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 العالقات إلاسسائيلية إلافسيقية

ليت إحعىد العالكاث الذبلىماظيت بين إ  ،لى بذاًت ظخيىياث اللشن اإلااض يظشائل والذٌو ألاؿٍش

مع كؿع  لىً جلً العالكت جللطذ ،مً ؤلاظخعماس ألاوسوبي الخحشس حشواث عىذماواهذ اللاسة حشهذ 

،  3751الحشب العشبيت ؤلاظشائيليت عام أعلاب معظم دٌو اللاسة عالكتها مع الىيان الطهيىوي في

ليت إلى حاهب العشب ، و اهحاصث لحيث وكـذ معظم الذ   حخالٌ ؿال  للػيت الـلعؿيييت.ٌو ؤلاؿٍش

ٌو مع الذ  إظشائيل عالكت وحها غشبت كاظيت إلى  اإلاعخمش لألساض ي الـلعؿيييت وبىاء اإلاعخىؾىاث

ليت مع هظام الـطل إكامت إظشائيل عالكت داؿئت وهى عامل آخش أهثر كىة، ، إلى حاهب ؤلاؿٍش

ليا كبل ظلىؾه في عام ذة لزلً يظشائؿلذ واهذ إ ،3772العىطشي في حىىب أؿٍش ل مً الذٌو اإلاٍؤ

ليت جىظش إلي إ .الىظام ة باللى   حخالٌ جحخل أساض ي الؼيرها دولت الى أنائيل عظش مما حعل الذٌو ألاؿٍش

خ وان ت، الععىشٍ   ورلً بىعب ود  ،وليحخالٌ ًحاٌو هعش عضلخه في اإلاجاٌ الذ  الا ومىز رلً الخاٍس

ليت  .ومحاولت جشميم عالكخه معها الذٌو ألاؿٍش

ح هخيياو  خيت، ؿئنها جيىن حعب جطٍش اسة الخاٍس ليت التي وضـذ بالٍض هى ػذاة اهؿالق حىلخه ألاؿٍش

ا ؿشضت هبيرة ظشئيل لذيهأن إ، و ليها مً البىابت العٍشػتبمثابت العىدة إلى اللاسة العمشاء والىلىج إ

ض العالكاث الا ت مع لخعٍض ليا،بعؼ ألاظىاق الىاشئت الىاعذة في إكخطادًت والخجاٍس اسة  ؿٍش وحعخبر ٍص

اسة مً هىعها ًلىم بها سئيغ وصساء إظشائيلي إلىأولى هخيياهى هي  ليا حىىب الصحشاء ٍص مىز  دٌو أؿٍش

اسة إ ليا عام سحاق شامير التي شملذ أسبع دٌو في ػشبٍص   .3765أؿٍش

ليت بظكذ او  كيمذ ، حيث شاسن في الاحخـالث التي أػىذيو بي ألا يمؿاس عىدتهل هخيياهى حىلخه ألاؿٍش

ش سئاهً إليت على اإلاؿاسيعاماعلى الؼاسة ؤلاظشائ 24بمىاظبت مشوس ليين اخخؿـهم يظشئ، لخحٍش

حيث كخل  ، 3754ها عاموعيت التي واهىا على مخنش الـ ة الخؿىؽؾائش في ئيىن اؿذ ؿلعؿيييىن 

ظبع صعماء و بلادة هخيياهى الخلي كذ و  ،جلً العمليت شليله ًىهثان هخيياهى)ًىوى( الزي وان كائذ
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ليت مً بينهم الشئيغ ألا دٌو إ نى والشئيغ الىيني أوهىسو هييياجا،والشئيغ يـيػىذي ًىسي مىظو ؿٍش

م هاًلي زيىبيهذي بٌى واػامي وسئيغ الىصساء ؤلاالشوا  (1)يلين دٌع مٍش

ئليت بهذؾ خلم عالكاث اظش ششهت إ 34سحل أعماٌ مً  64ىؿذ اإلاطاحب ًػم أهثر مً ووان ال

ليت ت مع دٌو وششواث أؿٍش اسة جخىج ،ججاٍس لى ت إاميالش  ؤلاظشائيليت الجهىد  ظعلعت وواهذ هزه الٍض

ليت وإاظخعادة العال   .ظشائيلكاث بين بعؼ البلذان ألاؿٍش

 أهم أهداف هره الجولة

اسة   مىً حطش أهذاؾ هزه الٍض  ماًلى8ؿيٍو

 و  أ
ً

 تعزيز التواحد إلاسسائيلي داخل القازة ألافسيقية :ل

ليت عالكتها ؿمع كؿع معظم الذ    الذبلىماظيت مع الىيان الطهيىوي إٌو ألاؿٍش
 

 أن إل
 
ذ على ظشائل ظل

 ٌ  ئيليتاظش جاسة ؤلا ، مما ًذٌ على رلً أن الخعالكت وزيلت ولى بشيل ػير سظمي مع معظم جلً الذو

ليا في الـترة مابين عامين لى إمليىن دولس  32.6كذ جػاعـذ مً 3756وحتى 3751مع أؿٍش

 (2)ظاط في الضساعت والخىىىلىحيا. وجشهضث هزه الخجاسة بال مالًين دولس342.1

                                                           
1
9/7/6102رابط وتم تصفحه بتارٌخىسالم بوست اإلسرائٌلة على الى أنظرصحٌفة جر   

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Netanyahu-departs-today-for-5-day-visit-to-Africa-

459420 

 

2
من ٌولٌو على الرابط 01/6102حمدى عبد الرحمن:اسرئٌل وافرٌقٌا فً عالم متغٌر فً موقع الجزٌرة نت وتم تصفحه بتارٌخ   

http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/449795d8-9c7a-413b-8ce9-b863c5bb9be8 

 

http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Netanyahu-departs-today-for-5-day-visit-to-Africa-459420
http://www.jpost.com/Israel-News/Politics-And-Diplomacy/Netanyahu-departs-today-for-5-day-visit-to-Africa-459420
http://www.aljazeera.net/specialfiles/pages/449795d8-9c7a-413b-8ce9-b863c5bb9be8
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ٌو ظشائيل جمخلً مطذاكيت هبيرة لذي بعؼ الذ  اسكاث العجيبت والالؿذ للىظش أن إومً اإلاـ

تٍليت في ميادًً الاظخخباساث ألاؿش  باث الععىٍش ت  هااظخمشث معاعذاتكذ و  ،والخذٍس الععىٍش

ليت،خاضت في  بلىماظي  ظىىاث اللؿيعت الذ   ى في ظل  مت لخلً الذٌو حت  اإلالذ   ت بينها وبين الذٌو ألاؿٍش

ب كىاث الششؾت، ليت مثل صائير)الي3وكىاث الحشط الشئاس ي لعذد  مجاٌ جذٍس ىوؼى مً الذٌو ألاؿٍش

لي، حيث  والياميرون، الذملشاؾيت حاليا( هما جيشـ هزا اإلاعاعذاث في إزيىبيا ودٌو اللشن ألاؿٍش

بيت معيىتلى جلً الذ  لل الخبراث الـىيت إظاهمذ في ه م بشامج جذٍس  ٌو عً ؾٍش

شمي سئيغ الىصساء ؤلا  اسة ٍو احعإلى ظشائيلي مً خالٌ هزه الٍض تها على معخٍى ض جلً العالكت وجلٍى  ثٍض

ليت اإلاعىي  الذ   ةعاعذوم هما ،ت والخجاسة وألامًالذبلىماظي   اسة في مجالث مخخلـت ٌو ألاؿٍش ت بالٍض

 ، والبييت الخحخيت واإلاعلىماث جطالثوأمً الا اإلاخجذدة مثل جىىىلىحيا اإلاياه والضساعت والؿاكت

 .وبىاء العذود على نهش الىيل ،والثرواث اإلاعذهيت

 س يالتنسيق الدبلوماثاهيا:

م جىظيع العالكاث الذ  رو   ٌ ت مع الذ  بلىماظي  لً عً ؾٍش ت على حىع الى   و
 
ليت اإلاؿل  أزير للخ  يل ألاؿٍش

وحشجيع إزيىبيا  ، ٌو اإلاىبع واإلامش واإلاطب  ٌو ؿيما ًخعلم باظخخذام مياه الىيل بين دالذ   على هزه

، تٌو العشبي  ت الذ  حط   علىحذٌ حٌى جأزيره س ى والزي ًث ،النهػت كذما في بىاء ظذ   اإلاض ي   على

حهها الىيان الطهيىوي في اإلاحاؿل اوليت التي ًى الذ   تحاٌو الخشوج مً العضلهما ج ت مطش،وخاض  

ؿخح مياجب الىوالت لزا أكش مىخب سئيغ الىصساء ؤلاظشائيلي كبل بذاًت هزه الجىلت  ، تولي  الذ  

ليت ألاسبعولي  ظشائيليت للخىميت الذ  ؤلا  ت التي صاسها هيدىياهى لدعاهم الىوالت مع هزه ت في البلذان ألاؿٍش

مليىن 31جخطيظ مبلؽ هما أكش اإلاجلغ ئيليت،اظش في هلل الخىىىلىحيا والخبراث ؤلا  الذٌو الىاميت

ض الاكخطاددولس لخع ليت في مجالث ألامً والضساعت والصحت ٍض  .والخعاون مع الذٌو ألاؿٍش

                                                           
3
ليا في عالم مخؼير أنظر مرجع سابق إظشائيل وأؿٍش  
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 ن العزلةمحاولة الخسوج مثالثا:

بعبب مىاكـه  حيث ًخعشع لهخلاداث شذًذة يه أن الىيان ٌعاوي مً عضلت دوليتومما لشً ؿ 

حٌى الاحخالٌ واظخمشاس الاظديؿان في ألاساض ي الـلعؿيييت اإلاحخلت،وسؿػه واإلادشذدة  اإلاخعىخت 

اسة في إؾاس محاولت إظشائيل الش   ولخين.الذ   إلاباسدة العالم العشبيت وحل   لى هعش اميت إوجأحى هزه الٍض

 ت بعذ الاوخاض   ،جلً العضلت
 
إظشائيل جحاٌو  ، حيثأظبىع الىيان مع جشهيا كبل هعجـاق الزي وك

ً في اللاسة العمش  ليت في اإلاحاؿل  ،ءاهعب ششواء آخٍش والهذؾ مً رلً هعب أضىاث الذٌو ألاؿٍش

لي ،وليتالذ   ت مشاكب في ؤلاجحاد ألاؿٍش ؾالبذ بزلً و  ،هما حععى إظشائيل الى الحطٌى على عػٍى

 
ً

لى الاجحاد هػمام إغمان جىاحذها في اللاسة لن الا ا ًحلله رلً مً إلا زيىبيا مشاسا، مً هيييا وإهال

لىً هزا اإلاععى ل ًمىً جحليله في هزه  ،تلي  ٌٍعني لها عالكت ػير مباششة مع دٌو شماٌ أؿش 

 ، حيث سؿؼ الاالظشوؾ
 
لي اظخلباٌ هخيياهى في ملشه بأدٌغ حاد ألا ج اسجه إلى ؿٍش أبابا على هامش ٍص

ه إراوان الاجحاد ًشؿؼ 
 
ت، إر أه ا ٌعني أن الاجحاد لً ًىاؿم على مىح إظشائيل العػٍى إزيىبيا. مم 

ت مشاكب ؤلاظشائيليعؿاء الىيان على إ ؿىيف ًىاؿم اظخلباٌ هخيياهى  مح عٌ وهى ما ل  ،ضـت عػٍى

 ميثاكه.به 

 زابعا: فتح أسواق حديدة في إفسيقيا

ت والخىىىلىحيت وػيرها في هزلً إلى ؿخح أظىاق حذًذة في إظشائيل تهذؾ إ ليا إلاىخجاتها الععىٍش ؿٍش

 اظل وحىد أصمت 
 
ليا كاس  ، خاضت وأتي  كخطادًت عاإلايت ومحل ة ضاعذة جم جطييف ظبع دٌو ن أؿٍش

ت هىان همى اكخطادي بحاحت ماظ   لث الىمى،م مً حيث معذ  لؿيها مً بين أعلى عشش دٌو في العا

ل إ ً  إلى اظدثماساث وجمٍى إلى  بها العالم،هما ًخؿلع ألاؿاسكت ت التي ًمش  غافي فى ظل ألاصماث الاكخطاد
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ً   لى أظىاق اإلااٌ العاإلايت عبر بىبت إظشائيل،الذخٌى إ ثير  لى الزي ٌعتهىيهم في هزا الطذد ٍو

لى اسجـاع سكام إوحشير بعؼ ألا  ،ىىلىحيا ؤلاظشائيليت في مجاٌ ألامً ىاهخمامهم هىالخبراث والخ

ليا  (4ملياس دولس كيبل زالزت أعىام)044والتي بلؼذ أهثر مً  ،مبيعاث ألاظلحت ؤلاظشائيليت في أؿٍش

بذو  ً اللىةاظش أن إ ٍو ليت ئيل جحاٌو إحذار حؼير في مىاٍص عً ؾٍشم  العياظيت في اللاسة ألاؿٍش

ليت راث ألاهم   العشبيت عبت لها على حعاب الذٌو باليت الاظتراجيجيت ي  دعمها لبعؼ الذٌو ألاؿٍش

ليت.  ألاؿٍش

 

                                                           
4
 http://www.roayahnews.com 

 

http://www.roayahnews.com/
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 إثيوبيا؟ب داملتزاي هتمام إلاسسائيليملاذا لا 

كخطادًت ا هما هىالً دواؿع، وإزيىبيا ل ًأحي مً ؿشاغيلي بئخمام ؤلاظشائا لشً ؿيه أن الاهمم

ً  منها وحىد أكلي  يت واظتراجيجيت وحيى اظتراجيجيت، وظياظ وؿت ش إلاعت ؿيها خاضت جلً ااث يهىد

 بالـالشا
 
ج أعذاد مً هزه ألاكل م هخماهما ًأحي هزا الا  ظشائيل في ؿتراث ظابلت،إلى يت إ،وكذ جم جـٍى

ليت التي لها جأزير مباش في ظياق  ظعي إظشائيل إلى جىؾيذ عالكتها ش على الذٌو مع الذٌو ألاؿٍش

مطالح اظتراجيجيت مثل ىبيا مع إزيوالتي جشبؿها أ زيىبيا والعىدان والطىماٌ،ل العشبيت اإلاجاوسة

شبـ هثير مً الخبراء بين الا  مطش  النهػت وبين  ظخـضاصاث ؤلازيىبيت إلاطش بخطىص ظذ  والعىدان. ٍو

 عم ؤلاظشائيلي الخـي لدٌغ أبابا لخمض ي كذما في مششوعها.الذ  

اه لى غمان أمنها اإلاائي والحطٌى على حطت زابخت مً ميذعم إئيل مً خالٌ هزا الاظش وجخؿلع إ

وهىان ششاهت حليلت مهمت وهي ؿىشة كذًمت حعىد إلى ؿترة ماكبل جأظيغ الذولت اليهىدًت.  الىيل

ي والخعاون في مجاٌ الـػاء وجىؾيذ العالكت في بين البلذًً في مجالث مخعذدة مثل اإلاياه والش  

بلؽ سأ وألاوادًميت، تجالث الخىىىلىحياإلا  ملياس  هحى بيازيى ط اإلااٌ ؤلاظشائيلي اإلاعدثمش في إٍو

يي فيأ مليىن دولس 35و  (5)منها جحذ الخىـيز 33مششوعا  063مٍش

 ها ججاوس بلذاهإزيىبيا دولت حبيعت إل أن وعلى الشػم مً أن  
 
لي   ا عشبيت غعيـت ومـىىت مثل –ت أؿٍش

ض عال ،الطىماٌ وحيبىحي جحليم ألاهذاؾ إلى زيىبيا كتها مع إولهزا حععى اظشائيل مً خالٌ حعٍض

 ت8آلاجي

                                                           
5
انظراأل سباب الخفٌة لزٌارة نتنٌاهو)بتصرف( على الرابط    

http://www.cairoportal.com/story 

 

http://www.cairoportal.com/story
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   ي ت على ت محاضشة الذٌو العٍش
 
م  البحش ألاحمش ومحاولت صعضعت أمنها واظخلشاسهااإلاؿل عً ؾٍش

بت مً االحطٌى على ك ت في اإلاىاؾم اللٍش على مىابع  والعيؿشة لبحش ألاحمش،ىاعذ ععىٍش

 .الىيل

 ت في د ليت خاضت إٌ و محاولت الحطٌى على حعهيالث ععىٍش زيىبيا واظخخذام اللاسة ألاؿٍش

ت وكىاعذ الخجعغ وإبلىاعذ الال ت والجٍى إلهزاس اإلابىش والاظخؿالع وشاء محؿاث لحٍش

ة األمنٌة لبعض ومشاركة إسرائٌل فً بناء وتنظٌم األجهز ،تظخخباسٍ  لخذمت أوشؿتها الا 

)وعقد صفقات تسوٌق إنتاجها العسكري ،الدول فً إفرٌقٌا
6
.) 

 

 ضذي ألاظبىع

 نو عشس لاو  ثلاثلاادصداز إلا 

 مشهض ملذٌشى للبحىر والذساظاث

www.mogadishucenter.comwebsed:   

mogadishucenter.como.infmail: -E  
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06-17-6102ٌولٌو00انظر خالد ولٌد محمود التغلغل اإلسرائٌلً فً القارة السمراء على موقع الجزٌرة للدراسات تم تصفحه بتارٌخ    

http://studies.aljazeera.net/ar/reports/2012/01/2012124112751652.html 

 

http://www.mogadishucenter.com/
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