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  مي شمعة

 نيجيريا وإسرائيل:

  من االقتصاد إىل األمن والهدف واحد
) بواليــــــة ثــــــانيــــــة Olusegun Obasanjoيشـــــــــــير فوز الرئيس أولزغن أوبــــــازجنو (

دخلت مرحلة جديدة مع اإلســــــــرائيلية  -		) إىل أن العالقات النيجيرية2003(أيار/مايو 
إعالن اتفاق أمني مع إســــــرائيل، هو ســــــابقة يف مســــــار العالقات التي كانت اقتصــــــادية 

اية احلم"و "التدريب"قبل كل شـــــــــــيء. وقد يُســـــــــــقِط االتفاق، ببنديه املعروفين حتى اآلن (
)، جميع احلواجز أمام التدخل اإلســــرائيلي يف شــــؤون بلد يواجه انقســــامات "الشــــخصــــية
االجتماعية بين الغني والفقير، وبين الشـــــــــــمال  -		الفوارق االقتصــــــــــــادية"ة حادة نتيج

واجلنوب، وبين املدن واملناطق الريفية، وبين املســـــلمين واملســـــيحيين. وهذه املســـــائل، 
التي مل تعاجلها احلكومات التي تعاقبت على نيجيريا منذ االســـتقالل معاجلة مناســـبة، 

واســــــــتمرت بعد ذلك يف التفاقم يف أثناء    )1(،"يناتاتخذت أبعاداً أكثر خطورة يف الثمان
مع انتخــاب  1999عــامــاً وانتهى ســـــــــــنــة  15نظــام احلكم العســـــــــــكري الــذي هيمن طوال 

) اجلنرال أوبــازجنو رئيســــــــــــاً للجمهوريــة 1979 -		1976احلــاكم العســـــــــــكري الســــــــــــابق (
ن الفـــدراليـــة النيجيريـــة. وخالل واليتـــه األوىل حصــــــــــــــدت الصـــــــــــراعـــات القوميـــة أكثر م

مليون نســــــمة يعيشــــــون  130من الســــــكان، البالغ عددهم  ٪70قتيل. وال يزال  10.000
بأقل من دوالر واحد يف اليوم، على الرغم من مواردهم الطبيعية املتنوعة (نفط، وغاز) 

). وكانت إســـــــــرائيل أول املســـــــــتفيدين من قدرات 2كم		923.770وأرضـــــــــهم الشـــــــــاســـــــــعة (
خلمسينات وجوداً اقتصادياً يستمد خصائصه نيجيريا. فقد استطاعت أن تؤسس منذ ا

ريقي فأاملناطقية التي تميز نيجيريا أكثر من أي بلد  -		وســـــــــــماته من التركيبة القومية
آخر. ومل يكن ينقص القاعدة االقتصــادية املتجذرة واملنتشــرة على األراضــي النيجيرية 

اكتمــال احللقــة ســـــــــــوى تلبيــة مطلــب قــديم، وهو إقــامــة عالقــات أمنيــة ثــابتــة ودائمــة. وبــ
الناقصـــــــة يف العالقات الثنائية، يكون النفوذ اإلســـــــرائيلي يف نيجيريا وصـــــــل إىل مداه. 

  وليس التوقيت الذي اختير إلعالن وجود عالقات أمنية سوى أحد مظاهر هذا النفوذ.

  اتفاق واكب حدثاً وطنياً 
ي تزامن إعالن وجود عالقــــات أمنيــــة بين نيجيريــــا وإســـــــــــرائيــــل مع احلــــدث الوطن

                                                            
)(  .باحثة وكاتبة 
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، 2003أيار/مايو  29التاريخي الذي يمثله عادة حفل قســــــــــم اليمين الدســــــــــتورية. ففي 
أدى الرئيس أوبازجنو اليمين الدســــــــــتورية وســــــــــط إجراءات أمنية مشــــــــــددة شــــــــــارك فيها 

افحة مك"ضــــباط نيجيريون رفيعو املســــتوى، كانوا يتدربون منذ عام يف إســــرائيل على 
ســـــبة. ويف الوقت ذاته، طلبت الســـــلطات الفدرالية واســـــتدعوا إىل نيجيريا للمنا "اإلرهاب

 لتأمين احلماية "مكافحة اإلرهاب"		النيجيرية من تل أبيب إرسال خبراء إسرائيليين بـــــــــــ
وسرعان ما حتولت املهمة املوقتة واحملددة    )2(الشخصية للرئيس خالل قسمه اليمين.

زمنياً إىل مهمة دائمة كرســـــــــــها اتفاق رســـــــــــمي بين الســـــــــــلطات الفدرالية وقيادة جهاز 
، ينص على توفير احلماية الشـــــــخصـــــــية 2003اإلســـــــرائيلي، يف تموز/يوليو  "املوســـــــاد"

. وبينما    )3(املتواصــلة، ال لرئيس الدولة فحســب، بل لكبار املســؤولين النيجيريين أيضــاً
صـــــــــــرح الرئيس أوبازجنو بشـــــــــــكل مقتضــــــــــــب أن االتفاق يدخل ضـــــــــــمن إجراءات جديدة 

أكد الســـــــــــفير اإلســـــــــــرائيلي نوعام كاتس، يف    )4(،"تهديدات أعداء الديمقراطية"ملواجهة 
 17يف  )،Tribune-Nigerian( "تريبون -  نيجيريــان"مقــابلــة خــاصــــــــــــة مع صـــــــــــحيفــة 

بأن احلرب ضـــد اإلرهاب الدويل يجب أن تتم  مقتنعة"، أن إســـرائيل 2003آب/أغســـطس 
على نطاق دويل، ومقتنعة أيضـــــــاً بضـــــــرورة التعاون يف كل اجملاالت، وخصـــــــوصـــــــاً يف 

 "جمال حماربة اإلرهاب، مع أي بلد يرغب يف أن يكون جزءاً من احلملة ضـــــــــــد اإلرهاب.
ى، أُخرفريقية أوما يضــــــــفي على التعاون مع نيجيريا أهمية اســــــــتثنائية، قياســــــــاً بدول 

رح ، وفق ما صـــــــــــ"فريقيا والعاملأأن لنيجيريا دوراً طليعياً يف "النظرة اإلســـــــــــرائيلية إىل 
تشـــــــــــرين  4املبعوث اإلســـــــــــرائيلي اخلـــاص عوفـــاديـــا ســـــــــــوفـــا لـــدى زيـــارتـــه الغوس، يف 

، لتســليم الرئيس أوبازجنو رســالة من نظيره اإلســرائيلي مل يكشــف 2002األول/أكتوبر 
  )5(عن مضمونها.

وأثار االتفاق، الذي يوكل إىل إســــــــــرائيل تدريب ضــــــــــباط نيجيريين، اســــــــــتفســــــــــارات 
متعددة إلبقائه ســـــــراً أكثر من عام والكشـــــــف عنه وســـــــط تصـــــــريحات رســـــــمية عن وجود 

، لكن من دون تقديم إثباتات. وطالت االنتقادات بصـــــــــورة خاصـــــــــة "خمططات إرهابية"
ألول يف نيجيريا. وتعالت األصـــــوات اجلهاز األمني ا "املوســـــاد"االتفاق، الذي يجعل من 

 "اجلبهة الديمقراطية للشـــــــــــعب"ضــــــــــــده، حتى من داخل احلزب احلاكم. إذ اعتبرت قيادة 
)People Democratic Front(  يتعارض مع كثير من مصـــــــاحلنا الوطنية، "أن االتفاق

 "ويفســح اجملال للصــدامات بين عناصــر األمن احملليين والقادمين اجلدد اإلســرائيليين.
   )6(.1999وروح دســــــــــتور ســــــــــنة  "الســــــــــيادة الوطنية"بينما أكد آخرون أن االتفاق ينتهك 

وقد تعكس هذه املواقف اخلوف من انعكاســــــــــــات اتفاق يشـــــــــــكل بحد ذاته ســــــــــــابقة يف 
  اإلسرائيلية. - العالقات الثنائية النيجيرية

  اتفاق أمني
  يشكل سابقة يف العالقات
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نطلق عبر أول شــــركة إســــرائيلية فتحت مكتباً صــــحيح أن الدور األمني اإلســــرائيلي ا
وى املوســاد ليس ســ"لها يف نيجيريا يف اخلمســينات، تماشــياً مع النظرة الصــهيونية أن 

فريقيا، بعد املوشــــــــــاف وقبل الهســــــــــتدروت. لكن أللنفوذ اإلســــــــــرائيلي يف  "القناة الثانية
االتفــاق يقفز بهــذا الــدور إىل الواجهــة، إذ أصـــــــــــبح، وألول مرة، دوراً معلنــاً، ومعترفــاً بــه، 
ومهماته حمدَّدة بصـــــــــورة دائمة ومرشـــــــــحة لالســـــــــتمرار طوال املدة القانونية للرئاســـــــــة 

 للقادة النيجيريين "احلماية الشـــــــــــخصـــــــــــية"النيجيرية، أي ألربعة أعوام مقبلة. وبتأمين 
لضـــباط رفيعي املســـتوى، تكون إســـرائيل  "ضـــد اإلرهاب"األســـاســـيين، وبتوفير التدريب 

حققت فعالً انتصاراً سياسياً عجزت عن حتقيقه طوال عقود من وجودها على األراضي 
فريقيــة، مثــل أوغنــدا وكينيــا النيجيريــة. فبعكس مــا كــان ســـــــــــــائــداً يف كثير من الــدول األ

كونغو الــديمقراطي احلــايل) وتوغو وغــابون وليبيريــا وســـــــــــــاحــل العــاج، حيــث وزائير (ال
كانت إســـــــــــرائيل تتباهى بتدريبها احلرس اجلمهوري وبتأمينها احلماية الشـــــــــــخصـــــــــــية 
للرؤســـــــــاء، وهو ما أطال عمر الدكتاتوريات التي اشـــــــــتهرت بها تلك الدول، مل يعرف عن 

الف أمني مماثل. وحتى بعد أن أي رئيس حكومة أو رئيس جمهورية يف نيجيريا أي حت
اســــــــــتلم الرئيس أوبازجنو احلكم رفضــــــــــت الســــــــــلطات الفدرالية، ظاهرياً على األقل، طلباً 
إســـــــــــرائيليـــاً بـــأن يتوىل املوســــــــــــــاد التحقيقـــات يف عمليـــة اغتيـــال وزير العـــدل الفـــدرايل 

، الـــذي 2001كـــانون األول/ديســـــــــــمبر  23)، يف Agibola Igeالنيجيري، أغيبوال إيج (
أفضـــــــــــل شـــــــــــبكة " - كما قال - زار إســـــــــــرائيل عندما كان وزيراً للطاقة، حيث وجد كان

حينها، اعتبر الرفض النيجيري متجانساً مع السياسة النيجيرية    )7("كهرباء يف العامل.
  التقليدية فيما يتعلق باجلانب األمني من العالقات بإسرائيل.

أو  "اخلدمات"دى بعض يف الســــــــــابق، فشــــــــــلت إســــــــــرائيل يف جعل دورها األمني يتع
على أن  )Lanre Adewoleالتي حملت الصـــــــــــحايف النري أديوويل ( "املهمات احملددة"

املوســــــاد، هذه املؤســــــســــــة األمنية، لديه شــــــهرة يف نيجيريا، على "يقول للســــــفير كاتس: 
ومن األحداث التي أطلقت شــــهرة    )8("الرغم من أن النيجيريين ال يعرفون عنه إالّ القليل.

الذي ســـــجن بعد ) M. Abiolaيف نيجيريا: حماولة تشـــــويه ســـــمعة م. أبيوال ( "وســـــادامل"
، وحماولة اختطاف الوزير الســـــــــابق أحلجي عمر دكو 1994فوزه يف االنتخابات ســـــــــنة 

)Alhajji Umaru Dikko التي أدت إىل ســـــــــــحب كل 1984) من لندن يف تموز/يوليو ،
. ووجــه آخر للتــدخــل 1986من بريطــانيــا ونيجيريــا ملفوضـــــــــــهــا لغــايــة شـــــــــــبــاط/فبراير 

الشـــــــديدة احلســـــــاســـــــية، إذ حاولت  1983اإلســـــــرائيلي ما جرى يف أثناء انتخابات ســـــــنة 
إســـــــــــرائيل التأثير يف جمرى األحداث بتلبية احلاجات األمنية للحكومة النيجيرية عن 

ماليين  6تزويـــدهـــا ســـــــــــريعـــاً معـــدات لقوى األمن الـــداخلي بقيمـــة  طريق موافقتهـــا على
ماليين جنيــه اســـــــــــترليني. وحتــدث بعض  4دوالر، وفتح اعتمــاد لهــا للتصـــــــــــــدير بقيمــة 

لكن احلكومة    )9(الصـــــــــــحف النيجيرية عن وجود خمطط إســـــــــــرائيلي النقالب عســـــــــــكري.
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اه نيجيرية جتفشـــــــــــلت، فبقيت الصـــــــــــفقة يف اخلانة التجارية، وأضـــــــــــيفت إىل الديون ال
  إسرائيل.

فريقية بعدم جلوئها إىل إســـــــــــرائيل لتســـــــــــليح تميزت نيجيريا من كثير من الدول األ
، كانت إســـرائيل تدرب القوات العســـكرية لكل من 1966فلغاية ســـنة "جيشـــها أو تدريبه. 

إثيوبيــــا وغــــانــــا وكينيــــا وســـــــــــيراليون وتنزانيــــا وأوغنــــدا وزائير، بينمــــا اقتصـــــــــــر الــــدعم 
   )10("النسبة إىل داهومي ومدغشقر وفولتا العليا على تدريب قوات الشرطة.اإلسرائيلي ب

أمّا على صعيد الشق الثاين من املساعدة العسكرية، وهو إنشاء منظمات للشباب تتلقى 
كانت  1966، فلغاية ســـــــــنة "الغدناع"و "الناحل"التدريب العســـــــــكري على غرار منظمتي 

فريقيــا الوســـــــــــطى؛ أيقيــة: الكــاميرون؛ جمهوريــة فرأدولــة  16يف "تلــك املنظمــات أقيمــت 
تشاد؛ داهومي؛ غابون؛ ساحل العاج؛ كينيا؛ ليبيريا؛ مالوي؛ النيجر؛ السنغال؛ تنزانيا؛ 

وكان على إســـــــرائيل أن تنتظر نحو عشـــــــرة أعوام    )11("توغو؛ فولتا العليا؛ زامبيا؛ زائير.
تهم يف تنظيم هيكليــة ) بمســـــــــــــاعــد1974قبــل أن تتمكن من إقنــاع النيجيريين (ســـــــــــنــة 

)، لكن هذه National Youth Service Program( "برنامج الشـــــــــبيبة للخدمة الوطنية"
ألن البرنامج كان يخلو من التدريب العســــــــــكري. كما رفضــــــــــت  "تقنية"املســــــــــاعدة بقيت 

) 1981فريقية (ســـــــــنة عرضـــــــــاً قدمه أريئيل شـــــــــارون خالل جولته يف عدد من الدول األ
عســـــــــــكري واقتصــــــــــــادي، بينما قبلت العرض دول، مثل زائير، يف  بعقد معاهدة تعاون

مقابل تعهد إســـــــــــرائيلي بالتدخل لدى واشـــــــــــنطن إلرســـــــــــال املســـــــــــاعدات املادية وتقديم 
  القروض.

وقد كانت معارضــــــــــــة قادة الشـــــــــــمال النيجيري لكل تقارب مع إســـــــــــرائيل الســـــــــــبب 
، إىل جــانــب عوامــل أُخرى. وعنــدمــا برزت حــاجــة "االســـــــــــتثنــاء النيجيري"الرئيســـــــــــي يف 

االنفصــــــــــــاليـة التي  "جمهوريـة بيـافرا"نيجيريـا الفعليـة إىل التســـــــــــلح كـان ذلـك ملواجهـة 
، بدعم هائل من إســــرائيل. ومل تتمكن احلكومة 1967) ســــنة Ibosأعلنتها قومية األيبو (

ل صفقات أسلحة مع إالّ من خال "وحدة نيجيريا اجلغرافية"الفدرالية من احملافظة على 
االحتاد الســـــــوفياتي الســـــــابق وبريطانيا، إضـــــــافة إىل املســـــــاعدات العســـــــكرية من بعض 

)، كان 1970الدول العربية، ويف طليعتها مصـــــــــــر. ولدى انتهاء احلرب األهلية (ســـــــــــنة 
عنصـــــــــر، األمر الذي  250.000عنصـــــــــر إىل  10.000تعداد اجليش النيجيري ارتفع من 

الصـــــــحراء، وتتمتع بشـــــــبكة عالقات نســـــــجتها  - جيش جنوبي جعل نيجيريا تمتلك أهم
. ومن  خالل احلرب بهدف منع االعتراف باجلمهورية االنفصـــــــــالية املدعومة إســـــــــرائيلياً

 -  األســـــــــــباب التي حالت الحقاً دون أن تأخذ العالقات بإســـــــــــرائيل الطابع العســـــــــــكري
 املتعاقبة اعتبرتاألمني، تعارض املصــــــالح األمنية لكل طرف. فاحلكومات النيجيرية 

فريقي الذي ال يمكن أن يتحقق يف ظل حروب أهلية، أن أمن نيجيريا مرتبط باألمن األ
فريقية، أوضحت مراراً أن ال أو باستمرار االستعمار األجنبي. وانطالقاً من سياستها األ
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اإلســـــــــــرائيلية إىل أن ينتهي التحالف بين تل أبيب والنظام  -  عودة للعالقات النيجيرية
) 1993إىل ســــنة  1973عاماً (من ســــنة  20لعنصــــري يف بريتوريا. وانتظرت إســــرائيل ا

، كانت نيجيريا حكمت 1995لعودة العالقات. وعندما انتخب الرئيس مانديال ســـــــــــنة 
)، وبقيت Sani Abachaعلى نفســــها بالعزلة نتيجة ســــياســــات الدكتاتور ســــاين أباشــــا (

  .1999ة على هامش اجملتمع الدويل حتى انتخابات سن
لكن ســـــــــــلســـــــــــلة االتفاقات العســـــــــــكرية التي عقدها الرئيس أوبازجنو مع الواليات 

، والقاضـــــــــــية بتدريب خمتلف األجهزة العســـــــــــكرية 1999املتحدة األميركية منذ ســـــــــــنة 
، سواء أكان بشراء أسلحة "إىل إعادة التسلح"النيجيرية وإعادة تنظيمها، أظهرت احلاجة 

ود. وهذه احلاجة ســـــــــــتفيد، بطريقة مباشـــــــــــرة أو غير جديدة أم بتحديث الســـــــــــالح املوج
مباشـــرة، الشـــركات اإلســـرائيلية اخملتصـــة، مثل إلبت أو الصـــناعات اجلوية اإلســـرائيلية. 
وهي يف وضـــع مريح بفعل عدة عوامل، منها أن جوانب كثيرة من تكنولوجيا وصـــناعة 

 الوجود اليومي األســــلحة اإلســــرائيلية دجمت يف املؤســــســــة العســــكرية األميركية. كما أن
واملتواصـــل لضـــباط املوســـاد، املكلفين احلماية الشـــخصـــية، بالقرب من صـــانعي القرار 

 -  ن رئيس غرفـــــة التجـــــارة النيجيريـــــةإالنيجيري يزيـــــد يف قـــــدرتهم على التـــــأثير. ثم 
هو أيضـــــــــــــاً    )Ben Obi،()12()، بن أوبي 2000اإلســـــــــــرائيليــة (أنشـــــــــــئــت يف أيــار/مــايو 

 "االســتثنائية العســكرية"شــار األمن الوطني. وما يؤكد ســقوط املســتشــار الســياســي ملســت
ثالثة وفود عســكرية  2000النيجيرية الزيارات املتتالية التي قام بها اعتباراً من ســنة 

نيجيرية رفيعة املســـــتوى، لتفقد مصـــــانع شـــــركة إلبت يف إســـــرائيل بهدف إعادة حتديث 
كـــانـــت نيجيريـــا اشـــــــــــترتهـــا يف الثمـــانينـــات من االحتـــاد  21طـــائرة من طراز ميغ  23

مليون دوالر، مبــــديــــة  200الســـــــــــوفيــــاتي الســــــــــــــابق. وقــــد تقــــدمــــت إلبــــت بعرض قيمتــــه 
اســـــــــــتعــدادهــا لتــدريــب الضـــــــــــبــاط النيجيريين واالســـــــــــتثمــار يف نيجيريــا، ومؤكــدة أنهــا 

زارة وسبق عرضها تعاقدها مع و   )13(بخمسة ماليين دوالر ألنشطة متنوعة. "ستتبرع"
الدفاع اإلسرائيلية لتزويد دبابة ميركافا أجهزة جديدة، وحتديث األجهزة القائمة، لقاء 

  مليون دوالر. 40

  تهديد صهيوين للتركيبة
  املناطقية النيجيرية -القومية 

، عســـكرياً وأمنياً، يؤدي إىل ســـقوط ما تبقى من "االســـتثنائية النيجيرية"إن ســـقوط 
الصــهيوين (إىل نيجيريا) واســتغالل إســرائيل لهذا النفوذ ضــد تســرب النفوذ "عوائق أمام 

 - من هنا، يبدو أن التركيبة القومية   )14("كل ما هو عربي أو مسلم اآلن ويف املستقبل.
املناطقية النيجيرية مرشـــــــــــحة ملزيد من االنقســـــــــــامات واالضـــــــــــطرابات، وال ســـــــــــيما أن 

تتحول يف املفهوم الصـــــــــــهيوين إىل حماربة من يناصـــــــــــر العرب    )15("حماربة اإلرهاب"
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  وقضاياهم العادلة، ويف طليعتها القضية الفلسطينية.
نــالــت اســـــــــــتقاللهــا بعــد مفــاوضــــــــــــات "ونيجيريــا متعــددة األديــان والقوميــات، وهي 

طويلة مع قوة االســتعمار البريطاين. وتضــمّن الدســتور، الذي أصــبحت مســتقلة بموجبه، 
املنطقة الشــــــــــمالية الهيمنة الســــــــــياســــــــــية على املقدرات اجملتمعة للمنطقتين بنداً يعطي 

الغربية والشـــــرقية. وقد شـــــكل هذا اخللل يف التوازن الســـــياســـــي مصـــــدراً لعدم االســـــتقرار 
الــذي عــانى البلــد جرّاءه منــذ والدتــه. وكــانــت القوميــات األكثر عــدداً، يف كــل منطقــة من 

على مقاليد احلياة السياسية يف منطقتها. وأخذت املناطق الثالث، هي املسيطرة أيضاً 
) يف الشـــــــــــمال، Fulani-Hausaفوالين ( - كل قومية من القوميات الكبرى، أي الهوســـــــــــا

) يف الشـــــــــــرق، تناضـــــــــــل للســـــــــــيطرة على Ibos) يف الغرب، واأليبو (Yorubasواليوروبا (
ميات األســـــاســـــية يف عاماً من االســـــتقالل، ال تزال القو 43وبعد    )16(احلكومة املركزية.

مواجهــة بعضـــــــــــهــا، حتــاول أن تعيــد بطريقــة أو بــأُخرى تكوين الكتــل اجليوســـــــــــيــاســـــــــــيــة 
التاريخية، التي خضـــــــــعت لتقســـــــــيم أقل ما يقال فيه إنه أضـــــــــرها ومل يفدها. وقد فتحت 

بحيث زاد عدد الكيانات    )17(،"تقســــــيمية"املناطقية جماالً لفدرالية  -  التركيبة القومية
 36و 30و 21و 19)، إىل 1967(سنة  12)، إىل 1963(سنة  4)، إىل 6019(سنة  3من 

)، ال عبر ضـــــــــــم أو دمج وحـــدات خـــارجيـــة يف الكيـــان األويل، وإنمـــا 1996(منـــذ ســـــــــــنـــة 
ـــــــــــــــــ ملفهوم دول فدرالية أي "الكيانات املوجودة من قبل، فلم يعد  "تفتيت"أو  "تقســـــــيم"  بـ

التي يتكون منهــــا  "اجملموعــــات الثقــــافيــــةاحترام حقوق "والهــــدف املعلن، أي  "معنى.
القومي يف  -  أدخـــل العـــامـــل اإلثني"الســـــــــــيـــاســـــــــــي النيجيري،  -  النســـــــــــيج االجتمـــاعي

طق من"، لالنتماء. وما إن يســـود "وطنياً"قومياً، وليس  -  ، وكرس تفكيراً إثنياً"الســـياســـة
ومن  التقســـــــــــيم على منطق بناء وطن، أي بناء ســـــــــــاحة عامة متحررة من العامل اإلثني

مواطنيــة "تبني  "العــامــل الــديني، حتى تزول فرص الوصـــــــــــول إىل حيــاة عــامــة علمــانيــة
نيجيرية حقيقية، وليس وطنية منقوصــــــــــة تتحدد بحســــــــــب دولة األجداد وليس بحســــــــــب 

يتحــدد الــدخول إىل الوظيفــة العــامــة، أو  ›األصـــــــــــــل البعيــد‹دولــة اإلقــامــة. وعلى أســـــــــــــاس 
، "الدويالت"االجتماعية أن  - الســــــــياســــــــية األزمة وما زاد يف   )18("الصــــــــحة، أو التربية.

تفتقر يف أغلبيتها إىل مقدرات االكتفاء الذاتي.    )19(املتفاوتة املســــــاحة وعدد الســــــكان،
ـــــ من الدخل الفدرايل  %13  وهي وضعت قصراً حتت رحمة السلطة املركزية، ألن نسبة الـ
اإلنمائي، فلم يبق أمامها  العام، التي حتصـــــــــــل عليها كل دولة، غير كافية الســـــــــــتقاللها

ســـــــوى االنتظار كي تقرر احلكومة الفدرالية تمويل املشـــــــاريع الضـــــــرورية أو التوجه إىل 
اخلارج لعقد االتفاقات. وقد اســـــــــــتغلت إســـــــــــرائيل االنقســـــــــــامات الداخلية والضـــــــــــرورات 
االقتصادية يف أكثر من اجتاه. فال عجب إذاً يف أن تتعاىل األصوات الوطنية النيجيرية 

  )20(."التجربة اللبنانية" حمذرة ومذكرة بـ
من ســكان نيجيريا)، تليها  %29فوالين هي األكثر عدداً ( -وال تزال قومية الهوســا 
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(جنوبي  "احلزام الوســـــــــــط"). ويف منطقة %18)، ثم قومية األيبو (%21قومية اليوروبا (
قومية تشــــــــكل ما يمكن اعتباره  200اإلدارية التاريخية)، أكثر من  "املنطقة الشــــــــمالية"
. أمّا على صــعيد اخلليط الديني، فأكثر من نصــف ســكان نيجيريا "القوة القومية الرابعة"

منذ  "منظمة املؤتمر اإلســـــــالمي"من املســـــــلمين، وهو ما يفســـــــر قبولها عضـــــــواً دائماً يف 
، عندما تخلت 1991حتى ســـــــــــنة  1986مؤتمر فاس باملغرب يف كانون الثاين/يناير 

من  %40ن عضــــــــــويتها للبقاء كمراقب يف إثر اعتراضــــــــــات شــــــــــرائح من املســــــــــيحيين (ع
) حمترمًا %10الســـكان) طالبت باحترام طابع الدولة العلماين. وبقي قســـم من الســـكان (

فريقية. ويف نيجيريا يتطابق االنقســـــام الديني مع االنقســـــام القومي. عقائده الدينية األ
ف اثنتـــــان على النقيض احلـــــاد من املوقف من ومن القوميـــــات الثالث الرئيســـــــــــيـــــة تق

  ."جنوب شرقي مؤيد"، و"شمال معارض"إسرائيل. ويمكن القول إنه يوجد 

  شمال مُعارِض
فوالين مســــلمة)  -  من قومية الهوســــا 90(ذلك بأن  "املســــلم"ال شــــك يف أن الشــــمال 

يثير اهتمام إســرائيل املتزايد، ال ملعارضــته التقليدية لها فحســب، بل أيضــاً ألنه أصــبح 
يشـــكل كتلة جيوســـياســـية واضـــحة املعامل منذ يوم أعلن أحمد ســـاين، حاكم دولة زمفرا، 

، تطبيق الشـــــــريعة اإلســـــــالمية وحذا حذوه تباعاً حكام 1999يف تشـــــــرين األول/أكتوبر 
ـــــــــــــــــــالدول الشــــــــمال وقد ســــــــلطت اخلطوة اجلديدة    )21(من دون اســــــــتثناء. 11  ية األُخرى الـ

األضــــــواء على الوجود املؤســــــســــــاتي اإلســــــالمي يف الشــــــمال. وحتى اآلن تؤدي املدارس 
اإلســـــــــــالميــة دوراً بــارزاً، وال يزال عــدد تالميــذهــا يفوق كثيراً عــدد التالميــذ يف املــدارس 

االجتماعية، ويف طليعتها  - ؤســـــســـــات الثقافيةاحلكومية االبتدائية. وهناك، أيضـــــاً، امل
الزعيم الشــــمايل  1962التي أســــســــها يف كادونا ســــنة  "جماعة نصــــر اإلســــالم"مؤســــســــة 

أحمد بلو، باإلضـــــافة إىل خمتلف احلركات اإلســـــالمية التي نشـــــأت يف الثمانينات عقب 
ســـــــنة  (أنشـــــــئت "جنود الله"انبعاث اإلســـــــالم كقوة ســـــــياســـــــية وأيديولوجية، ومن أبرزها 

نة (أنشــئت ســ "فتيان اإلســالم"يف كانو)، لنشــر االنضــباط والتربية اإلســالمية، أو  1980
)، وهي حتــــاول أن تتميز من غيرهــــا بتركيزهــــا على التعليم  1982 يف كــــانو أيضـــــــــــــــاً

، برئاســــــــة الشــــــــيخ "احلركة اإلســــــــالمية"الصــــــــحي. ومن احلركات املماثلة األُخرى تتميز 
صــــــــفوف طالب اجلامعات يف كانو وســــــــوكوتو وزاريا،  إبراهيم زكزكي، النتشــــــــارها يف

  وكذلك يف صفوف األحياء الشعبية.
مع القيادة    )22(وتتوحد احلركة اإلســــــــــالمية يف الشــــــــــمال، بمختلف مؤســــــــــســــــــــاتها،

الرســــــــمية املتمثلة باحلكام املنتخبين، حول مواقف ســــــــياســــــــية واضــــــــحة، تظهر التأييد 
منفرداً، ووســـــط صـــــمت الفت من  "الشـــــمال"ر لقضـــــايا العامل العربي واإلســـــالمي. وقد عبّ

بقية املناطق النيجيرية، عن تضــــــامنه الســــــياســــــي مع االنتفاضــــــة الفلســــــطينية. وطوال 



  77)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

8 
 

الســنين األربع املاضــية، شــهدت مدن كانو وســوكوتو وكتســينا وزمفرا وكادونا خاصــة، 
ئيلية، اكثيراً من التظاهرات الضــخمة املؤيدة للفلســطينيين واملنددة باملمارســات اإلســر

وكثيراً أيضـــــاً من التظاهرات ضـــــد احلرب على أفغانســـــتان والعراق، كما ســـــارت حشـــــود 
. وتنوعــت مظــاهر التــأييــد 2003غــاضـــــــــــبــة ضـــــــــــــد زيــارة الرئيس بوش يف تموز/يوليو 

 23للفلســـــــــــطينيين، مثـــل: مطـــالبـــة عشـــــــــــرات اآلالف من املتظـــاهرين يف كتســـــــــــينـــا، يف 
ع العالقات بإســـرائيل؛ إعالن حاكم زمفرا ، احلكومة الفدرالية بقط2002نيســـان/أبريل 

، 2000تشـــــــرين الثاين/نوفمبر  24متظاهر يف العاصـــــــمة غوســـــــو، يف  100.000أمام 
إنشـــــــــاء صـــــــــندوق للتبرعات للفلســـــــــطينيين من أجل مواصـــــــــلة انتفاضـــــــــتهم؛ قيام حممد 

اجمللس النيجيري األعلى للشـــــــــــؤون ")، رئيس Muhammadu Maccidoمــــــاشـــــــــــيــــــدو (
 8يف كــــــادونــــــا، يف  "مؤتمر اجمللس الوطني التنفيــــــذي"، لــــــدى افتتــــــاح "اإلســـــــــــالميــــــة

بإعادة النظر يف عالقة نيجيريا "، بمطالبة احلكومة الفدرالية 2002نيســــــــــــان/أبريل 
، "بإســـرائيل إذا ما اســـتمرت إســـرائيل يف تعنتها ويف ذبح الفلســـطينيين وتدمير أمالكهم

عتــــداء اإلســـــــــــرائيلي على الشـــــــــــعــــب أن املســـــــــــلمين يف نيجيريــــا معنيون بــــاال"وتــــأكيــــده 
الفلســـــــــــطيني، وينضـــــــــــمون إىل اآلخرين للضـــــــــــغط من أجـل إنهـاء االحتالل اإلســـــــــــرائيلي 

   )23(؛"عــامــاً على الرغم من قرارات األمم املتحــدة 35لألراضـــــــــــي العربيــة املســـــــــــتمر منــذ 
التظاهر ضد زيارة السفير اإلسرائيلي ملدينة غومب، وإجباره على املغادرة بعد سقوط 

 50، واعتقال 2001شـــــــباط/فبراير  24قتلى برصـــــــاص قوى األمن النيجيرية، يف  10
، 2001تشرين األول/أكتوبر  13شخصاً؛ التظاهرات التي قام بها اآلالف يف كانو، يف 

اإلســـــــــــرائيلي، والذين أدت  - ضـــــــــــد احلرب على أفغانســـــــــــتان وضـــــــــــد التحالف األميركي
  قتيل يف يوم واحد. 200سقوط  الصدامات بينهم وبين معارضيهم من األيبو إىل

ال يلغي وجود ماليين من املســـلمين يف املناطق اجلنوبية  "مســـلم"إن وجود شـــمال 
)، أو اعتنق %50والتي أســــلم قســــم منها (   )24(الغربية، موطن قومية اليوروبا التاريخي،

 إن اإلســـــــــــالم") على معتقداته التقليدية. %15)، بينما حافظ الباقي (%35املســـــــــــيحية (
اجلنوبي يقتصر على اليوروبا يف اجلنوب الغربي. فنصفهم يتحدر من الذين اهتدوا إىل 
اإلســــالم، أو أنه هو نفســــه أســــلم. وبينما اإلســــالم هو مصــــدر أســــاســــي لالنتماء اجلماعي 

فوالين واألقليات املشــــــــــابهة، فإن االنتماء اجلماعي لليوروبا،  -  للشــــــــــماليين، الهوســــــــــا
الدول القديمة التي شـــــــــكلت قبل االســـــــــتقالل  -  حول املدن حتى للمســـــــــلمين منهم، يدور

صـــــــحيح أن اإلســـــــالم اجلنوبي ممثل هو    )25("نظام احلكم يف أرض اليوروبا التاريخية.
اجمللس النيجيري األعلى للشـــــــــــؤون "وبينها  -  أيضــــــــــــاً يف اجملالس الرســـــــــــمية الدينية

)، وهو ateef AdegbiteL. وقد أكد األمين العام للمجلس، لطيف أدغبيت ("اإلســـــــــــالمية
أيــار/مــايو  2العربيــة، أن احتفــاالً جرى يف  -  أيضـــــــــــــاً رئيس غرفــة التجــارة النيجيريــة

لى ع - وهم نصــف ســكان الدولة -  يف إيبدان، يف دولة أويو، لتشــجيع املســلمين 2002
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تطبيق أحكام الشـــــــــــريعة اإلســـــــــــالمية على بعض املســـــــــــائل املدنية. وكشـــــــــــف أن تطبيق 
  )26( دول اجلنوب الغربي التي حتتوي على نسبة مهمة من املسلمين.الشريعة سيمتد إىل

فوالين واليوروبــا، مع مــا حتمــل من تــاريخ  - لكن الفوارق القوميــة بين الهوســـــــــــــا
خمتلف، تفســــــــر إىل حد كبير بقاء اإلســــــــالم اجلنوبي بعيداً عن نشــــــــاط الشــــــــمال املعادي 

 سرائيل تكمن يف استمرار اخلالفاتإلسرائيل. كما أن املعضلة التي يُخشى أن تستغلها إ
الدينية الدامية وموقف اإلســـــالم اجلنوبي منها ومن اســـــتمرار اخلالفات القومية الدامية 

فوالين. وفيما يخص املسيحيين من اليوروبا، فإن إيمانهم  -  ما بين اليوروبا والهوسا
ي ونبوءة توراتية، أن إقامة الدولة اليهودية جاءت لتحقق تعهد إله "الهراء التاريخي"  بـ

اإلســــــــرائيلي على أنه صــــــــراع ديني مثلما  -  يجعلهم ينظرون إىل الصــــــــراع الفلســــــــطيني
)، Yoruba Leaders Forum( "منتدى قادة اليوروبا" يعكســــــــــه بيان األمين العام لــــــــــــــــــــــ

، الــــذي 2001كــــانون األول/ديســـــــــــمبر  7)، يف Olugonmi Finnihأولوغونمي فنيــــه (
إن جتربة احلرب الدينية "شـــــجب فيه العنف الديني يف دولة أوســـــن. وقد جاء يف البيان: 

التي تعصـــف يف الشـــرق األوســـط بين إســـرائيل وفلســـطين يجب أن تكون الدرس يف عدم 
  )27("جدوى العنف.

  جنوب شرقي مؤيد
روبا ليويبدو حتى اآلن أن اخلليط الديني ضــمن العائلة الواحدة يســاهم يف ابتعاد ا

عن التأييد الناشـــط والعمل ملصـــلحة إســـرائيل مثلما هو األمر مع األيبو. وعلى الرغم من 
حتى لو  ،"فريقياأيهود "أن األيبو يف اجلنوب الشــــرقي مســــيحيون فهم يعتبرون أنفســــهم 

ب احتاد الشــع"فشــلت جميع حماوالتهم إلثبات تلك القناعة. ولديهم جتمعهم الســياســي: 
)، الذي تنتســب إليه مؤســســاتهم املتعددة، باســتثناء حركة جديدة EzeOha n’( "والقادة
) بلغت الشـــكوك يف شـــأن مســـاعدات تتلقاها من رجل أعمال Massob( "ماســـوب"تســـمى 

ــــ ، درجة من األهمية "جمهورية بيافرا" إسرائيلي، مل يكشف عن اسمه، إلحياء ما عرف بـ
لس النواب النيجيري. كما اســـــــــــتدعت إجراء حتقيق رســـــــــــمي بناء على طلب تقدم به جم

 . واأليبو"فريقياأيهود "اضـــــــــــطر الســـــــــــفير كاتس إىل التصـــــــــــريح مدعياً عدم علمه بوجود 
يتحدثون عن إســـــــــــرائيل بعبارات من اإلعجاب تعكس مدى تعلقهم بها. واليوم، كما يف 

املســـــــــتعدة لنقل معارفها من دون روابط،  "الدولة الوحيدة يف العامل"األمس، يعتبرونها 
تحول منشـــــــــــوراتهم وتصـــــــــــاريحهم إىل دعاية إســـــــــــرائيلية لكثرة كالمهم على معاناة وت

ع . فال مان"اإلرهاب الفلســــــــطيني"اليهود املاضــــــــية واملتكررة اليوم، يف نظرهم، بســــــــبب 
مبدئياً فيما لو أرادت األجهزة األمنية الصــــهيونية االســــتفادة من امليليشــــيات املســــلحة 

، بــادعــاء عجز القوى األمنيــة الرســـــــــــميــة عن 9919التي بــدأت بــاالنتشـــــــــــــار منــذ ســـــــــــنــة 
احملافظة على األمن. وهذه الظاهرة الغريبة عن اجملتمع النيجيري، والتي ُقدمت على 



  77)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

10 
 

أنها مبادرات فردية، كرســــها احلكام باالعتراف بها الحقاً، وهي مســــتمرة يف االنتشــــار 
نديد الصارم بها من على الرغم من الكالم الفدرايل الرسمي على عدم شرعيتها، ومن الت

املؤســــــســــــات الدولية التي تنشــــــر يف تقاريرها الســــــنوية الفظائع التي يرتكبها أفراد تلك 
اخلدمة ")، أو اســم Bakassi Boys( "الباكاســي بويز"امليليشــيات. وهي تنتشــر حتت اســم 

وهي  - )، يف دول آبيـــا وأنمبرا وأيمو وإيبونيي وإنوغوVigilant Service( "املتـــأهبـــة
دول يقطنهــا األيبو. وثمــة إمكــان قوي يف أالّ يرفض حكــام تلــك الــدول بــالتحــديــد، وهم 

، عروضــــــــــاً لعقد اتفاقات أمنية مع "احتاد الشــــــــــعب والقادة"جميعاً أعضــــــــــاء فاعلون يف 
إســـــــــرائيل، على غرار االتفاق الذي أُبرم مع الســـــــــلطة الفدرالية لتدريب هذه امليليشـــــــــيات 

، وحتويلها عن هدفها املعلن. وما يعزز هذا اإلمكان "رهابحماربة اإل"املســـــــــــلحة على 
 18إعالن الســـــــــــفير اإلســـــــــــرائيلي الســـــــــــــابق آرييــه أفيــدور، لــدى زيــارتــه دولــة أنمبرا يف 

، أن اتفــاقــاً تم عقــده بين إســـــــــــرائيــل واحلكومــة احملليــة لتــدريــب 2001نيســـــــــــــان/أبريــل 
  ."جمال األمن"من أنمبرا يف  "مواطنين"

حة اإلسرائيلية االستراتيجية تقف وراء االهتمام اخلاص الذي ال شك يف أن املصل
توليه إســرائيل لهذه الدول اخلمس التي تشــكل كتلة موحدة قومياً وجغرافياً، وتمتد على 

من األيبو، ما عدا    )28(مليوناً 12، ويقطنها نحو 2كم  29.322مســــــــــــاحة إجمالية تبلغ 
اورة، ويف الشـــــمال عامة، ويف كادونا الذين يســـــكنون مع قوميات أُخرى يف الدول اجمل

. فالســـــــفير كاتس، الذي كان يف "ورشـــــــة عمل"خاصـــــــة. وتأخذ الزيارات املتبادلة طابع 
الســـــــابق مســـــــؤوالً عن مشـــــــروع زراعي يف الســـــــنغال، مل يترك دولة من الدول اخلمس إالّ 

 26يف  زارها، أو حتى أقام بها عدة أيام. على ســـــــبيل املثال، شـــــــكلت زيارته لدولة أيمو
أن لدى إســـــــــــرائيل الكثير "، التي دامت ثالثة أيام، فرصــــــــــــة ليؤكد 2003آب/أغســـــــــــطس 

وكان    )29("لتعمله يف دولة أيمو، نظراً إىل القدرات غير املســـتغلة حتى اآلن لتلك الدولة.
بن أوبي. من  يديل بتصــــريحاته أمام رؤســــاء احتادات فدرالية مهنية، وأمام املســــتشــــار

مســــــؤولون رفيعو املســــــتوى يف وزارة اخلارجية اإلســــــرائيلية بجوالت جهة أُخرى، يقوم 
يف تلـــك الـــدول، مثـــل الزيـــارة التي قـــامـــت بهـــا مريـــام زيف، املـــديرة العـــامـــة للشـــــــــــؤون 

لتفقد املشـــــاريع الزراعية املقامة،  2002شـــــباط/فبراير  16فريقية، لدولة إنوغو يف األ
من الدولة. وتؤدي الزيارات  وجتديد الدعم، وإعالن تخصـــــــــــيص منح دراســـــــــــية لتالميذ

عادة إىل اتفاقات متنوعة. على ســــــــبيل املثال: عقدت إســــــــرائيل مع دولة أنمبرا اتفاقات 
؛ ومع دولــة آبيــا، ركزت على 2001زراعيــة وصـــــــــــنــاعيــة وتربويــة يف نيســـــــــــــان/أبريــل 

لة جامعة دو"، بعد التداول مع "معهد يســـرائيل غاليلي"الســـياحة والتربية، على أن يقوم 
تشرين األول/أكتوبر  9، بتخصيص شهادة للكوادر يف القطاعين العام واخلاص ("اآبي

 42)؛ ومن االتفـــاقـــات مع دولـــة إيبونيي، تـــدريـــب كوادر إلدارة مزرعـــة دجـــاج (2002
) تقام على غرار   13، وبتكلفة "مزرعة دجاج غزة يف إســـــــــــرائيل"مليون بيضـــــــــــة ســـــــــــنوياً



  77)، ص 2004(شتاء  57، العدد 15المجلد  مجلة الدراسات الفلسطينية دراسات

 

11 
 

  ).2000املشروع (حزيران/يونيو مليون دوالر، وتتوىل شركة ديزنغوف تنفيذ 
)، جورج 1999ومن األيبو، تم اختيــار ســـــــــــفير نيجيريــا إىل إســـــــــــرائيــل (منــذ ســـــــــــنــة 

)، وهو الذي يقف وراء اإلجنازات الســـياحية اإلســـرائيلية. Georges Obiozorأوبيوزور (
أن "وعلى الرغم من هول مـــا يجري يف األراضـــــــــــي الفلســـــــــــطينيـــة احملتلـــة، فـــإنـــه يكرر 

ظاهرة  "احلج"ويشـــــــكل  "منية مســـــــتتبة ومالئمة لزيارة األماكن املقدســـــــة.األوضـــــــاع األ
مهمـــة من ظواهر التبـــادل الثقـــايف، كمـــا يـــدخـــل ضـــــــــــمن توازنـــات خـــارجيـــة وداخليـــة، 

. وقد أكد الســــــــفير كاتس، يف كلمته أمام  املؤســــــــســــــــة "واإلســــــــرائيليون يدركون ذلك جيداً
) يف الغوس، بمنــاســـــــــــبــة dationIsraeli Foun-Nigerian( "اإلســـــــــــرائيليــة -  النيجيريــة

قات أن العال"وصــول خبراء من إذاعة اجليش اإلســرائيلي لتدريب صــحافيين نيجيريين، 
بين البلدين يف حتسن مستمر كما يشهد على ذلك، بين أمور أُخرى، ازدياد عدد احلجاج 

يبلغ  1999وكان عدد احلجاج ســـــــــــنة    )30(".%30، والذي بلغت نســـــــــــبته 2003ســـــــــــنة 
وعملياً، يبدو أن ال    )31(، قبل الزيادة األخيرة.2002ســـــــــــنة  8000، وارتفع إىل 1897

حجاج ســــوى من نيجيريا. إذ تشــــير اإلحصــــاءات اإلســــرائيلية إىل أن هؤالء، إضــــافة إىل 
الشـــــــــــباب الذين تســـــــــــتقدمهم الوكالة اليهودية يف إطار مشـــــــــــاريعها، يقفون وراء زيادة 

ـــــــــــــــ حملجوزة يف الفنادق اإلســــرائيلية يف أوائل ســــنة األســــرّة ا التي ســــجلها حجم %10  الـ
2003.  

إلرســــــــــــاء عالقــة مميزة بــإســـــــــــرائيــل،  "قنــاعــة روحيــة"إن األيبو، الــذين ينطلقون من 
، ومن هنا ال جمال للمقارنة بالعالقة التي "القومي"يتحولون إىل احلليف االســتراتيجي 

ت ، والتي بقي"حلزام الوسطا"نسجتها قومية اليوروبا مع الدولة الصهيونية، أو قوميات 
األمر الــــذي يعطي معظمهــــا    )32(دول، 7بعيــــداً عن القرار املركزي، وتتوزع اآلن على 

.   خليطاً قومياً حاداً
اإلســــــــــرائيلية تشــــــــــكل عامالً  -  النيجيرية ال شــــــــــك يف أن املســــــــــتجدات يف العالقات

. ومن خالل املوقع املميز الذي باتت إســـــرائيل حتت يع له أمنياً، تســـــتطتقســـــيمياً إضـــــافياً
توجيه االنقســــــامات الداخلية والتأثير فيها بما يخدم هدفها الصــــــهيوين االســــــتراتيجي، 

املناطقية ليكتســــب  - وخصــــوصــــاً أن لها وجوداً اقتصــــادياً انطلق من التركيبة القومية
اجلغرايف. ويتحول هذا  "العمق النيجيري"اخلصـــــــــائص التي أدخلته من دون ســـــــــواه إىل 

ر من أي وقت مضــــــــــى إىل القاعدة اجلاهزة للمســــــــــاعدة والدعم، عبر خيوطها الوجود أكث
  وفروعها التي تشمل جميع املناطق النيجيرية بال استثناء.

 وجود إسرائيلي اقتصادي داعم
  املناطقية -انطلق من التركيبة القومية 

قد تنفرد إســـرائيل بالوجود االقتصـــادي يف العمق النيجيري نتيجة الســـياســـة التي 
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جعلت منها جزءاً من الصـــــــراع الســـــــياســـــــي الداخلي. فهي، بتأكيدها عبر غولدا مئير منذ 
فريقيا هو مع اإلســـــــــالم املتطرف، من جهة، وباعتبارها أاخلمســـــــــينات أن الصـــــــــراع يف 

، من جهة 1955نيجيريا جزءاً عضوياً من سياسة فك عزلتها بعد مؤتمر باندونغ سنة 
يف الطبيعي لقادة األيبو واليوروبا يف صـــــــــــراعهم أُخرى، قدّمت نفســـــــــــها على أنها احلل

فوالين الذين كانوا يتمتعون بتاريخ طويل من العالقات  -  بشــــأن الســــلطة ضــــد الهوســــا
اإلســـــــــــالمي. وما أدى دوراً حاســـــــــــماً يف تثبيت التحالف واســـــــــــتمراره،  -  بالعامل العربي

املنطقــة "و "قيــةاملنطقــة الشـــــــــــر"املعــاهــدات التي أُبرمــت يف تــل أبيــب مع كــل من حكومــة 
بعــد ســـــــــــلســـــــــــلــة من الزيــارات املتبــادلــة التي جرت على الرغم من التظــاهرات  "الغربيــة

أحمد بلو، املعارض ألي تقارب مع إســرائيل. ومل  "الشــمال"الصــاخبة التي قادها حاكم 
فريقية األوىل، وضـــــــــــمنها نيجيريا تكن املعاهدات التي وقعت عقب جولة غولدا مئير األ

كنة لوال الفرصة التاريخية التي شكلتها حقوق احلكام بموجب دستور )، مم1958(سنة 
بســــــــــطت إســــــــــرائيل ســــــــــيطرتها على  "التنمية واإلنماء"وحتت شــــــــــعار    )33(.1954ســــــــــنة 

منطقتين من املناطق التاريخية الثالث. وما زالت نتائج هذه الســـــــــــيطرة تتفاعل حتى 
ها من الوجود واالســتمرار من دون اليوم، وال ســيما أنها مكنت الشــركات اإلســرائيلية ذات

  انكماش طوال نصف قرن.
، األوىل بين إســـــــــرائيل (املتمثلة بشـــــــــركة ســـــــــوليل بونيه) 1958إن معاهدات ســـــــــنة 

البناء  -  وطرف نيجيري رســـــــــــمي، ثبتت االحتكار اإلســـــــــــرائيلي لقطاعين أســــــــــــاســـــــــــيين
مشـــــــــــترك بين برأس مال    )34(إذ أُنشـــــــــــئت يف كل منطقة شـــــــــــركتان -  واملوارد املائية

وعُهدت إىل الشــــــــركة اإلســــــــرائيلية    )35()،%40) وســــــــوليل بونيه (%60احلكومة احمللية (
شــــبكة املياه واجلســــور والطرقات واملباين احلكومية؛ واملســــتهدف مســــاحات هائلة من 

، 2كم  41.000(وهي أصــــــغر منطقة)  "املنطقة الشــــــرقية"األراضــــــي. مثالً: تبلغ مســــــاحة 
). ومستغلة امتيازاتها، أنشأت 1963ماليين نسمة (سنة  9من  وكان عدد سكانها أكثر

 Reynolds Constructionإســـــــــــرائيل بواســـــــــــطة ســـــــــــوليل بونيه شـــــــــــركات أُخرى مثل: 

Company (Nigeria) وبدأت مصــــــــــــانعها ترســــــــــــل منتوجاتها إىل نيجيريا عن طريق .
والتجهيزات  (مثل: األدوية، ومواد البناء، واألدوات الكهربائية، "مصـــــــــــانع كور"شـــــــــــركة 

الزراعية). وتمكنت من االستيطان شركة ديزنغوف التي سارعت إىل إنشاء شركة أُخرى 
واســــتوطنت أيضــــاً شــــركة  ؛ West Africa (Nigeria)Dizengoffحتمل حتى اآلن اســــم 

تاهل لالســــــتشــــــارات والبناء، التي ســــــتصــــــبح بأهمية شــــــركة ســــــوليل بونيه نتيجة حجم 
تها. أمّا حصــة الشــركات اإلســرائيلية اخلاصــة من األســواق املشــاريع املائية التي اســتلم

أول من  Feuchtwanger Industries Ltdالنيجيرية فكانت ضـــئيلة جداً، وكانت شـــركة 
  فتح مكتب ارتباط يف الغوس.

وبفضل احللفاء املشاركين يف االئتالف احلكومي الذي تشكل عند االستقالل (سنة 
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وى عالقاتها االقتصــــادية الرســــمية لتشــــمل أول )، تمكنت إســــرائيل من رفع مســــت1960
مرة الســلطات الفدرالية. وجنحت الشــركات ذاتها، اململوكة بين إســرائيل (ســوليل بونيه) 
وكل من احلكومتين، يف احلصـــول على عقود فدرالية تتضـــمن مشـــاريع تمولها احلكومة 

 "ليـة املركزيةاملـا"الفـدراليـة لتلبيـة حـاجـاتهـا أو حـاجـات املنـاطق. وبـاســـــــــــتفـادتهـا من 
، راكمت سوليل بونيه أرباحها، كما زادت أرباح الشركات اإلسرائيلية "املالية احمللية"و

مع  NWRDCاألُخرى املتعاملة معها. وعلى ســــــبيل املثال ال احلصــــــر، تعاقدت شــــــركة 
 "املنطقـة الغربية"كم من الطرق الرئيســـــــــــيـة يف   600احلكومـة الفـدراليـة إلعـادة تـأهيـل 

. "املنطقة الشرقية"كم من الطرق الرئيسية يف   160)، ولبناء 1962(أُجنز املشروع سنة 
 NWRDCأن شـــركة    )36(من جهة أُخرى، أكدت ســـوليل بونيه يف نشـــراتها االقتصـــادية

لحة ملصــــــــ "املنطقة الغربية"هي التي نفذت خالل الســــــــتينات أهم املشــــــــاريع املائية يف 
 1966سية. لذلك، مل تتأثر إسرائيل بالقرار الذي اتخذ سنة السلطة الفدرالية بصورة أسا

التابعة للمناطق وحصــر التمثيل اخلارجي يف الســلطة املركزية من  "الســفارات"بإغالق 
دون ســـواها. واســـتمرت يف تعزيز عالقاتها بحكام األيبو واليوروبا وبالســـلطة املركزية 

رية. ويف كل مرحلة، اســـــــــــتفادت من عندما بدأت التغيرات يف هيكلية الفدرالية النيجي
الفدرايل، ألن على كل كيان جديد أن يشيّد املؤسسات  "التقسيم"  اجلوانب االقتصادية لـــــ

   )37(الســــــــــــابقة. "الدولة"الرســـــــــــمية (من وزارات، وجملس نواب، وما إىل ذلك)، على غرار 
جود يف كل ملا تمكنت إســرائيل من الو 1958ولوال االحتكار الناجم عن معاهدات ســنة 

 ، ومن الدول الثماين"املنطقة الشـــــــــــرقية"دولة من الدول التســـــــــــع التي انبثقت من تفتيت 
(كانت مســـــــــــاحته  "الشـــــــــــمال". أمّا وجودها يف "املنطقة الغربية"التي انبثقت من تفتيت 

)، فهو ناجم "احلزام الوســــط"ولدول  "الشــــريعة اإلســــالمية"تغطي املســــاحة الراهنة لدول 
عن الفرصــــة التاريخية التي شــــكلها تفتيته بعد عام على مقتل قيادته التاريخية (ســــنة 

1966.(  
 -  ومن خصـــائص الوجود االقتصـــادي اإلســـرائيلي دخول إســـرائيل منطقة الهوســـا

املنطقة "الذي أفقد  1967ســـــــــــنة " تقســـــــــــيم"فوالين بواســـــــــــطة احلكومة الفدرالية يف إثر 
دولة تشـــكلت  12دول من جمموع  6وحد بعدما جرى تفتيتها إىل طابعها امل "الشـــمالية

منهــا الفــدراليــة النيجيريــة يف تلــك احلقبــة. وحتول القرض اإلســـــــــــرائيلي املمنوح ســـــــــــنــة 
إىل رمز لألســـــــلوب الذي ال تزال الشـــــــركات اإلســـــــرائيلية تتوغل به حتى اليوم يف  1960

كادونا وغيرهما. فهذا القرض، دول يعتبر حكامها من أشد املعارضين لها، مثل كانو و
 1967الذي صـــــــوتت ضـــــــده حكومة أحمد بلو، عادت احلكومة الفدرالية ففرضـــــــته ســـــــنة 

بين املناطق، وذلك بينما كانت إســــــرائيل جتد يف  "اإلنماء املتوازن"حمتجة بضــــــرورات 
حلفاء جدداً من الذين كانوا مناهضـــــــــــين للقيادة  "الشـــــــــــمال"الدول املســـــــــــتحدثة جنوبي 

اإلسالمي. وحصلت شركاتها على عقود مهمة.  -  وارتباطاتها بالعامل العربي الشمالية
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مثالً: ســـــوليل بونيه مع حكومة دولة كوارا اجلديدة (شـــــيّدت مبنى جملس النواب ومباين 
). كمــا "معهــد دولــة كوارا للتكنولوجيــا"مؤســـــــــــســـــــــــــات عــامــة أُخرى، وجــامعــة أيلورين، و

كم من الطرقات. ومثل آخر هو شــــــركة   120اء تعاقدت مع وزارة األشــــــغال الفدرالية لبن
تاهل التي نفذت املشـاريع املائية للدولة ذاتها. ويف أثناء عمليات التفتيت ما بعد سـنة 

، انتقل النفوذ اإلســـــرائيلي إىل الدول األصـــــغر حجماً، كما كان احلال يف املناطق 1967
يفســـــــــــر الوصـــــــــــول إىل  األُخرى. وهذا االنتقال املتدرج داخل حدود املناطق الشـــــــــــاســـــــــــعة

النيجيري. ويعطي بعض األرقام فكرة عن حجم العقود. فبواسطة شركة واحدة  "العمق"
   )38(.1979وســــــــنة  1963مشــــــــروعاً ما بين ســــــــنة  85(ســــــــوليل بونيه) أجنزت إســــــــرائيل 

، من خالل الشـــــــــــركة ذاتها 1988وســـــــــــنة  1978وبلغت قيمة أرباحها، ما بين ســـــــــــنة 
مليون يف  900مليــار دوالر يف نيجيريــا (و 2فريقيــا، منــه أمليــارات دوالر يف  3.250

ســـــــــاحل العاج). إن ســـــــــوليل بونيه، بحظيها بأوىل املعاهدات الرســـــــــمية، اســـــــــتطاعت يف 
، "الفـــــدراليـــــة النيجيريـــــة"النهـــــايـــــة الوجود يف كـــــل دولـــــة من الـــــدول التي تتكون منهـــــا 

   )39(ية األُخرى.النيجيري أوصــــــــــلت معها الشــــــــــركات اإلســــــــــرائيل "العمق"وبوصــــــــــولها إىل 
وينتج من ذلــك أن أهميــة الوجود االقتصـــــــــــــادي اإلســـــــــــرائيلي تنبع من كيفيــة انتشـــــــــــــار 

  الشركات اإلسرائيلية العاملة يف نيجيريا، ال من عددها.
ال  -  شـــــــركة إســـــــرائيلية يف نيجيريا 50 -  وحتى العدد الذي يعطيه الســـــــفير كاتس

تي املمكن. فباإلضـــــافة إىل فتح مكتب يعكس الواقع إذا ما نظرنا إىل التنويع املؤســـــســـــا
علني لها، تستطيع كل شركة العمل من خالل الشركات التابعة لها. مثالً: سوليل بونيه؛ 

أصبحت الفرع النيجيري للمؤسسة    )Solel Boneh International, Ltd)40إذ حتت اسم 
جملموعة ، إحدى مؤسسات اSolel Boneh Building and Infrastructureاالقتصادية 

Housing and Construction Holding Company  ،التي تشـــــــــــرف، بين أمور أُخرى
على بناء اجلدار الذي تريد حكومة شــارون إقامته للفصــل بين الضــفة الغربية وأراضــي 

 Nigerian. والفرع النيجيري ال يزال يملــك يف نيجيريــا عــدة شـــــــــــركــات أبرزهــا: 1948
s Dev. Ltd.; Reynolds Construction Co. Construction and Water Resource
(Nigeria) Ltd.; Solel Boneh Nigeria Ltd.  

وازدهارها مســـتمر يف عهد الرئيس أوبازجنو كما يف العهود الســـابقة. مثالً: شـــركة 
Reynolds Construction Company  أجنزت ملصلحة احلكومة الفدرالية أعماالً مهمة

ماليين نيارا، على أن  109.7) بتكلفة 2000كتوبر يف مطار الغوس (تشـــــــــــرين األول/أ
مليون نيارا.  465تقوم شـــــــــــركة ديزنغوف بأعمال الهاتف والتجهيزات األُخرى بتكلفة 

مليون  11) بتكلفة 2001وأجنزت أيضـــــاً أعماالً يف مطار كانو (كانون األول/ديســـــمبر 
)، وبنين (تشــــــــرين األول/أكتوبر 2000دوالر، وطرقات مهمة يف أكوا أيبوم (أيار/مايو 

)، إىل جانب مشــاريع 2001إيلورين (نيســان/أبريل  -  )، والطريق الســريع إيبدان2000
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)، وعقوداً 2001: دولة إنوغو، وأوســــــن (تشــــــرين األول/أكتوبر "الدول"مائية يف خمتلف 
أيضـــــاً لطرقات وجســـــور مع احلكومات احمللية. وال تقل إجنازات شـــــركة تاهل منذ ســـــنة 

أهمية، وخصـــــوصـــــاً أنها تســـــتلم مشـــــاريع مهمة ملصـــــلحة احلكومة الفدرالية يف  9991
ثالث دول يف الشمال (كتسينا وكانو وكادونا)، إىل جانب استالمها املشاريع الضخمة 

من املساحة  %23يف الدول األُخرى، مثل املشروع الفدرايل يف دولة أداماوا الذي يشمل 
  ).2كم 36.917اإلجمالية للمنطقة (

من جهة أُخرى، تســـــــــــتطيع كل شـــــــــــركة إقامة شـــــــــــركات ذات رأس مال مشـــــــــــترك مع 
 "املزرعـــة احلـــديثـــة يف نكـــاليكي"احلكومـــات احملليـــة، أو مع احلكومـــة الفـــدراليـــة. مثالً: 

(شـــــركة برأس مال مشـــــترك ما بين حكومة إيبونيي وشـــــركة ديزنغوف اإلســـــرائيلية)، أو 
) واحلكومـــة %85النيجيريـــة الفـــدراليـــة (الشـــــــــــركـــة املمـــاثلـــة التي أقيمـــت بين احلكومـــة 

هكتار يف دولة كوجي،  400.000) لزرع أشجار مثمرة على مساحة %15اإلسرائيلية (
 7الذي أُبرم بين نيجيريا وإســـــرائيل يف    )41("اتفاق التعاون الزراعي واإلنمائي"ضـــــمن 

مــاليــيــن دوالر أمــيــركــي، ويــؤمــن  10، بــــــاســــــــــــتــثــمــــــار أويل قــيــمــتــــــه 2002أيــــــار/مــــــايــو 
  إلسرائيليون خبراء بالزراعة.ا

ثمـــة جـــانـــب آخر ال يقـــل أهميـــة، وهو وجود شـــــــــــركـــات أجنبيـــة يف نيجيريـــا أقيمـــت 
بالتعاون مع شـــركات إســـرائيلية، أو تتعاون معها بصـــورة دائمة وتأتي للعمل يف البلد. 

، يف إطار الســـــياســـــة االقتصـــــادية اجلديدة 1999وقد ازدهرت هذه الشـــــركات منذ ســـــنة 
جنو من أجل إحلاق نيجيريا بالعوملة. وفُتح البلد لالســتثمارات ولشــركات للرئيس أوباز

االتصــاالت (خليوي، وشــبكة املعلوماتية، إلخ). ومن أبرز الشــركات املتخصــصــة يف هذا 
فريقيا ولديها أمن جنوب  MTNالتي أســــــســــــتها شــــــركة  MTN Nigeriaاجملال شــــــركة 

من  MTN. وبعد أن اشـــــــــترت Comverseو Orangeكشـــــــــركاء شـــــــــركتان إســـــــــرائيليتان: 
، بقيمة GMS، حق اســــــــتثمار شــــــــبكة 2001احلكومة الفدرالية، يف كانون الثاين/يناير 

من  %8التي باتت شـــــــبكتها تغطي  MTN Nigeriaمليون دوالر، أســـــــســـــــت شـــــــركة  285
وأعلنت بعد عام أنه أصبح لديها مليون مشترك، وأنها    )42(مساحة نيجيريا اإلجمالية،

  ماليين خالل األعوام القليلة املقبلة. 10ح عدد املشتركين تتوقع أن يصب
مع الشـركات األربع األُخرى التي    )Comverse)43تتعامل  ،MTNوباإلضـافة إىل 

. من تلك الشــــركات: GMSحصــــلت من احلكومة الفدرالية على حق إقامة شــــبكة اتصــــال 
لحكومـــــة (تـــــابعـــــة ل Nigerian Telecommunications Limited (NITEL)شـــــــــــركـــــة 

(تأســـــــــســـــــــت يف  Econet Wireless Nigeria Limited (EWNL)الفدرالية)، وشـــــــــركة 
، برأس مــال من حكومــات الغوس، ودلتــا، وأكوا أيبوم، عبر 2001كــانون الثــاين/ينــاير 

 Econet Wirelessو First Bank of Nigeria plcشركات االستثمار التابعة لها، ومن 

Limitedمار شبكة . وبعدما اشترت حقوق استثGMS مليون دوالر) تعاقدت  285  (بــــــــــــ
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EWNL مع شـــــركة 2001آب/أغســـــطس  6، يف ،Motorola Israel  موقعاً يف  13لبناء
، إليشــــــع يناي، Motorola Israelمليون دوالر. وأعلن رئيس  57شــــــمال نيجيريا بقيمة 

أن عشـــــــــــرات من العمال اإلســـــــــــرائيليين ســـــــــــيعملون يف "، 2001أيلول/ســـــــــــبتمبر  23يف 
 Motorolaوبفضل عالقاتها بشركة "يف شمال نيجيريا، وأوضح أن شركته،  "املشروع

International حتصـــــــــــل على صـــــــــــفقات يف اخلارج (نيجيريا وزامبيا وســـــــــــاحل العاج ،
نتيجة االنتفاضــــــــــة  "وغانا) يف األيام الصــــــــــعبة التي يواجهها االقتصــــــــــاد اإلســــــــــرائيلي

) أن شــركته ســتقوم 2002آب/أغســطس  7( وأعلن يناي يف وقت الحق   )44(الفلســطينية.
 Motorolaمليون دوالر، وأن  30بتوســــــيع الشــــــبكة واإلشــــــراف على األعمال يف مقابل 

International  مليون دوالر. وعنـــــدمـــــا أوضـــــــــــحـــــت  48ســـــــــــتنفـــــذ أعمـــــاالً أُخرى بقيمـــــة
ECONET  املنــــــاطق التي تشـــــــــــملهــــــا الشـــــــــــبكــــــة ظهرت أهميــــــةMotorola Israel  يف

، 2003شباط/فبراير  19حصلت، يف  Motorola Nigeriaما أن شركة ك   )45(نيجيريا.
 GMSمليون دوالر من احلكومــــة الفــــدراليــــة لتطوير شـــــــــــبكــــة  12.63على عقــــد بقيمــــة 

  )46(احلكومية. NITELملصلحة شركة 
 Gilat Satelliteال بــد من اإلشـــــــــــــارة إىل شـــــــــــركــة إســـــــــــرائيليــة أُخرى هي شـــــــــــركــة 

Networks Ltd،)47(    املتخصـــــصـــــة بالصـــــحون الالقطة املعروفة باســـــمVery Small 

Aperture Terminal (VSAT) لتأمين االتصـــــــــــاالت على شـــــــــــبكة املعلوماتية. وعلى ،
، وهو ما ســـــــــــبب 2002الرغم من أن حجم ديونها وضـــــــــــعها على حافة اإلفالس، ســـــــــــنة 

 حصــــــلت يفماليين دوالر للموزعين النيجيريين املتعاملين معها، فقد  7خســــــائر بلغت 
على عقد (مل ُحتدَّد قيمته) أنقذها من مشـــــــــــكالتها ألنه  2003كانون الثاين/يناير  27

الشـــــــركة "ضـــــــم أهم املصـــــــارف النيجيرية، باإلضـــــــافة إىل شـــــــركة حكومية فدرالية هي 
) التي Nigerian National Petroleum Corporation( "الوطنيــــــة النيجيريــــــة للنفط

  )48(فطي.من اإلنتاج الن %60تسيطر على 
إن اللحاق بالعوملة يمكّن الشــــــركات اإلســــــرائيلية من التمتع بســــــيطرة واســــــعة على 
االتصــــاالت احلديثة يف نيجيريا (خليوي، وشــــبكة املعلوماتية، إلخ). وهذه الظاهرة هي 

، أي "التقليدي"للظاهرة التي تميز بها الوجود االقتصادي اإلسرائيلي  "احلديث"الرديف 
اريع املائية وعلى قطاع البناء (طرقات، وجســـور، ومبان، إلخ). وقد الســـيطرة على املشـــ

يف طليعة من جلب، من إســـــرائيل إىل نيجيريا، آالف العمال  "التقليدية"كانت الشـــــركات 
واخلبراء، وضـــــــــــمنهم خبراء بــاألمن. واليوم، كمــا يف األمس، ال بــد من أن يكون للوجود 

) شــــركات إســــرائيلية 1999ار (منذ ســــنة االقتصــــادي مردود أمني، على الرغم من انتشــــ
، وعلى قاعدة جتارية "األمن الفردي"تعمل، بحســـــب الســـــفير كاتس، يف جمال ما ســـــمّاه 

بحتــة. وال بــد لرئيس املوســــــــــــاد اجلــديــد، مئير داغــان، من أن يجنــد كــل فرصــــــــــــة متــاحــة 
الســـــياســـــية التي يصـــــنفها القادة الصـــــهيونيون  - ملراقبة ومالحقة الفئات االجتماعية
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إســـــوة  - . وكان داغان اكتســـــب خبرة التوغل يف جمتمع يســـــوده االنقســـــامات"إرهابية"
يف اجلنوب اللبناين، وفيما بعد  "املنطقة األمنية"عندما كان قائد  -  بنيجيريا احلالية

قائد وحدة االرتباط. كما كان، وهو الصـــــــــــديق احلميم لشـــــــــــارون، شـــــــــــارك يف حملة هذا 
) اشـــــــــــتهرت Rimonاً، على رأس وحدة خاصــــــــــــة (عام 33األخير ضــــــــــــد قطاع غزة قبل 

بأســـــاليبها القمعية املبتكرة. ويف نيجيريا، يجد يف تصـــــرفه شـــــركات راكمت جتربة يف 
اجملتمع النيجيري، ويترأس الكثير منها جنراالت ســـابقون يف اجليش اإلســـرائيلي. ومن 
الشــــركات التي اســــتوطنت يف نيجيريا نرى، مثالً، أن شــــركة تاهل املســــجلة يف نيجيريا 

، هي إحدى TCA TAHAL Consultants (Africa) Ltdم حتت اســـــــ 1997منذ ســـــــنة 
الشـــــــــــركات التابعة للمجموعة التي يديرها أمنون ليبكين شــــــــــــاحك، رئيس هيئة أركان 

)، 2001 -  1999) ووزير الســياحة واملواصــالت (1998 -  1995اجليش اإلســرائيلي (
  .anKardوالذي يترأس أيضاً شركة إسرائيلية أُخرى تعمل يف نيجيريا هي شركة 

والوضـــــــــــع هكذا مل يعد مهماً حتول أي شـــــــــــركة إســـــــــــرائيلية من القطاع اخلاص إىل 
القطاع العام مثلما حدث أيضــاً مع شــركات أســســت الوجود االقتصــادي اإلســرائيلي يف 
نيجيريــا مثــل ســـــــــــوليــل بونيــه وكور. فجميعهــا، وحتى اجلــديــدة منهــا، تخــدم بطريقــة أو 

على عقد فدرايل  Gilmorمثل شركة  بأُخرى الهدف الصهيوين. وعندما حتصل شركات،
)، بعد حصــولها على 2003ملشــروع هيدروليكي يف دولة كانو الشــمالية (آب/أغســطس 

عقد فدرايل آخر وبماليين من الدوالرات أيضاً يف العاصمة الفدرالية أبوجا، فهذا يخدم 
اخملطط الصــــــهيوين. وكذلك عندما حتصــــــل شــــــركة إســــــرائيلية جديدة أُخرى، مثل شــــــركة 

arubeniM  على عقد فدرايل لتصــــليح معامل الكهرباء 2001(تشــــرين الثاين/نوفمبر ،(
يف الغوس، وخصــوصــاً أنها مرشــحة مثل ســابقاتها األكثر شــهرة لالســتمرار والوصــول 

  اجلغرايف النيجيري تماشياً مع خصائص الوجود االقتصادي اإلسرائيلي. "العمق"إىل 
كمحطة فاصلة أُخرى يف  2003 سنة ، يمكن النظر إىل1967و 1958وبعد سنتي 

كري العس -  تاريخ الوجود اإلسرائيلي يف نيجيريا، ألنها أطلقت وكرست اجلانب األمني
يف العالقات الثنائية التي بقيت لعقود عالقات اقتصـــــــادية قبل كل شـــــــيء. واالنتصـــــــار 

ينــذر بمخــاطر حقيقيــة على  "التطرف اإلســـــــــــالمي"اجلــديــد ضــــــــــــد مــا ســـــــــــمّتــه غولــدا مئير 
املنـاطقيـة القـائمـة يف نيجيريـا، ألنـه يتحقق يف وقـت أصـــــــــــبح فيـه  -  التركيبـة القوميـة

العـــامـــل الـــديني يؤدي دوراً متزايـــداً يف احليـــاة الســـــــــــيـــاســـــــــــيـــة النيجيريـــة، إىل درجـــة أن 
خطابات املرشحين األساسيين للرئاسة كانت مملوءة بالعبارات الدينية، فال عجب من 

، التي أوصلت 1999ء القومي. إذ خالفاً النتخابات سنة أن تأتي النتائج بحسب االنتما
فوالين، فإن اجلنوب يقف وراء  - الرئيس أوبازجنو إىل احلكم بفضـــــــل أصـــــــوات الهوســـــــا

التــــاريخيتين، وقلعتي الوجود  "الشـــــــــــرقيــــة"و "الغربيــــة"إعــــادة انتخــــابــــه، أي املنطقتين 
، ألن 1999منذ ســـــنة االقتصـــــادي اإلســـــرائيلي. وقد شـــــهد اجلنوب أيضـــــاً حتوالت مهمة 
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التي بدأت يف  "جمعيات املولودين ثانية"عودة الديمقراطية ســـــــــــهلت انتشــــــــــــار ظاهرة 
أواخر الثمانينات (على ســــــبيل املثال: أكثر من مئة جمعية يف دولة أكوا أيبوم وحدها). 

إنهــا صــــــــــــدى لتيــار  -  وفيمــا يخص األغلبيــة -  وأقــل مــا يقــال يف لهجتهــا التبشـــــــــــيريــة
يف الواليــات املتحــدة. والالفــت أن اجلمعيــات امللتحقــة بهــذا  "الصـــــــــــهيونيــةاملســـــــــــيحيــة "

ي اآلت "اخلطر"التيار تنشــــــــــر باســــــــــتمرار على مواقعها اإللكترونية مقاالت عن نيجيريا و
  من املسلمين فيها.

من جهة أُخرى، فإن ما ســــيزيد يف الشــــرخ الداخلي هو حماوالت إســــرائيل املرتقبة 
ها األمنية اجلديدة على الســــــــــــاحة النيجيرية وبين املواقف لتضـــــــــــييق الهوة بين مكانت

النيجيرية التي تندد بســـــياســـــاتها يف الشـــــرق األوســـــط عامة، وضـــــد الشـــــعب الفلســـــطيني 
خاصــــــــــــة. إن مراجعة التصـــــــــــويت النيجيري يف اجلمعية العامة لألمم املتحدة تبين أن 

طين أو اجلوالن، على جميع القرارات املتعلقة بفلســـــــــــ 1999نيجيريا وافقت منذ ســـــــــــنة 
) على 2002أيار/مايو  5وذلك باســـــــــــتثناء مرة واحدة عندما امتنعت من التصـــــــــــويت (

القرار الذي اتخذته اجلمعية العامة يف دورتها االستثنائية العاشرة اخملصصة ملناقشة 
تقرير األمين العام عن األحداث التي وقعت يف جنين ويف باقي املدن الفلســـــــــــطينية ما 

 "املمتنع". حينها جاء التصـــــــــــويت النيجيري، 2002أيار/مايو  7ارس وآذار/م 1بين 
من مطالبة إســـــــــرائيل بســـــــــحب قواتها فوراً والتوقف عن ممارســـــــــة العنف ضـــــــــد الشـــــــــعب 
الفلســـــــــــطيني، وكأنه انقالب يف املوقف النيجيري. وحتى خارج احملافل الدولية كانت 

ئيلية، وذهبت إىل حد نيجيريا عبّرت أكثر من مرة عن شـــــــــــجبها للممارســــــــــــات اإلســـــــــــرا
كما جاء يف البيان املشترك الصادر يف طهران عقب لقاء الرئيس  "الفظيعة"  وصفها بــــــــ

. ويبدو أن لهذا االستثناء 2001أوبازجنو آية الله علي خامنئي يف كانون الثاين/يناير 
) أعلنت احلكومة 2002آب/أغســــــــطس  14مبرراً اقتصــــــــادياً، ألنه بعد نحو أســــــــبوع (يف 

تاله الوزير الفـــــدرايل لإلعالم والتوجيـــــه  2477يريـــــة يف بيـــــان صـــــــــــحـــــايف رقم النيج
، التوصل إىل اتفاق مع إسرائيل ينص على أن تشتري )Jerry Jana(الوطني، جري جانا 

مليون دوالر الديون املترتبة عليها للدولة الصـــــــــــهيونية والبالغة  30.2نيجيريا بقيمة 
اعتمدته نيجيريا فيما بعد، وتصويتها األخير  مليون دوالر. لكن التصويت الذي 87.66

)، 2003أيلول/ســــــبتمبر  19ضــــــد قرار احلكومة اإلســــــرائيلية اخلاص بالرئيس عرفات (
يدالن على أنها ال تزال حريصــــة على نوع من التوازن يف ســــياســــتها الشــــرق األوســــطية 

 لى إيجادانطالقاً من البراغماتية التي اشـــــــتهرت بها. يف املقابل ســـــــتحرص إســـــــرائيل ع
الوسائل والظروف، بمساعدة احلليف األميركي املشترك، حلسم هذا التناقض النيجيري 

 "انسةمتج"املضر باألهداف الصهيونية. فهل ستقبل نيجيريا يف النهاية جعل مواقفها 
ها مع مواقف حلفائ "الفلســــــطينية والعربية"فتقر بضــــــرورة تطابق مواقفها الســــــياســــــية 

  اجلدد؟
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