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المركز العربي لألبحاث 
ودراسة السياسات

بــعــد مـــرور نــحــو أســبــوعــن على 
ــل فــي  ــ ــيـ ــ ــرائـ ــ قــــبــــول عــــضــــويــــة إسـ
مراقب،  بصفة  األفريقي  االتحاد 
قّدمت، في 3 آب/ أغسطس 2021، سبع دول 
عربية، هي الجزائر ومصر وليبيا وتونس 
ــر وجـــيـــبـــوتـــي،  ــمـ ــقـ ومـــوريـــتـــانـــيـــا وجـــــــزر الـ
ــراء الــذي قــام بــه رئيس  اعــتــراًضــا على اإلجـ
مــفــوضــيــة االتـــحـــاد األفــريــقــي مــوســى فكي، 
إجــرائــًيــا وسياسًيا  ا 

ً
»تــجــاوز إيــاه  معتبرة 

غــيــر مــقــبــول مـــن جـــانـــب رئـــيـــس املــفــوضــيــة 
لسلطته التنفيذية«، ومخالفة »ملعايير منح 
االتحاد  لــدى  االعتماد  صفة مراقب ونظام 
األفريقي«، في حن الذت بقية الدول العربية 
األعضاء في االتحاد األفريقي، وهي املغرب 
والـــســـودان والــصــومــال، بــالــصــمــت. وكــانــت 
الجزائر وجنوب أفريقيا قد اعترضتا على 

هذه الخطوة مبكًرا.
ــالــــة الـــــــدول الـــســـبـــع، الــــذي  ــــر نــــص رســ ــّب وعــ
األردن والكويت وقطر   من 

ّ
كــل أيًضا  وّقعه 

ــة إلــــــى بــعــثــة  ــ ــافـ ــ ــلـــســـطـــن والــــيــــمــــن، إضـ وفـ
ــدول الـــعـــربـــيـــة، عــــن رفـــــض هـــذه  ــ ــ جـــامـــعـــة الـ
الـــــدول الــخــطــوة الــتــي أقــــدم عــلــيــهــا رئــيــس 
يوليو  تــمــوز/   22 فــي  األفريقية  املفوضية 
وحساسة  سياسية  مسألة  »بــشــأن   ،2021
أصــــــدر بــشــأنــهــا االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي عــلــى 
أعــلــى مــســتــويــات صــنــع الـــقـــرار فــيــه، ومــنــذ 
زمــــن طـــويـــل، مــــقــــّررات واضـــحـــة تــعــبــر عن 
موقفه الثابت الداعم للقضية الفلسطينية، 
واملدين ملمارسات إسرائيل بكافة أشكالها 
في حق الشعب الفلسطيني الشقيق، والتي 
تـــتـــعـــارض مـــع املــصــلــحــة الــعــلــيــا لــاتــحــاد 
الــدول  ومــقــرراتــه«. وطــالــبــت  وقيمه ومثله 
إدراج  بإعادة  الرسالة  على  املوقعة  السبع 
إلى  االنضمام  إسرائيل  قبول طلب  مسألة 
الاحقة  الجلسة  »عــلــى  األفــريــقــي  االتــحــاد 
للفقرة  وفــًقــا  التنفيذي  املجلس  أعــمــال  مــن 
)5( من القسم الثاني من الجزء الثاني من 
معايير منح صفة مراقب«، وذلك في إطار 
جهد عربي تقوده الجزائر، وتدعمه كل من 
أفريقية  ودول  ونيجيريا  أفريقيا  جــنــوب 
أخـــرى، إللــغــاء قـــرار قــبــول إســرائــيــل عضًوا 

مراقًبا في االتحاد. 

حيثيات قبول طلب إسرائيل
أثــــــــارت طـــريـــقـــة قــــبــــول عـــضـــويـــة إســـرائـــيـــل 
بصفة مــراقــب فــي االتــحــاد األفــريــقــي جــداًل 
وخارجها،  األفريقية  املنظمة  داخــل  كبيًرا 
ــتــــراض عـــــدٍد لــيــس قــلــيــًا من  فـــي ضــــوء اعــ
ــــدول األعـــضـــاء عــلــى اإلجـــــراء الــــذي انــفــرد  الـ
بـــاتـــخـــاذه رئــيــس املــفــوضــيــة مــوســى فــّكــي، 
خــاصــة أن طــلــب إســـرائـــيـــل االنـــضـــمـــام إلــى 
املنظمة ُرفـــض ثــاث مـــرات قبل ذلـــك، خال 
األعوام 2013، و2015، و2016. وقد أوضحت 
االعتبارات  »إلــى جانب  أنه  أفريقيا  جنوب 
السياسية الواضحة التي دفعت في املاضي 
إلى رفض طلب دولة إسرائيل االنضمام إلى 
االتــحــاد األفــريــقــي بصفتها مــراقــًبــا، هناك 
اعتباراٌت قانونية تضع بموجبها السلوك 
املكرسة  القيم  مع  تعارض  في  اإلسرائيلي 
في ميثاق االتحاد األفريقي«. فكيف ملنظمٍة 
تدعم باستمرار حق الشعب الفلسطيني في 
نضاله من أجل إقامة دولة مستقلة، وتدعو 
بموجب  التزاماتها  »احــتــرام  إلــى  إسرائيل 
الــقــانــون الــــدولــــي«، أن تــمــنــحــهــا، بــتــصــرٍف 
منفرٍد من رئيس مفوضيتها، صفة العضو 
لم  الطلب اإلسرائيلي  أن  املــراقــب؟ ال سيما 
ــــدورة 34  ــدول األعـــضـــاء فــي الـ ُيــبــحــث مــع الــ
ملؤتمر االتــحــاد األفريقي املنعقد فــي 6 - 7 

شباط/ فبراير 2021. 
ــانــــت الــهــيــئــة االســـتـــشـــاريـــة الــقــانــونــيــة  وكــ
لاتحاد األفريقي قد طالبت بتعديل بنود 
ــو مــا  ــ الـــقـــانـــون الــتــأســيــســي لـــاتـــحـــاد، وهـ
ورد فــي اجــتــمــاع لــجــنــة املــمــثــلــن الــدائــمــن 
ــيــــن حـــــــول املـــســـائـــل  ــونــ ــانــ ــقــ ــراء الــ ــ ــبــ ــ ــخــ ــ والــ
القانونية، في البند )5( من جدول األعمال، 
بعنوان: »بحث مشروع معايير منح صفة 
ــاد لـــــدى االتــــحــــاد  ــمــ ــتــ ــــب ونــــظــــام االعــ ــراقـ ــ املـ
 ،)EX.CL/161 )VI رقم  الوثيقة  األفريقي«، 
املعايير  إلـــى »مــراجــعــة  الهيئة  حــيــث دعـــت 
ــــان مـــعـــمـــواًل بـــهـــا فــــي ظــل  ــتـــي كـ الـــحـــالـــيـــة الـ
منظمة الوحدة األفريقية حتى تعكس واقع 
ــع نـــظـــام رســمــي  ــ ــقـــي، ووضـ ــريـ االتــــحــــاد األفـ
لتقديم أوراق االعتماد، خصوًصا ما يتعلق 
الــدور  األفريقية في ضــوء  )...( بالدول غير 
املتزايد الذي يضطلع به االتحاد األفريقي 
في الشؤون الدولية«. وهي مبادرٌة تتبّناها 
الــجــزائــر، وتــشــّدد مــن خالها على ضــرورة 
تعديل ميثاق االتحاد األفريقي، بما يضمن 
عـــدم الــســمــاح ألي دولــــٍة مــن خــــارج الــقــارة، 
ــــي الــغــيــر،  تــقــوم عــلــى أســــاس احـــتـــال أراضـ
ــل االتـــحـــاد.  بــالــحــصــول عــلــى أي صــفــة داخــ
ويـــبـــدو أن مـــبـــادرة الــجــزائــر تــســعــى أيــًضــا 
إلى منع انفراد مفوضية االتحاد األفريقي 

بقرارات حساسة كتلك التي اتخذها موسى 
فكي، الذي تطاوله ُتهٌم بالفساد، والتحّرش 
الجنسي، وممارسة الترهيب في املفوضية، 
وفق تقريٍر أصدرته أخيرا مجموعة األزمات 

الدولّية.

االنضمام  في  إسرائيل  جهود 
إلى االتحاد األفريقي

 قرار قبول إسرائيل عضًوا مراقًبا في 
ّ

مع أن
االتحاد األفريقي منفرد قامت به مفوضية 
االتـــحـــاد األفـــريـــقـــي، فـــإّنـــه يــعــكــس مــســتــوى 
االهـــتـــمـــام اإلســرائــيــلــي بـــالـــقـــاّرة األفــريــقــيــة 
خال  إسرائيل  حققتها  التي  واالختراقات 
السنوات األخيرة على صعيد استمالة عدد 
ليس قليًا من دولها، والتطبيع مع أخرى، 
بما فيها دول عربية. وكــانــت إســرائــيــل قد 
املغرب  مــع  اتــفــاقــيــات تطبيع  إلــى  توصلت 
والسودان )2020(، فضًا عن إقامة عاقات 
دبــلــومــاســيــة مــع تــشــاد )2019(، الــتــي كــان 
مــوســى فــكــي رئــيــًســا لـــوزرائـــهـــا فـــي الــفــتــرة 
2003 - 2005، ووزيًرا لخارجيتها في الفترة 
2008 - 2017، قبل انتخابه رئيًسا ملفوضية 

االتحاد األفريقي في عام 2017.
قال رئيس وزراء إسرائيل األسبق بنيامن 
نــتــنــيــاهــو، بــعــد زيـــــارة تـــشـــاد، فـــي أيـــلـــول/ 
فتح  إمكانية  في  للتباحث   ،2020 سبتمبر 
سفارة تشادية في القدس املحتلة وتعزيز 
التعاون االقتصادي الثنائي، إن »إسرائيل 
عــــادت إلــــى أفــريــقــيــا، وأفــريــقــيــا عــــادت إلــى 
إسرائيل«؛ وقد سبقت هذه الزيارَة جوالٌت 
بدأت في حزيران/ يونيو 2014، قادها وزير 
الــخــارجــيــة اإلســرائــيــلــي األســـبـــق أفــيــغــدور 
لــيــبــرمــان فــي خــمــس دول أفــريــقــيــة، روانــــدا 
وســاحــل الــعــاج وغــانــا وإثــيــوبــيــا وكينيا، 
لــتــعــزيــز مــســاعــي إســرائــيــل لــلــحــصــول على 
صفة العضو املراقب في االتحاد األفريقي. 

ــام 2016، حـــاولـــت إســرائــيــل تعزيز  عـ وفـــي 

)توغو(،  لومي  في  أفريقية  إسرائيلية  قمة 
باستثناء  األفــريــقــيــة  الــــدول  تجمع رؤســــاء 
ُألــغــيــت،  الــقــمــة  الــعــربــي، إاّل أن  دول املــغــرب 
وهـــو مـــا اعــُتــِبــر ضـــربـــًة ملــســاعــي نتنياهو 
لكسب أصــــوات لــفــائــدة مــشــروع االنــضــمــام 
ــقــــي؛ غـــيـــر أن ذلـــــك لــم  ــريــ ــــاد األفــ ــــحـ إلـــــى االتـ
يمنعه من تعزيز نفوذ إسرائيل السياسي 
والــعــســكــري واالســـتـــخـــبـــاراتـــي خـــاصـــة في 

إثيوبيا ورواندا. 
الـــنـــشـــاط  وراء  ــة  ــيـــسـ ــرئـ الـ الــــــدوافــــــع  ــبــــدو  تــ
ــتــــزايــــد فــي  ــاســـي اإلســــرائــــيــــلــــي املــ ــلـــومـ ــدبـ الـ
ا  ــزًء ــ يــمــثــل جـ أواًل،  ــو،  ــهـ فـ ــّيـــة؛  ــلـ أفـــريـــقـــيـــا جـ
مـــن اســتــراتــيــجــيــتــهــا لــلــتــأثــيــر فـــي املــنــطــقــة 
في  التحالفات  عبر  بها  املحيطة  العربية 
ا  جــزًء يمثل  وثانًيا،  بها؛  املحيطة  املناطق 
التأييد  إلــى كسب  استراتيجية تسعى  من 
ــتـــوى الــــعــــاملــــي، فــهــي  إلســــرائــــيــــل عـــلـــى املـــسـ
تـــأمـــل  أن يــعــنــي انــضــمــامــهــا إلــــى االتــحــاد 
األفريقي أاّل تصّوت الدول األفريقية ضدها 
فــي املــحــافــل الــدولــيــة، أو أن تــلــتــزم الحياد 
بــــداًل مــن الــتــصــويــت ضــدهــا؛ وثــالــًثــا، على 
تسعى  الناشئة،  الدولية  القوى  بقية  غــرار 
إسرائيل الستغال اإلمكانيات االقتصادية 
للقارة، إذ تقتنص الفرص املتاحة في سوق 
وتقنيات  األســلــحــة  وتــجــارة  التكنولوجيا 
األمـــــــن املــتــخــصــصــة والـــتـــعـــديـــن والـــطـــاقـــة 
تسعى  ورابــًعــا،  وغيرها؛  التحتية  والبنية 
ــــى أن تــنــفــي عــــن ذاتــــهــــا صــفــة  إســـرائـــيـــل إلـ
العنصرية ودولة االحتال، عبر قبولها في 
أهمية  وتـــزداد  عــمــوًمــا،  الثالث  العالم  دول 
هذا املسعى مع انتشار إلصاق صفة دولة 
ــًرا، يــظــل الــســاحــل  ــيــ األبـــارتـــهـــايـــد بــهــا، وأخــ
الــشــرقــي األفــريــقــي وحــــوض الــنــيــل منطقة 
استراتيجية إلسرائيل ومجااًل حيوًيا يدفع 

سياساتها تجاه أفريقيا قدًما إلى األمام.
انحسار الدور العربي في أفريقيا 

يزداد حضور إسرائيل في القارة األفريقية 
ــرز الـــداعـــمـــن لــلــقــضــايــا  ــ الـــتـــي كـــانـــت مـــن أبـ
الــعــربــيــة خــال الــعــقــود األولـــى مــن الــتــحــّرر 
مــــن االســـتـــعـــمـــار، فــــي حــــن يـــــــزداد الـــشـــرخ 
اتساًعا اليوم بن العالم العربي وأفريقيا، 
ال سيما بعدما فقدت القوى العربية األشّد 
تــأثــيــًرا فــي املــنــطــقــة، خــاصــة مــصــر، عمَقها 
في  أفريقية جديدة،  قــوى  لفائدة  األفريقي 
مــقــدمــتــهــا إثــيــوبــيــا الــتــي تــربــطــهــا عــاقــات 
املتأخر  االعــتــراض  بــإســرائــيــل. رغــم  وثيقة 
 نسبًيا الذي صدر عن الدول العربية السبع 
ــزمــــت دول  ــار إلـــيـــهـــا ســــابــــًقــــا، فـــقـــد لــ ــ ــشـ ــ املـ
عــربــيــة أخــــرى الــصــمــت حــيــال اإلعـــــان عن 
حــصــول إســـرائـــيـــل عــلــى عــضــويــة االتــحــاد 
مــا يحمله  رغــم  مــراقــًبــا،  األفريقي بصفتها 
الـــقـــرار مـــن تــهــديــد صــريــح ألمـــن ومــصــالــح 
 دول عــربــيــة أفــريــقــيــة عـــديـــدة، وأخــــرى لها 
مــصــالــح ووجـــــود فـــي أفــريــقــيــا، فــضــًا عن 
ــــدوان  ــأتـــي بـــعـــد شـــهـــريـــن فـــقـــط مــــن عـ ــه يـ ــ أنـ
 إسرائيلي كبير على قطاع غزة، وفي سياق 
تــــــصــــــاعــــــد اإلجـــــــــــــــــــــــــراءات واملــــــــمــــــــارســــــــات 

االستيطانية التي تقوم بها إسرائيل ضد 
الشعب الفلسطيني في ظل حكومة يمينية 

دينية متطرفة.
أمام برود ردات الفعل العربية، تصير الدول 
تبرير صمتها هي  عــن  غنًى  فــي  األفريقية 
ــي الـــتـــي كـــانـــت لــفــتــرة طــويــلــة  ــرى، وهــ ــ ــ األخـ
الفلسطينية،  الــقــضــيــة  بــمــنــاصــرة  مــلــتــزمــًة 
ــلـــى طــــريــــق قــبــول  ــلــــًة حـــجـــر عــــثــــرة عـ ــ ــكِّ ــَشــ ُمــ
إسرائيل عضًوا مراقًبا، خاصة خال رئاسة 
 -  2012( األفريقي  لاتحاد  أفريقيا  جنوب 
وأبلغت  بــمــوقــفــهــا،  تمّسكت  حــيــث  2017(؛ 
مفوضية االتحاد اعتراضها على قرار منح 
إسرائيل صفة املراقب، وطالبت بإدراج هذه 
املسألة الحساسة في جدول أعمال املجلس 
الداخلية  األزمــات  استمرار  التنفيذي. ومع 
في  ذلــك على حضورها  وتأثير  ليبيا،  فــي 
الــقــضــايــا األفــريــقــيــة، ومــــع تــطــبــيــع املــغــرب 
والسودان عاقاتهما مع إسرائيل، وحدها 
الجزائر تصّدت لجهود سحب القرار، حيث 
شـــرعـــت فــــي حـــشـــد مــــواقــــف مـــجـــمـــوعـــٍة مــن 
وتشمل  للقرار،  املعارضة  األفريقية  الـــدول 
إلى اآلن، جنوب أفريقيا وتونس وإريتريا 
القمر  وجــزر  والنيجر  وتنزانيا  والسنغال 
وليبيريا  وزمبابوي  ونيجيريا  والغابون 
ومــالــي والــســيــشــل، ومـــن املــرجــح أن تنضم 

دول أخرى إلى هذا املسعى.

خاتمة
تدرك إسرائيل أهمية االعتراف بها رسمًيا 
فــي االتـــحـــاد األفــريــقــي، مــع أن لــهــا عــاقــات 
عربية  دولـــة  بــــ46  تربطها  وســّريــة  رسمية 
ــار تـــرتـــيـــبـــاٍت عــســكــريــة  ــ ــة، فــــي إطــ ــيـ ــقـ ــريـ وأفـ
وأمنية واقــتــصــاديــة، بما فــي ذلــك مبيعات 
ــب الـــعـــســـكـــري ومـــجـــال  ــدريــ ــتــ ــحـــة والــ ــلـ األسـ
إحــراز  مــن  ذلــك  يمّكنها  ولــم  التكنولوجيا؛ 
مـــكـــاســـب ســـيـــاســـيـــة فـــحـــســـب، بــــل مــّكــنــهــا، 
أيــًضــا، مــن تحقيق مــجــمــوعــٍة مــن املصالح 
االقــتــصــاديــة. ومـــا كـــان إلســرائــيــل أن تبلغ 
الــدور واالهتمام  لــوال تراجع  أفريقيا  عمق 
الــعــربــَيــن بــالــقــضــايــا األســاســيــة الــتــي تهم 
القاّرة، وتطبيع العرب أنفسهم مع إسرائيل. 
وإذا مــا فــشــلــت مــســاعــي الــجــزائــر وجــنــوب 
 

ّ
الــدول األفريقية، فإن أفريقيا وغيرهما من 

انــضــمــام إســرائــيــل إلـــى االتـــحـــاد األفــريــقــي 
معنوًيا  ا 

ً
إنـــجـــاز سيمنحها  مــراقــب  بصفة 

قبل كل شيء، إضافة إلى بعض االمتيازات، 
مــن بينها الــوصــول إلــى الــقــنــوات الرسمية 
مصالحها،  تهم  التي  القضايا  في  للتأثير 
وسيكون هدفها الرئيس تقويض التعاطف 
األفريقي مع القضية الفلسطينية، وهو ما 
ينعكس ليس على فلسطن فحسب، بل على 
املنطقة العربية برّمتها. ويفّسر ذلك النبرة 
خارجية  وزيـــر  بها  أعــلــن  الــتــي  االحتفالية 
إســرائــيــل يــائــيــر لــبــيــد خــبــر قــبــول عضوية 
ــًبـــا فـــي االتــــحــــاد األفـــريـــقـــي،  إســـرائـــيـــل مـــراقـ
باعتباره تتويًجا لجهوٍد استمرت عشرين 

عاًما تكّللت بالنجاح.

كيف حصل االختراق؟ ولماذا؟

قبول إسرائيل بصفة مراقب 
في االتحاد األفريقي

اعتراض دول أعضاء 
على إجراء انفرد 

باتخاذه موسى فّكي، 
خاصة أن الطلب 

اإلسرائيلي رفض ثالث 
مرات

تسعى إسرائيل إلى أن 
تنفي عن ذاتها صفة 

العنصرية ودولة 
االحتالل، عبر قبولها 

في دول العالم الثالث 
عمومًا

بخطوة منفردة من رئيس المفوضية األفريقية موسى فّكي، تم قبول إسرائيل عضوًا مراقبًا في االتحاد األفريفي، األمر الذي 
دفع ســبع دول عربية لالعتراض على اإلجراء. هنا قراءة في أسباب وكيفية قبول إسرائيل، إضافة إلى قراءة في األسباب التي 

تجعل إسرائيل مصرّة على اختراق القارة األفريقية

)Getty( 2020/2/6 خالل القمة الثالثة والثالثين لرؤساء دول االتحاد األفريقي في مقر االتحاد األفريقي بأديس أبابا في

المتزايد  اإلسرائيلي  الدبلوماسي  النشاط  وراء  الرئيسة  الدوافع  تبدو 
للتأثير  استراتيجيتها  من  جــزًءا  يمثل  أولًا،  فهو،  جليّة؛  أفريقيا   في 
المناطق  في  التحالفات  عبر  بها  المحيطة  العربية  المنطقة  في 
كسب  إلى  تسعى  استراتيجية  من  جزًءا  يمثل  وثانًيا،  بها؛  المحيطة 
التأييد إلسرائيل على المستوى العالمي، فهي تأمل  أن يعني انضمامها 
المحافل  الدول األفريقية ضدها في  ألّا تصّوت  إلى االتحاد األفريقي 
االقتصادية  اإلمكانيات  الستغالل  إسرائيل  تسعى  وثالًثا،   الدولية؛ 

للقارة اإلفريقية ونهبها.
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حضورها مجّدًدا، من خال جولٍة لنتنياهو 
أوغــنــدا، ثم  مــن  انطلقت  أربـــع دول،  شملت 
كينيا ورواندا، إلى إثيوبيا؛ وقد خّصصت 
مليون   13 بقيمة  ميزانية  إسرائيل حينها 
االقـــتـــصـــاديـــة مع  الـــعـــاقـــات  ـــق  لـــتـــوثِّ دوالر 
ــريـــن األول/  تـــشـ ــي  ــ ــة. وفــ ــيــ ــقــ ــريــ األفــ الــــــــدول 
تنظيم  نحو  إسرائيل  دفعت  أكــتــوبــر2017، 

Friday 6 August 2021
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