
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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زيارة “كوهين” للسودان في سياق تحرك 
“إسرائيل” نحو عالقات استراتيجية في إفريقيا 

22 فبراير/شـباط  فبراير/شـباط  الخرطـوم فـي  إلـى  زيـارة  “إيلـي كوهيـن”  اإلسـرائيلي  الخارجيـة  الخرطـوم فـي أجـرى وزيـر  إلـى  زيـارة  “إيلـي كوهيـن”  اإلسـرائيلي  الخارجيـة  أجـرى وزيـر 
20232023، حيـث التقـى رئيـس مجلـس السـيادة السـوداني “عبـد الفتـاح البرهـان”، لوضـع اللمسـات ، حيـث التقـى رئيـس مجلـس السـيادة السـوداني “عبـد الفتـاح البرهـان”، لوضـع اللمسـات 
األخيـرة علـى اتفاقيـة تطبيـع العالقـات، واتفـق الطرفـان علـى التوقيع الرسـمي في واشـنطن األخيـرة علـى اتفاقيـة تطبيـع العالقـات، واتفـق الطرفـان علـى التوقيع الرسـمي في واشـنطن 
بعد تشـكيل حكومة سـودانية مدنية خالل العام الجاري، وشـدد “كوهين” على أن “إسـرائيل” بعد تشـكيل حكومة سـودانية مدنية خالل العام الجاري، وشـدد “كوهين” على أن “إسـرائيل” 
ستسـاعد السـودان بعـد التوقيـع علـى االتفـاق فـي كافـة المجـاالت، بعـد أن اختـار السـودان ستسـاعد السـودان بعـد التوقيـع علـى االتفـاق فـي كافـة المجـاالت، بعـد أن اختـار السـودان 

االنفتـاح علـى الغـرب والتخلـي عـن دعـم حمـاس. االنفتـاح علـى الغـرب والتخلـي عـن دعـم حمـاس. 
مـن جانبـه؛ أعلـن مجلـس السـيادة أن اللقـاء بحـث إرسـاء عالقـات مثمـرة مـع “إسـرائيل”، وتعزيـز مـن جانبـه؛ أعلـن مجلـس السـيادة أن اللقـاء بحـث إرسـاء عالقـات مثمـرة مـع “إسـرائيل”، وتعزيـز 
التعـاون فـي مجـاالت الزراعـة والطاقـة والصحـة والميـاه والتعليـم مـع التركيـز علـى المجـاالت التعـاون فـي مجـاالت الزراعـة والطاقـة والصحـة والميـاه والتعليـم مـع التركيـز علـى المجـاالت 
األمنيـة والعسـكرية، وذكـرت تقاريـر أن نائـب رئيـس مجلـس السـيادة قائـد قـوات الدعـم السـريع األمنيـة والعسـكرية، وذكـرت تقاريـر أن نائـب رئيـس مجلـس السـيادة قائـد قـوات الدعـم السـريع 
“محمـد حمـدان حميدتـي” التقـى بالوفـد اإلسـرائيلي، لكّنـه نفـى صحة هذه األنبـاء قائال إنه لم “محمـد حمـدان حميدتـي” التقـى بالوفـد اإلسـرائيلي، لكّنـه نفـى صحة هذه األنبـاء قائال إنه لم 

يكـن علـى علـم بالزيارة.يكـن علـى علـم بالزيارة.
ومدنييـن  مـن عسـكريين  يتكـون  وفـد سـوداني  أجـرى  الجـاري،  فبراير/شـباط  مـن  ومدنييـن   مـن عسـكريين  يتكـون  وفـد سـوداني  أجـرى  الجـاري،  فبراير/شـباط  مـن   1515 وفـي وفـي 
برئاسـة مسـؤول ملـف العالقـات مـع “إسـرائيل”، اللـواء متقاعـد “مبـارك عبـد اهلل بابكـر”، زيـارة برئاسـة مسـؤول ملـف العالقـات مـع “إسـرائيل”، اللـواء متقاعـد “مبـارك عبـد اهلل بابكـر”، زيـارة 
غيـر معلنـة إلى “إسـرائيل”، حيـث ناقـش خطوات اسـتكمال عملية التطبيع بيـن الجانبين، خاصة غيـر معلنـة إلى “إسـرائيل”، حيـث ناقـش خطوات اسـتكمال عملية التطبيع بيـن الجانبين، خاصة 

القضايـا الثنائيـة المتعلقـة بالملـف األمنـي والعسـكري.القضايـا الثنائيـة المتعلقـة بالملـف األمنـي والعسـكري.

بـدأ مسـار تطبيـع السـودان مـع “إسـرائيل” فـي فبراير/شـباط بـدأ مسـار تطبيـع السـودان مـع “إسـرائيل” فـي فبراير/شـباط 20202020، عندمـا التقـى “البرهـان” ، عندمـا التقـى “البرهـان” 
مـع رئيـس وزراء االحتـالل “بنياميـن نتنياهـو” في أوغندا بشـكل سـري، في محاولـة لفك العزلة مـع رئيـس وزراء االحتـالل “بنياميـن نتنياهـو” في أوغندا بشـكل سـري، في محاولـة لفك العزلة 
الدوليـة، حيـث ربطـت إدارة “ترامـب” رفـع اسـم السـودان مـن قائمة اإلرهـاب، بالتطبيـع العلني الدوليـة، حيـث ربطـت إدارة “ترامـب” رفـع اسـم السـودان مـن قائمة اإلرهـاب، بالتطبيـع العلني 
مـع “إسـرائيل”. وفـي مـع “إسـرائيل”. وفـي 2323 أكتوبر/تشـرين أول  أكتوبر/تشـرين أول 20202020 أعلـن “ترامـب” عـن بـدء تطبيـع العالقـات  أعلـن “ترامـب” عـن بـدء تطبيـع العالقـات 
بيـن الجانبيـن، وتدشـين عالقـات اقتصاديـة وتجاريـة تركـز فـي البدايـة علـى مجـال الزراعة، حتى بيـن الجانبيـن، وتدشـين عالقـات اقتصاديـة وتجاريـة تركـز فـي البدايـة علـى مجـال الزراعة، حتى 
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تضمـن الواليـات المتحـدة و”إسـرائيل” االندماج الكامل للسـودان في المجتمـع الدولي، وأعقب ذلك تضمـن الواليـات المتحـدة و”إسـرائيل” االندماج الكامل للسـودان في المجتمـع الدولي، وأعقب ذلك 
رفع السـودان من قوائم الدول الراعية لإلرهاب في ديسـمبر/كانونرفع السـودان من قوائم الدول الراعية لإلرهاب في ديسـمبر/كانون أول  أول 20202020، واالسـتجابة لطلب ، واالسـتجابة لطلب 
قـادة الجيـش السـوداني قـادة الجيـش السـوداني بمنحهـم حصانـةبمنحهـم حصانـة  مـن المسـؤولية القانونيـة عن األفعال التـي ارتكبت في مـن المسـؤولية القانونيـة عن األفعال التـي ارتكبت في 
عهـد الرئيـس عمـر البشـير.عهـد الرئيـس عمـر البشـير. وفـي يناير/كانـون ثانـي  وفـي يناير/كانـون ثانـي 20212021،، وقـع السـودان وقـع السـودان علـى إعـالن اتفاقيـات  علـى إعـالن اتفاقيـات 

أبراهـام أبراهـام برعايـة أمريكيـةبرعايـة أمريكيـة، ولحـق باإلمـارات والبحريـن والمغرب.، ولحـق باإلمـارات والبحريـن والمغرب.
منـذ اإلعـالن عـن التطبيـع لـم تنقطـع زيـارات الوفـود األمنيـة مـن كال البلديـن للتنسـيق فـي عدد منـذ اإلعـالن عـن التطبيـع لـم تنقطـع زيـارات الوفـود األمنيـة مـن كال البلديـن للتنسـيق فـي عدد 
من الملفات، أبرزها توقيع “كوهين” بصفته وزيرًا لالسـتخبارات مع وزير الدفاع السـوداني “ياسـين من الملفات، أبرزها توقيع “كوهين” بصفته وزيرًا لالسـتخبارات مع وزير الدفاع السـوداني “ياسـين 
إبراهيـم”، فـي الخرطـوم يناير/كانـون ثانـي إبراهيـم”، فـي الخرطـوم يناير/كانـون ثانـي 20212021، اتفاقية للتعاون االسـتخباري بيـن البلدين، وكان ، اتفاقية للتعاون االسـتخباري بيـن البلدين، وكان 
علـى رأس الملفـات التـي ناقشـها “كوهيـن” الوصـول إلـى أرشـيف جهـاز المخابـرات السـوداني حول علـى رأس الملفـات التـي ناقشـها “كوهيـن” الوصـول إلـى أرشـيف جهـاز المخابـرات السـوداني حول 

نشـاط الفصائل الفلسـطينية في السـودان. نشـاط الفصائل الفلسـطينية في السـودان. 
فـي المقابـل، لـم يتحقـق أي تقـدم فـي التطبيـع السياسـي؛ حيـث أبطـأت فـي المقابـل، لـم يتحقـق أي تقـدم فـي التطبيـع السياسـي؛ حيـث أبطـأت إطاحـة الجيـش إطاحـة الجيـش 
بالحكومـةبالحكومـة فـي أكتوبر/تشـرين أول  فـي أكتوبر/تشـرين أول 20212021 مسـيرة التطبيـع؛ مسـيرة التطبيـع؛ فبينمـا امتنعـت “إسـرائيل” عـن إدانـة  فبينمـا امتنعـت “إسـرائيل” عـن إدانـة 
الخطـوة للحفـاظ علـى العالقـة الجيـدة مـع “البرهـان” والقيـادات األمنيـة، أدانـت الواليـات المتحـدة الخطـوة للحفـاظ علـى العالقـة الجيـدة مـع “البرهـان” والقيـادات األمنيـة، أدانـت الواليـات المتحـدة 
سـيطرة الجيـش علـى السـلطة ورفضـت تطويـر العالقـات مـع وزراء تسـيير األعمـال الذيـن عينهـم سـيطرة الجيـش علـى السـلطة ورفضـت تطويـر العالقـات مـع وزراء تسـيير األعمـال الذيـن عينهـم 
الجيـش، وبصـورة خاصـة رفضـت واشـنطن دعـوة السـودان للترتيبـات الالحقـة المرتبطـة باتفاقيـات الجيـش، وبصـورة خاصـة رفضـت واشـنطن دعـوة السـودان للترتيبـات الالحقـة المرتبطـة باتفاقيـات 

أبراهـام خاصـة منتـدى النقـب.أبراهـام خاصـة منتـدى النقـب.
كمـا يواجـه التطبيـع مـع “إسـرائيل” رفضـا شـعبيا مـن كافـة القـوى اإلسـالمية فـي السـودان، كمـا يواجـه التطبيـع مـع “إسـرائيل” رفضـا شـعبيا مـن كافـة القـوى اإلسـالمية فـي السـودان، 
وهـو مـا يضيـف تحديـات داخليـة لقـادة الجيـش،وهـو مـا يضيـف تحديـات داخليـة لقـادة الجيـش، يصعـب معـه تحويله إلـى خطوات ملموسـة على  يصعـب معـه تحويله إلـى خطوات ملموسـة على 
األرض. لـذا،األرض. لـذا، فـإن مـن المتوقـع أن تظل العالقات مع “إسـرائيل” واحدة من ملفات التوتر واالنقسـام  فـإن مـن المتوقـع أن تظل العالقات مع “إسـرائيل” واحدة من ملفات التوتر واالنقسـام 
السياسـي الداخلـي فـي السـودان، ومـن ثـم تظـل دائمـا احتمـاالت أن تتأثـر وتيـرة ومسـتوى تطـور السياسـي الداخلـي فـي السـودان، ومـن ثـم تظـل دائمـا احتمـاالت أن تتأثـر وتيـرة ومسـتوى تطـور 

العالقـات مـع “إسـرائيل” بالتطـورات السياسـية المحليـة في السـودان. العالقـات مـع “إسـرائيل” بالتطـورات السياسـية المحليـة في السـودان. 

أظهـرت زيـارة “كوهيـن” للسـودان شـخصية محوريـة فـي جهـود “إسـرائيل” االسـتراتيجية لبنـاء أظهـرت زيـارة “كوهيـن” للسـودان شـخصية محوريـة فـي جهـود “إسـرائيل” االسـتراتيجية لبنـاء 
عالقـات واسـعة وعميقـة فـي أفريقيـا، وهو “رونين ليفي”، المدير العـام المعين حديًثا في وزارة عالقـات واسـعة وعميقـة فـي أفريقيـا، وهو “رونين ليفي”، المدير العـام المعين حديًثا في وزارة 
الخارجيـة اإلسـرائيلية، والـذي عمـل سـابقا كشـخصية بارزة في جهـاز المخابرات الداخلية اإلسـرائيلي الخارجيـة اإلسـرائيلية، والـذي عمـل سـابقا كشـخصية بارزة في جهـاز المخابرات الداخلية اإلسـرائيلي 
)الشـاباك(، حيـث شـارك “ليفـي” فـي جهـود التقـارب الكبيـر بيـن “إسـرائيل” وأفريقيـا في السـنوات )الشـاباك(، حيـث شـارك “ليفـي” فـي جهـود التقـارب الكبيـر بيـن “إسـرائيل” وأفريقيـا في السـنوات 
األخيـرة، بمـا فـي ذلـك التقارب بين المغرب وتشـاد والسـودان، واآلن؛ يقـف “ليفي” في قلب فريق األخيـرة، بمـا فـي ذلـك التقارب بين المغرب وتشـاد والسـودان، واآلن؛ يقـف “ليفي” في قلب فريق 
السياسـة األفريقيـة، ويتمتـع بثقـة “نتنياهـو” الكاملة إلحياء سياسـة خارجية غير محدودة من حيث السياسـة األفريقيـة، ويتمتـع بثقـة “نتنياهـو” الكاملة إلحياء سياسـة خارجية غير محدودة من حيث 
تأثيرهـا وطموحاتهـا فـي أفريقيـا، تأثيرهـا وطموحاتهـا فـي أفريقيـا، كمـا يعمـل “ليفـي” بعيدا عـن األضواء، ويركز على االسـتفادة كمـا يعمـل “ليفـي” بعيدا عـن األضواء، ويركز على االسـتفادة 

مـن سـمعة “إسـرائيل” القويـة فـي المجال األمني إلحياء نشـاطها الدبلوماسـي فـي القارة.مـن سـمعة “إسـرائيل” القويـة فـي المجال األمني إلحياء نشـاطها الدبلوماسـي فـي القارة.
مـن هـذه الزاويـة؛مـن هـذه الزاويـة؛ ال تأتـي الخطـوة اإلسـرائيلية نحـو السـودان فقـط ضمـن مسـار “اتفاقيـات  ال تأتـي الخطـوة اإلسـرائيلية نحـو السـودان فقـط ضمـن مسـار “اتفاقيـات 
أبراهـام”، ولكّنهـا تتكامـل أيضـا مـع تحـرك اسـتراتيجي واسـع ونشـط تجـاه أفريقيـا، حيـث تزامنـت أبراهـام”، ولكّنهـا تتكامـل أيضـا مـع تحـرك اسـتراتيجي واسـع ونشـط تجـاه أفريقيـا، حيـث تزامنـت 
زيـارة “كوهيـن” إلـى الخرطـوم مـع افتتـاح الرئيـس التشـادي “محمـد إدريـسزيـارة “كوهيـن” إلـى الخرطـوم مـع افتتـاح الرئيـس التشـادي “محمـد إدريـس ديبي”سـفارة بـاده  ديبي”سـفارة بـاده 
فـي تـل أبيـب”فـي تـل أبيـب”، أمـا رئيس غينيا بيسـاو، “عمر المختار سيسـكو إمبالو “، فيخطط لزيارة “إسـرائيل” ، أمـا رئيس غينيا بيسـاو، “عمر المختار سيسـكو إمبالو “، فيخطط لزيارة “إسـرائيل” 
خـالل الشـهر الجـاري، وهـي زيـارة تكتسـب أهميتهـا نظـرا لموقـع “ إمبالـو “ كرئيـس للمجموعـة خـالل الشـهر الجـاري، وهـي زيـارة تكتسـب أهميتهـا نظـرا لموقـع “ إمبالـو “ كرئيـس للمجموعـة 
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https://arabic.cnn.com/middle-east/article/2022/08/27/jared-kushner-memoir-abraham-accord-sudan
https://twitter.com/SudanPMO/status/1346800304164102145?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1346800308597493760%7Ctwgr%5E7b96e48d51d05d86f58cd033789e46bbb8e79b31%7Ctwcon%5Es2_&ref_url=https%3A%2F%2Fmubasher.aljazeera.net%2Fnews%2Fpolitics%2F2021%2F1%2F6%2Fd8a7d984d8b3d988d8afd8a7d986-d98ad988d982d8b9-d8b9d984d989-d8a7d8aad981d8a7d982-d8a7d984d8aad8b7d8a8d98ad8b9-d985d8b9
https://twitter.com/USEmbassyKRT/status/1346821090811785216?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1346821090811785216%7Ctwgr%5E7b96e48d51d05d86f58cd033789e46bbb8e79b31%7Ctwcon%5Es1_&ref_url=https%3A%2F%2Fmubasher.aljazeera.net%2Fnews%2Fpolitics%2F2021%2F1%2F6%2Fd8a7d984d8b3d988d8afd8a7d986-d98ad988d982d8b9-d8b9d984d989-d8a7d8aad981d8a7d982-d8a7d984d8aad8b7d8a8d98ad8b9-d985d8b9
https://www.asbab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B4/
https://www.asbab.com/%D8%A7%D9%84%D8%AC%D9%8A%D8%B4-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86%D9%8A-%D9%8A%D9%81%D8%B1%D8%B6-%D9%85%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86-%D9%82%D9%88%D9%89-%D9%88%D9%8A%D8%B7%D9%8A%D8%AD-%D8%A8%D8%B4/


وقع السودان “إعالن” اتفاقية أبراهام وقع السودان “إعالن” اتفاقية أبراهام 20212021، وتستهدف خطوة التوقيع على “اتفاق سالم” ، وتستهدف خطوة التوقيع على “اتفاق سالم” 
بنهايـة العـام الحالـي إعـادة الزخـم لمسـار “اتفاقيـات أبراهـام” العتبـارات داخليـة تخـص حكومـة بنهايـة العـام الحالـي إعـادة الزخـم لمسـار “اتفاقيـات أبراهـام” العتبـارات داخليـة تخـص حكومـة 
“نتنياهـو” التـي تسـعى للتأكيـد علـى أن سياسـاتها اليمينيـة لـن تضـر بالعالقـات مع الـدول العربية، “نتنياهـو” التـي تسـعى للتأكيـد علـى أن سياسـاتها اليمينيـة لـن تضـر بالعالقـات مع الـدول العربية، 
كمـا يفيـد قـادة الجيـش فـي السـودان فـي تعزيـز أسـهمهم لـدى القـوى الغربيـة كمـا يفيـد قـادة الجيـش فـي السـودان فـي تعزيـز أسـهمهم لـدى القـوى الغربيـة حيث جـاءت هذه حيث جـاءت هذه 

الخطـوة بعـد الخطـوة بعـد توقيـع االتفـاق اإلطـاريتوقيـع االتفـاق اإلطـاري المدعـوم مـن الغرب. المدعـوم مـن الغرب.
لذلـك؛ مـن المحتمـل أكثـر أن توجـه الدعـوة للسـودان للمشـاركة فـي اجتمـاع منتـدى النقـب في لذلـك؛ مـن المحتمـل أكثـر أن توجـه الدعـوة للسـودان للمشـاركة فـي اجتمـاع منتـدى النقـب في 
المغـرب الشـهر القـادم، وبالتالـي انخـراط الخرطـوم فـي الترتيبـات األمنيـة واالقتصاديـة اإلقليميـة المغـرب الشـهر القـادم، وبالتالـي انخـراط الخرطـوم فـي الترتيبـات األمنيـة واالقتصاديـة اإلقليميـة 
مـع “إسـرائيل”، لكـّن وتيـر التقـدم فـي مجمل العالقات سـتتأثر بين الحين واآلخـر بالتطورات المحلية مـع “إسـرائيل”، لكـّن وتيـر التقـدم فـي مجمل العالقات سـتتأثر بين الحين واآلخـر بالتطورات المحلية 
اإلسـالمية  السياسـية  القـوى  كافـة  ورفـض  السياسـي  االسـتقرار  عـدم  السـودان، فـي ظـل  اإلسـالمية فـي  السياسـية  القـوى  كافـة  ورفـض  السياسـي  االسـتقرار  عـدم  السـودان، فـي ظـل  فـي 

التفاقيـة التطبيـع.التفاقيـة التطبيـع.
ويأتـي تطـور العالقـات مـع السـودان ضمـن سياسـة “إسـرائيل” الواسـعة تجـاه تعزيـز مصالحهـا ويأتـي تطـور العالقـات مـع السـودان ضمـن سياسـة “إسـرائيل” الواسـعة تجـاه تعزيـز مصالحهـا 
فـي إفريقيـا وبنـاء عالقـات اسـتراتيجية فـي مجمـل القـارة، وعلـى الرغـم مـن أن مسـاعي تـل أبيـب فـي إفريقيـا وبنـاء عالقـات اسـتراتيجية فـي مجمـل القـارة، وعلـى الرغـم مـن أن مسـاعي تـل أبيـب 
لنيـل صفـة مراقـب فـي االتحـاد اإلفريقـي قوبلـت بمقاومة حادة، فإن خطوات “إسـرائيل” النشـطة لنيـل صفـة مراقـب فـي االتحـاد اإلفريقـي قوبلـت بمقاومة حادة، فإن خطوات “إسـرائيل” النشـطة 
تجـاه القـارة تحـرز تقدمـا الفتـا، وهـو مـا تجلـى مؤخـرا فـي تجـاه القـارة تحـرز تقدمـا الفتـا، وهـو مـا تجلـى مؤخـرا فـي تراجـع نسـبيتراجـع نسـبي  لدعـم دول القـارة للقـرار لدعـم دول القـارة للقـرار 

الفلسـطيني فـي األمـم المتحـدة ضـد االسـتيطان، علـى األقـل مـن خـال االمتنـاع عـن التصويت.الفلسـطيني فـي األمـم المتحـدة ضـد االسـتيطان، علـى األقـل مـن خـال االمتنـاع عـن التصويت.

اإلسـرائيلية، سـتفتتح شـركة  الجهـود  نفـس  )إيكـواس(، وضمـن  إفريقيـا  غـرب  لـدول  اإلسـرائيلية، سـتفتتح شـركة االقتصاديـة  الجهـود  نفـس  )إيكـواس(، وضمـن  إفريقيـا  غـرب  لـدول  االقتصاديـة 
“العـال” رحلـة الغـوس - أبوجـا - تـل أبيـب فـي “العـال” رحلـة الغـوس - أبوجـا - تـل أبيـب فـي 99 مـارس/أذار، مع احتمالية أن يشـارك وزيـر الخارجية  مـارس/أذار، مع احتمالية أن يشـارك وزيـر الخارجية 

النيجيـري “جيفـري أونيامـا” فـي مراسـم االحتفـال بالحـدث.النيجيـري “جيفـري أونيامـا” فـي مراسـم االحتفـال بالحـدث.
وفـي هـذه األثنـاءوفـي هـذه األثنـاء؛ فـإن المفاوضـات جاريـة مـع مالـي منـذ عـدة أشـهر لتطبيـع العالقـات بيـن ؛ فـإن المفاوضـات جاريـة مـع مالـي منـذ عـدة أشـهر لتطبيـع العالقـات بيـن 
“أسـيمي  الكولونيـل  المؤقـت  الرئيـس  بقيـادة  الحاكمـة  العسـكرية  النخبـة  تسـعى  حيـث  “أسـيمي البلديـن،  الكولونيـل  المؤقـت  الرئيـس  بقيـادة  الحاكمـة  العسـكرية  النخبـة  تسـعى  حيـث  البلديـن، 
غويتـا” افتتـاح سـفارة فـي “إسـرائيل” مقابـل الوصـول إلـى أنـواع معينـة مـن المعـدات العسـكرية. غويتـا” افتتـاح سـفارة فـي “إسـرائيل” مقابـل الوصـول إلـى أنـواع معينـة مـن المعـدات العسـكرية. 
كمـا تعمـل “إسـرائيل” علـى إحيـاء عالقاتهـا مـع موريتانيـا التـي اسـتمرت مـن كمـا تعمـل “إسـرائيل” علـى إحيـاء عالقاتهـا مـع موريتانيـا التـي اسـتمرت مـن 19991999 إلـى  إلـى 20092009. . 
وفـي إفريقيـا الوسـطى، يعـزز “نتنياهـو” روابطـه القويـة بالفعل مـع عواصم المنطقة الرئيسـية،وفـي إفريقيـا الوسـطى، يعـزز “نتنياهـو” روابطـه القويـة بالفعل مـع عواصم المنطقة الرئيسـية،  
ففـي ففـي 11 شـباط/فبراير، سـافر الدبلوماسـي اإلسـرائيلي “إيـدو مؤيـد” سـرا إلى جمهوريـة الكونغو  شـباط/فبراير، سـافر الدبلوماسـي اإلسـرائيلي “إيـدو مؤيـد” سـرا إلى جمهوريـة الكونغو 
علـى  الرئيـس “فيليكـس تشيسـكيدي”  إلـى  “نتنياهـو”  رسـالة شـكر مـن  لتسـليم  علـى الديمقراطيـة  الرئيـس “فيليكـس تشيسـكيدي”  إلـى  “نتنياهـو”  رسـالة شـكر مـن  لتسـليم  الديمقراطيـة 
تصويتـه ضـد تصويتـه ضـد القـرار الفلسـطيني القـرار الفلسـطيني فـي الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي فـي الجمعيـة العامـة لألمـم المتحـدة فـي 3030 ديسـمبر/كانون  ديسـمبر/كانون 
أول، الـذي دعـا محكمـة العـدل الدوليـة إلـى تحديـد قانونيـة االسـتيطان واحتـال إسـرائيل للضفـة أول، الـذي دعـا محكمـة العـدل الدوليـة إلـى تحديـد قانونيـة االسـتيطان واحتـال إسـرائيل للضفـة 

الغربيـة والقـدس الشـرقية.الغربيـة والقـدس الشـرقية.
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https://www.asbab.com/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D9%81%D8%A7%D9%82-%D8%A7%D9%84%D8%A5%D8%B7%D8%A7%D8%B1%D9%8A-%D9%81%D9%8A-%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86-%D9%88%D9%81%D9%88%D8%B6%D9%89-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%B1/
https://www.timesofisrael.com/un-passes-resolution-asking-world-court-to-weigh-in-on-israeli-palestinian-conflict/
https://documents-dds-ny.un.org/doc/UNDOC/GEN/N23/004/69/PDF/N2300469.pdf?OpenElement

