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 مة دقم

إفريقية من المقرر أن تنعقد في -ئيليةتتسارع الُخطا في جمهورية توغو بغرب إفريقيا للتحضير الستضافة أول قمة إسرا

، في العاصمة التوغولية، لومي، تحت عنوان "األمن 2017أكتوبر/تشرين األول  26إلى  23الفترة ما بين 

مه من فرص أمام 1والتنمية") (. وتراهن القيادة السياسة في إسرائيل على هذه القمة وعلى نجاحها وعلى ما ستُقد ِّ

 فحسب بل سياسية واستراتيجية كذلك.  إسرائيل، ليست اقتصادية

وإذا كان العالم العربي قد استطاع في تاريخ سابق أن يجد في الدول اإلفريقية حليفًا استراتيجيًّا خصوًصا بعد حرب 

؛ حيث قامت جميع الدول اإلفريقية األعضاء في منظمة المؤتمر اإلسالمي )منظمة التعاون 1973أكتوبر/تشرين األول 

اآلن( بقطع عالقاتها مع إسرائيل، إال أن تل أبيب استطاعت خالل العقدين الماضيين أن تجد لها منافذ في اإلسالمي 

إفريقيا، وأن تخترق الجدار الدبلوماسي العربي المتداعي في هذه القارة فراجعت بعض الدول اإلفريقية موقفها من تل 

من مجموع خمس وخمسين دولة، ليست على عالقة بإسرائيل.  أبيب وما زالت هناك لحد اآلن اثنتا عشرة دولة إفريقية،

-كما أعربت بعض الدول اإلفريقية األعضاء في منظمة التعاون اإلسالمي عن عزمها حضور هذا المؤتمر اإلسرائيلي

اإلفريقي، ومعلوم أن هناك خمًسا وعشرين دولة إفريقية، من أصل خمس وخمسين، أعضاء في منظمة التعاون 

 (.2)1997ومن هذه الدول توغو نفسها التي أصبحت عضًوا في هذه المنظمة سنة  اإلسالمي،

 

    اإلفريقية بين القبول والرفض-القمة اإلسرائيلية

 

سعى  سرائيل بل وعلى التمكين إلسرائيل بإفريقيا، وهي ت تعتبر توغو من أحرص الدول اإلفريقية على تعميق عالقاتها مع إ

ئيس السابق، منذ بعض الوقت الستضافة هذه القمة ونجاحها على كافة المستويات. وعالقة توغو بإسرائيل تعود إلى عهد الر

نياسنغبي أياديما )والد الرئيس التوغولي الحالي: نياسنغبي فور(، وتعتبر توغو الشريك التجاري الثاني إلسرائيل في القارة 

مليون دوالر لشللللراء معدات  191(. وقد حصلللللت توغو على دعم مالي إسللللرائيلي يزيد على 3اإلفريقية بعد جنوب إفريقيا)

، استضاف رئيس الوزراء، 2017(. وفي السابع من شهر أغسطس/آب 4)2013ادرة سنة أمنية، حسب تقارير رسمية ص

دولة إفريقية ستتم دعوتها إلى جانب إسرائيل  54بنيامين نتنياهو، الرئيس التوغولي، نياسنغمبي فور، بالقدس، وأكَّد فور أن 

 رئيس الوزراء اإلسرائيلي نتنياهو في زيارة ألثيوبيا للتمكين إلسرائيل في إفريقيا )رويترز(""

 



 3 

سياق، أكد نتنياهو أن 5لهذه الفعالية) سرائيلية  150(. وفي نفس ال ستحضر القمة، وأن حوالي عشر دول في غرب شركة إ

سيين ورجال  سيا إفريقيا قد أكَّدت عزمها على الحضور فضاًل عن العديد من دول إفريقيا الوسطى والشرقية. وقبل تالقي ال

سبما قال إفريقية، ح-األعمال، سوف يلتقي حوالي مئة طالب إفريقي مع ثالثين طالبًا إسرائيليًّا في أول قمة شبابية إسرائيلية

 .(6)اإلفريقي، برونو فينل، التوغولي الفرنسي ذو األصول اليهودية-مدير لجنة تنظيم المؤتمر اإلسرائيلي

وباإلضافة إلى التوغو، هناك دول إفريقية لها عالقات متميزة جدًّا مع إسرائيل، وهي: كينيا وتنزانيا ورواندا وأوغندا وكوت 

ا إلى نجا  مؤتمر لومي بين إسللللللرائيل والقارة ديفوار وغينيا االسللللللتوائية وغانا وزا مبيا، وهي دول تسللللللعى دبلوماسلللللليًّ

  .(7)اإلفريقية

 

ا بدول إفريقيا الغربية للتباحث حول 2016كانت إسللرائيل قد اسللتضللافت، في ديسللمبر/كانون األول  ، مؤتمًرا زراعيًّا خاصللًّ

زراء خارجية كل من نيجيريا، وتوغو، وليبيريا، وغينيا، اإلنتاج المسللتدام في المناطق القاحلة وشللبه القاحلة، وقد حضللره و

والرأس األخضلر، وغامبيا، وسليراليون؛ ومسلؤولون كبار من بنين، وبوركينا فاسلو، وسلاحل العاج، وغانا، وغينيا بيسلاو، 

 .(8)والسنغال

 

مر والجمهورية العربية إذا اسللللتثنينا المغرب ومصللللر والسللللودان وليبيا وتونس والجزائر وموريتانيا والصللللومال وجزر الق

الصلللحراوية )البوليسلللاريو( وجنوب إفريقيا وجيبوتي وزمبابوي )وهناك تحفس بالنسلللبة لمشلللاركة السلللنغال والنيجر ومالي 

   .ونيجيريا( فإن احتماالت المشاركة في مؤتمر إفريقيا وإسرائيل قد تكون في حدود ثمان وثالثين دولة إفريقية

 

)معززين بفلسللطين من خارج إفريقيا( في مسللاع رامية لعرقة هذه الفعالية، ويؤكد المغرب  وينشللا المغرب وجنوب إفريقيا

أن له موقفًا مبدئيًّا من القضلللية الفلسلللطينية، وأن العاهل المغربي، محمد السلللادس، هو رئيس لجنة القدس المنوط بها حماية 

طمس الطابع العربي اإلسلللالمي للقدس. وفي شلللهر القدس الشلللرين من خالل التصلللدي للمحاوالت اإلسلللرائيلية الرامية إلى 

، علَّق العاهل المغربي، محمد السللللللادس، مشللللللاركته في اجتماع للمجموعة االقتصللللللادية لدول غرب 2017يونيو/حزيران 

إفريقيا "اإليكواس" بمونروفيا عاصلللللمة ليبيريا بسلللللبب مشلللللاركة نتنياهو في ذلك االجتماع، بالرغم من سلللللعي الرباط إلى 

في المجموعة. وفي الوقت نفسللله تذهب التقارير اإلعالمية التوغولية واإلسلللرائيلية إلى أن المغرب ال ينظر بعين العضلللوية 

الريبة لهذا المؤتمر ألسباب مبدئية تتعلق بنصرة القضية الفلسطينية وإنما ألن الرباط ترى أن تل أبيب ستنافسها في السوق 

عالقات اقتصللادية وسللياسللية عميقة مع العديد من دول إفريقيا الغربية. ويسللتثمر  اإلفريقية الواعدة، ومن المعلوم أن للمغرب

 .(9)المغرب في إفريقيا الغربية عموًما وفي توغو بشكل خاص في القطاعات المصرفية وفي النقل وفي المواصالت

 

صدر حزب المؤتمر الوطني، وفي ذات السياق، يبدو أن جمهورية جنوب إفريقيا هي األخرى، تسعى إلى عرقلة القمة؛ فقد أ

، تدعو إلى خلق مبادرات لعرقلة اقتراب إسللللرائيل من الدول 2017الحزب الحاكم في البالد، "وثيقة نقاش" في يوليو/تموز 

اإلفريقية عامة وإلى عدم انعقاد المؤتمر في لومي بشلللكل خاص. وتؤكد جنوب إفريقيا على تضلللامنها مع "شلللعب غزة ومع 

ي إقامة دولتهم"، وتعتبر وثيقة الحزب الحاكم في جنوب إفريقيا أن "إسللرائيل تبحث عن داعمين في مسللاعي الفلسللطينيين ف

القارة اإلفريقية بهدف تقويض القضلللية الفلسلللطينية". وما فتئت جنوب إفريقيا منذ إزاحة النظام العنصلللري الذي انتهي عام 

شللللعب جنوب إفريقيا لن يسللللتكمل حريته إال بعد تحرير  وفيةً لموقن الرئيس السللللابق نيلسللللون مانديال الذي يرى أن 1994

سابق مع نظام الفصل  سرائيل في ال سرائيل. ولعل وقوف إ سخ في أدبيات موقن جنوب إفريقيا من إ سطين، فهذا المبدأ را فل

ا عند حزب المؤ تمر العنصلللري "اآلبارتايد" بجنوب إفريقيا، ما زال ماثاًل في ذاكرة السلللاسلللة في جنوب إفريقيا خصلللوصلللً

ر هذا الدعم للفلسطينيين والرفض للنفوذ اإلسرائيلي في إفريقيا  .(10)الوطني الحاكم وهو ربما ما يفس ِّ
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يونيو/حزيران  26وستكون موريتانيا من بين الدول المعارضة لهذا المؤتمر؛ حيث نتذكر أن إسرائيل كانت قد أرسلت، في 

غينيا االسللللللتوائية، سللللللعيًا للحصللللللول على صللللللفة مراقب، لكن الرئيس ، وفدًا إلى قمة االتحاد اإلفريقي في ماالبو ب2014

الموريتاني، محمد ولد عبد العزيز، الذي كان يومها الرئيس الدوري لالتحاد اإلفريقي، رفض حضلللللور هذا الوفد جلسلللللات 

 .(11)راتالمؤتمر، وهو رْفض عززته وفود إفريقية أخرى لدول أعضاء دفع بخروج الوفد اإلسرائيلي من مركز المؤتم

وتعتبر السلللنغال من الدول اإلفريقية الوازنة وكانت قد أعادت عالقاتها الدبلوماسلللية بإسلللرائيل مؤخًرا، مع أننا ال ننسلللى أن 

السللللنغال قدمت، إلى جانب كل من فنزويال ونيوزيلندا وماليزيا، مشللللروع قرار يدين االسللللتيطان اإلسللللرائيلي باألراضللللي 

شلطة االسلتيطانية في الضلفة الغربية من أجل إنقاذ حل الدولتين. كما اسلتضلافت داكار فعالية الفلسلطينية ويطالب بتعليق األن

ست على ما يرام؛  سنغال بتوغو لي سطيني، هذا فضاًل عن أن عالقات ال ضامن مع األسير الفل كبيرة نظَّمتها هيئات مدنية للت

لرئاسة لجنة االتحاد اإلفريقي وساندت المرشحة الكينية،  إذ إن توغو امتنعت من مساندة المرشح السنغالي، عبد هللا باتيلي،

، وقد فاز بذلك المنصللللب مرشللللح ثالث وهو 2017أمينة محمد، خالل آخر مؤتمر لالتحاد اإلفريقي، في يناير/كانون الثاني 

نغالي مكي التشللادي موسللى فكي محمد. فهل سللتظل داكار على موقفها من إسللرائيل أم أن البراغماتية سللتدفع بالرئيس السلل

 .(12)صال إلى حضور القمة؟

 

تت 2015وبالنسللبة لنيجيريا، فمنذ وصللول الرئيس، محمدو بخاري، للسلللطة، عام  ، سللاءت العالقات مع إسللرائيل، وقد صللوَّ

نيجيريا في بعض األحيان لصللالح القضللية الفلسللطينية في المحافل الدولية لكن وزير خارجيتها شللارك، في ديسللمبر/كانون 

، في مؤتمر زراعي خاص بدول إفريقيا الغربية استضافته إسرائيل في القدس الشرين. ومن المحتمل أن تعلن 2016األول 

نيجيريا عن حضللور القمة عند اقترابها يعتذر الرئيس محمدو بخاري عن المشللاركة تحت ضللغا القوى المسلللمة الناخبة في 

طينية. وسلللتظل إسلللرائيل تعمل جاهدة السلللتمالة السلللنغال الشلللمال والتي أوصللللته للسللللطة والتي تتعاطن مع القضلللية الفلسللل

ونيجيريا وحتى جنوب إفريقيا لحضور مؤتمر لومي. وفي نفس السياق فإن مالي والنيجر بحكم ضعن نظاميهما السياسيين 

ر كيتا وهشللاشللة البنية االقتصللادية وخطورة األوضللاع األمنية فإنه من المحتمل أن يشللارك في المؤتمر كل من إبراهيم بوبك

ومحمدو يوسللفو رئيسللي مالي والنيجر. وقد ال يحضللر الرئيس الغيني ألفا كوندي، ال ألن غينيا كوناكري ليسللت لها عالقات 

ديبلوماسللية مع إسللرائيل، لكن بسللبب كونه الرئيس الدوري لالتحاد اإلفريقي، وسلليكون في حضللوره وهو يحمل هذا االسللم 

نحضلللر. لذلك قد ال يحضلللر بسلللبب رئاسلللته الدورية لهذه المنظمة القارية ما دام هذا  القاري إحراجا للدول اإلفريقية التي لم

 .المؤتمر ال يحظى بإجماع إفريقي

 

  إسرائيل في إفريقيا: التمدد المطَّرد 

 

شده بين العديد من القوى االقتصادية الكبرى  سرائيل تسعى للتقارب مع دول القارة اإلفريقية؛ حيث التنافس على أ ما فتئت إ

كأميركا والصللللللين واليابان واالتحاد األوروبي وتركيا والهند والبرازيل وإيران. كان رئيس الوزراء اإلسللللللرائيلي، بنيامين 

نتنياهو، حاضللًرا للمؤتمر الرئاسللي الحادي والخمسللين لمنظمة التعاون االقتصللادي بغرب إفريقيا "إيكواس" في مونروفيا، 

تلك الفعالية دعوة شللرفية، وكان حضللوره للفعالية سللببًا في تغيب ملك المغرب، ، وقد دُعي إلى 2017يونيو/حزيران  4في 

في  -فيما يبدو-(. ركزت إسللرائيل 13محمد السللادس، عنها رغم سللعي المغرب لالنضللمام لهذه المنظمة اإلقليمية اإلفريقية)

أربع دول في شللرق إفريقيا والقرن ، زار نتنياهو 2016البداية على شللرق إفريقيا ومنطقة القرن اإلفريقي؛ ففي صللين سللنة 

اإلفريقي، هي: أوغندا وكينيا ورواندا وإثيوبيا. وقد اتضح من خالل تلك الزيارة أن الرهانات االقتصادية واالستراتيجية هي 

سللابق المحرك األسللاسللي للدبلوماسللية اإلسللرائيلية في إفريقيا. وقبل جولة نتنياهو اإلفريقية قام وزير الخارجية اإلسللرائيلي ال
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بزيارة رواندا وإثيوبيا وكينيا بشللللللرق إفريقيا وبالقرن اإلفريقي، كما زار غانا  2014أفيغدور ليبرمان في يونيو/حزيران 

  .وكوت ديفوار بغرب إفريقيا سعيًا منه للتمكين للرغبة اإلسرائيلية في الحصول على صفة مراقب في االتحاد اإلفريقي

إسرائيل وهذه الدول األربع التي زارها تنتنياهو في السنة الماضية يعطي نموذًجا من  ولعل الوقوف على تطور العالقة بين

 .(14)نماذج االختراق اإلسرائيلي والنفوذ الذي بدأ يتمكَّن ويتجذَّر

 

شقيقه األكبر، جوناثان نتنياهو، الذي 2016بالنسبة ألوغندا، فقد زارها نتنياهو، بداية يوليو/تموز  سبة ذكرى مصرع  ، بمنا

، خالل غارة الكوماندوز اإلسللللللرائيلي الشللللللهيرة والتي كان هدفها 1976مات في مطار عنتيبي بأوغندا، في يوليو/تموز 

قاء لهم كانت متجهة من تل أبيب إلى باريس. وقد أصلللبحت عالقة كمباال بتل تحرير رهائن طائرة اختطفها فلسلللطينيون ورف

، باتت أوغندا محاَّ اهتمام إسرائيل والدول 1994أبيب في عهد الرئيس األوغندي الحالي، يوري موسيفيني، حميمية. ومنذ 

ل ذلك، دفعت الواليات المتحدة الغربية فأرسلللت أوغندا عناصللر من جيشللها إلى الصللومال، والعراق، وأفغانسللتان. في مقاب

مليون دوالر من المساعدات العسكرية. وخالفًا لعيدي أمين،  170مليون دوالر سنويًّا، كمساعدات ألوغندا، من بينها  750

ب من الدول العربية والمتعاطن مع القضللللية الفلسللللطينية، فإن موسلللليفيني يل حليفًا قويًّا إلسللللرائيل وللدول الغربية.  المقرَّ

سفارة إلسرائيل في أوغندا منذ أن طردهم منها الرئيس الراحل، عيدي أمين، عام ورغ ، فإن موسيفيني 1972م عدم وجود 

زار إسلللرائيل مراًرا كما تسلللتقبل إسلللرائيل باسلللتمرار ضلللباًطا أوغنديين لتدريبهم، وتبيع أسللللحة ألوغندا بشلللكل دائم، بينما 

ت أوغندا عادة في األمم المتحدة لصالح إ ِّ  .(15)سرائيلتصو 

 

وتحظى كينيا بعالقات خاصلللة وحميمة مع إسلللرائيل، وكان الرئيس الكيني، أوهورو كينياتا، خالل وجوده في تل أبيب، هو 

ه الدعوة، في فبراير/شلللللباط  ، لنتنياهو لزيارة نيروبي. وكثيًرا ما ذكَّرنا المؤرخون بأن حامل لواء المشلللللروع 2016من وجَّ

، إال أن مشروعه 1903ن قد دعا إلى إقامة دولة إسرائيل على مرتفعات الريفت بكينيا، سنة الصهيوني، تيودور هرتزل، كا

. 2012. ويوجد بنيروبي أهم كنيس يهودي بإفريقيا وقد تم االحتفال بمئويته سلللنة 1904اإلفريقي تم تناسللليه بعد وفاته سلللنة 

فإن بعثة دبلوماسللية إسللرائيلية قد  1957نية أكرا سللنة وإذا كانت أول سللفارة إلسللرائيل بإفريقيا قد فُتحت في العاصللمة الغا

 .(16)1963فُتحت بكينيا سنة 

 

وتتصللللن العالقات الرواندية بإسللللرائيل بالدفء، وقد سللللبق لبول كاغامي، رئيس رواندا، أن زار إسللللرائيل، في مايو/أيار 

راًرا مع إسللللرائيل في المحافل عاًما على تأسلللليس إسللللرائيل. وقد وقفت رواندا م 60، وشللللارك في احتفاالت مرور 2008

، 2014الدولية ومن ذلك امتناعها عن التصويت على مشروع قرار يدعو إلى إنهاء االحتالل لألراضي الفلسطينية، في عام 

عندما كانت رواندا عضًوا في مجلس األمن الدولي، ويربطها العديد من المصالح االقتصادية والعسكرية مع إسرائيل؛ حيث 

مليون دوالر، في حين تبلغ الصلللادرات  2إلى  1.6الصلللادرات اإلسلللرائيلية السللللعية إلى رواندا سلللنويًّا ما بين  تتراو  قيمة

مليون دوالر سللللنويًّا. وتنشللللا شللللركات الخدمات األمنية اإلسللللرائيلية في مجال التدريب العسللللكري  1.9الرواندية حوالي 

شركات االستشارات األمنية اإلسرائيلية على نظم التأمين  وخاصة وحدات الحرس الجمهوري في رواندا، كما تشرف إحدى

الخاصللة بمطار كيجالي وقرية البضللائع الرواندية. وتدعم رواندا شللأنها في ذلك شللأن أوغندا حصللول إسللرائيل على صللفة 

 .عضو مراقب في االتحاد اإلفريقي

 

ر إسلللللرائيل نحوها ا لالجئين األفارقة بإسلللللرائيل وذلك بموجب اتفاق بين وتعتبر رواندا الدولة اإلفريقية الرئيسلللللية التي تُهج ِّ

، ومعظم هؤالء الالجئين شباب من جنوب السودان وإريتريا، وتحصل رواندا على 2015البلدين تم توقيعه في أبريل/نيسان 

ية من أجل حقوق الالجئ لدول قدَّرتهم "المبادرة ا لذين  لدوالرات مقابل اسللللللتيعابها لهؤالء المهاجرين ا  Irri) "ينماليين ا



 6 

(Initiative internationale pour les droits des réfugiés  بخمسللة وأربعين ألن الجو وذلك في تقرير لها صللدر

 .(17)2015في سبتمبر/أيلول 

 

أما إثيوبيا فعالقتها بإسللللللرائيل ليسللللللت بالجديدة وقد كانت من أوائل الدول اإلفريقية التي أقامت بداية السللللللتينات عالقات 

ة مع تل أبيب. وفي الوقت الراهن تعرف عالقات البلدين دفئًا وحميمية، وقد أعلنت أديس أبابا دعمها لحصللللللول دبلوماسللللللي

إسرائيل على صفة عضو في االتحاد اإلفريقي، كما تبادل رؤساء وزراء الدولتين الزيارات مؤخًرا. ويشار إلى أن أكثر من 

آلن يُعرفون بالفالشلللا. وتجد إسلللرائيل في إثيوبيا أفضلللل حلين ألن يهودي من أصلللل إثيوبي يعيشلللون في إسلللرائيل ا 150

إفريقي ألكثر من وجه فثروة إثيوبيا كبيرة وغير مسللللتغلة، واليد العاملة بها رخيصللللة جدًّا وفيها اسللللتقرار سللللياسللللي وأمنى 

شائها سد النهضة وتعرف عالقاتها استقطابًا ببعض الدول العربية، وبشكل خاص مصر، بسبب استغالل مياه نهر النيل وإن

 .(18)الذي سيؤثر على دولتي المصب، مصر والسودان، تحديدًا

 

وإذا كانت إسللرائيل قد وضللعت ثقلها في منطقة شللرق إفريقيا وفي منطقة القرن اإلفريقي بما نسللجته من عالقات مع الدول 

هت نفوذها نحو إ فريقيا الغربية؛ ففي شهر أغسطس/آب المذكورة ومع غيرها، فإن دبلوماسيتها لم تقن عند هذا الحد بل وجَّ

، رفعت السلنغال وغينيا، وهما دولتان أغلبية سلكانهما مسللمون، في إفريقيا الغربية مسلتوى عالقاتها الدبلوماسلية مع 2017

إسللرائيل. وقد اتفقت داكار وإسللرائيل قبل شللهرين على تطبيع العالقات بعد اسللتعادة إسللرائيل سللفيرها في أعقاب مشللاركة 

ا برام  2016لمجلس األمن الدولي في شلللهر ديسلللمبر/كانون األول  2334ل في تقديم قرار السلللنغا . وألغت إسلللرائيل أيضلللً

مساعداتها الخارجية في السنغال ضمن سلسلة خطوات ضد الدول التي دعمت اإلجراء ضد المستوطنات اإلسرائيلية. وكان 

، في قمة اإليكواس بليبريا، وبعدها أعادت 2017و/حزيران يوني 4نتنياهو قد التقى بالرئيس السللللللنغالي، مكي صللللللال، في 

سرائيل عضًوا مراقبًا في االتحاد اإلفريقي. كما أعادت غينيا  سنغال بدعم ترشيح إ سرائيل سفيرها إلى داكار، بينما تعهد ال إ

، خالل مؤتمر اإليكواس عاًما من القطيعة. وقد التقى نتنياهو 50، بعد 2016كوناكري عالقتها بإسللللللرائيل، في يوليو/تموز 

بمونروفيا، مع رؤسللاء سللت دول إفريقية، من ضللمنهم الرئيس إبراهيم بوبكر كيتا من مالي. وكانت إسللرائيل قد اعترضللت 

، يطالبها بفتح منشللهتها النووية غير المعلنة لمفتشللي األمم 2015على قرار للوكالة الدولية للطاقة الذرية، في سللبتمبر/أيلول 

ت بـللل"ال، المتحدة؛ وقد ف شل تمرير هذا القرار وتعثَّر اعتماده بسبب أن عددًا من الدول اإلفريقية امتنع عن التصويت أو صوَّ

(. وإذا كان التمدد اإلسلللرائيلي في إفريقيا ينمو أفقيًّا ويزداد عدد الدول 19وتلك الدول هي: توغو ورواندا وكينيا وبوروندي)

راد  ، فما الذي تجنيه إسرائيل من إفريقيا؟ وماذا تريد الدول اإلفريقية من إسرائيل؟التي تحاول إسرائيل استمالتها باط ِّ

 

 مؤتمر إسرائيل وإفريقيا بين المنافع والمضار

 

حسلللب الجهات المنظمة للقمة، سلللواء تعلَّق األمر بوزير خارجية توغو، روبرت دوسلللاي، أو رئيس اللجنة المنظمة، برونو 

من ومكافحة اإلرهاب والعالقات االقتصللللادية والتعاون في مجاالت الزراعة والتقنيات فينل، فإنها سللللتركز على مسللللائل األ

  .(20)الجديدة، كما ستدفع في اتجاه حصول إسرائيل على وضعية مراقب باالتحاد اإلفريقي

 

ن نصلن ومن الواضلح أن الرئيس التوغولي، نياسلنغبي فور، الذي ورا الحكم عن أبيه واسلتمرت أسلرته في الحكم أكثر م

(، فضلللاًل عن احتقان سلللياسلللي واجتماعي حيث تعرف توغو منذ فترة 21قرن بلغت فيها الديون التوغولية مسلللتويات عالية)

التوغولي الذي أعطى للرئيس ثالا عهدات كلها  2002حالة غليان من تمظهراتها المظاهرات المطالبة بتعديل دسللللللتور 

دسللتوري ينع على محاربة الفسللاد ومحاسللبة المفسللدين والمتالعبين خمس سللنوات والعودة إلى عهدتين، وضللرورة تغيير 
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بالمال العام، كما تكررت إضلللرابات المعلمين، واالسلللتياء الشلللعبي من خلو مسلللتشلللفيات البالد ومراكزها الصلللحية من أي 

ها وسيلة ( قد وجد في العالقات من إسرائيل وتعميق22تجهيزات ما جعل الكثير من المرضى يقضون في صمت دون عالج)

إليجاد شللرعية دولية وحماية غربية، وإسللرائيل بدورها تبحث عن نفوذ في إفريقيا ال يمكن أن تجده إال عند أنظمة سللياسللية 

على غرار النظام التوغولي ذي التاريخي التوريثي والذي يعيش مشللاكل اقتصللادية واحتقانا اجتماعي وسللياسللي. وقد منحت 

ل األعمال اإلسرائيليين امتيازات كثيرة وال أدَلَّ على ذلك من أن توغو التي تعتمد على حكومة الرئيس، نياسنغبي فور، رجا

سنة  ستغالل الفوسفات قد منحت هذا االستغالل منذ  شركة ألينيلتو 2015مداخيل ا اإلسرائيلية ومالكها رجل  (Elenilto) ل

وتشللاركها في اسللتغالل الفوسللفات التوغولي ، عميل الموسللاد السللابق، (Raphy Edery) األعمال اليهودي، رافي أديري

صينية سرائيل  .(Wengfu) شركة ونغفو ال والواضح أن لومي تريد من هذا المؤتمر أن يكون انطالقة عالقات وثيقة بين إ

  .(23)رئيًسا إفريقيًّا أعلنوا عزمهم على المشاركة فيه إلى جانب نتنياهو 25إلى  20وإفريقيا خصوًصا أن ما بين 

 

م بمناسبة زيارته إلسرائيل، في شهر أغسطس/آب  وردًّا ه للرئيس التوغولي، فور، خالل مؤتمر صحفي نُظ ِّ على سؤال موجَّ

، حول ما إذا كانت توغو تخشلللى معارضلللة دول شلللمال إفريقيا أو الدول العربية وهي توث ِّق عالقاتها بإسلللرائيل، قال 2016

يوًما على مليارات الدوالرات ال من السللللللعودية وال من قطر.  الرئيس التوغولي فور: إن "توغو بلد صللللللغير لم يحصللللللل

 .(24)"والسكان المسلمون في توغو قليلو العدد وغير نشطين، وبالتالي فإن خطر رد ِّ الفعل السياسي منخفض

 

اعتها % من مداخيل إسرائيل من صن60وتذكر بعض التقارير أن مبيعات الصناعة العسكرية اإلسرائيلية إلفريقيا تزيد على 

مليارات دوالر؛ حيث زادت تلك المبيعات بمبلغ ثمانمئة مليون دوالر عنها في  6.5نحو  2016العسللللللكرية التي بلغت عام 

(. كما تسلللتغل إسلللرائيل تجربتها الزراعية للتقرب من إفريقيا، وقد أشلللرنا إلى المؤتمر الوزاري الزراعي 25)2015سلللنة 

، واسللللللتمر ثالثة أيام، وكان تحت عنوان "تقوية اإلنتاجية 2016انون األول ديسللللللمبر/ك 5الذي ُعقد بمدينة القدس، في 

الزراعية المسلللتدامة بالمناطق الجافة وشلللبه الجافة"، وشلللارك فيه سلللبعة وزراء خارجية لكل ا من: توغو والرأس األخضلللر 

  .وغانا وغينيا بيساو والسنغالوسيراليون وغامبيا وغينيا وليبيريا ونيجيريا ووفود من بنين وبوركينافاسو وساحل العاج 

 

ِّ  به اإلعالم اإلسرائيلي ويؤكده المسؤولون اإلسرائيليون في تصريحاتهم، فإن إسرائيل قد باعت لدول  وعلى الرغم مما يلو 

 2013مليون دوالر عام  223، وارتفع هذا الرقم ليصل إلى 2009مليون دوالر من األسلحة عام  71القارة اإلفريقية قرابة 

. فإسللللرائيل التي تريد أن تكون شللللريًكا للقارة اإلفريقية تعتبر من أكثر الدول تسللللليًحا لهذه 2014مليون دوالر عام  318ثم 

 .القارة، ومن الصعب التوفيق بين الشراكة االقتصادية وتغذية أسباب الصراعات

 

ن إليهم اليهود الفالشا القادمون من وإسرائيل ال تمارس التمييز العرقي تجاه الفلسطينيين أصحاب األرض فحسب بل أُضي

ألن من الفالشللللا في إسللللرائيل، ويطر  اندماجهم في المجتمع اإلسللللرائيلي مشللللكلة بسللللبب  140إثيوبيا؛ إذ يوجد ما يقارب 

% من الفالشللا بدون 45، باتت نسللبة 2011النظرة العنصللرية المترسللخة عند اإلسللرائيليين تجاه األفارقة عموًما. ففي سللنة 

في الوقت الذي تقول التقارير: إن  (Myers-JDC-Brookdale) تقرير معهد ميريس جي.دي.سلللي بروكدالعمل حسلللب 

% سلللنة 65%. وقد زاد عدد الفالشلللا العاطلين عن العمل لتصلللل نسلللبته إلى 5.6نسلللبة البطالة بين اإلسلللرائيليين ال تتجاوز 

ليم والسكن. وحسب تقرير صادر عن شبكة األخبار . فاإلسرائيليون من أصل إفريقي ال يتساوون مع غيرهم في التع2014

التللابع لألمم المتحللدة فللإن أطفللال الفالشللللللللا ال يُقبَلون في بعض المللدارس  (Irin) والتحليالت المتعلقللة بللإفريقيللا وآسلللللليللا

 .(26)اإلسرائيلية
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 خاتمة

 

القارة اإلفريقية، وطرقها جميع  من الواضللح أن الحماس الذي تتعامل به إسللرائيل في سللعيها لعقد قمة لومي بينها وبين دول

األبواب التي كانت موصلللللدة أمامها يؤكد أن العصلللللر العربي في إفريقيا قد ولَّى، وأن الحصلللللار الذي كانت الدول العربية 

تمارسلله دبلوماسلليًّا وسللياسلليًّا أمام اختراق إسللرائيل للمجال اإلفريقي أصللبح في خبر كان؛ حيث لم نالحس تحرًكا عربيًّا في 

ه عرقلة مسلللاعي إسلللرائيل لعقد هذه القمة ما عدا عزوف ملك المغرب عن حضلللور مؤتمر اإليكواس إلى جانب رئيس اتجا

  .الوزراء اإلسرائيلي، نتنياهو، وما عدا نشاط الهيئات الفلسطينية الرسمية والمدنية لدى بعض الدول اإلفريقية

 

ا من أصوات الكتلة اإلفريقية في المحافل الدولية الستغالله ومن المحتمل في حالة انعقاد القمة أن تضمن إسرائيل جزًءا م همًّ

في التمكين إلسرائيل، وفي معارضة أي قرار قد يدينها في المحافل الدولية، وهو مكسب سياسي واستراتيجي طالما حلمت 

المتوقع على الصلللللعيد به تل أبيب، ومن شلللللأنه أن يقل ِّل التعاطن الرسلللللمي اإلفريقي مع القضلللللية الفلسلللللطينية. كما أنه من 

إفريقية من شللأنها تجسلليد تعاون اسللتراتيجي وأمني بين إسللرائيل ودول القارة اإلفريقية -العسللكري أن تتم تفاهمات إسللرائيلية

خصوًصا أن إسرائيل تقدم نفسها وكأن لديها تجربة ناجحة في مكافحة اإلرهاب، وطلبات دول القارة اإلفريقية باتت متزايدة 

 .قدراتها األمنية واالستخباراتية في مواجهة اإلرهاب في سبيل تطوير

 

 ـــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ

 باحث بمركز الجزيرة للدراسات. -* سيدي أحمد ولد األمير
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