


العدد 285 ، خريف 2021

َفصلّية فِكريّة ملَعاجلة أحَداث القضّية الِفلسطينية وشؤونها اخملَتلفة
تصُدر عن َمركز األبحاث في منظمة التْحرير  الفلسطينيَّة 

رئيس مجلس اإلدارة
د. محمد اشتية

املدير العام
د. منتصر جرار

أعضاء مجلس اإلدارة
د. إبراهيم أبراش

د. أحمد عزم
د. أمين يوسف

د. حسام زملط
د. سامي مسّلم
د. عدنان ملحم
أ. صقر أبو فخر

رئيس التحرير
د. أحمد عز م

مدير التحرير
د. إبراهيم ربايعة

هيئة التحرير
د. أمين يوسف

د. سامي مسّلم
د. عدنان ملحم



الفلسطينية،  التحرير  منظمة  مؤسسات  من  مؤسسة  ا%$#"ث:   '()*

تأسس عام 1965 في لبنان. يهدف املركز منذ تأسيسه التركيز على تغطية 
الصراع العربي- اإلسرائيلي من خالل إصدار الكتب وعقد الندوات واملؤمترات 

وأرشفة الوثائق واخملطوطات التي تهدف إلى حتقيق هذا الغرض.
املوثّق  املوضوعي  العرض  أسلوب  الفكري  ونشاطه  بحوثه  في  املركز  يعتمد 
للقضايا التي تتناولها دراساته وكتبه ونشراته الدورية، ويعتمد مناهج البحث 

واالجتماعية. واالقتصادية  السياسية  العلوم  في  املتبعة  العلمي 

*()' ا%$#"ث- *-56+ ا42#(3( ا012/.,-,+

القدس- فلسطني
تلفاكس :9702966228 +

e-mail: info@prc.ps
http://www.prc.ps

Research Center P.L .O

Al Quds - Palestine
Telfax: +9702966228
e-mail: info@prc.ps
http://www.prc.ps

*>0+ ;:ون 07/.,-,+

e-mail: Shuun@prc.ps

© حقوق الطباعة والنشر محفوظة
2022

*()' ا%$#"ث 

2

 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ



 

  االفتتاحيــة .................................................................................................................

  ملف  العدد

الصفحة

احملتويات

فلســطني واإلعــام اجلديدمن »انتشــار القوة« إلــى »البيانــات الكبرى« 
و»اللوغريتمــات«

أحمد جميل عزم 

تينا اجلالد

زياد حسيبا

عبير النّجار 

والعــرب حتليــل محتــوى« ئيلية للفلســطينيني  لرقميــة اإلســرا ا يــة  الدعا

الدبلوماســية »الســيبرانية« اإللكترونية وأهميتها إلسرائيل

»مركــز مراقبــة اإلعــام الفلســطيني« واســتهداف شــرعية النضال

سعيد اآلغا و يحيى قاعود
وســائل التواصل االجتماعي: ســاحة اشتباك جديدة

6

9

24

44

58

66

 العدد  285
٢٠

٢١
ف  

ري
 خ

أنثولوجيا

إســرائيل  وعاقــات  والعســكري..  املدنــي  العلمــي  التفــوق  التكنولوجيــا.. 
الدوليــة

88رشا احلسن



 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ

متابعات

مؤمتر حركة فتح.. الفكر السياســي واالجتماعي
بكر أبو بكر

اجلهــود اجلزائريــة- اجلنــوب أفريقيــة فــي عرقلــة ســعي إســرائيل للحصــول علــى 
عضويــة مراقــب فــي االحتــاد األفريقــي »الفكــر السياســي واالجتماعــي«

آمال وشنان

زهير غنامي و محمود سعيد

ريهام املقادمة

احلملة الفرنســية على فلســطني عام 1213هـ 1799م

االحتال وحتديات التحول الرقمي

ــفيق الغبرا, االكادميي املشتبك ش

مهند ياسني

كتاب حترير الشــرق
أحمد زكارنة

احملتويات

99

106

122

151

159

171

دراسات تاريخية 

ندوة العدد

صورة قلمية

مراجعات 

4



 العدد  285
٢٠

٢١
ف  

ري
 خ

اآلراء الواردة تعبّر عن وجهات نظر كاتبيها، وال تعكس بالضرورة آراء المركز

كتاب العسكرية الفلسطينية، ذروة الكفاح املسلح واالقتاع )1973 – 2000(

كتاب أكبر سجن على األرض سردية جديدة لتاريخ األراضي احملتلة

حذيفة حامد

محمود الفطافطة

رنيم العزة 

بيــان صــادر عــن اجمللــس املركــزي ملنظمــة التحريــر الفلســطينية الــدورة العاديــة 
احلاديــة والثاثــون دورة الشــهيد القائــد الوطنــي جمــال محيســن

احملتويات

179

187

197

207

مراجعات  قصيرة 

وثائق 

5



تابعا  

 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ

متابعات

98



تابعا  

 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ

اجلهود اجلزائرية- اجلنوب أفريقية في عرقلة سعي إسرائيل 
للحصول على عضوية مراقب في االحتاد األفريقي 

آمال وشنان*

*$"IJ. د)CHراة EA? F3 ا-/CDم ا-0A"06. وا-/@?"ت ا-<و-0. >;:9 درا6"ت أ3(012. $,"*/. ا-,'ا+(.

 عرفــت القضيــة الفلســطينية حضــوراً هاماً علــى مســتوى األجندة الدبلوماســية 
ــاً  األفريقيــة اإلقليميــة والدوليــة، فلطاملــا عبــرت الكتلــة األفريقيــة املهمــة عددي
ــطينية.  ــة الفلس ــح القضي ــادرة لصال ــرارات الص ــا للق ــن دعمه ــدة ع ــاألمم املتح ب
وقــد وصــف هــذا الدعــم باملســتقر واملتواصــل إلــى فتــرة قريبــة بــدأ يُرصــد فيهــا 
ــا  ــد منه ــع العدي ــي امتن ــة، الت ــدول األفريقي ــي لل ــلوك التصويت ــي الس ــول ف حت
ــة الفلســطينية. فــي  ــة املســاندة للقضي ــح القــرارات األممي ــت لصال عــن التصوي
ــع  ــور والتراج ــن التط ــل م ــرائيلية مبراح ــة اإلس ــات األفريقي ــرت العالق ــل، م املقاب

ــدول العربيــة.  نتيجــة ديناميكيــات احلــرب والســالم بــني إســرائيل وال

ــة  ــت املرحل ــية: متثل ــل رئيس ــالث مراح ــرائيلية ث ــة اإلس ــات األفريقي ــرت العالق عب
ــة  ــة العربي ــي املنطق ــة ف ــة اإلقليمي ــك العزل ــرائيل ف ــة إس ــي محاول ــى ف األول
ــداً مــن الشــرعية علــى التواجــد  والتوجــه نحــو بنــاء عالقــات بينيــة تضفــي مزي
اإلســرائيلي، فــي تلــك الفتــرة القــت إســرائيل جتاوبــاً مــن بعــض الــدول األفريقيــة 
التــي كانــت تــرى إســرائيل شــريكاً عســكرياً جذابــاً قــادراً علــى تزويــد األنظمــة ذات 
الطابــع العســكري بالقــوة القهريــة الالزمــة للبقــاء واالســتمرار فــي الســلطة. أما 
املرحلــة الثانيــة، فتزامنــت وحــرب أكتوبــر 1973، حيــث لعبــت الــدول العربيــة، منها 
ــراً فــي التعبئــة ضــد الســلوك اإلســرائيلي علــى  ــا، دوراً  كبي ــر ومصــر وليبي اجلزائ
مســتوى منظمــة الوحــدة األفريقيــة آنــذاك، إذ أبــدت 30 دولــة أفريقيــة تضامنــاً مع 
الكتلــة العربيــة وقطعــت عالقاتهــا مــع اســرائيل بعــد القــرار الصــادر عــن اجمللــس 
الــوزاري ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة فــي تشــرين الثانــي/ نوفمبــر 1973، الــذي طالب 
ــر الشــعب  ــر مصي ــرام حــق تقري ــة واحت إســرائيل باالنســحاب مــن األراضــي احملتل
الفلســطيني. أمــا املرحلــة الثالثــة فكانــت بعــد اتفاقيــات الســالم املبرمــة بــني 
الــدول العربيــة وإســرائيل، حيــث اســتأنفت العديــد مــن الــدول األفريقيــة عالقاتهــا 

الدبلوماســية بإســرائيل1.
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ــب  ــل أبي ــات ت ــدت طموح ــا تزاي ــي أفريقي ــرائيلي ف ــدور اإلس ــي ال ــع تنام ــن م لك
ــل هــذا  ــي القــارة. قوب ــز تأثيرهــا ف السياســية لاللتحــاق باالحتــاد األفريقــي لتعزي
ــر وجنــوب أفريقيــا، وعليــه، تبحــث  الطمــوح السياســي بالرفــض مــن قبــل اجلزائ
ــا  ــي، كم ــاد األفريق ــب باالحت ــو مراق ــرائيل كعض ــول إس ــات قب ــي حيثي ــة ف الورق
يتنــاول اجلهــود اجلزائريــة واجلنــوب أفريقيــة لعرقــة مســاعي إســرائيل فــي احلصــول 
علــى صفــة مراقــب، وأخيــراً، تســتعرض الورقــة عوامــل جنــاح وفشــل جهــود كل 

ــرائيلي.  ــعى اإلس ــقاط املس ــي إس ــا ف ــوب أفريقي ــر وجن ــن اجلزائ م

حيثيات قبول إسرائيل كعضو مراقب باالحتاد األفريقي 

قدمــت نظريــة العالقــات الدوليــة فــي شــقها املتعلــق بالتكامــل واالندمــاج العديد 
ــع  ــات ذات الطاب ــام للمنظم ــى االنضم ــدول إل ــع بال ــي تدف ــيرات الت ــن التفس م
ــة،  ــة، والسياســية، والهوياتي ــة، واالقتصادي ــع األمني اإلقليمــي، ومــن بينهــا الدواف
فقــد حاجــج أنصــار الليبرياليــة املؤسســاتية ومنهــم روبــرت كيوهــان بــأن 
املنظمــات اإلقليميــة تســمح مبزيــد مــن التعــاون والتفاهــم بــني الــدول2. حققــت 
إســرائيل العديــد مــن املكاســب االقتصاديــة عبــر عالقاتهــا الثنائيــة مــع أغلبيــة 
الــدول األفريقيــة، لكــن التواجــد داخــل أكبــر منظمــة قاريــة كعضــو مراقــب لــه 

ــية.  ــية والسياس ــداف الدبلوماس ــن األه ــد م العدي

الدبلوماســية  التوجهــات  فــي  بالغــة  بأهميــة  أفريقيــا  حظيــت  تاريخيــاً، 
ــى مســتوى املنظمــات  ــه دول القــارة مــن ثقــل سياســي عل ــا متثل اإلســرائيلية، مل
الدوليــة واإلقليميــة، وقدرتهــا علــى قلــب كفــة التصويــت علــى القــرارات املؤثــرة 
ــألمم  ــة ل ــة العام ــتوى اجلمعي ــى مس ــل 193 عل ــن أص ــة م ــل 54 دول ــا متث كونه
املتحــدة، كمــا يضفــي انخــراط إســرائيل داخــل املنظمــات اإلقليميــة مزيــداً مــن 
الشــرعية علــى وجودهــا وكســراً للحاجــز املتبقــي مــن العزلــة، وفــي هــذا اإلطــار 
ــام  ــر االنضم ــي عب ــول السياس ــة الالقب ــف حال ــى تخفي ــرائيل عل ــة إس ــوم رؤي تق
إلــى املؤسســات التكامليــة اإلقليميــة. جســد هــذه الرؤيــة تصريــح رئيــس الــوزراء 
اإلســرائيلي األســبق ديفيــد بــن غوريــون حــني قــال »الطريــق األكثــر ضمانــاً للوصول 
إلــى الســالم، يكــون عــن طريــق احلصــول علــى أكبــر عــدد ممكــن مــن األصدقــاء فــي 

ــا«.3 آســيا وأفريقي

أشــارت العديــد مــن التقاريــر واألبحــاث إلــى طبيعــة اخلطــاب السياســي 
اإلســرائيلي التعاونــي املوجــه ألفريقيــا مــن طــرف النخبــة احلاكمــة، باإلضافــة إلــى 
نوعيــة الــكادر الدبلوماســي املعــني فــي الــدول األفريقيــة الــذي ســاهم فــي رســم 

الجهود الجزائرية- الجنوب أفريقية في عرقلة سعي إسرائيل للحصول على عضوية مراقب في االتحاد األفريقي

107



تابعا  

 العدد  285

٢٠
٢١

ف  
ري

 خ

وحتديــد التوجــه األفريقــي إلســرائيل، ومــع أوائــل الســتينيات كان نصــف البعثــات 
ــع  ــرت إســرائيل راب ــا، وبهــذا  اعتب الدبلوماســية اإلســرائيلية موجــوداً فــي أفريقي
أكبــر دولــة مــن حيــث التمثيليــات الدبلوماســية فــي القــارة بعــد الواليــات املتحدة، 
ــات  ــن املؤسس ــد م ــادت العدي ــاتي ق ــتوى املؤسس ــى املس ــا، عل ــا وفرنس وبريطاني
اإلســرائيلية املانحــة4 برامــج املســاعدات اإلنســانية والتقنيــة فــي أفريقيا ورســمت 
ــة  ــى صف ــول عل ــي احلص ــت ف ــث جنح ــا، حي ــي أفريقي ــرائيل ف ــدة إلس ــورة جدي ص
مراقــب داخــل منظمــة الوحــدة األفريقيــة ســابقاً، التــي ألغيــت إثــر حــل املنظمــة 

وتعويضهــا باالحتــاد األفريقــي.

ــي،  ــي فق ــادة موس ــي بقي ــاد األفريق ــة االحت ــدة ملفوضي ــادة جدي ــود قي ــع صع وم
ــة،  ــي املنطقــة العربي ــة مــع إســرائيل ف ــات الثنائي وفــي خضــم تصاعــد االتفاقي
أعلنــت وزارة اخلارجيــة اإلســرائيلية قبــول ملــف عضويتهــا كمراقــب داخــل االحتــاد 
األفريقــي بتاريــخ 22 متــوز/ يوليــو 2021 بعــد محــاوالت عديــدة ســابقة لالنضمــام 
ــي أوراق  ــو أليل ــا أدماس ــدى إثيوبي ــرائيل ل ــفير إس ــدم س ــا ق ــل، كم ــاءت بالفش ب

ــى االحتــاد األفريقــي.  االعتمــاد إل

ــه.  ــاق صالحيات ــن نط ــع ضم ــرار يق ــأن الق ــة ب ــة األفريقي ــس املفوضي ــج رئي حاج
فيمــا قوبلــت هــذه اخلطــوة باحتجــاج شــديد اللهجــة مــن كل مــن اجلزائــر وجنــوب 

أفريقيــا اللتــني قالتــا إن األمــر مت بــدون استشــارة الــدول األعضــاء. 

أسباب وسياقات دعم اجلزائر وجنوب أفريقيا للقضية الفلسطينية

ــة  ــات دبلوماســية مــع 46 دول ــى الرغــم مــن متكــن إســرائيل مــن إقامــة عالق عل
ــدول  ــض ال ــف بع ــى موق ــر عل ــم يؤث ــك ل ــة، إال أن ذل ــل 55 دول ــن أص ــة م أفريقي
الداعمــة للقضيــة الفلســطينية وأهمهــا اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا، اللتــان عبرتــا 
عــن رفضهمــا القاطــع النضمــام إســرائيل كعضــو مراقــب داخــل اإلحتــاد األفريقــي، 
تاريخيــاً تعــد جنــوب أفريقيــا ســابع دولــة فــي العالــم تعتــرف بإســرائيل، حيــث 
كانــت لنظــام األبارتايــد عالقــات دبلوماســية قويــة مــع إســرائيل، لكــن مــع انتهــاء 
ــام 1995 5  ــا ع ــوب أفريقي ــت جن ــد أعلن ــام جدي ــود نظ ــري وصع ــل العنص الفص
ــي  ــا الدبلوماس ــض متثيله ــت بتخفي ــا قام ــطني، كم ــع فلس ــات م ــة عالق إقام
فــي تــل أبيــب عــام 2019 وحتويلــه إلــى مكتــب اتصــال. أمــا اجلزائــر فلهــا موقــف 
ــرائيل،  ــع إس ــات م ــة عالق ــض أي ــل برف ــتقالل يتمث ــذ االس ــر من ــم يتغي ــي ل مبدئ
ويتمثــل باإلســناد الدائــم للقضيــة الفلســطينية. إن محاولــة فهــم أســباب دعــم 
هاتــني الدولتــني للقضيــة الفلســطينية يتطلــب قــراءة فــي جتربتيهمــا النضاليــة 
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وإرثهمــا التاريخــي املناهــض لالســتعمار والفصــل العنصــري، ونظــام القيــم لــدى 
ــا الدولتــني. ــة لكلت ــادئ السياســة اخلارجي القــادة التاريخيــني، ومب

التجربة النضالية واإلرث التاريخي املناهض لاستعمار والفصل العنصري

تركــز العديــد مــن األبحــاث والدراســات علــى القواســم املشــتركة فــي التجــارب 
ــن  ــز التضام ــي تعزي ــا ف ــتعمار ودوره ــض لالس ــي املناه ــة واإلرث التاريخ النضالي
واملناصــرة بــني الشــعوب والــدول، إذ يــرى العديــد مــن الباحثــني أن الشــعوب التــي 
تتشــابه فــي جــدوى النضــال وأدواتــه واخلطــاب السياســي النــاجت عنــه، متيــل إلــى 

دعــم بعضهــا البعــض.

ــل  ــن الفص ــرر م ــي التح ــر ف ــا واجلزائ ــوب أفريقي ــن جن ــخ كل م ــى تاري ــر إل بالنظ
ــياقات  ــي س ــتركة ف ــم املش ــن القواس ــد م ــر العدي ــتعمار، تظه ــري واالس العنص
التاريــخ االســتيطاني االســتعماري، إذ قامــت الفكــرة االســتعمارية فــي فلســطني 
علــى »وجــود أرض بــال شــعب« وهو املبدأ نفســه الــذي تبنــاه االســتعماري الهولندي 
ومؤســس »كيــب تــاون« جــان ريبيــك حــني وصــف جنــوب أفريقيــا بأنهــا أرض خاليــة 
مــن الســكان6. أفــرزت السياســات االســتعمارية واالســتيطانية أنظمــة متشــابهة 
قائمــة علــى األبارتهايــد فــي بعــده املــادي، والبنيــوي واإليديولوجــي، ويعــرف 
نظــام األبارتهايــد بأنــه نظــام الفصــل القائــم علــى األســس العرقيــة، لــه بنيــة 
قائمــة علــى مجموعــة مــن العناصــر التنظيميــة والسياســية واالقتصاديــة، كمــا 
كانــت لألبارتهايــد فــي جنــوب أفريقيــا وفلســطني جتليــات ماديــة قابلــة للقيــاس 
متثلــت أساســاً فــي مراكــز التفتيــش واجلــدران الفاصلــة والســجون، وغيرهــا مــن 
ــوم  ــميث مفه ــي س ــة دوروق ــه الباحث ــت علي ــا أطلق ــو م ــادي، وه ــر امل أدوات القه
ــل باالســتقالل  ــذي كل ــري ال ــوري اجلزائ ــا املؤسســية«7. أمــا املســار الث “األثنوجرافي
وتأســيس الدولــة اجلزائريــة، فــكان ملهمــاً حلــركات املقاومــة آنــذاك، فقــد أعطــت 
ــة،  ــا التحرري ــاً وسياســياً مهمــاً للقضاي ســيكولوجية االنتصــار دافعــاً أيديولوجي
ومــن بينهــا القضيــة الفلســطينية8. لــذا، ميكــن القــول إن تاريــخ النضــال، 
واملظالــم املشــتركة، وســرديات املقاومــة، بلــورت فكــرة املناصــرة والتضامــن ضمــن 
اخمليــال اجلمعــي للشــعوب، كمــا جتســدت فــي مبــادئ السياســة اخلارجيــة للــدول 

مــا بعــد االســتقالل. 

نظام القيم لدى القادة التاريخيني وتأثيرهم في مبادئ السياسة اخلارجية

ــم  ــي رس ــا دوراً ف ــوب أفريقي ــر وجن ــن اجلزائ ــي كل م ــة ف ــات الفردي ــت الزعام لعب
مبــادئ السياســة اخلارجيــة لدولــة مــا بعــد االســتقالل، إذ أثــر النظــام العقائــدي 
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ومجموعــة التصــورات والقيــم الفرديــة لــكل مــن كل مــن نيلســون مانديــال بجنوب 
أفريقيــا وهــواري بومديــن باجلزائــر فــي اخليــارات والتوجهــات الكبــرى للدولــة. فــي 
بدايــة تســعينيات القــرن املاضــي، ومــع مــع نهايــة نظــام األبارتهايــد، دخلــت جنوب 
أفريقيــا مرحلــة جديــدة مــن إعــادة بنــاء املؤسســات والتصــورات التــي تقــوم عليها 
السياســات الداخليــة واخلارجيــة، كمــا أخــذت الشــخصيات التــي قــادت النضــال 
ــا  ــم، وكان أهمه ــرم احلك ــي ه ــا ف ــا مهم ــري موقع ــل العنص ــام الفص ــد نظ ض
نيلســون مانديــال الــذي تــرأس الدولــة بــني عامــي 1994 و1999، وقــاد تفكيــك بنيــة 
األبارتهايــد وترســيخ قيــم جديــدة نابعــة مــن جتربتــه النضاليــة الشــخصية، كمــا 
تبنــى مانديــال »نهجــاً أخالقيــاً حقوقيــاً« وسياســة خارجيــة قائمــة علــى قناعاتــه 
النضاليــة وفهمــه للسياســة الدوليــة كمرتكــز لقيــم العدالــة وحقــوق اإلنســان، 
وهــذا مــا جتســد فــي مواقــف مانديــال مــن القضيــة الفلســطينية، حيــث قــال »إن 
ــطيني  ــعب الفلس ــول الش ــل حص ــا قب ــل أهدافه ــن تكم ــا ل ــوب أفريقي ــورة جن ث

علــى حريتــه”. 

فــي مقابــل النهــج احلقوقــي الــذي اتبعــه مانديــال، كانــت القضيــة الفلســطينية 
مركزيــة بالنســبة للجزائــر حتــى قبــل االســتقالل، فقــد أبــدت احلركــة الوطنيــة 
ــن  ــا ضم ــطينية وأدرجته ــة الفلس ــا للقضي ــال دعمه ــبيل املث ــى س ــة عل اجلزائري
ــع  ــتقالل. وم ــد االس ــية بع ــوار الدراس ــع األط ــة جلمي ــة والتعليمي ــج التربوي البرام
ــوري«  ــاز »بالنهــج الث ــذي امت ــن، ال ــري الراحــل هــواري بومدي مجــيء الرئيــس اجلزائ
والرفــض القاطــع لالســتعمار واإلمبرياليــة، أثــرت مرجعيتــه الثوريــة في السياســة 
ــرر  ــركات التح ــن ح ــر ع ــت اجلزائ ــه، دافع ــرة حكم ــالل فت ــة، وخ ــة اجلزائري اخلارجي
ــر ومقاومــة االســتعمار9، ومــن بينهــا القضيــة  ــر املصي وحــق الشــعوب فــي تقري

ــطينية.  الفلس

ــة  ــات التاريخي ــن احملط ــد م ــي العدي ــطني ف ــر لفلس ــم اجلزائ ــر دع ــدت مظاه جتس
وعلــى مســتويات عديــدة أهمهــا علــى املســتوى الدوالنــي، حيــث اعترفــت اجلزائــر 
مبنظمــة التحريــر الفلســطينية عــام 1965، كمــا افتتحــت الســفارة الفلســطينية 
باجلزائــر عــام 1974 ، كمــا جــاء اإلعــالن عــن قيــام الدولــة الفلســطينية مــن اجلزائــر 
عــام 1988، وقــد تطــور هــذا الدعــم فــي فتــرة الراحــل هــواري بومديــن إلــى دعــم 
ــر الفلســطينية  ــني منظمــة التحري ــة ب ــى اتفاقي ــع عل ــث مت التوقي عســكري، حي
ووزارة الدفــاع اجلزائريــة لتدريــب ضبــاط فلســطينيني باألكادمييــة العســكرية 
بشرشــال، وتخرجــت دفعــات الضبــاط مــن األكادمييــة العســكرية اجلزائريــة ســنة 
1966 بحضــور الرئيــس بومديــن 10، وعلــى املســتوى القــاري، دعمــت اجلزائــر حصــول 
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ــار  ــام 2013 وص ــي ع ــاد األفريق ــل االحت ــب داخ ــة مراق ــى صف ــطني عل ــة فلس دول
لفلســطني مشــاركة دوريــة فــي القمــم األفريقيــة. أمــا علــى املســتوى الدولــي، 
فدعمــت اجلزائــر منــح صفــة مراقــب ملنظمــة التحريــر الفلســطينية بــاألمم املتحدة 
ــة  ــز بوتفليق ــد العزي ــذاك عب ــر آن ــة اجلزائ ــر خارجي ــرأس وزي ــا ت ــام 1974 عندم ع
اجلمعيــة العامــة لــألمم املتحــدة، التــي صــدر فــي تلــك الــدورة العديــد مــن القــرارات 
الدوليــة التــي تدعــم احلقــوق الثابتــة للشــعب الفلســطيني مثــل تقريــر املصيــر 
وحــق العــودة، واعتبــرت قــرارات اجلمعيــة العامــة لســنة 1974 مرجعيــة شــرعية 

فــي الدفــاع عــن القضيــة الفلســطينية11.

مساعي اجلزائر وجنوب أفريقيا لسحب عضوية مراقب إلسرائيل

قــادت كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا مبــادرة ســحب صفــة مراقــب مــن إســرائيل 
التــي منحهــا رئيــس املفوضيــة األفريقيــة موســي فقــي، واعتمــدت كلتــا الدولتــني 
ــول  ــع دخ ــاري ملن ــي والق ــي واإلقليم ــتوى احملل ــى املس ــادرات عل ــن املب ــة م مجموع
ــي  ــع املدن ــركات اجملتم ــر ح ــي، تعتب ــتوى الداخل ــى املس ــاد. عل ــى االحت ــرائيل إل إس
بوصلــة أخالقيــة للسياســة اخلارجيــة، وغالبــا مــا تشــكل ضغطــاً لتنبيــه 
احلكومــات إلــى البعــد األخالقــي والقيمــي للقضايــا العادلــة12، وفــي هــذا اإلطــار، 
عبــرت قــوى اجملتمــع املدنــي وحتــى األحــزاب السياســية فــي كل مــن اجلزائــر وجنوب 
ــة  ــر القضي ــرائيل، إذ تعتب ــب إلس ــة مراق ــح صف ــرار من ــا لق ــن إدانته ــا ع أفريقي
الفلســطينية مركزيــة فــي عمــل القــوى املدنيــة واحلزبيــة داخــل الدولتــني وأهمهــا 
حركــة أســبوع الفصــل العنصــري اإلســرائيلي وحركــة املقاطعــة، وســحب 
االســتثمار وفــرض العقوبــات فــي جنــوب أفريقيــا وحركــة مجتمــع الســلم وحــزب 

ــر.   ــر الوطنــي فــي اجلزائ جبهــة التحري

قدمــت وزيــرة خارجيــة جنــوب أفريقيــا ناليــدي بانــدور خطابــاً أمــام برملــان بالدهــا 
قائلــة »عارضنــا بشــدة منــح صفــة مراقــب مــن االحتــاد األفريقــي إلســرائيل مــن 
ــا  ــتورنا وقيمن ــن دس ــع م ــا ينب ــي. واعتراضن ــاد األفريق ــة االحت ــس مفوضي ــل رئي قب
ــر  ــالل غي ــة واالحت ــتعمار والعنصري ــض االس ــذي يرف ــي ال ــاد األفريق ــاق االحت وميث
املشــروع لــألرض. نــدرس اتخــاذ مزيــد مــن اإلجــراءات لإلشــارة إلــى انزعاجنــا البالــغ 
مــن اســتمرار ممارســات الفصــل العنصــري التــي متارســها إســرائيل ضــد الشــعب 
ــوزراء  ــس ال ــن مجل ــراب م ــي االقت ــل ف ــه.. »نأم ــت معانات ــذي طال ــطيني ال الفلس
بإجــراءات مباشــرة مقترحــة أخــرى ضــد ممارســات الفصــل العنصــري املوثقــة جيــداً 

فــي إســرائيل«13.
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ــي  ــوداً ف ــا جه ــوب أفريقي ــر وجن ــن اجلزائ ــادت كل م ــي، ق ــتوى اإلقليم ــى املس وعل
ــول  ــول قب ــاش ح ــا بالنق ــوب أفريقي ــت جن ــث دفع ــني، حي ــا اإلقليمي فضائيهم
ــوب  ــة للجن ــة إســرائيل كمراقــب باالحتــاد األفريقــي داخــل اجلماعــة اإلمنائي عضوي
األفريقــي »ســادك« وهــي منظمــة إقليميــة تضــم 16 دولــة، وأعربــت دول »ســادك« 
خــالل القمــة العاديــة احلاديــة واألربعــني لرؤســاء دول وحكومــات اجلماعــة اإلمنائيــة 
ــه  ــذي اتخذت ــادي ال ــرار األح ــى الق ــا عل ــا واعتراضه ــن قلقه ــي ع ــوب األفريق للجن
ــوانا،  ــدول وحكومات بوتس ــاء ال ــة رؤس ــر القم ــي. حض ــاد األفريق ــة االحت مفوضي
والكونغــو الدميقراطيــة، ومدغشــقر، ومــالوي، وموزامبيــق، وجنــوب أفريقيــا، وتنزانيا، 
القمر، وزامبيــا،  وجــزر  وأنغــوال،  وإيسواتيني، وليســوتو،  وناميبيــا،  وزميبابــوي، 
وصادقــت هــذه الــدول باإلجمــاع علــى بيــان الرفــض، كمــا أرســل الســكرتير العــام 

ــة14. ــة األفريقي ــي للمفوضي ــان اخلتام ــادك البي ــة س ملنظم

ــا،  ــا وليبي ــس وموريتاني ــع تون ــي م ــاء املغارب ــن الفض ــت ضم ــر، فعمل ــا اجلزائ أم
والعربــي مــع مصــر والكويــت واجلامعــة العربيــة، علــى حشــد الدعــم لقــرار رفــض 
انضمــام إســرائيل لالحتــاد، حيــث أرســلت البعثــات الدبلوماســية للــدول العربيــة 
ــر وجــزر القمــر وتونــس وجيبوتــي وموريتانيــا  بأثيوبيــا واملتمثلــة فــي مصــر واجلزائ
وليبيــا، مذكــرة شــفوية لرئيــس مفوضيــة االحتــاد األفريقــي موســي فقــي، عبــرت 

فيهــا عــن »االعتــراض علــى قــرار قبــول إســرائيل عضــواً مراقبــاً باالحتــاد«.

تســعى اجلزائــر التــي ستســتضيف القمــة العربيــة إلــى بنــاء توافــق حــول امللــف 
ــف  ــني مختل ــة ب ــة الداخلي ــق باملصاحل ــق املتعل ــي الش ــل ف ــطيني، والتدخ الفلس
األطــراف الفلســطينية، وفــي هذا اإلطــار، أدرجــت القضيــة الفلســطينية وانضمام 
إســرائيل لالحتــاد األفريقــي ضمــن جــدول النقــاش بــني الرئيــس اجلزائــري عبــد اجمليــد 
ــر 2022،  ــي/ يناي ــون الثان تبــون والرئيــس املصــري عبــد الفتــاح السيســي فــي كان
حيــث بحــث الطرفــان فــي بلــورة موقــف عربــي مشــترك داخــل الكتلــة القاريــة. 

وعلــى املســتوى القــاري، شــكلت كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا جبهــة موحــدة 
للتعبئــة والضغــط علــى املســتوى األفريقــي، حيــث نظمــت اجلزائــر النــدوة الثامنة 
رفيعــة املســتوى حــول الســلم واألمــن األفريقــي مبدينــة وهــران، وهــدف االجتمــاع 
إلــى مســاعدة الــدول األفريقيــة مبجلــس األمــن لــألمم املتحــدة علــى حــل مشــاكل 
ــرائيل  ــام إس ــن أن انضم ــم م ــى الرغ ــة، وعل ــارة األفريقي ــي الق ــلم ف ــن والس األم
لالحتــاد األفريقــي لــم يكــن ضمــن األجنــدة الرســمية للقــاء، لكــن شــكل تواجــد 
وزراء خارجيــة بعــض الــدول األفريقيــة وكــوادر مــن اجلهــاز اإلداري لالحتــاد األفريقــي 
فرصــة ســانحة لتأكيــد اجلزائــر علــى أهميــة التضامــن واإلجمــاع بــني دول القــارة، 

الجهود الجزائرية- الجنوب أفريقية في عرقلة سعي إسرائيل للحصول على عضوية مراقب في االتحاد األفريقي

112



تابعا 

 العدد  285
٢٠

٢١
ف  

ري
 خ

كمــا حاولــت اجلزائــر الضغــط باجتــاه موقــف موحــد مــن انضمــام إســرائيل كعضو 
ــوي  ــراح البني ــو االقت ــار ه ــذا اإلط ــي ه ــر ف ــه اجلزائ ــا قدمت ــم م ــل أه ــب، ولع مراق
املتمثــل فــي تعديــل ميثــاق االحتــاد األفريقــي ومنــع منــح أي صفــة خاصــة للــدول 

مــن خــارج  أفريقيــا، خاصــة تلــك التــي حتتــل أراضــي الغيــر15.

ــى امللفــات القانونيــة املنظمــة  ــا، فقــد ضغطــت باالســتناد إل أمــا جنــوب أفريقي
ــدى  ــة ل ــة الدائم ــا والبعث ــفارتها بأثيوبي ــلت س ــي، إذ أرس ــاد األفريق ــل االحت لعم
االحتــاد األفريقــي وجلنــة األمم املتحــدة االقتصاديــة ألفريقيــا رئيــس املفوضيــة وقســم 
ــول إســرائيل  ــرار قب ــى ق ــة مذكــرة شــفوية اعترضــت فيهــا عل الشــؤون القانوني
كعضــو مراقــب، وأشــارت املذكــرة إلــى أن قبــول الــدول أو املنظمــات غيــر األفريقيــة 
الراغبــة فــي االعتمــاد لــدى االحتــاد األفريقــي »يجــب أن يتوافــق مــع روح وأهــداف 
ــة  ــارات قانوني ــاك اعتب ــي«، وأن هن ــاد األفريق ــي لالحت ــون التأسيس ــادئ القان ومب
مفادهــا أن ســلوك إســرائيل ال يتماشــى مــع القيــم املنصــوص عليهــا فــي القانــون 
التأسيســي لالحتــاد األفريقــي، ولذلــك، رُفــض طلــب عضويــة إســرائيل املقــدم فــي 

ــا تتــرأس االحتــاد. 2013 و2015 و2016، حينمــا كانــت جنــوب أفريقي

كمــا طلبــت جنــوب أفريقيــا مــن رئيــس املفوضيــة توضيحــاً حــول املغــزى القانونــي 
ــا  ــة إســرائيل ســابقاً وقبولهــا اآلن، كمــا طالبــت جنــوب أفريقي وراء رفــض عضوي
بــإدراج املســألة علــى جــدول أعمــال اجمللــس التنفيــذي لالحتــاد األفريقــي، أمــا اجلزائر، 
ــرائيل  ــب إلس ــة مراق ــح صف ــرة من ــان لعمام ــا رمط ــر خارجيته ــف وزي ــد وص فق
فــي االحتــاد األفريقــي باخلطــأ املــزدوج، ألنــه منــح دون إجــراء مشــاورات مــع الــدول 
ــدول األعضــاء  ــني ال ــح فــي ظــل انقســام ب ــرك دون تصحي األعضــاء، وألن القــرار ت

فــي االحتــاد، كمــا أصــدرت اخلارجيــة اجلزائريــة بيانــاً حــول املوضــوع16.

عوامــل جنــاح أو فشــل مســاعي كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا فــي ســحب صفة 
العضــو املراقــب من إســرائيل

ــن  ــب م ــة مراق ــحب صف ــي س ــا ف ــوب أفريقي ــر وجن ــن اجلزائ ــاح كل م ــف جن يتوق
ــا: ــل منه ــن العوام ــة م ــى مجموع ــرائيل عل إس

ــن  ــى كل م ــا: حتظ ــوب أفريقي ــر وجن ــي للجزائ ــي والدبلوماس ــل السياس 1- الثق
اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا برمزيــة تاريخيــة داخــل الكتلــة القاريــة، فكلتــا الدولتــني 
ناضلــت مــن أجــل حقــوق الســود ومقاومــة االســتعمار، مــا يشــكل بعــداً قيميــاً 
ــد  ــي ض ــاح األفريق ــن والكف ــا التضام ــاد، منه ــا االحت ــام عليه ــي ق ــادئ الت للمب

ــتعمار. ــز واالس التميي
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بعــد االســتقالل، كانــت اجلزائــر مــن الــدول املؤسســة ملنظمــة الوحــدة األفريقيــة 
ــية  ــة السياس ــد األهمي ــو 1963، تتجس ــار/ ماي ــخ 25 أي ــا بتاري ــت له ــي انضم الت
والدبلوماســية للجزائــر فــي امللفــات التــي أشــرفت عليهــا واملناصــب القياديــة التي 
ــري  ــدور اجلزائ ــط ال ــي. ارتب ــاد األفريق ــل االحت ــون داخ ــيون اجلزائري ــا الدبلوماس تبوأه
ــة  ــر التنظيمي ــة باألط ــة املتعلق ــة احلساس ــات القاري ــي بامللف ــاد األفريق ــي االحت ف
مــن جهــة، وقضايــا األمــن والنزاعــات واإلرهــاب مــن جهــة أخــرى17، فقــد ســاهمت 
اجلزائــر فــي جهــود مأسســة االحتــاد األفريقــي عبــر املشــاركة فــي صياغــة املعاهدة 
ــا  ــام 1999، كم ــة ع ــدة األفريقي ــة الوح ــة 35 ملنظم ــتضافة القم ــة واس املؤسس
اســتضافت قمــة اجلزائــر للمصادقــة علــى امليثــاق األفريقــي ملكافحــة اإلرهــاب18.

وعملــت اجلزائــر علــى وضــع مخطــط أفريقــي ملكافحــة اإلرهــاب عــام 2004 باجلزائر، 
كمــا تعــد اجلزائــر الدولــة املســتضيفة لــكل مــن اللجنــة اجلنائيــة األفريقيــة التــي 
ــة عضــواً باالحتــاد األفريقــي، واملركــز األفريقــي  ــة لـــ 41 دول ــى باجلرميــة الدولي تعن
للدراســات والبحــوث حــول اإلرهــاب التابــع للمفوضيــة األفريقيــة باإلضافــة إلــى 

مجموعــة الطاقــة األفريقيــة.  

علــى مســتوى الــكادر الدبلوماســي، حصــل الدبلوماســيون اجلزائريــون علــى 
ــذا  ــي ه ــة ف ــة نوعي ــوا إضاف ــن، وقدم ــال األم ــي مج ــة ف ــة مهم ــب قيادي مناص
اجملــال، أهمهــم ســعيد جنيــت الــذي لعــب دوراً مهمــاً فــي ربــط االحتــاد األفريقــي 
ــني  ــذي ع ــي، وال ــمال األطلس ــف ش ــدة وحل ــل األمم املتح ــة مث ــات الدولي باملؤسس
عــام 2014 مبعوثــاً خاصــاً لألمــني العــام لــألمم املتحــدة ملنطقــة البحيــرات الكبــرى 
فــي أفريقيــا، كمــا ســاعد موقــع جنيــت املهــم فــي األمم املتحــدة فــي احلصــول على 
دعــم الناتــو لبعثــة االحتــاد األفريقــي فــي الســودان حلــل نــزاع دارفــور. أمــا رمطــان 
لعمامــرة فقــد قــاد مجلــس الســلم واألمــن األفريقــي مــن عــام 2008 إلــى عــام 
ــزاع  ــا الن ــزاع أهمه ــل الن ــاطة وح ــي الوس ــة ف ــرة أدواراً مهم ــب لعمام 2013، لع
بــني مالــي وبوركينــا فاســو فــي عــام 1985، النــزاع بــني ليبيــا وتشــاد، والقضيــة 
ــي  ــني احلكومــة املغربيــة ومندوب ــني عامــي 2003 و2007، واملفاوضــات ب ــة ب الليبيري
ــي  ــزاع ف ــي الصومــال، والن ــزاع ف ــة، الن ــي الصحــراء الغربي جبهــة البوليســاريو ف

مالــي19.

ــى  ــة عل ــا األفريقي ــاً ومســموعاً للقضاي ــاً عالي ــت صوت ــا، فكان ــوب أفريقي أمــا جن
املســتوى الدولــي، فهــي عضــو مبنظمــة البريكــس وعضــو ســابق مبجلــس األمــن 
لــألمم املتحــدة، ُعنيــت جنــوب أفريقيــا مبلفــات إعــادة اإلعمــار والتنميــة فــي مرحلــة 
مــا بعــد النزاعــات وبنــاء الســالم علــى مســتوى االحتــاد األفريقــي، أحــد القطاعــات 
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املهمــة بالنظــر إلــى التحديــات التــي تواجــه دول االحتــاد األفريقــي، كمــا لعبــت دوراً 
كبيــراً فــي تشــكيل مؤسســات وسياســات وإجــراءات االحتــاد األفريقــي، مثــل قــوة 
حفــظ الســالم األفريقيــة، القــدرة األفريقيــة القاريــة لالســتجابة لألزمــات، البرملــان 
ــة  ــاد(، اللجن ــا )نيب ــة أفريقي ــل تنمي ــن أج ــدة م ــراكة اجلدي ــة الش ــي، وكال األفريق
األفريقيــة للطاقــة النوويــة واجمللــس االقتصــادي واالجتماعــي والثقافــي. باإلضافــة 
ــرؤس االحتــاد األفريقــي عــام 2013 حيــث  ــا فــي ت إلــى ذلــك، جنحــت جنــوب أفريقي
انتخبــت وزيــرة داخليتهــا نكوســازانا دالمينــي زومــا رئيســة لالحتــاد األفريقــي وفــي 
تلــك الفتــرة رفــض طلــب إســرائيل كعضــو مراقــب باالحتــاد األفريقــي عدة مــرات20. 

ال ميكــن جتاهــل هــذا الثقــل الدبلوماســي والسياســي والقــدرة علــى أداء أدوار بنيوية 
ــي تقــوم بهــا كل مــن  ــة، وإعــادة إعمــار وحفــظ الســالم الت مــن وســاطة، وتنمي
جنــوب أفريقيــا واجلزائــر، خاصــة مــع حاجــة االحتــاد األفريقــي إلــى هاتــني الدولتــني 
ــات  ــات والنزاع ــد االنقالب ــردي وتصاع ــي املت ــي والسياس ــع األمن ــل الوض ــي ظ ف

والتحديــات األمنيــة فــي أفريقيــا.

ــول  ــرار قب ــف ق ــة، يتوق ــة اإلجرائي ــن الناحي ــارية: م ــة االستش ــاورات اللجن 2- مش
ــج  ــى نتائ ــه عل ــر من ــزء كبي ــي ج ــي ف ــاد األفريق ــب باالحت ــو مراق ــرائيل كعض إس
املشــاورات بــني أعضــاء اللجنــة االستشــارية الســبعة التــي أعلنهــا البيــان اخلتامي 
للقمــة األفريقيــة اخلامســة والثالثــني، التــي تضــم رؤســاء اجلزائــر عبــد اجمليــد تبون، 
وجنــوب أفريقيــا ســيريل رامافــوزا، والســنغال ماكــي ســال، وروانــدا بــول كاغامــي، 
ونيجيريــا محمــد بخــاري، والكاميــرون بــول بيــا، والكونغــو الدميقراطيــة فيليكــس 
تشيســيكيدي، وســيتم حتضيــر التوصيــات خــالل ســنة لتعــرض علــى قمــة االحتــاد 
ــالث دول  ــم ث ــا تض ــة، فإنه ــن اللجن ــى تكوي ــر إل ــادم21، بالنظ ــام الق ــي الع األفريق
تعــارض انضمــام إســرائيل بشــكل صريــح وهــي اجلزائــر، نيجيريــا وجنــوب أفريقيــا، 
ــي  ــرائيل وه ــام إس ــرار انضم ــح ق ــكل صري ــرى بش ــالث دول أخ ــد ث ــني تؤي ــي ح ف
ــدا، والكونغــو، يبقــى موقــف الســنغال املتــرأس لالحتــاد  كل مــن الكاميــرون، وروان
غيــر واضــح، مــن ناحيــة التأثيــر، جنــد أن الــدول املعارضــة لقــرار االنضمــام، وهــي 
اجلزائــر ونيجيريــا وجنــوب أفريقيــا، هــي دول محوريــة داخــل االحتــاد األفريقــي وهــي 
املســاهم األكبــر فــي ميزانيتــه، وعليــه ســتخضع نتيجــة القــرار إلــى مــدى قــدرة 
ــدول علــى الضغــط والتأثيــر وصياغــة التوصيــات النهائيــة مبــا يتماشــى  هــذه ال

وموقفهــا.
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ــل، إذ  ــكلة التموي ــي مش ــاد األفريق ــه االحت ــا واج ــي: لطامل ــاد األفريق ــل االحت 3- متوي
يعانــي االحتــاد مــن عــدم التــزام الــدول األعضــاء فــي مســاهماتهم املاليــة، وأشــار 
مجلــس اإلحتــاد إلــى أن هنــاك عــدداً محــدوداً جــداً مــن الــدول التــي تلتــزم بدفــع 
ــا، فــي  ــر وجنــوب أفريقيــا وليبيــا ومصــر ونيجيري التزاماتهــا الســنوية وهــي اجلزائ
حــني أن املنظمــة تضــم 55 دولــة عضــوا22، مــن هنــا فــإن أربعــاً مــن الــدول املمولــة 
لالحتــاد األفريقــي تقــف ضــد منــح إســرائيل صفــة مراقــب، وعلــى ســبيل املثــال، 
بلغــت املســاهمات املاليــة اجلزائريــة لالحتــاد األفريقــي فــي عــام 2019 مــا بــني 45 
إلــى 48 % مــن مجمــل امليزانيــة املاليــة لالحتــاد، إلــى جانــب املســاهمني الرئيســيني 
ــوري  ــاؤل احمل ــه، فالتس ــا23. وعلي ــوب أفريقي ــا وجن ــرب ونيجيري ــر واملغ ــن مص اآلخري
ــة لالحتــاد والرافضــة لقــرار انضمــام إســرائيل  ــدول املمول ــا: هــل ســتتمكن ال هن

مــن حتويــل قــوة التمويــل إلــى قــوة تأثيــر؟

مؤشرات الفشل

يتوقــف فشــل جهــود كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا فــي ســحب صفــة مراقــب 
مــن إســرائيل علــى مجموعــة مــن العوامــل منهــا:

-  حاجــة الــدول األفريقيــة إلســرائيل: متتلــك إســرائيل عالقــات دبلوماســية 
ــدول األفريقيــة، إذ لهــا عالقــات  ــد مــن ال ــة مــع العدي ــة وعســكرية قوي واقتصادي
ــب، 12  ــل أبي ــفارات بت ــا س ــة لديه ــة. 17 دول ــة أفريقي ــع 44 دول ــية م دبلوماس
ــدول  ــع ال ــرائيلي م ــاون اإلس ــز التع ــة24. يرك ــات عام ــا قنصلي ــة لديه ــة أفريقي دول
ــث  ــي، حي ــال األمن ــا اجمل ــة ومنه ــاالت احلساس ــن اجمل ــة م ــى مجموع ــة عل األفريقي
ــرة اإلســرائيلية فــي مجــال األمــن الســيبراني  ــى اخلب ــب األفريقــي عل ــد الطل تزاي
ــا  ــى أفريقي ــة إل ــرائيل الدفاعي ــادرات إس ــت ص ــام 2016 بلغ ــي ع ــة، فف واملعلوماتي
6.5 مليــار دوالر، حيــث متثــل القــارة األفريقــي 5 % مــن إجمالــي الصــادرات الدفاعيــة 
ــود  ــن العق ــد م ــرائيلية بالعدي ــة اإلس ــركات األمني ــازت الش ــا ف ــرائيلية، كم اإلس
 Elbit Systems ــرائيلية ــات اإلس ــركة البرمجي ــا ش ــة، منه ــدول األفريقي ــل ال داخ
ــة  ــاع اإللكتروني ــة الدف ــر أنظم ــون دوالر لتوفي ــه 240 ملي ــد قيمت ــازت بعق ــي ف الت
»لدولــة لــم يتــم ذكــر اســمها«. كمــا  فــازت شــركة Visual Defence بعقــد األمــن 
فــي مطــار ومينــاء أبيدجــان بكوديفــوار، وعليــه، لــدى إســرائيل رقابــة علــى تدفــق 
األفــراد والبضائــع فــي كوديفــوار25، وتشــير اإلحصائيــات إلــى أن الصــادرات األمنيــة 
ــنة 2019 26. ــة س ــى 4 باملائ ــن 2 إل ــف م ــة تضاع ــدول األفريقي ــى ال اإلســرائيلية إل
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-  فــي اجملــال االقتصــادي والتنمــوي، عرفــت إســرائيل نشــاطاً متزايــداً فــي مجــاالت 
الزراعــة والــري والطاقــة الشمســية، فــي روانــدا مثــالً، ســاعدت الشــركة 
ــي  ــية، ف ــة الشمس ــة للطاق ــاء أول محط ــي بن ــرائيلية Energiya Global ف اإلس
كينيــا. كمــا وقــع مجلــس الــري الوطنــي الكينــي عقــدا بقيمــة 14.5 مليــار شــلن 
كينــي مــع شــركة Green اإلســرائيلية. وفــي ليبيريــا، وقعــت الشــركة اإلســرائيلية 
Energiya Global اتفاقيــة تطويــر حلديقــة للطاقــة الشمســية بقيمــة 20 مليــون 
ــي  ــا« ف ــكار: أفريقي ــرائيلية »ابت ــة اإلس ــة األميركي ــاهمت املؤسس ــا س دوالر. كم
إنشــاء  300 منشــأة للطاقــة الشمســية وامليــاه أثــرت علــى أكثــر مــن 2 مليــون 
ــة  ــاء والهندســة الكهربائي ــة. وتنشــط شــركات البن ــي 10 دول أفريقي مــن مواطن
فــي نيجيريــا مثــل شــركة البنــاء Nigersal، وشــركة الهندســة الكهربائيــة 
وامليكانيكيــة Etco Limited. وعليــه، ســيكون مســتوى العالقــات البينيــة املتطــور 
بــني إســرائيل والــدول األفريقيــة عائقــاً أمــام اجلهــود اجلزائريــة واجلنــوب أفريقيــة، إذ 

ســتؤثر احلاجــة األفريقيــة إلــى إســرائيل علــى ميــوالت التصويــت27.

- آليــة وصيغــة التصويــت: يحــدد ميثــاق االحتــاد األفريقــي الطريقــة التــي تتخــذ 
بهــا قــرارات اجمللــس التنفيــذي، حيــث يتضــح ذلــك فــي املــادة 11 رقــم 1 أن اجمللــس 
ــي  ــة ثلث ــة أغلبي ــك، فبموافق ــذر ذل ــاع وإن تع ــه باإلجم ــذ قرارات ــذي يتخ التنفي
ــاد  ــاء االحت ــع أعض ــي جمي ــة ثلث ــن  أغلبي ــي م ــاب القانون ــون النص ــاء، ويتك األعض
ــول إســرائيل  ــه يتوقــف قب ــذي28، وعلي ألي اجتمــاع مــن اجتماعــات اجمللــس التنفي
كعضــو مراقــب علــى: أوالً، توصيــات اللجنــة االستشــارية، ثانيــاً، إذا عــرض القــرار 
علــى التصويــت، أو ســيتم االكتفــاء بتوصيــات اللجنــة الرئاســية، وثالثــاً، صيغــة 
التصويــت. وقــد أشــار إلــى هــذه الفكــرة الباحــث بجامعــة الكويــت إدريــس آيــات، 
حيــث تســاءل: »هــل ســتصوت الــدول علــى قبــول عضويــة إســرائيل أو علــى رفــض 
عضويــة إســرائيل، ألنــه إذا طــرح التصويــت علــى قبــول عضويــة إســرائيل باإلجماع 
ــل  ــي ظ ــرائيل ف ــي إلس ــي فق ــه موس ــذي منح ــة ال ــرار العضوي ــقط ق فسيس
معارضــة 21 دولــة للقــرار، وإذا طــرح التصويــت بصيغــة رفــض عضويــة إســرائيل 
فســتنجح إســرائيل فــي احلصــول علــى صفــة العضــو املراقــب فــي ظــل وجــود 
ــة  ــت بأغلبي ــرار للتصوي ــرح الق ــدة«، إذا ط ــة املؤي ــدول األفريقي ــن ال ــر م ــدد كبي ع
الثلثــني فصيغــة التصويــت أيضــا ســتكون مهمــة لكــن األهــم هــو مــدى قــدرة 
كل مــن اجلزائــر وجنــوب أفريقيــا علــى تعبئــة الــدول األفريقيــة التــي لــم تعبــر عــن 
موقفهــا بشــكل صريــح، وتلــك التــي أبــدت تأييدهــا حلصــول إســرائيل علــى صفــة 

العضــو املراقــب. 
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ــة إلعــادة  ــول إســرائيل كعضــو مراقــب باالحتــاد األفريقــي مبســاٍع طويل ارتبــط قب
ترتيــب العالقــات البينيــة مــع الــدول األفريقيــة مــن خــالل التركيــز علــى ثنائيــة 
احلاجــة األفريقيــة واخلبــرة اإلســرائيلية، كمــا كان حضــور إســرائيل الالفــت ضمــن 
فعاليــات املؤسســات اإلقليميــة الفرعيــة مثــل اإليكــواس مؤشــر مســاعد علــى 
تقبلهــا أفريقيــاً، باإلضافــة إلــى ذلــك، شــكل طمــوح إســرائيل السياســي بالتواجد 
ضمــن النمــوذج التكاملــي القــاري نتيجــة للتحــوالت احلاصلــة فــي ميــزان القــوة 
ــة  ــدول األفريقي ــض ال ــغال بع ــل انش ــي ظ ــة، ف ــة األفريقي ــل الكتل ــر داخ والتأثي
باملشــاكل والتحديــات الداخليــة، وعلــى الرغــم مــن محدوديــة دور الدولــة املراقــب 
ــالع  ــاد، واالط ــرات االحت ــية مؤمت ــات الدبلوماس ــاء البعث ــور رؤس ــي حض ــل ف واملتمث
علــى وثائــق االحتــاد، واملشــاركة فــي اجتماعــات األجهــزة والهيــاكل التابعــة لالحتــاد 
ــة  ــات العلني ــالل االجتماع ــة خ ــاء كلم ــداوالت، وإلق ــي امل ــاركة ف ــي، واملش األفريق
لالحتــاد األفريقــي، فــإن متكــن إســرائيل مــن دخــول االحتــاد األفريقــي هــو ســيكون 
حتديــاً تاريخيــاً لإلجمــاع األفريقــي حــول القضايــا اجلوهريــة، كمــا ســيكون 
االنقســام الداخلــي حتديــاً لــروح التضامــن والتوافــق وللقيــم التــي تأســس عليهــا 

االحتــاد.  
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