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تداعيات قبول إسرائيل كعضو مراقب في االتحاد األفريقي 
على القضية الفلسطينية

هند احمللي سلطان* 

ال تبــدو عــودة مقعــد إســرائيل »عضــو مراقــب« فــي االحتــاد األفريقــي، الــذي كانــت 
حتتلــه ســابقاً فــي منظمــة الوحــدة األفريقيــة، حدثــاً غيــر متوقــع فــي األوســاط 
ــا، إذ  ــي أفريقي ــد ف ــرائيلي املتزاي ــل” اإلس ــب “التوغ ــن كث ــع ع ــي تتاب ــة الت األكادميي
إن القــوة الصلبــة والناعمــة إلســرائيل فــي القــارة شــهدت تطــورات كبيــرة فــي 
الســنوات االخيــرة، أبرزهــا تســارع إقامــة عالقــات دبلوماســية مــع 46 مــن جملــة 
55 دولــة أفريقيــة، وتعزيــز املصالــح األمنيــة والعســكرية املتبادلــة والقائمــة علــى 
األمــن والتنميــة والتعــاون فــي مجــاالت التكنولوجيــا الزراعيــة والصحيــة والطاقــة 
الكهرومائيــة وغيرهــا. وبهــذا، تُوجــت هــذه العالقــة بإعــالن االحتــاد األفريقــي قبــول 
ــذي  ــا، وال ــن مطالبته ــاً م ــد 19 عام ــاد، بع ــي االحت ــب ف ــو مراق ــب كعض ــل أبي ت
ــون  ــي القان ــا ف ــوص عليه ــداف املنص ــادئ واأله ــم واملب ــع القي ــاً م ــارض متام يتع

التأسيســي لالحتــاد األفريقــي.

 القضية الفلسطينية في أفريقيا: الدعم وحتوالته

أصبــح الصــراع العربــي اإلســرائيلي علــى رأس أجنــدة اجتماعــات منظمــة الوحــدة 
ــة  ــاً أفريقي ــرائيل أرض ــالل إس ــو« 1967 واحت ــران »يوني ــرب حزي ــد ح ــة بع األفريقي
)مصريــة(، التــي كان لهــا نفــوذ سياســي وأيديولوجــي فــي القــارة األفريقيــة فــي 
ذلــك الوقــت، األمــر الــذي ســاهم فــي بــدء االهتمــام األفريقــي بتفاصيــل الصــراع 
ــة  ــراف باحلقــوق الثابت ــى االعت ــاد إل ــة الفلســطينية، مــا ق ــه القضي ــا في ككل، مب
للشــعب الفلســطيني ومنــح منظمــة التحريــر الفلســطينية صفــة املراقــب فــي 
أغســطس 1975، لتصبــح القضيــة الفلســطينية قضيــة عربيــة أفريقيــة تلقــى 

دعمــاً كبيــراً مــن الكتلــة التصويتيــة ألفريقيــا فــي احملافــل الدوليــة. 

تصاعــدت منــذ أواخــر الســبعينيات، فــي أفريقيا، حــروٌب بالوكالــة وصراعــات دموية 
بــني وداخــل الــدول علــى املــوارد واحلــدود املصطنعــة، وانقالبــات عســكرية وســقوط 
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ــة  ــق التنمي ــي حتقي ــل ف ــة، وفش ــات إرهابي ــور جماع ــال، وظه ــل الصوم دول مث
االقتصاديــة فــي القــارة، باإلضافــة إلــى التغيــرات املناخيــة وتداعياتهــا مــن مجاعــة 
ــج  ــي تأجي ــة ف ــراف اخلارجي ــة، ودور األط ــوارد الطبيعي ــى امل ــراع عل ــم الص وتفاق
ــداف  ــد وأه ــى مقاص ــر عل ــذه اخملاط ــت ه ــدول. انعكس ــني ال ــل وب ــات داخ الصراع
منظمــة الوحــدة األفريقيــة، لتتركــز علــى مشــاكل القــارة األمنيــة واالقتصاديــة 
وتعزيــز دورهــا فــي االقتصــاد العاملــي واحملافــل الدوليــة، فانتقــل التنظيــم القــاري 
رســمّياً مــن منظمــة الوحــدة األفريقيــة إلــى االحتــاد األفريقــي عــام 2002 ووضــع 
آليــات مؤسســية جديــدة تخــدم هــذه األهــداف، ورغــم أن إســرائيل كانــت عضــواً 
مراقبــاً فــي منظمــة الوحــدة األفريقيــة، إال أنهــا خســرت هــذا املوقــع مــع حلــول 

االحتــاد بديــالً عــن منظمــة الوحــدة.

ورغــم تعقيــدات التحديــات التــي يواجههــا االحتــاد األفريقــي، إال أن قراراته اســتمرت 
فــي دعــم كامــل القضيــة الفلســطينية وحــق الشــعب الفلســطيني فــي تقريــر 
ــدول  ــث ال ــرقية، وح ــدس الش ــا الق ــتقلة عاصمته ــة مس ــاء دول ــره وإنش مصي
ــف  ــال العن ــد بأعم ــة، والتندي ــل الدولي ــي احملاف ــة ف ــم القضي ــى دع ــاء عل األعض
ــح  ــم مبن ــذا الدع ــم ه ــتيطانية، وتُرج ــط االس ــم واخلط ــار الدائ ــرائيل واحلص إلس

ــو( 2013. ــار )ماي فلســطني صفــة عضــو مراقــب فــي االحتــاد أي

ــي  ــدث ف ــة للتح ــام الفرص ــاس بانتظ ــود عب ــطيني محم ــس الفلس ــح الرئي ومُين
ــادات  ــه انتق ــاد وبيانات ــم االحت ــات قم ــع مخرج ــت جمي ــد تضمن ــاد. وق ــم االحت قم
شــديدة تديــن انتهــاكات إســرائيل للقانــون الدولــي واحتــالل األراضي الفلســطينية 
وسياســة الفصــل العنصــري، ورفــض سياســات االســتيطان، والتأكيــد علــى حــل 
الدولتــني لتحقيــق الســالم الشــامل والعــادل، وتعزيــز املصالــح املشــتركة بــني دول 
االحتــاد األفريقــي واحلكومــة الفلســطينية، إال أنــه لــم يتــوج بنتائــج فعالــة علــى 

ــع. أرض الواق

وشــكلت التغيــرات الداخليــة فــي القــارة ومحيطهــا اإلقليمــي الدافــع األساســي 
للتوغــل اإلســرائيلي فــي أفريقيــا، ورغــم أن القضيــة الفلســطينية ظلــت حاضــرة 
ــي  ــات ف ــع بثب ــت تتوس ــرائيل كان ــاد، إال أن إس ــم االحت ــات قم ــات وبيان ــي خطاب ف
ــدول  ــف ال ــهدت مواق ــي، ش ــا. وبالتال ــع دوله ــدة م ــات جدي ــج عالق ــا وتنس أفريقي
األعضــاء تغييــرات فــي دعــم القضيــة فــي احملافــل الدوليــة بشــكل مباشــر وغيــر 
مباشــر، فشــهدت الكتلــة التصويتيــة للــدول األفريقيــة فــي األمم املتحــدة حتــوالت 
لصالــح إســرائيل، وباتــت العديــد مــن الــدول تتنقــل بــني مــؤازرة إســرائيل أو الغياب 

عــن قــرارات فــي صالــح القضيــة الفلســطينية.

تداعيات قبول إسرائيل كعضو مراقب في االتحاد األفريقي على القضية الفلسطينية
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يتزامــن الصعــود اإلســرائيلي فــي أفريقيــا مــع وهــن عربــي وتراجــع لتأثيــر الــدول 
ــة  ــي احلال ــف ف ــه ضع ــام 2011، يرافق ــد الع ــارة بع ــي الق ــة ف ــة املركزي العربي
ــه  ــم يخــرج مــن كون ــذي ل ــي دور االحتــاد األفريقــي ال الفلســطينية، وهشاشــة ف

ــات.  ــن النزاع ــث ع ــد احلدي ــة عن ــاً، خاص ــماً معنوي جس
ــاد  ــب باالحت ــو مراق ــة عض ــى صف ــرائيل عل ــت إس ــو( 2021، حصل ــوز )يوني ــي مت وف
األفريقــي، وهــو مــا اعتبــره وزيــر اخلارجيــة اإلســرائيلي يائيــر لبيــد »تصحيحــاً لوضع 
شــاذ« اســتمر لنحــو عقديــن، واســتعادة ملوقــع إســرائيل فــي املؤسســة األفريقيــة 

املركزيــة بعــد أن كانــت قــد خســرته مــع حتــول منظمــة الوحــدة إلــى احتــاد1 .

التوغل اإلسرائيلي في القارة األفريقية وتداعياته 

إن خطــوة حصــول إســرائيل علــى عضويــة مراقــب فــي االحتــاد األفريقــي حصيلــة 
لتوغلهــا املــدروس فــي القــارة، وهــي جــزء مــن تداعيــات التحــوالت الداخليــة فــي 
ــرائيلية  ــية اإلس ــاعي الدبلوماس ــة باملس ــي املصحوب ــا اإلقليم ــارة ومحيطه الق
لتعزيــز قوتهــا الصلبــة والناعمــة فــي القــارة لكســب الكتلــة الرقميــة التصويتية 
للــدول األفريقيــة فــي احملافــل الدوليــة، وهــي تغيــرات بــدأت تنعكــس ســلباً علــى 

القضيــة الفلســطينية خــالل الســنوات األخيــرة.

يعتمــد التوغــل اإلســرائيلي فــي القــارة األفريقيــة علــى عناصــر القــوة الصلبــة 
)املســاعدات األمنيــة ومبيعــات األســلحة( باإلضافــة إلــى عناصــر القــوة الناعمــة 
ــة  ــى التحتي ــم والبن ــري والتعلي ــة وال ــاالت الزراع ــي مج ــة ف ــاعدة التنموي )املس

ــة.  ــع دول األفريقي ــا م ــز عالقاته ــة( لتعزي ــة النظيف ــة والطاق والصح
ــة  ــة 55 دول ــن جمل ــة م ــع 46 دول ــية م ــات دبلوماس ــوم عالق ــرائيل الي ــك إس متتل
ــى 15  ــة إل ــدة باإلضاف ــفارات جدي ــة س ــة أفريقي ــت 13 دول ــا افتتح ــة، بينم أفريقي
قنصليــة فــي تــل أبيــب، وفيمــا عــدا مالــي التــي تراجــع عالقتهــا بتــل أبيــب حاليــاً، 
ــال  ــا والصوم ــي وموريتاني ــات، وجيبوت ــيس عالق ــى تأس ــاوض عل ــي تف ــر الت والنيج
ــر، فــإن القــارة بدولهــا الوازنــة متتلــك عالقــات  وجــزر القمــر وتونــس وليبيــا واجلزائ

رســمية مــع تــل أبيــب. 

تديــر بورونــدي وبوركينــا فاســو وغينيــا عالقاتهــا بإســرائيل دون متثيــل دبلوماســي 
مباشــر، وتعتمــد علــى ســفاراتها فــي دول أخــرى لهــذه املهمــة، فيمــا ترفــض بعض 
ــة الفلســطينية،  ــراف بالدول ــا االعت ــرون وأريتري ــل الكامي ــة مث احلكومــات األفريقي
غيــر ملتزمــة بقــرارات االحتــاد األفريقــي بهــذا اخلصــوص، وهــي دول جتمعهــا عالقــات 

أمنيــة عاليــة املســتوى مــع تــل أبيــب. 
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ركــزت إســرائيل فــي اخلمســينيات والســتينيات علــى تقــدمي املســاعدات التنمويــة 
فــي مجــال الزراعــة والتعليــم والطــب واملســاعدات األمنيــة إلــى البلدان املســتقلة 
ــاع  ــا، إال أن انقط ــا وإثيوبي ــل غان ــة مث ــر عربي ــع دول غي ــات م ــة عالق ــاً، وإقام حديث
العالقــات الرســمية مــع كافــة دول القــارة بعــد حــرب حزيــران 1967 وحتــى توقيــع 
ــارة،  ــي الق ــرائيلي ف ــل اإلس ــرعة التوغ ــن س ــأ م ــام 1993 أبط ــلو ع ــاق أوس اتف
شــهدت العالقــات اإلســرائيلية األفريقيــة انتعاشــاً خــالل العقــود الثالثــة املاضيــة، 
ــات  ــي التحدي ــب ف ــل أبي ــتثمار ت ــة باس ــر مدفوع ــد األخي ــالل العق ــت خ وتضاعف
األمنيــة التــي بــدأت تواجههــا القــارة مــن التهديــد املتزايــد لإلرهــاب الدولــي وظهور 
اإلســالم السياســي والصراعــات داخــل وبــني الــدول، وظهــور اجلهــات الفاعلــة غيــر 
احلكوميــة التــي أصبــح لهــا دور كبيــر فــي السياســة اخلارجيــة والداخليــة لــدول 

القــارة. 

املصالح األمنية- العسكرية

ــات  ــي مبيع ــة ف ــة الرابع ــي املرتب ــع ف ــة تق ــارة األفريقي ــن أن الق ــم م ــى الرغ عل
األســلحة اإلســرائيلية مــن حيــث القيمــة االجماليــة، بعــد مناطــق آســيا واحمليــط 
ــن الرئيســيني  ــركا الشــمالية2، إال أنهــا أصبحــت أحــد املوردي ــا وأمي الهــادئ وأوروب
الســتة لألســلحة اخلفيفــة ألفريقيــا، وهــذا مــا مكنهــا مــن اســتثمار هــذا املدخــل 
ــة  ــاج، وجمهوري ــاحل الع ــرون وس ــل الكامي ــع دول مث ــتراتيجية م ــات إس لعالق
الكونغــو الدميقراطيــة، وليســوتو، وســوازيالند، وبوتســوانا، ونيجيريــا، وجنــوب 
ــادرات  ــة الص ــت   قيم ــام 2019، بلغ ــي الع ــدا. وف ــا، وروان ــا، وكيني ــودان، وإثيوبي الس
ــت  ــون دوالر وصل ــار دوالر، منهــا 200-400 ملي ــي 7.5 ملي ــة اإلســرائيلية حوال األمني

ــا3. أفريقي

إن هــذا املدخــل دفــع جنــوب الســودان للذهــاب الــى إقامــة عالقــات دبلوماســية مــع 
إســرائيل مباشــرة عقــب اســتقاللها عــام 2011، وواصلــت تــل أبيــب مســاعداتها 
األمنيــة للحكومــة فــي احلــرب األهليــة التــي اندلعــت فــي البــالد، وهــو دعــم لقــي 
ــاء  ــي إخف ــرائيلية ف ــاع اإلس ــة وزارة الدف ــم سياس ــة رغ ــة دولي ــادات إقليمي انتق
العالقــات األمنيــة مــع جنــوب الســودان4. وترتبــط إســرائيل بعالقــات أمنيــة قويــة 
مــع دول منبــع النيــل، وال ســيما إثيوبيــا التــي تعتبرهــا واحــدة مــن أكثــر مــوردي 
أديــس أبابــا موثوقيــة للمســاعدات العســكرية منــذ اخلمســينيات، ودأبــت إســرائيل 
علــى أن تكــون مــورداً عســكرياً فاعــالً اســتفادت منــه حتــى اجلبهــة الدميقراطيــة 
ــاريع  ــم مش ــي دع ــى ف ــوم، يتجل ــا5، والي ــر أريتري ــة حتري ــة وجبه ــعبية األثيوبي الش
الطاقــة الكهرومائيــة مــن خــالل منظومــة دفاعيــة إســرائيلية حــول الســد وتقدمي 
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الدعــم الفنــي واالســتخباراتي ألديــس أبابــا فــي أزمتهــا مــع دولتــي املصــب )مصــر 
والســودان(. 

ــع  ــات م ــني العالق ــي حتس ــرائيلية ف ــية اإلس ــاعي الدبلوماس ــت مس ــا جنح كم
ــى العمــل  ــل أبيــب بســبب قربهــا مــن الصومــال وقدرتهــا عل ــا، املهمــة لت إريتري
حاجــزاً أمــام املنظمــات اإلســالمية الصوماليــة التــي تتعــاون مــع حركــة املقاومــة 
ــن  ــا م ــر، وقربه ــر األحم ــاحل البح ــى س ــل عل ــران، وتط ــاس”، وإي ــالمية »حم اإلس
ــة  ــة العربي ــن واململك ــالت واليم ــى إي ــة إل ــرق البحري ــدب والط ــاب املن ــق ب مضي
الســعودية. وهــذا مــا دفــع إســرائيل إلــى تشــغيل موانــئ بحريــة ومحطــة مراقبــة 
فــي إريتريــا لتقويــض تهريــب إيــران لألســلحة إلــى حمــاس وحــزب اهلل. وتــوج هــذا 
النجــاح بإقامــة قاعــدة بحريــة مبينــاء »مصــوع« املطــل علــى البحــر األحمــر بدولــة 
إريتريــا مقابــل صفقــة أســلحة تقــدر بنحــو مليــار دوالر وفقــاً ملــا ذكرتــه مصــادر 

ــكرية . عس

وفــي ذات الســياق، قامــت مجموعــة مــن املستشــارين العســكريني اإلســرائيليني 
بتدريــب القــوات املســلحة النيجيريــة واجليــش الكاميرونــي علــى تقنيــات مكافحة 
ــان  ــاء أبيدج ــة مين ــى حراس ــرائيل عل ــرف إس ــاج، تش ــاحل الع ــي س ــاب6، وف اإلره
املســتقل واملطــار الدولــي فيليكــس هوفويــت بوانيــي مبســاعدة الشــركات التابعــة 

لشــركة الدفــاع البصريــة اإلســرائيلية الكنديــة7. 

اســتغلت إســرائيل التحديــات التــي تواجههــا أفريقيــا منــذ نهايــة احلــرب البــاردة، 
فعملــت علــى تعزيــز حضورهــا مــن خــالل املســاعدات فــي مجــاالت الزراعــة والــري 
والصحــة وغيرهــا. ولكــن يظــل العامــل األمنــي هــو احملــور األساســي الــذي يقــاس 
ــن  ــى أم ــي عل ــكل أساس ــم بش ــو قائ ــارة، فه ــي الق ــرائيلي ف ــوذ اإلس ــه النف علي
ــد مــن  النظــام ضــد التهديــدات الداخليــة واخلارجيــة. حيــث يعتبــر رؤســاء العدي
األنظمــة العســكرية فــي القــارة إســرائيل شــريكاً مرغوبــاً ميكنــه تأمــني بقائهــم 
مــن خــالل املســاعدة األمنيــة التــي تشــمل توريــد األســلحة والتدريــب لقواتهــم 
املســلحة واحلــرس الرئاســي. فبالنســبة لبعــض احلكومــات األفريقيــة، يعــد 
اســتخدام شــركات األمــن اإلســرائيلية وخبــرات االســتخبارات اإلســرائيلية، وهــي 
مــالذات تبحــث عنهــا األنظمــة كحمايــة قويــة ضــد محــاوالت االنقــالب واجلماعــات 
املتمــردة املناهضــة للحكومــة وعناصــر اجلهــاد العاملــي، كمــا حتــاول بعــض الــدول 
توثيــق عالقاتهــا مــع إســرائيل كمدخــل لتغاضــي الواليــات املتحــدة األميركيــة عــن 
قضايــا متعلقــة بحقــوق اإلنســان، بجانــب التعــاون االقتصــادي والتكنولوجــي مــع 
إســرائيل فــي مجــاالت مثــل االتصــاالت، والتكنولوجيــا الزراعيــة، والبنيــة التحتيــة.
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املصالح اإلستراتيجية 

ــاً  ــي أيض ــا يلب ــي أفريقي ــع دول ف ــات م ــق العالق ــإن توثي ــرائيل، ف ــبة إلس وبالنس
ــح  ــل املصال ــية. تتمث ــة والسياس ــتراتيجية واالقتصادي ــح اإلس ــن املصال ــدداً م ع
اإلســتراتيجية فــي املوقــع اجليو-سياســي للقــرن األفريقــي املطــل علــى بــاب املندب 
ــة  ــيا، واألهمي ــع آس ــارة م ــوات التج ــة لقن ــاق هام ــة اختن ــر كنقط ــر األحم والبح
ــي  ــز ف ــد العج ــل لس ــع الني ــى مناب ــول إل ــي الوص ــع ف ــدول املنب ــتراتيجية ل اإلس
أمنهــا املائــي وتطويــق مصــر فــي دائرتهــا اإلقليميــة النيليــة عــن طريق املســاعدات 
العســكرية لتأمــني الســدود التــي تهــدد األمــن املائــي للقاهــرة واخلرطــوم، وأيضــاً 
املســاعدات التنمويــة فــي مجــال الزراعــة والــري وتخطيــط املــدن وتطويــر املشــاريع 
ــاهمت  ــر، س ــب آخ ــن جان ــل. وم ــاه الني ــن مي ــة م ــان حص ــة لضم الكهرومائي
ــاعدات  ــة واملس ــتثمارات االقتصادي ــى االس ــة عل ــتراتيجية القائم ــات اإلس التحالف
ــوذ  ــق نف ــي تطوي ــا ف ــودان وتنزاني ــوب الس ــا وجن ــا وإثيوبي ــع كيني ــكرية م العس
اجلماعــات اإلســالمية فــي شــرق أفريقيــا، واحلــد مــن النفــوذ اإليرانــي عــن طريــق 
تطويــق احمليــط اإلقليمــي للســودان ودفــع اخلرطــوم لتعزيــز عالقاتهــا مــع إســرائيل، 
وهــي التــي كانــت متثــل قنــاة إســتراتيجية إليــران لتهريــب األســلحة إلــى حمــاس 
وحــزب اهلل، هــذا باإلضافــة إلــى مــا ذكــر مــن أهميــة أفريقيــا كداعــم تصويتــي 
إلســرائيل فــي احملافــل الدوليــة، أو حتــى حتييدهــا عــن دعــم اجلانــب الفلســطيني 
فــي أســوأ األحــوال، وفــي ظــل حتقيــق تــل أبيــب جلملــة هــذه املصالــح، كان مــن 

ــة مراقــب فــي االحتــاد األفريقــي. الطبيعــي أن حتصــل علــى عضوي

املساعدات والقوة الناعمة 

ال ميكــن إغفــال قــوة إســرائيل الناعمــة ذات األدوات املتقدمــة دولّيــاً، إذ حتــاول 
ــر  ــا، عب ــي أفريقي ــة ف ــة، خاص ــدول النامي ــراق ال ــينيات اخت ــذ اخلمس ــرائيل من إس
وكالتهــا التنمويــة »ماشــاف« التــي تقــدم املســاعدات فــي الزراعــة والطــب والــري 
ومشــاريع الطاقــة الكهرومائيــة، وعلــى ســبيل املثــال، فــي آب )أغســطس( 2018، 
ــة  ــة، وبرعاي ــر احلكومي ــرائيلية غي ــة )Startup Nation Central(اإلس ــت منظم قام
 Alliance for a Green Revolution in( ــة ــع منظم ــول م ــع بروتوك ــاف، بتوقي ماش
Africa( الكينيــة لتعزيــز التكنولوجيــا الزراعيــة فــي أفريقيــا، مــن خــالل اســتقدام 
خبــراء متخصصــني فــي التكنولوجيــا الزراعيــة مــن املنظمــة اإلســرائيلية لتعزيــز 
تنميــة القطــاع اخلــاص الزراعــي الكينــي، وال ســيما فــي تربيــة املاشــية والبســتنة 
ــالم  ــرس للس ــز بي ــق مرك ــا أطل ــة8. كم ــاء املائي ــة األحي ــن وتربي ــة الدواج وتربي
واالبتــكار ومؤسســة إدمونــد دي روتشــيلد بالشــراكة مــع شــركة)eBay(و جامعــة 
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بــار إيــالن برنامــج )Startup Nation( فــي شــمال أفريقيــا لتطويــر رواد األعمــال فــي 
املنطقــة، وتنظــم ورش عمــل وحلقــات مناقشــة تتعلــق بالقضايــا التــي لهــا تأثيــر 
ــة  ــان والعدال ــوق اإلنس ــي وحق ــي البيئ ــة والوع ــدن الذكي ــل امل ــع مث ــى اجملتم عل
ــاف  ــة ماش ــني وكال ــاون ب ــاً تع ــاك أيض ــا9. وهن ــل وغيره ــرص العم ــة وف االجتماعي
ــيات  ــر األساس ــة )Make-IT in Africa ( لتوفي ــال التكنولوجي ــادة األعم ــادرة ري ومب
ــبة  ــدورات املناس ــب وال ــا بالتدري ــئة، ودعمه ــركات الناش ــة للش ــادئ الالزم واملب
ــي تواجههــا فــي مراحــل التأســيس10. كمــا يشــمل  ــات الت ــى العقب ــب عل للتغل
ــى  ــذي يعمــل عل ــة ال ــة األميركي ــة اليهودي ــع للجن ــا التاب التعــاون معهــد أفريقي
AJC)Proj- )تعزيــز العالقــات اإلســرائيلية األفريقيــة، والــذي متكن من خــالل مشــروع 

ــف  ــن مختل ــة م ــرة بعث ــي عش ــن اثنت ــر م ــتضافة أكث ــن اس ect Interchange، م
ــة،  ــة العام ــؤولو الصح ــة، ومس ــك وزراء احلكوم ــي ذل ــن ف ــة، مب ــر األفريقي الدوائ
وخبــراء إدارة امليــاه ومعاجلتهــا، والصحفيــون، والزعمــاء الدينيــون املســيحيون 
واملســلمون، ورؤســاء اجلامعــات. وتعزيــز العالقــات التجاريــة بــني إســرائيل وأفريقيــا 
مــن خــالل جلــب وفــود ســنوية مــن قــادة األعمــال األفارقــة إلــى إســرائيل للتعــرف 
علــى التطــورات التقنيــة واحللــول التكنولوجيــة فــي مجــاالت الزراعــة والصحــة 

ــم فــي إســرائيل11. والتعلي

ــزز  ــاً تع ــاً مهم ــاً قطاع ــة- أيض ــا الزراعي ــة -التكنولوجي ــة احلديث ــر الزراع تعتب
إســرائيل مــن خاللهــا حضورهــا فــي أفريقيــا، إذ تعــزز إســرائيل هــذا القطــاع فــي 
ــري  ــل ال ــدة مث ــات جدي ــر تقني ــا، خــالل تطوي القــارة، وال ســيما فــي شــرق أفريقي
ــر احلــراري، وعلــى ســبيل  ــذار املبكــر، والتصوي ــر وأنظمــة اإلن بالتنقيــط بالكمبيوت
املثــال، ســاهمت ماشــاف فــي إثيوبيــا فــي تقــدمي أصنــاف عاليــة اجلــودة مــن بــذور 
األفــوكادو عاليــة اجلــودة12، حتــى أصبــح منتجــاً رئيســّياً للتصديــر فــي إثيوبيــا13، 
ــر.  ــكل كبي ــاج بش ــا زاد اإلنت ــالد، م ــى الب ــر إل ــط بالكمبيوت ــري بالتنقي ــت ال وجلب
كمــا تنشــط أميــران، وهــي إحــدى املنظمــات التــي جتلــب املعرفــة اإلســرائيلية إلــى 
احلقــول الكينيــة، وتركــز علــى املــزارع الصغيــرة واملتوســطة احلجــم التــي تفتقــر 
إلــى التكنولوجيــا أو األدوات اجليــدة، وتوفــر للمزارعــني كل مــا يحتاجــون مــن البــذور 
ودفيئــات وأســمدة. كمــا بــدأ رواد األعمــال اإلســرائيليون أيضــاً باســتخدام أنظمــة 
إنترنــت األشــياء وخوارزميــات التعلــم اآللــي والطائــرات بــدون طيــار لقيــادة االبتــكار 
ــة وامليــاه واألنســجة  فــي الزراعــة األفريقيــة، واســتخدام التقنيــات لتحليــل الترب
النباتيــة التــي توفــر معلومــات مهمــة للمزارعــني، وأخيــراً الزراعــة الذكيــة التــي 
تعتمــد علــى البيانــات وأجهــزة عاليــة األداء لزيــادة كفــاءة املــوارد وإنتاجيــة 

ــل14. احملاصي
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ــن  ــتخبارات والتعدي ــة واالس ــا الزراع ــن وتكنولوجي ــات األم ــى قطاع ــة إل باإلضاف
واملــاس، يســعى بعــض أصحــاب املصلحــة إلــى زيــادة نفوذهــم فــي قطاعــات أخرى. 
ــتثمر  ــذي يس ــرائيلي )Yosef Abramowitz( ال ــر اإلس ــى امللياردي ــق عل ــذا ينطب وه
) Energiya Global (علــى نطــاق واســع فــي الطاقــة املتجــددة مــن خــالل شــركته

اإلســرائيلية فــي مشــاريع خاصــة فــي روانــدا15، حيــث تخطــط شــركته الســتثمار 
ــة  ــاح والطاق ــة الري ــاريع طاق ــي مش ــارة ف ــي الق ــاريع ف ــي مش ــاري دوالر ف ملي
الشمســية والهيدروليكيــة. وقــد وقعــت اتفاقيــة تطويــر إلنشــاء حديقــة للطاقــة 
ــا16. كمــا  ــي بليبيري ــس الدول ــون دوالر فــي مطــار روبرت الشمســية بقيمــة 20 ملي
قامــت بتركيــب أول توصيــالت شمســية 8.5 ميجــاوات )6٪ مــن الكهربــاء الروانديــة( 
قريــة  وهــي  بروانــدا،  للشــباب   )Agahozo-Shalom Youth Village(قريــة فــي 

.17) Tikkun Olam Venture ( ــرائيلية ــة اإلس ــة اخليري ــتها اجلمعي أسس

وســاهم الدعــم السياســي األميركــي بتعزيــز توغل إســرائيل فــي القــارة األفريقية. 
علــى ســبيل املثــال، أثــر التنســيق السياســي بــني إســرائيل وأميــركا منــذ وصــول 
دونالــد ترمــب إلــى البيــت األبيــض فــي التحول فــي املواقــف الســودانية والتشــادية 
مــع إســرائيل. ففــي أيلــول )ســبتمبر( 2017، وضعــت الواليــات املتحــدة املواطنــني 
ــا،  ــى أراضيه ــم عل ــوب فيه ــر مرغ ــوداء« كغي ــة الس ــى »القائم ــاديني عل التش
ــع دوري  ــا دف ــاب، م ــة اإلره ــي مكافح ــكل كاٍف ف ــاون بش ــاد ال تتع ــرة أن تش معتب
ــارة جنامينــا بهــدف إعــادة  ــر وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية آنــذاك، إلــى زي غولــد، مدي
العالقــات الدبلوماســية بــني البلديــن، ففــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر(2018، زار وفــد 
إســرائيلي تشــاد إلجــراء محادثــات حــول إمكانيــة جتديــد العالقــات الدبلوماســية، 
ــة«  ــمية »تاريخي ــارة رس ــي زي ــي ف ــس ديب ــادي إدري ــس التش ــاً الرئي ــل الحق ليص
إلــى إســرائيل لتعزيــز التعــاون األمنــي، ويعلــن الطرفــان فــي 2019 عــن اســتئناف 
ــة  ــة ذات أغلبي ــاد دول ــد تش ــاً. وتع ــاع 46 عام ــد انقط ــية بع ــات الدبلوماس العالق
ــى  ــام إل ــر االنضم ــالمي وتنتظ ــاون اإلس ــة التع ــي منظم ــو ف ــي عض ــلمة وه مس
ــر  ــي للحظ ــع جزئ ــب برف ــد ترم ــرار دونال ــاء ق ــا، ج ــة. وهن ــدول العربي ــة ال جامع
ــوليفان  ــون س ــي ج ــة األميرك ــر اخلارجي ــب وزي ــارة نائ ــودان وزي ــى الس ــروض عل املف
للخرطــوم فــي أيــار )مايــو( 2018، وأدى إلــى تقــارب بــني الســودان وإســرائيل، ورفــع 
ــاب،  ــة لإلره ــدول الداعم ــة ال ــن قائم ــا م ــودان وإخراجه ــى الس ــي عل ــر الكل احلظ

ــي بعدهــا قــرار تطبيــع العالقــات بــني إســرائيل والســودان.  ليأت

وفــي اجلانــب االقتصــادي أيضــاً، يجــذب قطــاع املــاس والتعدين األمــوال اإلســرائيلية 
فــي جنــوب أفريقيــا وبوتســوانا والكونغــو وأنغــوال، حيــث تســتثمر أوميغــا داميونــدز، 
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ــاع  ــي قط ــية، ف ــرائيلية الروس ــاك اإلس ــركة أركادي غايدم ــاً لش ــة جزئي اململوك
ــة  ــي جمهوري ــاس ف ــي امل ــر ف ــرائيلية دان جيرل ــركة اإلس ــتثمر الش ــاس. وتس األمل
الكونغــو الدميقراطيــة وأنغــوال. ففــي عــام 2010 ، اشــترى دان جيرتلــر أيضــاً أكثــر 
ــرة  ــى بحي ــة عل ــي الواقع ــو الدميقراط ــي الكونغ ــدة ف ــة الواع ــات النفطي املربع
ألبــرت وحولهــا، والتــي مت اكتشــاف أكثــر مــن مليــار برميــل قبالــة ســواحلها علــى 
ــا  ــركة ناميبي ــى ش ــتحوذ عل ــه اس ــا أن ــام 2006 18. كم ــذ ع ــدي من ــب األوغن اجلان
للمعــادن )نامكــو، التــي أعلنــت إفالســها عــام 2003(، وأنشــأ علــى ســاحل ناميبيــا 
شــركة تنقيــب واســعة النطــاق، وميتلــك أكبــر مصنــع لقطــع األحجــار الكرميــة 
فــي القــارة19. ويعتبــر دان جيرتلــر شــخصية مؤثــرة للغايــة فــي الدوائــر اإلســرائيلية 
ــع  ــن مجتم ــداً م ــب ج ــه قري ــا أن ــرة، كم ــوارد كبي ــع م ــة م ــددة واليهودي املتش

االســتخبارات فــي بــالده. 

تســتثمر شــركة ) Beny Steinmetz Group Resources ( اإلســرائيلية فــي قطاعات 
ــا  ــوال وناميبي ــي أنغ ــاس ف ــا( وامل ــط وغيره ــت والنف ــاس والكوبال ــن )النح التعدي
وســيراليون وجمهوريــة غينيــا وجمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة20، كمــا يســتثمر 
املليارديــر اإلســرائيلي )Lev Leviev( بشــكل كبيــر فــي قطــاع املــاس والبنــاء واملــواد 
ــي  ــاس ف ــاج امل ــن إنت ــرة م ــة كبي ــترى حص ــعينيات، اش ــذ التس ــة، فمن الكيميائي
أنغــوال، كمــا اســتثمر فــي أكبــر منجــم فــي ذات البلــد، كاتــوكا -التــي تنتــج مــا 
يقــرب مــن 80٪ مــن املــاس فــي البــالد– ومتلــك حصــة 18٪ فيــه عبــر شــركة كاتوكا 
للتعديــن. كمــا أن لــه أســهماً فــي شــركة )Luaxe( وال يــزال يســيطر حاليــاً علــى 

مصانــع قطــع املــاس فــي أنغــوال وناميبيــا وجنــوب أفريقيــا21.

ــة  ــواالة التصويتي ــى امل ــة إل ــدول األفريقي ــول ال ــي حت ــيء ف ــدم البط ــم التق ورغ
ــاً، إال أن مالمــح التحــول واالبتعــاد التدريجــي للكتلــة  والسياســية إلســرائيل، أممّي
ــاط  ــر أمن ــم، تظه ــة املعال ــطيني بادي ــب الفلس ــن اجلان ــة ع ــة األفريقي التصويتي
ــي  ــرائيل الت ــة إلس ــرارات املناهض ــى الق ــة عل ــدان األفريقي ــي البل ــت ف التصوي
أصدرتهــا اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة بــني االمتنــاع عــن التصويــت أو الغيــاب 
ــوال،  ــا، أنغ ــة )تنزاني ــة أفريقي ــرت 11 دول ــال، حض ــبيل املث ــى س ــت. عل ــن التصوي ع
الكاميــرون، جمهوريــة الكونغــو، جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة، ســاحل العــاج، 
إثيوبيــا، جنــوب الســودان، كينيــا، روانــدا، زامبيــا( افتتــاح الســفارة األميركيــة فــي 
القــدس22. وأعلــن فيليكــس تشيســكيدي، رئيــس جمهوريــة الكونغــو الدميقراطيــة 
فــي واشــنطن آذار )مــارس( 2020، خــالل املؤمتــر السياســي الســنوي للجنة الشــؤون 
العامــة األميركيــة اإلســرائيلية )إيبــاك(، بأنــه ســيفتح ســفارة فــي تــل أبيــب مــع 
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مكتــب جتــاري فــي القــدس. ولكــن، ورغــم هــذا التحــول التدريجــي فــي املشــهد، 
وعنــد التصويــت علــى قــرار فــي اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة فــي كانــون األول 
ــوت  ــرائيل؛ ص ــة إلس ــدس عاصم ــنطن بالق ــراف واش ــن اعت ــمبر( 2017 يدي )ديس
غالبيــة األفارقــة لصالــح النــص، وامتنعــت أوغنــدا وبنــني وجنــوب الســودان وروانــدا 

ــرون وليســوتو ومــالوي عــن التصويــت23.  والكامي

هــذا التأرجــح فــي األصــوات األفريقيــة املســتند للدعــم الدبلوماســي إلســرائيل أو 
القلــق مــن عــدم تأييــد املوقــف األميركــي، دعــا الرئيــس محمــود عبــاس، وبصفتــه 
ــرارات  ــي الق ــاء ف ــدم االنحن ــة بع ــي، للمطالب ــاد األفريق ــي االحت ــاً ف ــواً مراقب عض
ــي  ــاد األفريق ــا االحت ــا دع ــدة، كم ــي األمم املتح ــطينية ف ــة الفلس ــاندة للقضي املس
إلــى القيــام بــدور نشــط فــي عمليــة الســالم املؤديــة إلــى إقامــة دولة فلســطينية 
ــاته،  ــاد ومؤسس ــل االحت ــن قب ــة م ــتجابة واضح ــن االس ــم تك ــن ل ــتقلة. لك مس
التــي كانــت تســتعد لقبــول إســرائيل كعضــو مراقــب فــي االحتــاد األفريقــي، وال 
ســيما أن الوضــع اإلقليمــي ســاهم فــي هــذا القــرار خاصــة بعــد الربيــع العربــي 
الــذي أفضــى لســقوط معمــر القذافــي عــام 2011، الــذي كان فاعــالً فــي النظــام 

األفريقــي العربــي ومتشــدداً مــع إســرائيل.

عربيــاً، يرتبــط صعــود وهبــوط نفــوذ الــدول العربيــة فــي القــارة األفريقيــة 
ومنظماتهــا اإلقليميــة مبصاحلهــا الوطنيــة التــي تتجاهــل أو تتنافــى فــي كثيــر من 
األحيــان مــع مصالــح األمــن القومــي العربــي. فبعــد تراجــع النفــوذ املصــري فــي 
القــارة األفريقيــة، جــاءت محــاوالت العــودة الســتعادة دورهــا اإلقليمــي عــن طريــق 
ــا  ــي يواجهه ــدات الت ــة بالتهدي ــة مدفوع ــة واقتصادي ــتراتيجية أمني ــات إس حتالف
األمــن القومــي املصــري املتعلقــة بســد النهضــة وتشــدد املوقــف اإلثيوبــي الرافض 
ــوذ دول  ــد نف ــا تزاي ــودان(. أم ــر والس ــب )مص ــوق دول املص ــن حق ــة تضم ألي اتفاقي
ــي  ــة ف ــوم خاص ــو يق ــر(، فه ــارات وقط ــعودية واإلم ــة )الس ــي املنطق ــج ف اخللي
ــض  ــر وتقوي ــر األحم ــي البح ــاق ف ــاط االختن ــة نق ــي حلماي ــرن األفريق ــة الق منطق
النفــوذ اإليرانــي، إلــى جانــب نفــوذ اقتصــادي لالســتثمارات فــي املوانــئ واألراضــي 

ــي.  ــة لضمــان األمــن الغذائ الزراعي

وتنهــش األولويــات املبعثــرة واملتناقضــة عربيــاً بنــاء منظومــة عمــل عربي مشــترك، 
فضمــن هــذه األولويــات، تبــرز إيــران كمصــدر تهديــد إقليمــي لــدول اخلليــج، خاصــة 
ــري كتحــدٍّ إقليمــي يشــكل  ــي اجلزائ ــرز التناقــض املغرب اإلمــارات والســعودية، ويب
أولويــة للبلديــن، فيمــا تشــكل معضلــة ســد النهضــة حتديــاً إســتراتيجياً ملصــر 
والســودان، وهــذا مــا يقــود لــرؤى دبلوماســية وأدوات تنفيذيــة متصلــة قــد تصــل 
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ــدول  ــن ال ــدد م ــني ع ــرة ب ــع األخي ــة التطبي ــى مبوج ــا جتل ــذا م ــض، وه ــد التناق ح
العربيــة وإســرائيل. 

مستقبل تدويل القضية الفلسطينية في االحتاد األفريقي

يقــود قــرار رئيــس مفوضيــة االحتــاد األفريقــي موســى فقــي منــح إســرائيل صفــة 
ــاء  ــدول األعض ــض ال ــات بع ــره حتفظ ــذي تنتظ ــي، ال ــاد األفريق ــي االحت ــب ف املراق
خــالل اجتمــاع اجمللــس التنفيــذي لالحتــاد املقبــل؛ إلــى تعزيــز املصالــح السياســية 
واالقتصاديــة لتــل أبيــب فــي أفريقيــا وضــرب القضيــة الفلســطينية فــي املنظمات 
ــود  ــرار جه ــزز الق ــا يع ــارة. كم ــدول الق ــي ل ــوذ التصويت ــالل النف ــن خ ــة م الدولي
ــة.  ــدول األفريقي ــي ال ــع باق ــات م ــع العالق ــي تطبي ــرائيلية ف ــية اإلس الدبلوماس
وهنــا تبــرز مخــاوف أفريقيــة مــن أن تصبــح القــارة ســاحة أكثــر علنيــة للمنافســة 

ــطينية. ــرائيلية الفلس ــية اإلس الدبلوماس

ــب،  ــل أبي ــى ضفــة ت ــة إل ــة األفريقي ــة التصويتي ــاح التدريجــي للكتل فرغــم االنزي
ــة هــذه الســنوات لــم تســتفد سياســياً بشــكل فاعــل مــن  إال أن إســرائيل طيل
ــى مــا  ــت عل ــدول األعضــاء التصوي ــة. ففــي عــام 2009، ُطلــب مــن ال هــذه الكتل
إذا كان ينبغــي فتــح حتقيــق مســتقل فــي أعمــال العنــف التــي ارتكبتهــا القــوات 
اإلســرائيلية أثنــاء العــدوان علــى غــزة فــي أوائــل تلــك الســنة، التــي أودت بحيــاة 
ــرائيل  ــكان إس ــن بإم ــم يك ــة، ل ــذه التجرب ــي ه ــطيني، وف ــن 1400 فلس ــر م أكث
ــة  ــوت أي دول ــم تص ــة، فل ــدول األفريقي ــن ال ــة م ــوات حفن ــن أص ــتفادة إال م االس
أفريقيــة ضــد التحقيــق، وامتنعــت ثمانــي دول فقــط عــن التصويــت، وغابــت ثماني 
دول أخــرى عــن قصــد، وفــي تشــرين الثانــي )نوفمبــر( 2012 عندمــا مت التصويــت فــي 
ــة مراقــب  ــذي مينــح فلســطني صفــة دول ــى القــرار 67/19 ال ــة العامــة عل اجلمعي
ــرار،  ــي الق ــح تبن ــة لصال ــة أفريقي ــت ٤٧ دول ــدة. صوت ــي األمم املتح ــو ف ــر عض غي
ولــم يصــوت أي منهــم ضدهــا، وامتنعــت فقــط الكاميــرون وجمهوريــة الكونغــو 
الدميقراطيــة ومــالوي وروانــدا وتوغــو، فــي حــني غابــت غينيــا االســتوائية وليبيريــا 
ومدغشــقر، وحتــى اللحظــة، يســتمر التحيــز الفلســطيني فــي عــدد مــن البلــدان 
ــاً مــن خطــاب  ــاً مــا يكــون قريب ــه مــاٍض ماركســي، وغالب ــادة حــزب حاكــم ل بقي
ــت  ــا دع ــام 2018، عندم ــي ع ــرائيل24. ف ــة إس ــتيطان لدول ــة االس ــن سياس يدي
الواليــات املتحــدة إلــى إدانــة األمم املتحــدة حلركــة حمــاس، فــي أعقــاب الهجمــات 
الصاروخيــة مــن قطــاع غــزة، صوتــت ســبع دول فقــط مــن أصــل 54 دولــة أفريقيــة 
لصالــح القــرار: روانــدا وجنــوب الســودان وإريتريــا ومــالوي وليبيريــا وليســوتو والرأس 
األخضــر، وصوتــت 28 دولــة ضــده، وامتنعــت عشــر عــن التصويــت وغابــت عشــر 
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دول. وفــي نفــس العــام، فــي مجلــس حقــوق اإلنســان التابــع لــألمم املتحــدة، دعمــت 
ــوب  ــأن وضعهــم يشــبه وضــع جن ــا الفلســطينيني مــن خــالل االعتقــاد ب بريتوري
ــزب  ــرح ح ــق، اقت ــت الح ــي وق ــري )1948-1991(. وف ــل العنص ــالل الفص ــا خ أفريقي
املؤمتــر الوطنــي األفريقــي علــى حكومــة جنــوب أفريقيــا تخفيــض ســفارتها فــي 
إســرائيل. وباملثــل، يجــب التأكيــد علــى أنــه فــي املنظمــات الدوليــة، فــي قضايــا ال 
تتعلــق بالصــراع اإلســرائيلي الفلســطيني، تنحــاز إســرائيل إلــى حلفائهــا الغربيني 

علــى حســاب عالقاتهــا مــع أفريقيــا. 

ــة  ــا اجلنوبي ــدة وكوري ــات املتح ــني والوالي ــل الص ــاً مث ــرى أيض ــدول الكب ــع ال تتمت
واليابــان وروســيا بنفــوذ أمني واقتصــادي في القــارة األفريقيــة تســتعصي مقارنتها 
ــرى  ــة كب ــد قم ــب عق ــل أبي ــى ت ــتعصي عل ــى اآلن، يس ــرائيلي، وحت ــف اإلس باملوق
ــدة  ــات املتح ــني والوالي ــا والص ــل فرنس ــا تفع ــة، مثلم ــدول األفريقي ــاء ال ــع رؤس م
ــا اجلنوبيــة وروســيا. وعلــى املســتوى االجتماعــي، هنــاك اضطهــاد  ــان وكوري والياب
ــن جــاءوا إلــى إســرائيل، ويبلــغ عددهــم  جملتمــع الفالشــا، اليهــود اإلثيوبيــون، الذي
ــا األفريقيــة فــي  ــادراً مــا تتــم مناقشــة القضاي اآلن حوالــي 150 ألفــاً، وباجملمــل، ن
داخــل اجملتمــع اإلســرائيلي. وهنــاك دائمــاً مظاهــرات واحتجاجــات تنتقــد الظــروف 
املعيشــية ومعاملــة طالبــي اللجــوء السياســي، وخاصــة اإلريتريــني والســودانيني 
فــي إســرائيل -يقــدر عددهــم بنحــو 38 ألــف شــخص- لكــن مصيرهــم ليــس جــزءاً 
ــوى  ــى الق ــر عل ــذا يؤث ــة، وه ــالت االنتخابي ــالل احلم ــية خ ــات الرئيس ــن النقاش م

الناعمــة إلســرائيل فــي القــارة األفريقيــة.

ــا، وإن كان  ــي أفريقي ــرائيل ف ــي إلس ــي احلقيق ــوذ السياس ــح أن النف ــن الواض م
ــا زال  ــه م ــترك، إال أن ــي املش ــل العرب ــطيني والعم ــب الفلس ــى اجلان ــاً عل متفوق
ضعيفــاً، يرتبــط مســتوى تقدمــه لصالــح إســرائيل مــع تأثيــر التداعيــات املذكــورة 
ــح  ــدة لصال ــي األمم املتح ــة ف ــدول األفريقي ــة لل ــة التصويتي ــى الكتل ــبقاً عل مس
القضيــة الفلســطينية، فالــدول املركزيــة فــي القــارة مثــل مصــر واجلزائــر وجنــوب 
ــاد  ــي االحت ــرة ف ــي دول مؤث ــطيني وه ــف الفلس ــرب للموق ــت أق ــا زال ــا م أفريقي
األفريقــي وفــي األمم املتحــدة، لكــن إســرائيل حتقــق اختراقــات ولديهــا حتالفــات مــع 
ــع  ــدا، وتوس ــودان وروان ــوب الس ــا، جن ــوار، وإثيوبي ــوت ديف ــرون، وك ــل الكامي دول مث

ــج.  ــي القــارة بالتدري قاعدتهــا ف

تقــود جنــوب أفريقيــا واجلزائــر جهــوداً لتعطيــل قــرار اعتمــاد تل أبيــب عضــواً مراقباً 
باالحتــاد، كمــا أن أصــوات العديــد مــن األحــزاب السياســية واحلــركات االجتماعيــة 
فــي القــارة ملطالبــة الــدول األعضــاء فــي االحتــاد األفريقــي برفــض اعتمــاد إســرائيل، 

تداعيات قبول إسرائيل كعضو مراقب في االتحاد األفريقي على القضية الفلسطينية

187



بع  

 العدد المزدوج ٢٨٣ - ٢٨٤

٢٠
٢١

ف  
صي

ع  
بي

 ر

ــاد  ــذي لالحت ــس التنفي ــة للمجل ــدورة املقبل ــال ال ــدول أعم ــى ج ــر عل ــع األم ووض
األفريقــي. علــى ســبيل املثــال، املظلــة مــن أجــل التغييــر الدميقراطــي )UDC( فــي 
بوتســوانا، ورابطــة املقاتلــني االقتصاديــني فــي غانــا، وحــزب الشــعب الثــوري لعموم 
أفريقيــا فــي غينيــا، ومجموعــة النهضــة األفريقيــة فــي أوغنــدا، والفــرع النيجيــري 
ــة  ــوب األفريقــي باإلضاف ــة اجلن ــروس ومجموعــة تنمي للمجموعــة املســيحية كاي
ــة داخــل  ــة قوي ــا، قــد تشــكل كتل ــوي وناميبي ــى احلــركات الشــعبية فــي زميباب إل
وخــارج االحتــاد تســاهم فــي منــع تزايــد املصالــح السياســية إلســرائيل فــي القــارة 
ــق  ــا يتعل ــرائيل فيم ــي إلس ــدف السياس ــض اله ــي، تقوي ــاد. وبالتال ــل االحت أو داخ
ــا  ــن القضاي ــا م ــة ملوقفه ــات الدولي ــم املنظم ــى دع ــول عل ــو احلص ــارة، وه بالق

الفلســطينية. 

فلســطينياً، انطلقــت الدبلوماســية الفلســطينية الرســمية بالتزامــن مــع وصــول 
ــة يصــل فيهــا إلــى  ــى القــارة فــي جول وفــد رفيــع املســتوى مــن حركــة فتــح إل
مجموعــة مــن الــدول ويلتقــي ممثليهــا وممثلــي أحزابهــا الرئيســية حملاولــة حشــد 
ــطة  ــة متوس ــطينية- عربي ــة فلس ــوب خط ــن املطل ــرار، لك ــة للق ــة معطل أغلبي
ــاً ودبلوماســياً،  ــة املــدى تعمــل علــى اســتعادة أفريقيــا سياســياً واقتصادي وطويل
ــل  ــل مبقاب ــكا” للعم ــة “بي ــت وكال ــطينية أطلق ــة الفلس ــني أن احلكوم ــي ح ف
ــج  ــت برام ــا وقدم ــي أفريقي ــة ف ــات تنموي ــجلت جناح ــة س ــي وكال ــاف، وه ماش
نوعيــة فــي هــذا الســياق، إال أن الدبلوماســية الرســمية والشــعبية ال تــزال عاجــزة 
فلســطينياً عــن اختــراق أفريقيــا علــى مســتوى احلكومــات واألحــزاب والشــعوب، 
كمــا أن توظيــف مخرجــات االســتثمار العربــي فــي أفريقيــا ال يــزال محــدوداً للغايــة 

سياســياً. 

  خامتة

تعتمــد إســرائيل فــي اختراقهــا القــارة األفريقيــة بشــكل أساســي علــى اجلانــب 
ــة  ــاب ومواجه ــة اإلره ــألة مكافح ــر مس ــالل تصدي ــن خ ــكري م ــي والعس األمن
ــة  ــى مكافح ــة عل ــاعدة دول املنطق ــارة، ومس ــي الق ــي ف ــي املتنام ــوذ اإليران النف
ــى  ــة إل ــام. باإلضاف ــن النظ ــة بأم ــرى املتعلق ــة األخ ــدات الداخلي ــاب والتهدي اإلره
ــة كقــوة ناعمــة بالرغــم مــن عــدم تأثيرهــا أو فعاليتهــا، نظــراً  مشــاريع التنموي
حلــدود ميزانيــة اإلســرائيلية اخلاصــة باملســاعدات اخلارجيــة. وقــد ســاهم فــي ذلــك، 
ضعــف املؤسســات اإلقليميــة والفســاد والريعيــة والصراعــات علــى املــوارد واحلــدود 
ــاب،  ــى اإلره ــرب عل ــة واحل ــتعمارية التقليدي ــوى االس ــالت الق ــة وتدخ املصطنع
ناهيــك عــن تراجــع نفــوذ القــوى العربيــة فــي القــارة وداخــل االحتــاد والصراعــات 
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ــز  ــرائيل لتعزي ــاعي إس ــي. إن مس ــرن األفريق ــة الق ــي منطق ــج ف ــني دول اخللي ب
ــة  ــق مؤسســاتها اإلقليمي ــة عــن طري مصاحلهــا السياســية فــي القــارة األفريقي
فــي محاولــة للتأثيــر علــى الكتلــة التصويتيــة األفريقيــة الداعمــة لفلســطني في 
املنابــر الدوليــة، يتطلــب حتــركاً جماعيــاً عربيــاً ملواجهــة تداعياتــه اخلطيــرة علــى 
ــة الفلســطينية، وأيضــاً ســد النهضــة  ــق بالقضي ــي املتعل األمــن القومــي العرب
ومطامــع إســرائيل التاريخيــة مبيــاه النيــل، باإلضافــة إلــى تأثيــر هــذا النفــوذ علــى 
القــارة األفريقيــة الــذي يفتــح الطريــق لالســتثمار ونهــب مواردهــا الطبيعــة. وهــذا 
ــة  ــة اإلقليمي ــات العربي ــة واملنظم ــدول العربي ــة ال ــن جامع ــركات م ــب حت يتطل
ــارة  ــي الق ــة ف ــدول العربي ــوذ ال ــزز نف ــدة تع ــية جدي ــاج دبلوماس ــرى النته األخ
ــذا  ــة. وه ــدول األفريقي ــع ال ــل م ــة التعام ــق آللي ــة طري ــم خارط ــة وترس األفريقي
يتطلــب حتالفــاً بــني مصــر وتونــس واملغــرب واجلزائــر لتعزيــز نفوذهــا داخــل االحتــاد 
األفريقــي وفــي القــارة، وإعــادة النظــر فــي السياســة اخلارجيــة لــدول اخلليــج مبــا 
يتوافــق مــع مصاحلهــا الوطنيــة ومصالــح األمــن القومــي العربــي، وخاصــة ألنهــا 

متتلــك النفــوذ األكبــر فــي القــارة.
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