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منذ  املركز  يهدف  لبنان.  في   1965 عام  تأسس  الفلسطينية،  التحرير  منظمة  من مؤسسات  مؤسسة 
تأسيسه التركيز على تغطية الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 
الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  الغرض.يعتمد  هذا  إلى حتقيق  تهدف  التي  واخملطوطات  الوثائق  وأرشفة 
أسلوب العرض املوضوعي املوثّق للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 
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تبحــث د. تيريــزا نوجيــرا بينتــو، الخبيــرة فــي شــؤون القــارة األفريقيــة لــدى المعهــد البرتغالــي للعالقــات الدوليــة، التغيرات 

المحتملــة فــي العالقــات اإلســرائيلية األفريقيــة التــي شــهدت تقدًمــا هاًمــا فــي الســنوات األخيــرة وخاصــة بعــد توقيــع 

اتفاقيــات أبراهــام ومــا ترتــب عليهــا مــن توســيع العالقــات مــع بعــض الــدول األفريقيــة مــن جانــب وتعزيــز تلــك القائمــة 

ــدة،  ــرائيلية الجدي ــة اإلس ــي الحكوم ــل ف ــية تتمث ــل رئيس ــة عوام ــى ثالث ــة عل ــام الباحث ــز اهتم ــر. يترك ــب آخ ــن جان  م
ً

ــال أص

وتغيــر اإلدارة األمريكيــة، وتنامــي تــوازن قــوى جديــد فــي منطقــة الشــرق األوســط.

تقدم وتراجع مستمر في العالقات اإلسرائيلية األفريقية

لطالمــا كانــت العالقــات األفريقيــة اإلســرائيلية مــن أولويــات الدبلوماســية اإلســرائيلية فــي خمســينيات وســتينيات القــرن 

ــا آنــذاك فــي دليــل علــى التضامــن معهــا 
ً
الماضــي واتخــذت شــكل تقديــم الدعــم التقنــي للــدول األفريقيــة المســتقلة حديث

ومناهضــة االســتعمار، لدرجــة أن إســرائيل اســتطاعت إقامــة عالقــات دبلوماســية مــع 30 دولــة أفريقيــة بحلــول العــام 1970. 

 لقــرار منظمــة 
ً

جــاءت حــرب أكتوبــر فــي العــام 1973 لتدفــع 29 دولــة أفريقيــة علــى قطــع عالقاتهــا مــع إســرائيل امتثــاال

الوحــدة األفريقيــة وضغــط جامعــة الــدول العربيــة. ســاهم اتفــاق كامــب ديفيــد بعــد ذلــك ومــن بعــده اتفاقيــات أوســلو في 

تعزيــز التقــارب اإلســرائيلي األفريقــي إال أن إســرائيل لــم تتمكــن مــن الحصــول علــى دعــم دبلوماســي أفريقــي فــي المحافــل 

متعــددة األطــراف فــي حينــه. عــادت أفريقيــا لتحتــل مكانــة بــارزة فــي االســتراتيجية اإلســرائيلية فــي ظــل حكــم نتنياهــو بعــد 

العــام 2009، إال أن التقــارب اإلســرائيلي األفريقــي مــا يــزال يعتمــد علــى المصالــح واالســتراتيجيات التــي تنتهجهــا أطــراف ثالثــة 

مثــل دول الخليــج والواليــات المتحــدة األمريكيــة فــي القــارة.

يناقــش المقــال أن المحــاوالت اإلســرائيلية الراميــة إلــى توســيع وتوطيــد العالقــات الدبلوماســية مــع دول القــارة األفريقيــة 

راجعــة لعــدة أســباب، لعــل أكثرهــا إلحاًحــا يتعلــق بالتصــدي لمــا ُوصــف باالنحيــاز المعــادي إلســرائيل فــي المحافــل متعــددة 

األطــراف وخاصــة فــي الجمعيــة العامــة لألمــم المتحــدة التــي تشــغل المجموعــة األفريقيــة فيهــا 54 مقعــًدا. تتأثــر العالقــات 

اإلســرائيلية األفريقيــة بالتطــورات الجاريــة علــى الســاحة العالميــة ومــن ذلــك االنســحاب األمريكــي مــن منطقــة الشــرق 

ــن  ــع الصي ــران، وتوقي ــاه إي ــاتها تج ــي سياس ــوى ف ــات القص ــاع الضغوط ــة اتب ــدة األمريكي ــات المتح ــاد الوالي ــط، وابتع األوس

معاهــدة تجاريــة مــع إيــران لمــدة 25 عاًمــا ممــا يعنــي زيــادة فــي النفــوذ اإلقليمــي اإليرانــي، باإلضافــة إلــى الضغوطــات التــي 

يمارســها التقدميــون فــي الحــزب الديمقراطــي علــى الرئيــس األمريكــي مــن أجــل إعــادة النظــر فــي العالقــات األمريكيــة مــع 

الدولــة اليهوديــة.

مــن هنــا تــرى الباحثــة أن اتفاقيــات أبراهــام، التــي مهــدت الطريــق أمــام التعــاون اإلســرائيلي مــع عــدد مــن بلــدان الخليــج 

العربــي، مــن شــأنها أن تلعــب دوًرا فــي تشــكيل المحــاوالت اإلســرائيلية للتواصــل مــع الــدول األفريقيــة. تســتند إســرائيل علــى 

ــك  ــا ال تمتل ــيما أنه ــا س ــع أفريقي ــا م ــي تقاربه ــة ف ــة والتكنولوجي ــاالت الدفاعي ــي المج ــا ف ــي تمتلكه ــية الت ــا التنافس المزاي

المــوارد الماليــة والدبلوماســية الالزمــة لتصميــم اســتراتيجية طموحــة تجــاه أفريقيــا ممــا يجعــل نشــاطها منصُبــا علــى 

ــاه، وتوســيع التعــاون فــي مجــال  ــة التلــوث مــن المي ــاء حقــول شمســية، وتنفيــذ مشــاريع الطاقــة الخضــراء وأنظمــة إزال بن

ــي  ــاًرا ف ــع انتش ــت أوس ــد بات ــة ق ــدات اإلرهابي ــة أن التهدي ــي خاص ــب األمن ــي الجان ــراكات ف ــاء الش ــة، وبن ــا الزراعي التكنولوجي

ــة. ــارة األفريقي ــق الق ــض مناط بع
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آخر التطورات في العالقات اإلسرائيلية األفريقية والسيناريوهات المرتقبة للمستقبل

شــهدت العالقــات اإلســرائيلية األفريقيــة حدثيــن محورييــن فــي اآلونــة األخيــرة تمثــال بزيــارة رئيــس الــوزراء الســابق بنياميــن 

نتنياهــو إلــى قــارة أفريقيــا فــي العــام 2016 والتــي كانــت المــرة األولــى التــي يــزور فيهــا رئيــس وزراء إســرائيلي القــارة األفريقية 

منــذ عقــود وهــو مــا ســاهم بشــكل ملحــوظ فــي حصــول إســرائيل علــى صفــة مراقــب فــي االتحــاد األفريقــي، وبجهــود 

الوســاطة التــي بذلتهــا إدارة الرئيــس األمريكــي الســابق دونالــد ترمــب فــي اإلطــار األوســع التفاقيــات أبراهــام كمــا فــي حالــة 

إزالــة الســودان مــن قائمــة الــدول الراعيــة لإلرهــاب وســيادة المغــرب علــى الصحــراء الغربيــة مقابــل اتفاقيــات تطبيــع تجمعهــا 

بإســرائيل. أفضــت الجهــود الدبلوماســية اإلســرائيلية اليــوم، إلــى عالقــات دبلوماســية مــع أكثــر مــن 45 دولــة أفريقيــة تتضمــن 

 دبلوماســًيا علــى مســتوى افتتــاح ســفارات.
ً

بعضهــا تمثيــال

بــر حصــول إســرائيل علــى صفــة مراقــب فــي االتحــاد األفريقــي عــام 2021 بمثابــة النصــر الرمــزي فــي عالقاتهــا مــع القــارة 
ُ

 اعت

األفريقيــة، علــى الرغــم مــن احتجــاج عــدة دول مــن الجماعــة التنمويــة للجنــوب أفريقــي وعــدد مــن الــدول األعضــاء فــي 

الجامعــة العربيــة علــى هــذا القــرار. اســتغلت إســرائيل هــذا التقــدم فــي زيــادة تواجدهــا العســكري فــي القــارة، وحضورهــا 

ــات  ــام العالق ــدة أم ــات عدي ــزال العقب ــران. ال ت ــع إي ــي م ــها اإلقليم ــة لتنافس ــة المهم ــة األفريقي ــرق البحري ــي الط ــاري ف التج

اإلســرائيلية األفريقيــة علــى الرغــم مــن كل هــذه اإلنجــازات، حيــث تتمتــع دول إقليميــة أخــرى ســاعية للتوســع بوضــع أفضــل 

مــن إســرائيل مثــل تركيــا والهنــد والباكســتان، كمــا ال تــزال المشــاعر المناهضــة لالســتعمار والمعاديــة لإلمبرياليــة تشــكل دافًعــا 

النتقــاد إســرائيل ومناصــرة حركــة مقاطعــة إســرائيل وســحب االســتثمارات منهــا وفــرض العقوبــات عليهــا كمــا هــو الحــال 

فــي دولــة جنــوب أفريقيــا.

رجــح المقالــة ســيناريوهين محتمليــن فــي ظــل التغيــر الكبيــر الــذي شــهدته الظــروف التــي صــاغ فيهــا رئيــس الــوزراء 
ُ
ت

اإلســرائيلي الســابق اســتراتيجية إســرائيل الخاصــة بأفريقيــا حيــث لــم يعــد نتنياهــو رئيًســا للحكومــة، وتغيــرت اإلدارة األمريكيــة، 

وتقلبــت الظــروف فــي منطقــة الشــرق األوســط. يقتــرح الســيناريو األول بــأن الحكومــة اإلســرائيلية ســوف تتجــه نحــو تعزيــز 

ــات أبراهــام، وإعطــاء  ــة، واالســتفادة مــن الفــرص االســتراتيجية التــي خلقتهــا اتفاقي ــدان األفريقي عالقاتهــا مــع بعــض البل

األولويــة لالندمــاج فــي القــارة األفريقيــة علــى حســاب التوســع فيهــا، والتركيــز بشــكل أكبــر علــى القــوة الناعمــة ونــزع الطابــع 

األمنــي عــن اســتراتيجية إســرائيل تجــاه أفريقيــا. ينطــوي هــذا الســيناريو علــى مشــاركة مكثفــة فــي مجــاالت التعــاون التقنــي 

واالســتثمار والتجــارة بشــكل خــاص مــع البلــدان األفريقيــة التــي تربطهــا عالقــات راســخة أساًســا مــع إســرائيل. أمــا الســيناريو 

الثانــي، فيتمحــور حــول تعــرض العالقــات اإلســرائيلية األفريقيــة للخطــر علــى المــدى القريــب والمتوســط نتيجــة غيــاب 

االســتقرار إقليمًيــا ومحلًيــا فــي إســرائيل نظــًرا إلــى ضعــف التماســك الداخلــي الحكومــي والبرلمانــي. يلفــت المقــال النظــر إلــى 

أن التغيــرات السياســية فــي الواليــات المتحــدة مــن شــأنها أن تــؤدي إلــى انتكاســة فــي العالقــات اإلســرائيلية األفريقيــة؛ ذلــك 

ــك  ــو كان ذل ــدول المطبعــة مــع إســرائيل حتــى ل ــة كانــت قــد أبــدت اســتعدادها لتعويــض ال ــات المتحــدة األمريكي أن الوالي

خــارج إطــار اتفاقيــات أبراهــام، إال أنــه فــي حــال تراجــع اإلدارة األمريكيــة عــن الوفــاء بوعــود ســابقتها فســيكون علــى إســرائيل 

أن تواجــه نكســاتها الدبلوماســية فــي القــارة األفريقيــة.

تنتهــي المقالــة باإلشــارة إلــى أنــه علــى الرغــم مــن وجــود احتماليــة أكبــر لتحقــق الســيناريو األول فــإن تعزيــز القــوة الناعمــة 

ظهــر الحكومــة 
ُ
ــا مرتبــط إلــى حــد مــا بتخفيــف حــدة الصــراع الفلســطيني اإلســرائيلي وهــو مــا ال ت اإلســرائيلية فــي أفريقي

 نحــو تحقيقــه وبهــذا تســتمر العالقــات اإلســرائيلية األفريقيــة بالتقــدم تــارة وبالتعثــر تــارة أخــرى.
ً
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