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Kontekst bezpieczeństwa afrykańskiego pozostaje niepełny i daleki 
od rzeczywistości, jeśli odczytujemy go z pominięciem relacji regionu 
z państwami Bliskiego Wschodu. W szczególności warto zwrócić uwa-
gę na politykę zagraniczną Izraela – prowadzoną różnymi metodami 
i za pomocą wielorakich środków, zawsze jednak mającą na celu za-
pewnienie przetrwania „państwa żydowskiego”. Do powstania Izraela 
przyczyniło się wiele czynników. Jednym z nich były wyrzuty sumienia 
zachodniej cywilizacji za antysemityzm i Holokaust. W swojej polity-
ce zagranicznej Izrael eksponuje wątek wrogości wobec Żydów w świe- 
cie, wiążąc go współcześnie z tzw. nowym antysemityzmem najczęściej 
sprowadzanym do antysyjonizmu1. Sojuszników poszukuje raczej w świe- 

1 Por. m.in.: http://mfa.gov.il/MFA/ForeignPolicy/FAQ/Pages/FAQ_Attac 
k_Israeli_Values.aspx#whatzionism [23.07.2013].
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cie zachodniej cywilizacji (sam się do niej zaliczając), a przeciwników 
wśród państw Południa – zwłaszcza należących do Organizacji Współ-
pracy Islamskiej2, wśród których znajduje się też wiele państw Czar-
nego Lądu. Trudno jednak jednoznacznie określić stan relacji Izraela 
z Czarną Afryką (Afryką Subsaharyjską), gdyż od początku lat 70. XX w. 
regułą jest, iż stosunki dwustronne są lepsze niż wielostronne. Można 
zatem powiedzieć, że na forum międzynarodowym państwa afrykańskie 
zazwyczaj przychylają się do antyizraelskiej krytyki, jednocześnie w róż-
ny sposób, zwłaszcza w polityce wewnętrznej, korzystają na mniej lub 
bardziej sformalizowanych związkach z „państwem żydowskim”. Ten 
rodzaj „schizofrenii” jest dość charakterystyczny dla relacji izraelsko- 
afrykańskich i choć nie jest oceniany pozytywnie przez izraelskich de-
cydentów, pozwala realizować najważniejsze wytyczne polityki zagra-
nicznej ich państwa.

Stosunki Izraela z Afryką Subsaharyjską kształtowały przez lata 
różne czynniki. Przede wszystkim należy pamiętać o bliskości geogra-
ficznej, a tym samym kluczowym usytuowaniu tego regionu w kontek-
ście izraelskich interesów bezpieczeństwa. W szczególności w sąsiedz-
twie wrogich państw arabskich oraz od południa u wejścia do Morza 
Czerwonego, a więc także kluczowych dla „państwa żydowskiego” szla-
ków wodnych, zwłaszcza Cieśniny Tirańskiej i oddzielającej Synaj 
od Półwyspu Arabskiego Zatoki Akaby3. Pod tym względem szczególne 
znaczenie dla Izraela miała zawsze Etiopia (jeden z komponentów „so-
juszu peryferyjnego” Dawida Ben Guriona przeciwko państwom arab-
skim)4, a później także Erytrea oraz szerzej Róg Afryki (a więc także 
Somalia i Dżibuti), strzegący południowej flanki Morza Czerwonego, 
w tym cieśniny Bab al-Mandeb.

2 Taką nazwę nosi od 28 czerwca 2011 r. powstała w 1969 r. Organizacja 
Konferencji Islamskiej, zob.: http://www.oic-oci.org/oicv2/page/?p_id=52&p_r 
ef=26&lan=en [23.07.2013].

3 Nad Zatoką Akabą położony jest izraelski port Ejlat, usytuowany bli-
sko egipskiej Taby oraz jordańskiej Akaby.

4 Por. G. Linenstrauss, Y. Guzansky, Israel’s peripheral pact, „The Natio-
nal Interest”, http://nationalinterest.org/commentary/israels-peripheral-pact- 
7091 [27.07.2013].
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Innymi ważnymi czynnikami były m.in. kwestie ideologiczno roz-
wojowe (walka z rasizmem, wykluczeniem, tzw. czarny syjonizm)5, 
w mniejszym stopniu ekonomiczne (m.in. handel diamentami, bronią), 
ale także ewentualne poparcie na forum międzynarodowym ze strony 
państw regionu, co wiąże się z tzw. legitymizacją „państwa żydowskie-
go”. Oddzielnie należy podkreślić wpływ konfrontacji zimnowojennej, 
która w latach 70. i 80. XX w. pchnęła nawet Izrael w stronę współpra-
cy z potępianą za apartheid Republiką Południowej Afryki.

Obecnie, jak się wydaje, najważniejsza pozostaje kwestia strate-
gicznego położenia Afryki Subsaharyjskiej, zwłaszcza w kontekście 
„wojny z terroryzmem”, czyli asymetrycznego starcia z islamskimi 
ugrupowaniami radykalnymi, m.in. palestyńskim Hamasem i libań-
skim Hezbollahem oraz różnymi odłamami Al-Kaidy. W pierwszej czę-
ści artykułu zostaną scharakteryzowane stosunki Izraela z państwa-
mi Afryki Subsaharyjskiej w ujęciu historycznym, w drugiej ostatnia, 
obecnie trwająca fazy tych relacji, zwłaszcza w obliczu nasilającej się 
rywalizacji z Iranem. W oczywisty sposób podejście to nie wyczerpu-
je tytułowego zagadnienia, pozwala jednak naświetlić najważniejsze 
trendy w relacjach afrykańsko-izraelskich, biorąc pod uwagę interes 
bezpieczeństwa tego ostatniego podmiotu.

Rozwój stosunków Izraela z Afryką Subsaharyjską

Izrael powstał w maju 1948 r. na mocy rezolucji nr 181 Zgromadzenia 
Ogólnego Organizacji Narodów Zjednoczonych, przyjętej 29 listopa-
da 1947 r. Za tą kluczową dla istnienia „państwa żydowskiego” decy-
zją głosowały 33 kraje, w tym m.in. 2 z 3 niepodległych wtedy państw 
Czarnej Afryki czyli Liberia i Unia Południowej Afryki. Etiopia wraz 
z 9 innymi członkami ONZ (głównie z Ameryki Południowej) wstrzy-
mała się od głosu6.

5 Por. A. Oded, Africa in Israeli Foreign Policy – Expectations and Disen-
chantment – Historical and Diplomatic Aspects, „Israel Studies” Fall 2010, 
Vol. 15, No. 3, s. 128.

6 Por. dane ONZ dostępne na stronie: http://unispal.un.org/unispal.ns-
f/9a798adbf322aff38525617b006d88d7/d442111e70e417e3802564740045a 

Czarna Afryka w izraelskiej polityce bezpieczeństwa



226

Według Arye Odeda, byłego ambasadora Izraela w Kenii i bada-
cza relacji izraelsko-afrykańskich, ich historię należałoby podzielić 
na trzy okresy7. Pierwszy obejmuje zwłaszcza dekadę lat 60. XX w., 
określane często „złotymi latami” w stosunkach wzajemnych8. Etap 
ten rozpoczyna się w zasadzie ok. 1957 r. uzyskaniem niepodległości 
przez Ghanę – pierwsze po II wojnie światowej zdekolonizowane pań-
stwo w tej części świata. W roku następnym miała miejsce pierwsza, 
kilkutygodniowa, niezwykle ważna dla rozwoju stosunków z Afryką 
podróż na ten kontynent izraelskiej minister spraw zagranicznych – 
Goldy Meir (często określanej „matką” izraelskiej polityki afrykań-
skiej)9. Jej wizyta w różnych regionach dążącej do niepodległości 
Czarnej Afryki rozpoczęła to, co w literaturze zwykło się określać ja-
ko „afrykańską przygodę” Izraela10.

Podkreśla się w ten sposób „romantyczny” wątek w polityce zagra-
nicznej nowo powstałego państwa, które było gotowe wspierać swo-
imi doświadczeniami rozwojowymi młode kraje regionu. Czyniono 
to poprzez różnoraką pomoc techniczną, przekazywanie technologii 
i know-how, szkolenie kadry (powstawały wtedy w Izraelu do dziś 
działające centra szkoleniowe dla czarnoskórej ludności Afryki), do-
radzanie w różnych dziedzinach itd.11. Sprzyjała temu bliskość ide-
ologiczna – antysemityzm, w następstwie którego powstał Izrael, to 
rodzaj rasizmu, którego ofiarą padali również Afrykanie. Ich wyzwo-
lenie, tak jak wyzwolenie Izraela z niewoli egipskiej, było częstym 
motywem ideologii czarnego nacjonalizmu, określanego jako „czarny 
syjonizm”12.

309?OpenDocument#In%20favour%3A%20Australia%2C%20Belgium%2C 
%20B [18.05.2013].

7 A. Oded, op. cit, s. 122.
8 Ibidem.
9 Golda Meir jako minister i premier Izraela odbyła 5 podróży do Afryki. 

Była zagorzałą zwolenniczką utrzymania bliskich więzi z tym kontynentem, 
zob.: A. Oded, op. cit., s. 125–126, 130.

10 Ibidem.
11 O. Ojo, Africa and Israel. Relations in Perspective, Boulder 1988, s. 7–24.
12 A. Oded, op. cit., s. 128.
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Izraelem w tym czasie w relacjach z Afryką kierowały zatem 
względy ideologiczno-humanitarne, ale niemniej ważne były także 
motywy polityczno-strategiczne. Jak wspomniano, położenie geopo-
lityczne wiązało bezpieczeństwo Izraela zwłaszcza z Rogiem Afryki. 
Z drugiej strony, po klęsce, upokorzeniu Izraela w Bandungu w 1955 r. 
oraz w Casablance w 1961 r., kiedy został on wbrew własnym inten-
cjom zaliczony do państw imperialistycznych (a nie, tak jak sam sie-
bie oceniał – do postkolonialnych) oraz potępiony za traktowanie Pale-
styńczyków13 – pragnął on wyjść z arabskiej izolacji, zwiększyć swoją 
popularność, a tym samym legitymizację poprzez poparcie ze strony 
młodych państw afrykańskich na forum międzynarodowym. Tym bar-
dziej zintensyfikowano obecność w regionie. Za dalekowzroczne posu-
nięcie izraelskich elit należy uznać rozesłanie pionierów-emisariuszy 
do szykujących się do niepodległości krajów, którzy przygotowywali 
elity na nadchodzące wydarzenia. Administracja kolonialna przyjmo-
wała ich z nader mieszanymi uczuciami, a czasem nawet próbowała 
wydalić14.

W tym pierwszym okresie nawiązano stosunki z 33 państwami 
Czarnej Afryki (wszystkimi wtedy istniejącymi poza Mauretanią i So-
malią), a dowodem szczególnego miejsca Izraela w Afryce i wyjątko-
wego zainteresowania tym regionem było posiadanie na jego obszarze 
większej liczby ambasad niż Stany Zjednoczone, Wielka Brytania czy 
Francja, stanowiących ok. połowy wszystkich placówek izraelskich15. 
W 1957 r. powstała MASHAV – Izraelska Agencja ds. Współpracy Roz-
wojowej, stanowiąca wydział MSZ koordynujący pomoc techniczną 
i rozwojową udzielaną przez ten kraj. Odegrała ona ważną rolę w poli-
tyce względem Trzeciego Świata, w tym zwłaszcza wobec Afryki16.

„Sielankę” tego okresu przerwała wojna sześciodniowa, która wy-
buchła w 1967 r. Po tym konflikcie państwa afrykańskie czuły się zo-

13 Ibidem, s. 123.
14 Przykładem takiej akcji może być aktywność Rafaela Ruppina w Tan-

ganice i jego kontakty z Juliusem Nyerere. Por. Ibidem, s. 128.
15 Ibidem.
16 Por. http://www.mashav.mfa.gov.il/MFA/mashav/Pages/default.aspx 

[18.05.2013].
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bowiązane do podejmowania prób mediacji między Izraelem a Egiptem 
(m.in. w ramach OJA)17. Nie udało się jednak skutecznie jej zrealizo-
wać, a w języku dyplomacji nastąpiła stopniowa zmiana – od począt-
ku lat 70. mówiono już o „agresji” Izraela i żądano oddania wszystkich 
„afrykańskich i arabskich” obszarów zajętych w wyniku tej wojny18.

W tej atmosferze rozpoczyna się drugi etap w relacjach Izraela 
z Afryką Subsaharyjską, zdecydowanie różniący się od wcześniejsze-
go, obejmujący zwłaszcza lata 70. XX w. Po wojnie październikowej 
1973 r., w atmosferze zimnowojennej, w wyniku presji bloku wschod-
niego, a także arabskich członków OJA, zwłaszcza Egiptu i Libii, ale 
także bogacących się państw arabskich Zatoki Perskiej, ochładzają 
się bliskie relacje regionu z Izraelem. Państwa afrykańskie stopniowo 
zrywały swoje kontakty z „państwem żydowskim”. W konsekwencji 
po 1973 r. jedynie Malawi, Lesotho i Suazi (przez jakiś czas też Mau-
ritius) utrzymały oficjalne stosunki19.

Główną winowajczynią tej zmiany była zaostrzająca się konfronta-
cja zimnowojenna, a pretekstem – zajęcie przez Izrael w 1967 r. „tery-
toriów afrykańskich”, tj. Synaju, a nawet w 1973 r. przekroczenie linii 
Kanału Sueskiego. Zdecydowaną aktywność antyizraelską na Czar-
nym Lądzie podjął też płk. Muammar Kadafi po objęciu rządów w Libii 
w 1969 r.20. Propagandę skierowaną przeciwko Izraelowi zaczęła rów-
nież organizować powstała na przełomie lat. 60. i 70. Organizacja Kon-
ferencji Islamskiej, do której w roli klientów zaczęły przystępować ko-
lejne państwa Afryki na południe od Sahary.

W tym okresie osamotniony w tym regionie Izrael, mimo pierwotne-
go potępienia rasistowskiego apartheidu, zbliżył się do RPA, wspierając 
jej wysiłki militarne. W obliczu obecności wojsk państw bloku wschod-
niego w Angoli oznaczało to także pomoc w uzyskaniu przez aparthe-
idowski reżim broni jądrowej21. Trzeba pamiętać, że w RPA mieszkała 

17 A. Oded, op. cit., s. 132.
18 Ibidem, s. 134.
19 Ibidem, s. 135.
20 Ibidem, s. 133.
21 O stosunkach izraelsko-południowoafrykańskich w tym okresie zob.: 

O. Ojo, op. cit., s. 117–134.
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duża mniejszość żydowska, plasująca się na 11 miejscu wśród wspólnot 
żydowskich na świecie22. Zaliczana jest ona do grup dobrze wykształco-
nych, majętnych i wpływowych, a zatem Izrael w relacjach z RPA mógł 
się na niej oprzeć. Także współcześnie, mimo zmian systemowych, re-
lacje obu państw są bliskie, choć daleko im do zimnowojennej zażyło-
ści. Obserwuje się też zmniejszenie się liczebności diaspory żydowskiej 
w tym państwie z prawie 120 tys. do ok. 70 tys.23.

Warto w tym miejscu wspomnieć o zjawisku w izraelskiej polityce 
zagranicznej, które w literaturze zyskało nawet miano „ugandyjskiej 
traumy” Izraela24. Bliski przyjaciel „państwa żydowskiego”, ugandyj-
ski dyktator Idi Amin, który w 1971 r. z poparciem Zachodu (zwłasz-
cza Brytyjczyków i Izraela) obalił lewicującego prezydenta Miltona 
Obotę, po krótkim czasie przeszedł do obozu izraelskich przeciwni-
ków, licząc na wymierne korzyści finansowe i różnorakie wsparcie. 
Znany był m.in. z wychwalania dokonań Hitlera w czasie II wojny 
światowej25. Po przyjęciu islamu, stał się jednym z najzacieklejszych 
wrogów Żydów, choć wcześniej łączyło go bardzo wiele z Izraelem26. 
W 1976 r. Idi Amin udzielił poparł palestyńskim terrorystom, udzie-
lając schronienia porwanemu przez nich samolotowi francuskiemu 
z grupą Żydów na pokładzie. Izraelczycy odbili zakładników w brawu-
rowej akcji (m.in. też dzięki znajomości lotniska, które wcześniej roz-
budowywali), co przeszło do historii pod nazwą „Operacja Entebbe”27.

Także w latach 70. i 80. XX w., mimo braku oficjalnych stosunków 
dyplomatycznych, Izrael był obecny i aktywny w Afryce28. Utrzymy-

22 World Jewish Population, http://www.simpletoremember.com/vitals/w 
orld-jewish-population.htm [27.07.2013].

23 Por. np. http://www.jewishvirtuallibrary.org/jsource/Judaism/jewpop.
html [18.05.2013].

24 Ibidem; South African Settlers – Jewish, http://www.geni.com/projects/
South-African-Settlers-Jewish/9736 [27.07.2013].

25 Por. np. A. Buda, Idi Amin, rzeźnik z Ugandy, http://www.psz.pl/
tekst-29317/Agata-Buda-Idi-Amin-rzeznik-z-Ugandy [22.07.2013].

26 http://simplyappalling.blogspot.com/2007/01/israel-involved-in-idi-a-
mins-rise-to.html [27.07.2013].

27 Por. np.: 1976: Israelis rescue Entebbe hostages, http://news.bbc.co.uk/
onthisday/hi/dates/stories/july/4/newsid_2786000/2786967.stm [22.07.2013].

28 O. Ojo, op. cit., s. 55–80.
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wał „biura interesów”, m.in. w Kenii, Ghanie, Togo i na Wybrzeżu Ko-
ści Słoniowej. Współpracował blisko, np. z Nigerią poprzez izraelskie 
przedsiębiorstwa. Wielu Afrykanów szkoliło się w Izraelu, choć dzia-
łalność MASHAV-u wobec Afryki została zminimalizowana29. Jak 
wspomniano wcześniej stosunki dwustronne nie przekładały się jed-
nak na poparcie na forum międzynarodowym. W 1975 r. aż 19 państw 
Afryki zagłosowało za rezolucja nr 3379 Zgromadzenia Ogólnego ONZ 
uznającą syjonizm za formę rasizmu30. Warto jednak też podkreślić, 
że aż 16 z nich wstrzymało się, a 5 była przeciwna (Wybrzeże Kości 
Słoniowej, Liberia, Malawi, Suazi i RPA)31.

Trzeci etap w stosunkach Izraela z Afryką Subsaharyjską obej-
muje lata 80. i 90. XX w., kiedy nastąpiło stopniowe przywracanie 
stosunków dyplomatycznych. Po pokoju z Egiptem i oddaniu Syna-
ju w 1982 r. zniknął oficjalny pretekst do ich ograniczenia. W dodat-
ku Afryka rozczarowana niewystarczającym wsparciem ze strony 
Arabów i państw bloku wschodniego z rozrzewnieniem wspomina-
ła bezinteresowność izraelskiego MASHAV-u. Nastąpiło coraz po-
wszechniej obserwowane zniechęcenie wywrotową działalnością płk. 
M. Kadafiego. Poza tym Izrael, mimo bliskich związków, zdystanso-
wał się wobec reżimu apartheidowskiego: w 1987 r. przyłączył się do 
sankcji przeciw RPA, co zresztą sprawiło, że po 1994 r. stosunki z no-
wym reżimem pozostały poprawne32.

Wydaje się, że współcześnie (po 2001 r.) można byłoby wyodrębnić 
kolejny etap (lub może podetap trzeciego wyróżnionego przez A. Odeda). 
Charakteryzuje się on ożywieniem relacji izraelsko-afrykańskich, co 
w dużym stopniu ma związek z tzw. globalną wojną z terroryzmem, 
w której Izrael kierując się własnym interesem bezpieczeństwa wspiera 
Stany Zjednoczone. W literaturze można nawet spotkać opinię o „second 
coming” („powtórnym przyjściu”) Izraela w Afryce, czyli o kolejnym wy-

29 A. Oded, op. cit., s. 136.
30 http://daccess-dds-ny.un.org/doc/RESOLUTION/GEN/NR0/000/92/

IMG/NR000092.pdf?OpenElement [22.07.2013].
31 A. Oded, op. cit.
32 Shalom Africa. Israel’s second coming, http://www.theafricareport.

com/North-Africa/shalom-africa-israels-second-coming.html [18.05.2013].
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jątkowym ożywieniu zainteresowania regionem33. Można uznać nawet, 
iż Czarny Ląd odgrywa coraz istotniejszą rolę w polityce izraelskiej. 
Przede wszystkim wynika to ze względów geopolitycznych, jednak 
warto zauważyć, że od początku XXI w. szybko rośnie też wymiana 
handlowa, choć nie stanowi ona najważniejszego czynnika obecności 
izraelskiej w regionie34. W 2008 r. było to ponad 2 mld USD, z czego 
połowa przypadała na RPA (w 2000 r. – tylko 700 tys. USD)35. Rozwi-
ja się współpraca ekonomiczna w dziedzinie komunikacji, komputery-
zacji, infrastruktury. Rośnie izraelska sprzedaż broni do Afryki – wie-
le firm izraelskich jest zainteresowana współpracą w tej dziedzinie36.

Obecnie Izrael utrzymuje stosunki dyplomatyczne z ponad 40 pań-
stwami (czyli większą grupą niż podczas „złotych lat” – tj. przed 1973 r.)37. 
Relacje te są jednak zupełnie innego rodzaju. Na pierwszym planie znaj-
dują się strategiczne interesy państwa żydowskiego (szkolenia i do-
radztwo wojskowe wymierzone przeciwko wspólnym wrogom – czyli 
budowanie zaplecza dla izraelskich interesów bezpieczeństwa) oraz pry-
watni żydowscy przedsiębiorcy38 (ożywiony handel artykułami rolny-
mi, technologiami informatycznymi, bronią, kamieniami szlachetny-

33 Ibidem.
34 A. Oded, op. cit., s. 139–140.
35 Trudno też podać konkretne dane, bo znaczna część tego handlu jest 

poza statystykami państw regionu, zob.: Shalom Africa…, op. cit.
36 Według analizy SIPRI w latach 2006–2010 Izrael był odpowiedzialny 

za transfer mniej niż 1% najczęściej używanej broni na tym obszarze (zwłasz-
cza do Nigerii, Kamerunu, Czadu, Gwinei Równikowej, Lesotho, Rwandy, Se-
szeli, RPA i Ugandy). Jednak jego użyteczność militarna dla Czarnej Aryki 
była większa niż wskazywały na to liczby. Brakuje informacji nt. dostaw broni 
małego kalibru [tzw. SALW – small arms and light weapons) eksportowanej 
do Afryki, a także innego uzbrojenia oraz nt. innej pomocy wojskowej, m.in. 
wysyłanych doradców wojskowych i organizowanych szkoleń, zob.: S. T. We-
zeman, Israeli arms transfers to Sub-Saharan Africa, „SIPRI Background 
Paper” October 2011, http://books.sipri.org/product_info?c_product_id=432 
[23.07.2013].

37 Israel diplomatic missions abroad, http://mfa.gov.il/MFA/Consular-
Services/Pages/default.aspx [19.05.2013].

38 Shalom Africa…, op. cit.
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mi)39, a nie romantyczny izraelski prometeizm tamtego okresu. Widać 
to np. po ograniczeniu liczby ambasad w Czarnej Afryce do zaledwie 
10, a także zamykaniu ich w państwach, które pozostały wierne Izra-
elowi nawet w najtrudniejszych latach, jak np. Malawi. Warto jed-
nak podkreślić, iż Afrykanie grają na dwa fronty – na forum mię-
dzynarodowym często opowiadają się za Arabami, eksponują wątek 
palestyński potępiając Izrael, jednocześnie rozwijają dobre kontakty 
dwustronne z tym państwem, licząc na jego pomoc w kwestiach we-
wnętrznych40.

O wzroście znaczenia Afryki w polityce Izraela w ostatnich latach 
świadczy m.in. podróż ministra spraw zagranicznych Avigdora Lieber-
mana do Etiopii, Kenii, Nigerii, Ghany i Ugandy we wrześniu 2009 r.41. 
Była to pierwsza wizyta tak wysokiego szczebla od ponad 30 lat42. Ob-
serwatorzy zwracają jednak uwagę na brak jasnej strategii „państwa ży-
dowskiego” wobec tego regionu – dużą rolę odgrywa sektor prywatny, 
który np. finansuje wizyty afrykańskich dygnitarzy w Izraelu43. Mówi się 
o „prywatyzacji” i „personalizacji” polityki afrykańskiej Izraela, co sięga 
korzeniami lat 70. XX w., kiedy to agenci Mossadu, eksperci militarni 
i potentaci finansowi – którzy działali na rzecz Izraela, ale także mieli 
na uwadze własne korzyści – zastąpili dyplomatów jako pośredników 
w relacjach z politykami afrykańskimi44. Również MASHAV odgrywa 
dziś rolę drugorzędną w stosunku do różnych organizacji pomocowych 
mocarstw – nie prowadzi już samodzielnej polityki, choć współpracuje 
z nimi wspierając Afrykanów45.

39 Pojawiły się nawet oskarżenia o udział w nielegalnym handlu diamen-
tami, które Izrael stanowczo odrzuca, zob.: Izrael sprzedaje krwawe diamen-
ty?, http://www.rp.pl/artykul/384928.html [19.05.2013].

40 A.Oded, op. cit., s. 139.
41 Por. http://www.mfa.gov.il/MFA/PressRoom/2009/Pages/FM_Liberma 

n_visit_Africa_1-Sep-2009.aspx [25.07.2013].
42 Shalom Africa…, op. cit.
43 Ibidem.
44 Ibidem.
45 A. Oded, op. cit., s. 139.
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Bezpieczeństwo Izraela 
i „wojna z terroryzmem” w Afryce

W literaturze często można spotkać się z opinią, że Izrael w zasadzie 
nie ma polityki zagranicznej – a jedynie politykę bezpieczeństwa46. Mó-
wi się nawet o izraelskiej „religii bezpieczeństwa”, co ma obrazować 
znaczenie tej kategorii w życiu społeczno-politycznym47. Jest w tym 
stwierdzeniu sporo prawdy, jeśli weźmiemy pod uwagę, że państwo 
to wciąż postrzega siebie jako wyjątkowo zagrożone. Wciąż pozostaje 
w stanie wojny z niektórymi państwami arabskimi, jednak jest znie-
nawidzone przez całą tę nację – jako jej najzagorzalszy wróg. Od lat 
70. XX w. ma też przeciw sobie świat muzułmański, skupiony w obec-
nej Organizacji Współpracy Islamskiej (tworzy ją 57 państw, w tym aż 
20 z Afryki Subsaharyjskiej)48. Wśród decydentów izraelskich istnieją 
poważne obawy o rozprzestrzenianie wśród wrogów broni masowego 
rażenia (zwłaszcza broni chemicznej w przypadku Syrii czy jądrowej 
w przypadku Iranu), która może posłużyć do zniszczenia Izraela.

Jak się wydaje, problem nie dotyczy jednak głównie zagrożenia 
militarnego. Izrael jest państwem wyjątkowo zabezpieczonym na ta-
ki wypadek: posiada systemy antyrakietowe obejmujące całe teryto-
rium państwa oraz najnowocześniejsze uzbrojenie. Jego granic strze-
że wysoko wykwalifikowana, powszechna armia z zazwyczaj wysokim 
morale. Państwo przeznacza na obronę znaczną część dochodu naro-
dowego, a dodatkowym zabezpieczeniem pozostaje sojusz ze Stanami 
Zjednoczonymi oraz uznanie za element strategii obronnej uderze-

46 Por. C. Jones, The Foreign Policy of Israel, w: R. Hinnebusch, A. Ehte-
shami (eds.), The Foreign Policies of Middle East States, London 2002, s. 115. 
Por. też A. M. Solarz, Podziały wśród społeczności żydowskiej i problemy bez-
pieczeństwa Izraela, „Wschodnioznawstwo” 2012, s. 129.

47 Ibidem. 
48 Są to: Gwinea, Mali, Mauretania, Niger, Senegal, Sudan, Somalia, 

Gabon, Gambia, Gwinea Bissau, Uganda, Burkina Faso, Kamerun, Komory, 
Dżibuti, Benin, Nigeria, Mozambik, Togo, Wybrzeże Kości Słoniowej oraz ja-
ko obserwator także Republika Środkowoafrykańska.
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nia wyprzedzające49. Wreszcie Izrael posiada strategiczną broń jądro-
wą, gdyż – jak twierdzą decydenci – „Izrael nie może sobie pozwolić 
na przegranie żadnej wojny”50. Akcent jest zatem położony na pre-
wencję. Problemem jest nośne propagandowo hasło „delegitymizacji” 
Izraela czyli uznania go za powstałe nielegalnie i nie mające prawa 
do istnienia na obszarze Bliskiego Wschodu. Zdaniem Izraelczyków, 
delegitymizacja to jeden z trzech komponentów „nowego antysemi-
tyzmu”, który w zasadzie można utożsamić z pojęciem ukutym już 
w końcu lat 40. XX w. – antysyjonizmem. Z kolei, antysyjonizm to nic 
innego, jak nowa postać odwiecznej niechęci do Żydów, która prze-
chodziła kolejne etapy: antymozaizmu, antyżydowskości, antysemi-
tyzmu, antysyjonizmu – Izrael jest obecnie „Żydem społeczności mię-
dzynarodowej”51.

Podejmując się próby umiejscowienia sytuacja bezpieczeństwa 
Izraela w początkach XXI w. w kontekście afrykańskim warto pod-
kreślić żywe wśród Izraelczyków przekonanie o toczącej się III woj-
nie światowej52, przez którą rozumieją oni tzw. wojnę z terroryzmem. 
W konflikcie tym biorą udział zwłaszcza Stany Zjednoczone i Wielka 
Brytania oraz inne państwa, natomiast Rosja i Chiny pozostają obo-
jętne53. Izrael walczy w pierwszej linii (Strefa Gazy, Iran, Hezbollah), 
ale także w inny, mniej spektakularny sposób na obszarach peryferyj-
nych, których także dotyczy ten konflikt. Takim miejscem jest m.in. 
Czarna Afryka.

Warto zwrócić uwagę na wizję polityczną Benjamina Netanjahu, 
która została „przelana na papier” i opublikowana najpierw w 1995 r., 

49 Zob. B. Balcerowicz, Siły zbrojne w stanie pokoju, kryzysu i wojny, 
Warszawa 2010, s. 92–95.

50 Por. J. Bury, System bezpieczeństwa narodowego Izraela, „Stosunki 
Międzynarodowe – International Relations” 2010, nr 1–2, s. 165.

51 L. Poliakov, Zamiast zakończenia, w: L. Polakov (red.), Historia anty-
semityzmu 1945–1993, Kraków 2010, s. 390–391.

52 Szewach Weiss: mamy III wojnę światową; http://www.wprost.pl/ar/39 
9403/Szewach-Weiss-mamy-III-wojne-swiatowa/?pg=1; http://wiadomosci.on 
et.pl/swiat/szewach-weiss-w-ostatnich-latach-toczy-sie-iii-woj,1,5514314, 
wiadomosc.html [17.05.2013].

53 Ibidem.
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a następnie, jako wyjątkowo aktualna, w 2001 r. (tuż po 11 września)54. 
Zdaniem obecnego premiera Izraela świat jest podzielony na dwa wro-
gie sobie obozy: demokratyczny, oświecony i nowoczesny oraz autory-
tarny, średniowieczny, ciemny, który walczy z Izraelem i wspiera mu-
zułmański terroryzm55. Według George’a Shultza, sekretarza stanu 
w administracji Ronalda Reagana, teorie B. Netanjahu z przełomu lat 
70 i 80. (założył on wtedy instytut analizujący teorie i praktyki zwal-
czania terroryzmu – A.M.S) „w znacznej mierze ukształtowały ame-
rykańską wizję międzynarodowego terroryzmu”. Dlatego do obecnie 
Biały Dom „milczy lub przemawia półgłosem po kolejnych kontrower-
syjnych ruchach Netanjahu, bo wychodzi z założenia, że ‘Bibi (od Be-
niamina –A.M.S.) wie lepiej, jak radzić sobie z terrorystami”56.

Wpływ Izraela na politykę USA widać wyraźnie – np. ekipa Geo-
rge’a Busha juniora realizowała założenie B. Netanjahu mówiąc o tym, 
że „nie ma międzynarodowego terroryzmu bez wspierających go su-
werennych państw”57 – i w konkluzji – już na poziomie tego wsparcia 
trzeba z nim walczyć. Wrogiem stają się zatem kraje zdefiniowane ja-
ko wspierające terroryzm czyli Iran, Irak, talibański Afganistan, Auto-
nomia Jasera Arafata i wiele innych reżimów arabskich, np. w Suda-
nie. Stawka jest wysoka – jest nią przetrwanie zachodniej cywilizacji. 
B. Netanjahu twierdzi: „żołnierze zbrojnego islamu nienawidzą Zacho-
du nie ze względu na Izrael, ale raczej Izraela ze względu na Zachód”. 
Uważają oni „państwo żydowskie” za „wyspę wartości zachodniej de-
mokracji w muzułmańsko-arabskim morzu despotyzmu”58.

54 B. Netanyahu, Fighting Terrorism. How Democracies Can Defeat the 
International Terrorist Network, New York 2001. Por. też: PM Netanyahu 
addresses UN General Assembly, http://www.mfa.gov.il/mfa/pressroom/2012/
pages/pm-netanyahu-addresses-un-27-sep-2012.aspx [17.05.2013].

55 Premier B. Netanjahu mówił o tym m.in. podczas swojego wystąpienia 
na forum ONZ w Nowym Jorku, we wrześniu 2012 r. Por. http://www.mfa.
gov.il/mfa/pressroom/2012/pages/pm-netanyahu-addresses-un-27-sep-2012.
aspx [27.07.2013].

56 R. Frister, Decydent, http://www.polityka.pl/swiat/analizy/1533965,2,b 
eniamin-netanjahu-znow-zatrzesie-bliskim-wschodem.read [17.05.2013].

57 B. Netanjahu, op. cit., s. XIII.
58 Ibidem, s. XVII.
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W tym kontekście należałoby widzieć reakcję Izraela na inter-
wencję Francji w Mali ze stycznia 2013 r. („Operacja Serwal”). Polity-
cy żydowscy wyrażali przekonanie, że Francuzi działają „tak jak po-
winni” (czyli inaczej niż podczas wojny domowej na Wybrzeżu Kości 
Słowniowej dwa lata wcześniej, kiedy to prezydent Nicolas Sarkozy 
wspierał muzułmańskiego prezydenta Allasane’a Ouattara przeciw-
ko popieranemu przez Izrael chrześcijaninowi Laurentowi Gbagbo)59. 
Dzięki ich interwencji udało się powstrzymać budowę państwa terro-
rystów muzułmańskich. Jeśli jednak Paryż dostrzega swoje interesy 
bezpieczeństwa wiele tysięcy kilometrów z dala od swoich granic, to 
tym bardziej powinien rozumieć sytuację Izraela, który musi walczyć 
z terroryzmem na terytorium swego państwa lub bezpośrednio u swo-
ich granic, m.in. w Strefie Gazy i Libanie. Powinien zatem powrócić 
do polityki wspierania „państwa żydowskiego” przeciwko fundamen-
talistom islamskim na forum międzynarodowym, a nie do potępiania 
go za działania, które sam także podejmuje60.

W tym kontekście (zwłaszcza skomplikowanej sytuacji w Somalii) 
trzeba też oceniać relacje Izraela z Etiopią – tradycyjnie dobre, nieza-
leżnie od reżimu, który tam rządzi61. Ważnym wydarzeniem w relacjach 
dwustronnych była „Operacja Mojżesz” z lat 80. XX w. oraz „Operacja 
Salomon” z lat 90., kiedy to przetransportowano do Izraela w sumie 
ok. 30 tys. czarnoskórych Żydów etiopskich określanych jako Bejt Isra-

59 E. Navon, Op-Ed: Mali is a Diplomatic Opportunity for Israel, http://
www.israelnationalnews.com/Articles/Article.aspx/12865#.UZV1DsoUiZQ 
[16.05.2013]. Zdaniem badacza BESA: „France’s military intervention aga-
inst Mali Islamists provides Israel with an opportunity to improve its rela-
tions with France and restore ties with Africa’s non-Arab Muslim countries, 
a chance that must be seized by Israel’s next foreign minister”.

60 Przedstawiciel Izraela w ONZ powiedział w 2013 r.: „Nie popełniajmy 
błędów: należy pochwalić francuskie pryncypialne podejście. Prosimy tylko, 
aby Francja i wszystkie kraje wspierające dzisiaj jej zasadnicze podejście, 
wsparły Izrael jutro, kiedy będzie on zwalczał islamski terroryzm na swoich 
granicach”, zob.: Israel at UN: Mali Threatens France? Gaza’s in our Living 
Room, http://www.israelnationalnews.com/News/News.aspx/164510#.UZbG-
7coUiZQ [17.05.2013].

61 Choć trzeba pamiętać, iż były różne chwile w tych stosunkach, zob.: 
M. G. Bard, The Evolution of Israel’s Africa Policy, http://www.jewishvirtual-
library.org/jsource/Politics/africa.html [16.05.2013].
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el lub Falasze. Zdaniem niektórych badaczy, relacje z Etiopią stanowią 
najważniejszy atut (obok tradycyjnie dobrych stosunków gospodar-
czych i pomocowych Izraela z regionem) w konfrontacji z przeciwni-
kami Izraela w Afryce62. W kontekście sytuacji w Somalii i Sudanie 
niezwykle ważna dla Izraela jest także Kenia63 oraz Tanzania64. W re-
gionie Rogu Afryki coraz śmielej operuje bowiem Iran, który z jednej 
strony zabezpiecza się przed piractwem somalijskim w pobliżu Bab al.-
-Mandeb – w Zatoce Adeńskiej i na Morzu Czerwonym; z drugiej jak 
się przypuszcza – tym szlakiem, zwłaszcza przez Erytreę (od 2008 r. 
wiadomo, że ma bazę w Assab), transportuje broń m.in. do Strefy Gazy 
i Sudanu (Izrael kilkakrotnie bombardował transporty i fabryki bro-
ni w tym regionie, np. w październiku 2012 r.)65. Można zatem powie-
dzieć, że Róg Afryki, a szerzej Afryka Wschodnia i Sudan, są miejscem 
starcia Izraela z Iranem wspierającym organizacje wrogie Izraelowi, tj. 
Hamas czy Hezbollah.

Hezbollah w Afryce. Stosunki Izraela 
z Sudanem Południowym

Zdaniem izraelskich decydentów za szczególnie niebezpieczne na-
leży uznać umacnianie się afrykańskiej sieci, powiązanej z Iranem, 
libańskiej „Partii Boga”66. Hezbollah, którego zbrojne ramię zostało 
w lipcu 2013 r. przez Unię Europejską uznane za organizację terro-
rystyczną67, uczestniczy w stosunkach międzynarodowych próbując 

62 Ibidem.
63 E. Navon, op. cit.
64 Por. Afryka Wschodnia – pole bitwy dla Izraela i Iranu, http://wolna-

ludzkosc.pl/pl/ps-polityka/ps-polityka-swiat/item/15168-afryka-wschodnia-
-pole-bitwy-dla-izraela-i-iranu?tmpl=component&print=1 [18.05.2013].

65 Ibidem.
66 B. Weinthal, Analysis: The rise of Hezbollah in Africa, „The Jerusalem 

Post” 11.07.2013, http://www.jpost.com/International/The-rise-of-Hezbollah-
-in-Africa-319512 [22.07.2013].

67 Hezbollah na liście organizacji terrorystycznych, http://www.rp.pl/
artykul/2,1031938-Hezbollah-na-liscie-organizacji-terrorystycznych-.html 
[27.07.2013].

Czarna Afryka w izraelskiej polityce bezpieczeństwa



238

w różny sposób pozyskać fundusze na swoją antyizraelską działal-
ność. Organizację tę można uznać za podmiot „hybrydowy” – z jed-
nej strony wykazuje cechy uczestnika transnarodowego, z drugiej 
subpaństwowego68. Czarna Afryka jest obszarem wyjątkowo dogod-
nym dla funkcjonowania Hezbollahu: słabość struktur państwowych 
oraz brak egzekwowania prawa pozwala na budowanie zaplecza fi-
nansowego („pranie brudnych pieniędzy”, zbieranie opłat na organiza-
cję przez osoby do tego wyznaczone, czy czerpanie zysku z nielegalne-
go handlu, np. „krwawymi diamentami” z Demokratycznej Republiki 
Konga, Sierra Leone czy Liberii) oraz personalnego (werbowanie no-
wych członków najczęściej wśród libańskich, szyickich emigrantów)69. 
Coraz częściej dochodzi też do kontaktów między Hezbollahem a sie-
cią organizacji powiązanych z Al-Kaidą w Afryce, zwłaszcza w stre-
fie Sahelu. Budzi to poważne obawy Izraela i zwiększa jego zainte-
resowanie sytuacją w Czarnej Afryce. Szczególnie niebezpieczne 
dla Izraela są powiązania „Partii Boga” z wrogim wobec niego Ira-
nem i wsparcie, jakie to ostatnie państwo udziela swojemu popleczni-
kowi. W coraz większym stopniu to właśnie Czarna Afryka staje się 
miejscem kontaktów obu podmiotów70, co budzi duże zaniepokojenie 
izraelskich polityków. Dotyczy to zarówno Sahelu i północnej Nigerii 
oraz innych państw Zachodniej Afryki71, ale także wspomnianego 
wschodniego pasa – od Rogu Afryki do Kenii i Tanzanii72.

68 R. Ożarowski, Hezbollah w stosunkach międzynarodowych na Bliskim 
Wschodzie, Gdańsk 2011, s. 27.

69 Ibidem, s. 175.
70 http://www.haaretz.com/news/features/.premium-1.530327 [25.07.2013]; 

Hezbollah a new danger to Africa, http://www.theisraelproject.org/site/apps/
nlnet/content3.aspx?c=ewJXKcOUJlIaG&b=7712197&ct=11632997#.UfG-
SyW1Zj1U [25.07.2013].

71 Wśród państw afrykańskich najwięcej środków na swoją działalność 
Hezbollah otrzymuje od mieszkańców Wybrzeża Kości Słoniowej, co ma zwią-
zek z obecnością w tym państwie licznej grupy szyitów bliskiej ideowo „Partii 
Boga”. Na drugim miejscu znajduje się Senegal, gdzie mieszka ok. 30 tys. libań-
skich imigrantów. Kolejni najwięksi sponsorzy to: Sierra Leone, Benin, Liberia, 
Gwinea, Nigeria, Sudan i Demokratyczna Republika Konga, za: R. Ożarowski, 
op. cit., s. 175–176. 

72 C. Wege, Hizballah in Africa, http://www.terrorismanalysts.com/pt/
index.php/pot/article/view/wege-hizballah-in-africa/html [27.07.2013].
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Także z punktu widzenia zwalczania libańskiej „Partii Boga”, ale 
też szerzej ograniczania wpływów Iranu w Afryce i eliminowania wro-
gów „państwa żydowskiego” powstanie Sudanu Południowego należy 
uznać za wydarzenie bardzo pomyślne dla Izraela. Państwo to zresztą 
od lat wspierało partyzantkę południowosudańską, a od 1983 r. SPLA 
(Ludową Armię Wyzwolenia Sudanu – obecnie regularną armię Su-
danu Południowego), dzięki czemu Chartum nigdy nie przyłączył się 
na większą skalę do wojen przeciw Izraelowi73. W dniu ogłoszenia nie-
podległości Sudanu Południowego w wielu miejscach powiewały flagi 
izraelskie74. Zdaniem badaczy, mało które państwo cieszy się tam ta-
ką popularnością jak Izrael. Niedawno władze Sudanu Południowe-
go poinformowały, że podpisały porozumienie z szeregiem naftowych 

73 Dla sudańskich powstańców stosunki z Izraelem były ważne m.in. 
ze względu na przychylność Stanów Zjednoczonych. Z kolei Żydzi dostrzegali 
wśród nich wrogów swoich wrogów, zwłaszcza reżimu islamistów z Chartu-
mu. Korzyści były zatem obustronne. Obserwatorzy zwracają uwagę na aspekt 
gospodarczy wzajemnych relacji: „[…] Tel Awiw stał się jednym z najważniej-
szych partnerów Południowego Sudanu. Teraz przerodzi się to w pieniądz. Jak 
donosi dziennik „Haaretz”, izraelska linia El Al w tym roku otworzy połączenia 
lotnicze ze stolicą Południa, Dżubą. Spółki z Izraela mają także plan wybudo-
wania luksusowego kompleksu hotelowego nad Nilem. Na sudańskim rynku za-
częły już działać izraelskie firmy maklerskie. Izraelczycy pomagają przyszłemu 
państwu również znaleźć innych sojuszników. Niedawno tamtejsze media ujaw-
niły, że ważny wysłannik Kremla, Michaił Margiełow, przez tydzień rozmawiał 
w Tel Awiwie z Salvą Kiirem, prezydentem Południowego Sudanu. Dyskutowali 
o rosyjskim poparciu dla samej secesji, ale i sudańskiej ropie. Chociaż Południe 
posiada jej ogromne złoża, praktycznie cała infrastruktura – rafinerie, pompy, 
jedyny ropociąg – znajduje się na terytorium Północy. Żeby uruchomić nieza-
leżne od Chartumu wydobycie, potrzeba gigantycznych inwestycji. Rosyjskich 
potentatów naftowych stać na to. I w przeciwieństwie do równie chętnych Chiń-
czyków, Rosjanie nie kupowali w przeszłości ropy od człowieka, który zrównał 
Południowy Sudan z ziemią – Omara al-Baszira, tyrana z Północy”, zob.: Izra-
el, Rosja i… Sudan Południowy, http://bliznyswiata.bloog.pl/id,328884148,ti 
tle,Izrael-Rosja-i-Sudan-Poludniowy,index.html?ticaid=6109b3 [18.05.2013]. 
Por. także: Izrael przymierza się do ropy z Południowego Sudanu, http://izrael.
org.il/news/3108-izrael-przymierza-sie-do-ropy-z-poludniowego-sudanu.html 
[18.05.2013].

74 Co łączy Sudan Północny i Izrael?, http://sudaninfo.wordpress.com/20 
12/03/06/co-laczy-sudan-polnocny-i-izrael/ [18.05.2013].
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firm z Izraela, co ma stanowić „strategiczne przedsięwzięcie” łączące 
państwo żydowskie z tym bogatym w ropę krajem wschodnioafrykań-
skim75. Po ogłoszeniu niepodległości w lipcu 2011 r. nowe państwo za-
deklarowało ku zdziwieniu kokietującego je świata arabskiego, że ma 
zamiar otworzyć ambasadę w Jerozolimie76. Tel Awiw przewiduje, że 
powstanie nowego państwa w Afryce osłabi wpływy Iranu w rejonie 
Morza Czerwonego, jak i przetnie szlaki przerzutu broni, która płynie 
z irańskiego portu Bandar Abbas do Sudanu i stamtąd przerzucana 
jest drogą lądową do Strefy Gazy. Dla Izraela ma to ogromne znacze-
nie strategiczne.

Warto zwrócić uwagę na jeszcze inny aspekt stosunków Izraela 
z państwami Czarnej Afryki w kontekście bezpieczeństwa, w tym tak-
że z Sudanem Południowym, a mianowicie kwestię imigracji. Niektó-
rzy dostrzegają nawet paradoksalne pod tym względem związki „pań-
stwa żydowskiego” z Sudanem Północnym77. Bezpieczeństwo Izraela 
poza przetrwaniem jako suwerennej jednostki geopolitycznej zakłada 
także przetrwanie tego państwa jako jednostki „żydowskiej”. Pewne 
zdziwienie mogła wzbudzić wiadomość o wydalaniu od czerwca 2012 r. 
przez Izrael do Sudanu Południowego, a więc wkrótce po jego powsta-
niu, nielegalnych imigrantów z tego obszaru (tak samo jak czynił rów-
nież Sudan Północny). Dla uważnych obserwatorów sceny politycznej 
i procesów społeczno-politycznych w Izraelu – nie powinno to być jed-
nak żadnym zaskoczeniem78. Był to ważny element także w kampanii 
wyborczej w 2013 r.79. W Izraelu, jak się uważa, mieszka ok. 60 tys. 

75 Izrael przymierza się do ropy z Południowego Sudanu, op. cit.
76 D. Pipes, South Sudan, Israel’s New Ally, http://www.danielpipes.org/ 

10486/south-sudan-israel-allies [27.07.2013].
77 Co łączy Sudan Północny…, op. cit.
78 Izrael: rozpoczęły się deportacje nielegalnych imigrantów z Sudanu Po-

łudniowego, http://wiadomosci.onet.pl/swiat/izrael-rozpoczely-sie-deportacje-
-nielegalnych-imig,1,5163458,wiadomosc.html [19.05.2013]. Por. też Israel 
PM: illegal African immigrants threaten identity of Jewish state, http://www.
guardian.co.uk/world/2012/may/20/israel-netanyahu-african-immigrants-je-
wish [18.05.2013].

79 Por. http://www.telegraph.co.uk/news/worldnews/middleeast/israel/98 
14151/Israel-election-Benjamin-Netanyahu-ally-would-welcome-Naftali- 
Bennett-into-the-fold.html [27.07.2013].
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nielegalnych imigrantów z Afryki. W większości są oni pozbawieni 
możliwości powrotu ze względu na grożące im niebezpieczeństwo (Su-
dan, Erytrea). Jednak grupie ok. 1,5 tys. Sudańczyków Południowych 
zdaniem sądu izraelskiego obecnie już nic nie grozi80, mogą więc zo-
stać oni odesłani. Trudno oprzeć się wrażeniu, że również kwestia mi-
grantów była istotnym bodźcem do wsparcia południowosudańskiej 
niepodległości.

Stosunki Izraela z państwami Afryki Subsaharyjskiej przechodzi-
ły zatem różne etapy, zawsze najważniejszy był ich strategiczno-po-
lityczny wymiar, związany z geopolityką. Obecnie w polityce izrael-
skiej chodzi przede wszystkim o powstrzymanie rozbudowy zaplecza 
w słabych wewnętrznie państwach afrykańskich dla ugrupowań wro-
gich Izraelowi. Czarna Afryka staje się w coraz większym stopniu 
miejscem starcia ze wspierającym te organizacje Iranem.
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BLACK AFRICA IN THE ISRAELI 
SECURITY POLICY

SUMMARY
Keywords: Black Africa, Sub-Saharan Africa, Israel, security policy, foreign 

policy, terrorism

Israel’s relations with the states of the Sub-Saharan Africa have 
passed the various stages since 1950. One of the most important di-
mension is their strategic and political aspects, associated with geo-
politics. Currently in Israeli policy towards the region the most im-
portant is stopping development facilities for groups hostile to Israel. 
Black Africa is becoming increasingly place for Israeli showdown 
with Iran that supporting these organizations. Now it is even said 
about “second coming” of Israel in Africa.
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