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  :ملخصال

داخل القارة  دا التوغل االسرائیلىخمسینات القرن العشرین المیالدى بمنتصف منذ 

، وبحلول  عشیة استقالل غانا١٩٥٦ عام أكرا في اإلسرائیلیة إنشاء القنصلیة بعد، األفریقیة

  .داخل الدول التي حصلت على استقاللهاالبعثات   عشراتتم إنشاءأوائل الستینات 

العتماد على هذا  المستقلة بدافع اإسرائیل بتعزیز روابط قویة مع الدول الجدیدة قامت

 األفریقیة التي لها حق التصویت في الهیئات الدولیة، وخاصة في البلدان  منكبیرالعدد ال

  . عزلة إسرائیل وقبولها في المجتمع العالميمناألمم المتحدة، وهذا یعني أنها یمكن أن تحد 

لعمق تفتقد إسرائیل ل حیث  باهتمام استراتیجي وثیقاً  هذا الدافع ارتباطاً ویرتبط

 إلى شعورها الدائم بخطورة موقفها تجاه وجود باإلضافة  محیطها الجغرافيفياالستراتیجي 

مع دول أقامة شبكة عالقات   من هذا المنطلق حاولت، عربیة محتلهأراضىكیانها على 

 ،وساحل شرق أفریقیا وخاصة في القرن األفریقي ،متمثلة في دول أفریقیا الجوار غیر العربیة

 للمواد  جذاباً  القرب الجغرافي من جعل أفریقیا مصدراً  حیثلت العوامل االقتصادیةكما تداخ

دول فضًال عن وجود عدد كبیر من  ، جدیدة ومتنامیة للمنتجات اإلسرائیلیةسوقالخام و 

وقد تم استنباط طریقتین  ،الخارج للحصول على مساعدات تنمویة وتقنیة من تطلع القارة

خالل وكالة   من التقنيالتعاون والثانیة فى ،الدبلوماسیة لى فيتمثلت األو  : رئیسیتین

  .لتنفیذ مخطط اختراق الدول األفریقیة )ماشاف (اإلسرائیلیةالتعاون التابع لوزارة الخارجیة 

 على طرأت بالظروف السیاسیة التي  تأثرت سلبا مسیرة التعاون العربي األفریقيإن

وانعكس علیها  ،صة إلسرائیل بالتوجه نحو أفریقیاالفر   ذلك التأثیر السلبي أعطى،المنطقة

سیاسیة الجغرافیة و التاریخیة و الروابط  م رغم ال١٩٦٧إیجابا في المحافل الدولیة خالل حرب 

 لكن سرعان ما تغیر مجرى ، والدول األفریقیة، تجمع بین األمة العربیةواالقتصادیة

التقارب العربي  ، حیث ادى القارةد االختراق االسرائیلى فىاألحداث على الساحة ض

األفریقي من أجل استرداد األراضي العربیة المحتلة إلى تحجیم النفوذ اإلسرائیلي داخل 

 وٕاضعاف سیطرة إسرائیل في مجالها اإلقلیمي وأجهضت كل مساعي إسرائیل السابقة ،القارة

 وانقطعت ،یلیة األفریقیة وأثر سلبا على مسار تطور العالقات اإلسرائ،داخل القارة األفریقیة

 .١٩٧٣ حرب اكتوبر عبین الدول األفریقیة وٕاسرائیل في أعقاب اندال العالقات الرسمیة
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Abstract  

Since the mid-1950s, the Israeli incursion into the African 
continent began after the establishment of the Israeli consulate in 
Accra in 1956 on the eve of Ghana's independence. By the early 
1960s, dozens of missions had been established within countries that 
had gained independence. 

Israel has strengthened its strong relations with the new 
independent countries, relying on the large number of African 
countries that have voting rights in international bodies, especially at 
the United Nations, which means it can limit Israel's isolation and 
acceptance in the international community. 

This motivation is closely linked to the strategic interest, as 
Israel lacks strategic depth in its geographical environment, as well as 
its constant sense of its position on the existence of its entity in the 
occupied Arab territories. In this sense, it attempted to establish a 
network of relations with neighboring States other than the Arab 
States, Africa and the East African coast. Economic factors have been 
intertwined with the geographical proximity of Africa becoming an 
attractive source of raw materials, the growing market for Israeli 
products and a large number of countries on the continent looking for 
Development and technical assistance from abroad. M represents the 
development of two main methods of rulers representing the first plan 
to penetrate the diplomacy and in the second technical cooperation 
through the cooperation agency of the Israeli Foreign Ministry 
"MASHAV" in order to penetrate the implementation of the plan of 
African countries. 

The Arab-African cooperation process has been negatively 
affected by the political situation in the region. This negative impact 
gave Israel the opportunity to move towards Africa and was positively 
reflected on the international scene during the 1967 war despite 
historical, geographical, political and economic ties between the Arab 
nation and African countries. The Arab-African rapprochement for the 
restoration of the occupied territories has reduced Israeli influence 
within the continent, weakened Israel's control of its territory and 
undermined all Israeli efforts. Which had a negative impact on the 
course of the development of Israeli-African relations and cut off 
official relations between African States and Israel in the aftermath of 
the 1973 war. 

 



  هویدا أحمد على أحمد. د                            ١٩٧٣- ١٩٦٧اإلسرائیلیة /التطور السیاسي للعالقات األفریقیة

 - ١٦١ -  

  :مقدمة 

 ١٩٦٧ اإلسرائیلیة/ ة فریقیالتطور السیاسي للعالقات األ تحاول الدراسة رصد 

 ،اریخ العالقات األفریقیة اإلسرائیلیةوهى فترة تاریخیة حاسمة وفاصلة في ت "١٩٧٣ –

الخیار المناسب أمام صانع القرار القارة األفریقیة خالل تلك الفترة كانت حیث 

مكانتها الجیو   ویرجع ذلك إلى،لكسر الطوق اإلقلیمي المحاط بالكیان ،اإلسرائیلي

سرائیل بحیث یمكن إل ، العددیة في المحافل والمؤسسات الدولیةتهاقدر  و استراتیجیة

دول فضًال عن وجود عدد كبیر من  ، في هذا المجالفریقیة األلالستفادة من الدو ا

  .الخارج للحصول على مساعدات تنمویة وتقنیة من یتطلع القارة

 وفى العالقات الرسمیة سة التي أثرت على تطوریعوامل الرئوتناقش الدراسة ال 

برامج شعبیة هذه الاكتسبت ، وكیف اإلسرائیلیةوالمساعدات برنامج التعاون مقدمتها 

العصر الذهبي للتواجد  بدایة تآكل  كما تتبع الدراسة،في جمیع أنحاء أفریقیا واسعة

 م وما نتج عنه من احتالل ١٩٦٧اإلسرائیلي داخل القارة بعد العدوان اإلسرائیلي عام 

وقف  ورغم وقوف بعض الدول األفریقیة م،مناطق عربیة في ثالث دول دفعة واحدة

 فى المحافل الدولیة مما ترجمته إسرائیل بأنه نجاح ١٩٦٧الحیاد تجاه عدوان 

 ،لدول القارة دبلوماسي داخل القارة نتیجة المساعدات االقتصادیة والتقنیة التي قدمتها

إال أن التقارب العربي األفریقي من أجل استرداد األراضي المحتلة وتحجیم النفوذ 

 أجهضت كل ، وٕاضعاف سیطرة إسرائیل في مجالها اإلقلیمي،اإلسرائیلي داخل القارة

 وأثر سلبا على مسار تطور العالقات ،مساعي إسرائیل السابقة داخل القارة األفریقیة

بین الدول األفریقیة وٕاسرائیل في   وانقطعت العالقات الرسمیة،اإلسرائیلیة األفریقیة

  .١٩٧٣ حرب عأعقاب اندال
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   البحث ةمناقش

فى تكون  إسرائیل نجحت  عندما،م١٩٥٧  عامتراق اإلسرائیلي ألفریقیابدأ االخ 

بعد أقل من شهر من حصول " أكرا  " العاصمة أول دولة أجنبیة تفتح سفارة لها في

دورًا كبیرًا " أكرا " وقد لعبت السفارة اإلسرائیلیة في  ،) م ١٩٥٧ (غانا على استقاللها

افتتاح سفارتین مهد الطریق إلسرائیل فقامت بما في تدعیم العالقات بین البلدین، وهو 

 وذلك ،عاصمة غینیا " كوناكري" و عاصمة لیبیریا " منروفیا "أخریین في كل من 

ومن جهة  ،تحت تأثیر إمكانیة الحصول على مساعدات تنمویة وتقنیة من إسرائیل

- ١٩٥٦ ( وزیرة الخارجیة، "" Golda Meir أخرى فقد عكست زیارة جولدا مائیر

إلى بعض الدول األفریقیة ألول مرة، إصرار  ،م١٩٥٨اإلسرائیلیة عام  ) م ١٩٦٦

إسرائیل في قیام عالقات قویة مع القارة السمراء حیث اجتمعت بقادة كل من لیبیریا 

  . )١( ا والسنغال ونیجیریا وكوت دیفواروغان

  مثلغیر الرسمیة وبدأت االتصاالت اإلسرائیلیة فى أفریقیا عبر الهیئات 

والتي قامت بدور  (*))االتحاد التجاري اإلسرائیلي المتجانس(الهستدروت  منظمة

 خاصة في الدول التي البعثات في جمیع أنحاء القارةسیاسي فعال فى إنشاء عشرات 

  .حصلت على استقاللها

 األفریقیة المستقلة حدیثا مبنى قرار إسرائیل بتعزیز روابط قویة مع الدولوكان  

 David " رئیس الوزراء اإلسرائیلي دیفید بن جوریون كل من نظر تبناهامن وجهة 

Ben-Gurion ") الدول األفریقیة لیست غنیة، ولكن  : " أّكد أن)  م١٩٦٣- ١٩٥٥

 أصواتها في المحافل والمؤسسات الدولیة تعادل في القیمة تلك الخاصة بأمم أكثر قوة

 " "Golda Meir ریمائ ارجیة جولدا الشؤون الخةوزیر  كما تبنت نفس وجهه النظر" 

 الكبیر كان العدد ،وأكثر اهتماما ةیعدة اعتبارات أساستعتمد على  ،في ذلك الوقت

 األفریقیة التي لها حق التصویت في الهیئات الدولیة، وخاصة في األمم البلدان من

  .)٢(لميالمتحدة، وهذا یعني أنها یمكن أن تحد عزلة إسرائیل وقبولها في المجتمع العا
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لكسر حلقة الدول العربیة  ارتباطا وثیقا باهتمام استراتیجيأیضا   هذا الدافعویرتبط 

  شبكة أمنیة، وخاصة في القرن األفریقي والساحلخلقالمعادیة إلسرائیل و 

تعاونا وثیقا على  وشهدت العالقات األفریقیة اإلسرائیلیة خالل فترة الدراسة ،)٣(والشرقي

 ،االستخباراتیة والعلمیة والتجاریة ستراتیجیة واالقتصادیة واال یاسیةكافة األصعدة الس

  .)٤(كما حافظت إسرائیل على عالقات دبلوماسیة قویة مع الكثیر من دول أفریقیا

  : دوافع التوجه اإلسرائیلي نحو أفریقیا 

  :  األهداف السیاسیة –أوال 

  .قیةداخل دول القارة األفریالحصول على النفوذ السیاسي  - 

 نشر و سیاسیًا القارةاستقطاب دول ومن ثم  ،إقامة عالقات سیاسیة ودبلوماسیة - 

  .يالفكر الصهیون

أهمیة إستراتیجیة ناتجة من   الذي اكتسبالقرن األفریقي السیطرة على منطقة - 

 إذ یحده من الشمال البحر األحمر و من الشرق ،الوضع الجغرافي والجیوبولتكي

 كما تقابل منطقة ، والمحیط الهنديتشرف على باب المندبطل على خلیج عدن و ی

آبار النفط في شبه الجزیرة العربیة والخلیج العربي ومالصقة إلقلیم القرن األفریقي 

البحیرات العظمى في وسط أفریقیا، الذي یتمیز بغنى موارده المائیة والنفطیة 

 جعلت القوى الدولیة في تى الهذه الممیزات  بها كلوالمعدنیة، ولهذا كانت المنطقة،

 للتنافس مجاالً  كما كان ،ستراتیجیتهاا في كبیرة مكانة اآسیا وأوروبا تضع له

  ومن ثم، لمصالحهةً االستعماري الذي عمل على تأجیج الصراعات بداخلها، خدم

  .)٥(األخرى في النظام الدولي المعاصرتؤثر على مختلف األقالیم المنطقة أصبحت 

  .أفریقیا في األمم المتحدة واالستقطاب الدوليلدول القوة التصویتیة  الحصول على -  

یمكن  ومزاعم األصل المشترك على أثیوبیا العتبارها دولة ذات تاریخ إسرائیلرهان  - 

  .)٦(طقة القرن األفریقي وكل أفریقیااستغالله كوسیلة للسیطرة على من
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لید الطولى في التأثیــر على  في أن یكون لها بصورة غیر مباشرة اإسرائیل تطمع - 

حصة میاه النیل الواردة لمصر وبدرجة أقل السودان؛ وذلك كورقة ضغط على 

  .)٧( مصر للتسلیم في النهایة بما تطلبه إسرائیل

  :  العسكریة  األهداف–ثانیا 

 یمثل التواجد العسكري اإلسرائیلي فى القارة األفریقیة خاصة فى منطقة القرن - 

في البحر  ولكسر التحكم العربي ستراتیجیة اإلسرائیلیة أهداف االاألفریقي جوهر

  .)إیالت اإلسرائیلي( وهو میناء یعني إغالق المنفذ الرئیسي إلسرائیل  األحمر الذي

  ستغالل الجزر لتأمین هذا الوجود  التواجد العسكري البحري في البحر األحمر مع ا- 

یقي لتشتیت الجهد العسكري العربي  خلق عمق استراتیجي عسكري في القرن األفر - 

  .على امتداد البحر األحمر

  .)٨(  تهدید أمن الدول العربیة- 

  : األهداف االقتصادیة  –ثالثا 

  .من القارة األفریقیة الغنیة بمواردها االقتصادیةالحصول على المواد الخام األولیة  - 

  .منتجات اإلسرائیلیة جدیدة ومتنامیة للسوقو  ، أفریقیا مصدر جذاب للمواد الخام- 

 الستهالكتحویل الدول األفریقیة إلى أسواق و  ،استثمار رؤوس األموال في المنطقة - 

  .)٩( السلع المستوردة مع جعل هذه الدول مناطق لتصدیر المواد الخام

رئیسین من اجل تحقیق أهدافها السیاسیة  هدفین اعتمدت إسرائیل علىو 

  :  رةوالعسكریة واالقتصادیة داخل القا

  ولیس أدل على ذلك من تصریح، واستخدام لغة الخطاب العاطفي الدبلوماسیة–أوال 

  هذه الفكرةأعرب  لدى غاناإسرائیلي سفیر أول "Ehud Avriel "ایهود افریل 
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 شعوب التي تأمل فى تحقیقنحن نبحث عن النفوس الكریمة، وال": " قائال 

  .)١٠( "الهادفة العدالة، والمساواة، والتنمیة االجتماعیة 

برنامج التعاون الدولي إسرائیل تستخدم حیث  التقنياالقتصادي و  التعاون –ثانیا 

 سیاسة المساعدات التنمویة الن ،اأفریقیلتحقیق أهداف سیاستها الخارجیة تجاه 

للدول األفریقیة تمثل تطبیقًا عملیًا لمفهوم القوة " إسرائیل"التي تقدمها 

  .)١١(الناعمة

مجموعة من  وزارة الخارجیة اختارت الهدف األولل إسرائیل إلى وحتى تص 

 اجتماعیة عالیة مما جعلهم محببین قدراتالسفراء المؤهلین تأهیًال متمیًزا، ویمتلكون 

 ، وأرسلتهم إلى الدول األفریقیة األوروبيتكبر وغطرسةلألفارقة الذین لم یروا فیهم 

  . وبمهارة سیاسیة عالیةللتنفیذ السیاسیة اإلسرائیلیة بشكل رسمي

 فقد اعتمدت ، إلحداث اختراق إسرائیلي محكم للقارة األفریقیةالهدف الثانيأما 

تحت رعایة  والفنیة المشاریع اإلنمائیة الحكومة اإلسرائیلیة على تنفیذ عدد كبیر من

 "ماشاف " مركز التعاون الدولي بوزارة الخارجیة اإلسرائیلیةو إدارة الشؤون الدولیة 

"MASHAV"  

Center for International Cooperation of the Israel Ministry of 
Foreign Affairs 

وكالة دولیة مكلفة بتقدیم المساعدات حول العالم تقدیم اإلرشاد والتدریب وهى  

 التعلیم، في إسرائیل والخارج في تشكیلة واسعة من المجاالت، بما فیها الزراعة،

  . والعمل االجتماعي وتطویر المجتمع المحليراألعماو  الصحة العامة

في   بعثة دبلوماسیةاثنتین وثالثین سرائیلإلوبحلول أواسط الستینیات، كانت  

في الزراعة، والطب،   خبیر إسرائیلي متخصصون١٨٠٠أكثر من و أفریقیة  دول

مهام في ) MASHAV (ونجحت وكالة الماشاف )١٢( ،والتعلیم، والتنمیة اإلقلیمیة

تأسیس و  إقامة المزارع الخاص وبط ما بین مؤسسات الدولة و شركات القطاع الر 
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و الصحة و و كذا تقدیم الدعم في مجاالت الزراعة  اإلسرائیلیة–غرفة للتجارة األفریقیة 

  .)١٣(المنح و القروض والدورات التدریبیة في العدید من األنشطة  و التعلیم

 على،األفارقة من مختلف الدول من آالفوخالل فترة الدراسة حصل عدة  

، فضال  الكیان الصهیوني داخلمجموعة متنوعة من الدورات التدریبیة القصیرة األجل

كما نجحت  ،من النخب األفریقیةتدریب وحدات و البرامج العسكریة  عن التدریب على

 فى مقدمة الدول إثیوبیا وأوغنداوكانت مبیعات األسلحة، إسرائیل فى تحقیق صفقات 

  . غانا وكوت دیفوار وزائیروتالها ،فریقیةاأل

بلغ ( ایفیمع دول افر عالقات تجاریة   إسرائیلفي المجال االقتصادي أنشئت 

 التي الشركات اإلسرائیلیةوكان من أبرز ، )١٩٧٢ ملیون دوالر في عام ٥٧حجمها 

 ،Solel Boneh " " بونه المؤسسات العامة مثل سولیلعملت داخل أفریقیا 

  داخل القطاعمن رجال األعمالوالكثیر  ،"Zim "، و زیم" Mekorot  "میكوروت

 Federman "  ویكوتیل فیدرمانMoshe Meyer " الخاص مثل موشیه مایر

Yekutiel" ١٤( أ العمل في القارةو  بد( .  

جنیت حیث  ، اإلسرائیلیة األفریقیة،اتات ذروة العالقیمنتصف الستینواعتُِبَر  

 ، األفریقیة القارة داخلة على الصعیدین الثنائي ومتعددة األطرافإسرائیل فوائد كبیر 

 الذي یدفعه تفضیل -  على نحو موحد تقریبا الترحیب الحار هامبعوثو ولم یتمتع 

أفریقي واضح الروابط مع الدول التي لم یسبق لها مثیل من قبل الماضي االستعماري، 

 فإن ، المتحدةاالمم في ،یةوأعرب عن تقدیره على نطاق واسع للقضایا األفریق

إن حصول عدد  .)١٥( یحاول عزل إسرائیل  منالتصویت األفریقي قدم دعما قویا ضده

أسهمت في تكثیف التغلغل  من الدول األفریقیة على استقاللها في الستینیات،

زیادة الكتلة التصویتیة ألفریقیا في األمم المتحدة،  اإلسرائیلي في أفریقیا مما یعني

 فراهنت ،ان الصراع العربي اإلسرائیلي من أبرز القضایا التي تطرح للتصویتحیث ك

 كما كان إلنشاء منظمة الوحدة األفریقیة عام ،على تلك الكتلة التصویتیة إسرائیل
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م وضع تحدیًا أمام إسرائیل؛ حیث إنها ال تتمتع بالعضویة في هذا التجمع ١٩٦٣

   لكنها،األفروعربي

تمثیل م ١٩٦٦بحلول عام  وأصبح لدى إسرائیل تغلبت على ذلك التحدي

دبلوماسي في كافة الدول األفریقیة جنوب الصحراء باستثناء كل من الصومال 

  .)١٦(  ومع ذلك فإن أفریقیا كانت بمثابة ساحة للتنافس العربي اإلسرائیلي،وموریتانیا

قرارات األمم المتحدة التي قدمت في  سجل التصویت األفریقي علىویكشف 

 األمم المتحدة على حیاد فى األفریقیة عن وقوف الدول ١٩٦٧أعقاب حرب عام 

 بها الدول ت صوتا أدل٢٦٦ من بیننجد  ووفقا لتحلیل واحد ،سرائیلإ إدانةبشان 

جنوب الصحراء على القرارات المؤیدة للعرب التي قدمتها دول الكتلة و األفریقیة 

 ١١٠  واعترضفریقیا هذه القرارات، صوتا أ٤٦أید  ،١٩٦٧بعد حرب  السوفیتیة في

  وبعبارة أخرى، سجل التصویت األفریقي، أعضاء عن التصویت١١٠ وامتنع ،صوتا

٪ مؤیدة إلسرائیل، ٤١.٤٪ مؤیدة للعرب، ١٧.٢على هذه االستفتاءات الحاسمة كانت 

وباإلضافة إلى ذلك، أیدت معظم الدول األفریقیة  ٪ امتنعوا عن التصویت٤١.٤و 

 من اإلسرائیلیةمشروع قرار یربط انسحاب القوات  لالتینیة المؤیدة إلسرائیلأمریكا ا

   .التخلي العربي عن حالة من الحروب  المحتلةاألراضي

وتم تفسیر هذا السجل المختلط من قبل بعض المحللین في ذلك الوقت على  

دعم ال وكان ،فى أفریقیا إنجاز برنامج المساعدات اإلسرائیلیة أنه یعكس إیجابیة

له دور أساسي في إعاقة القرارات المناهضة إلسرائیل التي كان  األفریقي الجزئي

،إذن قبلتها الجمعیة العامة لألمم المتحدة لو یمكن أن تكون على خالف ذلك

اختبارا رئیسیا في األمم المتحدة في  اجتازت فریقیاألإسرائیل  ومساعدات دبلوماسیة

  . )١٧(مؤثرة سیاسیة أثبتت أنها ذات قیمة ،١٩٦٧عام 

 وفى أثناء انعقاد الدورة العادیة العاشرة لمجلس منظمة الوحدة ١٩٦٨ لكن عام

 من مجلس ١٣٤ صدر قرار  م١٩٦٨ فبرایر ٢٤ – ٢٠األفریقیة فى أدیس أبابا 
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وزراء منظمة الوحدة األفریقیة یجدد تضامنه الفعال مع الجمهوریة العربیة المتحدة ومع 

 وبدون قید أو  وطالب بانسحاب القوات اإلسرائیلیة فوراً ،یة المحتلةكل البلدان العرب

 وطالب كل الدول األعضاء داخل المنظمة أن ،شرط من كل األراضي العربیة المحتلة

جمهوریة العربیة للتقدم تأیدها الفعال السیاسي واألدبي والمادي إلى القضیة العادلة 

   .)١٨( وقعت ضحیة نفس العدوان ولكل بلدان الشرق األوسط التي ،المتحدة

تناول مجلس وزراء منظمة الوحدة األفریقیة في مؤتمره االستثنائي لدورته كما 

 ٢١ - ١٩ خالل الفترةالثامنة غیر العادیة المنعقدة في العاصمة األثیوبیة أدیس أبابا 

 یعبر عن القلقأن الشرق األوسط  بشألول مرة بالمناقشة واتخذ قراراً  ١٩٧٣نوفمبر 

إلسرائیل والتي تعتبر تشجیعا لها  العمیق للمساعدات العسكریة الضخمة التي تقدمها

 ذكما طالبت المنظمة بتنفی )١٩( ،على العدوان كما أنها تزید من حدة التوتر الدولي

احترام سیادة دول المنطقة ن والعمل على ـالجمعیة العامة ومجلس األم قرارات

  .)٢٠( رق األوسطـي الشـ سالم عادل ودائم فئرار مبادـإقن كافة أراضیها ـواالنسحاب م

المنظمة قراًرا تضمن تحذیًرا رسمًیا إلسرائیل بأن رفضها الجالء  كما وجهت 

 على القارة األفریقیة وتهدیًدا لوحدتها، وأن عن األراضي العربیة المحتلة یعتبر اعتداءً 

 -  ا لذلك مدعوة ألن تأخذالدول األعضاء في منظمة الوحدة األفریقیة تعتبر نفسه

  أیة إجراءات سیاسیة واقتصادیة مناسبة وصد ذلك العدوان- منفردة أو بصورة جماعیة

القارة نحو  كما أكدت المنظمة في قرارها بأن دورها یعكس التطلعات العمیقة لشعوب

 التي ترید التخلص من نیر االستعمار حیثما وجد وتصفیة ،الحریة والعدالة والتقدم

  .)٢١(ل العنصري والصهیونیة والحفاظ على كیانها وتراثها الثقافي الفص

" منظمة التعاون اإلسالمي حالیا  " منظمة المؤتمر اإلسالمي وكان لتأسیس 

، دور في التقارب اإلسالمي مع دول أفریقیا (*) الرباطب  م١٩٦٩ سبتمبر ٢٥ في

المنظمة عن قضایا القارة  من خالل دفاع ،القارة والحد من الوجود اإلسرائیلي داخل

 اإلسالمي، المؤتمر في عدة قرارات تبنتها منظمة واضحاً   وظهر ذلك،الملحة األفریقیة
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 ففي البیان ،األفریقیةتضامن مع الشعوب لل تدعو  م١٩٧٣ – ١٩٧٠خالل الفترة من 

 ٢٥- ٢٣من  المملكة العربیة السعودیةب جدة األولوزراء الخارجیة الختامي لمؤتمر 

شعب غینیا مع  عن تضامن البلدان اإلسالمیة أعرب وزراء الخارجیة م ١٩٧٠س مار 

 في الكفاح المهموحكومتها وعن تأییدها لهم ضد االستعمار واإلمبریالیة وعن إسهامها 

الدول أعضاء المؤتمر اإلسالمي ، كما دعا البیان اجل التحریر في أفریقیأالعام من 

تنفیذ قرارات ، مع ضرورة دي لجمهوریة غینیالتقدیم كل ما یمكن من العون الما

 أدانت إسرائیل عدة مرات العتداءاتها وللفظائع  التيالجمعیة العامة ومجلس األمن

  .التي تقوم بها

بما فیها الدول االسالمیة واألفریقیة  كل دول العالم وطالب البیان الختامي 

 مناسبة بقصد تعزیز مساندة التخاذ جمیع اإلجراءات الفردیة والجماعیة التي تعتبرها

الحكومات والشعوب العربیة في كفاحها لتحقیق جالء القوات اإلسرائیلیة عن أراضیها 

  .)٢٢( وٕاعادة الحقوق المغتصبة للفلسطینیین

 كراتشي  فى العاصمة الباكستانیةالثانيمؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي وفى  

دراسة الموقف الخطیر  مالجدول األع ضمن اقر ، م١٩٧٠دیسمبر  ٢٨ – ٢٦

الناتج عن العمل العدواني الذي یفوق الوصف والذي ارتكبته البرتغال ضد جمهوریة 

 كما ندد بالحركة الصهیونیة، ،غینیا، والعمل على دعم كافة حركات التحرر الوطني

بوصفها حركة عنصریة عدوانیة توسعیة، تتعارض مع جمیع المثل اإلنسانیة السامیة، 

  .)٢٣( هدیدًا دائما للسالم العالميوتشكل ت

 المملكة العربیة السعودیةب جدة فى الثالثمؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي 

یدین بشدة  ٣/ ١٠القرار رقم صدر   م١٩٧٢مارس  ٤/  فبرایر ٢٩خالل الفترة من 

حكومات جنوب أفریقیا والبرتغال ونظام الحكم غیر الشریف في رودیسیا الجنوبیة 

) بیساو(موزامبیق وغینیا  ها حركات التحرر في جنوب أفریقیا وأنجوال والضطهاد
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مما یقف عقبة في سبیل ممارسة مواطني هذه البالد  )زیمبابوي (ورودیسیا الجنوبیة

  . )٢٤( لحقهم في تقریر المصیر واالستقالل

في  ، في نضالها العادلاألفریقیة عن تضامنه الكامل مع الشعوب أعرب و

األعضاء أن   األوروبیةویدعو الدول ، مصیرها وتحقیق االستقالل الوطنيسبیل تقریر

في مقاومتها  ،األفریقیة الشعوب إلىتقدم كل مساعدة ممكنة، معنویة ومادیة 

 الدول المنتدبة للتعجیل بتصفیة االستعمار في المناطق ،ودعالالستعمار والعنصریة

 أن یستعرض مؤتمر وزراء ر وقر ،مم األ عصبةالتي تدیرها عمًال بقرارات ،األفریقیة

   .)٢٥(الخارجیة اإلسالمي الرابع ما یتم تحقیقه في هذا الشأن

 ٢٦ / ٢٤ نغازيفى ب الرابعمؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي كما اصدر  

 وقوى االستعمار إسرائیلر طخ الذي ندد من ٤/٣القرار رقم   م١٩٧٣مارس 

تستهدف التحكم التي  سیاساتها التوسعیة ن، وحذر موالصهیونیة على البحر األحمر

 قاعدة ضخمة، لخدمة إلى حتى تتمكن من تحویل المنطقة األحمرفي مداخل البحر 

 بحیرة واقعة تحت إلىأغراضها االقتصادیة والعسكریة ولمحاصرة المنطقة وتحویلها 

 أقصى حد من أجل إلىاألعضاء التعاون فیما بینها ، كما حث القرار الدول سیطرتها

توحید الجهود اإلسالمیة والعربیة للعمل وفقا لخطة مشتركة لمواجهة هذا الخطر 

  .)٢٦( المحدق بالمنطقة

مساعي اسرائیل وأدان مؤتمر وزراء الخارجیة اإلسالمي الدعم األثیوبي ل

 لتمكینها من تحقیق أغراضها سالفة الذكر األحمرللحصول على تسهیالت في البحر 

 ذلك یضاعف من خطورة الموقف إلى تأجیر القواعد وتموین القوات وما في شكل

الحالي ویستدعي التدخل السریع والمباشر من جانب الدول األعضاء للحیلولة دون 

السماح إلسرائیل بالسیطرة على مداخل المنطقة بالنظر لما یشكله ذلك من خطورة 

  .)٢٧( واالقتصادیةعلى مصالح شعوبها من النواحي السیاسیة والعسكریة 
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كما شكلت المقاطعة العربیة إحدى أهم الوسائل للضغط على الكیان  

 ،في شرق و غرب أفریقیالها  الجامعة العربیة بافتتاح مكاتب حیث قامتاإلسرائیلي 

 من النشاط ت تدین التمییز العنصري في القارة األفریقیة وحذر توأصدرت عدة قرارا

لقضایا القارة  دعم السیاسي والماديـربیة لتقدیم الـالعوتدعو كافة الدول  الصهیوني

  .)٢٨( األفریقیة

 كان إلسرائیل عالقات دبلوماسیة مع خمس وعشرین دولة ١٩٧٣فقبل حرب 

جنوب أفریقیا، : لیصل إلى خمس دول فقط هي لكن بعد الحرب تقلص العدد أفریقیة

   .ولیسوتو، وماالوي، وسوازیالند، وموریشیوس

  م١٩٥٨ عام عمل بدایةاإلسرائیلیة منذ  /تطور العالقات األفریقیة مسار اتسم

بدعم أفریقي قوي إلسرائیل في المحافل الدولیة، بما  م ١٩٦٧ وحتى حرب  "ماشاف"

  ووالمؤتمرات التي سبقت تأسیس منظمة الوحدة األفریقیة، في ذلك في عموم أفریقیا

وأخیرا بین عامي  ،عم بدأ یتآكل هذا الد، م١٩٦٩ منظمة المؤتمر اإلسالمي تأسیس

جمیع بلدان أفریقیا جنوب الصحراء الكبرى باستثناء أربعة قامت ، ١٩٧٣ و ١٩٧٢

  )٢٩( .بلدان

منظمة المؤتمر  و ه منظمة الوحدة األفریقیةتالذي مارسالمتزاید  الضغط وكان

دور كبیر قى قطع العالقات   م١٩٧٣قبل حرب   وجامعة الدول العربیةاإلسالمي

 لها ةالتي كانت البعثة الدبلوماسی ، خاصة مع أثیوبیا،اإلسرائیلیة لسیاسیة األفریقیة معا

وفي الوقت نفسه، ازداد الوجود  في أدیس أبابا ثاني أكبر بعثة في الخارج بعد نیویورك

العسكري اإلسرائیلي لیصبح ثاني أكبر وجود في إثیوبیا خلف الوالیات المتحدة التي 

وهي األكبر في أفریقیا جنوب الصحراء  لوماسي والعسكري في إثیوبیاكان وجودها الدب

  )٣٠(.فكانت الحلیف األقوى لها داخل القارة،الكبرى
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  / یعتبر التقارب العربي األفریقي انعكس سلبیا على العالقات األفریقیةإذن

داخل القارة اإلسرائیلیة و یعتبر عامال أساسیا في الحد من التغلغل اإلسرائیلي 

  )٣١(. م١٩٧٣/ ١٩٦٧األفریقیة خالل الفترة من 

 الصفعة األولى إلسرائیل من غینیا التي قطعت عالقاتها مع إسرائیل وجاءت 

إتباع نفس  عدد من الدول األفریقیة على مّما شجع ١٩٦٧في أول أیام العدوان عام 

 وفي ،١٩٧٢ إذ أقدمت كل من أوغندا وتشاد والكونغو بقطع العالقات عام ،السیاسة

 قبل الحرب قامت النیجر ومالي وبوروندي وتوجو وزائیر بنفس الخطوة، ١٩٧٣العام 

من نفس العام قامت بقیة الدول األفریقیة بقطع عالقاتها مع   أكتوبروبعد حرب

 رواندا، زامبیا، غانا، السنغال، سیرالیون، لیبیریا، ساحل ،إسرائیل وهي إثیوبیا، نیجیریا

 ،فولتا العلیا، الكامیرون، تنزانیا، مدغشقر، أفریقیا الوسطى، ،يجمهوریة داهوم ،العاج

  . بوتسوانا،جامبیا،

الدول التي لم تقطع عالقاتها مع إسرائیل وهي دول غیر متفاعلة مع وأما  

وهي مالوي، ؛ والدول القریبة منها  ،جنوب أفریقیا مثل النظام اإلقلیمي العربي

   )٣٢(.موریشسیوس، لیسوتو، سوازیالند

 ،والجدیر بالذكر أن قطع العالقات األفریقیة مع اسرائیل اختلف من بلد آلخر 

 Idi Amin Dada  أمیندى آدیقام الرئیس األوغندي أوغندافي بعض البلدان، مثل ف

ماریان  الكونغو ورئیس جمهوریة ،العالقات بشكل مباشر وبلغة شدیدة اللهجة بقطع

  لكن،استعمل نفس األسلوب برازافیل  من العاصمةMarien Ngouabi"  "وابيجن

 ،لخطابات تمیل لالعتذار عن قطع العالقات أخرى، مثل تشاد والنیجر، كانت ادول

 تطالب بمواصلة المساعدات الفنیة المقدمة مـن إسرائیل خاصة ه نفس الوقتلكنها فى

على  )فماشا(الوكالة اإلسرائیلیة للتعاون في التنمیة الدولیة المساعدات المقدمة من 

  .)٣٣( الرسمیة الرغم من انقطاع العالقات
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بتمویل   لن تعودأنها اإلسرائیلیةقررت وزارة الخارجیة  تجاه هذا الموقف 

 لكنها إسرائیل، یا مع قطعت العالقات فعلالتي األفریقیة مع الدول الثنائيالتعاون 

كانت و  ، " ماشاف"وكالة على االستمرار في قبول المتدربین األفارقة في  وافقت

واصل  لذلك ،بتمویل من جهات مانحة أخرى أو مؤسسات متعددة األطراف إقامتهم

 بعد ه إال أن،النوایا والمقاصدعن طریق برامج المساعدات والمنح إلظهار حسن نحو 

انخفضت نسبة المساعدین الفنیین اإلسرائیلیین الذین أرسلوا  م ١٩٧٣أكتوبر حرب 

من %  ٤٠بعثات خبراء، من  من مجموع % ١٠یال عن إلى أفریقیا إلى ما یزید قل

 ،لدیها مشاریع بارزة في جمیع أنحاء أفریقیاتلك الوكالة  "ماشاف"جمیع بعثات خبراء 

 خبیرا ٥٠ ویرجع ،إلى أدنى مستوىقد انخفض مجموع تمویل المشاریع اإلنمائیة 

  . ة األطرافبرعایة متعدد إسرائیلیا العمل في أفریقیا في إطار األمم المتحدة

ورغم تمسك إسرائیل بوجودها فى بعض الدول األفریقیة ولو بشكل غیر مباشر  

نفطیة من جانب دول  والتهدید باستخدام القوة النمو القوة العربیة في المنطقةذلك إلى 

وتصاعد األصوات المناهضة إلسرائیل داخل أفریقیا دعمت  )٣٤(، الخلیج العربي

 "  الجنوبیةنصریة في رودیسیا وجنوب أفریقیا رودیسیاالقضایا العإسرائیل سرا 

 زاد األمور وتنامي العالقات مع دول الكتلة السوفیاتیة المناهضة إلسرائیل ،"مبابوي نز 

  .)٣٥( الخارجیة تجاه أفریقیا تعقیدا لسیاسیة إسرائیل

وفیما یلي جدول یوضح الدول األفریقیة التي قطعت العالقات السیاسیة مع  

   )٣٦( م ١٩٧٣یل في أعقاب حرب إسرائ
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  تاریخ قطع  الدولة

  العالقات السیاسیة

  تاریخ قطع العالقات السیاسیة  الدولة

  ١٩٧٣ اكتو بر ٢٠  مدغشقر  ١٩٦٧ یونیو ٦  غینیا 

  ١٩٧٣ أكتوبر ٢١  وسط أفریقیا  ١٩٧٢ مارس ٣٠  أوغندا 

  ١٩٧٣ أكتوبر ٢٣  جمهوریة إثیوبیا   ١٩٧٢ نوفمبر٢٨  تشاد 

  ١٩٧٣أكتوبر-٢٥  نیجیریا   ١٩٧٢ دیسمبر٣١  الكونغو 

  ١٩٧٣ أكتوبر ٢٦  غامبیا  ١٩٧٣ ینایر ٥  النیجر 

  ١٩٧٣ أكتوبر ٢٦  زامبیا   ١٩٧٣- ینایر ٥  مالي 

  ١٩٧٣ أكتوبر ٢٦  سیرالیون  ١٩٧٣األول من مایو  بوروندي 

  ١٩٧٣ أكتوبر٢٧  غانا   ١٩٧٣ مایو١٦  توجو 

  ١٩٧٣ أكتوبر ٢٨  السنغال  ١٩٧٣سبتمبر ٢  زائیر 

  ١٩٧٣ أكتوبر ٢٨  الجابون  ١٩٧٣ أكتوبر ٤  رواندا 

   ١٩٧٣األول من نوفمبر   بوتسوانا  ١٩٧٣أكتوبر  ٢٩  بنین 

  ١٩٧٣نوفمبر-٢  لیبیریا  ٧٣- أكتوبر ١٠  فولتا العلیا 

  ١٩٧٣نوفمبر-٨  كینیا  ١٩٧٣ أكتوبر١٣  الكامیرون 

  ١٩٧٣نوفمبر-١٢  كوت دیفوار  ١٩٧٣ أكتوبر١٤  غینیا االستوائیة 

  ١٩٧٦األول من یولیو  موریشیوس  ١٩٧٣أكتوبر ١٩  تنزانیا 
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   :الخاتمة 

اتـسم م  "١٩٧٣ – ١٩٦٧ اإلسـرائیلیة/ التطور السیاسي للعالقـات األفریقیـة إن 

 أقامت عالقات دبلوماسـیة التيفالدول األفریقیة  ، تدریجي في العالقات و تآكلبتدهور

  منـذ منتـصف الخمـسینات وطـوالائیل،ودخلت في إطار منظومة تعاون هادفة مع إسـر 

 ، م١٩٦٧حـرب  فـي أعقـاب نهایة حاسـمة  هذا التعاونعقد الستینیات سرعان ما شهد

التقــارب العربــي االفریقــى ذلــك إلــى  ویرجــع، م١٩٧٣ومــا تبعهــا مــن انتــصارات حــرب 

 األفارقـة تجـاه أزمـة الـشرق األوسـط؛ إذ نجحـت الجهـود العربیـة  بـدورة موقـفغیـرالذي 

في منظمــة الوحــدة األفریقیــة وفــي األمــم المتحــدة فــي استــصدار ،ةلوماســیة الــسیاسیوالدب

 على حـساب دول عربیـة صـدقت علیهـا دول قرارات بإدانة إسرائیل وسیاساتها التوسعیة

ـــذهب"  وانتهـــى،أفریقیـــا ـــة مـــن جانـــب " يالعـــصر ال حـــرب  مـــع إســـرائیللمـــساعدات التنمی

  . العالقات الدبلوماسیة مع إسرائیلفریقیةاأل، عندما قطعت معظم الدول ١٩٧٣ أكتوبر

 قویــة ولطمــه ،الموقــف مــن الــدول األفریقیــة یعــد خیانــة ا هــذأن واعتبــرت إســرائیل

مركـــز التعـــاون التـــابع  اإلســـرائیلي خاصـــة لبرنـــامج المـــساعدات والـــسیاسيللـــدعم العـــام 

ش منــــه هبوطــــا لــــم تنــــتع  أداء الوكالــــةتــــشهدی ل،)ماشــــاف (اإلســــرائیلیةلــــوزارة الخارجیــــة 

   .اإلطالق على اإلسرائیلیةالمساعدات 
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  : نتائج وتوصیات 

بــالمواد األولیــة ومــصادر   الــدول العربیــة والــدول األفریقیــة مجتمعــة غنیــة جــداً إن

تواجـه النظـام االسـتعماري بـشكلیه  الطاقـة والقـوة البـشریة، باإلضـافة إلـى أن هـذه الـدول

 فاخترقـت إسـرائیل ،سلبیة فـي مجتمعاتهـاالـ القـدیم والحـدیث، وتحـاول القـضاء علـى إثـارة

 فـــي صـــورة المـــساعد األمـــین رغـــم اســـتفادتها مـــن الثـــروات ،دول القـــارة بقواهـــا الناعمـــة

تــشجیع االســتثمارات  یمكــن التــصدي لــذلك مــن خــالل ،الطبیعیــة الموجــودة داخــل القــارة

 .ةالتجاریة العربیة اإلفریقیالصناعیة و العربیة في أفریقیا، وتطویر العالقات 

 مــن هــذا ، عربیــة محتلــهأراضــىالــدائم بخطــورة موقفهــا تجــاه وجــود كیانهــا علــى 

متمثلــة فــى دول  مــع دول الجــوار غیــر العربیــةأقامــة شــبكة عالقــات  المنطلــق حاولــت

 القـرار فـي الـدول صـانعي  الدراسـة توصـي لـذلك،سـتراتیجیةاو العمـل علـى رسـم افریقیا 

امـــن بمـــا یحقـــق  ســـتراتیجي العربـــي األفریقـــيبلـــورة مـــشروع مـــشترك للتكامـــل االب العربیــة

  من التمدد االسرائیلى مصالح الشعوب العربیة واألفریقیة

 علـــى طـــرأتتـــأثرت مـــسیرة التعـــاون العربـــي األفریقـــي بـــالظروف الـــسیاسیة التـــي 

 رغــــم ،الفرصــــة إلســـرائیل بالتوجـــه نحــــو أفریقیـــا  ذلـــك التــــأثیر الـــسلبي أعطـــى،المنطقـــة

قتـصادیة، تجمـع بــین األمـة العربیـة وأفریقیــا االسیاسیة و الــغرافیـة و جالتاریخیـة و الروابط الـ

 إن هذه العوامل تجعل اللقاء بین العرب واألفارقة أمرًا ضروریًا ومطلبًا حلماً 

تأســـیس خارطـــة طریـــق تـــضع العـــرب واألفارقـــة علـــى توصـــى الدراســـة بـــضرورة  

بعـد  یة واالقتـصادیة والـسیاسسـتراتیجیةمسار تفاعل إیجابي یحافظ علـى مـصالحهما اال

 .بفعل اإلستراتیجیات المضادة من جانب إسرائیل أن تآكل التفاعل

عمدت إسرائیل من خالل ما من جانب الدول األفریقیة، رغم المقاطعة السیاسیة 

والقروض للـدول األفریقیـة إلـى اشـتراط قیـام الـدول األفریقیـة " المساعدات"یسمى سیاسة 

سرائیل مـسیطرة علیهـا، أو تقـوم هـذه المـشاریع بـشراء بتخصیص مشاریع تنمویة تكون إ
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تــشجیع ، یمكــن للــدول العربیــة مواجهــه هــذا مــن خــالل المعــدات والمنتجــات اإلســرائیلیة

 -٦.فریقیـا، وتنـسیق العـون المـالي العربـي للـدول األفریقیـةأ في األموال العربیةتوظیف 

ــة فریقیــةكــان احــد عوامــل التوغــل االســرائیلى داخــل القــارة األ التعــاون ، مــن خــالل وكال

وكــان لــه دور نــشط خاصــة فــي منتــصف  )ماشــاف (اإلســرائیلیةالتــابع لــوزارة الخارجیــة 

مـن   یمكـن للـدول العربیـة التـصدي المـضاد لـدور الوكالـة،ات من القرن العشرینیالستین

زیــادة المعونــات الثنائیــة التــي تقــدمها مؤســسات التمویــل العربیــة للــدول األفریقیــة  خــالل

 .شجیع التعاون الفني العربي اإلفریقيوت

 فــى كافـــة وصــي بتفعیـــل دور منظمــات و مؤســـسات المجتمــع المـــدنيالدراســة ت 

  و نظــــرًا لقـــدرة تلـــك المنظمــــات علـــى االســـتفادة مــــن المواریـــث الثقافیــــة،الـــدول العربیـــة

 .الحضاریة المشتركة للشعوب العربیة واألفریقیة
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  المصادر والمراجع 

 ط ،دار الشروق ، المجلد السابع،موسوعة الیهود والیهودیة والصهیونیة: عبدالوهاب المسیرى ) ١( 

السیاسة اإلسرائیلیة في أفریقیا :  عبد الناصر سرور ،٢٦٩ -  ٢٦٨ ص ص ،١٩٩٩ ،١

 العدد ، المجلد الخامس،جنوب الصحراء الكبرى بعد الحرب الباردة، مجلة أبحاث جامعة الخلیل

  .١٧٣- ١٥٥ص  ،٢٠١٠ ،٢

 ،١٩٢٠ وقد تأسس في دیسمبر عام ،)االتحاد العام للعمال الیهود(الهستدروت هو اختصار ل (*) 

هدف الهستدروت الرئیسي هو تحقیق األهداف الصهیونیة وأنه یعتبر نفسه جزءا ال یتجزأ من 

العوامل األساسیة في العمل الصهیوني، وفي الهجرة والتوطین والسیطرة على فلسطین 

مارها، وفي وضع األسس الالزمة القتصاد سلیم مزدهر قادر على استیعاب أكبر عدد واستع

 كما أن الهستدروت یشكل ، ولهذه المنظمة ثقل كبیر في إسرائیل سیاسیا،ممكن من المهاجرین

  :  انظر ،قوة اقتصادیة واجتماعیة كبرى، فهو یملك أو یشرف على مؤسسات اقتصادیة

Israel and Africa: Assessing the Past, Envisioning the Future, a joint 
publication of the American Jewish Committee’s Africa Institute and Tel 
Aviv University’s Harold Hartog School of Government and Policy, 
Contributors to this Volume 56, May, 2006, , P.2.  
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