بي ػػافرا) ف ػػي نيجيري ػػا ،وجن ػػوب
الواض ػػح ف ػػي دع ػػـ الحرك ػػات االنفص ػػالية ف ػػي أفريقي ػػا
ً
اللوداف ،فض ً عف تأييدىا لنظاـ التفرقة العنصرية في جنوب أفريقيا (معموـ.)215:1997،
وبالرغـ مف انقطاع الع قات الدبمومالية فقد زادت قيمة التبادؿ التجػاري مػف  30.7مميػوف

يكيػ ػ ػا عػػ ػػاـ 1973ـ إلػػ ػػى  110مميػػ ػػوف دوالر ع ػ ػػاـ 1980ـ ،ونش ػ ػػأت ش ػ ػػبكة النشػ ػ ػػاطات
دوالر أمر ً
االقتصادية مف خ ؿ الشركات اإللػ ار يمية التػي تعمػؿ فػي أفريقيػا ،مءػؿ :شػركات اإلنشػار والتعميػر،
وشركات تجارية مختمفة ،وشركات لممياه والميداف الزراعي (حلنيف.)45،2017:
إف حركػػة المػػد والجػػزر فػػي الع قػػات اإلل ػ ار يمية األفريقي ػة ارتبطػػت بتطػػور الص ػراع العربػػي
اإللػ ػ ار يمي ،فالمقاطع ػػة الدبمومالػػػية األفريقيػ ػة لمكي ػ ػاف اإللػ ػ ار يمي ف ػػي الل ػػبعينيات ومعظ ػػـ لػػػنوات

الءمانينيػػات ،ءػػـ العػػودة الكالػػحة ليػػذه الع قػػات منػػذ بدايػػة التلػػعينيات ارتبطػػت بحػػدءيف ىػػاميف فػػي
ػر يمي ،أوليمػػا :حػػرب تش ػريف األوؿ /أكتػػوبر 1973ـ ،والء ػاني :انعقػػاد
تػػاريخ الص ػراع العربػػي اإللػ ا

مؤتمر مدريد لمل ـ في الشرؽ األولط عاـ 1991ـ (الجزيرة نت.)2004 ،
ػاعدا
واكػػب التطػػورات الداخميػػة التػػي شػػيدتيا ليبيػػا منػػذ ءػػورة الفػػاتح مػػف لػػبتمبر 1969ـ تصػ ً

افعػا لػػبعض دوؿ القػػارة ل لػػتمرار فػػي مقاطعػػة
فػػي نشػػاطيا فػػي الػػدا رة األفريقيػة ،األمػػر الػػذي مءػػؿ د ً
الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي كمحاول ػػة لكل ػػب ود النظ ػػاـ الميب ػػي كم ػػا كػ ػاف الح ػػاؿ م ػػع أوغن ػػدا وع ػػدد م ػػف دوؿ
اللػػاحؿ اإلفريقػػي المجػػاورة لميبيػػا ،كػػذلؾ أحجمػػت العديػػد مػػف دوؿ القػػارة،التي تػػديف نلػػبة معتبػرة مػػف
لكانيا باإلل ـ ،كأءيوبيا ونيجريا وجامبيا عف إعادة الع قات مع الكياف اإلل ار يمي خاصة بعػد أف
غمب الطابع الديني عمى الطابع القومي لمصػراع فػي مرحمػة مػا بعػد حػرب 1973ـ ،وتجػدر اإلشػارة

إلى أف الفتور عمى الملتوى الليالي المعمػف لػـ يكػف متلػقًا مػع تنػامي التبػادؿ التجػاري بػيف الكيػاف
اإللػ ار يمي وعػػدد مػػف الػػدوؿ األفريقيػة كنيجيريػػا وأنجػوال ودوؿ أخػػرى بجانػب افتتػػاح مكاتػػب لممصػػالح
اإلل ػ ار يمية فػػي كػػؿ مػػف غان ػا ولػػاحؿ العػػاج وكينيػػا لتجػػاوز نءػػار غيػػاب التمءيػػؿ الدبمومالػػي ،ومػػف

جانبيا واجو الكياف اإلل ار يمي ىذا التوتر في ع قاتو الليالية بدالبية الػدوؿ األفريقيػة بتديػر موقفػو

مف النظاـ العنصري في جنوب أفريقيا؛ لتتبادؿ الدولتاف التمءيػؿ الدبمومالػي فػي عػاـ 1974ـ ،ومػا
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تبعػػو مػػف توجيػػو الكيػاف اإللػ ار يمي الػػدعوة الرلػػمية لػػر يس الػػوزرار الجنػػوب أفريقػػي لزيػػارة تػػؿ أبيػػب.

(أمؿ.)2018،

ومػػف جيػػة أخػػرى تبن ػى الكي ػاف اإلل ػ ار يمي أداة الدبمومالػػية الل ػرية لكلػػب التأييػػد الليالػػي

لدوؿ القارة في المحافؿ الدوليػة مػف ناحيػة ،ومػف ناحيػة أخػرى لمواجيػة المػوبي الدبمومالػي المصػري

عػالي الكفػػارة والمينيػػة ،والػػذي أدت ملػػاعيو إلػػى انتكالػػة شػػديدة فػػي الع قػػات اإللػ ار يمية اإلفريقيػة
وجػػار فػػي أعقػػاب حػػرب تش ػريف أوؿ /أكتػػوبر عػػاـ  ،1973حيػػث ل ػاندت الدبمومالػػية الميبيػػة جيػػود

الموبي الدبمومالي المصري في ىذا الصدد (مصطفي.)122،2011:

ش ّكمت الحروب األىمية واالنقلامات الليالية وااللتبداد عوامؿ طرد لمعديد مف أبنػار القػارة

اللودار بشكؿ خدـ التطمعات إل ار يمية ،فيو الكياف الذي يحلف التد ؿ المواقؼ ،وقمبيا لصالحو

وفػػؽ خطػػط يضػػعيا بإحكػػاـ ،وقػػد قػػرر الكي ػاف اإلل ػ ار يمي عػػاـ  1973الػػتج ب العديػػد مػػف ييػػود

الف ش ػػا " األءي ػػوبييف " لمواجي ػػة النم ػػو ال ػػديموغرافي العرب ػػي ح ػػيف ق ػػرر حاخ ػػاـ الطا ف ػػة الل ػػفاردية "
الش ػرقية " عوفاديػػا يولػػؼ اعتبػػار طا فػػة " بيتػػا يل ػ ار يؿ " األءيوبيػػة طا فػػة ييوديػػة خ فً ػا لمحاخػػاـ
األشكنازي ( شمومو غوريف ) ،وتـ ذلؾ عمى فترات وفػؽ عمميػات منظمػة بػدأت عػاـ 1977ـ حيػث

ىاجر الم ات ،ومف عاـ 1977ـ حتى 1983ـ التجمب  6000أءيوبي ،وفي عممية " موشػيو " تػـ

الػ ػػتج ب  ،7000وك ػ ػاف نخػ ػػر العمميػ ػػات " عمميػ ػػة لػ ػػميماف " عػ ػػاـ 1991ـ حيػ ػػث تػ ػػـ الػ ػػتج ب
 15000أءيػػ ػ ػ ػػوبي ،وأرتفػ ػ ػ ػ ػػع عػػ ػ ػ ػػددىـ لػ ػ ػ ػ ػػنة 2008ـ إلػ ػ ػ ػ ػػى 106900ـ مي ػ ػ ػ ػػاجر( وكالػ ػ ػ ػ ػػة وفػ ػ ػ ػ ػػا

الفملطينية) 2014،

بعد تولي حزب الميكود مقاليد اللمطة فػي الكيػاف اإللػ ار يمي عػاـ 1977ـ ،رفعػت الحكومػة

ش ػػعار "عا ػػدوف إليػ ػؾ ي ػػا أفريقي ػػا " فق ػػد أوك ػػؿ إل ػػى ديفي ػػد كمح ػػي ميم ػػة إجػ ػرار اتص ػػاالت م ػػع ال ػػدوؿ

األفريقي ػة بيػػدؼ إفلػػاح الفرصػػة أمػػاـ الػػت ناؼ الع قػػات إلعػػادة الكي ػاف اإلل ػ ار يمي إلػػى القػػارة مػػف
األبواب الر يلية وليس الخمفية (لرور)4 ،2010،
ولقػػد اعتبػػرت زيػػارة الػػر يس اللػػادات لمقػػدس فػػي نػػوفمبر تش ػريف الء ػاني عػػاـ 1977ـ نقطػػة
تحوؿ في التقارب األفريقي  -اإلل ار يمي ،فيذه الزيارة لاىمت في انفراج الع قات الءنا ية ،حيث تـ

إعػػادة بنػػار ليػػذه الع قػػات؛ لتبػػدأ ملػػيرة الخطػوات العكلػػية فػػي إعػػادة الع قػػات ،وتػػوج ذلػػؾ مػػف قبػػؿ

از ي ػػر ع ػػاـ 1982ـ؛ ألف ر يل ػػيا "موبوت ػػو" كػ ػاف بحاج ػػة مال ػػة لممل ػػاعدات العل ػػكرية اإللػ ػ ار يمية،
الليما في ميداف تدريب الجيش وحرلو الجميوري ،وبمدت ذروتيا خ ؿ عػامي (1985–1986ـ)

بعد زيارة شمعوف بيريز إلى بعض الدوؿ األفريقية ()16،1988،ankoma
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ك ػاف لتفػػاقـ األزمػػات االقتصػػادية فػػي دوؿ إفريقيػػا دور بػػارز فػػي ت ارجػػع الع قػػات العربيػػة –

األفريقيػة ،إذ ُح ِّممػت الػدوؿ العربيػة بعػض الملػؤولية عػف ىػذه األزمػة بفعػؿ ارتفػاع ألػعار الػنفط بعػػد
الحظر الذي فرضتو الػدوؿ العربيػة المصػدرة لمػنفط بعػد حػرب1973ـ ،وعمػى الػرغـ مػف الملػاعدات
العربيػة لػػدوؿ إفريقيػا وتشػػكيؿ أجيػزة دا مػػة لمتعػاوف المػػالي مػع إفريقيػػا ،مءػؿ الصػػندوؽ العربػي لتقػػديـ

القروض لمدوؿ اإلفريقيػة بػرأس مػاؿ يبمػم  200مميػوف دوالر ،والمصػرؼ العربػي لمتنميػة االقتصػادية
الذي بمم رأس مالو  230مميوف دوالر ،فاف ىذه المؤللات لـ تكف كافية لعدـ تحمؿ الػدوؿ العربيػة
ملؤولية تفاقـ األزمات االقتصادية (عوديد.)76:1987،

اال نسحاب اإلسرائيمي من سيناء فـي آذار مـارس 1891م وفّـر ذريعـة ميمـة لمـدول األفريقيـة
كي تعيد عالقاتو بالكيان اإلسرائيمي ،ارتسـمت األحـداث التاليـة لعـودة ىـذه العالقـات ،بمـا يمـي
(ابراىيـ:)1990،237 ،

15 أيار/مايو 1982ـ أعمنت از ير أنيا لتعيد ع قاتيا الدبمومالية بالكياف اإلل ار يمي.
 تركزت االتصػاالت اإللػ ار يمية عمػى ليبيريػا بصػورة لػرية إلػى أف تػـ الػت ناؼ الع قػات فػي
نب أغلطس مف اللنة نفليا.
 في كانوف األوؿ /ديلمبر 1985ـ اجتمع ر يس الحكومػة شػمعوف بيػرس إلػى ر ػيس لػاحؿ
العاج ىوفوا بوانيي في جنيؼ.

 في نب /أغلطس 1986ـ قاـ ر يس الحكومػة شػمعوف بيػرس بزيػارة دولػة الكػاميروف ،وفػي
الشير نفلو التأنفت الكاميروف ع قاتيا الدبمومالية بالكياف اإلل ار يمي.

 فػػي شػػباط /فب اريػػر 1987ـ قػػاـ وفػػد مػػف ليبيريػػا يضػػـ ر ػػيس مجمػػس الن ػواب ور ػػيس أرك ػاف
الجػػيش وشخصػػيات أخػػرى بزيػػارة الكيػاف اإللػ ار يمي حيػػث كػاف حينيػػا ر ػػيس حكومػػة الكيػاف

اإلل ار يمي يتلحاؽ شمير.

 ف ػػي نيلػ ػاف /إبري ػػؿ1987ـ اجتم ػػع وزي ػػر خارجي ػػة الكيػ ػاف اإللػػ ار يمي ف ػػي إط ػػار اجتماع ػػات

الجمعيػػة العامػػة لبمػػـ المتحػػدة إلػػى نظي ػره النيجيػػري ،وتػػـ االتفػػاؽ عمػػى الػػت ناؼ الع قػػات
الدبمومالية.

 في تشريف الءاني /نوفمبر1987ـ اجتمع وزير الخارجية شمعوف بيرس مػع ر ػيس جميوريػة
اللنداؿ عبدو ضيوؼ.
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فػي إطػػار مػا لػػبؽ ،انطمقػت الليالػػة "اإللػ ار يمية" مػػف مجموعػة مػػف القػيـ والمبػػادئ الءابتػة التػػي

تلعى مف خ ليا إلى الحفاظ عمى أمنيا القومي ،فيي تعمؿ عمى توطيد وجودىا كدولة طبيعية
ذات ليادة ،ال ليما وأنيا تقبع في إطار بي ة إقميمية ودولية محفوفػة بالمخػاطر تجاىيػا بحلػب

وجيػػة النظػػر "اإللػ ار يمية" ،وفػػي ظػػؿ المتدي ػرات التػػي لػػادت ىػػذه البي ػػة اإلقميميػػة والدوليػػة التػػي
لػادت العػػالـ بعػػد انتيػار مرحمػػة الحػػرب البػػاردة ،تمكنػت "إلػ ار يؿ" مػػف توطيػد ع قاتيػػا مػػع عػ ٍ
ػدد
مف الدوؿ األفريقية في كافة المجاالت.
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 022المبحث الثاني

بداية العودة لمعالقات اإلسرائيمية األفريقية
 02221أوالً :عودة العالقات1441-1410 :م:
انتيت فترة اللبعينات بتدييرات عديدة عمى ملتوى القارة ،وعمى ملػتوى الصػراع العربػي –

اإلل ار يمي ،ولاعدت في تػوفير منػاخ م ػـ لعػودة الكيػاف اإللػ ار يمي إلػى القػارة األفريقيػة ،فقػد تميػز
نياية ىذا العقد بتراجع في الع قات العربية – األفريقية نتيجة عوامؿ عػدة كػاف أبرزىػا توقيػع مصػر

اتفػػاؽ كامػػب ديفيػػد ،وخروجيػػا مػػف لػػاحة المواجيػػة مػػع الكيػاف اإللػ ار يمي ،وقػػد كػاف احػػت ؿ الكيػػاف

اإللػ ار يمي لب ارضػي المصػرية يحتػػؿ مرتبػػة أولػى فػػي الموقػػؼ األفريقػػي مػػف الكيػاف اإللػ ار يمي كػػوف

مصػػر إحػػدى الػػدوؿ األفريقيػة الميمػػة ،وذات ءقػػؿ ليالػػي بػػارز عمػػى ملػػتوى القػػارة ،فكانػت المرحمػػة
األولػ ػى م ػػف االنل ػػحاب اإللػ ػ ار يمي م ػػف ل ػػينار ذريع ػػة ل ػػبعض ال ػػدوؿ األفريقيػ ػة ك ػػي يعي ػػد ع قات ػػو
الدبمومالػػية معػػو ،ع ػ وة عمػػى توقػػؼ مصػػر – فػػي عيػػد الػػر يس أن ػور اللػػادات – عػػف القيػػاـ بػػدور

ضػػاغط عمػػى الػػدوؿ األفريقي ػة وبػػالعكس فػػإف مصػػر لػػـ تتوقػػؼ عػػف الممانعػػة فػػي عػػودة الع قػػات

اإلل ار يمية األفريقية ،بؿ تحولت إلى جية مشجعة عمى ذلؾ( .إبراىيـ.)237:1990،،

ظيرت العديػد مػف اللػمبيات فػي التعػاوف العربػي األفريقػي ،حيػث اعترضػت الع قػات فػي تمػؾ الفتػرة

أزمػػات ءقػػة وشػػكوؾ متبادلػػة فػػي نوايػػا كػػؿ طػػرؼ تجػػاه ا خػػر ،وذلػػؾ أف تمػػؾ الفت ػرة قػػد شػػيدت نءػػار
ونتػػا ج اتفاقيػػة الل ػ ـ المص ػرية اإلل ػ ار يمية عػػاـ 1979ـ ،وانتشػػر االرتبػػاؾ والتشػػتت فػػي ع قػػات

النظاـ العربي ،وامتد ذلؾ إلى تفاع ت النظاميف العربي واألفريقي ،كما حدث ذلؾ نتيجػة تػأءر دور

القمب المنظـ لمتفاع ت العربية األفريقية حتى أف قضية عضوية مصر في منظمة الوحدة األفريقية
ػر مػف الجػدؿ ،وحػدث توقػؼ فػي اجتماعاتيػا
وفي المجنػة الدا مػة لمتعػاوف العربػي األفريقػي أءػارت كءي ًا
بػػيف عػػامي  1978و1982ـ ،ومػػف أبػػرز صػػور االرتبػػاؾ فػػي الع قػػات العربيػػة األفريقي ػة فػػي تمػػؾ
الفتػرة اتيػػاـ األفارقػػة لمعػػرب بمحاولػػة تصػػدير خ فػػاتيـ إلػػى االجتماعػػات العربيػػة األفريقي ػة ،بػػؿ إل ػى
أيضا(توفيؽ.)2004 ،
اجتماعات منظمة الوحدة األفريقية ً

بػػرز تيػػار بػػيف الػػدوؿ األفريقي ػة خ ػ ؿ ىػػذه الفت ػرة يػػدعو إلػػى الػػت ناؼ الع قػػات مػػع الكي ػاف
اإللػ ار يمي والتػػي تعطمػػت بلػػبب االجتيػػاح اإللػ ار يمي لمبنػاف فػػي حزيػراف /يونيػػو عػػاـ  ،1982حيػػث

أعمنت دولة أفريقيػة واحػدة وىػي از يػر ( الكوندػو الديموقراطيػة حاليػاً) عػف عػودة ع قتيػا مػع الكيػاف
اإلل ار يمي في عاـ 1982ـ(.مصطفي)124:2011،
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التفاد الكياف اإلل ار يمي مف نتا ج األزمػة التػي أصػابت التعػاوف العربػي األفريقػي ،وبػدأ فػي

متابعة ما يحدث مف انكلار وشروخ في الع قات العربية األفريقية ،وعمؿ عمى تعميقيػا والػتد ليا

لص ػػالحو ك ػػي تح ػػؿ مح ػػؿ ال ػػدوؿ العربي ػػة ف ػػي الق ػػارة األفريقيػ ػة عم ػػى المل ػػتوى التج ػػاري واالقتص ػػادي
والعلكري ،فتزايدت صادراتو إلى أفريقيا ،وتزايدت وارداتو منيا ،ومارس نشاطاً فػي حػوالي  22دولػة

أفريقية في ميػاديف إنشػار المشػروعات المشػتركة والتػدريب العلػكري والمعونػة الفنيػة ،كمػا بػدأ الكيػاف

اإلل ار يمي بإرلاؿ بعءاتو ال از رة إلى القارة في صورة لرية وعمنية مع تلريب األخبار بشػكؿ متعمػد،

تباع ػ ػ ػ ػا بدايػ ػ ػ ػػة مػ ػ ػ ػػف از يػ ػ ػ ػػر
وتمكػػ ػ ػػف مػ ػ ػ ػػف إعػ ػ ػ ػػادة الع قػ ػ ػ ػػات الدبمومالػ ػ ػ ػػية مػ ػ ػ ػػع الػػ ػ ػػدوؿ األفريقي ػ ػ ػ ػة ً
حاليػ ػ ػ ػ ػػا ) عػ ػ ػ ػ ػػاـ 1982ـ ،وليبيريػ ػ ػ ػ ػػا وأفريقيػ ػ ػ ػ ػػا الولػ ػ ػ ػ ػػطى عػ ػ ػ ػ ػػاـ 1983ـ
(الكوندػ ػ ػ ػ ػػو الديمقراطيػ ػ ػ ػ ػػة ً
(توفيؽ.)2004 ،

 02220ثان ًيا :مرحمة التطبي واتساع العالقات0221-1441 :
شيدت ىذه المرحمة إعادة تأليس لمع قات ،وطبقًا لمبيانات اإلل ار يمية فإف الػدوؿ األفريقيػة
التػػي أعػػادت ع قاتيػػا منػػذ مػػؤتمر مدريػػد أكتػػوبر 1991ـ قػػد بمػػم ء ءػػيف دولػػة فػػي حينػػو ،ورل ػخ
ػتفيدا مػف دروس الماضػي ،وقػد تمكػف مػف حشػد التأييػد الػ زـ
الكياف اإلل ار يمي إقدامػو فػي القػارة مل ً
فػػي كػػانوف اوؿ /ديلػػمبر عػػاـ 1991ـ فػػي لػػابقة ىػػي األول ػى إللدػػار ق ػرار الجمعيػػة العامػػة لبمػػـ
المتحػدة الصػادر عػػاـ 1975ـ تحػت رقػـ  " 3379قػرار الجمعيػة العامػة لبمػػـ المتحػدة الػذي اعتمػػد

فػ ػػي  10نػ ػػوفمبر1975 ،ـ بتصػ ػػويت  72دولػ ػػة بػ ػػنعـ مقابػ ػػؿ  35ب ػ ػ (وامتنػ ػػاع  32عضػ ػ ًػوا عػ ػػف
التص ػػويت) ،يح ػػدد القػ ػرار" أف الص ػػييونية ى ػػي ش ػػكؿ م ػػف أش ػػكاؿ العنصػ ػرية والتميي ػػز العنص ػػري".
(حليف)47:2017،
كػػاف اليػػدؼ الليالػػي األوؿ عنػػد تألػػيس دولػػة "إلػ ار يؿ" ىػػو ضػػماف بقػػار الدولػػة العبريػػة فػػي الشػػرؽ
األولط داخؿ حدود نمنة معترؼ بيا دولياً ،والحصوؿ عمى أقصى تأييد ممكف مف الدوؿ لليالاتيا

فػي المحافػػؿ الدوليػػة ،واقامػػة ع قػػات دبمومالػية مػػع أكبػػر عػػدد ممكػػف مػف الػػدوؿ األفريقيػػة مػػف أجػػؿ
ترلػػيخ مفيػػوـ الوجػػود كدولػػة ذات لػػيادة ،وكعضػػو فاعػػؿ فػػي المجتمػػع الػػدولي ،ولكػػف ننػػذاؾ كانػػت
معظـ الدوؿ األفريقية ملتعمرة ومنشدمة بقضاياىا الداخميػة ومشػك تيا الليالػية واالقتصػادية ،التػي

خمّفيا االلتعمار ،لذلؾ لـ يكف لدييا فكرة كاممة عف نوايا "إل ار يؿ" ،إضافةً إلى ما روجتو "إل ار يؿ"
عػػف نفلػػيا كدولػ ٍػة مشػ ٍ
ػابية ليػػـ ،وىكػػذا التقػػت المصػػالح "اإلل ػ ار يمية" مػػع ظػػروؼ الػػدوؿ األفريقيػػة

لتنلج الع قات "اإلل ار يمية"/األفريقية.
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لػػذا ك ػاف الكي ػاف اإلل ػ ار يمي عمػػى الػػتعداد لمكافػػأة القػػادة األفارقػػة عمػػى الػػت ناؼ الع قػػات

الدبمومالية معو مف خ ؿ تدريب قوات األمػف الخاصػة بػدوليـ ،باإلضػافة إلػى ح ارلػيـ الشخصػييف
فض ً عف الضدوط عمى الواليات المتحدة تحقيقػاً لمصػالحيـ ،عمػى الػرغـ مػف أف تمػؾ االلػتراتيجية
نجحػػت بشػ ٍ
ػكؿ كامػػؿ فػػي تحقيػػؽ أىداف ػو فػػي المػػدى القصػػير ،وال ػذي يتمءػػؿ أىػػـ ىػػدؼ لػػو فػػي إنيػػار
المقاطعة الدبمومالية األفريقية معو ،إال أف ذلؾ ال تصمح لتأليس ع قات ملتقرة ودا مة مع الدوؿ

األفريقية( .مصطفي)126:2011،
نجح الكياف اإلل ار يمي في الت ناؼ ع قاتو الدبمومالية مع عدد كبير مف الدوؿ األفريقية،
ففػػي بدايػػة عػػاـ 1992ـ مػػع نيجيريػػا ءػػـ لػػيراليوف وبنػػيف وجامبيػػا ،وفػػي العػػاـ 1993ـ تػػـ الػػت ناؼ

الع قات اإلل ار يمية مع دوؿ موريشيوس ءـ الجابوف وبركينا فالو وبتلوانا ،وفي العػاـ 1994ـ مػع

مدغشقر وغينيا االلتوا ية وأوغندا وغانا واللنداؿ وروانػدا ،ورغػـ توقػؼ مػا لػمي باليرولػة األفريقيػة
نحػػو الػػت ناؼ الع قػػات مػػع الكي ػاف اإلل ػ ار يمي نتيجػػة لتعنت ػو فػػي مفاوضػػات الل ػ ـ وخاصػػة عمػػى

الملاريف اللوري والمبناني ،فإف توقيع اتفاؽ إع ف المبادئ غػزة وأريحػا أوالً مػع الفملػطينييف فػي 4

جمػؿ وجػو الكيػاف اإللػ ار يمي وأظيػره فػي صػورة الدولػة الملػتعمرة التػي توافػؽ
مايو عػاـ 1994ـ قػد ّ
تػػدريجياً عمػػى التخمػػي عػػف االحػػت ؿ ،ممػػا لػػاىـ فػػي الػػت ناؼ تمػػؾ اليرولػػة م ػرة أخػػرى ،ومػػف جيػػة

أخ ػػرى ال ػػتمرت ت ػػونس ف ػػي لع ػػب دورى ػػا ف ػػي التض ػػافة الوف ػػود اإللػ ػ ار يمية المتفاوض ػػة م ػػع منظم ػػة
التحريػر ،حيػث كانػت تقػيـ قيادتيػا فػي العاصػمة التونلػية وتطػور موقػؼ تػونس إلػى قبػوؿ التضػافة

اجتماع لجنة ال ج يف المنبءقة عف المفاوضات متعددة األطػراؼ فػي تشػريف أوؿ /أكتػوبر 1993ـ،

ولػػوحظ أف ىػػذا التطػػور غيػػر الملػػبوؽ حمػػؿ معػػو أوؿ اتصػػاؿ عمنػػي مباشػػر بػػيف ملػ وليف تونلػػييف
ومل وليف الكياف اإلل ار يمي(مصطفي .)131،127:2011

وكانت ليبيا مػف الػدوؿ اللػاعية لتحلػيف صػورتيا فػي الدػرب قبػؿ توقيػع االتفػاؽ الفملػطيني
اإلل ار يمي ،وذلؾ عندما لمحت لمواطنييا بالحج فػي القػدس ،بػدعوى أف اللػعودية رفضػت الػتقباؿ
المزيد مف الحجاج الميبييف ،وكاف ذلؾ في منتصؼ عاـ 1993ـ( .ياليف)219،1993:

وفػ ػػي عػ ػػاـ 1998ـ أبمدػ ػػت الحكومػ ػػة الموريتانيػ ػػة الكي ػ ػاف اإلل ػ ػ ار يمي الػ ػػتعدادىا اللػ ػػتخداـ

أ ارضػػييا لػػدفف النفايػػات النوويػػة المتخمفػػة عػػف نشػػاطاتيا النوويػػة فػػي مفاعػػؿ ديمونػػة ،وتبعػاً لمصػػادر

متعددة نقؿ ىذا االلتعداد خ ؿ زيارة قاـ بيا وزير الخارجية الموريتاني شيخ العافية ولػد محمػد إلػى
الكيػاف اإللػ ار يمي فػي أواخػػر أكتػوبر1998ـ عقػػب توقيػع اتفػػاؽ " واي ب نتيشػف " ونشػػرت تحمػػي ت
مختمفة يحاوؿ التكشاؼ دوافع موريتانيا مف اتخاذ ىذا الموقؼ( .عبد المجيد)276،1998:
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واعقب ذلؾ في عاـ 1999ـ رفػع درجػة التمءيػؿ الدبمومالػي مػف مكتػب مصػالح إلػى لػفارة

الكي ػ ػ ػ ػ ػ ػاف اإلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار يمي فػ ػ ػ ػ ػ ػػي موريتانيػ ػ ػ ػ ػ ػػا ،حيػ ػ ػ ػ ػ ػػث شػ ػ ػ ػ ػ ػػكمت صػ ػ ػ ػ ػ ػػدمة فػ ػ ػ ػ ػ ػػي الشػ ػ ػ ػ ػ ػػارع العربػ ػ ػ ػ ػ ػػي.
(عبد المجيد)234،1999:
وفي نياية عاـ 2001ـ نجح الكياف اإلل ار يمي في إقامػة ع قػات دبمومالػية مػع  45دولػة

أفريقيػػة ،إال أف كػ ً مػػف تػػونس والمدػػرب قػػد جمػػدت ع قتيػا معػػو عػػاـ 2000ـ ،تعبيػ اًر عػػف رفضػػيا

الممارلات اإلل ار يمية ضد فملطيف (أبو العينيف.)356-2001،353:

قاـ الكياف اإلل ار يمي بدعـ حركة التمػرد فػي جنػوب اللػوداف؛ لكػي تحػيط اللػوداف وتختػرؽ
جنوبػػو ،كونػػو يمءػػؿ العمػػؽ االلػػتراتيجي لمصػػر ،وعػػف ذلػػؾ كتػػب موشػػي فرجػػي حػػوؿ الع قػػات مػػع

الحركة الشعبية لتحرير اللوداف خ ؿ مراحؿ تاريخية لمصراع ،وأصبحت كينيا جلر التواصػؿ بػدالً
مف أءيوبيا ،وقدـ الكياف اإلل ار يمي األمواؿ والل ح بحوالي  500مميوف دوالر أمريكي ،األمر الذي
عزز وضع الحركة علكرًيا (فرجي)13:18،2003:
شػػيدت ىػػذه المرحمػػة تطػػو اًر تػػدريجياً فػػي الع قػػات "اإلل ػ ار يمية" األفريقيػػة مػػف خ ػ ؿ ت ازيػػد

االعت ارف ػػات بدول ػػة "إلػ ػ ار يؿ" والت ػػي تخممتي ػػا تق ػػديـ بع ػػض المل ػػاعدات "اإللػ ػ ار يمية" ف ػػي المج ػػاالت

العلكرية والتقنية ،فاللنوات األولى مف قياـ دولة "إل ار يؿ" لـ تشيد نشاطاً واضػحاً فػي قػارة أفريقيػا،

فقػػد بػػدأت الع قػػات "اإللػ ار يمية"/األفريقية فػػي النمػػو بعػػد منتصػػؼ الخملػػينيات وتحديػػداً بعػػد مػػؤتمر
باندونج عاـ  ،1955وبحموؿ عاـ  1962كاف قد وصؿ عػدد لػفارات "إلػ ار يؿ" إلػى  23لػفارة فػي

أفريقيػا ،كمػا اتلػمت الفتػرة مػا بػيف ( )1963- 1957بتبػادؿ الزيػارات بػيف قػادة "إلػ ار يؿ "وزعمػار
أفريقي ػػا ،حي ػػث قام ػػت وزيػ ػرة الخارجي ػػة "اإللػ ػ ار يمية" نن ػػذاؾ (جول ػػدا م ػػا ير) بزي ػػارة ع ػػدد م ػػف ال ػػدوؿ

األفريقية مءؿ اللػنداؿ ونيجيريػا وغانػا وليبيريػا ( ، )10فضػ ً عػف قيػاـ الػر يس "اإللػ ار يمي "إلػحاؽ

بف تلفي عاـ  1962بزيارة خملة دوؿ أفريقية.

ويتكػػرر المشػػيد بمػػا يػػدور فػػي دارفػػور ،حيػػث يقػػوـ الكي ػاف اإلل ػ ار يمي بتػػدريب عناصػػر مػػف

أيضػا ل تصػاؿ
المميشيات الملمحة في قواعدىا العلكرية في جنػوب اللػوداف واريتيريػا ،كمػا يلػعى ً
بالمعارضة الصومالية ،طالما ظؿ العرب بعيديف عمػا يحػدث داخػؿ الصػوماؿ ،ولػـ يػتـ تقػديـ الػدعـ

ليـ مءمما يفعؿ الكياف اإلل ار يمي وذلؾ عبر منظمات اإلغاءة األمريكية إلى جانب فريؽ مف جياز
االلػ ػػتخبارات األمريكيػ ػػة واإلل ػ ػ ار يمية قػ ػػاـ بزيػ ػػارة إقمػ ػػيـ بونػ ػػت الن ػ ػد إلج ػ ػرار مباحءػ ػػات حػ ػػوؿ نشػ ػػاط

الجماعات اإلل مية المتشددة في الصوماؿ( .حلنيف)2017،47:
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 02222ثالثًا :مرحمة تعاظم العالقات االسرائيمية ـ اإلفريقية  0221إلى 0211م2
تجلدت ىذه المرحمة في مبادرة عبر اللاحؿ التي أجريت في عاـ 2005ـ ،والمبػادرة التػي
أدخمتيػػا اإلدارة األمريكيػػة حيػػز التنفيػػذ منػػذ شػػير تشػريف ءػػاني /نػػوفمبر عػػاـ 2003ـ بمشػػاركة مػػالي
والنيجر وتشاد وموريتانيا ،وبااللتعانة بقوات خاصة بر الة ضباط مف الكياف اإلل ار يمي ،وتعد ىذه

المبػادرة إحػػدى أىػػـ نليػػات تنفيػػذ تمػػؾ االلػػتراتيجية ،حيػػث ترتكػػز ىػػذه ا ليػػات عمػػى مػزيج مػػا يلػػمى
ب ػالقوى المينػػة البػػاردة ،والمتمءمػػة فػػي المػػداخؿ غيػػر التقميديػػة لمتدمدػػؿ اإلل ػ ار يمي فػػي إفريقيػػا ،والقػػوى

المينة اللاخنة المتمءمػة فػي توظيػؼ الكيػاف اإللػ ار يمي لملػموؾ التصػويتي لمػدوؿ اإلفريقيػة لصػالحيا،

وذلػؾ مػػا يفلػر قمػػة اىتمػاـ اإلعػ ـ اإللػ ار يمي بالتدمدػػؿ اإللػ ار يمي فػػي القػارة اإلفريقيػة ،فػالقوة المينػػة

كممػػا الػػتترت ازدادت قػػدرتيا وانتشػػر مفعوليػػا لينفػػذ إلػػى طبقػػات الػػوعي الفػػردي والجمػػاعي لشػػعوب
القارة اإلفريقية ،وىذا ما نجح فيو الكياف اإلل ار يمي ببراعة (مصطفي.)2011،132:

ابعا :مرحمة بداية ما يسمى بأحداث الربي العربي حتى عام 0211م:
 02224ر ً
يقػػدـ البروفيلػػور "غابري يػػؿ بػػف درور" الػػذي يوصػػؼ بأنػو " العقػػؿ االلػػتراتيجي" فػػي الكيػاف

زمنيا لمءورات العربية مف حيث أنيا مجموعة مف االنتفاضات الشعبية انطمقػت فػي
اإلل ار يمي ملحاً ً
تلملػػؿ ل ػريع بلػػبب مػػا قػػاؿ إنيػػا "األوب ػػة االجتماعيػػة والليالػػية فػػي تمػػؾ البمػػداف " ،وأءبتػػت ىػػذه

الءورات أف الءقافة الليالية في العالـ العربػي موجػودة إلػى حػد كبيػر ،وىػي حقيقػة واقعػة ،ممػا يعنػي

فشػػؿ األنظم ػػة االلػػتبدادية طيم ػػة العقػػود الماض ػػية فػػي إلدا ي ػػا وتدييبيػػا ،ويض ػػيؼ غابرييػػؿ أل ػػباب
أيضػػا وفقػاً لممميػزات
االنتفاضػػات العربيػػة اختمفػػت مػػف بمػػد إلػػى نخػػر ،ممػػا يعنػػي أف نتا جيػػا اختمفػػت ً
األلالية لكؿ مجتمع عربي ،لكنيا جميعػاً اشػتركت فػي نتيجػة قا مػة وىػي مواجيػة صػعوبات كبيػرة،
وتحػػديات عمػػى الطريػػؽ نحػػو ديمقراطيػػة ملػػتقرة ممكنػػة فػػي الملػػتقبؿ القريػػب( .أب ػو عػػامر :الجزي ػرة

نت.) 2013،

ال ػػتدؿ الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي حال ػػة الفوض ػػى اإلقميمي ػػة لتبري ػػر ع ػػدـ إحػ ػراز تق ػػدـ ف ػػي القض ػػية
الفملطينية ،وتممصو مف النقد الموجو للموكياتو باأل ارضػي الفملػطينية المحتمػة ،فالصػراعات العنيفػة
في لوريا والعراؽ وليبيا واليمف -عمى لبيؿ المءاؿ ال الحصر -جمعت أجندات الليالات األجنبية

لقػػادة العػػالـ ،ممػػا يعنػػي أف كءي ػريف يػػروف أف القضػػية الفملػػطينية ذات تبعػػات الػػتراتيجية أقػػؿ ممػػا

كانت عميو بالنلبة لمشرؽ األولط ،وبط ار ؽ عديدة يتيح المشيد اإلقميمػي الحػالي لمكيػاف اإللػ ار يمي
أف تقود الملاعي الفملطينية ل عتراؼ في مقابؿ تحقيؽ ملعاىا بالتطبيع ،وباإلشػارة إلػى الع قػات

المزدىرة مع دوؿ الشرؽ األولط ونليا وأفريقيا التي تػنعـ بيػا الػ ار يؿ ،يتػيح ذلػؾ األمػر لقادتيػا بػأف
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يبرىنوا عمى أف حؿ القضية الفملطينية لـ يعد مطمباً حتى فػي العػالـ اإللػ مي،وال لػيما أف الكيػاف

اإلل ار يمي يلعى لتمييد طريؽ لو نحو أفريقيػا ،ويبػرز ذلػؾ األمػر مػف خػ ؿ جيػود تجديػد الع قػات

الدبمومال ػػية م ػػع دول ػػة تش ػػاد  -ذات الدالبي ػػة المل ػػممة  -فم ػػف الم ػػرجح أنػ ػو لػ ػيجني ءم ػػار ذل ػػؾ ف ػػي

الملتقبؿ القريب ،وعمى الجانب ا خر طرح نتنياىو احتمالية إقامة ع قات دبمومالية مع إنػدونيليا

أكػبر دولة إل مي ػة مػف حي ػث التعػداد اللػكاني ،وع ػف ذلػؾ يحمػؿ نتنيػاىو دليمػو قػا ً "إف الوقػت قػد
حاف لتديػير ع قاتنا؛ ألف اللبب الذي كاف يمنعنا مف ذلؾ لـ يعد ذا صػمة" (لوفات.)2016 :

وبمػػا أف عػػودة الكيػاف اإللػ ار يمي إلػػى إفريقيػػا اصػػبحت ممكنػػة الػػتطاع أف يخػػرج نفلػػو مػػف
العزلػػة الليالػػية الػذي فرضػػيا عمػػى نفلػػو خػ ؿ فتػرة طويمػػة جػ ًػدا ،ولقػػد تبنػػى الكيػاف اإللػ ار يمي إلػػى
ليالة خارجية لمبية تمحػورت عمػى تركيػز نشػاطو فػي منػاطؽ مريحػة شػممت فػي األلػاس الواليػات

المتحػػدة وأوروبػػا ،والتديػػر اإليجػػابي فػػي الوضػػع الػػدولي لػػو والػػذى يجػػري بصػػورة منفصػػمة عػػف عػػدـ
التقدـ في «عممية الل ـ».
كما أف ضعؼ العالـ العربػي والدبمومالػية النشػطة التػي يمارلػيا الكيػاف اإللػ ار يمي يفتحػاف
أخير أف عمييا ملػاعدة
وتعاونا أكبر مع الدوؿ األوروبية التي أدركت ًا
أمامو نفاقًا والعةً في أفريقيا،
ً
أفريقيػ ػػا عمػ ػػى حػ ػػؿ مشػ ػػك تيا ،وذلػ ػػؾ لمنػ ػػع غػ ػػرؽ أوروبػ ػػا بم يػ ػػيف الميػ ػػاجريف مػ ػػف القػ ػػارة اللػ ػػودار

(الشروؽ المصرية( 2018:

ميمػا لمليالػػة اإللػ ار يمية فػػي أفريقيػػا ،فالقػػارة اللػػمرار
تعػػد الءػػروات المعدنيػػة الطبيعيػػة ىػػدفًا ً
غني ػػة بالم ػػاس واليوراني ػػوـ والمػ ػواد المش ػػعة والكوبال ػػت وغيرى ػػا م ػػف المع ػػادف كال ػػذىب ،والت ػػي تح ػػاوؿ
الشػركات اإللػ ار يمية االلػػتحواذ عمػػى النصػيب األكبػػر فػػي الػػتخراج ىػذه المعػػادف ومنافلػػة األطػراؼ
األخرى التي تنشط في ىػذا المجػاؿ،والى جانػب ذلػؾ يخصػص الكيػاف اإللػ ار يمي جػزًرا مػف ميزانيتػو
لتمويػػؿ أنشػػطة الوكالػػة اإللػ ار يمية لمتنميػػة الدوليػػة فػػي أفريقيػػا؛ لتػػدريب بعػػض أبنػػار الػػدوؿ األفريقيػة،
ورصػػد مػػنح تعميميػػة ليػػـ فػػي الجامعػػات اإللػ ار يمية ،وصػػقؿ ميػػارات بعػػض العلػػكرييف األفارقػػة مػػف

خ ؿ التدريب ،ودعـ القدرات ،ويشير بعض المراقبيف إلى أف الحضور اإللػ ار يمي فػي أفريقيػا تفػوؽ
عمى الحضور الفرنلي رغـ ع قات فرنلا الجيدة مع القارة( .البياف االماراتي)2007 ،
ار ليػذه الجيػود جػارت زيػارة ليبرمػاف عػاـ 2009ـ (وزيػر خارجيػة الكيػاف االلػ ار يمي
والتمرًا

ننػػذاؾ) ،لكػػؿ مػػف أءيوبيػػا ونيجيريػػا وغان ػا وأوغنػػدا وكينيػػا ،وزيػػارة بنيػػاميف نتنيػػاىو ألربع ػة مػػف دوؿ
حػػوض النيػػؿ التػػي بػػدأىا بأوغنػػدا ،ءػػـ كينيػػا ،ءػػـ أءيوبيػػا ،وأنياىػػا فػػي روان ػدا ،حيػػث رأى ليبرم ػاف أف

عامػا،
الجولة األفريقية المزمعة ىي األولى مف نوعيا لوزير خارجيػة الكيػاف اإللػ ار يمي منػذ خملػيف ً
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ػاديا لبنشػػطة القا مػػة بػػيف الكي ػاف اإلل ػ ار يمي والػػدوؿ األفريقي ػة ،ونقمػػت
دعم ػا ليالػ ًػيا واقتصػ ً
ولػػتوفّر ً
ص ػػحيفة ى ػػسرتس ع ػػف ليبرمػ ػاف قول ػػو :إف ى ػػدؼ زي ػػارتي ى ػػو إبػ ػراز الوج ػػود اإللػ ػ ار يمي ف ػػي أفريقي ػػا،
وأضاؼ :أريد أف أقػوؿ لمقػادة الػذيف لػألتقي بيػـ أف أفريقيػا ىامػة لمكيػاف اإللػ ار يمي ،ومػف المحظػور

وخصوصا بلبب ملاعي دوؿ مءؿ إيراف لمتأءير ىناؾ ،وترليخ مكانتيا فإف ىػذه االنشػطة
إىماليا،
ً
تػرتبط بتصػػدير اللػ ح وبعػػض المشػػاريع ذات الطػػابع المػػدني فػػي الز ارعػػة واإلعػ ـ والبنػػى التحتي ػة
والماس(.االخبار المبنانية)2009 ،
باشر ر يس الوزرار اإلل ار يمي بنياميف نتانياىو جولتو األفريقية التي التمرت  5أياـ فػي 4
تموز /يوليو 2016ـ ،حيث قُتؿ شقيقو جونتاف في ليمة  4يوليو تموز 1976ـ خ ؿ عممية تحرير
 77مػػف الرىػػا ف اإلل ػ ار يمييف مطػػار عنتبػػي األوغنديػػة التػػي اختطػػؼ " فػػدا ييف فملػػطينيوف وألم ػاف"

طا رة تابعة لشركة الطيراف الفرنلية كانت فػي طريقيػا مػف تػؿ أبيػب إلػى بػاريس ،وتػوفي إءرىػا أكءػر

شخصػا ،وأشػػرؼ شػػقيؽ نتانيػػاىو كقا ػػد فػػي الجػػيش اإللػ ار يمي عمػػى عمميػػة التحريػػر ،ورغػػـ
مػػف 33
ً
ذلػػؾ ف ػإف ىػػذه الجولػػة ليػػا دوافػػع ليالػػية واقتصػػادية ،وك ػاف نتانيػػاىو قػػد صػػرح قبػػؿ أيػػاـ أمػػاـ ن ػواب
الكي ػاف اإلل ػ ار يمي ولػػفرار أفارقػػة " الكي ػاف اإلل ػ ار يمي تعػػود إلػػى أفريقيػػا ،وأفريقيػػا تعػػود إلػػى الكي ػاف
اإللػ ار يمي" ،وتقػػوده ىػػذه الجولػة إلػػى أوغنػػدا وروانػدا وأءيوبيػػا وكينيػػا وأفريقيػا الجنوبيػػة(.تقريػػر إخبػػاري

لمقناة األلمانية العربية ،الكياف اإلل ار يمي يبحث عف حمفار في أفريقيا)2016:

وفي عاـ 2016ـ وصؼ نتنياىو الزيارة بأنيا «عودة ال ار يؿ إلى أفريقيا وعودة أفريقيا إلى

ػامنا
ال ار يؿ» وىذه الزيارة لدوؿ الحوض ليلت مصادفة ،ولكنيا عمى األقؿ تحمؿ معنى رمزًيا وتض ً
معنويا مع أءيوبيػا فػي موقفيػا إزار مشػروع لػد النيضػة فػي ظػؿ التػوتر مػع مصػر ،كمػا وتلػتند ىػذه
ً
الزيػػارة إلػػى الخطػػوط الر يلػػية التػػي ارتكػػزت عمييػا الليالػػة اإللػ ار يمية إزار أءيوبيػػا لتعزيػػز الع قػػات
االلػتراتيجية بػػيف البمػػديف فػي مقػػدمتيا الػػزعـ بوجػود ع قػػات تاريخيػػة بػيف الكيػاف اإللػ ار يمي وأءيوبيػػا

ترجػػع لعشػرات القػػروف الماضػػية ،ويمػػي ذلػػؾ طبيعػػة الع قػػة الدينيػػة بػػيف البمػػديف ،فأءيوبيػػا مػػف وجيػػة

النظر اإلل ار يمية جزيرة مليحية في ولط إلػ مي يعارضػو الكيػاف اإللػ ار يمي والتيديػد مشػترؾ بػيف
البمديف مف ىذا الخطر( البياف االماراتي.)2017،

وأخذت الع قات اإلل ار يمية األفريقية تتطػور بصػورة كبيػرة ،خاصػةً بعػد أف وجيػت دعواتيػا

إلى  54دولة أفريقية لممشػاركة فػي القمػة اإللػ ار يمية-اإلفريقيػة ،والتػي كػاف مػف المقػرر انعقادىػا فػي

نياية أكتػوبر  ،2017وكػاف مػف المتوقػع مشػاركة مػا بػيف  30-20ر ػيس دولػة أفريقيػة فييػا ،إال أف

ولا ؿ اإلع ـ اإلل ار يمية أعمنت أنو تقػرر إلدػار القمػة ،حيػث بػررت تػؿ أبيػب إلدػار القمػة بتصػاعد

رجحػت التقػديرات
األحداث التي تشيدىا المنطقة وعدـ االلتقرار الذي تشػيده الدولػة المضػيفة ،فيمػا ّ
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أف اللبب يعود لمضدوطات التي مارلتيا اللمطة الفملطينية والعديد مػف الػدوؿ العربيػة عمػى الػدوؿ

األفريقية (بوابة إفريقيا االخبارية.)2017 ،

فػػي تش ػريف الءػػاني /نػػوفمبر 2017ـ قػػاـ نتنيػػاىو بزيػػارة كينيػػا لممشػػاركة فػػي م ارلػػـ أدار

القلـ الخاصة بالر يس كينياتا بعد فوزه في االنتخابات لممرة الءانية ،وقد التقى خ ؿ زيارتػو برؤلػار
كؿ مف تنزانيا وأوغندا وزامبيا ورواندا وتوجو وبوتلوانا وناميبيا ،ور يس حكومة أءيوبيا ،ونا ب ر يس
نيجيريا ،وقادة نخريف ،وقد صرح أنو خ ؿ العامييف الماضييف تـ افتتاح أربعة مكاتب تمءيؿ أفريقية

فػػي الكي ػاف اإلل ػ ار يمي ،وأن ػو يلػػعى إلػػى افتتػػاح لػػفارة لمكي ػاف اإلل ػ ار يمي جديػػدة فػػي إحػػدى البمػػداف
األفريقية (ذيباف.)2018 ،
 4.2الخالصة:
خم ػص الباحػػث مػػف خ ػ ؿ االلػػتعراض التػػاريخي لمع قػػات اإلل ػ ار يمية األفريقي ػة والتلملػػؿ

الزمني ليذه الع قة إلى ا تي:

 .1كانت أىداؼ الليالة اإلل ار يمية تجاه إفريقيػا ذات معػالـ واضػحة مػف موقعيػا الجد ارفػي لمحفػاظ
عمى أمنيا والتق ارراىا ومنع التخداـ الممرات البحرية في التوط ة لشف حروب عمييا.

 .2الػػتفاد الكي ػاف اإلل ػ ار يمي مػػف أفريقيػػا بمػػا تحممػػو مػػف مػػدخرات وءػػروات كامنػػة لػػـ يكػػف الػػنفط أو
المار نخرىا ،وبرزت العديد مف المشاريع اإلل ار يمية بيذا الصدد منذ زمف بعيد.

 .3في مراحؿ تأزـ ع قات الكياف اإلل ار يمي بأفريقيا نتيجة الحروب التي وقعت بينيا وببػيف الػدوؿ
ػار
ػأؿ الكيػاف اإللػ ار يمي بػػذؿ جيػ ًػدا لمحفػػاظ عمػػى الحػػد األدنػى مػػف الع قػػات انتظػ ًا
العربيػػة ،لػػـ يػ َ
ألي متديرات قد تدير الع قات بالكامؿ معيا ،وبالفعؿ حدث ذلؾ.
 .4رغـ انقطاع الع قات الدبمومالية بيف الكياف اإلل ار يمي والدوؿ اإلفريقية في فترة مف الزمف ،إال
أف الع قات االقتصادية لـ تنقطع مع معظـ تمؾ الدوؿ.

ػر لحالػة الفقػر
 .5الحاجة المالة لدوؿ إفريقيا لمتعاوف مػع الكيػاف اإللػ ار يمي فػي كافػة المجػاالت نظ ًا
التي تدزوىا.

ػببا لتفػرغ
 .6كانت الءورات العربيػة فػي عػاـ 2011ـ وانشػداؿ العػالـ العربػي فػي مشػاكمو الداخميػة ل ً
الكياف اإلل ار يمي لمصالحو داخؿ أفريقيا.
دومػا لكلػػر العزلػػة الدوليػػة عػػف نفلػػو بمػػا يواجيػػو بخصػػوص القضػػية
 .7محاولػػة الكيػاف اإللػ ار يمي ً
الفملطينية.
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 .8نجػػح الكي ػاف اإلل ػ ار يمي إلػػى حػػد مػػا فػػي كلػػر العزلػػة الدوليػػة عػػف نفلػػو بعػػد مػػا يلػػمى بػػالربيع
العرب ػػي والتدمد ػػؿ إل ػػى إفريقي ػػا واقام ػػة ع ق ػػات ،ب ػػؿ وانش ػػار لػ ػفارات وتب ػػادؿ تج ػػاري واقتص ػػادي
ودبمومالي عمني.
 .9إف دخوؿ العرب فػي عمميػات تفاوضػية عػاـ 1991ـ (مػؤتمر مدريػد) ،وعػاـ 1993ـ (أولػمو)،

ػددا
ػديا بػػالعودة مجػ ً
وعػػاـ 1994ـ (وادي عربػػة) ،فػػتح المجػػاؿ لػػدوؿ القػػارة األفريقي ػة بػػالتفكير جػ ً
لتفعيؿ الع قة بينيا وبيف الكياف اإلل ار يمي كوف أف صاحب القضية والصػراع معػو وىػـ العػرب
اتجيوا نحو الع قات ،وتوقيع المعاىدات وصوالً اليوـ إلى محاولة التطبيع العمني.
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 221تمييد:
ل ػػعت "إلػ ػ ار يؿ" إل ػػي تنمي ػػة إمكانياتي ػػا ومواردى ػػا االقتص ػػادية ،ال ل ػػيما وأني ػػا تع ػػاني م ػػف
محدوديػػة مواردىػػا الطبيعيػػة وىػػو مػػا دفعيػػا إلػػى أف تلػػعى بكػػؿ الطػػرؽ لزيػػادة إمكانياتيػػا فػػي مختمػػؼ

المج ػػاالت ،فاتجي ػػت إلقام ػػة ع ق ػػات اقتص ػػادية قوي ػػة م ػػع دوؿ الق ػػارة م ػػف خػ ػ ؿ تول ػػيع تجارتي ػػا
ونوعت مف األلواؽ األفريقيػة التػي تصػدر ليػا منتجاتيػا ،وكػذلؾ التػي تلػتورد منيػا
الخارجية معياّ ،
ٍ
بشكؿ واضػح مػف خػ ؿ
الموارد الطبيعية والمواد الخاـ ،وزادت مف اىتماميا بااللتءمار والذي ظير
توقي ػػع "إلػ ػ ار يؿ" لمعدي ػػد م ػػف اتفاقي ػػات التج ػػارة ،واقام ػػة المش ػػاريع االل ػػتءمارية والتجاري ػػة ف ػػي ال ػػدوؿ

األفريقيػة وقػػد مػػرت الع قػػات اإللػ ار يمية األفريقيػػة بم ارحػػؿ عديػػدة كػػاف عصػػرىا الػػذىبي فػػي لػػنوات
 ،1967 -1957فقد كانت نتا ج مؤتمر باندونم ( )1955ومؤتمر الدار البيضار ( )1961بمءابػة
الوخزة المؤلمة التي جعمت الصياينة يضعوف أفريقيا فػي أولويػة أجنػدتيـ الخارجيػة؛ لتحقيػؽ أىػدافيـ

الليالػػية وفػػي ىػػذا الفصػػؿ نحمػػؿ المحػػددات اإللػ ار يمية واألىػػداؼ الليالػػية تجػػاه غػػرب أفريقيػػا مػػف

خ ؿ مبحءيف ىما:

 220المبحث األول
المحددات اإلسرائيمية تجاه غرب أفريقيا
 22021المحددات

()1

السياسية الخارجية لمكيان االسرائيمي

جددا منذ عاـ  ،2013عندما قاـ الػر يس النيجيػري
توطدت الع قات اإلل ار يمية النيجيرية ُم ً
"جودالؾ جوناءاف" بزيارة رلمية إلػى تػؿ أبيػب؛ لبحػث إقامػة ع قػات ليالػية واقتصػادية مػع الكيػاف
اإلل ار يمي ،بعد أف عانت مف فتور ،حيث كانت نخر زيارة مف الكياف اإلل ار يمي إلى نيجيريا بقيػادة
أفيجػػدور ليبرمػػاف عمػػى رأس وفػػد رفيػػع الملػػتوى عػػاـ  ،2009وبحػػث وقت ػ ٍػذ مػػع الحكومػػة النيجيريػػة

األزمات التي تعاني منيا عمػى الملػتوى الليالػي واألمنػي ،نتيجػة الحػرب األىميػة التػي تُعػاني منيػا
منػذ لػنوات بػيف الملػمميف والملػيحيف ،حيػث تقػوـ جماعػة "بوكػو حػراـ " االرىابيػة " بإبػادة جماعيػة

لكؿ مف ُيخالفيا في الرأي أو العقيدة (حلف)،2019 ،

()1

وىػػي تمػػؾ العوامػػؿ المتعػػددة التػػي تػػؤءر بشػػكؿ أو أخػػر فػػي توجيػػو وتبمػػور الليالػػة الخارجيػػة ألي دولػػة كمػػا تعنػػي

أيضػػا د ارلػػة الليالػػة الخارجيػػة كمتديػػر تػػابع أمػػاـ مجموعػػة مػػف المتديػرات الملػػتقمة التػػي تفرضػػيا معطيػػات البي تػػيف

الداخمية والخارجية وتتعدد محددات الليالة الخارجية وفقا لمحددات داخمية و أخرى خارجية.
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وتقع نيجيريا في أقصى غػرب إفريقيػا ،وتطػؿ عمػى المحػيط األطملػي شػماؿ خػط االلػتوار،

ويحػ ّػدىا غرب ػاً دولػػة بنػػيف ،وفػػي الشػػماؿ النيجػػر ،وفػػي الشػػرؽ تشػػاد والكػػاميروف ،وتطػػؿ جنوب ػاً عمػػى
اتيجي مي ٍّػـ ج ّػداً ،يجعػؿ مػف موقعيػا حمقػة
خميج غينيا ،لذا نجد أف نيجيريا تتموقع في فضار جيولتر ٍّ

وصؿ بيف غرب أفريقيا وأفريقيا الولطى(مولاوي.)254،2002،

يعزز ىذا الموقع الجيولتراتيجي لنيجيريا عضويتيا في العديػد مػف المنظمػات اإلقميميػة
وما ّ

عمى ملتوى القارة ،مءؿ منظمة االتحاد األفريقي ،ومنظمة المجموعة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا

( ،) Economic Community of West African States CEDEAO)(2إضػافة إلػى
تعد مف أكبر الدوؿ اإلفريقية إنتاجاً
االحتياطيات الضخمة مف النفط التي تتوفر لدييا نيجيريا ،حيث ّ
لمنفط ،واللادلة عمى الملتوى العالمي ،كما وتعد نيجيريػا مػف أكبػر الػدوؿ األفريقيػة مػف حيػث عػدد
اللكاف حيث يبمم عدد لكانيا  173،60مميوف نلمة؛ طبقاً إلحصػا يات 2014ـ ،وتتميػز التركيبػة
الل ػػكانية لممجتم ػػع النيجي ػػري بل ػػمة التعقي ػػد؛ نتيجػ ػةً لمتع ػػدد ِ
العرق ػػي واالءن ػػي والقبم ػػي ،فم ػػف الناحي ػػة

الر يلية فإف القبيمة تشكؿ الوحدة األلالية في تركيبتػو ،ويصػاحب ذلػؾ التع ّػدد المدػوي ،ويوجػد نحػو
ما تاف وخملوف مجموعة قبمية ،ومف أبرز ىذه القبا ؿ:
 .1قبيمة اليولا /فوال :تبمم نلبتيا  %31مف الشعب.
 .2قبيمة اليوربا :تبمم نلبتيا  ،%21ويتحدءوف لدة اليوربا.
 .3قبيمة اإليبو :تبمم نلبتيا  ،%18مف مجموع لكاف نيجيريا ،ويتحدءوف لدة اإليبو.
التقمت نيجيريا عف الملتعمر البريطاني في عاـ 1960ـ حيث شكمت جميورية تقوـ عمى
االتحػ ػػاد الفيػ ػػدرالي ،الػ ػػذي جمػ ػػع الواليػ ػػات الػ ػػء ث الكبػ ػػرى ،والتػ ػػي كانػ ػػت قا مػ ػػة فػ ػػي عيػ ػػد اللػ ػػيطرة

البريطانيػػة ،وىػػي :واليػػات :الشػػماؿ والشػػرؽ والدػػرب ،واف كػػاف فػػي ك ػ ّؿ إقمػػيـ جماعػػة عرقيػػة تش ػ ّكؿ
األغمبيػػة وتيػػيمف عمػػى الحيػػاة الليالػػية واالقتصػػادية عمػػى الملػػتوى الػػداخمي ،إال أف ذلػػؾ ال ينفػػي
قياً(قنصوة.)127،
وجود جماعات وأعراؽ أخرى متباينة اءنيا وعر ّ

ومءممػػا ىػػو الحػػاؿ فػػي غالبيػػة الػػدوؿ األفريقيػػة؛ فػػإف نيجيريػػا عرفػػت ص ػراعات وحػػروب بػػيف
مكوناتيا ِ
العرقية مف أجؿ الحصوؿ عمػى نف ٍ
ػي ومكالػب اقتصػادية ،ممػا جعػؿ البمػد معرضػاً
ػوذ ليال ٍّ
ّ
لمتقليـ عمى ألاس القبميػة والجيويػة ،وتمءّػؿ ذلػؾ فػي إعػ ف دولػة (إيبػو) جميوريػةً بمنطقػة( :يػافرا)
في ولط وجنوب نيجيريػا ،فػي أيػاـ حػرب (يػافرا) التػي الػتمرت مػا بػيف  1967و 1970ـ ،قبػؿ أف

تتمكف القوات العلكرية مف ضبط المنطقة والترجاعيا (جالو.)2016،
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أما مػف الناحيػة الدينيػة ،فينقلػـ لػكاف نيجيريػا بشػكؿ ألالػي إلػى ملػمميف وملػيحييف ،ولػـ

يتضػػمف نخػػر تعػػداد رلػػمي لملػػكاف عػػاـ 1991ـ أيػػة بيانػػات عػػف الػػديانات األخػػرى ،وطبق ػاً لمتعػػداد

الذى أجرى عاـ 1963ـ كاف الملػمموف يشػكموف نحػو  47.2 %مػف لػكاف نيجيريػا ،والملػيحيوف

ػر النتشػػار اإللػ ـ والملػػيحية
نحػػو  ،%43.5واتبػػاع الػػديانات التقميديػػة نحػػو  ،%18.3ولكػػف نظػ ًا
بشكؿ مضطرد عمى حلاب الديانات التقميدية ،يمكف القوؿ ،مع نياية القػرف المػي دي العشػريف ،أف

الملػ ػػمميف يشػ ػػكموف نحػ ػػو  %53مػ ػػف لػ ػػكاف نيجيريػ ػػا والمل ػػيحييف نحػ ػػو  %39وأتبػ ػػاع الػ ػػديانات
التقميدية

()1

وىي عبادة االصناـ والوءنية نحو ( %8فياض.)2016،97،

وفػػي منتصػػؼ اللػػتينات ،فتحػػت جميوريػػة النيجػػر لػػفارة ليػػا فػػي الكيػػاف اإلل ػ ار يمي .عقػػب

ىزيمة مصر ولوريا في حرب حزيراف /يونية عاـ  ،1967ونتيجة اللتمرار الصراع اإلل ار يمي مع
جي ارن ػػو م ػػف ال ػػدوؿ العربي ػػة ،وت ازي ػػد الض ػػدط م ػػف جان ػػب حمف ػػار النيج ػػر مء ػػؿ ليبي ػػا وع ػػدد م ػػف ال ػػدوؿ

رلميا مع الكياف اإلل ار يمي في مطمع يناير عاـ
األفريقية؛ مما أدى إلى إنيار الع قات الدبمومالية
ً
1973ـ.
يخي ػػا ،لكن ػػو
صػػحيح أف الحض ػػور اإللػ ػ ار يمي ف ػي فض ػػار غ ػػرب أفريقي ػػا لػػيس متج ػ ًا
ػذر وال تار ً
التطاع أف يحتفظ بع قات ميمة مع بمداف مؤءرة في ىذه المنطقة ،كنيجيريا مء ً التي تلػمؿ إلييػا
عشية التق ليا عف بريطانيا لنة 1960ـ ،فالتطاعت أف تنجح في إقامة منشست اقتصادية ميمػة

مف خ ؿ احت ليا لإلنشار الميا "نيوجيرلاؿ" .ومف خػ ؿ دعمػو اللػخي ل نفصػالييف النيجيػرييف

فػػي ح ػػرب بي ػػاف ار األىميػػة م ػػا ب ػػيف  ،1970-1967ولػػدييا جالي ػػة كبيػػرة ىنػػاؾ ذات نف ػػوذ اقتص ػػادي
كبير(عبد المالؾ.)2017 ،
 يأتي تركيز الكياف اإلل ار يمي عمى نيجيريا باعتبارىا دولة إلػ مية كبػرى فػي أفريقيػا ،وقػد ألػيـ
الضػ ػدط األميرك ػػي ف ػػي ف ػػتح األبػ ػواب النيجيري ػػة لمش ػػركات اإللػ ػ ار يمية ،وق ػػد أب ػػدى اإللػ ػ ار يميوف
مخاوفيـ مف تزايد انتشار اإلل ـ في أفريقيا؛ ما يمحؽ أذى كبيػر بالمصػالح اإللػ ار يمية ،ويقػوؿ

تلػػفي مػزاؿ نا ػػب المػػدير العػػاـ لشػػؤوف أفريقيػػا فػػي و ازرة الخارجيػػة اإللػ ار يمية "إف العػػالـ صػػدير
ومدمؽ ،واف ما يحدث في أي مكاف يػؤءر عمػى المكػاف ا خػر ،وخاصػة بالنلػبة لمػا يحػدث فػي

ىػػي مجموعػػة مػػف المعتقػػدات شػػديدة التنػػوع التػػي تشػػمؿ مختمػػؼ الػػديانات العرقيػػة ].وبشػػكؿ عػػاـ ،ىػػذه التقاليػػد شػػفيية
وليلت كتابية ،وتشمؿ اإليماف بكمية مختمفة مف ا لية العميا واللفمى ،بما في ذلؾ في بعض األحياف خػالؽ أعمػى،
واإليماف بالروح ،وتكريـ الموتى ،والتخداـ اللػحر والطػب التقميػدي األفريقػي .ووفقػا لػوغي اًر "إنيػا الديانػة الوحيػدة التػي
يمكف أف تدعي أنيا نشأت في إفريقيا .واألدياف األخرى الموجودة في أفريقيا ليا أصوؿ في أجزار أخرى مف العالـ".
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أفريقيػػا التػػي نعتبرىػػا جػػارة إلل ػ ار يؿ مػػف الناحيػػة الجدرافيػػة ،واذا مػػا تفشػػى اإلل ػ ـ ىنػػاؾ فإننػػا

كءير"(دحماف.)2008،
لنتضرر ًا

"أ .أغبػػو" ملػػؤوؿ نيجيػػري ،قػػاؿ فػػي تص ػريح لػػو عػػاـ  ،1984نقمتػػو صػػحيفة "دايمػػي لػػتار"

المحميػ ػػة التػ ػػي لػ ػػـ تػ ػػذكر الػ ػػمو كػ ػػام ً " :نحػ ػػف نرغػ ػػب فػ ػػي إقامػ ػػة ع قػ ػػات دبمومالػ ػػية مػ ػػع الكيػ ػػاف
اإلل ػ ار يمي ،ل ػػيس فقػػط ألف مص ػػر أو غيرىػػا م ػػف البمػػداف فعم ػػت ذلػػؾ ،وانم ػػا ،بعكػػس ذل ػػؾ ألل ػػباب
وجيية :كالتفكير بأنو مف مصمحتنا الذىاب إلى ىنػاؾ؛ ألف ذلػؾ مػف شػانو أف يكػوف ولػيمة لمخػروج
مف أزمتنا االقتصادية والدذا ية"(نديلاف.)2006 ،

التطاعت الدبمومالية اإلل ار يمية العودة إلى القارة األفريقية ،وتحقيؽ أعمػى درجػات النفػوذ،

حيػػث قػػاـ ر ػػيس الػػوزرار اإلل ػ ار يمي فػػي تمػػوز /يوليػػو  2016بجولػػة التقػػى خ ليػػا برؤلػػار كػػؿ مػػف

أوغن ػػدا ،وكيني ػػا ،وجن ػػوب الل ػػوداف ،وزامبي ػػا ،وروان ػػدا ،ور ػػيس ال ػػوزرار اإلءي ػػوبي ،ووزي ػػر الخارجي ػػة
التانزاني ،وىي كميا بالػتءنار زامبيػا تقػع عمػى حػوض النيػؿ الػذي ُيع ّػد شػرياف الحيػاة لمصػر ،حػددت
الدبمومالية اإلل ار يمية عمى للاف نتنياىو غاياتيا الليالية ،إذ صرح بأنو يلػعى مػف خػ ؿ تطػوير
ع قاتيا مع دوؿ القارة إلى حشد التأييد الديبمومالي األفريقي في المحافؿ والمؤللػات الدوليػة ،وقػد
لمػػس " الكيػػاف اإلل ػ ار يمي" بعػػض النجاحػػات فػػي ىػػذا الصػػدد ،حيػػث صػػوتت نيجيريػػا وبعػػض الػػدوؿ

األفريقيػة األخػػرى لصػػالح المرشػح اإللػ ار يمي لر الػػة المجنػة القانونيػػة فػػي األمػـ المتحػػدة خػ ؿ شػػير
حزيراف /يونيو ( 2016تقدير التراتيجي.)2017 ،
المحددات االمنية لمكيان االسرائيمي:
كما أف الليالة "اإلل ار يمية انطمقت مف مجموعة مف القيـ والمبادئ الءابتة التي تلعى مػف
خ ليا إلى الحفاظ عمى أمنيا القػومي ،فيػي تعمػؿ عمػى توطيػد وجودىػا كدولػة طبيعيػة ذات لػيادة،

اللػػيما وأنيػػا تقبػػع فػػي إطػػار بي ػػة إقميميػػة ودوليػػة محفوفػػة بالمخػػاطر تجاىيػػا بحلػػب وجيػػة نظرىػػا"،

وفي ظؿ المتديرات التػي لػادت ىػذه البي ػة اإلقميميػة والدوليػة بعػد انتيػار مرحمػة الحػرب البػاردة ،فقػد
تمكنت مف توطيد ع قاتيا مع ع ٍ
ػدد مػف الػدوؿ اإلفريقيػة فػي كافػة المجػاالت؛ ُبديػة تحقيػؽ عػدد مػف
األىػػداؼ ،مني ػػا م ػػا ى ػػو ليال ػػي ومنيػػا م ػػا ى ػػو اقتص ػػادي وتج ػػاري ،وعمػػى م ػػا يب ػػدو ب ػػأف الظ ػػروؼ
الليالػػية واألمنيػػة التػػي تمػػر بيػػا المنطقػػة العربيػػة ومػػا تعانيػػو مػػف ضػػعؼ وتفكػػؾ ،ومػػا تتعػػرض لػػو
القضية الفملطينية مف تيميش ،جعمت اللاحة األفريقيػة م مػة لتفعيػؿ الديبمومالػية اإللػ ار يمية فػي

إفريقيػػة؛ لػػذا أتػػت التحركػػات اإللػ ار يمية خػ ؿ لػػنة  2016فػػي الشػػرؽ اإلفريقػػي ،والمػػؤتمر الػػذي تػػـ
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عقده خ ؿ الفترة  2017-10-27-في توجػو والتػي تقػع غػرب القػارة ،لتتػويج االختػراؽ اإللػ ار يمي

لمقارة اإلفريقية( .محمود)2018 ،

مػػع األخػػذ بعػػيف االعتبػػار أف التحركػػات اإلل ػ ار يمية لػػـ تبػػدأ نحػػو القػػارة األفريقيػػة مػػف العػػدـ

وانمػػا الػػتءمرت ركا زىػػا فػػي القػػارة ،ل ػوار كانػػت عمػػى شػػكؿ نشػػاط اقتصػػادي فػػي بعػػض األقطػػار أو
االلػػتعانة بالػػدوؿ الحميفػػة كالواليػػات المتحػػدة أو بػػبعض الحكػػاـ األفارقػػة الػػذيف لػػـ يقطع ػوا االتصػػاؿ

نيا ًيػػا تجاىػػو باإلضػػافة إلػػى أف نجاحيػػا فػػي اخت ػراؽ القػػارة اللػػودار اقتػػرف بتوقػػؼ التحػػرؾ والنشػػاط
العربػػي فييػػا والػػذي بػػدأ عػػاـ  1973أءػػر قمػػة الج از ػػر التػػي أقػػرت برنػػامج عمػػؿ لمتعػػاوف العربػػي–
األفريقي ،وقياـ الدوؿ العربية البترولية بدعـ اقتصاديات الدوؿ األفريقيػة التػي تػأءرت بارتفػاع ألػعار

الػػنفط ،إضػػافة إلػػى إنشػػار صػػناديؽ ومصػػارؼ اقتصػػادية وفنيػػة لػػدعـ التعػػاوف بػػيف الجػػانبيف ولكػػف
الخ فات ظيرت بيف الطرفيف حوؿ رؤية كؿ منيما ألبعاد ىذا التعػاوف ،والتػي أدت إلػى توقػؼ ىػذا

الحػ ػوار ع ػػاـ  1977من ػػذ أف ش ػػعر الع ػػرب ب ػػأف بع ػػض ال ػػدوؿ األفريقي ػػة تنظ ػػر إل ػػى الحػ ػوار كول ػػيمة
لمحصوؿ عمى مقابؿ مػالي لمػدعـ الػذي تقدمػو لمعػرب فػي صػراعيـ مػع الكيػاف اإللػ ار يمي ،فلػارعت
اللتد ؿ ىذه التطورات لمصمحتيا معتمدة عمى ولا ميا التقميديػة لمتدمدػؿ فػي أفريقيػا أىميػا التمػويح

بالملاعدات الفنية والعلكرية(العاصي.)2004،

 عمى أية حاؿ ليتـ عرض المحددات االل ار يمية تجاه غرب افريقيا وذلؾ عمى النحو التالي:

 22221أوالً :الصراع العربي اإلسرائيمي:
يعتبر الصراع العربي اإلل ار يمي مف أكءر الصراعات التاريخية الممتدة -أي التي تزيد عػف
لػػبعيف عامػػا متواصػػمة -التػػي عرفيػػا العػػالـ المعاصػػر ،وبػػالطبع تمتػػد جػػذور ومصػػادر الصػراع إلػػى
أواخػر القػرف التالػع عشػػر وحتػى قيػاـ الكيػػاف اإللػ ار يمي فػي فملػػطيف عػاـ  .1948ويتميػز الصػراع
العربػػي اإلل ػ ار يمي عػػف غي ػره مػػف الص ػراعات بأنػػو يشػػمؿ مختمػػؼ الجوانػػب االلػػتراتيجية والليالػػية

والعل ػػكرية واالقتص ػػادية والءقافيػ ػػة وغيرى ػػا ،ىػ ػػذا فضػ ػ ً ع ػػف االلػ ػػتخداـ المكء ػػؼ مػ ػػف قب ػػؿ العقيػ ػػدة
اإلل ػ ار يمية لبلػػاطير والم ػزاعـ الدينيػػة المؤللػػة عمػػى التفلػػير المحػػرؼ واخػػت ؽ وقػػا ع دينيػػة مػػف

التػػوراة والتممػػود وغيرىمػػا مػػف التفلػػيرات الدينيػػة المحرفػػة التػػي مزجيػػا قػػادة المشػػروع اإلل ػ ار يمي مػػع
العقيدة األيديولوجية العممانية ليذا المشروع ومقوالتيا الر يلية( .ءابت.)2004:

ارتكػػزت االلػػتراتيجية اإلل ػ ار يمية عمػػى تػػوفير المقومػػات األلالػػية لبنػػار الدولػػة ،تمءمػػت فػػي

بمورة وصياغة العقيدة الليالػية لنظاميػا الليالػي وقوتيػا العلػكرية ومواردىػا الطبيعيػة وزيػادة عػدد

ل ػػكانيا ودرج ػػة تق ػػدميا العمم ػػي وأى ػػـ تم ػػؾ المقوم ػػات الت ػػي َحكم ػػت االل ػػتراتيجية لموق ػػع الجي ػػو –
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الػػتراتيجي لفملػػطيف التػػي تقػػع فػػي قمػػب الػػوطف العربػػي الػرافض لوجػػود الكيػػاف اإللػ ار يمي ،ومػػا نػػتج
عنو مف صراع؛ أدى إلى فرض حالة مف العزلػة التامػة عميػو ،وانػدالع الحػروب العربيػة اإللػ ار يمية،

والذي رأت مف خ لو أف حصػر المعركػة مػع العػرب فػي جبيػة حدوديػة ضػيقة ال يخػدـ مصػالحيا،

فكػػاف البػػد ليػػا مػػف تولػػيع تمػػؾ الجبيػػة وفػػتح لػػاحات أخػػرى لتحقيػػؽ أىػػدافيا فػػي االلػػتي ر عمػػى

المنطقة العربية مءؿ ليطرتو عمى فملطيف (يعقوب.)2017 :

ويػػدرؾ الكيػػاف اإلل ػ ار يمي جيػػداً مػػدى خطػػورة الع قػػات العربيػػة – األفريقيػػة ذات االمتػػداد

التػػاريخي العميػػؽ وعضػػويتيـ المشػػتركة فػػي مجموعػػة دوؿ عػػدـ االنحيػػاز الػػذي يػػؤءر عمػػى توجيػػات
تمؾ الدوؿ تجاىو؛ لذلؾ اعتبر منذ البداية أف قػارة أفريقيػا لػوؼ تكػوف ملػتقب ً إحػدى منػاطؽ إدارة

الصراع العربي اإلل ار يمي.

إال أف التدير الملتمر في بنية النظاـ الدولي قد أدى إلػى تديػر تركيبػة النخػب الحاكمػة فػي
إفريقيا ،وبالتالي تدير المفاىيـ واألولويات التي تعمنيا ىذه النخب ،األمر الذي أدى إلى تديير ألس
وأىداؼ التجمعات األفريقية ،وظيور ترتيبات جديدة بشػاف إنشػار ألػواؽ مشػتركة ومنػاطؽ جمركيػة،

وفي إطار ىذه الحقا ؽ والتديرات الجديدة ،أصبح مف الضػروري إيجػاد رؤيػة جديػدة لمتعػاوف العربػي

اإلفريقي عمى ملػتوى الع قػات الءنا يػة بػيف الػدوؿ ،مػع الػتمرار التعػاوف بػيف جامعػة الػدوؿ العربيػة
ومنظمة الوحدة األفريقية( .عودة)148،2002:

يقوؿ الجنراؿ "حاييـ اللػكوؼ" ر ػيس أركػاف الجػيش اإللػ ار يمي األلػبؽ " :إف نجػاح الكيػاف

اإلل ػ ار يمي فػػي تطػػوير ع قاتػػو مػػع دوؿ غػػرب أفريقيػػا والػػدوؿ المتاخمػػة لمػػدوؿ العربيػػة لػػيحقؽ لػػو

مكال ػػب لتل ػػاعده عم ػػى تقوي ػػة نق ػػاط الض ػػعؼ االل ػػتراتيجي المتمءم ػػة ف ػػي إحاطتي ػػا بط ػػوؽ عرب ػػي

والوصوؿ إلى الظير العربي المكشوؼ مف ميداف ال يتوقعو العرب " (بوفراش.)2017 ،

إف األىمية األفريقية في األمـ المتحدة مف حيث قدرتيا العدديػة لػـ تكػف خافيػة عمػى الكيػاف
اإلل ار يمي منذ البداية ،فر يس الوزرار اإلل ار يمي ديفيد بف جوريػوف أ ّكػد أف « الػدوؿ األفريقيػة ليلػت
غنيػػة ،ولكػػف أص ػواتيا فػػي المحافػػؿ والمؤللػػات الدوليػػة تعػػادؿ فػػي القيمػػة تمػػؾ الخاصػػة ب ػأمـ أكءػػر

قوة»(عبد الرحمف.)2017:
وك ػ ػػاف ى ػ ػػذا اإلدراؾ اإللػ ػ ػ ار يمي ي ػ ػػأتي دومػ ػ ػاً ف ػ ػػي ل ػ ػػياؽ ال ػ ػػوعي بحقيق ػ ػػة الصػ ػ ػ ارع العرب ػ ػػي

اإلل ار يمي ،وامكانية االلتفادة مف الدور األفريقي في ىذا المجاؿ ،وليس أدؿ عمى ىذه األىمية مػف
بنار
أنو عندما اجتمعت الجمعية العامة لبمـ المتحدة في منتصؼ يونيو 1967ـ في جملة خاصة ً
عمػػى طمػػب االتحػػاد اللػػوفييتي ،تػػأءر الموقػػؼ األفريقػػي بػػدور األط ػراؼ الخارجيػػة واللػػيما الواليػػات
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يتبنػاه ،فقػد
المتحدة واالتحاد اللوفييتي ،حيث حاوؿ ك ّ منيما ممارلة الضدوط لتمرير القرار الذي ّ
ونظػػر إليػػو بأنػػو لصػػالح
طُػػرح مشػػروع ق ػرار بالػػـ « مجموعػػة عػػدـ االنحيػػاز»ّ ،
قدمتػػو يوغول ػ فياُ ،

ونظػػر إليػػو بوصػػفو
العػػرب ،كمػػا طُػػرح مشػػروع ق ػرار نخػػر بالػػـ « مجموعػػة دوؿ أمريكػػا ال تينيػػة»ُ ،
موالي ػاً لمكيػػاف اإلل ػ ار يمي وبتحميػػؿ اللػػموؾ التصػػويتي لممجموعػػة األفريقيػػة؛ يمكػػف التمييػػز بػػيف أربػػع
مجموعات فرعية متباينة.

المجموعــة األولــى :صػ ّػوتت ءمػػاني دوؿ إفريقيػػة لتأييػػد ق ػرار أمريكػػا ال تينيػػة ،وىػػو مػػا يعنػػي تأييػػداً
لمموقػػؼ اإلل ػ ار يمي ،وقػػد ضػ ّػمت ىػػذه المجموعػػة دوالً متعاطفػػة مػػع الكيػػاف اإلل ػ ار يمي ،مءػػؿ ليبيريػػا
وجامبيػػا وتوجػػو ،باإلضػػافة إلػػى غانػػا التػػي جػػار تصػػويتيا ضػػمف ىػػذه المجموعػػة بوصػػفو نوع ػاً مػػف
االنتقاـ ضد مصر التي لاندت الر يس نكروما ،والذي أُطيح بو في انق ب علكري عاـ 1966ـ.

أمــا المجموعــة الثانيــة :والتػػي ضػ ّػمت  12دولػة إفريقيػػة ،فإنيػػا ّأيػػدت بشػػكؿ غيػػر حالػػـ قػرار أمريكػػا
صوتت لتأييد القػرار األمريكػي ال تينػي وامتنعػت عػف التصػويت عمػى القػرار
ال تينية ،فيي ّ
إما دوؿ ّ
صوتت لتأييد الق ارريف معاً ،وا ّما دوؿ امتنعت عف التصويت عمييما معاً.
اليوغول في ،وا ّما دوؿ ّ

وتضــم المجموعــة الثالثــة دولتػػيف فقػػط ىمػػا نيجيريػػا والجػػابوف :حيػػث أيػػدتا بشػػكؿ غيػػر حالػػـ القػرار
اليوغول في.
وي حظ أف ىذه المواقؼ الما عة ال ع قة ليا البتة بطبيعة الق ارريف؛ بقدر ارتباطيا بمواقؼ
ُ
ومتديػرات خارجيػة خاصػػة بالع قػات مػػع أطػراؼ النػزاع ،أمػػا المجموعػة الرابعػػة فضػمت دوالً ملػػاندة
ّ
لمموقػؼ العربػي ومعاديػة لمكيػاف اإللػ ار يمي :مءػؿ موريتانيػا والصػوماؿ ،وبعػض الػدوؿ التػي انتيجػػت

ليالػػات راديكالي ػة مءػػؿ :مػػالي وغينيػػا ،كمػػا أف بعضػػيا ا خػػر اتّلػػـ بوجػػود أغمبيػػة إل ػ مية ت ػرتبط
بع قات وءيقة مع العالـ العربي.

وعميو؛ إذا أخذنا بعػيف االعتبػار الػدوؿ التػي لػاندت موقػؼ الكيػاف اإللػ ار يمي ،لػوار بشػكؿ

تديػػر تمام ػاً عنػػد
حالػػـ أو غيػػر حالػػـ ،لوجػػدنا أنيػػا تصػػؿ إلػػى عش ػريف دولػػة ،بيػػد أف ىػػذا التوجػػو ّ
مناقشػػة قػرار األمػػـ المتحػػدة الػػذي يػػرى اإللػ ار يمية شػػك ً مػػف أشػػكاؿ العنصػرية ،حيػػث صػ ّػوت لتأييػػد

القػ ػرار عش ػػروف دول ػػة إفريقي ػػة م ػػف غي ػػر األعضػ ػار ف ػػي جامع ػػة ال ػػدوؿ العربي ػػة (بال ػػتءنار الص ػػوماؿ
وموريتانيػػا) ،كمػػا عػػارض الق ػرار خمػػس دوؿ فقػػط ،بينمػػا امتنعػػت عػػف التصػػويت اءنتػػا عش ػرة دولػػة

(( pp. 89 – 117،Samuel Decalo k1976

يرى الباحث أف األىمية األفريقية في األمـ المتحدة مف حيث قدرتيا العدديػة لػـ تكػف خافيػة
عمى الكياف اإلل ار يمي منذ البداية ،وكاف ىذا اإلدراؾ يأتي في لياؽ الوعي بحقيقة الصراع العربي
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اإللػ ػ ار يمي وامكاني ػػة االل ػػتفادة م ػػف ال ػػدور األفريق ػػي ف ػػي ى ػػذا المج ػػاؿ ،وبتحمي ػػؿ الل ػػموؾ التص ػػويتي

لممجموعة اإلفريقية نجد أف عشريف دولة مف الدوؿ األفريقية لاندت الموقؼ اإلل ار يمي لوار بشػكؿ
تمامػػا عنػػد مناقشػػة قػرار األمػػـ المتحػػدة الػػذي يعتبػػر
حالػػـ أو غيػػر حالػػـ ،بيػػد أف ىػػذا التوجػػو تديػػر ً
الصػػييونية شػػك ً مػػف أشػػكاؿ العنصػرية حيػػث صػػوت لصػػالح القػرار عشػػروف دولػػة إفريقيػػة مػػف غيػػر
األعضار في جامعة الػدوؿ العربيػة (بالػتءنار الصػوماؿ وموريتانيػا) ،كمػا عػارض القػرار خمػس دوؿ

فقط وامتنع عف التصويت  12دولة.

 22221ثانياً :المكانة اإلفريقية في المنظومة الدولية:
يعتبر الكياف اإلل ار يمي ع قاتو حيوية مع الدوؿ األفريقية ،ع قات حيوية ال يلػتطيع أف

يفػػرط فييػػا بػػؿ يعمػػؿ عمػػى تقويتيػػا مػػف خ ػ ؿ تقػػديـ الملػػاعدات الفنيػػة والعلػػكرية وتػػدريب الب ػاحءيف
والخبرار مف ىذه الدوؿ داخؿ الكياف اإلل ار يمي خاصة في مجاؿ الزراعة ،وكػذلؾ مػف خػ ؿ إرلػاؿ

الخبرار اإللػ ار يمييف وتولػع نطػاؽ عمػؿ رجػاؿ األعمػاؿ اإللػ ار يمييف فػي القػارة األفريقيػة وصػوالً إلػى

تحقيقو (مبارؾ.)125:2005،

اإلنجازات الميمة الذي تمءؿ في تعيد ر يس اللنداؿ ماكي لاؿ لنتنياىو خ ؿ اجتماعيما

عم ػػى ى ػػامش القم ػػة مجموع ػػة األيكػ ػواس األخيػ ػرة( ،2017 )1بع ػػدـ التص ػػويت مج ػػدداً ض ػػد الكي ػػاف
اإلل ار يمي في المحافؿ الدولية وذلؾ عمى أءر األزمػة الدبمومالػية التػي تفجػرت مػع اللػنداؿ وبعػض

الػػدوؿ األفريقيػػة فػػي أعقػػاب قيػػاـ اللػػنداؿ العضػػو غيػػر الػػدا ـ فػػي مجمػػس األمػػف الػػدولي ،إلػػى جانػػب

ء ػ ث دوؿ أخػػرى بإعػػادة تقػػديـ مشػػروع ق ػرار  2334الػػذي طالػػب بوضػػع حػػد لنيايػػة الملػػتوطنات
اإلل ار يمية ووقؼ االلتيطاف بما فييا القدس الشرقية في الضفة الدربية لمتصػويت فػي المجمػس فػي

 25كانوف األوؿ /ديلمبر 2016ـ ،بعد أف قامت مصر بلحب مشروع القرار" (النعامي.)2017،

ومفاج ػػة الفملػػطينييف مػػف قيػػاـ نيجيريػػا بامتنػػاع عػػف التصػػويت فػػي مجمػػس االمػػف الػػدولي

لصالح مشروع إنيار االحت ؿ اإلل ار يمي ،جػرار ىػذا الموقػؼ الػذي يبػدو غر ًيبػا أف يصػدر مػف دولػة
تػػدعي أنيػػا حميفػػة لمحقػػوؽ الفملػػطينية ،لكػػف فػػي الواقػػع إف الق ػرار النيجيػػري لػػـ يكػػف وليػػد المحظػػات
األخي ػ ػرة ،لكػ ػػف الحلػ ػػابات الفملػ ػػطينية الدبمومالػ ػػية تجاىمػ ػػت مجموعػ ػػة مػ ػػف التحركػ ػػات اإلل ػ ػ ار يمية
()1

جػػار مػػي د المجموعػػة االقتصػػادية لػػدوؿ غػػرب إفريقيػػا المعروفػػة "إيك ػواس" فػػي شػػير مػػايو عػػاـ  1975بموجػػب

اتفاقيػة الجػػوس التػي وقعتيػػا خمػػس عشػرة دولػػة مػػف دوؿ المنطقػة بعػػد جيػود وملػػاع وتجػػارب كءيػرة بػػذلتيا وخاضػػتيا
ىػػذه الػػدوؿ عمػػى مػػدار لػػنيف طويمػػة لموصػػوؿ إلػػي تكتػػؿ يجمػػع بينيػػا ويوحػػد قػػدراتيا االقتصػػادية ومواقفيػػا الليالػػية

ويضمف ليا االلتقرار األمني.
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واألمريكية باتجاه نيجيريا قبؿ التصػويت ،فقػد ىػاتؼ ر ػيس وزرار الكيػاف اإللػ ار يمي بنيػاميف نتنيػاىو

الر يس النيجيري غػودالؾ جوناءػاف ليطمػب منػو عػدـ تأييػد القػرار ،وبالفعػؿ الػتجاب جوناءػاف وطمػب
مػف بعءػػة بػ ده فػػي األمػػـ المتحػدة االمتنػػاع عػػف التصػػويت وىػػي خطػوة ادعػػت اللػػفارة النيجيريػػة فػػي

واشنطف بأنيا ال تعمـ شيًا عنيا (القدس العربي.)2015،

وبعػػد أف تبػػيف أف الحصػػوؿ عمػػى ق ػرار مػػف مجمػػس األمػػف لعضػػوية فملػػطيف الكاممػػة حػػوؿ
مجمػػس األمػػف القػػرار إلػػى الجمعيػػة العامػػة واتخػػذت القػرار فػػي يػػوـ  2011/11/29واعتمػػدت كدولػػة
غير كاممة العضوية

فعمى الرغـ مػف أف نلػبة كبيػرة مػف الحكومػات العربيػة تػرى الكيػاف اإللػ ار يمي دولػة احػت ؿ

وال شرعية ليا ،وأف ظروؼ نشأتيا وتأليليا جارت تحت احت ؿ غاشـ لفملػطيف؛ ممػا لػاعد عمػى

إقامػػة دولػػة لمييػػود عمػػى حلػػاب حػػؽ تقريػػر مصػػيره لمشػػعب الفملػػطيني فػػي ارضػػو ،ويػػدرؾ الكيػػاف
اإلل ػ ار يمي أف وجػػوده محػػؿ منازعػػة جذريػػة ممػػا يعنػػي التشػػكيؾ فػػي مقومػػات شػػرعيتو ،واف مطمػػب
اكتلػػاب عناصػػر ىػػذه الشػػرعية خاصػػة الشػػرعية الليالػػية الواقعيػػة والتػػي تتجػػاوز مجػػرد االعت ػراؼ

القػ ػ ػ ػػانوني( )1يصػ ػ ػ ػػبح فػ ػ ػ ػػي مقدمػ ػ ػ ػػة الػ ػ ػ ػػدوافع لتحقيػ ػ ػ ػػؽ أىػ ػ ػ ػػداؼ الليالػ ػ ػ ػػة الخارجيػ ػ ػ ػػة اإلل ػ ػ ػ ػ ار يمية
(حلنيف)14،2017 :

 22221ثالثاً :الجالية الييودية في غرب إفريقيا:
ػددا ال بػػأس بػػو مػػف الييػػود ،والػػذيف يحممػػوف جنلػػيات البمػػد التػػي
يعػػيش فػػي قػػارة أفريقيػػا عػ ً
يعيشػػوف بيػػا بدػػض النظػػر عػػف ديػػانتيـ ،وعمػػى الػػرغـ مػػف أف الحاخاميػػة الييوديػػة العميػػا فػػي الكيػػاف
اإلل ار يمي ترفض االعتراؼ بييػوديتيـ ،إال أف الحكومػة اإللػ ار يمية عممػت عمػى تنفيػذ أجنػدة خاصػة

اللتد ؿ الجالية الييودية في كؿ مف الدوؿ األفريقية لصالحيا (عبد الرحمف ،الجزيرة نت.)2017،
ييود نيجيريا (اإليبو)
يي ػػود اإليب ػػو أو إيب ػػو أبن ػػار إلػ ػ ار يؿ ،ىك ػػذا يطم ػػؽ اليي ػػود عم ػػى انفل ػػيـ داخ ػػؿ ح ػػدود دول ػػة

نيجيريػػا ،يبمػػم عػػدد ىػػذه الطا فػػة ح ػوالي  40ألػػؼ نلػػمة ،ويػػدعوف أنيػػـ منحػػدريف مػػف ء ءػػة ألػػباط
()1

يختمؼ االعتراؼ القانوني مف والية قضا ية إلى أخرى .فيمكف االعتراؼ بالشخص كطبيػب ،وأنػو متػزوج ومطمػؽ

وذلؾ فػي إحػدى الواليػات القضػا ية؛ وعنػد االنتقػاؿ إلػى واليػة قضػا ية أخػرى قػد ال يػتـ االعتػراؼ بػبعض أو كػؿ ىػذه
المل ػػا ؿ .وف ػػي ح ػػيف أف والوالي ػػة القض ػػا ية الجدي ػػدة ق ػػد ال تعت ػػرؼ بالتأىي ػػؿ الطب ػػي عم ػػى نح ػػو م ػػا ،إال أني ػػا تل ػػمح
بالػػتخدامو إلعطا ػػو الحػػؽ فػػي الحصػػوؿ عمػػى دورة تأىيميػػة قصػػيرة تػػؤدي إلػػى تمتعػػو بالتأىيػػؿ المعتػػرؼ بػػو ،أو قػػد

كميا.
تتداضى عنو ً
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مفقودة ،وىما (زوبمػوف ومنلػي وجػاد) ،ويمتػاز الييػود فػي نيجيريػا بالتػديف ،حيػث إنيػـ يػؤدوف جميػع

أيضػ ػػا األعيػ ػػاد ال ُكبػ ػػرى مءػ ػػؿ عيػ ػػد الفصػ ػػح ،ويػ ػػأكموف
الطقػ ػػوس الدينيػ ػػة الخاصػ ػػة بأعيػ ػػاد اللػ ػػبت ،و ً
الكش ػػيروت(( )1الطع ػػاـ الحػ ػ ؿ) كم ػػا أني ػػـ ييتم ػػوف ب ػػالرموز الييودي ػػة مء ػػؿ وض ػػع التيفمي ػػيف أءن ػػار
الص ػ ة ،وارتػػدار القمنلػػوة (الكيبػػاه)( )2وشػػاؿ الص ػ ة (تالّيػػت)( ،)3كمػػا يػػتعمـ الييػػود المدػػة العبريػػة
ويقوموف بنقش أحرفيا عمى المعابد الييودية (حلف.)2019،

وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ع ػػدـ اعتػ ػراؼ حاخام ػػات الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي بيي ػػود اإليب ػػو ،إال أف ىن ػػاؾ

شراكات اقتصادية والػعة ،يمتمكيػا األءريػار مػنيـ فػي نيجيريػا ،كمػا أقػاـ الكيػاف اإللػ ار يمي ُمحادءػات

معيـ في عاـ  1995عندما قرر "الحاؽ رابيف" إرلاؿ بعءة مػف خبػرار ا ءػار ورجػاؿ الػديف لمبحػث
ع ػ ػػف ج ػ ػػذور األل ػ ػػباط المفق ػ ػػودة ،والتحقي ػ ػػؽ فيم ػ ػػا إذا ك ػ ػػاف ليي ػ ػػود نيجيري ػ ػػا ع ق ػ ػػة بي ػ ػػذه األل ػ ػػباط.

(البنداري.)2017،

ومنػػذ انط ػ ؽ ءػػورات الربيػػع العربػػي قػػاـ بتنفيػػذ الكءيػػر مػػف المشػػاريع االقتصػػادية فػػي غػػرب

أفريقيػػا فػػي مجػػاالت متعػػددة كالتكنولوجيػػا الطبيػػة وتقنيػػات تصػػفية الميػػاه و التنميػػة واألمػػف والتػػدريب
العلكري و كاف لوكالة التعاوف الدولي دور ىاـ في بمورة أىػـ احتياجػات القػارة األفريقيػة وااللػتجابة

ليا مف خ ؿ بعث مشاريع تعاونية(.الجويني)2017 ،

 22221رابعاً :ضعف سيادة الدول اإلفريقية:
تعػػاني الػػدوؿ األفريقيػػة مػػف أزمػػات اقتصػػادية ،وليالػػية ،واجتماعيػػة ،حػػادة تجعميػػا مكشػػوفةً

اتيجيا أم ػػاـ أي ت ػػدخؿ خ ػػارجي ،ميم ػػا تع ػػددت أش ػػكاؿ وص ػػور ال ػػتحكـ ف ػػي ليال ػػتيا
ليال ػ ًػيا وال ػػتر ً
الخارجية ،وتحجيـ ليطرتيا عمى ليادتيا ،ويقؼ الكياف اإلل ار يمي أماـ ىػذا المشػيد الليالػي لينفػذ

إلػػى داخػػؿ القػػارة مػػف خػ ؿ إغ ارقيػػا بالملػػاعدات االقتصػػادية فػػي ظػػؿ تصػػاعد الصػراعات الداخميػػة،
واالنقلامات الليالية ،والمشاكؿ الحدودية ،والحروب األىمية ،إذ أف مػف أصػؿ  20دولػة فقيػرة فػي

العالـ ىناؾ  11دولة في أفريقيا( .محمد)2016،

()1

ىو الطعاـ الكوءر (الح ؿ) حلب األحكاـ الييوديػة ،مءػؿ الحػ ؿ فػي اإللػ ـ .أمػا غيػر الكوشػر فيلػمى طريفػو

טרפה.

()2
()3

توقير هلل
ىي غطار رأس صدير وملتدير الشكؿ ،يرتديو الرجاؿ الييود األرءوذكليوف طيمة الوقت ًا

ىػو شػػاؿ الصػ ة الػذي تالّيػػت (بالعبريػػة ַ :טלִּית) وتعنػػي بالعربيػػة شػػاؿ الصػ ة وىػػو أحػد ءيػػاب الطقػػوس الدينيػػة

الييودية إذ يرتديو بعض الييود أءنار الص ة ويرتديو الييود األرءوذكس أو الحريديـ في حياتيـ اليومية كميا.
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خصوصا وأفريقيا
ثمة عدة عوامل ساعدت في التغمغل اإلسرائيمي إلى غرب إفريقيا
ً
العامل األول:
العامل االول :التد ؿ الكياف اإلل ار يمي لحاجة الػدوؿ األفريقيػة إلػى الملػاعدات االقتصػادية ،ومػف
ىذا المنطمؽ انشأت الخارجية اإلل ار يمية " المؤللة الدولية لمتعاوف والتنمية" التي تقوـ بميػاـ الػربط

بيف مؤللات الدولة وشركات القطاع الخاص ،ويرتبط عمميا بأىداؼ ليالية.

العامل الثاني :لقوط االتحاد اللػوفيتي وبػروز الواليػات المتحػدة األمريكيػة كقػوى عظمػى وحيػدة فػي
العالـ ،وتوظيؼ جميع قدراتيا لػدفع الػدوؿ األفريقيػة لتطبيػع ع قاتيػا مػع الكيػاف اإللػ ار يمي وتمكينػو
م ػ ػػف إع ػ ػػادة حض ػ ػػوره ف ػ ػػي المل ػ ػػرح األفريق ػ ػػي تح ػ ػػت رعايت ػ ػػو ومظمت ػ ػػو الليال ػ ػػية واألمني ػ ػػة(.
)2009،9:Neuberger

العامــل الثالــث :اتفاقيػػة اولػػمو والتػػي أ ازلػػت الح ػواجز التػػي كانػػت تمتنػػع مػػف خ ليػػا الػػدوؿ األفريقيػػة
حيث أنيا كانت تدعي باالمتناع عف فتح أي ع قات مع الكياف اإلل ار يمي عمى حلاب الفملطينية

ولكنيا بعدما وجدت الفملطينييف أنفليـ يبرموف االتفاقات اتجيوا إلى التعاوف معو.

العامل الرابـ  :اتفاقيػة اللػ ـ مػع األردف حيػث أ ازحػت الموانػع والعقبػات الليالػية التػي كانػت تقػؼ
عا قاً في تحقيؽ أي اقتراب في اللنوات الماضية مع معظـ دوؿ القارة األفريقية.
العامل الخـامس :حاجػة الكيػاف اإللػ ار يمي لبيػدي العاممػة وخاصػة فػي المجػاؿ الز ارعػي الػذي يعػود
بالفا ػػدة عم ػػى الطػ ػرفيف حي ػػث إف ىػػذه األي ػػدي مت ػػوفرة وبكءػػرة فػػي أفريقي ػػا وبل ػػعر رخ ػػيص ،وقام ػػت

الحكومػػة النيجيريػػة فػػي عػػاـ  2014بإرلػػاؿ  100شػػاب لمتػػدريب فػػي الز ارعػػة وتربيػػة االلػػماؾ وفػػي
حينيػػا ووقعػػت نيجيريػػا معػػو مػػذكرة تفػػاىـ لػػدعـ التعػػاوف بػػيف الجػػانبيف فػػي مج ػالي الز ارعػػة وتربيػػة

مشير إلى أف الع قات النيجيرية اإلل ار يمية ترجع إلى لتينيات القرف الماضػي وأف ىنػاؾ
ًا
األلماؾ،
أكءر مف  50شركة الكياف اإلل ار يمية تعمؿ في نيجيريا(.لبيػب ،موقػع مبتػدأ اإللكترونػي) إلػى جانػب
العناصر التالية ( :لبيب)2114:
المقاومة الفملطينية
المت ّ
ػطرفة في منطقة الدرب األفريقي لوضع ُ
 االلتفادة مف ظيور الجماعات ُ
ضمف نفس القا مة وولميا باإلرىػاب؛ بيػدؼ كلػب تأييػد ىػذه ال ّػدوؿ والحػد مػف حجػـ التعػاطؼ
مػػع القضػػية الفملػػطينية كمػػا لػػاىـ إع ػ ف الحكومػػة النيجيريػػة أف « الكيػػاف اإلل ػ ار يمي حميػػؼ

ر يس في قتاليا ضد (بوكو حراـ).
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ػؤمف جػػزًرا
ومحاصػرة مصػػادر تمويػػؿ حػػزب اهلل،إذ يعتبػػر الكيػػاف اإللػ ار يمي أف األخيػػر ُيػ ّ
ُ متابعػػة ُ
ىامػا مػػف ميزانيتػػو عبػػر رجػػاؿ أعمػػاؿ لبنػػانييف منتشػريف فػػي القػػارة ويعممػػوف فػػي مجػػاالت التجػػارة
ً
الدولية.
ّ

جرمػػت الكيػػاف
 كلػػب أصػوات ىػػذه الػ ّػدوؿ فػػي المحافػػؿ ّ
الدوليػػة والمنظمػػات اإلقميميػػة التػػي طالمػػا ّ
اإلل ار يمي وأحرجتو.
 االلتفادة مف اللوؽ اإلفريقية والرفع مف حجػـ التبػادؿ التجػاري معيػا الػذي ال يػزاؿ ضػعيفًا وىػو
مػا كشػفو معيػػد الصػادرات اإللػ ار يمي لػػنة  2016حيػث تُمءّػػؿ مػا نلػبتو  %6فقػػط مػف إجمػػالي
الصادرات اإلل ار يمية.

 التءمار الصداقات مع بعض الدوؿ لتمييد التقارب مع دوؿ أخرى (ولاطة دبمومالية) مف بيف
ىذه الدوؿ نيجيريا وغانا ولاحؿ العاج.

 تقػػديـ ُملػػاعدات الػػتخبارية وتػػدريبات علػػكرية ُملػػتفيدة مػػف وجػػود ُملػػتوى جيػػد مػػف الءقػػة فػػي
القدرات اإلل ار يمية في ىذا المجاؿ
 تقديـ الملاعدات الفنية والزراعية لمكاد البشري في الدوؿ االفريقية (لعيد.)2017:
ومف خ ؿ ما لبؽ تطػورت الع قػات "اإللػ ار يمية"/األفريقية بصػورة كبيػرة ،خاصػةً بعػد أف

وجيػت توجػو دعواتيػا إلػى  54دولػة أفريقيػة لممشػػاركة فػي القمػة ""اإللػ ار يمية"-اإلفريقيػة" ،التػي كػػاف
مف المقرر انعقادىا في نياية أكتوبر  2017وكاف مف المتوقع مشاركة ما بيف  30-20ر يس دولة
أفريقية فييا ،إال أف ولا ؿ اإلع ـ "اإللػ ار يمية" أعمنػت أنػو تقػرر إلدػار القمػة حيػث بػررت تػؿ أبيػب

إلدػار القمػػة بتصػػاعد األحػػداث التػػي تشػػيدىا المنطقػة وعػػدـ االلػػتقرار الػػذي تشػػيده الدولػػة المضػػيفة،

رجحػػت التقػػديرات أف اللػػبب يعػػود لمضػػدوطات التػػي مارلػػتيا اللػػمطة الفملػػطينية والعديػػد مػػف
فيمػػا ّ
الػػدوؿ العربيػػة ( ،) 18وفػػي نػػوفمبر  2017قػػاـ نتنيػػاىو بزيػػارة إلػػى كينيػػا لممشػػاركة فػػي م ارلػػـ أدار
القلػػـ الخاصػػة بػػالر يس كينياتػػا بعػػد فػػوزه فػػي االنتخابػػات لمم ػرة الءانيػػة ،وىػػي فػػي الواقػػع ءالػػث زيػػارة

لنتنياىو إلى أفريقيا خ ؿ العاـ والنصؼ الماضييف ،وقد التقى خ ؿ زيارتو برؤلار كؿ مف (تنزانيػا
وأوغنػػدا وزامبيػػا وروانػػدا وتوجػػو وبوتل ػوانا وناميبيػػا) ،ور ػػيس حكومػػة إءيوبيػػا ،ونا ػػب ر ػػيس نيجيريػػا،
وقػػادة نخػػروف ،وقػػد صػػرح أنػػو خ ػ ؿ العػػامييف الماضػػييف تػػـ افتتػػاح أربػػع مكاتػػب تمءيػػؿ أفريقيػػة فػػي

"إل ار يؿ" ،وأنو يلعى إلى افتتاح لفارة "إل ار يؿ"ية جديدة في إحدى البمداف األفريقية2
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 222المبحث الثاني

األىداف اإلسرائيمية في منطقة غرب أفريقيا
يػػأتي التدمدػػؿ اإلل ػ ار يمي فػػي إفريقيػػا فػػي لػػياؽ الػػتراتيجي ييػػدؼ لفػػؾ العزلػػة التػػي فرضػػيا

عمييا العرب في العقود الماضية ،فميلت ىذه المشاريع ألجؿ تنمية أفريقيا بؿ لتلويؽ صورة لمكياف
اإلل ار يمي المتيـ بالعنصرية تجاه الشعب الفملطيني.
ويجنػػد الكيػػاف اإللػ ار يمي ال ّشػػباب األفارقػػة لممشػػاركة فػػي حػػروبيـ ضػ ّػد الفملػػطينييف ،وىنػػاؾ
النخبة ،وشوىد في العدواف اإلل ار يمي
أفارقة كءيروف ا ف مف غرب إفريقيا ضمف القوات اإلل ار يمية ّ

عمػػى قطػػاع غ ػزة عبػػر ال ّشػػبكات العنكبوتيػػة شػػاب مػػف جميوريػػة غينيػػا كونػػاكيري فػػي غػػرب أفريقيػػا
الملػمـ يقاتػػؿ مػع اإللػ ار يمييف ضػ ّػد الفملػطينييف العػػزؿ وىنػػاؾ نمػاذج كءيػرة أخػػرى ،كمػا يجنػػد الكيػػاف
اإللػ ار يمي الجوالػػيس واألمنيػػيف فػػي أفريقيػػا؛ لتصػػفية كػػؿ رأس أفريقػػي ملػػمـ أو غيػػر ملػػمـ يعػػارض

االحػ ػػت ؿ اإلل ػ ػ ار يمي لب ارضػ ػػي الفملػ ػػطينية ،ويحػ ػػرض ضػ ػ ّػدىـ فػ ػػي ك مػ ػػو أو فػ ػػي كتاباتػ ػػو ،وىػ ػػذه
التّصفيات تتـ بأدوات ذكية مف الصعب أف يكشفيا اإلنلاف األفريقي البليط

(موقع الوقت.)http://alwaght.com/ ،
إلى جانب مػا لػبؽ ىنػاؾ مؤشػرات لتحلػيف الع قػات مػع دوؿ غػرب أفريقيػا ألىػداؼ الػتراتيجية مػا
يتعمؽ بالمؤشرات:
 يش ػػير ف ػػوز ال ػػر يس أول ػػزغف أوب ػػازنجو ) (Obasanjo

 Olusegunبوالي ػػة ءاني ػػة)أيار/مايو

(2003إلػػى دخػػوؿ الع قػػات النيجيريػػة  -اإللػ ار يمية مرحمػػة جديػػدة مػػع إعػ ف اتفػػاؽ أمنػػي م ػع
الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي ،وى ػػو لػ ػػابقة ف ػػي مل ػػار الع قػ ػػات الت ػػي كان ػػت اقتص ػػادية قب ػػؿ ك ػػؿ ش ػ ػػير

والمتعمقػػة بػ ػ "التػػدريب" و"الحمايػػة الشخصػػية"؛ ليػػتـ جميػػع الح ػواجز أمػػاـ التػػدخؿ اإلل ػ ار يمي فػػي

ش ػػؤوف بمد يواجػو انقلػ ػػامات حػادة نتيجػة "الفػوارؽ االقتصػادية -االجتماعيػة بػيف الدنػي والفقيػر،
وب ػػيف الش ػػماؿ والجن ػػوب ،وب ػػيف الم ػػدف والمن ػػاطؽ الريفي ػػة ،وب ػػيف المل ػػمميف والمل ػػيحييف ،وى ػػذه

الملا ؿ التي لـ تعالجيا الحكومػات التػي تعاقبػت عمػى نيجيريػا منػذ االلػ ػػتق ؿ معالجػة منالػ ػػبة

اتخذت أبعاداً أكءر خطورة في الءمانينات" ()58،1992،Gambari

 ال ػػتمرت بع ػػد ذل ػػؾ ف ػػي تف ػػاقـ األزم ػػات ف ػػي أءن ػػار نظػ ػػاـ الحك ػػـ العل ػػكري الػ ػػذي ى ػػيمف طػ ػواؿ
15عػامػ ػ ػ ػ ػاً وانتيػ ػ ػ ػػى لن ػ ػ ػ ػػة 1999ـ مػػ ػ ػػع انتخػػ ػ ػػاب الحػ ػ ػ ػػاكـ العلػ ػ ػ ػػكري اللػ ػ ػ ػػابؽ ) (- 1979

1976الجن ػراؿ أوب ػػازنجو ر يل ػاً لمجميوري ػػة الفدراليػػة النيجيريػ ػػة .وخ ػ ؿ واليتػ ػػو األولػػى حصػػدت
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الصػ ػ ػراعات القومي ػ ػػة أكء ػ ػػر م ػ ػػف10.000قتي ػ ػػؿ ،وال يػ ػ ػزاؿ

70م ػ ػػف اللػ ػ ػ ػ ػػكاف الب ػ ػػالم ع ػ ػػددىـ

130مميػػوف نلػػمة يعيشػػوف بأقػػؿ مػػف دوالر واحػػد فػػي اليػػوـ ،عمػػى الػػرغـ مػػف م ػواردىـ الطبيعيػػة
المتنوعة) نفط ،وغاز( وأرضيـ الشالعة 923.770كـ .) 2

 -أما ما يتعمؽ باألىداؼ فتنقلـ إلى::

 22221أوالً :األىداف االستراتيجية:
تشكؿ إفريقيا بمنظور الكياف اإلل ار يمي أىمية التراتيجية كبيرة ،لعدة ألباب:
 .1امػػت ؾ أفريقيػػا لممػرات حيويػػة لمتجػػارة الدوليػػة ولمنافػػذ ومػوان بحريػػة ىامػػة عمػػى المحيطػػيف
اليندي واألطملي.
 .2ام ػػت ؾ أفريقي ػػا إلمكان ػػات نفطي ػػة إذ ق ػػدر م ػػؤتمر األم ػػـ المتح ػػدة لمتج ػػارة والتنمي ػػة (أونكت ػػاد)
مجمؿ االحتياطي النفطي ألفريقيا بنحو  80مميار برميؿ.
ىامػا لمتجػػارة البحريػة اإللػ ار يمية حيػث يمػػر  %20مػف ىػذه التجػارة أمػػاـ
 .3تشػكؿ أفريقيػا مم ًا
ػر ً
لواحؿ القرف األفريقي وفي مضيؽ باب المندب ،كما أف رحػ ت "شػركة العػاؿ" إلػى الشػرؽ
األقصى تمر في لمار إريتريا ومف ىناؾ تتجو شرقًا.

 22220ثانياً :األىداف االقتصادية:
يعتبر "الكيػاف اإللػ ار يمي" مػف الػدوؿ التػي تعتمػد بشػكؿ كبيػر عمػى التصػدير ،والػذي يقتػرب

مف  95مميار دوالر لنويِّا ،وتلتحوذ الصادرات الصناعية عمى ما نلبتو  %65مف الصادرات لذا
يكػػوف "الكيػػاف اإلل ػ ار يمي" فػػي اللػػنوات مػػا قبػػؿ  2014قمقًػػا مت ازي ػ ًدا جػ ّػرار ت ارجػػع صػػادراتو ،وتحديػ ًػدا
الصناعية (قلػـ البحػث االقتصػادي ،)2014 ،لػذلؾ بػدأ العمػؿ عمػى إيجػاد ألػواؽ جديػدة؛ مػف أجػؿ
تفعيؿ صادراتو مف جديد ،وىػذا مػا يريػده مػف خػ ؿ تمتػيف الع قػات مػع أفريقيػا ،والتػي تمتمػؾ لػبعة

مػػف االقتصػػادات العشػػر الناميػػة فػػي العػػالـ ،ويػػد ّؿ عمػػى ذلػػؾ اصػػطحاب بنيػػاميف نتنيػػاىو لعش ػرات
الشخصيات االقتصادية في رحمتو إلى إفريقيا( .لرولي.)2013 ،
لػػـ تكػػف االعتبػػارات االقتصػػادية بعيػػدة عػػف تفكيػػر صػػانع الق ػرار اإلل ػ ار يمي ،فأفريقيػػا غنيػػة

بمواردى ػػا وءرواتي ػػا الطبيعي ػػة ،كم ػػا أني ػػا تع ػػد ل ػػوقاً محتمم ػػة لممنتج ػػات اإللػ ػ ار يمية؛ لنل ػػبة لمكءاف ػػة
اللكانية العالية التي تتميز بيػا القػارة اللػمرار ،ويحػاوؿ الكيػاف اإللػ ار يمي أف يلػتخدـ ىي ػة التعػاوف

الدولي (مشاؼ) التابعة لو ازرة الخارجية اإلل ار يمية باعتبارىا الذراع الدبمومالي الذي يليـ في تقوية

ع قاتػػو مػػع الػػدوؿ األفريقيػػة ،وقػػد لُػػوحظ خػ ؿ اللػػنوات الماضػية أف معظػػـ النشػػاط اإللػ ار يمي فػػي
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أفريقيا قد تركز في ءػ ث مجػاالت ىػي :االلػتءمار فػي تكنولوجيػا الميػاه ،وتجػارة المػاس ،واأللػمحة؛
ولذلؾ يطالب كءير مف اإللػ ار يمييف بضػرورة إنقػاذ ليالػة الكيػاف اإللػ ار يمي فػي القػارة األفريقيػة فػي

مرحمة ما بعد الحرب الباردة؛ وذلؾ مف خ ؿ تطوير وتولػيع دوا ػر الحركػة التجاريػة معيػا بػالتركيز
عمى القوى االقتصادية الواعدة فييا مءؿ نيجيريا وغانا وجنوب أفريقيا(جامع.)2017 ،

ومػػف جيػػة أخػػرى تمكػػف "الكيػػاف اإلل ػ ار يمي" مػػف خ ػ ؿ توطيػػد ع قتػػو بأفريقيػػا مػػف تػػوفير
حاجاتيا مف مصادر المواد األولية بألعار رخيصة لدعـ صػناعاتيا ،فضػ ً عػف الػتد ليا كألػواؽ

لتصػ ػػدير منتجاتيػ ػػا ،وىػ ػػو مػ ػػا حقػ ػػؽ ليػ ػػا مػ ػػردوداً ضػ ػػخماً اللػ ػػتءماراتيا؛ فقػ ػػد وفػ ػػرت أفريقيػ ػػا لمكيػ ػػاف

اإلل ار يمي" واحداً مف أىـ المواد الخاـ لمصناعات أال وىو األلماس ،فيمتمؾ الكياف اإلل ار يمي" ء ءة
عشر شركة في حمؼ " أفريجروب" التجاري لتجارة المػاس ،كمػا أنػو يلػيطر عمػى  %75مػف منػاجـ

األلماس الموجودة في أفريقيا( .شعراوي)148،2010 ،

إن البعــد االقتصــادي فــي اســتراتيجية "الكيــان اإلس ـرائيمي" يمثــل أداة لمتغمغــل فــي إفريقيــا ،تحقــق
مجموعة من األىداف وىي(عماد:)39،2008،

 .1فتح ألواؽ لممنتجات اإلل ار يمية.
 .2الحصوؿ عمى المواد األولية ال زمة لمصناعة اإلل ار يمية.
 .3تشديؿ فا ض العمالة لدييا مف خبرار وفنييف في دوؿ القارة
 .4تدعيـ مركزه االقتصادي بااللتفادة مف خ ؿ ع قتو مع دوؿ القرف اإلفريقػي ،حيػث يقػدـ نفلػو
عمى أنيا صديؽ ونموذج يحتذى بو في درجة تطوره وقوتو االقتصادية ،وأنو يبحث عف أحداث

تديػرات إيجابيػػة تجػػاه تنميػػة وتطػػوير دوؿ المنطقػػة؛ لترغيبيػػا لمتعامػػؿ معػػو وفػػتح المجػػاؿ أمامػػو؛
لمتدمدؿ في المنطقة مف البوابة االقتصادية.

 .5وعميػػو فػػإف النشػػاط االقتصػػادي يخػػدـ االلػػتراتيجية الليالػػية اإلل ػ ار يمية مػػف عػػدة ن ػواحي ىػػي
(عرفات:)64،2010 ،
 إف كلػ ػػب دوؿ منطقػ ػػة الشػ ػػرؽ األقصػ ػػى الملػ ػػتفيدة مػ ػػف الملػ ػػاعدات اإلل ػ ػ ار يمية ،وازديػ ػػاد
االعتماد عمػى الخبػرة اإللػ ار يمية فييػا يضػع الطػرؼ اإلفريقػي فػي حػرج مػادي إذا أراد اتخػاذ

موقؼ معادي معو
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 إف منطقػػة الشػػرؽ األقصػػى تػػوفر لمكيػػاف اإلل ػ ار يمي ميػػداناً والػ ًػعا لتشػػديؿ عػػدد كبيػػر مػػف
الخبرات الفنية الفا ضة عف حاجتيا ،وترجع ىذه الظاىرة إلػى الػتفادتو مػف اليجػرة الييوديػة
الوالعة وخصوصاً تمؾ التي أتت مف االتحاد اللوفيتي(لابقاً).
 القػرف اإلفريقػػي يػػوفر خامػػات النحػاس والتػػي يعػػد الكيػػاف اإللػ ار يمي ،فػػي أمػػس الحاجػػة إلييػػا
في صناعاتو.

 أي نجػ ػػاح يحققػ ػػو االقتصػ ػػاد اإلل ػ ػ ار يمي يعنػ ػػي خطػ ػػوة فػ ػػي طريػ ػػؽ كلػ ػػر طػ ػػوؽ المقاطعػ ػػة
االقتص ػػادية العربي ػػة المفروض ػػة عم ػػى " الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي" وبالت ػػالي عمي ػػو ف ػػرض الوج ػػود

اإلل ار يمي في المنطقة.
فض ً عما لبؽ فقد نجح "الكياف اإلل ار يمي" في إقامة شػركات مختمطػة بػرأس مػاؿ "الكيػاف
اإلل ػ ار يمي/إفريقي مءػػؿ الشػػركة األوغنديػػة الوطنيػػة لمم حػػة ،كمػػا قػػاـ " بافتتػػاح عػ ٍ
ػدد مػػف المكاتػػب
التجارية لتنشيط التبادؿ التجاري في دوؿ القارة والتي أليمت في تطوير التبادؿ التجاري بينيـ.
وفي ىذا الصدد تعد أءيوبيا وكينيا الشريؾ التجاري األوؿ ل قتصاد "اإلل ار يمي" في أفريقيا،
فقػػد أظيػػرت األرقػػاـ اإلل ػ ار يمية لمصػػادرات والتعػػاوف الػػدولي" وجػػود أكءػػر مػػف  800شػػركة " لمكيػػاف
اإلل ار يمية تعمؿ حالياً في ك ً مف أءيوبيا وكينيا ،ودوؿ غرب أفريقيا ،كما امتد نشاطاتيا إلػى قطػاع
التع ػػديف بي ػػدؼ ال ػػتد ؿ الء ػػروات المعدني ػػة الموج ػػودة ف ػػي الق ػػارة ،حي ػػث حص ػػمت بع ػػض الش ػػركات
"اإلل ار يمية" المتخصصة عمى امتياز التنقيب عػف المعػادف والػتخراج األلمػاس فػي ك ٍػؿ مػف جيبػوتي
وكينيا ،إلى جانب حصوليا عمى مناجـ الحديد في أوغندا ( شقمية.)2013،124،

مم ػػا ض ػػاعؼ حج ػػـ التب ػػادؿ التج ػػاري معي ػػا وق ػػد زاد حج ػػـ ص ػػادراتيا لم ػػدوؿ األفريقي ػػة 3.5

مميػػارات دوالر فػػي عػػاـ  2002مقارنػػة بػ ػ  59.3مميػػوف دوالر فػػي عػػاـ  ،1983وىػػذه الصػػادرات ال
تشمؿ كؿ القارة ،بؿ تقتصر عمى بعض الدوؿ منيا نيجيريا وكينيا ولػاحؿ العػاج وأفريقيػا الولػطى،

بينم ػػا نل ػػبة واردات ػػو م ػػف بع ػػض ال ػػدوؿ اإلفريقي ػػة بمد ػػت نح ػػو  500ممي ػػوف دوالر ف ػػي الل ػػنة نفل ػػيا

(عامر.)42،2011:

تفاعػػا
إلػػى جانػػب الصػػادرات العلػػكرية اإلل ػ ار يمية نحػػو دوؿ غػػرب أفريقيػػا التػػي لػػجمت ار ً

ظا وذلؾ وفقًا لصحيفة "تايمز أوؼ الكياف اإلل ار يمي" ،فقد شيد عاـ  2013تضاعؼ مبيعات
ممحو ً
األل ػػمحة اإللػ ػ ار يمية لمنطق ػػة غ ػػرب أفريقي ػػا بش ػػكؿ ألال ػػي إل ػػى كػ ػ ّؿ م ػػف الك ػػاميروف وتش ػػاد وغيني ػػا

االلتوا ية ونيجيريا وليلوتو ،إضافة إلى رواندا وليشيؿ وجنوب أفريقيا وأوغندا مقارنة بعاـ ،2009
حي ػػث "بمد ػػت قيم ػػة العق ػػود الت ػػي وقعي ػػا الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي م ػػع دوؿ أفريقي ػػة  223ممي ػػوف دوالر ف ػػي
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 ،2013و 107م يػ ػػيف دوالر فػ ػػي  ،2012و 127مميػ ػػوف دوالر فػ ػػي  ،2011فػ ػػي حػ ػػيف أف ىػ ػػذه

المبيعات لـ تتجاوز  71مميوف دوالر عاـ (."2009تقرير،2014 ،الجزيرة نت)

وق ػػد بمد ػػت قيم ػػة الص ػػادرات اإللػ ػ ار يمية إل ػػى إفريقي ػػا ع ػػاـ  2014نح ػػو  1.3ممي ػػار دوالر،

ِّ
عالميػػا،
وتراجعػػت إلػػى نحػػو مميػػار دوالر عػػاـ  ،2015ورغػػـ ت ارجػػع الصػػادرات العلػػكرية اإللػ ار يمية

تفاعػا
مف  6.5مميػار دوالر إلػى نحػو  5.5مميػار ،اال أف الصػادرات العلػكرية إلػى إفريقيػا لػجمت ار ً
بواقػػع  ،%40فقػػد ارتفعػػت مػػف  223مميػػوف دوالر إلػػى نحػػو  318مميػػوف (كػػوىف ،)2015 ،وبػػذلؾ

ش ّكمت نلبة الصادرات العلكرية إلى أفريقيػا حػوالي  %30مػف مجمػوع الصػادرات اإللػ ار يمية إلييػا،
وىي النلبة األعمى بالمقارنة مع الدوؿ األخرى (أزوالي.)2015 ،

إال أف الظروؼ الدولية أدت إلى انخفاض نلبة الصػادرات اإللػ ار يمية إلػى دوؿ إفريقيػا إلػى
نحػػو  %2مػػف جممػػة الصػػادرات اإللػ ار يمية إلػػى دوؿ العػػالـ ،بالػػتءنار اللػ ح والعتػػاد الحربػػي ،لكػػف
مػػف المتوقػػع زيػػادة ىػػذه النلػػبة وتطػػوير ع قاتػػو التجاريػػة مػػع دوؿ أفريقيػػا ،خاصػػة فػػي ضػػور خػػروج

بريطانيا مف االتحاد األوروبي وما ليتركو مف تداعيات عمى االقتصاد األوروبي الذي يعػاني أصػ ً
مف أزمات مالية ،وفي ظؿ رفض دوؿ االتحاد األوروبي التيراد المنتجات اإلل ار يمية التي تنتج فػي

الملتوطنات ،كؿ ىذا يشير إلى حرص الكيػاف اإللػ ار يمي عمػى العمػؿ بجديػة فػي الفتػرة القادمػة مػف
أجؿ زيادة ملتوى الع قات التجارية مع الدوؿ األفريقية(العاصي.)2017 ،
ومف خ ؿ نفوذ الكياف اإلل ار يمي في دوؿ شرؽ أفريقيا واصمت الوكالة اإللػ ار يمية التعػاوف
اإلنمػػا ي الػػدولي " ماشػػاؼ" نشػػاطيا فػػي مجػػاؿ الملػػاعدات الموجيػػة لمػػدوؿ األفريقيػػة ،خاصػػة فػػي

مجاالت األمف الدذا ي ،ومشروعات المياه والصرؼ الصحي وبنار الطرؽ؛ لتتطػور شػبكة الع قػات
التجارية إلى ما يشبو المؤللات االقتصادية ،ذات برامج التنمية الملػتدامة ،عمػى لػبيؿ المءػاؿ يعػد

مشروع التمكيف االقتصادي لممرأة في كينيػا ،لػدعـ القػدرات والتػدريب فػي مجػاؿ التكنولوجيػا الزراعيػة

واألعمػػاؿ التجاري ػػة الزراعي ػػة ،إض ػػافة ألنش ػػطة أخ ػػرى متنوعػػة ف ػػي مح ػػيط بحيػػرة فيكتوري ػػا ،وتط ػػوير
الخدمات الطبية في أوغندا وفي الكاميروف ،والتي تـ فييا تألػيس وحػدة لمد ارلػات عاليػة التقنيػة مػف
قبؿ رجؿ األعماؿ اإلل ار يمي "أوري لي " ،بدعـ مباشػر مػف الحكومػة اإللػ ار يمية ،وتنشػط اللػفارات

اإلل ار يمية في أنحار أفريقيا بشكؿ عاـ ،كما تنشط ضمف برنامج التنمية األمريكي Power Africa
المتعمؽ بتزويد دوؿ إفريقيا بالكيربار(.إلماعيؿ)2019 ،
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ىامػػة بالنلػػبة لمصػػناعة والشػػركات اإلل ػ ار يمية ،بحيػػث
وعميػػو فػػإف " قػ ّ
ػارة أفريقيػػا تعػػد وجيػػة ّ
تمكنيػػا مػػف التطػ ّػور والنم ػو والػػتد ؿ الطاقػػات اليا مػػة المتػػوفرة فييػػا ،فالمصػ ّػدروف اإلل ػ ار يميوف ىػػـ
رأس الحرب ػػة ف ػػي الص ػػناعة ،والتص ػػدير اإللػ ػ ار يمي ى ػػو مص ػػدر نم ػػو الجي ػػاز االقتص ػػادي ومص ػػدر

ل لتقرار في التشديؿ واالزدىار االقتصادي واالجتماعي ،حيث وصمت إلى  100مميار دوالر في

التصدير وربما يتجاوز  120مميار دوالر لنويِّا لداية العاـ ("2020عامر.)2018،

 22222ثالثاً :األىداف األمنية والعسكرية:
ػددا مػف األنظمػة التػي تص َّػنؼ (دكتاتوريػة وتلػمطية) فػي إفريقيػا،
دعـ "الكيػاف اإللػ ار يمي" ع ً

مءػػؿ جنػػوب إفريقيػػا العنص ػرية وجنػػوب اللػػوداف وأريتيريػػا ونيجيريػػا؛ بيػػدؼ تحقيػػؽ عوا ػػد اقتصػػادية
كبيرة إلى جانب أف تمؾ الدوؿ يتحالؼ معيا الكياف اإلل ار يمي.

ملتعدا لتقديـ الدعـ العلكري
يقوؿ الخبير الليالي الكيني مارتف أولو ":ال ار يؿ كاف دوماً
ً
والتدريب ،والكءير مف وحدات النخبة األفريقية تـ تدريبيا مف قبمو باإلضافة إلى ملاعدتو في مجػاؿ

التنميػػة حيػػث إنػػو منػػذ مطمػػع كػػانوف األوؿ ديلػػمبر 2017يشػػارؾ فػػي برنػػامج التنميػػة األمريكػػي

" ،"Power Africaالػػذي يلػػعى إلػػى تزويػػد نحػػو  60مميػػوف إفريقػػي بالكيربػػار حتػػى عػػاـ ،2030
لكف ورار ذلؾ االلتزاـ اإلل ار يمي في أفريقيا توجد مصالح قوية داخؿ االتحاد اإلفريقي.

فػػي اللػػابؽ فشػػؿ الكيػػاف اإلل ػ ار يمي فػػي جعػػؿ دورىػػا األمنػػي يتعػػدى بعػػض "الخػػدمات" أو

الميمػػات المحػػددة التػػي حممػػت الصػػحافي "النػػري أديػػوولي" عمػػى أف يقػػوؿ لملػػفي االلػ ار يمي كػػاتس:
"المولاد ،ىذه المؤللة األمنيػة ،لػدييا شػيرة فػي نيجيريػا ،عمػى الػرغـ مػف أف النيجيػرييف ال يعرفػوف

عنو إالّ القميؿ ،ومػف األحػداث التػي أطمقػت شػ ػػيرة "المول ػ ػػاد" فػي نيجيريػا :محاولػة تشػػويو لػمعة ـ.

أبيػوال الػػذي ل ػ ػػجف بعػػد فػػوزه فػػي االنتخابػػات لػػنة1994ـ ومحاولػػة اختطػػاؼ الػػوزير " ألحجػػي عمػػر
دكػػو" مػػف لنػػدف فػػي تمػػوز /يوليػػو1984،التػػي أدت إلػػى لػػحب كػػؿ مػػف بريطػانيػػا ونيجيريػػا لمفوضػػيا
لدػايػة شبػاط/فبراير 1986ومف الوجػوه األخػرى لمتػدخؿ اإللػ ار يمي مػا جػرى فػي أءنػار انتخابػات لػنة

1983الشػػديدة الحلالػػية ،إذ حػػاوؿ الكيػػاف اإلل ػ ار يمي التػػأءير فػػي مجػػرى األحػػداث بتمبيػػة الحاجػػات

األمنيػػة لمحكومػػة النيجيريػػة عػػف طريػػؽ موافقتي ػػا عمػػى تزويػػدىا لػريعاً بمعػػدات لقػػوى األمػػف الػػداخمي
بقيمػة 6م ييف دوالر ،وفتح اعتمػاد ليػا لمتصدير بقيمػة 4م ييف جنيػو الترليني .وتحػػدءت بعػض
الصحؼ النيجيرية عف وجود مخطط الكياف اإلل ار يمي النق ب علػكري (.)180،1992،Peters
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تمػ ػػؾ الملػ ػػاعدات ألػ ػػيمت ف ػ ػػي بنػ ػػار ع قػ ػػات متينػ ػػة ل ػ ػػدى الػ ػػدوؿ األفريقيػ ػػة فػ ػػي مي ػ ػػاديف

االلتخبا ارت والتػدريب العلػكري ،ترجمػت عمػى شػكؿ شػركات أمنيػة ويمكػف التمييػز فػي ىػذا اإلطػار
بين نوعين من الشركات(دحماف:)2008،

شركات األمن :وبالنلبة لشركات األمف يمكف التمييز بيف نوعيف مف ىذه الشركات:
 .1شركات المرتزقة :مف أبرز ىذه الشػركات :شػركة ليػؼ داف وشػركة الشػبح الفضػي حيػث يخشػى
الرؤلار األفارقة مف قواتيـ الملمحة نفليا ،ومف ءـ يمجأ العديػد مػف ىػؤالر الرؤلػار إلػى تكػويف
ميميشيات قبمية لتأميف أنفليـ ،حيث تتولى شركات مرتزقػة إلػ ار يمية تػدريب وتلػميح الكءيػر مػف
ىذه الميميشيات ،في الكوندو عمى لبيؿ المءاؿ قامػت شػركات مرتزقػة الػ ار يمية بتػدريب وتلػميح

الحرس الخاص لمر يس اللابؽ "دينيس لالو نوجولو" ،في حيف تعاقػد خمفػو ليلػوبا مػع شػركة

"ليؼ داف" اإلل ار يمية لتدريب وتلميح ميميشياتو مف قبا ؿ الزولو الجنػوب إفػريقييف ،أمػا غػريميـ

الءالػث "برنػػار كػوالي س" فقػد تعاقػػد مػػع شػػركة يممكيػا الييػػود لتػػدريب وتلػميح قواتػػو التػػي ألػػماىا
"النينجا".
 .2شــركات تتػػولى تنفيػػذ المخططػػات اإللػ ار يمية فػػي إفريقيػػا :مػػف أىميػػا شػػركة بػػوؿ باريػػؿ لبلػرار،
وشركة نباؾ وىما شركتاف فرنليتاف ممموكتاف لعناصر ييودية ،حيث يتبنى " الكياف اإلل ار يمي"
ليالػػة تيػػدؼ إلػػى إشػػعاؿ وتصػػعيد الص ػراعات فػػي إفريقيػػا؛ وذلػػؾ بيػػدؼ إلػػقاط أنظمػػة تلػػعى

لمتقػػارب مػػع الػػدوؿ العربيػػة مػػف ناحيػػة،واحكاـ اللػػيطرة الليالػػية واالقتصػػادية عمييػػا مػػف ناحيػػة

أخػػرى ،ومءػػاؿ عمػػى ذلؾ،الػػدور اإلل ػ ار يمي تصػػفية الػػر يس الكوندػػولى "لػػوراف كػػابي " الػػذي بػػدأ
حكمو بتحجيـ الوجود اإلل ار يمي في الكوندو ،ومحاولة التقرب مع الدوؿ العربية.

ػنويا،
إجمػػاالً إف معػػدؿ حجػػـ الصػػادرات العلػػكرية اإلل ػ ار يمية قػػد بمػػم  6.1مميػػوف دوالر لػ ً

ػنويا يشػػار إلػػى أف الكيػػاف
بينمػػا كػػاف معػػدؿ تصػػدير الطػػا رات مػػف دوف طيػػار  578مميػػوف دوالر لػ ً
اإللػ ار يمي يصػػنع نػػوعيف مػػف الطػػا رات بػػدوف طيػػار ،النػػوع األوؿ ىػػو مػػف طػراز ‘إيتػػاف’ الػػذي يبمػػم

ػر والنػ ػػوع الءػ ػػاني ىػ ػػو مػ ػػف ط ػ ػراز ‘ىػ ػػرمس  ′450القػ ػػادر عمػػػى حمػ ػػؿ ذخي ػ ػرة
طػػػوؿ جناحيػػػو  26متػ ػ ًا
ويلتخدمو الجيش اإلل ار يمي في عمميات االغتياؿ  1.5وتصدر ال ار يؿ مبمم  69مميوف دوالر إلى

دوؿ أفريقية بينيا أءيوبيا ونيجيريا وأوغندا(موقع و ازرة الخارجية اإلل ار يمية.)2013،

وفي لياؽ التعاوف االمني االلػ ار يمي النيجيػري قامػت نيجيريػا بإحبػاط ع َّػدة صػفقات ألػمحة

كانػػت فػػي طريقيػػا إلي ػراف وحػػزب اهلل وعمػػى اءػػر ذلػػؾ قامػػت ال ػ ار يؿ بزيػػادة تقػػديـ األلػػمحة لنيجيريػػا

(عوؼ.)2017،
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و تشير بيانات و ازرة "الدفاع" اإلل ار يمية إلى أف أىـ صػادرات األلػمحة اإللػ ار يمية فػي عػاـ

 2017جػػارت عمػػى النحػػو ا تػػي :الصػواريخ وأنظمػػة الػػدفاع الجػػوي  ،%31أنظمػػة راداريػػة وتقنيػػات
إلكترونية  ،%17إلكترونيات لممركبات المليرة والكترونيات فضا ية  ،%14الذخيرة واأللمحة ،%9
أنظمػة اتصػػاالت  ،%9أنظمػة مراقبػػة  ،%8أنظمػة الػػتخباراتية ومعمومػات ولػػيبرانية  ،%5خػػدمات
وممتمكات متنوعة  ،%3طا رات مف دوف طيار  ،%2أنظمة علػكرية بحريػة  ،%1أقمػار صػناعية
وصناعة الفضار  %1منيا  %5إلى دوؿ أفريقيا(.عرب )2018،48

 22224رابعاً :األىداف األيدولوجية:
إف اليدؼ األيديولوجي لمكياف اإللػ ار يمي ىػو محاولػة إحيػار الحضػارة الييوديػة مػف جديػد،

مف خ ؿ زيادة نفوذ الموبيػات وجماعػات الضػدط الييوديػة فػي الػدوؿ الكبػرى وتقويػة النفػوذ الييػودي
فػػي العػػالـ ،فالليالػػة الخارجيػػة اإلل ػ ار يمية تتعامػػؿ مػػع إفريقيػػا عمػػى درجػػة عاليػػة مػػف الخصوصػػية،
ويتضح ذلؾ مف خ ؿ عممية الربط األيديولوجي والحركي بيف اإلل ار يمية وحركة الجامعة األفريقية،

والزنوجية( ،)1ذلؾ مف خ ؿ عدة أوجو أىميا:

 .1االدعار بػأف الييػود واألفارقػة تعرضػوا لعمميػة اضػطياد مشػترؾ ،وأنيمػا مػف ضػحايا التمييػز
العنصري ،وأف التجربة التاريخية والنفلية متشابية فيما بينيما ،والدليؿ عمى ذلؾ ىو مقولػة

لتيودور ىيرتزؿ يقوؿ فييا :بالنظر إلى تاريخ كؿ مف الييود في الشتات واللود في أفريقيػا،
يمكف رصد عدد مف الخبرات المشتركة وخاصة فيما يتعمؽ بالعنت الذي القػاه االءنػاف عمػى

مر تاريخيـ" (ابراىيـ.)59:2006،

وخصوصػا الجماعػات التػي
 .2يحاوؿ الكياف اإلل ار يمي التقرب مف بعض الجماعات األفريقيػة
ً
ليػػا ءقػػؿ ليالػػي فػػي دوليػػا ،ومءػػاؿ عمػػى ذلػػؾ ىػػو تعاونيػػا مػػع قبيمػػة األميػػا ار الييوديػػة فػػي
أيضػػا مػػف خ ػ ؿ التػػرويج بػػأف ل ػ لة األبػػاطرة التػػي كانػػت تحكػػـ أءيوبيػػا مػػف نلػػؿ
أءيوبيػػا ،و ً
النبػػي لػػميماف ،وأنيػػـ تحول ػوا مػػف الييوديػػة إلػػى الملػػيحية ،ورغػػـ ذلػػؾ احتفظ ػوا بالعديػػد مػػف
األيقونات والتما ـ الءمينة وينطبؽ ذلؾ عمى الجالية الييودية في نيجيريا(محمود.)2012،

()1

حركة ملتقمة ِ
تبدع أنماط أدبيػة جديػدة ،وتمػرد بوجػو الفوقيػة العرقيػة لمفكػر االلػتعماري وانتاجيػا الءقػافي .لقػد رأى

تطورت مف القوالـ المشتركة لمشتات اإلفريقي أءنار التػاريخ االلػتعماري لمشػعوب اإلفريقيػة،
بالزنوجية ظاىرة تاريخية ّ
وبالتحديد تجربة لفف العبيد األطمليية ومزارع العبيد.
55

 22221خامس ـاً :إحيــاء الــروابط التاريخيــة م ـ ييــود أفريقيــا ،وتيجيــرىم إلــى "الكيــان
اإلسرائيمي":

ال تخفي ليالة ال ار يؿ منذ نشأتو في تيجير الييود مف كافة أرجار العالـ إليو ،واف كانػت
فضؿ ىجرة الييود الدربييف أكءر مف غيرىـ ،إال أف مشػروعو التولػعي يقتضػي جمػب كافػة الييػود،
تُ ّ
وىػػذا مػػا قػػاـ بػػو فػػي ءمانينيػػات وتلػػعينيات القػػرف الماضػػي وال زاؿ ،مػػف خػ ؿ جمػػب عشػرات ا الؼ

وتحديدا ييود أءيوبيا (أنجادو.)2007 ،
مف الييود،
ً

وتعتق ػػد القي ػػادة اإللػ ػ ار يمية أف التواص ػػؿ المباش ػػر م ػػع الجالي ػػات الييودي ػػة ُيعتب ػػر مػ ػف أفض ػػؿ الط ػػرؽ
لتيجيػػرىـ؛ لػػذلؾ يعمػػف "الكيػػاف اإللػ ار يمي" بالػػتمرار شػػعار مضػػاعفة الميػػاجريف مػػف الييػػود فػػي كػػؿ
عاـ (يديعوت احرونوت.)2013 ،

 22221سادساً :تطوير الميدان الزراعي:
ػؤتمر زر ِّ
خاصػػا بػػدوؿ أفريقيػػا
اعيػػا
فػػي كػػانوف األوؿ /ديلػػمبر 2016التضػػافت ال ػ ار يؿ مػ ًا
ِّ

الدربية لمتباحث حوؿ االنتاج الملتداـ في المناطؽ القاحمة وشبو القاحمة ،وقد حضره وزرار خارجية

كؿ مػف نيجيريػا ،وتوغػو ،وليبيريػا ،وغينيػا ،والػرأس األخضػر ،وغامبيػا ،ولػيراليوف؛ وملػؤولوف كبػار
مف بنيف ،وبوركينا فالو ،ولاحؿ العػاج ،وغانػا ،وغينيػا بيلػاو ،واللػنداؿ إلػى جانػب المشػاريع ذات
الطابع الزراعي والتنموي التي أقاميا في أءيوبيػا منيػا مشػروع إنتػاج اللػكر بتعاقػد بػيف شػركة إنتػاج

اللػػكر اإلءيوبيػػة وشػػركة " نتػػافيـ" اإلل ػ ار يمية ،وىػػو مشػػروع ينػػاىز م تػػي مميػػوف دوالر ،ويتػػولى ري

وز ارعػػة قصػػب اللػػكر ،وقػػد تنامػػت فيػػو االلػػتءمارات اإللػ ار يمية باللػػوؽ اإلءيوبيػػة اللػػيما فػػي مجػػاؿ

زراعة الزىور والتصنيع الزراعي ،ووفقًا ليي ة االلتءمار اإلءيوبيػة فقػد بمػم عػدد المشػاريع اإللػ ار يمية
ػروعا بقيم ػ ػ ػ ػػة  1.3ممي ػ ػ ػ ػػار قم ػ ػ ػ ػػح إءي ػ ػ ػ ػػوبي م ػ ػ ػ ػػا يػ ػ ػ ػ ػوازي  58.4ممي ػ ػ ػ ػػوف
ف ػ ػ ػ ػػي أءيوبي ػ ػ ػ ػػا  187مش ػ ػ ػ ػ ً
دوالر(األمير.)2019،
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 224الخاتمة:
ختاماً ،في لياؽ ما تـ التعراضو في ىذا الفصؿ ،توصمت الدرالة الى النتا ج التمية:
-

ػر لحج ػػـ
ظ ػػا نظ ػ ًا
أف الع ق ػػات ب ػػيف دوؿ غ ػػرب أفريقي ػػا والكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي ش ػػيدت تط ػ ًا
ػور ممحو ً

عممػا بػأف
الممفات المتبادلة بيف الجػانبيف عمػى الملػتويات الليالػية واالقتصػادية وااللػتخباراتية ً
الع قات المتينة بينو وبيف دوؿ غرب أفريقيا تأتي في إطار االلتراتيجية اإللػ ار يمية التػي بػدأت

منذ وقت مبكر ،أي بعد نشأة الكياف اإللػ ار يمي عػاـ  1948واالنطػ ؽ منيػا إلػى إءػارة النعػرات
الطا في ػػة و ِ
العرقي ػػة والديني ػػة ف ػػي المجتمع ػػات العربي ػػة؛ م ػػف أج ػػؿ إش ػػداليا عػ ػف الصػػراع العرب ػػي-
اإلل ار يمي والتنفاد قدراتيا في صراعات أخرى ،وقد تجمى ذلؾ مف خ ؿ:
 .1الػػدور اإللػ ار يمي فػػي اللػػوداف ودعػػـ الحركػػة الشػػعبية التػػي وجدتػػو مػ ًذا ليػػا ل نطػ ؽ مػػف
كينيا وأوغندا ونيجيريا وغيرىما مف دوؿ المنطقة.

 .2التوجو اإلل ار يمي في زيارة نتنياىو نحو دوؿ غرب إفريقيا ِّ
يشكؿ جزًرا مف الصراع العربي-
اإلل ػ ار يمي ،وج ػػزًرا مػػف نظري ػػة األم ػػف اإلل ػ ار يمية القا م ػػة عم ػػى اكتلػػاب الش ػػرعية والييمن ػػة
والتحكـ في المنطقة وتطويؽ الدوؿ العربية وحرمانيا مف أي نفوذ داخؿ منطقة تعتبر واعدة

في المجاالت التجارية وااللتءمارية.

كوف محور التخباري أمنػي ،الػتطاع
 .3الوجود " اإلل ار يمي" القديـ والمتجدد الذي أدى إلى تَ ُّ
الكياف اإلل ار يمي مف خ لو ملاعدة األفارقة مف جيػة ،وتطويػؽ األمػف القػومي العربػي مػف

جية ءانية ،وذلؾ في ظؿ الدور العربي الضعيؼ في المنطقة.

 .4غياب ليالات عربيػة فػي ىػذه المنطقػة لمحاصػرة الػدور اإللػ ار يمي إلػى جانػب توجػو عػدد
مػػف حكػػاـ الػػدوؿ العربيػػة نحػػو التطبيػػع مػػع الكيػػاف اإللػ ار يمي ،والػػذي لػػاىـ فػػي رفػػع حػػرج
التطبيع عػف العديػد مػف األنظمػة الرلػمية األفريقيػة التػي ال ازلػت تتشػبث بػرفض التطبيػع مػع

الكيػػاف اإلل ػ ار يمي كمػػالي و النيجػػر و غينيػػا ،كمػػا أف ضػػعؼ توظيػػؼ دوؿ شػػماؿ أفريقيػػا(

المد ػػرب و موريتاني ػػا و ت ػػونس و الج از ػػر) لممش ػػترؾ الت ػػاريخي و االجتم ػػاعي و الءق ػػافي و
لمتواصػػؿ الجد ارفػػي مػػع دوؿ فضػػار منطقػػة غػػرب أفريقيػػا قػػد يصػػب فػػي صػػالح األجنػػدات

اإلل ار يمية بالمنطقة.

وختاما ،لف يواجو الكياف االل ار يمي تحػديات التدمدػؿ فػي تمػؾ الػدوؿ ،خاصػة مػف منطمقػات
.5
ً
الحلػػابات األمنيػػة فالعديػػد مػػف أنظمػػة غػػرب أفريقيػػا لػػف تكػػوف مطم نػػة لتقاربيػػا معػػو لمػػا قػػد
يضػػعيا فػػي مرمػػي الجماعػػات اإلل ػ مية الملػػمحة التػػي بػػدأ ىػػاجس الخػػوؼ مػػف ض ػرباتيا

العلكرية يؤرؽ الكءير مف قادة الدوؿ األفريقية.
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انفصم انرابع

انتغريات يف انعالقات اإلسرائيهية مع غرب

أفريقيا وانعكاساتها عهى انقضية انفهسطينية
 المبحـــث األول :التغيـــرات فـــي العالقـــات اإلســـرائيمية مـــ غـــرب أفريقيـــا (مـــا قبـــل
أوسمو)2
 المبحــث الثـــاني :انعكاســات التغيـــرات اإلســرائيمية مـــ غــرب أفريقيـــا وأثرىــا عمـــى
القضية الفمسطينية (ما بعد أوسمو)2

58

 421المقدمة:
العزلة الليالية التي فرضتيا الدوؿ العربية
عزـ الكياف اإلل ار يمي عمى ضرورة الخروج مف ُ
ِ
عقػب فشػػؿ مػػؤتمر بانػػدونج "عػػدـ االنحيػػاز" عػػاـ  ،1955حيػػث بػػادر الكيػػاف اإللػ ار يمي عمػػى الفػػور

بتعييف لفير ليا فػي دولػة غانػا وكػاف ُيػدعى "إييػود أبري ػوؿ" وقػاـ بعقػد شػراكات اقتصػادية قويػة فػي
مختمػؼ المجػاالت االقتصػادية واالجتماعيػة ،وكػاف ىػذا الطُعػـ الخبيػث الػذي ألقػاه الكيػاف اإللػ ار يمي
اللتقطاب الدوؿ األفريقية ،فما أف عممت الػدوؿ األفريقيػة بيػذا األمػر ،حتػى ق َّػدمت كػؿ مػف أوغنػدا،

ادىػا إرلػاؿ ُخبػرار الكيػاف
ػميا لدولػة االحػت ؿ اإللػ ار يمي َمف ُ
طمبػا رل ً
وكينيا ،ولاحؿ العاج ،ونيجيريا ً
اإلل ار يمييف في جميع المجاالت لتنمية دوليـ ،وفي ىذا الفصؿ لنتحَّدث عف التديرات في الع قات
اإلل ار يمية مع غرب أفريقيا وانعكالاتيا عمى القضية الفملطينية ،ولينقلـ إلى مبحءيف ىما.

 420المبحث األول

تداعيات العالقات اإلسرائيمية م غرب أفريقيا عمى القضية الفمسطينية
(ما قبل اوسمو)
َّ
حذر خبرار أفارقة مف َّ
أف تنامي الع قات الدبمومالية مع الكياف اإلل ار يمي مع بعػض دوؿ

أفريقيػػا مػػف شػأنو التػػأءير عمػػى التأييػػد الػػذي تحظػػى بػػو القضػػية الفملػػطينية بالقػػارة اللػػمرار ،فيمػػا نفػػي
نخ ػػروف أي ت ػػأءير ل ػػذلؾ ،وعم ػػى م ػػدار عق ػػود تُع ػػارض العدي ػػد م ػػف البم ػػداف األفريقي ػػة ليال ػػة الكي ػػاف
اإلل ار يمي ،عمى خمفية التمرار احت ليا لبراضي الفملػطينية وعػدوانيا تجػاه الفملػطينييف ،غيػر أف
تنامي ع قات الكياف اإلل ار يمي فػي المنطقػة قػد دفػع بعػض الػدوؿ إلػى التنػازؿ عػف موقفيػا الػداعـ

لمقضية الفملطينية (جوىانلبرغ.)2019،
مػع أف أكءػػر مػف نصػػؼ الػدوؿ العربيػػة موجػود فػػي القػارة األفريقيػػة ،وعمػى الػػرغـ مػف عمػػؽ

الع قات الفملطينية مع دوؿ القارة تاريخياً ،فإف األعواـ األخيرة شيدت تراجعاً ممحوظاً ،األمر الذي

أءّر عميو الجذب اإلل ار يمي ليذه الدوؿ مف خ ؿ مداخؿ اقتصادية وأمنية وتنموية ،وظيػر ذلػؾ مػف
خ ػ ؿ التصػػويت األفريقػػي لصػػالح إل ػ ار يؿ فػػي األمػػـ المتحػػدة ،أو الوقػػوؼ عمػػى الحيػػاد فػػي قضػػايا

تتعمّػػؽ بالص ػراع العربػػي اإلل ػ ار يمي كمػػا أف ت ارجػػع دور الليالػػة الخارجيػػة الفملػػطينية داخػػؿ القػػارة
اللػػمرار بشػ ٍ
ػكؿ ممحػػوظ ،وقػػد نػػادى منػػدوب فملػػطيف لػػدى االتحػػاد األفريقػػي ديػػاب المػػوح فػػي شػػباط

 ،2019الػػدوؿ العربيػػة إلػػى مواجيػػة التدمدػػؿ اإلل ػ ار يمي فػػي أفريقيػػا ،موضػػحاً أف ذلػػؾ يحتػػاج إلػػى
تعاوف عربي مشترؾ ،وبخاصة مف مصػر ،باعتبارىػا الػر يس الحػالي ل تحػاد ،وليػا ع قػات وطيػدة

مع الدوؿ العربية واألفريقية
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 42021مؤتمر باندونج عام 1411م وأىميتو:
انعقػد فػػي مدينػة "بانػػدونج" اإلندونيلػية ،مػػا بػيف  18و  26نيلػػاف(إبريؿ) مػف عػػاـ،1955
ويعتبر أحد أشير المؤتمرات المحورية في تاريخ نيضة "العالـ الءالث" ،والمعروؼ بمؤتمر بانػدونج،

حيث تبمورت منذ بداية الخملػينيات أكبػر حركػة تحرريػة فػي التػاريخ المعاصػر تمءمػت فػي الػتق ؿ

عدد كبير مف الملتعمرات اللابقة في نليا و إفريقيا و أمريكا ال تينية ،مما أدى إلى تلميتيا بدوؿ

()1
ػز متػدنياً عمػى الصػعيد العػالمي ممػا أدى إلػػى
العػالـ الءالػث  ،كونيػا َّ
ػاديا و تحتػؿ مرك اً
ميمشػة اقتص ً
تصػػنيفيا فػػي المرتبػػة الءالءػػة أو الرابعػػة بالنلػػبة لمفقػػر والتخمػػؼ ،..رغػػـ تمءيميػػا لحػوالي نصػػؼ الكػرة

األرضية(خمؼ.)2015 ،
وقد شارؾ فػي مػؤتمر "بانػدونج"  29دولػة إفريقيػة ونلػيوية منيػا ءمانيػة ،دوؿ عربيػة وىػي:
(ل ػػوريا _ العػ ػراؽ _ األردف _ ال ػػيمف _ لبن ػػاف _ الل ػػعودية _ مص ػػر _ الل ػػوداف ) وع ػػف الجان ػػب
األفريقي شاركت كؿ مف ليبريػا وأءيوبيػا وغانػا ،باإلضػافة إلػى حركػات التحػرر الػوطني فػي القػارتيف،
ولػػـ تػػتـ دعػػوة كػػؿ مػػف الكيػػاف اإللػ ار يمي وجنػػوب أفريقيػػا العنصػرية ،و وقػػؼ المػػؤتَ ِمروف إلػػى جانػػب

فملػػطيف ،وممػػا ورد فػػي المػػؤتمر اإلع ػ ف عػػف التضػػامف مػػع الشػػعوب "األفرونلػػيوية" لػػنة 1957

َّ
تولعية التعمارية ويشترؾ في تحقيؽ أىداؼ االلتعمار الجديػد عػف طريػؽ
"أ َّف ال ار يؿ تنفذ ليالة
التلرب االقتصػادي داخػؿ الػب د الملػتقمة ،وتوالػت المػؤتمرات فػي مواقػع مختمفػة مءػؿ " القػاىرة لػنة
َّ
 1963ومػػؤتمر "موشػػي بتنجانيقػػا" لػػنة  1963ومػػؤتمر القػػاىرة بع ػد حػػرب  1967وغيرىػػا ،وكميػػا
كانت مؤيدة لمقضية الفملػطينية ولمقضػايا العربيػة ،ولػجمت الػدوؿ األفريقيػة مػف موقفيػا الػداعـ إلػى

مصر لنة  ،1956أءنار العدواف الء ءػي (الكيػاف اإللػ ار يمي ػ فرنلػا ػ بريطانيػا) عمييػا ،والػى جانبػو
بعػػد نكلػػة  ،1967ناقشػػت المجنػػة الليالػػية لممػػؤتمر قضػػية فملػػطيف أءنػػار البحػػث فػػي بنػػد حقػػوؽ

اإلنلػػاف األلالػػية وحػػؽ تقريػػر المصػػير ،وقػػد عػػرض ر ػػيس وفػػد "بورمػػا" مبػػدأ مناقشػػة القضػػية ذاىبػاً
تعود ىػذه التلػمية إلػى المػؤرخ الفرنلػي ” “Alfred Sauvyالػذي وصػؼ كػؿ الػدوؿ المحايػدة بالعػالـ الءالػث باإلشػارة
إلى الطبقة الءالءة فػي فرنلػا والتػي ضػمت عامػة الشػعب ،والتػي لػـ يكػف ليػا تػأءير كالطبقػة األولػى وىػي طبقػة رجػاؿ

الديف ،والطبقة الءانية وىي النب ر,وحاليا يشير لمدوؿ التػي تعػاني مػف ارتفػاع معػدؿ وفيػات المواليػد ،وضػعؼ التنميػة
االقتصػػادية ،وارتف ػػاع ملػػتويات الفق ػػر ،وانخف ػػاض مع ػػدؿ ال ػػتخداـ الم ػوارد الطبيعي ػػة ،واالعتم ػػاد الكبيػػر عم ػػى ال ػػدوؿ
عمومػػا بالحكومػػات غيػػر الملػػتقرة ،وارتفػػاع معػػدالت النمػػو اللػػكاني ،واألميػػة ،وانتشػػار
الصػػناعية .كمػػا أنيػػا تتلػػـ
ً
أيضػػا ىنػػاؾ معػػايير أخػػرى ،وىػػي انعػػداـ حريػػة ال ػرأي والتعبيػػر ،وأنظمػػة الحكػػـ القمعيػػة
األم ػراض ،وزيػػادة الػػديوف .و ً

وااللتبدادية، .الدوؿ النامية مءؿ أفريقيا ونلػيا وأمريكػا ال تينيػة .كمػا أف المصػطمح يضػـ دوؿ أرلػمالية مءػؿ فنػزوي ،
جدا مءؿ مالي.
جدا مءؿ اللعودية ،والفقيرة ً
وشيوعية مءؿ كوريا الشمالية ،والدوؿ الدنية ً
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إلى أَّنو لػيس مػف الشػجاعة بحػث ملػألة تخػص (الكيػاف اإللػ ار يمي) وىػو غيػر ممءػؿ فػي المػؤتمر،
فرد عميو أحد المندوبيف العرب بأ َّف المؤتمر مكمَّؼ ببحػث جميػع الشػؤوف التػي تخػص منػاطؽ الػدوؿ

المشتركة فيو وتكفؿ الل ـ العالمي ،وأَّنو يبحث شؤوف االلتعمار البريطاني والفرنلػي وغيرىمػا مػف
الػػدوؿ الملػ ِ
ػتعمرة ليل ػوا ُم َمءِِّمػي ِيـ فيػػو ،وأءنػػار انعقػػاد المػػؤتمر تقػ َّػدمت أفدانلػػتاف بمشػػروع قػرار بشػػاف
قضػػية فملػػطيف ،و َّأي ػدت باكلػػتاف بقػػوة حقػػوؽ الشػػعب الفملػػطيني وقػػدمت مشػػروع ق ػرار ،ءػػـ لػػحبتو
لصػالح المشػػروع األفدػاني .وأبػػدى وفػدا الينػػد وبورمػا الرغبػػة فػي إدخػػاؿ تعػديؿ عمػػى المشػروع الػػذي
أصبح ق ار اًر بتأييد إجماعي مف المؤتمر ،وىذا نصو:

ونظر لما ينطػوي
ًا
" نظ ًار لحالة التوتر القا مة في الشرؽ األولط بلبب الحالة في فملطيف،
عميػػو ذلػػؾ مػػف خطػػر عمػػى الل ػ ـ العػػالمي؛ يعمػػف المػػؤتمر ا لػػيوي األفريقػػي تأييػػده الكامػػؿ لحقػػوؽ
شػعب فملػػطيف العربػي ،ويػػدعو إلػى تنفيػػذ قػ اررات األمػػـ المتحػدة و إلػػى تحقيػؽ تلػػوية لػممية لقضػػية

فملطيف".
ػر لحلال ػ َّػيتيا
أوالً :تت ػػأءر القض ػػية الفمل ػػطينية باألح ػػداث الدولي ػػة واإلقميمي ػػة الت ػػي ت ػػدور حولي ػػا ،نظ ػ ًا
وارتباطيػػا بمجريػػات األمػػور التػػي تػ ِػدير التو ُازنػػات فػػي الص ػراع العربػػي اإلل ػ ار يمي ،وىػػذا مػػا يػػنعكس
ػمبا عمػى األمػف القػومي العربػي
عمييا لمباً او إيجاباً ،فالوجود اإلل ار يمي فػي غػرب أفريقيػا يػنعكس ل ً
واضعافو كحميؼ لمقضية الفملطينية ،بحيث يزيد مف القبضػة اإللػ ار يمية عمػى األ ارضػي الفملػطينية

المحتمػػة ،ويمنحيػػا مزيػ ًػدا مػػف القػػوة ،ويضػػمف الػػتمرارىا فػػي التفػػرد و التعنػػت والصػػمؼ تجػػاه الحقػػوؽ
الفملطينية ،وفػي ظػؿ انشػداؿ العػالـ العربػي فػي قضػايا ءانويػة تخصػو بعي ًػدا عػف القضػة األـ ،وىػي
القضية الفملطينية.

ثانيــا :أف اللػػبب األلالػػي يعػػود إلػػى الليالػػة االقتصػػادية والتجاريػػة ِ
النش ػطة ال ػذي يتَّبِ ُعيػػا الكيػػاف
ً
اإلل ػ ار يمي بالش ػراكة والتنلػػيؽ مػػع أمريكػػا؛ فيػػي التػػي أدت إلػػى ىػػذا التحػػوؿ و خاصػػة إدارة ت ارمػػب
اليمينية التػي لػاعدتيا بالػتءمار رصػيد إدارة أوبامػا اللػابقة فػي جمػب الػدوؿ األفريقيػة إلػى ملػاندتِو
ض ْعؼ التأءير العربي لو لاىـ بذلؾ ،وخاصة في مجػاالت التكنولوجيػا
بلبب أصولو اإلفريقية ،كما َ
واأللمحة ،و ذلؾ في إطار الػتراتيجية شػاممة لتءبيػت نفوذىػا بالشػراكة مػع الواليػات المتحػدة و لِحػث

الدوؿ األفريقيػة عمػى عػدـ ملػاندة القضػية الفملػطينية ،إال أف حػرب عػاـ  1967مءّمػت تط ّػو اًر ميمػاً

فػػي المواق ػػؼ األفريقيػػة إزار طبيع ػػة الدولػػة اإللػ ػ ار يمية ،حي ػػث نظػػر األفارق ػػة إلػػى الكي ػػاف اإللػػ ار يمي
بوصفو قػوة احػت ؿ تحتػؿ أ ارضػي دولػة أفريقيػة ،صػحيح أف موقػؼ منظمػة الوحػدة األفريقيػة لػـ يكػف

ولكنػػو أك ػػد تأييػػد ق ػرار األمػػـ المتح ػػدة  242القاضػػي بعػػدـ شػػرعية االح ػػت ؿ
حالػػماً بدرجػػة كافيػػةّ ،
اإلل ار يمي لبراضي العربية(.عبد الرحمف)2017،
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كان ػػت غيني ػػا بقي ػػادة ال ػػر يس أحم ػػد ل ػػيكوتوري ى ػػي الدول ػػة األفريقي ػػة الوحي ػػدة الت ػػي قطع ػػت ع قاتي ػػا

الدبمومالػػية مػػع الكيػػاف اإلل ػ ار يمي بعػػد عػػدواف 1967ـ مباش ػرة ،بيػػد أنػػو مػػع تصػػاعد الػػدعـ العربػػي
لحركػػات التحػ ّػرر الػػوطني فػػي الجنػػوب األفريقػػي ،وخيبػػة أمػػؿ القػػادة األفارقػػة مػػف الػػدوؿ الدربيػػة لعػػدـ
ملػػاعدتيا فػػي تنفيػػذ الخطػػة األفريقيػػة الراميػػة إلػػى عػػزؿ جنػػوب أفريقيػػا والبرتدػػاؿ و روديلػػيا ،ف ػإ َّف

حدتػ ػ ػػو حتػ ػ ػػى وصػ ػ ػػؿ األمػ ػ ػػر قبػ ػ ػػؿ نشػ ػ ػػوب حػ ػ ػػرب
االنتقػ ػ ػػاد اإلفريقػ ػ ػػي لمعػ ػ ػػدواف اإلل ػ ػ ػ ار يمي ازدادت ّ
حد قطع الع قات الدبمومالػية ،ففػي عػاـ 1972ـ قامػت أوغنػدا بقطػع ع قاتيػا
أكتوبر1973ـ إلى ّ
مع الكياف اإللػ ار يمي ،ءػـ تَبِعتيػا لػبع ٍ
دوؿ أخػرى ،وىػي تشػاد ،ومػالي ،والنيجػر ،والكوندػو ب ارزافيػؿ،
وبوروندي ،و از ير ،وتوجو (الطيار.)164 ،1986 ،

تُعتبػػر ع قػػة فملػػطيف بأفريقيػػا ع قػػة قديمػػة ضػػاربة الجػػذور فػػي التػػاريخ تعػػود إلػػى مػػا يزيػػد
معػػف ألفػػي عػػاـ حيػػث كػػاف الشػػرؽ العربػػي و أفريقيػػا جنػػوب الصػػحرار بقعػػة جدرافيػػة واحػػدة ،وكػػاف
العػػرب واألفارقػػة يتواصػػموف عبػػر مضػػيؽ بػػاب المنػػدب بحػ ًػرا ،حينمػػا كانػػت الل ػواحؿ األفريقيػػة تُمءِّ ػؿ
بر مف خ ؿ شبو جزيرة لينار المصرّية.
محطّات تجارّية لملفف العر ّبية ،وكذلؾ َّاً
يضاؼ إلى ذلؾ دور اإلل ـ في توطيد ىذه الع قة منذ وقت ِّ
النبوية مع
مبكر مف البعءة
ّ
يخيػػة والجدرافيػػة ألػػيمت فػػي
وصػػوؿ أوؿ وفػػد ميػػاجر مػػف الصػػحابة إلػػى الحبشػػة ،ىػػذه العوامػػؿ التار ّ

انصػػيار الشػػعوب األفريقيػػة والعربيػػة مػػف خػ ؿ اليجػرة والمصػػاىرة والتجػػارة ،وتنػ ّػوع الشػػعوب العربيػػة
خاصػػة خيػػر شػػاىد عمػػى ذلػػؾ ،عمػػى أف ىػػذه الع قػػة بػػيف الشػػعبيف تبػػرز ضػػمف
طينية
عامػػة والفمل ػ ّ
ّ
ّ
أعماؿ المؤتمر اإلل ار يمي األوؿ في بازؿ لنة 1897ـ ،حيث جػار فػي صػدارة أعمالػو فكػرة اختيػار

قوميا لمييود ،إال أف ىذا المقترح رفض في المؤتمر اللادس لنة 1903ـ؛ لعدـ
أوغندا ليكوف ً
وطنا ً
ممػػا يعنػػي أف القضػػية الفملػػطينية ارتبطػػت
الػػتجابتو ألىػػداؼ ومشػػروع الحركػػة اإللػ ار يمية
ّ
العالميػػةّ ،
منذ نشأتِيا األولى بالقارة األفريقية ،وىو ما يضفي عمى ىذا الموضوع أىمية ل عتبارات التالية:
 .1وجود الكياف اإلل ار يمي في منطقة الشرؽ األولط أدى إلى خمؽ نظػاـ إقميمػي صػراعي أضػحى
لمة الزمة لمتفاع ت العر ّبية اإلل ار يمية.

 .2ارتبػػاط وتػػأءُّر الع قػػات العر ّبيػػة األفريقيػػة بالع قػػات األفريقيػػة اإلل ػ ار يمية ،جعػػؿ القػػارة األفريقيػػة
ِّ
بمتديػرات النظػػاـ
لػاحة لمتنػػافس والصػراع بػيف "الكيػػاف اإللػ ار يمي" والػدوؿ العربيػػة ،وع قػػة ذلػؾ
الدولػي.
ّ

بمقوماتِػو اإليديولوجيػة والليالػية واالجتماعيػة تمءِّػؿ َعقبػة قصػوى
 .3كوف المشػروع اإللػ ار يمي ِّ
أماـ التواصؿ العربي األفريقي ،حيث يطدػى النفػوذ الدربػي عمػى معظػـ الػب د العربيػة واألفريقيػة
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ليالػ ًػيا وفكري ػاً واجتماعيػ ػاً واقتصػػادياً ،ف ػػي تمػػاىي واض ػػح بػػيف المخط ػػط اإلل ػ ار يمي والمش ػػاريع
الدربية في ملتعمراتيا القديمة (ابو ناىية.)2016 ،
يرى الباحث أف مؤتمر بانػدونج الػذي يعػد أوؿ مػؤتمر دولػي خػارج اطػار األمػـ المتحػدة شػاركت فيػو
جميػػع الػػدوؿ الملػػتقمة مػػف القػػارتيف ا لػػيوية واألفريقيػػة وقػػد نػػاقش فيػػو قضػػية فملػػطيف التػػي كانػػت

تعػػاني مػػف امتػػداد النفػػوذ االلػػتعماري والقػػوى االلػػتعمارية واإلمبرياليػػة المؤيػػدة لمصػػييونية والكيػػاف
اإلل ػ ار يمي وش ارلػػتو فػػي مقاومػػة الشػػعوب حرب ػاً عمػػى الشػػعب الفملػػطيني فػػي محاولػػة لتفتيتػػو وا ازلػػة
مقومػػات وجػػوده كشػػعب لػػو وطنػػو ،وليػػذه األلػػباب جميعيػػا كػػاف مػػف الطبيعػػي أف يػػأتي قػرار مػػؤتمر
بان ػػدونج بش ػػاف قض ػػية فمل ػػطيف ال ػػذي تض ػػمف تقييمػ ػاً لموض ػػع الخط ػػر ف ػػي المنطق ػػة وت ػػأءير اللػ ػ ـ

العالمي ،ويؤكد القرار عمى حقوؽ شعب فملطيف العربي ومع نشأة "حركة عدـ االنحيػاز" فػي مطمػع

اللػػتينيات لقيػػت قضػػية فملػػطيف نضػػاؿ الشػػعب الفملػػطيني ومػػف مؤتمراتيػػا المختمفػػة كػػؿ دعػػـ ،وكػػؿ
تأييد.
رداً عمػػى الءنا يػػة الدوليػػة ،وتأكيػػد حػػؽ
وتطػػورت فك ػرة عػػدـ االنحيػػاز فػػي مػػؤتمر "بانػػدونج" ّ
الػػدوؿ الملػػتقمة عػػف االلػػتعمار األوروبػػي فػػي عػػدـ االنج ػرار نحػػو الحػػرب البػػاردة ،أو االنخ ػراط فػػي

ليالة التجاذبات بيف المعلكريف؛ فالفكرة كانػت محاولػة مػف الػر يس المصػري "جمػاؿ عبػد الناصػر"

والػػر يس اإلندونيل ػػي "أحمػػد ل ػػوكارنو" والػػر يس اليوغولػ ػ في "جػػوزؼ ب ػػروز تيتػػو" ور ػػيس ال ػػوزرار
اليندي "جواىر ؿ نيروا" ل بتعاد عف الضدوطات الكبرى التي كانت تمارلػيا مولػكو و واشػنطف
عمػػى "الع ػػالـ الءال ػػث" ،ل نضػ ػوار تحػػت مظمِّػ ػة حم ػػؼ (وارل ػػو) ،أو مظمِّ ػة الحم ػػؼ األطمل ػػي (ن ػػاتو)،
وجػػارت الفك ػرة فػػي إحػػدى نتػػا ج الحػػرب العالمي ػة الءانيػػة ،وتعػػود فكرتُيػػا إلػػى مػػؤتمر "بانػػدونج" الػػذي

انعق ػ ػػد ف ػ ػػي "إندونيل ػ ػػيا " ف ػ ػػي أبريؿ/نيل ػ ػػاف  ،1955لتُؤل ػ ػػس الحرك ػ ػػة ع ػ ػػاـ  1961ف ػ ػػي العاص ػ ػػمة

اليوغلػ فية "بمدػراد" ،وكػػاف ذلػؾ فػػي أوج الحػرب البػاردة ،وننػػذاؾ دعػا الػػر يس اليوغلػ في المارشػػاؿ
معلػ ِك ِري
"جوزيؼ تيتو" الدوؿ النامية إلى اتباع ما ُع ِر َ
ؼ وقتُيا بالطريؽ الءالث بعيداً عف الػتقطاب ْ
الحرب الباردة(ابو ناىية.)2016 ،
ف ػػي ع ػػاـ  1975دخم ػػت قض ػػية فملػ ػطيف االىتم ػػاـ الفعم ػػي ف ػػي منطق ػػة ع ػػدـ االنحي ػػاز بع ػػد

إدراجيػػا عمػػى جػػدوؿ أعمػػاؿ مػػؤتمر وزرار خارجيػػة الحركػػة فػػي مدينػػة "ليمػػا" فػػي البيػػرو فػػي (-25
 )1975/8/30تحػػت بنػػد خػػاص بيػػا" :قضػػية فملػػطيف وملػػألة الشػػرؽ األولػػط واأل ارضػػي العربيػػة
المحتمػػة" ،وقبػػوؿ منظمػػة التحريػػر الفملػػطينية عضػػواً كػػام ً فييػػا ،وبعػػد عػػاـ طرحػػت قضػػية القػػدس
بااللػػـ فػػي قمػػة "كولومبػػو" (ل ػري نكا  )1976/6/19 -16حػػيف طالَ ػب المػػؤتمر الػػدوؿ األعضػػار

بػػالوقوؼ صػػفا واحػ ًػدا فػػي صػػد ملػػاعي الكيػػاف اإللػ ار يمي لتيويػػد األ ارضػػي المحتمػػة ،واللػػيما القػػدس
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والخمي ػ ػػؿ" ،ودعوتيػ ػ ػا لممارل ػ ػػة الض ػ ػػدط عم ػ ػػى الكي ػ ػػاف اإللػ ػ ػ ار يمي ف ػ ػػي األم ػ ػػـ المتح ػ ػػدة ووكاالتي ػ ػػا
مكانيػة حرمانِػو مػف عض ِّ
المتخصصة ،والوصوؿ إلػى إ ِّ
ػوية ىػذه المنظمػات جميعػاً" ،كمػا "أكػد رؤلػار
ِّ
الدوؿ والحكومات التزاميـ باالتفاؽ مع جميع الدوؿ والقوى المحبة لملػ ـ باتخػاذ جميػع التػدابير فػي

إطار األمـ المتحدة وخاصة مجمػس األمػف لمجابيػة الكيػاف اإللػ ار يمي و اتخػاذ االجػرارات الليالػية
والدبمومالية واالقتصادية بحؽ البمداف التي تلاند النظاـ العنصري اإلل ار يمي"(المولوي.)2012،

 42020زيارة الرئيس السادات لمكيان اإلسرائيمي عام :1411
في التالػع مػف شػير نوفمبر/تشػريف الءػاني مػف العػاـ  ،1977ألقػى الػر يس المصػري "أنػور
فاج ػأَ خ ليػػا المص ػرييف والعػػرب والعػػالـ أجمػػع ،حػػيف
اللػػادات" ،خطب ػةً أمػػاـ مجمػػس الشػػعب ،حيػػث َ
لمعني أقوؿ أمامكـ ،أِّنػي ملػتعد لمػذىاب إلػى بيػتيـ نفلػو،
قاؿ" :لُي َ
دىش الكياف اإلل ار يمي حينما ي ُ
إلػػى الكنيلػػت اإللػ ار يمي ذاتػػو" ،لػػـ تمػ ّػر أيػػاـ ،حتػػى حطّػػت طػػا رة اللػػادات فػػي مطػار بػػف غوريػػوف،
وكاف ذلؾ في يوـ اللػبت الموافػؽ  19نوفمبر/تشػريف الءػاني  ،1977لػـ يمتفػت اللػادات ننػذاؾ إلػى
تأكيد ر يس وزرار االحت ؿ اإلل ار يمي "مناحـ بػيدف" أخبػر حكومتػو ،أف الكيػاف اإللػ ار يمي ال يمكػف

أف تعػود إلػى حػدود العػاـ  ،1967و َّأنيػا لػف تعتػرؼ بالدولػة الفملػطينية ،ولػف تقبػؿ بػإجرار اتصػػاالت

أصر عمى القياـ برحمتو.
مع "منظمة التحرير الفملطينية" ،بؿ َّ

زار اللادات في ذلؾ اليوـ برلماف االحت ؿ اإلل ار يمي" ،الكنيلت" ،وألقى خطاباً أكد فيػو أف اللػ ـ
لكن ػو يحتػػاج إلػػى زعمػػار ُش ػجعاف ،وذلػػؾ ولػػط الػ ٍ
فػػي الشػػرؽ األولػػط ممكػػفَّ ،
ػتقباؿ علػػكري حافػػؿ
وترحيب مف قادة دولة االحت ؿ اإلل ار يمي و رؤلار حكوماتيا اللابقيف وزعمار طوا فيا.
توقي معاىدة السالم المصرية اإلسرائيمية والجالء اإلسرائيمي من شبو جزيرة سيناء:
فق ػػد أ ّك ػػدت معظ ػػـ ال ػػدوؿ األفريقي ػػة الت ػػي ب ػػادرت بقط ػػع ع قاتي ػػا الدبمومال ػػية م ػػع الكي ػػاف

ػت ذلػػؾ تضػػامناً مػػع مصػػر ،وعميػػو َّ
فان ػو بالػػتكماؿ
اإلل ػ ار يمي فػػي أعقػػاب حػػرب 1973ـ أَّنيػػا فعمػ ْ
الج ػ ػ ر اإلل ػ ػ ار يمي مػػػف لػػػينار عػ ػػاـ 1982ـ بػػػدأت عمميػ ػػة ع ػػودة الع قػ ػػات األفريقي ػػة مػ ػػع الكيػ ػػاف

اإللػ ػ ار يمي ،فف ػػي م ػػايو1982ـ ك ػػاف أوؿ ر ػػيس إفريق ػػي ُيعم ػػف ال ػػت ناؼ ع ق ػػات بػ ػ ده م ػػع الكي ػػاف
اإلل ار يمي ىو "جوزيػؼ موبوتػو" ر ػيس از يػر ،لقػد اشػتكى األفارقػة دومػاً مػف َّ
وعػود العػرب بتقػديـ
أف ُ

الملاعدات ليـ كانت في معظميا لراباً لػـ يتحقػؽ ،كمػا أف بعػض الرؤلػار األفارقػة غيػر الملػمميف
قد اشتكوا ب َّأنيـ التُءنوا مف تمقّي الملاعدات العربيػة التػي َّ
تركػزت فػي الػدوؿ األفريقيػة األعضػار فػي
منظمة المؤتمر اإلل مي(.عبد الرحمف)2017 ،
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أضؼ إلى ذلؾ عدـ فعالية حركة التعاوف العربي اإلفريقي بعد النتػا ج اليزيمػة التػي أفرزتيػا
عبػػر األفارقػػة عػػف الػػتيا ِيـ مػػف الص ػراعات العربيػػة العربيػػة،
القمػػة "األفروعربيػػة" عػػاـ1977ـ ،كمػػا ّ
وخصوصا بعػد توقيػع اتفاقػات "كامػب ديفيػد" ،ومحاولػة نقميػا إلػى منظمػة الوحػدة اإلفريقيػة ،وقػد دفػع
ً

ذلػػؾ بػػبعض المحػػاوالت األفريقيػػة لمتفكيػػر فػػي إقامػػة منظمػػة إفريقيػػة ِزنجيػػة تقتصػػر عضػػويتيا عمػػى
األفارقة دوف العرب.

نتائج القمة األفروعربية عام  1411وىي عمى النحو التالي:
 اإلع ف الليالي الذي حدد األلس القانونية والليالية لمتعاوف العربػي األفريقػي واألىػداؼ
التػػي يلػػعى إلػػى تحقيقيػػا والتػػي أىميػػا الػػدفاع عػػف قضػػايا التحريػػر الػػوطني العربػػي األفريقػػي
وتدعيـ التعاوف االقتصادي وتحقيؽ المزيد مف التفاىـ بيف الشعوب العربية .
 إعػ ػ ف برن ػػامج عم ػػؿ التع ػػاوف العرب ػػي األفريق ػػي وأى ػػـ م ػػا ج ػػار في ػػو تعيػ ػد البم ػػداف العربي ػػة
واألفريقية بتنمية ع قاتيا عمى الملتوى الءنا ي والمتعدد األطراؼ في المياديف المختمفة .

 إع ف التعاوف االقتصادي والمالي العربي األفريقي وكاف أىـ مقرراتيا وضع خطػة لمتعػاوف
االقتصػػادي والمػػالي المشػػترؾ لتشػػجيع التعػػاوف الفنػػي بػػيف الػػدوؿ العربيػػة واألفريقيػػة وزيػػادة

الملاعدات المالية الءنا ية وتشجيع توظيؼ رؤوس األمواؿ العربية األفريقية وغيرىا .

 42022اتفاقية كامب ديفيد :1411
تعتبػػر معاىػػدة الل ػ ـ بػػيف مصػػر والكيػػاف اإلل ػ ار يمي التػػي وقعػػت عػػاـ  1979أوؿ خػػرؽ

الموقعاف بإنيار
بموجبيا الطَرفاف ُ
لمموقؼ العربي الرافض لمتعامؿ مع الكياف اإلل ار يمي ،والتي تعيَّد ُ
حالة الحرب واقامة ع قات َّ
وديػة بينيمػا تميي ًػدا لمتلػوية ،كمػا انلػحب الكيػاف اإللػ ار يمي مػف لػينار

التي احتمتيا عاـ.1967

تلببت اتفاقية "كامب ديفيد" بيف مصر والكياف اإلل ار يمي في فتح أبواب إفريقيا أماـ الكياف
اإلل ار يمي ،وترتيػب االتفاقيػة بعػد حػرب رمضػاف لػنة 1973ـ التػي قطعػت أكءػر مػف أربعػيف دولػة

أفريقي ػػة ع قاتي ػػا الدبمومال ػػية م ػػع الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي ،ولك ػػف اتفاقي ػػة "كام ػػب ديفي ػػد"  1978الت ػػي
أخرجت مصر مف دا رة الصراع العربػي اإللػ ار يمي أعطػت مبػر اًر لمػدوؿ األفريقيػة ألف تعيػد ع قتيػا
مع الكياف اإلل ار يمي ،وأف يعود النشاط اإلل ار يمي بأفريقيػا فػي مجػاالت الز ارعػة والتجػارة والصػناعة
والنواحي العلكرية وغيرىا ،وبػذلؾ لػاىمت اتفاقيػة "كامػب ديفيػد" فػي فػؾ الحصػار المضػروب حػوؿ

الكياف اإلل ار يمي مف الدوؿ اإلل مية عمى وجو الخصوص(.ملعود.)19:1994 ،
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 42024زيارة "بطرس غالي" إلى نيجيريا:
ظيػرت معارضػػة مص ػػر الل ػػت ناؼ الع ق ػػات الدبمومال ػػية ب ػػيف الكيػاف اإللػ ار يمي وأفريقيػا،
بش ػػكؿ واض ػػح وجم ػػي ل ػػدى "بط ػػرس غػ ػالي وزي ػػر الدول ػػة المص ػػري لمشػ ػ وف الخارجي ػػة " أءن ػػار زيارت ػػو

لنيجيري ػػا ف ػػي م ػػارس ع ػػاـ  1984؛ حي ػػث زع ػػـ "غ ػػالي" أف القضػ ػػية الفملػ ػػطينية كانػ ػػت واحػ ػػدة مػ ػػف
العوام ػػؿ الر يلػػة لقطػػع الع قػػات مػػع الكيػػاف اإلل ػ ار يمي ،و َّأن ػو طالم ػػا لػػـ تح ػػؿ ى ػػذه القض ػػية ف َّإن ػػو ال
يجب إعادة ىذه الع قات .وأضاؼ أف عمى الدوؿ األفريقية الضدط عمى الكياف اإلل ار يمي الحتػراـ

حقوؽ الفملطينييف عبر التخداـ "ألموب العصا والجزرة"(.)Kenya ،1982

م ػػف ال ػػدوؿ الت ػػي ربط ػػت ع ػػودة الع ق ػػات م ػػع حػ ػػؿ القضػ ػػية الفملػ ػػطينية ( أوغنػ ػػدا ،وغانػ ػػا،

والج ػػابوف ،وجميوري ػػة أفريقيػػة الولػػطى ،وبنػػيف ،وبوركينػػا فالػػو ،والك ػػاميروف ،وزامبي ػػا ،وزيمب ػػابوي،

ومػالي ،والل ػػنداؿ) ولق ػػد أعم ػػف ر ػػيس زامبي ػػا "كاون ػػدا"َّ ،أن ػػو "ل ػػف يلػػتأنؼ الع ق ػػات الدبمومالػػية مػػع

الكيػػاف اإلل ػ ار يمي ،طالمػػا اني ػا تلػػمب الفمل ػػطينييف حق ػػوقيـ ،وما ازل ػػت ىنػػاؾ أر ٍ
اض عربيػػة محتمػػة".
وأصدرت اللنداؿ بياف مشابيا وأضػػافت َّأنيػا لػف تلػتأنؼ ع قاتيػا مػػع الكيػاف اإللػ ار يمي طالمػػا ال
توجػد دولػة لمفملػطينييف.
إلغــاء قــرار الجمعيــة العامــة لامــم المتحــدة المتعمــق بــان الصــييونية شــكل مــن أشــكال التمييــز

العنصري عام(:)1441

ػار عمػى
في اللادس عشر مف كانوف األوؿ  1991وافقت الجمعية العامة لبمػـ المتحػدة بن ً
ملػاعي الواليػات المتحػدة األميركيػة ،وبالػػـ النظػاـ العػالمي الجديػد عمػػى إلدػار قػرار الجمعيػة العامػػة

رقـ  3379الذي يعتبر ب َّ
أف الصييونية شكؿ مف أشكاؿ العنصرية والتمييز العنصري.

ونجحت الواليات المتحدة بحشد ما ة وأحد عشر صوتاً لصالح قرار اإللدار ،واعتراض 25

ػس عشػرة دولػػة عربيػػة فقػػط مػػف أصػػؿ  21دولػػة مػػف دوؿ الجامعػػة العربيػػة ،وامتنػػاع
دولػة ،بينيػػا خمػ َ
 13دولة عف التصويت مف أصؿ 166عضواً ،مجموع الدوؿ األعضار في األمـ المتحدة ننذاؾ.
وكاف القرار  ،3379الذي صدر في العاشر مف تشريف الءاني عاـ  1975قد فاز بأغمبية  72دولة

واعتراض  ،35وامتناع  32عف التصويت.

 42021مؤتمر مدريد عام 1441م:
لجؿ " مؤتمر الل ـ في الشرؽ األولط" منعطفاً تاريخياً في الشرؽ األولط والعالـ ،وذلؾ

بعد جموس العرب والفملطينييف ،مف جية واإلل ار يمييف مػف جيػة أخػرى وجيػاً لوجػو مػف أجػؿ حػوار
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لملػ ـ ،بعػػد 45عامػػا مػػف الصػراع ،وانعقػػد مػػؤتمر مدريػػد لملػ ـ فػػي  30تشػريف أوؿ /أكتػػوبر عػػاـ
1991ـ برعاية الواليات المتحدة االمريكية واالتحاد اللوفيتي وبحضور أوروبي شػكمي ،وشػارؾ فػي
المػػؤتمر مػػف الػػب د العربيػػة مصػػر واألردف ولػػوريا ولبنػػاف والمدػػرب وتػػونس والج از ػػر ودوؿ مجمػػس

التعػػاوف الخميجػػي ،وجػػار انعقػػاد مػػؤتمر مدريػػد نتيجػػة لمبػػادرة الل ػ ـ األمريكيػػة التػػي أعمنيػػا الػػر يس

األمريك ػػي جػػػورج بػػػوش األب فػ ػػي اللػ ػػادس مػػػف مػػػارس عػ ػػاـ1991ـ ف ػػي خطابػ ػػو أمػ ػػاـ الكػػػوندرس

األمريكي ،مؤكداً َّأنو نف األواف إلنيار النزاع في الشػرؽ األولػط والعػالـ ،عمػى ألػاس قػراري مجمػس
األمػػف الػػدولي  338،242ومبػػدأ االنلػػحاب مقابػػؿ الل ػ ـ الػػذي ينبدػػي أف يػػوفِّر األمػػف واالعت ػراؼ
بالكياف اإلل ار يمي واحتراـ الحقوؽ المشروعة لمفملطينييف.
وتمكن ػػت الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة م ػػف جم ػػع األطػ ػراؼ ف ػػي م ػػؤتمر مدري ػػد لملػ ػ ـ رغ ػػـ

قناعتيا بعدـ نضج الظروؼ لمحؿ النيػا ي ،وأخرجػت ذلػؾ المشػيد االلتع ارضػي مػف أجػؿ أف ترلُّػخ
تفردىا بالموقؼ الدولي ،ومف أجؿ أف تقطػع الطريػؽ عمػى الػدوؿ األوروبيػة لعػدـ التػدخؿ فػي الشػرؽ

األول ػػط .وق ػػد ك ػػاف واض ػػحا أف الوالي ػػات المتح ػػدة األمريكي ػػة ل ػػـ تل ػػتيدؼ نت ػػا ج عممي ػػة م ػػف م ػػؤتمر
مدريد(جدوع.)2016 ،
دخؿ الوفد الفملطيني المشارؾ في مؤتمر مدريد ق اربػة عػاميف مػف المفاوضػات مػع الوفػد "

اإللػ ار يمي" وكػػاف عمػػى رأس الجانػػب الفملػػطيني "حيػػدر عبػػد الشػػافي" ولػػاعدتو مجموعػػة شخصػػيات

مءػػؿ "فيصػػؿ الحلػػيني" و"حنػػاف العش ػراوي" وغيػػرىـ ويكفػػي َّ
أف الوفػػد الفملػػطيني قضػػى ضػػمف عشػػر

جوالت كاممػة مػف المفاوضػات ُمنيمكػاً فػي جػدؿ عقػيـ حػوؿ عبػارة واحػدة وىػي ىػؿ ىػي أ ارضػي ،أو
َّأنيػػا األ ارضػػي المحتمػػة إلػػى أف توقفػػت بلػػبب قيػػاـ الحكومػػة اإللػ ار يمية بإبعػػاد مػواطنيف فملػػطينييف

مػػف األ ارض ػي الفملػػطينية كػػاف معظميػػـ أعضػػار مػػف حركتػػي الجيػػاد وحمػػاس إلػػى جانػػب الفصػػا ؿ
الفمل ػػطينية األخ ػػرى ويق ػػدر ع ػػددىـ اكء ػػر م ػػف 415شخصػ ػاً إل ػػى اال ارض ػػي المبناني ػػة ف ػػي  17ش ػػباط

المبع ػػديف ف ػػو اًر
 1992و رف ػػض الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي لقػ ػرار مجم ػػس االم ػػف رق ػػـ  799القاض ػػي بع ػػودة ُ
(الجديفي)68-67 ،2016 ،
كػػاف إنيػػار المقاطعػػة العربيػػة عممي ػاً فػػي النصػػؼ األوؿ مػػف تلػػعينيات القػػرف العش ػريف ،مػػف

أكبػر الءمػار اإليجابيػػة التػي جناىػػا الكيػاف اإللػ ار يمي ،حيػث تػـ إيقػػاؼ المقاطعػة بشػػكؿ فعمػى ،لػوار

مػػف الػػدوؿ التػػي وقعػػت اتفاقيػػات لملػ ـ مػػع الكيػػاف اإللػ ار يمي ،أو التػػي لػػـ تُوقّػع ،حيػػث لػػعت بقيػػة
الػػدوؿ العربي ػػة إلػػى مع ػػام ت تجاريػػة واقتص ػػادية عبػػر مكات ػػب لمتمءيػػؿ التج ػػاري مع ػو ،أو م ػػف ورار

لتار.
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وكانػ ػػت التقػ ػػديرات االقتصػ ػػادية تشػ ػػير إلػ ػػى أف خلػ ػػا ر الكيػ ػػاف اإلل ػ ػ ار يمي مػ ػػف المقاطعػ ػػة

االقتصػػادية العربيػػة وغيػػر العربيػػة ،خ ػ ؿ الفت ػرة  ،2001 – 1956بنحػػو  95مميػػار دوالر ،ولكػػف
اتفاقي ػػات اللػ ػ ـ العربي ػػة م ػػع الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي ،أوقف ػػت ت ػػأءير المقاطع ػػة الل ػػمبي عم ػػى ت ػػؿ أبي ػػب،

والػػتطاع أف يجنػػي ءمػػا اًر إيجابيػػة ،بلػػبب تػػدفقات اللػػياحة مػػف جميػػع دوؿ العػػالـ ،وكػػذلؾ تػػدفقات

االلتءمار األجنبي المباشر ،التي كانت بحدود  11مميوف دوالر في عػاـ  ،1979وأصػبحت 20.7

مميار دوالر في  ،2018وذلؾ وفؽ أرقاـ قاعدة بيانات البنؾ الدولي(الصاوي.)2020،

مع انعقاد مؤتمر مدريد لمل ـ في عاـ  1991شػ ِيدت الع قػات األفريقيػة اإللػ ار يمية دفعػة

قويػػة إ ْذ نجػػح "الكيػػاف اإلل ػ ار يمي" فػػي الػػتعادة ع قاتيػػا الدبمومالػػية مػػع الػػدوؿ األفريقيػػة بدايػػة مػػف
انجوال لػنة  1992ءػـ نيجيريػا وبنػيف وتوجػو وجامبيػا وعمػى الػرغـ مػف توقػؼ اليرولػة األفريقيػة نحػو
التعادة الع قات معو نتيجة مفاوضات الل ـ خاصة الملار اللػوري والمبنػاني اال أف توقيػع اتفػاؽ

إعػ ف المبػادئ أولػمو مػع الفملػطينييف فػي  1993/9/13ألػيـ فػي الػت ناؼ الع قػات إ ْذ الػػتطاع
التعادة الع قات مع "روندا" فػي تشػريف اكتػوبر  1994ءػـ لػاوتومي و"برنلػيب" و"بتلػوانا" إلػى أف
نجح في التعادة ع قاتيا مع  44دولة أفريقية عمى ملػتويات دبمومالػية مختمفػة (لػفارة ػ قنصػمية ػ

مكتب اتصاؿ .ورعاية مصالح ) وذلؾ حتى ايار  2002وىكذا الػتطاع اعػادة الع قػات مػع معظػـ
دوؿ القارة(عامر.)2011،35 ،

 42021اتفاقية أوسمو عام :1442

شػ َّػكؿ التوقيػػع عمػػى اتفاقيػػات أولػػمو فػػي أوالػػط التلػػعينيات بػػيف الكيػػاف اإللػ ار يمي ومنظّمػػة
ليما لمفملطينييف .فقد أضاؼ إنشػار اللػمطة
التحرير الفملطينية بدايةَ فترة مف الوعد وااللتباس ،وال ّ
الوطني ػػة الفمل ػػطينية ،وى ػػي حكوم ػػة انتقالي ػػة ذات حك ػػـ ذات ػػي مح ػػدود ف ػػي األ ارض ػػي المحتمّػػة ،طبق ػػة
مؤللػػاتية لمليالػػة الفملػػطينية لػػرعاف مػػا بػػات مػػف الصػػعب التفرقػػة بينيػػا وبػػيف منظّمػػة التحريػػر
ّ
ويعػػزى ذلػػؾ األمػػر فػػي جػػزر كبيػػر منػػو إلػػى أف قيػػادة ك ػ الكيػػانيف كانػػت ذاتيا(.عبػػد
الفملػػطينيةُ ،
الرحمف )2019 ،كما لـ يتـ تنفيذ جزر كبير مف اتفاقات أولمو ،فيما بقيت أجزار أخرى مج ّػرد حبػر
عمػػى ورؽ ال أكءػػر مػػف عقػػد؛ ولكػػف حتػػى عنػػدما أدخػػؿ الجانبػػاف وخاصػػة اإلل ػ ار يميوف تديي ػرات مػػف
جان ػػب واح ػػد عم ػػى تنفي ػػذ ى ػػذه الترتيب ػػات ،ال ػػتمرت ع ق ػػة العم ػػؿ األلال ػػية المنص ػػوص عميي ػػا ف ػػي
االتفاقػػات بػػيف القػػادة ،والتػػزـ ى ػؤالر بالتعامػػؿ م ػػع بعضػػيـ ولػػو عمػػى مضػػض .صػػحيح أف ان ػػدالع
االنتفاضػ ػػة الءانيػ ػػة فػ ػػي العػ ػػاـ  2000فػ ػػرض ضػ ػػدوطاً شػ ػػديدة عمػ ػػى ِ
ىياك ػ ػؿ أولػ ػػموّ ،إال َّ
أف القػ ػػادة
اإلل ار يمييف والفملطينييف ،الذيف وجدوا أنفليـ في مواجية احتماؿ حدوث انييار كامػؿ لميياكػؿ فػي
العػػاـ  ،2002جػ ّػددوا التػزاميـ بيػػا ،بملػػاعدة الجيػػات المانحػػة الدوليػػة ،واللػ ّػيما أوروبػػا ،والتػػي َرَعػػت
ومولت إعادة بنار ىياكؿ أولمو لمحكـ(.براوف)2015 ،
ّ
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تداعيات العالقات اإلسرائيمية م غرب أفريقيا (ما بعد أوسمو):
إف اتفاقيات الل ـ التي وقعتيا بعض الدوؿ العربية مع الكياف اإللػ ار يمي ،ومحػاوالت دوؿ
عربيػػػة أخػ ػػرى التطبيػػػع معيػ ػػا ،شػ ػػجعت بعػ ػػض الػػػدوؿ األفريقيػ ػػة عم ػػى إعػ ػػادة ع قاتيػػػا مػ ػػع الكيػ ػػاف

اإلل ار يمي ،وىو اللبب ذاتو الذي شكؿ دافعاً لو لمعػودة إلػى أفريقيػا ،التػي تنظػر ليػا عمػى انيػا كتمػة
عددية يمكف االلتفادة منيا في األمـ المتحدة وىي اتيا.

كاف اىتماـ الحكومات اإلل ار يمية المتعاقبة بإيجاد ع قات مع الدولػة اإلفريقيػة يتصػاعد أو
يتراجع ،بحلب لمَّـ األولويات الحكومية ،لكف منذ مجير بنياميف نتنياىو إلػى ر الػة الحكومػة لػنة
ليما خ ؿ والية حكومتو الءانية ،شيدت الع قات اإلل ار يمية األفريقية قفزة نوعية ،لػوار
 2009ال ّ
عمػػى ملػػتوى عػػدد الزيػػارات الرلػػمية بػػيف الكيػػاف اإلل ػ ار يمي وىػػذه الػػدوؿ ،أو عمػػى صػػعيد مجػػاالت
التعاوف االقتصادي مع القارة األفريقية .وقد جلدت جولة نتنياىو األفريقية ،في صيؼ العاـ،2016
عمى أكءر مف لبع دوؿ أفريقية قمة ىذا الملار .كمػا شػ ِيدت محػاوالت حءِيءػة ِ
لتوطيػد الع قػات مػع

دوؿ أفريقيػػة ذات أغمبيػػة إلػ مية ،مءػػؿ مػػالي وغينيػػا .ويػػرى خبػرار أف الكيػػاف اإللػ ار يمي تحػػوؿ إلػػى
من ػػافس اقتص ػػادي ج ػ ّػدي لك ػػؿ م ػػف فرنل ػػا والوالي ػػات المتح ػػدة والص ػػيف وتركي ػػا ف ػػي الل ػػوؽ األفريقي ػػة

(حيدر)2017،

ونظ ػ اًر لت ارجػػع دور الليالػػة الفملػػطينية تجػػاه الػػدوؿ اإلفريقيػػة بشػػكؿ ممحػػوظ ،جعػػؿ منػػدوب

فملػػطيف لػػدى االتحػػاد اإلفريقػػي ديػػاب المػػوح فػػي شػػباط  /فب اريػػر  ،2019مخاطبػػة الػػدوؿ العربيػػة الػػى

مواجية التدمدؿ اإلل ار يمي في إفريقيا ،موضحاً أف ذلؾ يحتاج الى تعاوف عبي مشترؾ ف وبخاصػة

مصر باعتبارىا الر يس الحالي ل تحاد ،وليا ع قات وطيػدة مػع الػدوؿ العربيػة واألفريقيػة (القاضػي

ونخروف.)2018،

إال أف الدبمومالية الفملطينية لـ تولِّي القارة األفريقية االىتمػاـ الػذي تلػتحقو ،ظنػاً منيػا أف

ىػػذه الػػدوؿ لػػدييا موقػػؼ ءابػػت وداعػػـ لمقضػػية الفملػػطينية ،وعمػػى اللػػمطة الفملػػطينية أف تػػدرؾ أف

الوضع قد َّ
تدير منذ نياية القرف العشريف؛ لذلؾ يجػب تفعيػؿ دور اللػفارات الفملػطينية فػي أفريقيػا،
وعمييا يتطمَّب وضع الخطط االلتراتيجية مع العرب لمواجية التمدد اإللػ ار يمي فػي القػارة اللػمرار.

َّ
أف القضية الفملطينية تحتػاج إلػى حمفػار وأصػدقار دوليػيف ،لػدعـ القػ اررات التػي تصػدر مػف المحافػؿ
الدولية والتصويت لصالح فملطيف (العاصي.)2018 ،
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طمب نا ب وزير الخارجية اإلل ار يمي "داني أيالوف" مػف لػفرار  11دولػة إفريقيػة فػي الكيػاف

اإللػ ػ ػ ار يمي ع ػ ػػدـ التص ػ ػػويت لص ػ ػػالح فمل ػ ػػطيف ف ػ ػػي الجمعي ػ ػػة العام ػ ػػة لبم ػ ػػـ المتح ػ ػػدة ف ػ ػػي أيم ػ ػػوؿ

أف يك ػػوف عب ػػر المفاوض ػػات ،و َّ
ل ػػبتمبر ،2012ب ػػدعوى َّ
أف لُج ػػور الجان ػػب
أف الح ػػؿ الليال ػػي يج ػػب ْ
الفملطيني إلى األمـ المتحدة ُيؤءر عمى فرص ىذا الحػؿ ،وشػارؾ فػي االجتمػاع الػذي ُعقػد فػي مقػر
ار كػ ٍػؿ مػػف جنػػوب أفريقيػػا واند ػوال والكوندػػو الديموقراطيػػة والكوند ػػو
و ازرة الخارجيػػة اإلل ػ ار يمية ،لػػفر ُ
ب ارزافيػػؿ وأءيوبيػػا وكينيػػا ونيجيريػػا ولػػاحؿ العػػاج وأرتيريػػا والكػػاميروف وغانػػا ،وأبػػدى عػػدد الفػػت مػػف
ل ػ ػ ػ ػػفرار الػػ ػ ػ ػػدوؿ األفريقيػػ ػ ػ ػػة تأيي ػ ػ ػ ػػدىـ لمموقػػ ػ ػ ػػؼ اإلل ػ ػ ػ ػ ػ ار يمي ،رغ ػ ػ ػ ػػـ اعت ػ ػ ػ ػ ػراؼ دولي ػ ػ ػ ػػـ بفملػ ػ ػ ػ ػػطيف

(وكالة لما.)2011 ،
عمػػى الػػرغـ مػػف التػػاريخ الطويػػؿ لمع قػػات ،لػػـ يلػػتطيع العػػرب منػػع أفريقيػػا مػػف بنػػار مشػػروع
ليالػي واقتصػػادي فػػي القػػارة األفريقيػة ،ممػػا َّ
مكػف الكيػػاف اإللػ ار يمي الػدخوؿ إلػػى القػػارة مػػف األبػواب
االقتصػػادية واألمنيػػة ،وىػػذا بػػالطبع حصػػؿ عمػػى حلػػاب المصػػالح الفملػػطينية ،ورغػػـ َّ
أف فملػػطيف

عضػػو (م ارقػػب دا ػػـ) فػػي منظمػػة الوحػػدة األفريقيػػة ،إال َّأنػو يجػػب القػػوؿَّ :
أف الع قػػات "الفملػػطينية-
األفريقيػػة" قػػد شػػيدت تراجع ػاً أللػػباب موضػػوعية ،أىميػػا انتيػػار عػػالـ ءنػػا ي القطبيػػة ،وقيػػاـ أشػػكاؿ
جديدة لمع قات الدولية ألاليا المصالح والمنفعة وليس األيديولوجيا ،المصالح ىي عنواف الع قات

"األفريقية-اإلل ار يمية" في ظؿ ضػعؼ أو انعػداـ اإلمكانيػات الفملػطينية عمػى الملػتوى االقتصػادي،

إ ْذ َّ
أف اللمطة الفملطينية نفليا تحصؿ عمى ملاعدات ومعونات اقتصادية مػف عػدة دوؿ ،وبالتػالي
ال تلتطيع تقديـ دعـ مالي لطرؼ نخر(العاصي.)2018 ،

عمػى الػرغـ مػػف وقػوع أكءػػر مػف نصػؼ الػػدوؿ العربيػة فػػي القػارة األفريقيػة ّإال أنيػػا لػـ تػػتمكف

مػػف االلػػتفادة مػػف عضػػويتيا فػػي االتحػػاد األفريقػػي ،وع قاتيػػا مػػع بقيػػة دوؿ القػػارة ،مػػف أجػػؿ وضػػع

خطػػط عمػػؿ ليالػػية بالتنلػػيؽ مػػع الحمفػػار األفارقػػة لفػػرض ِ
أج ْن ػدة تأخػػذ بعػػيف االعتبػػار المصػػالح،
والمطالب والحقوؽ الوطنية لمشعب الفملطيني في مواجية االنحياز اللافر والكامؿ مف قبؿ الواليات

المتحدة األمريكية ،ومف غالبية الػدوؿ الدربيػة لليالػة ومواقػؼ الحكومػات اإللػ ار يمية المتعاقبػة ضػد
المواقػ ػ ػ ػ ػػؼ والمصػ ػ ػ ػ ػػالح الفملػ ػ ػ ػ ػػطينية بوجػ ػ ػ ػ ػ ٍػو خػ ػ ػ ػ ػػاص ،والمصػ ػ ػ ػ ػػالح العربيػ ػ ػ ػ ػػة واإلل ػ ػ ػ ػ ػ مية بصػ ػ ػ ػ ػػفة
عامة(العاصي.)2018،

 42221تقرير جولدستون :0224
اف حرب عاـ  2008عمى قطاع غزة وتقرير جولدلتوف ،الذي وضػع بجػ ر صػورة الكيػاف

اإللػ ار يمي العنصػػري ،والتصػػويت فػػي لجنػػة حقػػوؽ االنلػػاف التابعػػة لبمػػـ المتحػػدة فػػي تش ػريف أوؿ/
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أكتػ ػػوبر  2009عمػ ػػى مشػ ػػروع الق ػ ػرار العربػ ػػي الػ ػػذي يػ ػػديف الكيػ ػػاف اإلل ػ ػ ار يمي بشػ ػػدة بلػ ػػبب عمميػ ػػة
"الرصػػاص المصػػبوب" ،وصػػوتت لػػت دوؿ أفريقيػػة( :غانػػا ،وجنػػوب أفريقيػػا ،وزامبيػػا ،وموريشػػيوس،

ونيجيريا ،واللنداؿ) لصالح القػرار وكػاف فػي المجنػة 11ممػء ً أفريقيػاً غيػر عػرب ،وامتنػع المنػدوبوف

الخمل ػ ػة ا خػ ػػروف عػ ػػف التصػ ػػويت ،أو لػ ػػـ يشػ ػػاركوا فػ ػػي التصػ ػػويت ،فعمػ ػػى الػ ػػرغـ مػ ػػف االغ ػ ػرارات
اإلل ار يمية لتمؾ الدوؿ إال َّأنيا التزمت بالموقؼ الداعـ لمقضية الفملطينية (خميؿ.)2014:

عمى ِ
إءر ذلؾ اعتمد الكيػاف اإللػ ار يمي معادلػة بلػيطة ،تقػوـ عمػى ألػاس مطالبػة باالمتنػاع

الػػدوؿ األفريقيػػة عػػف التصػػويت لصػػالح القضػػية الفملػػطينية ،مقابػػؿ إب ػراـ عقػػود التنميػػة االقتصػػادية
والتعاوف األمني ،وقػد نجحػت فػي تحييػد الصػوت األفريقػي أو اكتلػابو لصػالحيا ،ومءػاالً عمػى ذلػؾ،

فػػاف أكءػػر مػػف  20دولػػة أفريقيػػة امتنعػػت عػػف التصػػويت عمػػى ق ػرار الواليػػات المتحػػدة "إدانػػة حركػػة

المقاومة اإلل مية " "حماس" ،في األمػـ المتحػدة فػي كػانوف األوؿ/ديلػمبر  ،2018وص ّػوتت دولتػا
"توغو ،وأريتريا" لصالحو ،كما أف رفض القرار األميركي الخاص بالقدس المحتمة في األمـ المتحدة،
ٍ
صوتت لصالحو ىي توغو (لكاي نيوز)2017،
القى حياداً مف  8دوؿ أفريقية ،وواحدة ّ
 42220الكيان اإلسرائيمي يسعى إلقناع دول افريقية بعدم التصويت ضدىا:
قاؿ موشيو ترديماف ريس قلـ الدرالات االفريقية " أف الػ ار يؿ تلػعى لتولػيع ع قاتيػا مػع

دوؿ القػػارة األفريقيػػة واقناعيػػا بعػػدـ التصػػويت ف ػي المنظمػػات الدوليػػة ،وأوضػػح تريػػدماف "أف اليػػدؼ
األلاس مف ِ
الحراؾ اإلل ار يمي في أفريقيا يتمءؿ فػي إجػرار تحػوؿ فػي طريقػة التصػويت لػدوؿ أفريقيػا
لصػػالح الق ػ اررات العربيػػة والفملػػطينية فػػي المؤللػػات ،وتحقيقػاً ألىػػدافيا فػػي القػػارة األفريقيػػة"(الجزي ػرة

نت.)2016 ،

في ضور ما لبؽ بدأ الكياف اإلل ار يمي بالتيداؼ التكتُ ت االقتصادية األفريقية اإلقميمية،
كالرابطػػة االقتصػػادية لػػدوؿ غػػرب أفريقيػػا "األك ػواس" ،والمكونػػة مػػف  15دولػػة ،ومجموعػػة دوؿ شػػرؽ

أفريقيا " "EACالمكونػة مػف  6دوؿ،ومجموعػة تنميػة أفريقيػا الجنوبيػة " ،"SADCالمكونػة مػف 15
دولة افريقية ،إ ْذ أجػرى ر ػيس الػوزرار اإللػ ار يمي "بنيػاميف نتنيػاىو" زيػارة لػدوؿ شػرؽ أفريقيػا SADC
ع ػػاـ  ،2017أل ػػفرت ع ػػف تب ػػادؿ التمءي ػػؿ الدبمومال ػػي م ػػع تنزاني ػػا ،كم ػػا ش ػػارؾ نتني ػػاىو ف ػػي القم ػػة

االقتصادية لدوؿ "األكواس" ،ألفرت عػف تطبيػع الع قػات مػع الػر يس اللػندالي "مػا كػي لػاؿ" ،إءَػر
موقؼ ب ده الػداعـ لقػرار مجمػس االمػف رقػـ  2334القاضػي بعػدـ شػرعية االلػتيطاف فػي األ ارضػي

العربية المحتمة ،تَبِعيا زيارة وزير خارجية اللنداؿ "لػيديكي كػاب" لمكيػاف اإللػ ار يمي وزيػارة الملػجد
االقصػػى برفقػػة الشػػرطة اإلل ػ ار يمية ،جػػار ذلػػؾ بعػػد ضػػدوط ليالػػية كبي ػرة عمػػى اللػػنداؿ ال ػتخدمت
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فييػػا دبمومالػػية التنميػػة بشػػكؿ مكءػػؼ لمدايػػة كػػأداة ضػػدط ،وخاصػػة عنػػدما أوقػػؼ الكيػػاف اإللػ ار يمي

كافػػة برامجيػػا التنمويػػة فػػي اللػػنداؿ ،إلػػى جانػػب ليالػػة الػػر يس االمريكػػي "ت ارمػػب" فػػي معاقبػػة مػػا
لميو بأعدار الكياف اإلل ار يمي(مركز االبحاث منظمة التحرير الفملطينية.)2018 ،
ُي ّ
 42222اإليكواس :المجموعة االقتصادية لدول غرب أفريقيا
ض ػر "نتنيػػاىو" اجتمػػاع رؤلػػار دوؿ الجماعػػة االقتصػػادية لػػدوؿ غػػرب
فػػي عػػاـ 2017ـَ ،ح َ
َّ
ػع المل ػػؤولوف اإللػ ػ ار يميوف م ػػذكرة تف ػػاىـ
أفريقي ػػا (اإليكػ ػواس) ف ػػي ليبيري ػػا ،وخػ ػ ؿ ى ػػذا االجتم ػػاع وق ػ َ
اللػػتءمار "مميػػار دوالر" بحمػػوؿ عػػاـ  2021لتعزيػػز مشػػاريع الطاقػػة والتنميػػة االقتصػػادية فػػي الػػدوؿ

األعضار الخملة عشر في اإليكواس(عبد الرحمف.)2020 ،

أف تػ َّػـ ِ
توجيػػو دعػػوة إلػػى دولػػة خػػارج القػػارة
وتعػػد المػ َّػرة األولػػى التػػي يشػػارؾ فػػي مػػؤتمر كيػػذا بعػػد ْ
ػاعدت الكيػاف اإللػ ار يمي عودتِيػا إلػى أفريقيػا بش ٍ
ػكؿ
األفريقية إللقار كممةً ىنػاؾ ضػمف ىػذه البوابػة ل
ْ

ػاىمت فػػي تػ ِ
ػذويب األغمبيػػة العم قػػة التػػي تتكػػوف مػػف  54دولػػة أفريقيػػة والتػػي
كبيػػرة ،تمػػؾ الزيػػارة لػ ْ
ِّ
لبغمبي ػة ضػػد الكيػػاف اإلل ػ ار يمي فػػي األمػػـ المتحػػدة وفػػي المؤللػػات الدوليػػة "(موقػػع
تشػ ِّػكؿ القاعػػدة
الكتروني عرب .)2017 ،48

إلػػى جانػػب تعزيػػز التواجػػد االلػػتراتيجي واألمنػػي فػػي ىػػذه المنطقػػة ،وذلػػؾ مػػف خ ػ ؿ تقػػديـ

ملػػاعدات وخب ػرات أمنيػػة ال ػ ار يمية لػػبعض دوؿ المنطقػػة ،فػػي مجػػاؿ مكافحػػة اإلرىػػاب والجماعػػات

القتالية الملمحة وعمى أرلػيا جماعػة "بوكػو حػراـ" التػي ع ّػززت مػف الفُػرص االقتصػادية فػي ألػواؽ
ىذه الدوؿ حيث قفزت بملتوى التبادؿ التجػاري معيػا إلػى  1،2مميػار دوالر ونجحػت فػي فػتح فػروع

لحوالي  50شركة ال ار يمية في ىذه الدوؿ(بوابة العرب.)2017 ،

وقػػد أءػػرت تمػػؾ الزيػػارة عمػػى الحضػػور العربػػي حيػػث قػػاطع العاىػػؿ المدربػػي الممػػؾ محمػػد

اللػ ػػادس القمػ ػػة بلػ ػػبب تػ ػػوترات بحلػ ػػب الربػ ػػاط ناجمػ ػػة عػ ػػف الػ ػػدعوة الموجيػ ػػة إلػ ػػى ر ػ ػػيس الػ ػػوزرار

اإللػ ػ ار يمي ،كم ػػا قمص ػػت مل ػػتوى تمءيمي ػػا إل ػػى الح ػػد األدن ػػى ف ػػي القم ػػة الت ػػي التض ػػافتيا العاص ػػمة
الميبيرية مونروفيا ()2017،euro news
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 424الخاتمة:
ختاماً لقد انشدؿ العرب بمشاكميـ الداخمية ،وابتعػدوا رويػداً رويػداً عػف القػارة األفريقيػة ،التػي

تشكؿ العمؽ االلتراتيجي لبمػف القػومي العربػي والتػي كانػت تطمػع إلػى الػدعـ االقتصػادي والتنمػوي

مػػع الػػدوؿ العربيػػة ،كمػػا تحتػػاج الخب ػرات والمكننػػة فػػي كافػػة القطاعػػات المجتمعيػػة ،ف ػالعرب ال يوجػػد
لدييـ التءمارات التراتيجية وال حتى تنموية في القػارة األفريقيػة ،وال يوجػد لػدييـ بػرامج تتعمػؽ بالقػارة

اللػػمرار ،وكػػاف الػػدعـ العربػػي فيمػػا مضػػى لػػبعض الػػدوؿ األفريقيػػة عمػػى شػػكؿ مػػنح ماليػػة ومعونػػات
المنفعػة المشػتركة ،ىػذا الت ارجػع الػذي أصػاب
مالية دوف التفكير في إنشار مشاريع الػتراتيجية تحقػؽ َ
الوجود العربي فػي أفريقيػا ،الػتفاد منػو الكيػاف اإللػ ار يمي بػذكار شػديد ،والػتدمَّو كػي يق ِّػدـ نفلػو لػدى

المخمػػص الػػذي يقػػدـ الملػػاعدة والخب ػرة والػػدعـ الػػذي تحتاجػػو ُبمػػدانيـ
دوؿ القػػارة األفريقيػػة عمػػى َّأن ػو ُ
َّ
فتوجيت أنظار بعض الدوؿ األفريقية إلى الكياف اإلل ار يمي كوجية بديؿ عف الدوؿ العربية.

73

استشرا

انفصم اخلامس

مستقبم انقضية انفهسطينية يف

ضىء عالقات اسرائيم بدول غرب أفريقيا

 المبحث األول :المستوى الفمسطيني
 المبحث الثاني :المستوى العربي
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 121المقدمة:
يلػػعى الكيػػاف اإلل ػ ار يمي منػػذ تأليلػػو عمػػى أنقػػاض أرض فملػػطيف منػػذ عػػاـ 1948ـ إلػػى
تطبيع ع قاتو مع الدوؿ األفريقية ،لما تتلـ بو مف أىمية التراتيجية وليالية واقميمية ،وخ ؿ ىذه

األعواـ ،تفاوت ملتوى الع قات ما بيف االنقطاع والتنامي التػدريجي ،وصػوالً إلػى الع قػات الوءيقػة
ومن ػػذ وص ػػوؿ ر ػػيس ال ػػوزرار اإللػ ػ ار يمي بني ػػاميف نتني ػػاىو إل ػػى ر ال ػػة الحكوم ػػة ،ش ػػيدت الع ق ػػات

اإلل ار يمية األفريقية تطو اًر ممحوظاً ،تجلدت في الزيارات التي قاـ بيا إلى أفريقيػا ،وىػي األولػى مػف
نوعيا لر يس وزرار الكياف اإلل ار يمي منػذ  50عامػاً ،أعمػف خ ليػا أف "الكيػاف اإللػ ار يمي يعػود إلػى

أفريقيا ،وأفريقيا تعود إلى الكياف اإلل ار يمي" ت ىا ء ث زيػارات مشػابية ،شػارؾ فػي واحػدة منيػا فػي

القمة االقتصادية لدوؿ غرب أفريقيا (إيكواس) في ليبيريا في العاـ  ،2017كػأوؿ دولػة غيػر أفريقيػة
ت ػدعى لحضػػور القمػػة فػػي حػػدث غيػػر ملػػبوؽ؛ ممػػا يػػؤءر ملػػتقب عمػػى ممػػا يػػؤءر عمػػى القضػػية
الفملطينية في القارة اللمرار كما التدمَت إل ار يؿ أزمة ظيور الجماعات الجيادية فػي غػرب إفريقيػا

المػ ػرابطيف،
خػ ػ ؿ الل ػػنوات األخيػ ػرة مء ػػؿ :جماع ػػة بوك ػػو حػ ػراـ ،وجماع ػػة أنص ػػار ال ػػديف ،وجماع ػػة ُ
المقاومػة الفملػطينية ،ووصػفيا بالوجػو ا خػر لتمػؾ الجماعػات،
وغيرىا ،لمصمحتيا مف خ ؿ تشويو ُ

النخػػب الليالػػية اإلفريقيػػة ألبعػػاد الصػراع العربػػي ػ ػ اإللػ ار يمي
معتمػػدة فػػي ذلػػؾ عمػػى ىشاشػػة وعػػى ُ
بفعؿ تأءير اإلعػ ـ الدربػي الموجَّػو لمصػمحة المشػروع اإللػ ار يمي ،ىنػا تجػدر اإلشػارة إلػى أف جميػع
المل وليف اإللػ ار يمييف الػذيف زاروا إفريقيػا ،لعبػوا عمػى ىػذا الػوتر ،أبػرزىـ وزيػر الخارجيػة اإللػ ار يمي

األلػػبؽ «أفيجػػدور ليبرمػػاف» ػ ػ خػ ؿ زيارتػػو العاصػػمة النيجيريػػة «أبوجػػا» فػػى العػػاـ  2010ػ ػ عنػػدما

وحمميا مل ولية تػدىور األوضػاع
المقاومة الفملطينية ،وبالتحديد حماس باإلرىابيةَ ،
وصؼ حركات ُ
فػػي الشػػرؽ األولػػط ،بيػػدؼ الحػػد مػػف التعػػاطُؼ مػػع القضػػية الفملػػطينية فػػي ىػػذا التكتػػؿ االقتصػػادي
(نيجيريا) الذى ُيمءؿ الملمموف فيو تقريبا ربع لكاف القارة األفريقية
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 120المبحث األول

المستوى الفمسطيني
بعػػد قػرار ت ارمػػب بنقػػؿ اللػػفارة األمريكيػػة إلػػى مدينػػة القػػدس اعتمػػدت الدبمومالػػية الفملػػطينية
والعربي ػ ػػة نش ػ ػػاطاً مممولػ ػ ػاً حي ػ ػػث اجتم ػ ػػع مجم ػ ػػس األم ػ ػػف ال ػ ػػدولي نتيج ػ ػػة ى ػ ػػذه التحرك ػ ػػات بت ػ ػػاريخ

 ،2017/12/20فػػي جملػػة طار ػػة بػػدعوة مػػف ءمػػاني دوؿ لبحػػث ق ػرار الػػر يس األمريكػػي االعت ػراؼ
بشكؿ أحادي بالقدس عاصػمة لمكيػاف اإللػ ار يمي ،وتقػدمت المجموعػة العربيػة ممءمػة بمصػر مشػروع
قرار يطالب الواليات المتحدة بلحب اعتراؼ ترامب بالقدس عاصػمة لمكيػاف اإللػ ار يمي ،لكػف القػرار

لقػػي معارضػػة شػػديدة مػػف الواليػػات المتحػػدة التػػي الػػتخدمت حػػؽ الػػنقض ضػػده ،رغػػـ وجػػود قػرار رقػػـ
 476صػػادر عػػف مجمػػس األمػػف فػػي  30حزيراف/يوينػػو 1980ـ رفػػض فييػػا المجمػػس قيػػاـ الكيػػاف

اإلل ار يمي بضـ القدس الشرقية ،واعتبر ذلؾ معوقاً خطي اًر أماـ تحقيؽ ل ـ شامؿ وعادؿ ودا ـ فػي
الشػػرؽ األولػػط ،وقػػرر المجمػػس كػػذلؾ عػػدـ االعت ػراؼ بمػػا يلػػمى القػػانوف األلالػػي الص ػادر عػػف

الغ وباطؿ.
الكنيلت الذي اعتبر القدس عاصمة موحدة لو و َّأنو ٍ

كاف ال فت في ىذه المعركة الدبمومالية ىو تصويت دولػة «توجػو» األفريقيػة ضػد مشػروع
القرار العربي ،وبالتالي ضد فملطيف والقدس الشريؼ ،فيما قررت خمس دوؿ أفريقية أخرى «جنوب
اللػػوداف وأوغنػػدا وروانػػدا والكػػاميروف وبنػػيف» االمتنػػاع عػػف التصػػويت لصػػالح أو ضػػد الق ػرار ،أي

اختػارت الحيػػاد ،وىػو موقػػؼ غريػب مػػف دوؿ تنتمػى لقػػارة كءيػ اًر مػػا ُعرفػت بموقفيػػا الواضػح والملػػاند
لمقضية الفملطينية.
إ َّف القػارة األفريقيػة (تاريخيػاً) متعاطفػة مػع القضػػية الفملػطينية ،ويوجػد تمءيػؿ دبمومالػي فػػي

 22دولػػة أفريقيػػة .إ َّف إلدػػار أو تأجيػػؿ القمػػة األفريقيػػة-اإلل ػ ار يمية التػػي كػػاف مػػف المقػػرر عقػػدىا فػػي
تشريف األوؿ العاـ  2017ال يعني أف الكياف اإلل ار يمي ُمَّني بيزيمة ،إذ َّ
أف ىناؾ معمومات أشارت
إلى أف ر يس زامبيا «إدغار لوندو» قد وافؽ عمى التضافة ىذه القمة ورغػـ وجػود جػدار ص َّػد كػوف
م ػػف بع ػػض ال ػػدوؿ األفريقي ػػة الوفي ػػة لفمل ػػطيف ولمص ػػالحيا ف ػػي وج ػػو التم ػػدد اإللػػ ار يمي بعم ػػؽ الق ػػارة

األفريقية وما تبني اللػنداؿ لمشػروع قػانوف ُيػديف االلػتيطاف وصػادؽ عميػو وجعػؿ الكيػاف اإللػ ار يمي
تلتحضػػر أف التعػػاطؼ مػػع القضػػية الفملػػطينية لػػـ يِ ُم ػت فػػي مواقػػؼ الحكومػػات واألنظمػػة الرلػػمية
بأفريقيا جنوب الصحرار(العاصي.)2018،
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إ َّف تحػ ُّػرؾ الكيػػاف اإلل ػ ار يمي لتحلػػيف ع قاتيػػا مػػع الػػدوؿ األفريقيػػةُ ،ي َعػػد جػػزًرا مػػف جيػػوده
لمواقفػػو وق ار ارتػػو فػػي األمػػـ المتحػػدة ،واللػػيما بعػػد نجػػاح الدبمومالػػية
لكلػػب الشػػرعية والػ َػدعـ والتأييػػد َ
نتخبػػة فػػي
الفملػػطينية فػػي األمػػـ المتحػػدة فػػي إجيػػاض الملػ ِ
ػاع اإللػ ار يمية لمحصػػوؿ عمػػى عضػػوية ُم َ
مجمس األمف الدولي ويعود لػبب فشػؿ التح ُػرؾ اإللػ ار يمي إلػى اعتمػاد الدبمومالػية الفملػطينية عمػى
ورقة التصويت األفريقية (صحيفة الشروؽ)2016 ،

وأعربت جنػوب أفريقيػا عػف معارضػتيا لمػؤتمر "توغػو" الػذي يجمػع الكيػاف اإللػ ار يمي بػدوؿ

أفريقي ػػة" ،أل َّف "جن ػػوب أفريقي ػػا ى ػػي قبم ػػة األحػ ػرار ،وم ػػوطف ال ػػزعيـ "نيل ػػموف مان ػػدي " وى ػػي تل ػػاند
الشعوب المتحررة عمى ِغرار فملطيف كما ذكر الدبمومالي "التشادي" َّ
أف "ع قػات بِػ ده مػع الكيػاف
اإللػ ار يمي تػػـ قطعيػػا منػػذ اللػػبعينات أللػػباب ليالػػية واجتماعيػػة ،فالشػػعب التشػػادي ملػػاند لمقضػػية
الفملطينية" ،مختتِماً "يجػب التكػاءؼ والتوجػو نحػو أفريقيػا لموقػوؼ ضػد تدمدػؿ الكيػاف اإللػ ار يمي فػي

المنطقػػة والتمػػدد فػػي القػػارة "ولػػبؽ ذلػػؾ اجتماعػػات ولقػػارات مػػع عػػدد مػػف ممءمػػي الطبقػػة الليالػػية
والمجتمػػع المػػدني لػػدوؿ غػػرب أفريقيػػا فػػي اللػػنداؿ مػػف أجػػؿ تنلػػيؽ الجيػػود لمواجيػػة تدمدػػؿ الكيػػاف
اإلل ار يمي والحيمولة دوف انعقاد مؤتمر "توغو" كما كاف لممؤتمر الشػعبي لفملػطيني الخػارج دو اًر فػي

ح ػراؾ دبمومالػػي مػػع لػػفارات دوؿ أفريقيػػة فػػي العديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة واإلل ػ مية ،ودور ُمميػػز

لرابطة برلمانيوف مف أجؿ القدس مع برلمانات دوؿ أفريقية وال مية( .الجزيرة نت)2018،

 12021أوالً :السياسة الفمسطينية في غرب أفريقيا2
َش ػ ِيدت الدبمومالػػية الفملػػطينية تح ػوالت عميقػػة منػػذ عػػاـ  ،2011إ ْذ اعتمػػدت عمػػى تػػدويؿ
الصػراع ُومراكمػػة منجػزات دبمومالػػية عمػػى اللػػاحة الدوليػػة ،والتػػي توجػػت بالحصػػوؿ عمػػى االعتػراؼ
األُ َم ِمي بفملطيف دولة بصفة مراقب (غير عضو) بالمنظمة الدولية عاـ  ،2012وفػي ىػذا اللػياؽ،
دخ ػػؿ الفع ػػؿ التنم ػػوي ك ػػأداة جدي ػػدة م ػػف أدوات الدبمومال ػػية الفمل ػػطينية ،والت ػػي ترك ػػزت ف ػػي إفريقي ػػا
ومنطقتػػي أمريكػػا ال تينيػػة والنيجػػر والكػػاريبي ،إلػػى جانػػب الت ػدخ ت الطار ػػة فػػي منػػاطؽ الك ػوارث

الطبيعية (جابر.)2018،

كمػا طالػب الػر يس الفملػطيني محمػود عبػاس مػػف ر ػيس توغػو إعػادة النظػر فػي قػرار عقػػد

القمػة؛ و لكػػف مػف الواضػػح أف ر ػػيس توغػو لػػـ ُيصػدى لمطمػػب الفملػػطيني رغػـ انػػو يػدعي َّأنػو عمػػى
ػر َّ
أف عممي ػ ػػة تعزي ػ ػػز الع ق ػ ػػات االقتص ػ ػػادية م ػ ػػع الكي ػ ػػاف
ص ػ ػػداقة م ػ ػػع الك ػ ػػؿ والفمل ػ ػػطينييف ،معتب ػ ػ اً

اإللػ ار يمي ‘،لػينعكس بػػالنفع فػػي نيايػػة األمػػر عمػػى الفملػػطينييف أيضػاً ،كمػػا يبػػدو مػػف الطبيعػػي أف
يكػػوف رد األفارقػػة فػػي وجػػو الضػػدوطات العربيػػة المتػػأخرة مبني ػاً عمػػى المنطػػؽ القا ِ ػؿ لمعػػرب :أنػػتـ
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تقيموف ع قات َّ
أمنيػة و ليالػية و اقتصػادية مػع الكيػاف اإللػ ار يمي فكيػؼ تُطالبوننػا نحػف بقطػع أو

بنارا عمى نفس ىذا المنطؽ قرر ر يس توغو زيػارة الكيػاف اإللػ ار يمي لمػدة 3
وقؼ ىذه الع قات و ً
أيػػاـ يمتق ػػي خ لي ػػا ر ػػيس ال ػػوزرار اإللػ ػ ار يمي بني ػػاميف نتنيػػاىو ،وعم ػػى ال ػػرغـ م ػػف ذل ػػؾ ف ػػاف الكي ػػاف

ػرر انعقػػاده بمػػومي ،عاصػػمة توغػػو ،فػػي
اإللػ ار يمي لػػـ يػػنجح فػػي تنظػػيـ مػػؤتمر أفريقيػػا الػػذي كػػاف مقػ ًا
نظر لعدـ وجود إجماع
نياية أكتوبر/تشريف األوؿ  ،2017تحت عنواف التنمية واألمف التكنولوجي؛ ًا
أيضػا لوقػوؼ بعػض الػدوؿ األفريقيػة الوازنػة ،وعمػى أرلػيا جنػوب أفريقيػا،
إفريقي حوؿ المػؤتمر ،بػؿ ً

دوف انعقػػاد ىػػذه الفعاليػػة ،فضػ ً عػػف تػ ُّ
ػردد بعػػض الػػدوؿ التػػي أعمنػػت حينيػػا عػػف مشػػاركتيا ،وكػػذلؾ
وقػػوع بعػػض االضػػطرابات العماليػػة فػػي لػػومي ،فيػػي عوامػػؿ دفعػػت إلػػى إلدػػار أو تأجيػػؿ المػػؤتمر وال

ي ػزاؿ الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي يل ػػعى عمػػى عق ػػد ذل ػػؾ الم ػػؤتمر عم ػػى الحصػػوؿ مقع ػػد م ارق ػػب ف ػػي االتح ػػاد

ػر رلػػميِّا ليػػا ،وىػػو مػػا جعميػػا تعتمػػد
األفريقػػي ،تمػػؾ المنظمػػة القارَّي ػة التػػي تتخػػذ مػػف أديػػس أبابػػا مقػ ِّا
دبمومالية الزيارات المتتابعة والمتكررة لعدد مف الدوؿ األفريقية(موقع صحيفة االيماف.)2011،

ال يػ ػزاؿ ىن ػػاؾ دع ػػـ لمقض ػػية الفمل ػػطينية ف ػػي ال ػػدوؿ األفريقي ػػة بم ػػا يكف ػػي إلفش ػػاؿ وىزيم ػػة

االلتراتيجية اإلل ار يمية في القارة اللمرار غير َّ
أف ذلؾ قد يتدير عما قريب لفا ػدة الكيػاف اإللػ ار يمي
إذا لـ يفؽ الفملطينيوف وباقي حمفا ِيـ ويدركوا حقيقػة الواقػع األلػيـ ،وكػاف المناضػؿ والػزعيـ التن ازنػي

الكبيػػر مواليم ػػو نيريػػري  -ال ػػذي يحظػػى بك ػػؿ االحت ػراـ أيض ػػا فػػي كيني ػػا  -يػػدرؾ م ػػدى أىميػػة ذل ػػؾ
التضػػامف ،فقػػد قػػاؿ ذات م ػرة« :لػػـ نتػػردد أبػػداً فػػي دعمنػػا لحػػؽ الشػػعب الفملػػطيني فػػي أرض ػو وىػػو
الموقػؼ ذاتػػو الػػذي عبػػر عنػػو زعػػيـ جنػػوب أفريقيػػا المناضػػؿ نيملػػوف مانػػدي والكءيػػر مػػف المناضػػميف

األفارقة ا خريف( .بارود)2109،

ثانيــا :دور السياســة الفمســطينية فــي مواجيــة التغمغــل اإلســرائيمي فـــي دول
ً 12020
غرب أفريقيا2
لػػـ تُػ ِّ
وؿ الدبمومالػػية الفملػػطينية تجػػاه القػػارة اإلفريقيػػة االىتمػػاـ الػػذي تلػػتحقو ،ظنػاً منيػػا أف
ىذه الدوؿ لػدييا موقػؼ ءابػت وداعػـ لمقضػية الفملػطينية كػاف عمػى اللػمطة الفملػطينية أف تػدرؾ َّ
أف
الوضع قػد تديػر منػذ نيايػة القػرف العشػريف ،لػذلؾ مػف الضػرورة تفعيػؿ دور اللػفارات الفملػطينية فػي

أف تض ػػع الخط ػػط االل ػػتراتيجية م ػػع الع ػػرب لمواجي ػػة التم ػػدد اإللػ ػ ار يمي ف ػػي الق ػػارة
أفريقي ػػا ،وعميي ػػا ْ
اللمرار ،كمػا أف القضػية الفملػطينية تحتػاج إلػى حمفػار وأصػدقار دوليػيف لػدعـ القػ اررات التػي تصػدر
مػف المحافػؿ الدوليػة والتصػويت لصػالح فملػطيف وممػا ال شػؾ فيػو أف اتفاقيػات اللػ ـ التػي وقعتيػا
بعض الدوؿ العربيػة مػع الكيػاف اإللػ ار يمي ،ومحػاوالت بعػض الػدوؿ العربيػة التطبيػع معيػا ،شػجعت
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بعض الدوؿ األفريقية عمى إعادة ع قاتيا مع الكياف اإلل ار يمي ،وىو اللبب ذاتو الذي شػكؿ دافعػاً
لمعػػودة إلػػى أفريقي ػا التػػي تنظػػر ليػػا عمػػى أَّنيػػا كتمػػة عدديػػة يمكػػف االلػػتفادة منيػػا فػػي األمػػـ المتحػػدة
وىي اتيػػا لصػػالح دعػػـ الممارلػػات القمعيػػة ضػػد الشػػعب الفملػػطيني ،ورفػػض منحػػو الحػػؽ فػػي الحريػػة
وااللتق ؿ والعودة وفي ضور التعادة الءقة إلى الدوؿ األفريقية لتقديـ الملاعدة ليا.

البدائل الفمسطينية:
البــديل األول :العمــل مــن خــالل منظومــات العمــل اإلقميميــة والدوليــة واســتغالل تــرؤس فمســطين

لمجموعة  +11الصين2

يأتي ذلػؾ مػف خػ ؿ مجموعػة مػف المنظمػات اإلقميميػة ،وعمػى أرلػيا الجامعػة العربيػة ،مػف
خػ ؿ تفعيػػؿ المجنػػة العربيػػة الخاصػػة بمواجيػػة المخططػػات اإللػ ار يمية فػػي القػػارة األفريقيػػة ،واالتحػػاد

قر بحؽ الشعب الفملػطيني فػي
األفريقي الذي تُعد فملطيف عضواً مراقباً دا ماً فيو منذ نشأتو ،وىو ُي ّ
تقرير مصيره وأىـ المنظمات الدولية ىي:
أوالً :الجمعيػػة العامػػة لبمػػـ المتحػػدة ،إذ ما ازلػػت القػػارة اللػػمرار تػػدعـ القضػػية الفملػػطينية مػػف خ ػ ؿ
التصويت عمى الق اررات التي تيدؼ إلى تحقيؽ مصير الشعب الفملطيني ،وتدعـ قضاياه الليالية،
وعمػػى الػػرغـ مػػف امتنػػاع دوؿ أفريقيػػة عػػدة عػػف التصػػويت لصػػالح الفملػػطينييف فػػي ق ػرار االعت ػراؼ

بالق ػػدس عاص ػػمة لمكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي؛ فان ػػو ال ُيمك ػػف تجاى ػػؿ الكتم ػػة الكب ػػرى الت ػػي ص ػػوتت لص ػػالح
فملطيف(عواد ونخروف.)2019،
ثانيـاً :مجموعػة  +77الصػيف ،فقػد شػ ّكؿ تػرؤس فملػطيف لمجموعػة  +77الصػيف فػي األمػـ المتحػدة
حدءاً ميماً ،لما لو مف ٍ
تأءير إيجابي في تعزيز مكانة فملػطيف بػيف الػدوؿ األفريقيػة التػي تشػكؿ كتمػةً
كبيرة مف المجموعة ،ويقوـ ىػذا البػديؿ عمػى الػتد ؿ دولػة فملػطيف ليػذه الفرصػة فػي التعبيػر عػف
مصالح دوؿ المجموعة وحمايتيا ،وتقديـ وجيات نظرىا في األمـ المتحدة ،وبحث القضايا األلالية

ليػػا ،والتركيػػز عمػػى احتياجاتيػػا ،وبخاصػػة فػػي الجوانػػب االقتصػػادية واالجتماعيػػة والتنميػػة الملػػتدامة

وغيرىا مف الجوانب التي قد تَمقى تأءي اًر لدى دوؿ القارة ،وبخاصػة فيمػا يتعمػؽ بتحقيػؽ أىػداؼ أجنػدة
االتحػػاد األفريقػػي  ،)1(2163ورؤيػػة االتحػػاد األفريقػػي "الش ػراكة الجديػػدة لتنميػػة أفريقيػػا" ،وخطػػة األمػػـ
()1

خ ؿ االحتفاالت بالذكرى  50لتأليلو ،أطمؽ االتحاد األفريقي رؤية جديدة لمقارة األفريقيػة تحػت عنػواف“ :أجنػدة

 ،″2063وقد حددت لنفليا ىدفًا وىو “أفريقيا التي نريد” .وقد ٌع ِرضت ىذه الخطة مف قبػؿ  54عض ًػوا مػف االتحػاد
عمػػى أنيػػا دعػػوة لمعمػػؿ فػػي جميػػع المجتمعػػات األفريقيػػة ،لبن ػار قػػارة مزدى ػرة ومتحػػدة ،والتػػي تقػػوـ عمػػى قػػيـ وملػػتقبؿ

مشترؾ.
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المتحدة لمتنمية الملتدامة  ،2131التي تخدـ القضػايا المشػتركة لمػدوؿ األفريقيػة عمػى األمػد

( المركز الديمقراطي العربي )2119،

البعيػد..

تطمعات أجندة االتحاد األفريقي ( 0212موق الكتروني االتحاد اإلفريقي)
التطم : 1أفريقيا مزدىرة عمى ألاس النمو الشامؿ والتنمية الملتدامة .
التطمـ : 0قػػارة متكاممػػة ومتحػػدة ليالػػيا عمػػى ألػػاس المءػػؿ العميػػا لموحػػدة األفريقيػػة الشػػاممة ورؤيػػة
النيضة األفريقية.
التطم ـ 2

:أفريقيػػا يلػػودىا الحكػػـ الرشػػيد والديمقراطيػػة واحت ػراـ حقػػوؽ اإلنلػػاف والعدالػػة ولػػيادة

القانوف.
التطم : 4أفريقيا تنعـ باللمـ واألمف.
التطم : 1أفريقيا ذات ىوية ءقافية قوية وتراث وقيـ وأخ قيات مشتركة.
التطمـ : 1أفريقيػا التػي تقػود الشػعوب تنميتيػا ،وتعتمػد عمػى االمكانيػات الكامنػة لمشػعوب االفريقيػة،
والليما شبابيا ونلاؤىا ،وتيتـ باألطفاؿ .
التطم : 1أفريقيا باعتبارىا العباً وشريكاً عالمياً قوياً ومتحداً ومؤء اًر
ويمكف أف ِّ
يشكؿ ىذا الدور َمدخ ً ميماً لفملطيف لتعزيز ع قاتيا بالدوؿ األفريقيػة بصػفتيا
الراعيػ ػػة لمصػ ػػالحيا فػ ػػي المنظمػ ػػة الدوليػ ػػة ،وبالتػ ػػالي لتػ ػػرويج الدعايػ ػػة الفملػ ػػطينية مقابػ ػػؿ الليالػ ػػة
اإلل ار يمية التي تمارليا في القارة األفريقية.

يعتبػػر ىػػذا البػػديؿ لػػيؿ التطبيػػؽ ،حيػػث َّأنػػو يرتكػػز فقػػط عمػػى العامػػؿ الفملػػطيني ،ومػػا ىػػو

مطموب فملطينياً فقط ىو تفعيؿ المؤللات باتجاه اليدؼ المنشود ،كما يلتمد ىذا البػديؿ قوتػو مػف
شرعية المؤللات وشػرعية الوجػود الفملػطيني بيػا؛ لػوار الجامعػة العربيػة ،أو االتحػاد األفريقػي ،أو

األمـ المتحػدة ،وترتفػع إمكانيػة تطبيػؽ البػديؿ نتيجػة لر الػة فملػطيف لمجموعػة  +77الصػيف ،حيػث
أف فملطيف تكوف قد تخطَّػت االرتيػاف لتحصػيؿ المكالػب بمقػدار مػا أصػبحت ع قاتيػا قا مػة عمػى

التبادليػػة ،حيػػث َّأنيػػا بتمءيميػػا ليمػػوـ القػػارة ومصػػالحيا ،تلػػتطيع أف تكلػػب تأييػػد القػػارة ،عػ وةً عمػػى

ذلؾ فإ َّف ىذا البديؿ يْمقَى قبوالً شعبياً في القػارة نتيجػة لتماءُػؿ الحالػة الفملػطينية مػع الحالػة التاريخيػة
لمقػػارة ،كمػػا َّأن ػو َيمقػػى قب ػوالً ودعم ػاً مػػف الػػدوؿ المحوريػػة فػػي القػػارة ل ػوار العربيػػة (مصػػر ،المدػػرب،
الج از ر ،تونس ،ليبيا) ،وكذلؾ الدوؿ األفريقية غير العربية مءؿ دولة جنوب أفريقيا.
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البــديل الثــاني :التــأثير مــن خــالل القــوى اإلقميميــة فــي المنطقــة والحميفــة فــي القــارة مثــل (جنــوب

أفريقيا ،والمغرب العربي ،والجزائر) أو/و (تركيا وايران)

مػػع غيػػاب الػػدور المصػػري النشػػط فػػي أفريقيػػا ،ومقارنػةً بلػػنوات اللػػتينيات واللػػبعينيات مػػف

القػػرف الماضػػي ،وانشػػداؿ ليبيػػا بشػػؤونيا ،والخ ػ ؼ الليالػػي بػػيف االتحػػاد األفريقػػي والمدػػرب حػػوؿ

الصحرار الدربية الذي أبعد المدرب عف عمقيا األفريقي فترةً ليلت بالقصيرة ،وعودة الدور المدربػي
لمقيػػاـ بػدور بػػارز فػػي القضػػايا األفريقيػػة ،ولقػػد شػػيد عمػػى فعاليػػة ىػػذا الموقػػؼ ،قػػدرة المدػػرب العربػػي
عمى منع عقد القمة الحادية والخمليف لممجموعة االقتصادية لدرب أفريقيا التي كاف مػف المقػرر أف
يشارؾ فييا ر يس الوزرار اإلل ار يمي بنياميف نتنياىو ،كما حافظت الج از ر عمى ع قتيا الجيػدة مػع

دوؿ القارة ،وتمتمؾ ماضياً مشتركاً مع الكءير مف الدوؿ األفريقية ،ومعاناة مف االلػتعمار ،وحػدودىا

المشػػتركة مػػع دوؿ الصػػحرار األفريقيػػة ،ودورىػػا المحػػوري فػػي األمػػف ومحاربػػة اإلرىػػاب ،يخوليػػا كػػؿ

ذلػػؾ بػأ ْف تمعػػب دو اًر محوريػاً فػػي التػػأءير لصػػالح القضػػية الفملػػطينية فػػي القػػارة األفريقيػػة ،إلػػى جانػػب
االلػ ػ ػ ػػتفادة مػ ػ ػ ػػف الػ ػ ػ ػػدوؿ الصػ ػ ػ ػػديقة داخػ ػ ػ ػػؿ القػ ػ ػ ػػارة وخارجيػ ػ ػ ػػا عمػ ػ ػ ػػى لػ ػ ػ ػػبيؿ المءػ ػ ػ ػػاؿ ال الحصػ ػ ػ ػػر:
 (.عواد ونخروف)2019 ،
 .1تعتبػػر جنػػوب أفريقيػا التػػي ىػػي حميفػاً لمفملػػطينييف ُي ْك ِلػُبيا دو اًر ميمػاً فػػي التػػأءير بػػيف الػػدوؿ
األفريقية لصالح فملطيف ،ويؤكػد عمػى ذلػؾ حػديث نبيػؿ شػعث ملتشػار الػر يس الفملػطيني
لمشؤوف الخارجية في شػباط " :2019أ َّف جنػوب أفريقيػا تُعػد حميفػاً ميمػاً لفملػطيف ،ومواقػؼ
جنوب أفريقيا الليالية واضحة بيذا الخصػوص ،ويمكػف اإلتيػاف بمؤشػريف مركػزييف :األوؿ
خفػػض تمءيػػؿ الكيػػاف اإللػ ار يمي الديبمومالػػي فػػي دولػػة جنػػوب أفريقيػػا ،ودعػػـ جنػػوب أفريقيػػا

لحركة المقاطعة) ، (BDSع وة عمى الدعـ الجنوب أفريقي لفملطيف.

 .2تركيا ،نشطت في اللنوات األخيرة في القارة األفريقية ،وىي تنافس الػدوؿ الكبػرى مػف حيػث
القػوة االقتصػػادية وامػت ؾ القواعػػد ،وكػػذلؾ الع قػات الديبمومالػػية مػػع دوؿ القػارة ،لػػذا يمكػػف

الػػتءمار الع قػػات األفريقيػػة –التركيػػة لصػػالح دعػػـ القضػػية الفملػػطينية ،وبخاصػػة َّ
أف تركيػػا
تَ ْعتِب ػػر َّ
أف التد ػػوؿ اإللػ ػ ار يمي ف ػػي الق ػػارة مناقضػ ػاً لمص ػػالحيا وحض ػػورىا كدول ػػة إقميمي ػػة ف ػػي
المنطقة.
 .3اي ػراف :ال يمكػػف إغفػػاؿ الػػدور اإلي ارنػػي الصػػاعد فػػي القػػارة األفريقيػػة ،ولكػػف ما ازلػػت ىنػػاؾ
إشكالية في طبيعة التءمار ىذا الدور فملطينياً؛ كوف اللمطة الفملطينية ال تعتبر جزًرا مف

81

منظومة وشبكة ع قات إيراف ،إال أف العامؿ اإليراني ال يمكف إغفالو نتيجة لتنافلو الشديد

مف العامؿ اإلل ار يمي في المنطقة.

عمى الرغـ مف أىمية ىذا البديؿ كونو ينقؿ الفعؿ الفملطيني مف الفعؿ األحادي المباشر إلػى الفعػؿ

الليالي القا ـ عمى ليالات التحالؼ وتقاطع المصالح والتشبيؾ بيف الدوؿ ،فإ َّف ىػذا البػديؿ وعمػى

الرغـ مف َّ
أىميتو بحاجة إلى مجموعة مف العناصػر ،ومػف أبرزىػا بنػار برنػامج مشػترؾ بػيف فملػطيف
وكػؿ قػػوة مػػف القػػوى المػػذكورة أعػ ه ،وبالػػذات الػدوؿ األفريقيػػة وتركيػػا ،حيػػث َّ
أف فملػػطيف تشػػترؾ مػػع
ىذه الدوؿ في العديد مف القضايا ،وعمى راليا مشروع الدولتيف ،وحؽ الشعب الفملػطيني فػي تقريػر

مصيره.
كما تنبع ِّ
أىمية ىذا البديؿ إمكانية توظيؼ القضية الفملطينية في صراعيا عمػى النفػوذ فػي

القارة ،وذلؾ مف خ ؿ تبياف حجـ االنتياكػات اإللػ ار يمية لمقػانوف الػدولي ،ولعمميػة اللػ ـ ،ولحقػوؽ
االنلاف ،باإلشارة إلى االنتياكات اإلل ار يمية في فملػطيف ،وقػد يحظػى ىػذا البػديؿ بقبػوؿ ع ٍ
ػاؿ ،الف

أغمب الدوؿ المحورية فيو تدعـ الحؽ الفملطيني.
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البديل الثالث :العمل م األحزاب السياسية ومنظومات مؤسسات المجتم المدني األفريقي
حيث يمكف تليير ىذا البديؿ مف خ ؿ ملارات ميمة عدة (.المركز الديمقراطي العربي ) 2019،
أوالً 2العمػػؿ مػػع مجمػػس األحػزاب الليالػػية األفريقيػػة ،بحيػػث تقػػوـ األحػزاب الفملػػطينية بالتشػػبيؾ مػػع
المجمس ،والقياـ بتوِ َمات حزبية بيف ىذا المجمس واألحزاب الفملطينية.
ثاني ـاً 2العمػػؿ مػػف خ ػ ؿ منظومػػة العمػػؿ الحزبػػي األفريقػػي-العربػػي ،فكءيػػر مػػف األح ػزاب الفملػػطينية
لدييا تقالـ فكري-وأيديولوجي مع األحزاب العربية األفريقية ،مءؿ الجبيات الفملطينية المختمفػة ،أو

حتى التيارات اإلل مية ،واذا أُحلف الػتءمار ىػذه الشػبكات ،فػ َّ
إف ذلػؾ ُيعتبػر أداة ميمػة فػي مقاومػة
التدمدؿ اإلل ار يمي في القارة اللودار.
ثانيــا :العمػػؿ مػػع مؤللػػات المجتمػػع المػػدني األفريقػػي ،وتعظػػيـ نفػػوذ ونشػػاط حركػػة مقاطعػػة الكيػػاف

اإللػ ار يمي ولػػحب االلػػتءمارات منيػػا) ، (BDSإ ْذ أف الحركػػة تنشػػط مػػف خػ ؿ مكتػ ٍ
ػب ر يلػػي فػػي

وي حػػظ ضػػعؼ دور الحركػػة فػػي ىػػذه
جنػػوب أفريقيػػا يقػػوـ بالنشػػاطات فػػي بػػاقي الػػدوؿ األفريقيػػةُ ،
الػ ػػدوؿ ،م ػ ػػا يل ػ ػػتدعي دعمي ػ ػػا ف ػ ػػي مختم ػ ػػؼ الػ ػػدوؿ ،وعم ػ ػػى وج ػ ػػو الخص ػ ػػوص ينش ػ ػػط فيي ػ ػػا الكي ػ ػػاف

أف يػػتـ دعػػـ حركػػة المقاطعػػة بتمويميػػا مػػف خ ػ ؿ التعػػاوف مػػع الػػدوؿ العربيػػة،
اإلل ػ ار يمي .ويمكػػف ْ
وتخصػػيص نشػػاطات ءقافيػػة وليالػػية ومػػؤتمر ٍ
ات تنظميػػا اللػػفارات الفملػػطينية فػػي الػػدوؿ األفريقيػػة،
بالتعاوف مع حركػة المقاطعػة (تمتمػؾ فملػطيف تمءػي ً ديبمومالػياً فػي  22دولػة أفريقيػة) ،إضػافة إلػى
اكات مػع جامع ٍ
تشجيع الجامعات الفملطينية عمى عقػد شػر ٍ
ػات أفريقيػة ،تيػدؼ إلػى خمػؽ التعػاوف فػي
مختمؼ المجاالت ،بما في ذلؾ برامج التبػادؿ الط بػي التػي تعمػؽ فيػـ التجػارب والءقافػات األفريقيػة

والعكػػس ،إضػػافةً إلػػى تعزيػػز دور الجاليػػات الفملػػطينية فػػي دوؿ القػػارة ،فػػي تنشػػيط األدار الءقػػافي،
بيدؼ تديير قناعات الشعوب األفريقية لطبيعة الصراع الفملطيني مع االحت ؿ.

ُيض ػػاؼ إل ػػى ذل ػػؾ فكػ ػرة إنش ػػار مجم ػػس وطن ػػي لمءقاف ػػة ،يض ػػـ مختم ػػؼ المؤلل ػػات الءقافي ػػة
الفملػ ػػطينية ،يق ػ ػوـ عمػ ػػى تنظػ ػػيـ نشػ ػػاطات والمقػ ػػارات والمػ ػػؤتمرات مختمفػ ػػة ،بالتعػ ػػاوف مػ ػػع الجاليػ ػػات
واللفارات ،في دوؿ القارة اللمرار ،وتيدؼ إلى نشر الوعي بيف الرأي العػاـ األفريقػي ،والتأكيػد عمػى

جربت معاناة االلتعمار عمى مػدار
التاريخ المشترؾ بيف الشعب الفملطيني والشعوب األفريقية التي َّ
عقػػود ،مػػع التأكيػػد عمػػى أحقِّيػػة الشػػعب الفملػػطيني فػػي أرضػػو التػػي لػػمبيا االحػػت ؿ منػػو ملػػتذكريف
نءار االلتعمار عمى ىذه الشعوب الباقية حتى اليوـ ( عواد ونخروف.)2019،
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ىػػذا البػػديؿ لػػو إمكانيػػة تطبيػػؽ عاليػػة ،وبخاصػػة أف األح ػزاب الفملػػطينية لػػدييا ش ػراكات مػػع

أح ػزاب ليالػػية ،وبالتػػالي يمكػػف إلػػقاط النمػػوذج نفلػػو عمػػى الحالػػة األفريقيػػة ،وتشػػكيؿ ش ػراكات مػػع
األحزاب األفريقية.
كذلؾ فقد خطَػت مؤللػات المجتمػع المػدني خطػوات متقدمػة ،وبالػذات عمػى صػعيد النشػأة،

فقػػد كانػػت أبرزىػػا فػػي جنػػوب أفريقيػػا ،ومػػف ىنػػاؾ انتشػػرت فػػي أغمػػب دوؿ العػػالـ ،ولػػذا مػػف اللػػيولة
البنار عمى التجربة وتوليع رقعتيا لتعـ القارة األفريقية.
يعتب ػػر الب ػػديؿ الءال ػػث مقبػ ػوالً لمختم ػػؼ الق ػػوى الليال ػػية الفمل ػػطينية ويحظ ػػى ب ػػدعميا م ػػع الجامع ػػات
والنشاطات الءقافية بفا ٍ
دة كبيرة عمى الوعي العاـ األفريقي بعدالة القضية الفملطينية في وجو الكياف
اإلل ار يمي ،وبخاصة في المحافؿ الدولية ،وىذا البديؿ ليس بحاجة إلى تكمفة مالية عالية ،وبخاصػة

إذا مػػا قُػورف بحجػػـ المنفعػػة التػػي يحققيػػا ،وخاصػػة فػػي الملػػاىمة لتدييػػر الروايػػة اإلل ػ ار يمية لطبيعػػة
الصراع (المرجع اللابؽ)2019،
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 122المبحث الثاني

جذور العالقات العربية اإلفريقية
 12221أوالً :الجذور العربية األفريقية2
كانت القػارة األفريقيػة حميفػة لفملػطيف وشػديدة التعػاطؼ مػع القضػية الفملػطينية ،ولفملػطيف

تمءيؿ دبمومالي في  22دولة إفريقية ،وأف إلدار أو تأجيؿ القمة األفريقية-اإلل ار يمية التي كػاف مػف
المقرر عقدىا في تشػريف أوؿ/أكتػوبر العػاـ  2017كػاف بفعػؿ وجػود جػدار صػمب مكػوف مػف بعػض

الػػدوؿ األفريقيػػة َّ
الوفيػة لفملػػطيف ولمصػػالحيا فػػي وجػػو التمػػدد اإللػ ار يمي بعمػػؽ القػػارة األفريقيػػة ،إلػػى

جان ػػب ال ػػدوؿ العربي ػػة جميوري ػػة الج از ػػر الش ػػقيقة الت ػػي تب ػػذؿ جي ػػوداً ال ػػتءنا ية لوق ػػؼ تم ػػدد الكي ػػاف
اإللػ ار يمي إلػى أفريقيػا ،وموقػؼ الج از ػر مػف القضػية الفملػطينية لػيس غريبػاً عييػا قػاؿ عنيػا ر يلػػيا

الراحؿ فػي العػاـ "" 1974ىػواري بومػديف" َّ
أف الج از ػر مػع فملػطيف ظالمػة أو مظمومػة" وىػو شػعار
شكؿ جوىر الليالة الج از رية تجاه فملطيف والشعب الفملطيني وقضيتو الوطنية
حيػث تػرؾ الوجػود العربػي اإللػ مي فػي بػ د اللػوداف الدربػي نءػا اًر عظيمػة أىميػا ظيػور

مراكز عدة لمءقافػة العربيػة االلػ مية ،كمػا انتشػرت المدػة العربيػة فػي ىػذه المنػاطؽ بفضػؿ انتشػار
ِ
درلوا في المدارس القرننية وفي
اإلل ـ فييا ،وظير عدد مف الفقيار وعممار الديف وأ َّمة الملاجدّ ،
ودِّرلػت المدػة العربيػة فػي جميػع م ارحػؿ التعمػيـ ،ىػذا فضػ ً عػف انتقػاؿ فػف
الخموات وفػي الجوامػعُ ،

العمػارة اإللػ مية ،مػف فنػوف البنػار والنحػت والػنقش عمػى األبنيػة ،ولػـ يقتصػر التػأءير العربػي

اإللػ مي فػي ىػذه النػواحي ،بػؿ تعػداه إلػى ُشػيوع التػأءيرات االجتماعيػة فانتقمػت العػادات والتقاليػد
والفنوف الشعبية ،ونظاـ األلرة ،وحتى األلبلة واألزيار.

وقػد لخػص" جرانفيػؿ "وزيػر الدولػة فػي أوؿ حكومػة وطنيػة فػي الكوندػو الع قػات المتميػزة

زور البمجيكيػوف كػؿ شػير فػي الكوندػو ...
بػيف العػرب وأفريقيػا مػا ورار الصػحرار بقولػو لػو :لقػد ّ
فميلت مدينة لتانمفيؿ لوى مدينة تيبوتيب القديمة التي أقاميا قبؿ وصوؿ لتانمي ،وليس العرب

الملمموف– كما قالوا لنا تجَّػار رقيػؽ ،واَّنمػا ىػـ تمػؾ الموجػة االنلػانية التػي اختمطػت بنػا وصػاىرتنا
وتركوا لنا عمى أرضػنا دمػارىـ والبمجيكيػوف يحصػدوف باأللػمحة الحديءػة ،ولػيس أعػز عمينػا شػير

لػوى ىػذا الػدـ العربػي الػذي لػاؿ فػي الماضػي كمػا لػاؿ ويلػيؿ دمنػا ا ف عمػى أرضػنا.....عمػى
أيدي نفس أعدار العرب في القرف الماضي.
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وتعػػد تجربػػة التعػػاوف العربػػي األفريقػػي مػػف أقػػدـ تجػػارب التعػػاوف اإلقميميػػة إ ْذ يمتػػد إلػػى أبعػػد

وأعمؽ مف مظاىر الجوار الجدرافي ليشمؿ الروابط الءقافية والبشرية والحضارية التي نلػجتيا قػروف
طويمة مف الحراؾ االجتماعي والتفاعؿ الحضاري بيف الشعوب العربية واألفريقية.
ترجػػع الجػػذور التاريخيػػة لمع قػػات العربيػػة األفريقيػػة إلػػى مػػا قبػػؿ ظيػػور اإللػ ـ حيػػث كػػاف المجتمػػع
يزخػر بػبعض المجموعػات األفريقيػة التػي الػتقرت بػيف العػرب وانصػيرت فػي ْبو ِتقػة
العربي الجػاىمي ُ
القبا ػػؿ العربي ػػة ع ػػف طري ػػؽ الػ ػوالر واالنتم ػػار الكام ػػؿ ،وبع ػػض ى ػػذه المجموع ػػات شػ ػقَّت طريقي ػػا إل ػػى
الجزي ػرة العربيػػة لعوامػػؿ غيػػر ال ػزرؽ والدػػزو .وكػػاف األحبػػاش (وىػػـ لػػكاف ب ػ د القػػرف األفريقػػي فػػي
الص ػػوماؿ وبػ ػ د الحبش ػػة واريتري ػػا) أكء ػػر م ػػف وف ػػد إل ػػى جزيػ ػرة الع ػػرب قب ػػؿ اإللػ ػ ـ .وت ػػأءّرت ى ػػذه
المجموع ػػات الت ػػي وف ػػدت م ػػف الل ػػاحؿ األفريق ػػي بالءقاف ػػة العربي ػػة ،وم ػػف ناحي ػػة أخ ػػرى ل ػػاعد الد ػػزو
الحبشي لميمف عمى دعـ الديانة المليحية التي لاندىا األحباش(حجامي.)2001،

كانػػت قوافػػؿ العػػرب التػػي انطمقػػت فػػي العصػػور اللػػابقة لظيػػور اإلل ػ ـ مػػف شػػماؿ أفريقيػػا
باتجػػاه الجنػػوب حاممػػة معيػػا بجانػػب التجػػارة ان ػواع العمػػوـ والمعػػارؼ ،وبيػػذا شػ َّػكمت ىػػذه ِ
الص ػ ت
التجارية بيف العرب واألفارقػة البػدايات األولػى النتشػار المدػة العربيػة والءقافػة العربيػة فػي أفريقيػا قبػؿ

ظي ػػور اإللػ ػ ـ وظيػػػور اإللػ ػ ـ فػ ػػي الق ػػرف الل ػػابع المػ ػػي دي أدى إل ػػى ازديػ ػػاد االتص ػػاؿ العربػػػي

األفريقي ،فقد َّ
أمد اإلل ـ العرب بلياج ديني وفكري لاعدىـ عمى خمؽ وحدة وطنية وعمى ازدىػار
النيضػة الءقافيػػة ،وخػرج العػػرب لنشػػر الػديف فػػي الشػػماؿ والدػرب والشػػرؽَّ ،
وتمكنػوا مػف َنشػػر اإللػ ـ

في أجز ٍ
ار كبيرة مف القارة األفريقية ،وقد أدى ىذا التطور إلى حدوث نقمة نوعية فػي تػاريخ الع قػات
الءقافيػػة بػػيف العػػرب واألفارقػػة ،فباإلضػػافة إلػػى دعػػـ التعامػػؿ التجػػاري واليجػرات البشػرية ،قػػاـ العػػرب
بدور إيجابي في نشر العقيدة اإلل مية وبلط نفوذىـ الليالي فػي أفريقيػا .ولػاعد انتشػار اإللػ ـ

أف
عمى َرَواج كءير مف مظاىر الءقافة العربية في القارة اللمرار بشكميا اللممي؛ أل َّف مف المعػروؼ ْ
ػدث األُنػ َس والتفػاىـ وتوطي ِػد الصػ ت
تُصاحب التجارة لدة التخاطػب بػيف البػا ِع والمشػتري ،وىػذا ُيح ُ
وتَ ِ
متيف الع قػات بينيمػا ،وكانػت المدػة العربيػة أرقػى المدػات المحميػة؛ فكػاف مػف اللػيؿ عمػى التجػار
المحمييف (األفارقة) واألىالي وما يحيط بيـ التقاط ىذه المدة عف إخوانيـ التجار(محمد.)2016،

ثانيا :الدول العربية ودورىا في دعم غرب أفريقيا لمقضية الفمسطينية2
ً 12220
تكمػػف مصػػالح الكيػػاف اإلل ػ ار يمي فػػي أفريقيػػا ،تيديػػد األمػػف القػػومي العربػػي وتطويػػؽ ب ػ د

المدرب العربي إلػى جانػب االلػتفادة مػف المػواد الخػاـ ،وذلػؾ بػدعـ وملػاندة الواليػات المتحػدة حيػث

وفنػي
لاىمت في تأييد الحشػد األفريقػي ليػا فػي المحافػؿ الدوليػة ،مقابػؿ الحصػوؿ عمػى دعػـ مػالي ّ
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وتكنولػػوجي مػػف الكيػػاف اإلل ػ ار يمي وكلػػب التعػػاطؼ الػػدولي وكلػػر العزلػػة المفروضػػة عمييػػا ،إلػػى
ِ
تداضي أمريكا والدرب عف قضايا حقوؽ اإلنلاف في موريتانيا والقاط جزر كبير مف ُديونيا
جانب
واللػ ػ ػػماح ليػ ػ ػػا بالػ ػ ػػدخوؿ فػ ػ ػػي الش ػ ػ ػراكة المدربيػ ػ ػػة األمريكيػ ػ ػػة وتػ ػ ػػدفؽ االلػ ػ ػػتءمارات األجنبيػ ػ ػػة إلػ ػ ػػى

الب د(.الشافعي)2018،

كما لاىمت زيارة اللادات لمقدس في نوفمبر عاـ1977ـ في التقارب األفريقي/اإلل ار يمي،
وانفراج الع قات الءنا ية بػيف الػدوؿ األفريقيػة و"الكيػاف اإللػ ار يمي"؛ حيػث شػيد عقػد الءمانينيػات مػف
القرف الماضي مرحمة بنار وازدىار ىذه الع قات.

وجػػار رد الفعػػؿ العربػػي متمػػء ً فػػي لػػحب اللػػفرار العػػرب مػػف العاصػػمة ال از يريػػة كينشالػػا،

وايقاؼ المصرؼ العربي لمتنميػة االقتصػادية كػؿ معام تػو مػع از يػر ،وىػو مػا جعػؿ الػدوؿ األفريقيػة

تُعيد التفكير جدياً في عواقب إعػادة الع قػات الدبمومالػية مػع "الكيػاف اإللػ ار يمي" ،وبالػتءنار بعػض
الدوؿ التي أعادت ع قاتيا " مءؿ كينيػا عػاـ  ،1988وأفريقيػا الولػطى وأءيوبيػا عػاـ  ،1989ظمػت

الرلػمي ،وكػذلؾ عمػى
الدوؿ األفريقية ممتزمة بالمقاطعة الدبمومالػية لػو" ،عمػى األقػؿ عمػى الملػتوى ّ
الملتوى الجماعي الذى عبػرت عنػو منظمػة الوحػدة األفريقيػة ،ووقػد اقتصػر تمءيػؿ الدبمومالػي عمػى
 10دوؿ أفريقيػػة  5منيػػا عمػػى ملػػتوى اللػػفرار ،و 5عمػػى ملػػتوى مكاتػػب لرعايػػة المصػػالح ،عمػػى
الرغـ مػف قطػع الع قػات الدبمومالػية َّ
فإنػوُ لػـ يػؤءِّر عمػى الع قػات التجاريػة "اإللػ ار يمية "/األفريقيػة،
فقد ازدادت قيمػة التبػادؿ التجػاري مػف  30.7مميػوف دوالر عػاـ  1973إلػى  110مميػوف دوالر عػاـ

1980ـ(.شبانة)2003،

يعتبػر مػػؤتمر مدريػػد لملػ ـ الػػذي ُعقػػد عػػاـ  ،1991واتفػػاؽ أولػػمو ،واتفػػاؽ وادي َعربػػة مػػف
أىـ ألباب عودة الع قات "اإلل ار يمية"/األفريقية ،فقد َّ
تمكف "الكياف اإلل ار يمي" مف التعادة ع قات ِو
مع معظـ الدوؿ األفريقية ،وىو ما لاعده عمى تخطِّي قػرار الجمعيػة العامػة لبمػـ المتحػدة الػذي تػـ
اتخػػاذه عػػاـ  1975واعتبػػرت بموجبػػو الصػػييونية شػػك ً مػػف أشػػكاؿ العنص ػرية ،ومنػػذ عػػاـ 2001
شػ ػ ػ ِيدت الع ق ػ ػػات "اإللػ ػ ػ ار يمية"/األفريقية تقارًبػ ػ ػا ممح ػ ػػوظ ف ػ ػػي ص ػ ػػورة نش ػ ػػاط ليال ػ ػػي واقتص ػ ػػادي

ودبمومالػػي ،ممػػا لػػاىـ فػػي توطيػػد الع قػػات بػػيف الط ػرفيف ،وكمػػا شػػيدت الع قػػات الءنا يػػة تعاون ػاً

علػػكرياً مػػع كينيػػا واريتريػػا فػػي مواجيػػة العمميػػات اإلرىابيػػة ،وبػػالنظر لمملػػتوييف الرلػػمي والشػػعبي
يتضح وجود حالة مف التبايف في المواقؼ واألفعاؿ بيف ك ٍؿ مف الجانبيف ،أما عمى الملتوى الشعبي
ظيرت حالة مف النفور والػرفض لمتدمدػؿ "اإللػ ار يمي" فػي القػارة وظيػر ذلػؾ واض ًػحا فػي المظػاىرات
االحتجاجية التي خرجت في مصر وليبيا ،والعمميات الملمحة التي الػتيدفت المصػالح "اإللػ ار يمية"

في كينيا(أحمد)2016،
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فض ػ ً عػػف اللػػعي اإلل ػ ار يمي الحءيػػث الخت ػراؽ أفريقيػػا عػػف طريػػؽ تمميػػع صػػورتيا واغ ػرار
العديد مف األنظمة الحاكمػة فػي القػارة والتق ُّػرب مػنيـ ،فػ َّ
إف ىنالػؾ بعػض األطػراؼ التػي لػيَّمت عمػى
المطَّػ ػ ِرد والوالػػع ف ػػي
الكيػػاف اإلل ػ ار يمي ُم َّ
يمت ػػو فػػي أفريقيػػا وم ػػف بينيػػا الكنيل ػػة اإلنجيميػػة وتولػػعيا ُ
أفريقيػػا ،وىػػو تولػػع يػػتـ عمػػى حلػػاب اإلل ػ ـ وعمػػى حلػػاب الكنيلػػة الكاءوليكيػػة فػػي الملػػتعمرات
المتحم ِلػيف ُلنصػ ِػرة ومل ِ
ػاندة دولػػة
الفرنلػية لػابقًا ،ومػػف المعػروؼ أف أعضػار ىػػذه الكنيلػة مػػف أ َشػد
ِّ
المولِية
"الكياف اإلل ار يمي" ويرفضوف أي تنازؿ عف أي شبر لمفملطينييف ،وتتمدد الكنا س االنجيمية ُ
خصوص ػػا ف ػػي جن ػػوب الص ػػحرار األفريقي ػػة مل ػػمحة بال ػػتراتيجية حديء ػػة
لموالي ػػات المتح ػػدة األميركي ػػة
ً
ِ
َّ
الجػدد لمكنيلػة اإلنجيميػة
المعتنقػيف ُ
ونشاط تبشػيري ُمكءػؼ ،ومنػذ بػدايات  ،1990حيػث يت ازيػد عػدد ُ

وبصر الكنا س األخػرى ،وقػد شػيدت عػدة بمػداف أفريقيػة اكتلػاح ىػذه الكنػا س
األميركية تحت َل ْمع َ
فعالة فييا كءير مف التجاوز.
لملاحات جديدة بفضؿ ولا ؿ ّ

ِ
أف
في أفريقيا الولطى مء ً أصبحت الكفة ُمتعادلة بيف الكنيلة اإلنجيمية والكنيلة الكاءوليكيػة بعػد ْ
كانػت الءانيػػة ألػػبؽ ُمػ َّدة وأكءػػر ِعػ َّدة ،وفػػي الدػابوف يوجػػد حػوالي  1070كنيلػة إنجيميػػة كمػػا تنالػمَت
ِّ
عدة جمعيات إنجيمية أنشأىا نيجيريوف وغينيوف وبينينيوف(.الجزيرة نت)2018،

َّ
إف غياب ليالات عربية لمحاصرة الدور اإلل ار يمي في ىذه المنطقة ،وىرولػة جػزر ىػاـ مػف النظػاـ
العربػػي نحػػو التطبيػػع مػػع الكيػػاف اإلل ػ ار يمي فػػي ىػػذا التوقيػػت بالػػذات ،قػػد يلػػاىماف فػػي رفػػع حػػرج

التطبيع عف العديد مػف األنظمػة الرلػمية األفريقيػة التػي مػا ازلػت تتش َّػبث بػرفض التطبيػع مػع الكيػاف
اإلل ار يمي مءؿ مالي والنيجر ِ
وغينيا(الجزيرة نت)2017 ،

كما نجحت الدبمومالية المصرية في التعبير عف مصالح الدوؿ األفريقية والعربية ،والقاعدة

العريضة مف الدوؿ الناميػة أعضػار األمػـ المتحػدة ،اللػيما فػي ضػور المبػادرات التػي أطمقتيػا خػ ؿ

فترتي ر التيا لممجمس واعادة التركيز عمى الحقوؽ الفملطينية بما أليـ في اعتماد القرار التاريخي
 2334بشأف االلتيطاف ،وذلؾ باإلضافة إلى مشػروع القػرار المعنػي بمواجيػة نءػار القػرار األمريكػي
ذىني ػة م ِّ
بك ػرة لػػدى كاف ػػة
بػػاالعتراؼ بالقػػدس عاصػػمة لمكيػػاف اإلل ػ ار يمي ،األمػػر ال ػػذي خمػػؽ صػػورة َّ ُ
األطراؼ الدولية بالتق لية الموقؼ المصري وعدـ خضوعو لضػدوط أيػاً كػاف مصػدرىا أو دوافعيػا،
األمر الذى أكلب مصر تقدير األطراؼ اإلقميمية والدوليػة رغػـ حالػة االلػتقطاب الشػديد بػيف القػوى

الر يلية التي يعد مجمس األمف ملرحا ر يليا ليا(لعودي.)2018،

ومػػع الجيػػود التػػي بػػذلتيا المجموعػػة العربيػػة ،داخػػؿ منظمػػة الوحػػدة األفريقيػػة ،ونجاحيػػا فػػي وضػػع

حقوؽ الشعب الفملػطيني فػي صػدارة المشػيد ،عبػر إدراجيػا ضػمف قضػايا التحػرر الػوطني العاجمػة،
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مػػع محاولػػة خمػػؽ كتمػػة تصػػويتية أفريقيػػة داعمػػة ليػػا فػػي المحافػػؿ الدوليػػة ،وعميػػو ،أصػػبح التحػػرؾ
اإللػ ار يمي شػػديد الصػػعوبة ،فػػي ظػػؿ وصػػمة االلػػتيطاف االلػػتعماري ،وتنػػامي الع قػػات مػػع حكومػػة

"بريتوري ػػا" ،واب ػػاف ح ػػرب حزيػ ػراف/يوني ػػو م ػػف الع ػػاـ  ،1967أفص ػػح الكي ػػاف اإللػ ػ ار يمي ع ػػف وج ِيػ ػو
العدواني ،الذي دفع عدد مف دوؿ القارة إلى قطع الع قػات الدبمومالػية معػو ،قبػؿ أف يوجػو اجتمػاع

المجمػػس الػػوزاري األفريقػػي صػػفعة قويػػة لػػو ،فػػي تشػريف الءػػاني/نػػوفمبر مػػف العػػاـ  ،1973حيػػث قػػرر
أف تت ارجػع عػػف احػػت ؿ األ ارضػي العربيػػة ،وىػػو قػرار
المجمػس قطػػع الع قػػات الدبمومالػية معػو ،إلػػى ْ
التزمت بو كؿ دوؿ القارة ،عدا تعقيب الدوؿ ليا(الماعيؿ.)2019،
وفي أعقاب مؤتمر مدريـد 1991م لمفاوضـات السـالم بـين العـرب واإلسـرائيميين شـيدت متغيـرات
تم تأثرىما بعاممين:
ميمة َّ

األول :تقدير عربي خاط بأ َّف الصراع العربي -اإلل ار يمي فػي طريقػو لمحػؿ ،وبالتػالي فػ َّ
إف الحاجػة
إلػػى األفارقػػة كورقػػة ضػػد الكيػػاف اإلل ػ ار يمي وككتمػػة تصػػويتية فػػي المحافػػؿ الدوليػػة قػػد انتفػػت .أمػػا

ِّ
وتخميػو عػف ءوابِتػو االلػتراتيجية التػي حػددىا
العامػؿ الءػاني :فيػو تحػوالت النظػاـ الليالػي المصػري
ميءاؽ ءورة "يوليو" في دوا ر عربية وال مية وأفريقية ،بؿ واعادة النظر في ُمجمػؿ األدوار اإلقميميػة
المصػ ػرية طبقً ػػا ِ
لقاعػ ػدة التكمف ػػة والعا ػػد؛ حي ػػث اتَّل ػػـ ى ػػذا التح ػػوؿ بالقص ػػور المعرف ػػي بالض ػػرورات
االلتراتيجية المرتبطة بالتعاوف العربي -األفريقي (الجزيرة نت)2015،

قامت مصر بػالتطبيع مػع الكيػاف اإللػ ار يمي ،لػـ يعػد ىنػاؾ مبػرر لمػدوؿ األفريقيػة اللػتمرار
فك ػرة القطيعػػة؛ لػػذا وجػػدنا ىرولػػة أفريقيػػة لمتطبيػػع مػػع تػػؿ أبيػػب ،فػػي مقابػػؿ ت ارجػػع التقػػارب العربػػي
األفريقي ،فوفػؽ بيانػات الخارجيػة اإللػ ار يمية لعػاـ  ،2005لمكيػاف اإللػ ار يمي ع قػات مػع  44دولػة
أخير ،بعد التطبيع مع " ِغينيا" نياية عاـ  .2016وفي المقابؿ ،وجدنا
أفريقية ،وارتفعت ىذه النلبة،
اً

انحلار في القمػـ العربيػة –األفريقيػة ،فبػيف أوؿ قمػة بػيف الجػانبيف ُعقػدت فػي القػاىرة  1977والقمػة
اً
التػػي تمييػػا التػػي عقػػدت فػػي لػػرت  2010ق اربػػة  33عامػػا .وذلػػؾ بلػػبب غيػػاب اإلرادة الليالػػية،
خصوصػا بعػػد تطبيػػع مصػر مػػع الكيػػاف اإللػ ار يؿ وتوقيػع اتفاقيػػة كامػػب ديفيػد معػػو حيػػث انحصػػرت
ً
معػو ا ليػػات ال زمػػة لتفعيػػؿ الع قػة مػػع أفريقيػػا ،وعمػػى الػرغـ مػػف انتظػػاـ ىػػذه القمػـ بعػػد لػػرت ،فػػي
الكويت  2013وغينيا االلتوا ية  ،2016إال َّأنيا لـ تكف َّ
فاعمة ،فقمة ِغينيا االلتوا ية ،عمى لػبيؿ
ػاما عر ًبي ػا عر ًبي ػا؛ بلػػبب وجػػود "الجميوريػػة الصػػحراوية" ،حيػػث َّأيدتػػو مصػػر
المءػػاؿ ،شػػيدت انقلػ ً
وعارضتو دوؿ الخميج ،ما ترتَّب عميو انلحاب وفود عديدة ،وكانت منظمة الوحدة األفريقية قد قبمت
"الجميوريػػة الصػػحراوية" فػػي عضػػويتيا عػػاـ  ،1984وىػػو مػػا لػػار عميػػو االتحػػاد األفريقػػي .وىكػػذا
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أصبحت القمـ العربية األفريقية حاؿ انعقادىا أداة لمخ ؼ العربي العربي ،فض ً عف عدـ ِ
جاذبَّيتيػا

لمطرفيف ،العربي األفريقي .

ومف خ ؿ ذلؾ التطاع الكيػاف اإللػ ار يمي إعػادة االنتشػار فػي القػارة األفريقيػة ،مػع تجديػد

الرؤية واألىداؼ اتجاىيا ،ومف أىـ األلباب لتمؾ الخطوة(:صحيفة الواؽ العرب)2018 ،
 .1االنشداؿ األميركي عف القارة األفريقية

 .2األزم ػػات الماليػ ػة الكبيػ ػرة الت ػػي ضػ ػربت االقتص ػػاد الع ػػالمي ،والت ػػي لي ػػا دور ف ػػي انش ػػداؿ اليي ػػود
األفارقة عف التزاماتيـ تجاه الكيػاف اإللػ ار يمي مػف أجػؿ الحفػاظ عمػى قػوة مؤللػاتيـ الماليػة فػي

أفريقيا.
 .3التحركات الفملطينية عمى اللاحة اإلفريقية الناشطة حيث أصبحت تحركات الر يس الفملطيني
محمػػود عبػػاس فػػي القػػارة اللػػمرار أشػػبو بكػػابوس عمػػى ملػػتقبؿ ع قػػات الكيػػاف اإلل ػ ار يمي مػػع

األفارقة.
المتج ػػددة عم ػػى الل ػػاحة األفريقي ػػة ،والت ػػي تتن ػػوع ب ػػيف الديبمومال ػػية المدربي ػػة
 .4التحرك ػػات العربي ػػة ُ
الناعمة مف أجؿ العودة إلى االتحاد األفريقي ،ويمحقيا التحػالؼ العلػكري (اللػعودي اإلمػاراتي)
في اليمف ،وضـ بعضاً مف الدوؿ األفريقية لمتحالؼ العلػكري اإللػ مي ،باإلضػافة إلػى الرقابػة
أف ُّ
المكءفة لكافة أحداث دوؿ منبع ومصب نير النيؿ ،كما َّ
التوغؿ اإلماراتي
المصرية اللودانية ُ
في القارة عبر االلتءمارات الضخمة.

منذ انتيػار مرحمػة الحػرب البػاردة وظيػور العولمػة ت ارجػع الحضػور والػدور العربػي فػي القػارة
اللػػمرار بػػالرغـ مػػف أف عشػػر دوؿ عربيػػة تقػػع فػػي أفريقيػػا ،ىػػي (الج از ػػر ،المدػػرب ،مصػػر ،وليبيػػا،
واللػػوداف ،وتػػونس ،وموريتانيػػا ،وجػػزر القمػػر ،وجيبػػوتي ،والصػػوماؿ) .واف حػػوالى  71بالما ػػة مػػف

ملاحة الوطف العربي تقع في أفريقيا ،ويعيش  68بالما ة مف العرب في القارة األفريقية ،وكذلؾ َّ
فإف

العرب يتشاطروف مع عشرات الم ييف مف األفارقة ِّ
الديف والءقافة والتاريخ إضػافة إلػى الديموغرافيػة،
كما عانى العرب واألفارقة ك ىما مف االلتعمار الخارجي.

إضافة إلى انشداؿ العرب في احتجاجات الربيع العربي وبمشاكميـ الداخمية ،التػي أبعػدتيـ

عف القارة األفريقية ،التي تشكؿ العمؽ االلتراتيجي لبمف القومي العربي.

ىػػذا الت ارجػػع الػػذي أصػػاب الوجػػود العربػػي فػػي أفريقيػػا ،تعامػػؿ مػػع الكيػػاف اإلل ػ ار يمي بػػذكار

المخمػػص الػػذي لػػوؼ يقػ ِّػدـ
شػػديد ،والػػتدمتو كػػي تقػ ِّػدـ نفلػػيا لػػدى بعػػض الػػدوؿ األفريقيػػة عمػػى َّأنيػػا ُ
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الملاعدة والخبرة والدعـ الػذي تحتاجػو أفريقيػا؛ فتوجيػت أنظػار الػبعض مػف الػدوؿ األفريقيػة إلػى تػؿ

أبيب كواجية بديمة عف العواصـ العربية.

فيما مضى كانت مصر تنظر لمقارة األفريقية عمى َّأنيا واحدة مػف ءػ ث أعمػدة تقػوـ عمييػا

الليالػية االلػتراتيجية الخارجيػػة ،إضػافةً إلػى البعػػد العربػي واإللػ مي ،وكانػػت القػاىرة محػط أنظػػار
القادة األفارقة المناضػموف ألجػؿ تحقيػؽ االلػتق ؿ لبمػدانيـ مػف االلػتعمار حػيف كانػت مصػر تػرتبط

أمػا ا ف
ارتباطاً وءيقػاً بشػعوب القػارة ،وكانػت مصػر تَعنػي الكءيػر ألفريقيػا ،كقػوة ليالػية ومعنويػةّ ،.
طػ ػ ػ ػ ِ
وعي م ػ ػ ػػف أفريقي ػ ػ ػػا لص ػ ػ ػػالح الكي ػ ػ ػػاف اإللػ ػ ػ ػ ار يمي.
فتش ػ ػ ػػيد الق ػ ػ ػػارة انل ػ ػ ػػحاب مص ػ ػ ػػري-عرب ػ ػ ػػي َ

(العاصي)2018،

وخاصػػة بعػػد توقيػػع معاىػػدة الل ػ ـ المص ػرية اإلل ػ ار يمية واالنلػػحاب اإلل ػ ار يمي مػػف شػػبو

جزيػرة لػينار ،ءػـ توقيػع اتفػاؽ "أولػمو" مػع الفملػطينييف عػاـ  ،1993واتفػاؽ اللػ ـ مػع األردف عػاـ

 .1994ومف جانب نخر ،اشتكى األفارقة مف عدـ جدية العػرب بتقػديـ الملػاعدات التػي ُو ِع ُػدوا بيػا
إلػى عػػدـ فعاليػة حركػػة التعػػاوف العربػػي األفريقػػي بعػد النتػػا ج اليزليػػة التػػي أفرزتيػػا ِ
الق َّمػة األفروعربيػػة
عاـ  ،1977كما أبدى اإلل ار يميوف مخاوفيـ مف الليالات الميبية في عيد معمر القذافي ،وخاصػة

بعد االتحػاد اللػوفيتي الػذي ق َّػدـ الػدعـ لعػدد كبيػر مػف الػدوؿ األفريقيػة خػ ؿ مرحمػة الحػرب البػاردة.
ِ
التيارىـ مف الصراعات العربية العربية ،ال ليَّما بعػد توقيػع اتفاقػات
بجانب ذلؾ ،فقد أبدى األفارقة
"كامب ديفيد" ،ليجد األفارقة أنفليـ في حػؿ مػف التضػامف مػع الجانػب العربػي ،حيػث امتػزج كػؿ مػا
لػػػبؽ ليتجػ ػػو األفارقػ ػػة نحػػػو الكيػػػاف اإلل ػ ػ ار يمي لتعػػػويض القص ػػور العربػػػي ،وخاص ػػة بع ػػد انتصػ ػػار

الرألمالية عمى القوى االشتراكية خ ؿ فترة الحرب الباردة(.حليف)2017،
والتي دعمت الكياف اإلل ار يمي لترتيب أولوياتو لوقؼ أي نشاط عربي في المنطقة األفريقية

مف حيث األكءر أىمية ىي بالشكؿ التالي( :العاصي)2018،

 .1االمتداد الفملطيني إلى الكءير مف الدوؿ األفريقية ،وعمى رأليا جنوب أفريقيا.
 .2التدخؿ المصري اللوداني في أحداث جنوب اللوداف وبعض دوؿ حوض النيؿ.
 .3اقتراب الجيشيف اللعودي واالماراتي مف مضيؽ باب المندب.
 .4االلتءمارات االماراتية الضخمة في منطقة جنوب أفريقيا.
 .5عودة المدرب إلى االتحاد األفريقي كقوة عربيػة ناعمػة قػد تُع ّػوض عػف انشػداؿ مصػر بػدوؿ
حوض النيؿ.

91

ولمبحث في خطورة الرفض العربي لمتحركات اإلل ار يمية في القارة األفريقية يتطمب النظر

إلػػى اللػػاحة األفريقيػػة بنػػوع مػػف العق نيػػة ،وبشػػكؿ مختمػػؼ ممػػا ىػػو عميػػو فػػي اللػػاحة العربيػػة ،مػػف
حيث األخذ بعيف االعتبار ما يمي:
 .1الوجػػود اإلل ػ ار يمي فػػي القػػارة األفريقيػػة وم ػرتبط بقػػوى وانظمػػة ليالػػية وماليػػة عالميػػة ،بينمػػا
الدخوؿ العربي ُيمكف وصفو بالفردي وغير متوافؽ عميو بيف جميع العرب.

 .2نليػػة العمػػؿ اإلل ػ ار يمية فػػي أفريقيػػا ُمتقدم ػة وتجػػاوزت الليالػػة والمػػاؿ ،حيػػث وصػػمت إلػػى

مرحمة صناعة ما يحتاجو األفارقة ،وخصوصاً في مجاؿ تكنولوجيا التعديف والمياه والزراعة
واألمف.

 .3التواصػػػؿ اإلل ػ ػ ار يمي مػ ػػع الكنػ ػػا س األفريقيػ ػػة وصػػػؿ إلػػػى مرحمػ ػػة الح ػ ػوار والتوافػ ػػؽ ،بينمػ ػػا
التواصؿ العربي مػا زاؿ مقتصػ اًر عمػى ُملػممي أفريقيػا ،ولػيس بالشػكؿ المطمػوب الػذي يحقػؽ
األىداؼ الليالية العربية.

 .4دا رة حوض النيؿ لما ليا مػف أىميػة محوريػة فػي منظومػة األمػف القػومي العربػي مػف خػ ؿ
مركزيػػة ميػػاه النيػػؿ عمػػى األمػػف المػػا ي لػػدولتيف مػػف أىػػـ وأكبػػر الػػدوؿ العربيػػة ،مءػػؿ مصػػر

يلػػا لمميػػاه ،مػػا يجعػػؿ مػػف التحػػرؾ
واللػػوداف ،حيػػث تمءػػؿ ميػػاه النيػػؿ لممص ػرييف مص ػ ًا
در ر ً
مصدر لمتيديد المباشر لبمف القومي المصري ،واللوداني(.حليف)2117،
ًا
اإلل ار يمي
أمػػا عمػػى ملػػتوى القضػػية الفملػػطينية وقطػػاع غ ػزة ،تبػػدو الصػػورة أكءػػر وضػػوحاً مػػع توجػػو
َّ
الليالة اإلل ار يمية إلى إعادة النظػر فػي التعامػؿ مػع قطػاع غػزة ،فمػف جي ٍػة ،يلػمح االتفػاؽ التركػي

ٍ
بدور في دعـ القطاع .ومػف جيػة أخػرى ،طمػب نتنيػاىو مػف أءيوبيػا الملػاعدة
اإلل ار يمي قياـ تركيا
فػػي اإلفػراج عػػف األلػػرى اإللػ ار يمييف لػػدى حركػػة حمػػاس دور الػػدوؿ األفريقيػػة فػػي مشػػك ت الشػػرؽ

األولط؛ لكف ىذا التوجو اإلل ار يمي ،في إطاره العاـ ،محاولة اللتبداؿ الدور المصري ،وكذلؾ دور
إيراف بأدوار أخرى تمنح الكياف اإلل ار يمي ميز ٍ
ات لياليةً ،وتيدئ مف التوتر عمى حدودىا الجنوبية

(عمر)2016،

وعمػى الػرغـ مػف ىػذه التطػورات ،ال تعمػؿ الليالػة المصػرية ضػمف تحػالؼ إقميمػي واضػح،

يل ػػاند مطالبي ػػا ويع ػ ّػزز مص ػػالحيا ول ػػذلؾ ،ال تب ػػدو إمكاني ػػات الت ػػأءير ف ػػي دوؿ الجػ ػوار األفريقي ػػة أو
العربية مرجحةً في المدى المنظور ،وفي مقابؿ وجود شبكة مف التحالفات فيما بيف الدوؿ األفريقية،

وبػػيف دوؿ الخمػػيج ومنطقػػة الشػػرؽ األفريقػػي واللػػوداف ،مػػا يشػ ِّػكؿ معضػػمةً أمػػاـ الليالػػة الخارجيػػة
المص ػرية وىػػو مػػا أءَّػر عمػػى القضػػية الفملػػطينية وجعميػػا محػػور ءػػانوي ،كمػػا أف التصػػورات التقميديػػة
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التػػي لػػادت عمػػى مػػدى عقػػود لمقضػػية الفملػػطينية لػػـ تعػػد تصػػمح لتفلػػير الليالػػات الراىنػػة ،حيػػث

اعتمدت ،بشكؿ ر يلي ،عمى معيػار الصػراع ،لكػف التديػر الحػالي يقػوـ باأللػاس عمػى ليالػة ممػ

الفراغ الناجـ عف تراجع الليالة العربية وعدـ قدرتيا عمى مجاراة الدور اإلل ار يمي ،ليس فقط نتيجة
ٍ
ٍ
داخمية حادة؛ ولكف بلبب تدير نظرتيا إلى تلػوية الملػألة الفملػطينية
بأزمات
ُمرور البمداف العربية
يكمػف فػي انكمػاش النفػوذ
عبر طرؽ أخػرى غيػر ش ْػف الحػرب ،ولعػؿ التطػور الميػـ فػي ىػذه المرحمػة ُ
العربػػي فػػي كينيػػا وأءيوبيػػا و أوغنػػدا ،وي حػػظ َّأنيػػا شػ ِيدت تحػو ٍ
الت ميمػػة فػػي بنػػار نظميػػا الليالػػية،
ُ
ووصػػمت إلػػى درجػ ٍػة مقبولػ ٍػة فػػي االلػػتقرار الليالػػي ،لػػاعدتيا فػػي بنػػار ع قػ ٍ
ػات ملػػتقرة مػػع الكيػػاف
اإلل ػ ار يمي ،تُم ّكنيػػا مػػف مقاومػػة الضػػدوط العربيػػة ،وىػػو مػػا يػػؤدي إلػػى اخػػت ؿ الع قػػات الليالػػية

لصػػالح الكيػػاف اإلل ػ ار يمي ،وبالت ػالي ،تكػػوف منطقػػة شػػماؿ أفريقيػػا ومصػػر أمػػاـ تحػ ّػديات جديػػدة فػػي
ع قتيا مع تُخوـ أفريقيا "جنوب الصحرار".
وعمى الرغـ مف تصاعد الخلا ر العربية في أفريقيا إالّ َّ
أف طبيعػة التحػديات المشػتركة التػي

ُيو ِ
نوعػػا مػػف التقػػارب والتعػػاوف حتػػى يػػتـ اعػػادة ترتيػػب مصػػالح
اجيُ َ
ونيػػا فػػي المرحمػػة الحالي ػة تتطمػػب ً
الطرفيف في أفريقيا وذلؾ يعود لبلباب التالية( :الجزيرة نت)2017،
 .1انفص ػػاؿ جن ػػوب الل ػػوداف ع ػػف ش ػػمالو ،والتوج ػػو ال ػػدولي نح ػػو تجز ػػة الص ػػوماؿ ب ػػاالعتراؼ
باألجزار الملتقرة فيو وابت ع جنوب الصوماؿ مف جانب جيرانو فيما أُطمؽ عميو االلتعمار
الحميد ،والتوترات بيف العرب والزنوج في موريتانيا ،وكميا مؤشرات تػدؿ عمػى أف واقػع حالػة

أف يفتح المجاؿ وال ًػعا أمػاـ انقلػامات
الفليفلار اإلءنية والءقافية الموجودة في أفريقيا يمكف ْ
مماءمة قد َيلبقيا صراعات ملمحة تيدد حالة اللمـ وااللتقرار اإلقميمي في القارة .
 .2مل ػػتوى اتل ػػاع التح ػػديات والمي ػػددات األمني ػػة المش ػػتركة لمع ػػرب واألفارق ػػة م ػػف خػ ػ ؿ نم ػػو
ظ ػػاىرة اإلرى ػػاب المؤلل ػػة عم ػػى ال ػػتمياـ نم ػػوذج القاع ػػدة ،ولع ػػؿ "بوك ػػو حػػراـ" ف ػػي نيجيري ػػا
وتنظػػيـ "القاعػػدة" فػػي ب ػ د المدػػرب العربػػي نمػػاذج ممءمػػة ليػػذه الظػػاىرة فض ػ ً عػػف ظػػاىرة

القرصنة في شرؽ القارة وتيديد منظومة األمف بالبحر األحمر .

 .3ضػػرورات التعػػاوف االقتصػػادي االحتياجػػات المتبادلػػة الممحػػة لمط ػرفيف العربػػي واألفريقػػي،
وخاص ػػة ف ػػي مج ػػاؿ االل ػػتءمارات الخارجي ػػة ت ػػدفع مل ػػتويات التنمي ػػة الوطني ػػة ،ول ػػد الفج ػػوة

الدذا ية في محاصيؿ ألالية مءؿ القمح والذرة.

اقتصر االىتماـ اإلل ار يمي بمنطقة غرب إفريقيا عمى ٍ
عدد محػدود مػف الػدوؿ؛ ووفقػا لتقريػر

صػػادر عػػف معيػػد الصػػادرات اإللػ ار يمية فػػي العػػاـ  ،2015كشػػؼ أف حجػػـ صػػادرات إل ػ ار يؿ نحػػو
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إفريقيػػا يبمػػم  %1.6فقػػط ،فػػي حػػيف تصػػؿ ال ػواردات مػػف إفريقيػػا إلػػى  ،%0.5مػػا يعنػػى أف الػػتفادة

حجػػـ ملػػتيمكييا  340مميػػوف نلػػمة ،وتمتمػػؾ مقػػدرات اقتصػػادية
إلػ ار يؿ مػػف ىػػذه اللػػوؽ التػػي يبمػػم ْ
ىا م ػػة ومتنوع ػػة مء ػػؿ َمن ػػاجـ ال ػػذىب ،وال ػػنفط ،واأل ارض ػػي الزراعي ػػة ،واليوراني ػػوـ ،والقط ػػف ،والكاك ػػاو،
والػذىب ،والءػروة الحيوانيػػة ،ال تػزاؿ ضػػعيفة ولػـ ـ تكتػ ِ
ػؼ إلػ ار يؿ بػػذلؾ فحلػب ،بػػؿ دعػا «نتنيػػاىو»

إلػػى تنظػػيـ أوؿ قمػػة إل ػ ار يمية ػ ػ إفريقيػػة فػػي تش ػريف أوؿ /أكتػػوبر 2017فػػي توجػػو ،التػػي نلػػت إلييػػا
الر الة الدورية لمنظمة «اإليكواس» أءنار القمة قبؿ األخيرة لممنظمػة التػي ُعقػدت فػي ليبيريػا ،وذلػؾ
عمػػى غ ػرار ِ
القمػػـ األخػػرى كالقمػػة الفرنلػػية ػ ػ األفريقيػػة والقمػػة الينديػػة ػ ػ اإلفريقيػػة ،والقمػػة الصػػينية ػ ػ

اإلفريقية ،والقمة التركية ػ اإلفريقية التي تلعى مف خ ليا ىذه القوى إلػى إحػراز نف ٍ
ػوذ اقتصػادي فػي

أفريقيػػا ،األمػػر الػػذى جعػػؿ بعػػض الصػػحؼ تصػػؼ ىػػذه القمػػة بخػػروج الع قػػات اإللػ ار يمية األفريقيػػة

العمف.
مف اللر إلى َ
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ختاما:
 اف أىمية المحور اإلفريقي في عالمية المقاومة واالنتصار لمقضػية الفملػطينية ال ينبدػي أف
اعيا ونظرة التراتيجية بعيدة المدى ،لذلؾ
يكوف ترفًا فكرًيا أو مفاخرة نرجلية ،لكف ًا
فكر و ً

ّ .1أنػو مػػف الخطػأ التّػػاريخي التعامػػؿ بخفّػة مػػع الحركػات الناىضػػة لمكيػػاف الصػييوني فػػي بمػػداف
خاص ػة ،واالكتفػػار فقػػط بالتنػػاوؿ اإلع مػػي البلػػيط
عامػػة وبإفريقيػػا
ّ
خػػارج المنطقػػة العر ّبيػػة ّ
حقيقيػػة ،وفػػي ىػػذا تنبيػػو إلػػى
عمميػػة
ّ
اللػػاعي إلػػى "م حقػػة" النشػػاط الصػػييوني دوف معالجػػة ّ
ّ
ػي واإللػ مي واإلفريقػػي أمػػاـ اليجػػوـ الصػػييوني المعػػاكس بإفريقيػػا
مخػػاطر االلػػترخار العربػ ّ
الرلػػمية وغيػػر ال ّرلػػمية فػػي التصػ ّػدي لػػو قبػػؿ أف تتحػ ّػوؿ
ودور الكيانػػات العربيػػة واإلفريقيػػة ّ
إفريقيا إلى ملتوطف وصييونػي.

اتيجيا تتمءّػػؿ فػػي الملػػاىمة لمظفػػر بالقضػػية
ّ .2
ػي باعتبػػاره عمقًػػا الػػتر ً
أف أىميػػة المحػػور اإلفريقػ ّ
لمدفاع عف فملطيف وعف األمف القومي العربػػي
الفملطينية والنجاح في تكويف جبية عالمية ّ
ّ
واإلفريقي،مما يتطمّب تشكيؿ محاكـ شعبية إفريقية لج ار ـ العدواف الصييوني اإلرىابي عمػى
فملطيف وفي إفريقيا وأمريكا الجنوبية ،وتفعيػؿ دور المجتمػع المػدني فػي تجػريـ كافػة أشػكاؿ

التطبيػػع مػػع الكيػػاف الصػػييوني ،والضػػدط عمػػى الجيػػات الرلػػمية لمتنصػػيص عمػػى ذلػػؾ فػػي

الرلػػمي لممظػػاىر الخفيػػة مػػف التطبيػػع التجػػاري
جممػػة مػػف القػوانيف التػػي تضػػع حػ ًػدا لمتلػػاىؿ ّ
واالقتصادي والمالي والفكري؛ دوف أف ننلى الدور المتػواط لػبعض المواقػع اإلع ميػة فػي
المشوه لمملألة الفملطينية ،ال ليما الدياب المطمؽ لتجذير الوعي اإلع مػي بعدالػة
التناوؿ
ّ
القضية.
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النتائج:
 .1الدبمومالية الفملطينية لـ تولِّي القارة األفريقية االىتمػاـ الػذي تلػتحقو ،ظنػاً منيػا أف ىػذه الػدوؿ
لدييا موقؼ ءابت وداعـ لمقضية الفملطينية ،وعمى اللػمطة الفملػطينية أف تػدرؾ أف الوضػع قػد

َّ
تدير منذ نياية القرف العشريف؛ لذلؾ يجب تفعيؿ دور اللفارات الفملطينية فػي أفريقيػا ،وعمييػا
يتطمَّب وضع الخطط االلتراتيجية مع العػرب لمواجيػة التمػدد اإللػ ار يمي فػي القػارة اللػمرارَّ .
أف
القضية الفملطينية تحتاج إلى حمفار وأصػدقار دوليػيف ،لػدعـ القػ اررات التػي تصػدر مػف المحافػؿ

الدولية والتصويت لصالح فملطيف

 .2تمء ػػؿ إفريقي ػػا األولوي ػػة ف ػػي لع ق ػػات الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي الدولي ػػة ،خاص ػػة بع ػػد ال ػػتي ر القػ ػوات
اإللػ ار يمية عمػػى أـ الرشػراش الفملػػطينية عمػػى البحػػر األحمػػر واطػ ؽ الػػـ إيػ ت عمييػا ،والتػػي
أصبحت منفذ الكياف اإلل ار يمي عمى البحر األحمر
 .3الػػتيدفت ليالػػة الكي ػاف اإلل ػ ار يمي اإلفريقيػة تحقيػػؽ العديػػد مػػف األىػػداؼ ،فػػي مقػػدمتيا تحطػػيـ

ػاديا وليال ًػيا
ألوار العزلة واختػراؽ الطػوؽ الػذي فرضػتو الػدوؿ العربيػة عميػو ،بعػد قياميػا ،اقتص ً
ودبمومالياً ،وخمؽ عمؽ أفريقي لو يناقض الليالات العربية

 .4انلػػحاب مصػػر والعديػػد مػػف الػػدوؿ العربيػػة مػػف الممػػؼ األفريقػػي فػػتح المجػػاؿ الكي ػاف اإلل ػ ار يمي
لشػػدؿ ىػػذه المكانػة لمػػؿر الفػراغ مػػف خػ ؿ تشػػخيص احتياجػػات القػػارة اللػػمرار ،لبمػػف والتلػػميح
والتدريب والتكنولوجيا في مجاؿ الطاقة المتجددة والري والمشروعات االنما ية.

 .5ال يعد االىتماـ اإلل ار يمي بالقارة األفريقية حديث العيد ،إذ لعى إلى تطبيع ع قاتيا مع الدوؿ
األفريقي ػة منػػذ تأليلػػيا العػػاـ  ،1948لم ػا تتل ػػـ بػػو مػػف أىميػػة الػػتراتيجية وليالػػية واقميمي ػػة،
وخ ؿ ىذه األعواـ ،تفاوت ملػتوى الع قػات مػا بػيف االنقطػاع والتنػامي التػدريجي ،وصػوالً إلػى

الع قات الوءيقة.

 .6كاف اليدؼ الليالػي لمكيػاف اإللػ ار يمي ىػو ضػماف بقا ػو فػي الشػرؽ األولػط داخػؿ حػدود نمنػة
معترؼ بيا دولياً ،والحصوؿ عمى أقصى تأييد ممكف مف الدوؿ لليالاتيا في المحافػؿ الدوليػة،
واقامػػة ع قػػات دبمومالػػية مػػع أكبػػر عػػدد ممكػػف مػػف الػػدوؿ األفريقي ػة مػػف أجػػؿ ترلػػيخ مفيػػوـ
الوجود كدولة ذات ليادة ،وكعضو فاعؿ في المجتمع الدولي

 .7يلعى "الكياف اإلل ار يمي" إلى محاولة التأءير عمى اللموؾ التصويتي لمدوؿ األفريقية في األمـ
المتحدة والمنظمات الدولية األخرى مف أجؿ تأييده وخدمة مصالحو ودعـ مركزه الدولي
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 .8لػػـ تلػػتطع اللػػمطة الفملػػطينية الػػتقطاب الدػػرب األفريقػػي لػػدعـ القضػػية الفملػػطينية بلػػبب عػػدـ
توفر االمكانيات واالنلحاب العربي مف القارة

 .9إف الوجػػود العربػػي فػػي القػػارة األفريقي ػة ىػػو وجػػود مفكػػؾ ووجػػود أحػػادي ،كػػؿ دولػػة تػػدافع عػػف
مصالحيا.

.10

تعاني الدوؿ العربية مف حالة التمزؽ واالنكفار عمػى مشػاكميا الداخميػة ممػا أدى إلػى عػدـ

التأءير عمى دوؿ الدرب األفريقي لدعـ القضية الفملطينية
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المصادر والمراج
اوالً :الكتب العربية:
 .1ابػراىيـ عرفػػات ،دالالت التحػػرؾ اإلل ػ ار يمي فػػي إفريقيػػا ،معيػػد البحػػوث والد ارلػػات العربيػػة،
القاىرة2010 ،

 .2أحمػ ػػد ،اريػ ػػج ،توجيػ ػػات الليالػ ػػة الخارجيػ ػػة "اإلل ػ ػ ار يمية" تجػ ػػاه القػ ػػارة األفريقيػ ػػة "النمػ ػػوذج
األءيوبي" ،المركز الديمقراطي العربي2016 ،
 .3اييـ عماد ،أءر العوامؿ االقتصادية في صنع الليالة الخارجية اإلل ار يمية ،مكتبػة الشػروؽ
الدولية ،القاىرة2009 ،
 .4الحريري جالـ ،الليالة الخارجية اإلل ار يمية تجاه أفريقيا ،الممؼ االلتراتيجي الصادر عف
مركز القدس لمدرالات الليالية ،عماف .2004

 .5حلنيف ،ار د ( :)2017الليالة اإلل ار يمية في أفريقيا ،دار ابف رشد لمنشر ،بيروت
 .6الزعبػػي حممػػي ،مخػػاطر التدمدػػؿ الصػػييوني فػػي إفريقيػػا( ،الكويػت ،كاظمػػة لمنشػػر والتوزيػػع،
المؤللة الجامعية لمدرالات والنشر والتوزيع)1985 ،
 .7الطويؿ ،اماني ،األمف الما ي فػي حػوض النيػؿ إشػكاليات التنميػة وااللػتقرار ،د .أيمػف عبػد
محررا ،مركز األىراـ لمدرالات الليالية وااللتراتيجية ،القاىرة .2012
الوىاب
ً

 .8ظػاىر جالػـ ،أفريقيػا مػا ورار الصػحرار مػف االلػتعمار إلػى االلػتق ؿ ،القػاىرة :المكتػب
المصري لتوزيع المطبوعات ،ب ت ف.

 .9عبد الرحمف عواطؼ ،إل ار يؿ وافريقيا 1948ػ ،1985القاىرة ،دار الفكر العربي 1985
 .10فياض ىاشـ نعمة ،نيجيريا درالة في المكونات االجتماعية االقتصادية ،المركز العربػي
لببحاث والدرالات ،2016 ،ط.1

 .11الكيالي عبد الوىاب  -المطامع الصييونية التولعية  -مركز األبحاث 1966
 .12ىاروف محمد ،الشعر العربي الحديث في تشاد رواده واتجاىاتو ،ط2016/1ـ ،القاىرة.
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ثانياً :الرسائل العممية:
 .1لت الجيؿ لميماف زيػف الػديف ،األءػر الييػودي عمػى الع قػات االقتصػادية العربيػة األفريقيػة
(المدرب – أءيوبيا  -جنوب إفريقيا) الفترة (1948ـ – 1973ـ)( ،ماجلتير)2004 ،ـ.

 .2لمر ،إبراىيـ محمد إبراىيـ ،الليالػة الخارجيػة اإللػ ار يمية تجػاه منطقػة القػرف األفريقػي منػذ

عػػاـ  ،2001-1990رلػػالة ماجلػػتير ،كميػػة االقتصػػاد والعمػػوـ الليالػػية ،جامعػػة القػػاىرة،
2006

 .3شقمية ،نا ؿ" ،الليالة الخارجية "اإلل ار يمية" تجاه منطقة القرف األفريقػي وأءرىػا عمػى األمػف
القومي العربي ،"2011-1991 :رلػالة ماجلػتير ( غػزة :كميػة االقتصػاد والعمػوـ االداريػة،
جامعة األزىر)2013 ،
 .4عػػادؿ مولػػاوي :ع قػػة المدػػرب مػػع إفريقيػػا جنػػوب الصػػحرار بعػػد انتيػػار القطبيػػة الءنا يػػة،
الرباط ،أطروحة دكتوراه2002 ،ـ ،جامعة محمد الخامس – الرباط.

ثالثاً :المجالت والدوريات:
 .1أبو عواد ،عماد ،التوجو اإلل ار يمي لمقارة اللمرار ...المداخؿ والمطامع ،مركز رؤية لمتنمية
اللياليةhttp://www.vision-pd.org/AR/Articles/Article12 ،2016،

 .2حجاجي،أحمػػد" ،نظ ػرة ل ػريعة عمػػى تػػاريخ الع قػػات العربيػػة األفريقيػػة" ،فػػي :ص ػ ح لػػالـ
زرنوقػػة مشػػرؼ ،العػػرب وأفريقيػػا فيمػػا بعػػد الحػػرب البػػاردة( ،جامعػػة القػػاىرة :كميػػة االقتصػػاد
والعموـ الليالية) ،مركز بحوث ودرالات الدوؿ النامية2000 ،

 .3حمدي،حلػػف ،الع قػػات اإلل ػ ار يمية األفريقيػػة فػػي عػػالـ متديػػر :رؤيػػة عربيػػة ،مجمػػة شػػؤوف
عربية ،العدد  ،107لبتمبر أيموؿ 2001

 .4د .ل ػػامح إل ػػماعيؿ( :)2019مح ػػددات الليال ػػة اإللػ ػ ار يمية تج ػػاه أفريقي ػػا :رك ػػا ز الييمن ػػة
والنفوذ ،االءنيف  09ديلمبر 2019
 .5لالـ ،عػ ر" ،إلػ ار يؿ والقػرف األفريقػي :المنطمقػات االلػتراتيجية وانمػاط التحػرؾ" التعػاوف،
المجمد ( ،)10العدد(1995 ،)39
 .6لػروري ،عبػد الناصػر" ،الليالػة "اإللػ ار يمية "تجػاه أفريقيػا (جنػوب الصػحرار) بعػد الحػرب
الباردة" ،في مجمة جامع الخميؿ لمبحوث( ،القدس :جامعة الخميؿ لمبحوث ،المجمد  ،5العدد

)2010 ،2
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 .7شافعي ،حلف ،درالة لماذا نجحت إيكواس في تلوية جامبيا ،موقع قرارات إفريقية ،مػارس
2018

 .8شقورة ،عماد ،ال ار يؿ ػ أفريقيا فصؿ جديد مف لفر الخروج ،شػ وف فملػطينية ،ع(18شػباط
)1973

 .9شػػمعة ،م ػػي ،نيجيري ػػا والػ ػ ار يؿ ،م ػػف االقتص ػػاد إل ػػى االم ػػف الي ػػدؼ واح ػػد ،مجم ػػة الد ارل ػػات
الفملطينية ،مجمد  ،15ع 2004 ،57
 .10العاصي ،حلف ،ابعاد االختراؽ اإلل ار يمي لمقارة اللودار ،مجمة باحث لمدرالات.2004،
 .11عبػد الػرحمف قػدوري ،الجػذور التاريخيػة لمع قػات المتبادلػة بػيف شػماؿ وغػرب أفريقيػا،
اللاورة لمدرالات االنلانية واالجتماعية ،العدد األوؿ :ديلمبر 2015

 .12عودة عبد المالؾ ،قضػايا الع قػات العربيػة األفريقيػة والػتراتيجية مقاربتيػا ،مجمػة الليالػة
الدولية ،نيلاف  ،2002العدد رقـ .148
 .13المبػػارؾ ،أحمػػد ،الع قػػات العربيػػة األفريقيػػة ،مجمػػة الملػػتقبؿ العربػػي ،العػػدد  ،311ينػػاير
2005
 .14محمد ،حالـ يونس ،الليالػة الخارجيػة اإللػ ار يمية تجػاه أفريقيػا بعػد انتيػار الحػرب البػاردة
(أءيوبيا نموذجاً) ،مجمة العموـ الليالية ،2007،العدد  11مجمة

رابعاً :المؤتمرات والندوات والتقارير:
 .1الشػػافعي ،ألفػػت ،التدمدػػؿ اإلل ػ ار يمي فػػي أفريقيػػا ،مركػػز د ارلػػات الملػػتقبؿ بجامعػػة ألػػيوط،
ورقة عمؿ في المؤتمر اللنوي اللادس ،القاىرة  12 - 10أبريؿ 2007ـ.

 .2شبانة ،ايمف" ،،الع قات األفريقية "اإلل ار يمية"" ،في التقرير االلتراتيجي األفريقػي -2001
( ،2002القاىرة :معيد البحوث والدرالات األفريقية ،جامعة القاىرة)2003 ،

 .3مركز الزيتونة لمدرالات تقدير التراتيجي  ،102أب 2017
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خامساً :المواق االلكترونية:
 .1ولي ػػد ،محم ػػود ،التدمد ػػؿ اإللػ ػ ار يمي ف ػػي الق ػػارة الل ػػمرار .أءيوبي ػػا د ارل ػػة حال ػػة،2012،مرك ػػز
الجزيرة لمدرالات https://cutt.us/Mt3cr

 .2إبػراىيـ ،العابػػد ،ليالػػة إلػ ار يؿ الخارجيػػة ،د ارلػػات فملػػطينية ،مركػػز األبحػػاث والليالػػات،
بيروت1968

 .3ابػ ػػو عػ ػػامر ،خميؿ،الكومانػ ػػدوس اإلل ػ ػ ار يمي فػ ػػي إفريقيػ ػػا ...فمػ ػػا ىػ ػػي الخطػ ػػة اإلل ػ ػ ار يمية؟،
 https://cutt.us/nNN1aموقع المياديف االلكتروني
 .4إل ار يؿ أكبر مصدر لمطا رات بدوف طيار في العالـ ،تقرير ،موقع القدس العربي،2013 ،
https://cutt.us/qW526
 .5ال ار يؿ صديؽ دوؿ أفريقيا الجديد ،قناة https://p.dw.com/p/2pOX ،2017 ،DW
 .6الماعيؿ لامح http://hadfnews.ps/pos
 .7االمير ليدي الولد أحمد ،إل ار يؿ في أفريقيا :التمدد في ظؿ التخاذؿ العربي،2019 ،
الجزيرة نت،

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2019/01/190103103841361.

html

 .8أىػػداؼ الكيػػاف اإلل ػ ار يمي مػػف التوغػػؿ فػػي غػػرب أفريقيػػا،موقع الوقػػت االلكترونػػي،2015 ،
https://cutt.us/tiP90
 .9بابكور ،عمر لالـ عمر التضامف العربي اإلفريقي تجاه القضية الفملطينية -1947
1981ـ ،جامعة أـ القرى نق ً عف www.soltan-
sat.com/vb/shothead.php?t=1318

 .10بف لالـ عبد الحميد /http://mubasher.aljazeera.net
 .11بػوفراش ػ يعقػوب ػ باحػث فػي العمػوـ الليالػية الدوليػة ،جامعػة الج از ػر ،الليالػة الخارجيػة
اإلل ػ ػ ار يمية تجػ ػػاه دوؿ القػ ػػارة األفريقيػ ػػة المركػ ػػز الػ ػػديموقراطي العربػ ػػي ،عػ ػػاـ،2017
https://democraticac.de/?p=43277
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 .12البيومي ،أحمد،الع قات األفريقية اإلل ار يمية ،خطر متصاعد يطػارد العػرب .موقػع أفريقيػا

اليػػوـ 20 ،أكتػػوبر http://www.africaalyom.com/web/Details/4185- 2011
2/news.htm

 .13ءابػػ ػ ػ ػ ػػت ،أحمػػ ػ ػ ػ ػػد،جوانب الص ػ ػ ػ ػ ػ ػراع العربػ ػ ػ ػ ػ ػػي اإلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار يمي ومجاالتػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،الجزي ػ ػ ػ ػ ػ ػرة نػ ػ ػ ػ ػ ػػت
https://cutt.us/9Rvvr

 .14جػػابر ،صػ ح الػػديف دبمومالػػية التنميػػة" :بيكػػا" الفملػػطينية مقابػػؿ "ماشػػاؼ" اإللػ ار يمية،
https://www.prc.ps

 .15جالو ،أمد ممد،دولة ما بعد االلتعمار في أفريقيا (حالة نيجيريا) ،2016،قرارات افريقيػة،
https://cutt.us/UrzWp

 .16جامع ،محمد مصطفي ،كاتب لوداني ميتـ بالشؤوف اإلفريقية ،لماذا تلعى "إل ار يؿ" إلى
تعزيز حضورىا أفريقيا ،2017 :موقع نوف بولت،

https://www.noonpost.com/content/20971

 .17جدوع ،أحمد 31 ،أكتوبرhttps://masralarabia.net2016 ،
 .18الجعيفػي صػداـ يولػؼ المممكػة العربيػة اللػعودية فػي القضػية الفملػطينية 2002-1991
د ارل ػ ػ ػ ػ ػ ػػة تاريخي ػ ػ ػ ػ ػ ػػة دار المعت ػ ػ ػ ػ ػ ػػز لمتوزي ػ ػ ػ ػ ػ ػػع ،الطبع ػ ػ ػ ػ ػ ػػة األول ػ ػ ػ ػ ػ ػػى ،2016 ،ص 68-67
 https://maannews.net/Content.aspx?id=942921حلف العاصي
 .19الجوار ،امنية ،حلف برس ،2019،الجماعات الدينية الييودية عػيف إلػ ار يؿ فػي إفريقيػا،
http://algiwarpress.com/news/news.aspx?id=6937
 .20جوىانلبرغ  /االناضوؿhttps://www.aa.com.tr/ar
 .21الجويني ميا ،الربيع اإلل ار يمي في إفريقيا،2017 ،
https://arabic.euronews.com/2017/10/21/expanding-africa-israelties

 .22حمدي ،عبد الرحمف https://www.qiraatafrican.com/home/new
 .23حمػػ ػ ػػدي ،عبػ ػ ػ ػػد الػ ػ ػ ػػرحمف الجزي ػ ػ ػ ػرة نػ ػ ػ ػػت ،الييوديػ ػ ػ ػػة الل ػ ػ ػػودار واوىػ ػ ػ ػػاـ العػ ػ ػ ػػودة.
https://cutt.us/9An9k
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 .24دنيا الوطف

https://pulpit.alwatanvoice.com/articles/2007/07/06/95653.html

 .25الدىاف ،كريمة ،نيجيريا ترلؿ  100شاب لمتدريب عمى الزراعة في إل ار يؿ ،موقع المبتدأ
االلكتروني https://www.mobtada.com/details/202209

 .26دوؿ إفريقيػ ػ ػ ػ ػػة تلػ ػ ػ ػ ػػتجيب طمػ ػ ػ ػ ػػب إل ػ ػ ػ ػ ػ ار يؿ عػ ػ ػ ػ ػػدـ التصػ ػ ػ ػ ػػويت لفملػ ػ ػ ػ ػػطيف فػ ػ ػ ػ ػػي األمػ ػ ػ ػ ػػـ
المتحدة https://books.google.ps/book https://samanews.ps/ar/post
 .27ذيبػ ػاف ،أحم ػػد ،التدمد ػػؿ اإللػ ػ ار يمي ف ػػي إفريقي ػػا https://cutt.us/hrzm9 ،موق ػػع الػ ػرأي
اإلخباري
 .28رمػػزي ،بػػارود ( :)2019القضػػية الفملػػطينية والتدمدػػؿ اإلل ػ ار يمي فػػي أفريقيػػا مقػػاؿ نشػػر
اللبت ٕٓ يوليو http://www.akhbar-alkhaleej.com ، - 01:00ٕٓٔ٢

 .29لػ ػػعودي ،أميمػ ػػة القضػ ػػية الفملػ ػػطينية ..قضػ ػػية كػ ػػؿ العػ ػػرب األحػ ػػد 06 ،مػ ػػايو - 2018
 10:41ص

 .30لميماني ،ىيءـ ،الػ ار يؿ تواصػؿ الدػزو النػاعـ إلفريقيػا لكػف طريقيػا لػيس مفرو ًشػا بػالورد،
لالػ ػػة بولػ ػػتhttps://www.sasapost.com/when-israel-rode- 2017،

southward/

 .31الليد ،أحمد رفعت بالوءا ؽ" :إل ار يؿ" تخترؽ أفريقيا" مف الءقافة ..إلى األمف مرو اًر
باالقتصاد" ،2003 ،موقع العرب نيوز

http://alarabnews.com/alshaab/GIF/06-06-2003/Refaat.htm
 .32شافعي ،بدر العرب وال ار يؿ في أفريقيا ..الع قات الوالعة والقمة "المؤجمة"،موقػع العربػي
الجديدhttps://www.alaraby.co.uk/opinion/2017/10/14

 .33صػادرات إلػ ار يؿ العلػكرية نحػو غػرب أفريقيػا تتضػاعؼ ،تقريػر ،الجزيػرة نػت،2014 ،
https://cutt.us/vEhwH

 .34صػػحيفة الشػػروؽ ،التػػدخؿ اإلل ػ ار يمي فػػي غػػرب أفريقيػػا ،نشػػر فػػي :الخمػػيس  3أكتػػوبر
 8:20 - 2019ـhttps://www.shorouknews.com/columns/view.aspx

ود الدوؿ األفريقي
 .35صحيفة ألواؽ العرب ( :)2018مواجية إل ار يمية -عربية لكلب ّ

114

 .36صحيفة االيماف ،إل ار يؿ في أفريقيا :التمدد في ظؿ التخاذؿ العربي كانوف الءاني - 19
https://www.alimantv.com/article/1717 16:30

 .37العاصي حلف،الع قات الفملطينية -اإلفريقية في عالـ متحوؿ األحػد  27مػايو | 2018
http://hadfnews.ps/post/42005،10:42

 .38العاصي ،حلف فملطيف في التجاذبات اإلفريقية-اإلل ار يمية2018-03-17 ،
 .39العاصػػي ،حل ػػف فمل ػػطيف ف ػػي الع قػػات اإلفريقي ػػة-اإللػػ ار يمية مق ػػاالت،2018-03-31
https://www.al-ayyam.ps/ar_page.php

 .40عبػػػد الدنػ ػػي ،ل مة،إل ػ ػ ار يؿ عمػ ػػى الجبيػ ػػة اإلفريقيػ ػػة د ارلػ ػػة فػ ػػي الع قػ ػػات اإلل ػ ػ ار يمية-
األفريقي ،موقع منظمة التحرير الفملطينية https://cutt.us/zjNgq

 .41عب ػ ػ ػ ػػد الدن ػ ػ ػ ػػي ،لػ ػ ػ ػ ػ مة نيجيري ػ ػ ػ ػػا والف ػ ػ ػ ػػرص اإلفريقي ػ ػ ػ ػػة الض ػ ػ ػ ػػا عةhttp://www.al- ،
2019،ayyam.ps/ar_page.php?id=13207bbay320895930Y13207bba
 .42عبػػد المطيػػؼ ،لػػعيد ،2017 :،الجزي ػرة نػػت ،دوافػػع ملػػاعي إل ػ ار يؿ لمعػػودة إلػػى إفريقيػػا،
https://cutt.us/NSnLU
 .43عبػػد المالػػؾ ،لػػيدي ولػػد ،التدمدػػؿ-اإلل ػ ار يمي فػػي غػػرب إفريقيػػا الػػدوافع واألدوات ،الجزي ػرة
نت https://cutt.us/qfrpN

 .44الع ليhttps://www.aljazeera.net/news
 .45عنػػاف عمػػاد ( :)2017إل ػ ار يؿ" تواصػػؿ تمػػددىا فػػي غػػرب إفريقيػػا ..فمػػاذا عػػف رد الفعػػؿ
العربي ،نشر بتاريخ 21/08/2017
اإللر يمي في إفريقيا ومخػاطره عمػى األمػف
ا
 .46غازي ،دحماف كاتب لوري ،2008 ،التدمدؿ
العربي ،الجزيرة نتhttps://cutt.us/VCQvA ،

 .47قنصػػوة صػػبحي :نيجيريػػا ..قضػػايا وتحػػديات التعػػايش فػػي مجتمػ ِػع تعػػددي ،عمػػى الػرابط:
https://cutt.us/a6HlW

 .48محم ػػود ،أحم ػػد الل ػػوداف ،تط ػػور الع ق ػػات اإللػ ػ ار يمية األفريقي ػػة ،2018،قػ ػرارات افريقي ػػة
https://cutt.us/PFXBY

115

 .49منصور ،رياض،نتنياىو يفتح بوابة الخروج الجنوبيػة إللػ ار يؿ ج ًػوا وبح ًػرا ،جريػدة الدلػتور
األردنية ،العدد رقـ  -16036األحد  4نذار .2012
 .50ميرفػ ػ ػ ػػت ،عػ ػ ػ ػػوؼ «تحتػ ػ ػ ػػا ُؿ عمػ ػ ػ ػػى الحظػ ػ ػ ػػر» :إل ػ ػ ػ ػ ار يؿ ..ار ػ ػ ػ ػػدة بيػ ػ ػ ػػع الل ػ ػ ػ ػ ح لػ ػ ػ ػػدوؿ
الن ازع ػ ػػات ،2017،لال ػ ػػة بول ػ ػػتhttps://www.sasapost.com/israeli-arms- ،
supply/

 .51النعامي ،صالح ،مؤتمر إل ار يؿ ػ إفريقيا " لتحليف اختراؽ القارة اللمرار 8 ،أغلطس
 ،2017العربي الجديد

https://www.alaraby.co.uk/politics/2017/8/8/%D9%85%D8%A4%D

8%AA%D9%85%D8%B1-

 .52نيى ،خمؼ http://hadfnews.ps/pos
 .53الدػ ػ ػ ػ ػ ػػار القمػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلفريقيػ ػ ػ ػ ػ ػػة اإلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار يمية فػ ػ ػ ػ ػ ػػي توغػ ػ ػ ػ ػ ػػو ،بوابػ ػ ػ ػ ػ ػػة إفريقيػ ػ ػ ػ ػ ػػا اإلخباريػ ػ ػ ػ ػ ػػة،
https://cutt.us/xI7hf

 .54قػ ػ ػػوي بوحنيػ ػ ػػة ،شػ ػ ػػركات األمػ ػ ػػف الخاصػ ػ ػػة فػ ػ ػػي إفريقيػ ػ ػػا :أذرع علػ ػ ػػكرية لمعولمػ ػ ػػة2015،
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2015/04/2015412844169456

.html

 .55لمزيد مف التفصي ت حوؿ مواقؼ الدوؿ اإلفريقية مف حرب عاـ 1967ـ انظػرAfrica :
. 1967،Research Bulletin. July 15

 .56مػػا ورار صػػفقات األلػػمحة اإلل ػ ار يمية لبنظمػػة الدكتاتوريػػة والظ ميػػة،2015 ،شػػبكة اريػػة
االع مية https://www.raya.ps/news/911003.html

 .57محمد لعيد ،الدبمومالية اإلل ار يمية في إفريقيا إلى أيف؟ مركز الل ـ لمءقافة الدبمومالية،
http://www.siironline.org/alabwab/diplomacy-center/037.html
 .58محمد،عبػػد العمػػيـ ،أىػػداؼ الليالػػة اإللػ ار يمية فػػي إفريقيػػا،2017،موقػػع البيػػاف اإلمػػاراتي،
https://www.albayan.ae/opinions/articles/2017-09-07-1.3041852
 .59محم ػػد مػ ػػروة ،2018 ،أبرزىػ ػػا الخم ػػور والتمػػػر ..باألرق ػػاـ الص ػػادرات اإلل ػ ػ ار يمية تخت ػ ػرؽ
العالـ ،موقع فيتو المصري اإلخباري https://www.vetogate.com/3299166

116

 .60محيي محمود ،خطة إل ار يؿ الختراؽ نيجيريا بحجة "الملاعدات األمنية" .تؿ أبيب ترلؿ
فرقة "كوماندوز" لمكافحػة اإلرىػاب بأبوجػا خػ ؿ  24لػاعة لتحريػر "الفتيػات المختطفػات"..
ويػديعوت :الع قػػات األمنيػػة بػيف البمػػديف وطيػػدة منػػذ  ،1993موقػع اليػػوـ اللػػابع المصػػري،

https://cutt.us/R0goH ،2014

 .61ممػ ػ ػ ػ ػ ػػدوح مبػ ػ ػ ػ ػ ػػروؾ» جػ ػ ػ ػ ػ ػػار تحػ ػ ػ ػ ػ ػػت عن ػ ػ ػ ػ ػ ػواف «الدػ ػ ػ ػ ػ ػػزو اإلل ػ ػ ػ ػ ػ ػ ار يمي لدػ ػ ػ ػ ػ ػػرب إفريقيػ ػ ػ ػ ػ ػػا
https://www.shorouknews.com
 .62مولػػوعة مقاتػػؿ ،نقػ ً عػػف مؤللػػة الد ارلػػات الفملػػطينية "القػرار رقػػـ  3379قػ اررات األمػػـ

المتحدة بشأف فملطيف  ،1981-1975بيروت ط  1عػاـ  ،1994مػج  2ص . 10 - 9
https://arabvoice.com

 .63موقع و ازرة الخارجية اإلل ار يمية2013،
https://mfa.gov.il/MFAAR/InnovativeIsrael/SciencesTechnologyAnd

Midicine/Pages/Israels-airplains-with-no-pilot.aspx

ػر يمية لبنػػار محػػور ملػػاند فػػي غ ػزة إفريقيػػا ،العربػػي الجديػػد،
 .64نعػػامي صػػالح ،محػػاوالت إلػ ا
https://cutt.us/TwFpu 2017

يخيػ ػ ػا
 .65نديلػ ػػاف ،ايلػ ػػياكا ونخ ػ ػػروف ،2006 ،إل ػ ػ ار يمي إفريقيػ ػػا مل ػ ػػار بارغمػ ػػاتي يكمػ ػػؿ تار ً
وال لتقرارhttps://cutt.us/w49pI ،

 .66نيى خمؼ( :)2017وداعا لمعرب في أفريقيا؟ كيؼ احتمت الدولة الصييونية الفراغ
و مف الملؤوؿ؟ وداعاhttps://www.raialyoum.com/index.php ،
 .67ن ػ ػواؼ الػ ػػزرو :ىػ ػػؿ يعػ ػػاد االعتبػ ػػار لمق ػ ػرار  :3379الصػ ػػييونية حركػ ػػة عنص ػ ػرية..
https://www.raialyoum.com

 .68نيجيريػ ػػا :إل ػ ػ ار يؿ حميػ ػػؼ ر ػ ػػيس فػ ػػي قتالنػ ػػا ضػ ػػد «بوكػ ػػو ح ػ ػراـ» ،قنػ ػػاة ال ػ ػرأي الكويتيػ ػػة
https://cutt.us/ODCGi

المعنية بتولػيع
 .69و ازرة االقتصاد اإلل ار يمية 700،مميوف دوالر بانتظار الشركات اإلل ار يمية
ّ
صػ ػ ػ ػ ػػادراتيا إلفريقيػ ػ ػ ػ ػػا https://www.gov.il/ar/departments/news/export-to-
8africa-incentives-oct-201

117

، الحيػ ػػاة المندنيػ ػػة، وزرار الخارجيػ ػػة العػ ػػرب لمتصػ ػػدي لممخططػ ػػات اإلل ػ ػ ار يمية فػ ػػي إفريقيػ ػػا.70
. bit.ly/2RXGdC92019/3/6

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/449795D8-9C7A- .71
413B-8CE9-B863C5BB9BE8

first Israeli PM to do so in 50 years. ،Netanyahu to visit Africa .72
bit.ly/2KulPmZ
September 23). Israel’s ties with Kenya ، P. (2013،MARTIN

.73

go back a long way. Retrieved from The Globe and

Mail: https://www.theglobeandmail.com/news/world/israels-tieswith-kenya-go-back-a-long-way/article14490379/

Israel’s diplomatic thrust into Africa spearheaded by military training .74
https://www.timesofisrael.com/israels-diplomatic-thrust-into-africa/spearheaded-by-military-training
Netanyahu to fly to Chad to announce resumption of diplomatic relations
.75
https://www.timesofisrael.com/netanyahu-to-fly-to-chad-to-announce76. Voire: Thierry Oberlé، Israël peut-il réussir son retour en Afrique? Le Figaro،
Publié
le
16/12/2018،
visité
le
28
decembre
2018،
https://www.lefigaro.fr/international/2018/12/16/0100320181216ARTFIG00120-israel-peut-il-reussir-son-retour-en-afrique.php

: المراج العبرية:ًسادسا
 يحاوؿ تدمير و ازرة الخارجية: (ليبرماف ولبيد ضد نتنياىو.)2016 ،29 (شباط. أزوالي.1
L-،7340،: http://www.ynet.co.il/articles/0اإلل ار يمية) احرونوت

00.html،4772335
 الصادرات: http://www.globes.co.il/news/article.aspx?did=1000877325 20
 االىمية االستراتيجية:اإلسرائيمية

) (ىكذا كوماندوز حماس ىرب صواريخ إلى غزة. شمعوف افيجرف.3
https://www.mako.co.il/pzm-magazine/Articlece261c951660a41006.htm
: http://www.mako.co.il/pzm-magazine/Article- ماكو.4
ce261c951660a41006.htm

118

 أظيرhttps://www.haaretz.co.il/news/education/1.1716568 ، ىسرتس.5
 إل ار يؿ تدعـ طاغتيا:اإلرتيريوف

: الكتب االجنبية:ًسابعا
1. Baffour Ankoma، "Let us Recognize Israel"، New African، October
1988، p16
2. Benyamin، Nemberger، Israel’sRealations with the third world(19482008)،The S.Daniel Abraham Centerfor International and the
Regional Studies، Octobre،2009.P9
3. Ibrahim Gambari، "The Role of Religion in National Life:
Reflections on Recent Experiences in Nigeria،" in Religion and
National Integration in Africa، edited with an Introduction by John
O. Hunwick Illinois، Evanston: Northern University Press، 1992)،
pp. 85-99
4. joel Peters، Israel and Africa، The Problematic Friendship (British
(9) Academic Press an imprint of I.B. Tauris، 1992)، p. 180
5. Nadelmann،Ethan A.Israel and Black Africa:a Rapprochement?the
journal of modern African studies،Vol.19،No2.1981
6. Oded،Arye،Africa in Israeli Foreign Policy-Expectations and
Disenchantment:Historical
and
Diplomatic
Aspects،Israel
studies،volume 15،number3،Fall2010.
7. Samuel Decalo، "Africa and the U.N. Anti-Zionism Resolution"،
Cultures et Development، 8،1976، pp. 89 – 117.
8. U.N. Chronicle، December 1975، 38، 39.
9. United Nations، General Assembly، Official Records، Fifth
Emergency Special Session. New York، 1967.

119

املالحق

111

التصويت اإلفريقي عمى قرار مساواة اإلسرائيمية بالعنصرية 1411م ()un.chronicle 1975 39

تأييد ()02

معارضة ()5

امتناع 20

بوروندي

إفرٌقٌاالوسطى

بوتسوانا

الكامٌرون

كوتدٌفوار

الجابون

كٌبفرد

لٌبٌرٌا

غانا

تشاد

ماالوي

كٌنٌا

الكونغو

سوازٌالند

لٌسوتو

بنٌن



مورٌشٌوس

غٌنٌااالستوائٌة



سٌرالٌون

غامبٌا



توجو

غٌنٌا



بوركٌنافاسو

غٌنٌابٌساو



زائٌر

مدغشقر



زامبٌا

مالً



أثٌوبٌا

موزمبٌق





النٌجر





نٌجٌرٌا





رواندا





ساوتومً





السنغال





تنزانٌا





أوغندة





111

قرار الجمعية العامة اعتبار اإلسرائيمية عنصرية:
قـــرار رقـــم ( 2214الـــدورة  )22بتـــاريخ  12نـــوفمبر /تشـــرين الثـــاني 1411م الـــذي يقـــر بـــأن

اإلسرائيمية شكل من أشكال العنصرية:

لصالح القرار  73دولة ،بينما صوتت  35دولة ضد ،وامتنعت  32دولة عف التصويت.
نص الق ارر:
بااللػػتناد إلػػى ق ػ اررات لػػابقة أصػػدرتيا المنظمػػة عػػاـ  1963داعيػػة إلػػى القضػػار عمػػى كػػؿ

أشػػكاؿ التمييػػز العنصػػري ،وقرارىػػا عػػاـ  1973الػػذي أدانػت فيػػو فػػي جممػػة أمػػور التحػػالؼ ا ءػػـ بػػيف
العنصرية واإلل ار يمية ومعتمدة عمى مػا صػدر مػف دورة رؤلػار دوؿ وحكومػات الوحػدة األفريقيػة فػي

أغلطس  1975والذي رأى أف:

النظاـ العنصري الحاكـ في فملطيف المحتمة والنظاميف العنصرييف الحاكميف في زيمبابوي

وجنػػوب أفريقيػػا ترجػػع إلػػى أصػػؿ الػػتعماري مشػػترؾ ،وتشػػكؿ كيانػا كميػػا ،وليػػا ىيكػػؿ عنصػػري واحػػد
وترتبط ارتباطا عضويا في ليالتيا الرامية إلى إىدار كرامة اإلنلاف وحرمتو.

وك ػػذلؾ اإلع ػ ػ ف الليالػ ػػي والػ ػػتراتيجية تػػػدعيـ الل ػػمـ واألمػػػف ال ػػدولييف وت ػػدعيـ التضػػػامف

والملاعدة المتبادلة فيما بيف دوؿ عدـ االنحياز المذيف تـ اعتمادىما فػي مػؤتمر وزرار خارجيػة دوؿ
عدـ االنحياز في أغلػطس  1975والمػذيف أدانػا اإللػ ار يمية بوصػفيا تيديػدا لملػمـ واألمػف العػالمييف
وطمبا مقاومة ىذه األيديولوجية العنصرية اإلمبريالية

الرد اإلسرائيمي
في خطابو لمجمعية العامة لبمـ المتحػدة فػي نفػس اليػوـ 10 ،نػوفمبر  ،1975قػاؿ اللػفير
اإلل ار يمي لدى األمـ المتحدة حاييـ ىرتلوغ:
"ألػػتطيع أف أشػػير بفخػػر إلػػى الػػوزرار العػػرب الػػذيف خػػدموا فػػي حكػومتي؛ إلػػى نا ػػب الػػر يس
العربي في مجملي التشريعي؛ إلى الضباط والرجاؿ العرب الذيف يخدموف بإرادتيـ في قوات الشرطة

ييودا؛ إلػى م ػات ا الؼ مػف العػرب مػف كػؿ انحػار الشػرؽ األولػط
وحرس الحدود ،ويقودوف
جنودا ً
ً
الذيف يتزاحموف في مػدف الكيػاف اإللػ ار يمي كػؿ عػاـ؛ إلػى ا الؼ مػف العػرب مػف كػؿ أنحػار الشػرؽ

األولط الذيف يأتوف لمكياف اإلل ار يمي لمع ج الطبي؛ إلى التعايش اللممي الػذي تطػور؛ إلػى حقيقػة

أف العربيػػة لدػػة رلػػمية فػػي الكي ػاف اإلل ػ ار يمي بػػالتوازي مػػع العبريػػة؛ إلػػى أف مػػف الطبيعػػي ان ػو مػػف
ػر يمي ،ومػػف غيػػر ال ػػؽ أف نعتقػػد انػو يمكػػف
عامػػا فػػي الكيػاف اإللػ ا
الممكػف لمعربػػي أف يتقمػػد منصػ ًػبا ً
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لييودي أف يشدؿ أي منصب رلمي في بمد عربي ،وفع ً يعترؼ بذلؾ ليـ .ىؿ ىذه عنصرية؟ ال،

انيا ليلت كذلؾ ،انيا .صييونية".
سجل التصويت:

مقدمو القرار ( :)01أفدانلتاف ،الج از ر ،البحػريف ،كوبػا ،داىػومي ،مصػر ،غينيػا ،العػراؽ ،األردف،

الكوي ػػت ،لبنػ ػاف ،والجميوري ػػة العربي ػػة الميبي ػػة ،موريتاني ػػا ،المد ػػرب ،ال ػػيمف الشػ ػمالية ،عمػ ػاف ،قط ػػر،
المممكػػة العربيػػة اللػػعودية ،الصػػوماؿ ،جنػػوب الػػيمف ،اللػػوداف ،الجميوريػػة العربيػػة اللػػورية ،تػػونس،
واإلمارات العربية المتحدة.

المصـــوتون بـــنعم ،باإلضػػافة إلػػى الػػدوؿ اؿ 25بػػاألعمى ،ص ػوتت  47دولػػة :ألبانيػػا ،وبػػنج ديش،
والب ارزيػػؿ ،وبمداريػػا ،وبورونػػدي ،وجميوريػػة بي رولػػيا االشػػتراكية اللػػوفياتية ،كمبوديػػا ،الكػػاميروف،
ال ػ ػرأس األخضػ ػػر ،تشػ ػػاد ،جميوريػ ػػة الصػ ػػيف الشػ ػػعبية ،الكوندػ ػػو ،قبػ ػػرص ،وتشيكولػ ػػموفاكيا ،وغينيػ ػػا

االلػػتوا ية ،وغامبيػػا ،وجميوريػػة ألمانيػػا الديمقراطيػػة ،غرينػػادا ،غينيػػا بيلػػاو ،غيان ػا ،المجػػر ،الينػػد،
اندونيل ػػيا ،إي ػػراف ،الوس ،مدغش ػػقر ،ماليزي ػػا ،ج ػػزر المال ػػديؼ ،م ػػالي ،مالط ػػا ،المكل ػػيؾ ،مندولي ػػا،
موزامبيػػؽ ،النيجػػر ،نيجيريػػا ،باكلػػتاف ،بولنػػدا ،البرتدػػاؿ ،روان ػدا ،لػػاو توميػػو وبرينلػػيب ،اللػػنداؿ،

لػ ػري نكا ،تنزاني ػػا ،تركي ػػا ،أوغن ػػدا ،وجميوري ػػة أوكراني ػػا االش ػػتراكية الل ػػوفياتية ،واتح ػػاد الجميوري ػػات
االشتراكية اللوفياتية.

المصــوتون بــال ( :)36ألػػتراليا ،النملػػا ،جػػزر البيامػػا ،بربػػادوس ،بمجيكػػا ،كنػػدا ،جميوريػػة أفريقيػػا
الولطى ،وكولػتاريكا ،دالريػادا ،الػدنمارؾ ،جميوريػة الػدومينيكاف ،اللػمفادور ،فيجػي ،فنمنػدا ،فرنلػا،
وجميوريػة ألمانيػا االتحاديػػة ،ىػايتي ،ىنػػدوراس ،أيلػمندا ،إيرلنػػدا ،الكيػاف اإللػ ار يمي ،إيطاليػا ،لػػاحؿ
العاج ،ليبيريا ،لوكلمبورغ ،م وي ،ىولندا ،نيوزيمندا ،نيكػاراغوا ،النػرويج ،بنمػا ،لػوازي ند ،اللػويد،

المممكة المتحدة ،الواليات المتحدة ،أوروغواي.
الممتنعـون عـن التصــويت ( :)20األرجنتػيف ،بوتػاف ،بوليفيػا ،بتلػػوانا ،وبورمػا ،وشػيمي ،وكولومبيػػا،
واإلكػ ػ ػوادور ،أءيوبي ػ ػػا ،الد ػ ػػابوف ،غانػ ػ ػا ،اليون ػ ػػاف ،غواتيم ػ ػػاال ،جامايك ػ ػػا ،الياب ػ ػػاف ،كيني ػ ػػا ،ليلػػ ػػوتو،
موريشػيوس ،نيبػػاؿ ،وبػابوا غينيػػا الجديػػدة ،بػاراغواي ،بيػػرو ،والفمبػػيف ،ولػيراليوف ،لػػندافورة ،تاي نػد،
توغو ،ترينيداد وتوباغو ،وفولتا العميا ،فنزوي  ،از ير ،زامبيا.
التشػػعر القػػادة الصػػياينة الخطػػر الػػداىـ عمػػى مشػػروعيـ االلػػتراتيجي ومػػا الػػذي يمكػػف أف
يحققو القرار األممي فػي الػوعي وال وعػي الرلػمي والشػعبي الفملػطيني والعربػي واإللػ مي والػدولي

الػػذي ُيمكػػف أف ُيميػػد لػػزواؿ دولػػة االحػػت ؿ عػػف فملػػطيف ،لتبػػدأ معركػػة جديػػدة مػػف معػػارؾ الػػدىار
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والخبػػث الليالػػي والدبمومالػػي والع قػػات العامػػة لمكي ػاف اإلل ػ ار يمي وأمريكػػا بالػػتيداؼ الػػدوؿ التػػي

أيػدت القػرار وممارلػة الضػدط الليالػي واالقتصػادي بانتظػار الظػروؼ المنالػبة لممطالبػة باإللدػػار،
فػأوؿ مػػا طالػػب بػو االحػػت ؿ مػػف الػػر يس المصػري أنػور اللػػادات بعػػد زيارتػو لفملػػطيف المحتمػػة عػػاـ
 1977بأف يلاعد دولة االحت ؿ عمى شطب القرار ،وىددت أمريكا بمعاقبة الدوؿ التي تلػتمر فػي

التأييػػد ،وفػػي العػػاـ  1985طمػػب الكػػوندرس األمريكػػي مػػف الحكومػػة األمريكيػػة القيػػاـ بخطػوات جػػادة
إللدار القرار ،وفي الذكرى األربعيف إلنشار األمـ المتحدة وجػو الػر يس األمريكػي رونالػد ريدػف كممػة

ػميا ب ػأف "الق ػرار  3379أبشػػع ق ػرار اتخذتػػو األمػػـ المتحػػدة فػػي
إلػػى المنظمػػة الدوليػػة يبمديػػا فييػػا رلػ ً
مجمػػؿ تاريخيػػا" ،وطالبيػػا بإلدا ػػو ،واتخػػذت نالؼ المنظمػػات غيػػر الحكومي ػػة ق ػ ار اًر بضػػرورة إع ػػادة
االعتب ػػار لمقػ ػرار  ،3379وذل ػػؾ خػ ػ ؿ م ػػؤتمر ديربػ ػاف لمناىض ػػة العنصػ ػرية ال ػػذي ُعق ػػد ف ػػي جن ػػوب
أفريقي ػػا ،وف ػػي ليم ػػة  ،2001/9/1 – 8/31تح ػ َّػوؿ الح ػػدث إل ػػى الخب ػػر الع ػػالمي األوؿ ،ترت ػػب عمي ػػو

انلحاب "الكياف اإلل ار يمي" وأمريكا مف المؤتمر(.ىويدي)2014،

ف ػػي م ػػا يم ػػي ن ػػص المعاى ػػدة "اف حك ػػومتي جميوري ػػة مص ػػر العربي ػػة و الكيػ ػاف اإللػ ػ ار يمي،
اقتناعػػا منيمػػا بالضػػرورة المالػػة إلقامػػة ل ػ ـ عػػادؿ وشػػامؿ ودا ػػـ فػػي الشػػرؽ األولػػط وفقػػا لق ػراري

مجمس األمف  242و ،338إذ تؤكداف مف جديد التزاميما "بإطار الل ـ في الشرؽ األولط المتفػؽ

عميو فػي كامػب ديفػد" المػؤرخ يػوـ  17لػبتمبر/أيموؿ  ،1978واذ ت حظػاف أف اإلطػار المشػار إليػو

انمػػا قصػػد بػػو أف يكػػوف ألالػػا لمل ػ ـ لػػيس بػػيف مصػػر والكي ػاف اإلل ػ ار يمي فحلػػب ،بػػؿ أيضػػا بػػيف

جيرنػو العػرب -كػؿ فػي مػا يخصػو -ممػف يكػوف عمػى الػتعداد لمتفػاوض
الكياف اإلل ار يمي وأي مف ا
مف أجػؿ اللػ ـ معيػا عمػى ىػذا األلػاس ،ورغبػة منيمػا فػي انيػار حالػة الحػرب بينيمػا واقامػة لػ ـ
تلػػتطيع فيػػو كػػؿ دولػػة فػػي المنطقػػة أف تعػػيش فػػي أمػػف ،واقتناعػػا منيمػػا بػاف عقػػد معاىػػدة لػ ـ بػػيف

مصػػر والكيػاف اإللػ ار يمي يعتبػػر خطػػوة ىامػػة فػػي طريػػؽ اللػ ـ الشػػامؿ فػػي المنطقػػة والتوصػػؿ إلػػى
تلوية لمنزاع العربي اإلل ار يمي بكافة نواحيػو( .و ازرة الخارجيػة المصػرية ،معاىػدة اللػ ـ بػيف مصػر

والكياف اإلل ار يمي واتفاؽ الحكـ الذاتي في الضفة والقطاع ،القاىرة ،1979 ،ص )47-43

واذ تدعواف األطراؼ العربية األخرى في النػزاع إلػى االشػتراؾ فػي عمميػة اللػ ـ مػع الكيػاف

ػادا بيػا ،واذ ترغبػاف أيضػا فػي
اإلل ار يمي عمى ألػاس مبػادئ إطػار اللػ ـ المشػار إلييػا ننفػا والترش ً
انمار الع قات الودية والتعاوف بينيما وفقا لميءاؽ األمـ المتحػدة ومبػادئ القػانوف الػدولي التػي تحكػـ
الع قات الدولية في وقت اللمـ ..قد اتفقتا عمى األحكاـ التالية بمقتضى ممارلتيما الحرة لليادتيما

مف تنفيذ اإلطار الخاص بعقد معاىدة الل ـ بيف مصر والكياف اإلل ار يمي
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كػ ػ ػاف ر ػ ػػيس المجن ػ ػػة الدولي ػ ػػة إلع ػ ػػادة االعتب ػ ػػار لمقػ ػ ػرار  3397المل ػ ػػاوي ب ػ ػػيف العنصػ ػ ػرية

واإللػ ػ ار يمية د .ج ػػورج جب ػػور ،بع ػػث برل ػػالة إل ػػى االم ػػيف الع ػػاـ لبم ػػـ المتح ػػدة ،طال ػػب فيي ػػا بإع ػػادة
االعتبػػار لمق ػرار  ،" 3379مضػػيفا" :بمػػا ان ػو تػػـ الدػػار الق ػرار المػػذكور بعػػد لػػتة عشػػر عامػػا أي فػػي
عاـ 1991بقرار مف لطر واحد مف دوف تعميؿ ،وبما أف الممارلات اإللػ ار يمية العنصػرية مػا تػزاؿ

ملػػتمرة ،وتتمءػػؿ حاليػػا ببنػػار جػػدار الفصػػؿ العنصػػري الػػذي ادانتػػو محكمػػة العػػدؿ الدوليػػة ،واع ػ ف
ييودية الدولة ،والتصريح بتيجير الفملطينييف المقيميف في ارضيـ ،وما قامت بو الكيػاف اإللػ ار يمي

مف تصفيات خ ؿ حروب غزة األخيرة ،وكاف ىدؼ تصفية الشعب الفملطيني واضحا ،وبنػار عمػى
كػػؿ مػػا تقػػدـ ،فإننػػا نتقػػدـ إلػػيكـ طػػالبيف العمػػؿ عمػػى تطبيػػؽ الميءػػاؽ والمعاىػػدات الدوليػػة ومعاىػػدات
حقوؽ االنلاف كافة والقانوف االنلاني الذي يرفض تماما اشكاؿ العنصرية والتمييز العنصري كافة،

وبالتػػالي اعػػادة االعتبػػار لمق ػرار  3379واعػػادة االعتبػػار لق ػ اررات األمػػـ المتحػػدة لػػردع أي شػػكؿ مػػف
أشكاؿ العنصرية"(.الزورو.)2019 ،
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