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لما يديولوجية، و األالرؤى عتبارات المصالح و اية دولة عمى ألخارجية السياسة الترتكز 
سياستيا الخارجية إن بكونيا كيانا مصطنعًا، ف التى تتميزكان إلسرائيل طبيعتيا وخصائصيا 

وتأمين المتغيرات  ،يا التوسعيتأسيس مشروعإلى ترمي  ،وراتية توسعيةت تقوم عمى ركائز
ذات سيادة عمى أرض فمسطين. لذلك سعت  قميمية والدولية الالزمة لضمان وجودىا دولةً اإل

 ،تثبيت وجودىا عمى الساحةإلى وصوال  ،قتصاديةإسرائيل الى توسيع عالقاتيا الدبموماسية واال
وفي  ،في منطقة الشرق االوسط اقائم اقومي كيانام فرض ىذا الوجود عمى الدول العربية ومن ث  

ت سياستيا الخارجية الى واقع اإسرائيل في ترجمة قرار  تمكنتضوء ىذا الفيم ومنطمقاتو 
في المنطقة، يتوافر عمى عناصر ذاتية وموضوعية من حيث  اً مؤثر  اً ممموس، لتكون متغّير 

 ويكون  ،عمى قاعدة ثبات القيم المتعمقة بالمصالح ،مميًا لألىداف الصييونيةمجسدًا ع ،الجوىر
 المطموب صيانتيا والحفاظ عمييا.

 رئيساً  وجزءاً  ،ىتمام المفكرين الصياينةا محط   ،كانت القارة األفريقية وماتزال ليذا
مشعب الييودي"، لِ " دول القارة وطنًا مقترحاً  بعض   اْخِتير  من المخططات الصييونية، إذ  وىاماً 

ستيطاني موقعًا وحيدًا لممشروع اال في جعل فمسطين وافشمإذا  ،أو موقعًا بدياًل لتوطين الييود
وطنا  فمسطين فيما بعد   ثم تبن وا، من تمك الدول المستيدفةأوغندة كانت كينيا و و  ،الصييوني

 .0ٓ1ٔوذلك في المؤتمر الصييوني السادس عام  ،مقترحا
سرائيل، وىو ما ورد عمى لسان إقد بدأ قبل قيام  األفريقي الصييونيكان التعاون 

أرى  ،)إنو وعمى المدى البعيد ( بالقولالجديدة )ثيودور ىرتزل( في كتابو )الدولة الييودية
وب األفريقية حتى الييود، فأرى أنو من الواجب عمينا مساعدة الشع سترددت دولة  اوكأني 

رة التعاون مع األفارقة وليدة إقامة دولة إسرائيل، ولكنيا كانت إذ لم تكن فك تسترد أراضييا(
ستقالل الإلى ااألفريقي الداعي  لنشاط  اداعمًا  ابد الذى ،األىم ركائز الفكر الصييوني إحدى

، عمى أساس التشابو في أوجو متعددة بين حركة الزنوج األفارقة والييود، الذين إياهومساندًا 
عانوا  فكالىما من ضحايا التمييز العنصري  ،وليما ماض مؤلم تعرضوا الضطياد مشترك

 .لألفارقة من خالل تجارة الرقيق ىذه المعاناةفى وأن العرب ىم الذين تسببوا  ،بسببو
، انطالقًا الييودية بدأ التسمل اإلسرائيمي إلى أفريقيا منذ وقت مبكر بعد تأسيس الدولة

ختار" تارة، والوعود بتقديم المساعدات تارة أخرى، الم   "شعب هللا وِشعارمن األسطورة التوراتية 
 .والعممية الحديثة التِّقنيةىا إلى النظم فتقار  افريقية و مستغمًة ف قر القارة األ
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من محاور  ،نطمق التعاون اإلسرائيمي مع القارة األفريقيةاوفي ضوء ىذه الرؤية 
حيادية ال  بيئة مالئمة لسياستيا الخارجية عن طريق تقديم نفسيا دولةً  ريد منيا إقامة  أ   عدة

ليا خبراتيا الوفيرة، و  ،ستقالللمدول األفريقية حديثة اال اتنموي اليا في أفريقيا، ونموذج أطماع  
 وىذا ما يخدم تطمعاتيا.

رؤية  الى زميل كفاح يحمل ،الييودي لموجوداألفريقية من مكان محتمل  نتقمت القارة  ا
 ،بد من معرفة مشاكمو الا ستراتيجيا ابوصفيا جار  ،لتعامل معيا من منطمق آخرامشتركة، وبدأ 

ستعمار األوروبي من ىجمات شرسة من اال تعرضت لو سابقاً  اء ماوالمساعدة في حميا، جرّ 
 ظيرت تجارة  حتى إنو ر اإلنسان األفريقي وبيعو، حالة أسْ إلى ثرواتيا، وصوال فى الطامع 

 تجار بالبشر.لال  (تجارة الرقيق)ق عمييا طمِ قائمة بذاتيا أ  
ولوياتو، وتعامل معيا عمى أضمن  األفريقية وني القارة  ي  يْ وضع الفكر السياسي الصِّ  من ىنا

كونيا تمثل موقعًا حيويًا إلسرائيل، بسبب قربيا الجغرافي منيا لنيا البديل عن الدائرة العربية، أ
إحاطتيا بالدول العربية التي كانت تناصبيا العداء من ناحية أخرى، وما من ناحية، وبسبب 

وقد شّكل كل  من البحر األحمر والقرن  ،لذلك من تأثيرات ىامة في الصراع العربي االسرائيمي
ن ترتيب التحالفات وتوازن القوى في إذ إ ،األىمية إلسرائيل اإلفريقي وحوض النيل مواقع بالغة  

رتبط بمنظومة ي وعميورتبط باألمن القومي العربي عمومًا والمصري تحديدًا، ىذه المناطق، ي
األمن اإلسرائيمي، نظرا التصال القرن اإلفريقي بالبحر األحمر وقناة السويس وخميج العقبة من 

 والخميج العربي من جية ثانية. ،جية
يجادمن ىذا المنطمق خططت إسرائيل لمتغمغل في ىذه المناطق،  قوي راسخ وجود  وا 

االنطالق الذى يمكن والنفاذ إلى دوليا، باعتبارىا أيضًا العمق االستراتيجي لمدول العربية،  ليا
عن  الدول اإلفريقية بعيداً  تمك نحومنو لمضغط عمى العرب، وتشتيت جيودىم وانتباىيم 

نظرىم فى آخذين ، إسرائيل، من خالل تحقيق وجود عسكري فعال ومتفوق لمسيطرة عمييا
 بين شماليا المسمم وجنوبيا األسود األفريقي. الفصل من خالل ،عامل إسرائيل مع القارةت

 


