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الرئيس التشادي إدريس دبي إتنو في زيارته إلسرائيل  -رويترز

قام الرئيس التشادي ،إدريس دييب إتنو ،بزايرة إلسرائيل استمرت ثالثة أايم بدءًا من  27نوفمرب/تشرين الثاين
 ،2018وقد وصفها رئيس وزراء إسرائيل ،بنيامني نتنياهو ،ابلزايرة التارخيية ،معلنًا أنه سيزور هو نفسه تشاد يف
عاما بني اجنمينا وتل
املستقبل القريب لإلعالن عن استئناف العالقات الدبلوماسية اليت ظلت مقطوعة طيلة ً 45
أبيب( .)1ودولة تشاد قطعت هي وأغلبية الدول األعضاء يف منظمة الوحدة اإلفريقية عالقاهتا مع إسرائيل سنة
 1973بسبب احتالل إسرائيل لألراضي الفلسطينية وألراض عربية أخرى وتشريدها شعبًا أبكمله ،لكن يبدو أن
خصوصا أن بعض
حائال بني بعض القادة األفارقة واهلرولة حنو إسرائيل والتطبيع معها،
تلك األسباب مل تعد ً
ً
حرجا يف التطبيع مع تل أبيب ،وليس من املنطقي أن تطالب أنظمة إفريقية مبواقف ختدم
األنظمة العربية ال جتد ً

القضية الفلسطينية يف الوقت الذي ال تتواىن أنظمة عربية عن التخلي عن تلك القضية والتقرب من تل أبيب سًّرا
جهرا ،وآخرها زايرة نتنياهو إىل مسقط ،واستقبال وزيرة الرايضة اإلسرائيلية ،مرييت ريغيف ،يف اإلمارات،
أو ً
واحلديث املعلن إسرائيليًّا عن تدشني عالقات دبلوماسية قريبًا مع دولة البحرين ،وذكرت بعض التقارير التقارب
اردا حول األدوات اليت تستعملها إسرائيل اليوم يف اخرتاق قارة إفريقيا،
بني إسرائيل والسودان .ويبقى السؤال و ً
ٍ
عقبات حتول دون اخرتاق إسرائيل كامل إلفريقيا؟ وما
مفتوحا أمام إسرائيل أم أن هنالك
وهل ابت ابب إفريقيا
ً
حتديدا من تل أبيب؟ وملاذا يزورها يف هذه الفرتة ابلذات؟
الذي يريده الرئيس التشادي ً
إسرائيل وإفريقيا :دبلوماسية الزايرات

مل تنجح إسرائيل يف تنظيم مؤمتر إفريقيا وإسرائيل الذي كان مقرًرا انعقاده بلومي ،عاصمة توغو ،يف هناية
نظرا لعدم وجود إمجاع إفريقي حول
أكتوبر/تشرين األول  ،2017حتت عنوان التنمية واألمن التكنولوجي؛ ً
أيضا لوقوف بعض الدول اإلفريقية الوازنة ،وعلى رأسها جنوب إفريقيا ،دون انعقاد هذه الفعالية،
املؤمتر ،بل ً
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فضال عن تردد بعض الدول اليت أعلنت حينها عن مشاركتها ،وكذلك وقوع بعض االضطراابت العمالية يف
ً
لومي ،فهي عوامل دفعت إىل إلغاء أو أتجيل مؤمتر إسرائيل وإفريقيا .وال تزال إسرائيل مصرة على عقد ذلك
املؤمتر ،ومصرة كذلك على احلصول مقعد مراقب يف االحتاد اإلفريقي ،تلك املنظمة القارية اليت تتخذ من أديس
مقرا رمسيًّا هلا ،وهو ما جعلها تعتمد دبلوماسية الزايرات املتتابعة واملتكررة لعدد من الدول اإلفريقية.
أاباب ًّ
وكان رئيس الوزراء اإلسرائيلي ،بنيامني نتنياهو ،قد حضر املؤمتر الرائسي احلادي واخلمسني ملنظمة التعاون
االقتصادي بغرب إفريقيا "إيكواس" يف مونروفيا عاصمة ليبرياي ،يف  4يونيو/حزيران  ،2017وقد ُدعي إىل تلك
الفعالية دعوة شرفيةَّ ،
وشكل حضوره هلذه الفعالية سببًا يف تغيب ملك املغرب ،حممد السادس عنها ،رغم سعي
املغرب لالنضمام هلذه املنظمة اإلقليمية اإلفريقية(.)2
أيضا على
مل يكن اهتمام إسرائيل بتلميع صورهتا لدى دول القارة اإلفريقية منصبًّا على غرب إفريقيا فحسب بل ً
شرق إفريقيا ومنطقة القرن اإلفريقي؛ ففي صيف سنة  ،2016زار نتنياهو أربع دول يف شرق إفريقيا والقرن
اإلفريقي ،هي :أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا .وقد اتضح من خالل تلك الزايرة أن الرهاانت االقتصادية
واالسرتاتيجية هي احملرك األساسي للدبلوماسية اإلسرائيلية يف إفريقيا .وقبل جولة نتنياهو اإلفريقية قام وزير
اخلارجية اإلسرائيلي السابق ،أفيغدور ليربمان ،يف يونيو/حزيران  ،2014بزايرة رواندا وإثيوبيا وكينيا بشرق إفريقيا
وابلقرن اإلفريقي ،كما زار غاان وكوت ديفوار بغرب إفريقيا سعيًا منه للتمكني للرغبة اإلسرائيلية يف احلصول على

صفة مراقب يف االحتاد اإلفريقي(.)3

ما الذي تريده األنظمة اإلفريقية املطبِّعة من إسرائيل؟
هنالك عدة واجهات حتاول إسرائيل أن تسوق من خالهلا نفسها للدول اإلفريقية ،ولعل من أبرزها:
أ ًوال :اخلربة اإلسرائيلية يف اجملال األمين والتكنولوجي
تُس ِّوق إسرائيل نفسها إلفريقيا على أن لديها خرب ٍ
ات أمنية متطورة يف مكافحة اإلرهاب ،وأهنا قد أنتجت وسائل
َ
تكنولوجية متطورة للمراقبة والتنصت ،وأن لديها شركات خاصة أسسها ضباط سابقون يف جيش الدفاع
وتطور أداء احلرس الرائسي ووحدات النخبة يف الدول اإلفريقية .وهبذه املعطيات
تقوي
َ
اإلسرائيلي من شأهنا أن َ
املغرية لألنظمة االستبدادية جيد الرؤساء األفارقة يف إسرائيل مبتغاهم :فأغلب الدول اإلفريقية تعيش حاالت توتر
أمين حباجة إىل ضبط ،كما أن العديد من الزعماء األفارقة يرغب يف التنصت على معارضيه واحلصول على
الوسائل التقنية احلديثة والكفيلة بتحقيق ذلك الغرض ،وهبذا أصبحت إسرائيل مثابة كل نظام إفريقي يريد برامج

خصوصا تلك اليت ختص التنصت على املكاملات وخمتلف أنواع التواصل،
وتكنولوجيا للتجسس على اخلصوم؛
ً
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فضال عن تقدمي إسرائيل الدعم اللوجسيت األمين ألنظمة احلكم من خالل توفري املعلومات األمنية اليت ُجت َمع
ً
بواسطة االستخبارات اإلسرائيلية .ويعترب احلرس الرائسي يف أغلب الدول اإلفريقية أهم التشكيالت العسكرية
وتسليحا ،ويعين تدريب كتيبة احلرس الرائسي يف النهاية محاية رأس السلطة ،وهو ما ستوفره
أتهيال
وأكثرها ً
ً
إسرائيل هلذه األنظمة.
وليست زايرة الرئيس التشادي احلالية إلسرائيل سوى إظهار علين لعالقة ظلت موجود على األقل منذ عقد من
الزمن بني تشاد وإسرائيل .فمنذ أن واجه نظام إدريس دييب ثورات مسلحة يف مشال تشاد وشرقها نشط التعاون
العسكري بني اجنمينا وتل أبيب ومت جتهيز اجليش التشادي ابملعدات العسكرية اإلسرائيلية(.)4
يضاف إىل ذلك أن قضااي مكافحة اإلرهاب تعترب أحد املشاغل األساسية لتشاد ،العضو يف جمموعة دول
الساحل اخلمس إىل جانب النيجر وبوركينا فاسو وموريتانيا ومايل .كما أن اجليش التشادي يعترب من بني اجليوش
اإلفريقية األكثر جتربة يف مواجهة احلركات اجلهادية؛ حيث تقاتل مع هذه احلركات يف األراضي املالية كما تقاتل
مع بوكو حرام قرب حبرية تشاد أكثر من مرة .ويف نفس الوقت تتخذ إسرائيل من وجود ونشاط "اجلماعات
اجلهادية" يف منطقة غرب إفريقيا ويف القرن اإلفريقي على مدار األعوام األخرية مشاعة لوصم املقاومة الفلسطينية
ابإلرهاب ،واعتبارها هي واجلماعات اإلفريقية املسلحة وجهني لعملة واحدة ،مستفيدة من ضعف وعي وفهم
النخب السياسية اإلفريقية ألبعاد الصراع العريب/اإلسرائيلي ،بفعل أتثري اإلعالم الغريب املوجه واخلادم للمشروع
اإلسرائيلي( .)5وال يفتأ اإلعالم اإلسرائيلي يؤكد على وحدة املأساة بني الشعب اليهودي والشعب اإلفريقي
صاحب البشرة السوداء ،فقد الحقت احملارق والتشريد اليهود يف أورواب والحقت العبودية األفارقة ،وأن العرب -
كما يقول اإلعالم اإلسرائيلي -كانوا أول من مارس جتارة العبيد على الشعوب اإلفريقية(.)6
اثنيًا :تطوير امليدان الزراعي
خاصا بدول إفريقيا الغربية
مترا زراعيًّا ًّ
كانت إسرائيل قد استضافت ،يف ديسمرب/كانون األول  ،2016مؤ ً
للتباحث حول اإلنتاج املستدام يف املناطق القاحلة وشبه القاحلة ،وقد حضره وزراء خارجية كل من نيجرياي،
وتوغو ،وليبرياي ،وغينيا ،والرأس األخضر ،وغامبيا ،وسرياليون؛ ومسؤولون كبار من بنني ،وبوركينا فاسو ،وساحل
العاج ،وغاان ،وغينيا بيساو ،والسنغال(.)7
ويف السنوات األخرية ،قامت إسرائيل ببعض املشاريع ذات الطابع الزراعي والتنموي :ففي إثيوبيا أقامت إسرائيل
مشروع إنتاج السكر بتعاقد بني شركة إنتاج السكر اإلثيوبية وشركة "نتافيم" اإلسرائيلية ،وهو مشروع يناهز مئيت
مليون دوالر ،ويتوىل ري وزراعة قصب السكر( .)8وقد تنامت فيه االستثمارات اإلسرائيلية ابلسوق اإلثيوبية
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السيما يف جمال زراعة الزهور والتصنيع الزراعي ،ووف ًقا هليئة االستثمار اإلثيوبية فقد بلغ عدد املشاريع اإلسرائيلية
مشروعا بقيمة  1.3مليار بر إثيويب (ما يوازي  58.4مليون دوالر)(.)9
يف إثيوبيا 187
ً
كما تعاقدت وزارة الزراعة الرواندية مع شركة إيبوين اإلسرائيلية ،لوضع خطة رئيسية للري الرواندي ،ومت التوقيع
على مذكرة تفاهم بني اجلانبني ،يوم  22يناير/كانون الثاين  ،2007يف مقر الوزارة يف مدينة كيغايل .وتشارك
أيضا يف مشروع ثالثي مع أملانيا وكينيا لتطهري مياه حبرية فيكتوراي اليت تبلغ مساحتها حوايل  69ألف
إسرائيل ً
ِّ
وتشكل املنبع الرئيس لنهر النيل ،ومت يف  17أغسطس/آب  2012التوقيع يف نريويب بني الدول
كيلومرت مربع
الثالث على مشروع إنقاذ حبرية فيكتوراي ،اليت تعترب أكرب خزان للمياه العذبة يف إفريقيا هبدف إعادة الثروة
السمكية إليها وإابدة نبااتت مائية ضارة سيطرت على البحرية ،ويتضح توظيف إسرائيل مرة أخرى للبُعد اإلنساين
يف عالقاهتا مع إفريقيا من خالل هذا املشروع الذي من املفرتض أن يوفر فرص العمل حلوايل مخسة ماليني
شخص يف الدول الواقعة على البحرية ،وهي :كينيا ،وأوغندا ،وتنزانيا(.)10

مشروع
وقد وقَّعت دولة جنوب السودان مع إسرائيل سنة  2012أول اتفاق بني البلدين ينص على بدء
ٍ
ائيلي الستغالل األراضي اخلصبة يف جنوب السودان لتشييد قر ٍية زراعية منوذجية .كما قامت إسرائيل ببعث
إسر ٍ
مشروع ضخم لتوليد الطاقة الشمسية .وتعمل إسرائيل على مشاريع يف جماالت متعددة أبوغندا وخاصة يف جمال
الزراعة وتكنولوجيات املياه...إىل آخره من املساعدات واخلدمات اليت توفرها إسرائيل يف جمال العالج الطيب
والتدريب العسكري وتقدمي اسرتاتيجيات يف جمال مكافحة اإلرهاب والتطرف الديين(.)11
التمدد اإلسرائيلي يف إفريقيا :أهداف اسرتاتيجية
أييت التغلغل اإلسرائيلي يف إفريقيا يف سياق اسرتاتيجي حبت؛ حيث يهدف للتمكني إلسرائيل وفك العزلة اليت
ضرهبا عليها العرب يف العقود املاضية ،فليست هذه املشاريع ألجل تنمية إفريقيا بل لتسويق صورة إلسرائيل
املتهمة ابلعنصرية جتاه الشعب الفلسطيين.
ومن الالفت للنظر أن إفريقيا أصبحت ساحة صراع خفي بني إسرائيل من جهة وإيران وحزب هللا من جهة اثنية.
حضورا قدميًا يف غرب إفريقيا يعود إىل هناايت القرن التاسع عشر ،وتُقدَّر اجلالية
ومن املعروف أن للجالية اللبنانية
ً
اللبنانية يف إفريقيا الغربية بثالمثئة ألف نسمة( .)12وقد أصبح نشاط رجال األعمال ذوي األصول اللبنانية املايل
وخصوصا يف السنغال وكوت ديفوار ،ويوجد
والتجاري إحدى الرافعات االقتصادايت لبعض دول غرب إفريقيا
ً
عرف ابسم مركز الزهراء الثقايف وتقوم مؤسسة الغدير بتسيريه،
ابلعاصمة اإليفوارية جامع ضخم حبي ماركوري يُ َ
ويسميه السكان احملليون "مسجد حزب هللا"( .)13ومن بني هؤالء اللبنانيني من ينتمي مذهبيًّا للطائفة الشيعية
اللبنانية .وهتتم االستخبارات اإلسرائيلية ابلنشاط اللبناين التجاري واملايل يف إفريقيا ،وتزعم أن للجالية اللبنانية
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وخصوصا
دورا يف دعم حزب هللا ماليًّا .وقد أنشأت إسرائيل عدة مؤسسات استثمارية ملنافسة اللبنانيني
ً
إبفريقيا ً
يف ساحل العاج ،كما أقامت شركات للحراسة واألمن جلمع قاعدة بياانت عن رجاالت حزب هللا يف البلد،
وخريطة انتشارهم ومستوى أتثريهم االقتصادي .وتتوىل شركة فيزيوول ديفنس اإلسرائيلية-الكندية أتمني مطار
فليكس هوفيت بوين الدويل ابلعاصمة االقتصادية ،أبيدجان ،وكذلك أتمني ميناء أبيدجان املستقل؛ مما يعين أن
حركة األفراد والواردات والصادرات االقتصادية للبلد خاضعة للرقابة اإلسرائيلية( .)14ويسيطر رجال أعمال
لبنانيون حمسوبون على حركة أمل على جتاة األملاس يف سرياليون( .)15ويف نفس الوقت ،تراقب إسرائيل كما
تقف يف وجه النفوذ اإليراين يف إفريقيا ،ومعلوم أن إليران عالقة خاصة جبنوب إفريقيا ،وكانت طهران قد وقفت
بقوة إىل جانب حزب املؤمتر اإلفريقي يف نضاله ضد األابراتيد.
وتقوم الوالايت املتحدة مبساندة إسرائيل يف احلد من نفوذ حزب هللا وإيران إبفريقيا ،ففي سنة  ،2011اهتمت
إدارة الرئيس األمريكي السابق ،ابراك أوابما ،البنك اللبناين الكندي ()la Lebanese Canadian Bank
أبنه َّ
شكل وسيطًا لتهريب الكوكايني من فنزويال واملكسيك حنو أورواب وذلك عرب شبكات حزب هللا املالية
املوجودة يف غرب إفريقيا .فحسب التقرير األمريكي ،قامت الشبكات الشيعية على جانيب احمليط األطلسي،
وخصوصا أبمريكا اجلنوبية وغرب إفريقيا بتأمني هتريب املخدرات ،وأن ريع هذه العمليات كان يذهب إىل القوات
املسلحة الثورية الكولومبية "فارك" وإىل حزب هللا .ويف مايو/أاير  ،2013اهتم القضاء النيجريي رجل األعمال
اإليراين ،عظيم أغاجاين ،ابملتاجرة غري الشرعية يف السالح ،وأنه استورد إىل الغوس ثالث عشرة حاوية مملوءة
سالحا كان يريد توجيهها إىل ثوار كازمانص جبنوب السنغال ،وهو ما أدى إىل نشوب أزمة دبلوماسية بني داكار
ً
وطهران.
وقد اهتمت اخلارجية اإليرانية كال من إسرائيل والوالايت املتحدة األمريكية برتويج الشائعات هذه القضية ،معتربة
أن هنالك خطة صهيونية-أمريكية هتدف إىل تدمري العالقات بني إيران ونيجرياي من خالل اهتام رجل األعمال
اإليراين ،عظيم أغاجاين ،بتهمة هتريب أسلحة إيرانية إىل نيجرياي(.)16
ومن الواضح ملتتبع االهتمام اإلسرائيلي ابجلاليات اللبنانية يف إفريقيا ،أن إسرائيل ابتت مقتنعة أبن حزب هللا يقوم
من خالل شبكات مالية وجتارية يف إفريقيا بعمليات مجع أموال ضخمة من "اللبنانيني" األفارقة ،وأن على تل
أبيب الوقوف يف سبيل هذه األنشطة ،ومن الواضح كذلك أن اإلسرائيليني جيدون دع ًما ومساعدة األمريكيني يف
هذا املسعى ،حيث مل تكتف واشنطن ابهتام البنك اللبناين الكندي فحسب بل ضغطت من أجل إغالق العديد
من البنوك اللبنانية يف بنني ويف غاان وليبرياي وسرياليون(.)17
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إسرائيل وإفريقيا :تسهيالت االخرتاق
فضال عن السعي اإلسرائيلي احلثيث الخرتاق إفريقيا عن طريق تلميع صورهتا وإغراء العديد من األنظمة احلاكمة
ً
يف القارة والتقرب منهم ،فإن هنالك بعض األطراف اليت ِّ
تسهل على إسرائيل مهمتها يف إفريقيا ومن بينها
الكنيسة اإلجنيلية وتوسعها املطرد والواسع يف إفريقيا ،وهو توسع يتم على حساب اإلسالم وعلى حساب الكنيسة
الكاثولوكية يف املستعمرات الفرنسية ساب ًقا .ومن املعروف أن أعضاء هذه الكنيسة من أشد املتحمسني لنصرة
ومساندة دولة "إسرائيل" ويرفضون أي تنازل عن أي شرب للفلسطينيني .وتتمدد الكنائس اإلجنيلية املوالية للوالايت
خصوصا يف جنوب الصحراء اإلفريقية مسلحة ابسرتاتيجية حديثة ونشاط تبشريي مكثف.
املتحدة األمريكية
ً
ويتزايد عدد املعتنقني اجلدد للنِّحلة اإلجنيلية األمريكية حتت مسع وبصر الكنائس األخرى .ومنذ بداايت ،1990
شهدت عدة بلدان إفريقية اكتساح هذه الكنائس ملساحات جديدة بفضل وسائل فيها كثري من التجاوز ولكنها
مثال أصبحت الكفة متعادلة بني الكنيسة اإلجنيلية والكنيسة الكاثوليكية بعد أن كانت
َّ
فعالة .يف إفريقيا الوسطى ً
الثانية أسبق مدة وأكثر عدة .ويف الغابون ،يوجد حوايل  1070كنيسة إجنيلية كما تناسلت عدة مجعيات إجنيلية
أنشأها نيجرييون وغانيون وبينينيون.
يدا من النفوذ بني األفارقة؛ حيث أصبحت
ويف ظل انتشار الكنيسة اإلجنليزية وتوسعها يف إفريقيا حتقق إسرائيل مز ً
الكنيسة اإلجنليزية متثل إحدى أدوات الضغط الدينية والشعبية املؤيدة للتمكني إلسرائيل.
وموازاة مع قوة الكنيسة اإلجنيلية ابلقارة اإلفريقية وسعيها للتمكني لتل أبيب فإن معظم احلكام األفارقة الذين
يستعيدون العالقات مع إسرائيل يسعون إىل أن ِّ
تؤمن هلم إسرائيل تعاطف احلكومات الغربية اليت تتمتع إسرائيل
بنفوذ لدى حكامها.
خامتة
جديدا داخل إفريقيا وتشجع تل أبيب على
إذا كانت زايرة الرئيس التشادي ،إدريس دييب ،حتقق اخرتاقًا إسرائيليًّا ً
مطالبتها املستمرة ابحلصول على عضوية مراقب يف االحتاد اإلفريقي وتغريها بعقد مؤمتر إسرائيل وإفريقيا الذي ُمين
ابلفشل يف عقده يف أكتوبر/تشرين األول  2017بتوغو ،فإن هنالك عقبات تنغِّص على تل أبيب مشروعها
اإلفريقي أال وهي نشاط مجاعات مناهضة لالخرتاق اإلسرائيلي إبفريقيا بغرب إفريقيا وشرقها وجنوهبا .ويغذي

هذه اجلماعات روابط املثقفني ابلعربية من خرجيي املؤسسات التعليمية العربية احمللية واملؤسسات التعليمية ابلدول
العربية ،اليت تعمل بنشاط يف امليدان اإلفريقي دون أي سند أو رعاية من الدول العربية.

____________________________________
* سيدي أمحد ولد األمري :ابحث مبركز اجلزيرة للدراسات
اإلحاالت
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 مت،2018 تشرين الثاين/ نوفمرب25 ، موقع اجلزيرة نت، – الرئيس التشادي يزور إسرائيل ونتنياهو يصف الزايرة ابلتارخيية1
:2018 كانون األول/ ديسمرب24 التصفح يف
https://goo.gl/5U75oi
، موقع مركز اجلزيرة للدراسات، اخلروج من السر إىل العلن..اإلفريقية- العالقات اإلسرائيلية، سيدي أمحد ولد األمري: – انظر2
:2018 تشرين األول/ أكتوبر29  مت التصفح يف،2017 آب/ أغسطس21
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2017/08/170821080843929.html
. –املصدر السابق3
4 - Voire: Thierry Oberlé , Israël peut-il réussir son retour en Afrique? Le
Figaro, Publié le 16/12/2018, visité le 28 decembre 2018:
http://www.lefigaro.fr/international/2018/12/16/0100320181216ARTFIG00120-israel-peut-il-reussir-son-retour-en-afrique.php
28 ، موقع اجلزيرة نت، فتش عن الرايض وأبو ظيب.. هرولة األفارقة للتطبيع مع إسرائيل، سيدي ولد عبد املالك: انظر- 5
:2018 كانون األول/ ديسمرب30  مت التصفح يف،2018 تشرين الثاين/نوفمرب
https://goo.gl/RMgAQD
كانون/ ديسمرب28  مت التصفح يف،2017 تشرين األول/ أكتوبر21 ، الربيع اإلسرائيلي يف إفريقيا: مها اجلويين: انظر- 6
:2018 األول
https://arabic.euronews.com/2017/10/21/expanding-africa-israel-ties
. إحالة سابقة..اإلفريقية- العالقات اإلسرائيلية، سيدي أمحد ولد األمري: – انظر7
8 - See: Netafim project in Ethiopia financed to the tune of $200mm,
Israelagri.com, March 11, 2016, accessed December 20, 2018,
http://www.israelagri.com/?CategoryID=167&ArticleID=621
 مت،2016 آب/ أغسطس2 ، مركز اجلزيرة للدراسات، أهدافه وخماطره: التغلغل اإلسرائيلي يف شرق إفريقيا، – فهد ايسني9
:2019 كانون األول/ ديسمرب20 التصفح يف
http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2016/08/160802130023116.html
. – نفس اإلحالة السابقة10
11 - See: Sharon Udasin, Israel signs 1st agreement, on water, with S. Sudan, The
Jerusalem Post, published on July 24, 2012, accessed on December 20, 2018:
https://www.jpost.com/Enviro-Tech/Israel-signs-1st-agreement-on-waterwith-S-Sudan
12 - Voir: Tanguy Berthemet, Le Hezbollah s'ancre en Afrique, Le Figaro, Publié
le 23 Juin 2013, vu le 28 decembre 2018:
http://www.lefigaro.fr/mon-figaro/2013/06/23/10001-20130623ARTFIG00205le-hezbollah-s-ancre-en-afrique.php
13 - Voir: Michel Lachkar, Israël pousse ses pions sur le continent africain,
FranceTvInfo, publié le 12/06/2017, vu le 30 decembre 2108:

8

https://www.francetvinfo.fr/monde/afrique/liberia/israel-pousse-ses-pions-sur-lecontinent-africain_3060203.html
 - 14انظر :سيدي ولد عبد املالك ،هرولة األفارقة للتطبيع مع إسرائيل ..مرجع سبق ذكره.
15 - Voir: Michel Lachkar, Israël pousse ses pions sur le continent africain, Op.
Cit.
 - 16انظر :طهران تتهم إسرائيل وأمريكا مبحاولة ختريب العالقات اإليرانية-النيجريية ،موقع الوطن 1 ،نوفمرب/تشرين الثاين
 ،2012مت التصفح يف  29ديسمرب/كانون األول :2018
https://www.elwatannews.com/news/details/69520
 - 17فرضت وزارة اخلزانة األمريكية عقوابت على مخسة لبنانيني وعراقي وسبعة كياانت مبوجب قوانني العقوابت املالية على
استنادا إىل الئحة العقوابت الصادرة عن مكتب مراقبة األصول األجنبية يف وزارة اخلزانة األمريكية ،وحبسب موقع وزارة
حزب هللا .و ً
اخلزانة األمريكية ،فقد متَّت إضافة نبيل حممود عساف (لبناين) ،وعلي حممد قانصو (لبناين – مقيم يف سرياليون) ،وجهاد حممد
أيضا بوجوب العقوابت املفروضة على احلزب ،مت
قانصو (لبناين) ،وعبد اللطيف سعد (لبناين) ،وعصام أمحد سعد (لبناين) .و ً
إدراج الشركات اآلتية على الئحة العقوابت :بلو الغون جروب ليمتد ()BLUE LAGOON GROUP LTD
ومقرها يف سرياليون ،ودولفني تريدينغ كامباين ليمتد ( DOLPHIN TRADING COMPANY
 )LIMITEDومقرها ليبرياي (وهي شركة اتبعة لعلي حممد قانصو الذي مشلته العقوابت) ،وشركة غولدن فيش لبرياي ليمتد
( )GOLDEN FISH LIBERIA LTDومقرها ليبرياي (وهي شركة اتبعة لعلي حممد قانصو الذي مشلته العقوابت).
وكذلك كانصو فيشينغ أجانسي ليمتد ( )KANSO FISHING AGENCY LIMITEDومقرها سرياليون
أيضا سكاي تريد كامباين ( )SKY TRADE COMPANYومقرها ليبرياي (اتبعة لعلي
(اتبعة لعلي حممد قانصو) ،و ً
أيضا ستار تريد غاان ليمتد ( )STAR TRADE GHANA LIMITEDومقرها غاان (اتبعة
حممد قانصو) ،و ً
لعلي حممد قانصو) .وخالل إعالنه عن الئحة العقوابت اجلديدة ،أكد وزير اخلزانة األمريكي ،ستيف مونشن ،أن هذه العقوابت
هتدف لوقف متدد احلزب من خالل الشبكات اليت قام ببنائها يف الشرق األوسط وإفريقيا .وهذه العقوابت اليت مشلت مخسة
مجيعا -حسب اإلدارة األمريكية -عالقة مبجموعة "اإلمناء للهندسة واإلعمار" ،وجمموعة "اإلمناء" ميلكها
لبنانيني وعراقيًّا ،وهلم ً
أدهم طباجي ،وهو ممن تعتربهم اخلزانة من أهم  5ممولني لـ"حزب هللا" .وتؤكد اإلدارة األمريكية أن هذه العقوابت هي جزء من
سنواي لتمويله .انظر :ابألمساء ...اخلزانة
اخلطوات اهلادفة حملاربة احلزب وسيطرة إيران عليه ،هي اليت ختصص  700مليون دوالر ًّ
األمريكية تفرض عقوابت على  6أفراد و 7كياانت على صلة بـ"حزب هللا" موقع جريدة النهار 2 ،فرباير/شباط  ،2018مت
التصفح يف  30ديسمرب/كانون األول https://goo.gl/XEijDp :2018
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