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Стаття присвячена висвітленню еволюції відносин між Ізраїлем та Угандою 
на протязі від їх становлення в середині 1950-х рр. по наш час. Виділено та 
охарактеризовано етапи розвитку відносин, проаналізовано головні форми реалізації 
співробітництва у політичній, економічній, культурній та військовій сферах. 
Висвітлено причини розриву зв’язків в 1972 р. та їх відновлення у 1984 р. З’ясовано 
характер взаємовідносин на сучасному етапі та означено перспективи їх подальшого 
розвитку. 

Ключові слова: ізраїльсько-угандійські взаємовідносини, військове співробітництво, 
Машав, програми технічної допомоги, антитерористичні програми. 

 
Статья посвящена истории развития взаимоотношений между Израилем и 

Угандой на протяжении периода середины 50-х гг. ХХ в. – первого десятилетия 
ХХI века. Выделены и охарактеризованы этапы развития отношений, проанализи-
рованы главные формы реализации сотрудничества в политической, экономической, 
культурной и военной сферах. Освещены причины разрыва отношений в 1972 г. и 
их последующего восстановления в 1984 г. Охарактеризованы взаимоотношения 
на современном этапе и определены перспективы их дальнейшего развития. 

Ключевые слова: израильско-угандийские отношения, военное сотрудничество, 
Машав, программы технической помощи, антитеррористические программы. 

 
The article is devoted to the history of relations between Israel and Uganda during the 

period of mid 50’s twentieth century – the first decade of the twenty-first century. Isolated 
and characterized the stages of development of relations, reviewed the main forms of 
implementation of cooperation in political, economic, cultural and military fields. Highlights 
the reasons for the break in relations in 1972, and subsequent recovery in 1984, 
characterized the relationship at this stage and identify the prospects for their further 
development. 

Key words: Israeli-Ugandan relations, military cooperation, Mashav, technical support 
programs, anti-terrorism programs. 

 
 
Період другої половини 1950-х – початку 1960-х 

рр. став часом активного налагодження відносин 
між Ізраїлем та країнами Тропічної Африки. Цей 
процес був обумовлений низкою чинників полі-
тичного, ідеологічного, економічного та військового 
характеру. Головна увага ізраїльської дипломатії на 
початку 1960-х рр. була прикута до країн Східної 
Африки, які завдяки своєму вигідному географічному 
розташуванню мали змогу допомогти Ізраїлю у 
захисті морських шляхів через Червоне море. 
Ключове положення серед цих країн мала Уганда. 

Метою даної статті є аналіз еволюції ізраїльсько-
угандійських відносин в період від їх становлення 
до початку ХХІ століття. Окремі аспекти зазначеної 
проблеми знайшли висвітлення в історичній літе-
ратурі: військово-політичну складову відносин в 
період 1960-х – початку 1990-х рр. вивчали Д. К. По-
номарьов, Д. Петерс, Б. Бейт-Халламі, М. Лофч, 
І. В. Рижов, А. С. Поспєлов; економічну сторону 

питання розглянуто в публікаціях М. Алпана [1]. 
Однак поза межами цих досліджень залишився цілий 
ряд питань, що стосуються політичних, диплома-
тичних сторін відносин, стосунків в сфері культури 
та реалізації гуманітарних проектів, аналізу взаємо-
відносин на сучасному етапі. 

Одним із стратегічних партнерів Ізраїлю в Тро-
пічній Африці на початку 1960-х рр. стала Уганда. 
Попри те, що незалежність ця британська колонія 
отримала лише 9 жовтня 1962 р., вже наприкінці 
1950-х рр. ізраїльтяни розпочали активну діяльність 
по встановленню перших контактів з угандійськими 
лідерами. Про те, що на той момент ізраїльтяни 
знали про Уганду зовсім небагато, свідчить кур-
йозний інцидент: на початку 1960 р. МЗС Ізраїлю 
отримало телеграму з австрійської секції Міжнародної 
Конфедерації вільних профспілок (МКВП), в якій 
йшлося про те, що угандійській лідер Мілтон Оботе, 
який знаходиться з візитом у Австрії, висловив 
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бажання відвідати Ізраїль. Отримавши позитивну 
відповідь, зазначена особа приїхала до Ізраїлю, 
тиждень гостювала, за участю цієї людини було 
проведено низку зустрічей з ізраїльськими поса-
довцями, на яких обговорювались питання перспек-
тивних напрямів розвитку ізраїльсько-угандійських 
відносин. Згодом з’ясувалось, що ця людина була 
самозванцем, який використовував ім’я М. Оботе 
для того, щоб «побачити світ» [2]. 

У 1961 р. до країн Східної Африки було 
направлено ізраїльського дипломата Арьє Одеда. 
В ході поїздки Угандою йому вдалося встановити 
контакт з Юсуфом Луле. Налагодження стосунків 
з цією людиною було виключно важливим для ізра-
їльтян: Ю. Луле був однією з ключових політичних 
фігур Уганди, впродовж 1954-1961 рр. він обіймав 
посаду міністра сільського розвитку, соціального 
розвитку та освіти в колоніальному уряді, в 1961-
1962 рр. очолював комісію державної служби, яка 
здійснювала підбір та розстановку кадрів державної 
та місцевої адміністрації, а багато років потому, в 
квітні 1979 р. Ю. Луле очолив Уганду, ставши її 
президентом (хоча й ненадовго – вже у червні того 
ж року Ю. Луле пішов з посади, передавши її Годфрі 
Бінайсі). 

За запрошенням ізраїльтян, переданому через 
Ю. Луле, 2 вересня 1962 р., незадовго до прого-
лошення незалежності Уганди, до Ізраїлю з метою 
проведення переговорів з ізраїльським керівництвом 
приїхав – на цей раз справжній – М. Оботе. 
Зацікавленість М. Оботе у встановленні відносин 
була обумовлена, за його думкою, необхідністю 
поступового звільнення Уганди від британської 
залежності в усіх сферах – економічній, адміні-
стративній, військовій. Під час візиту сторони 
обговорили питання можливого співробітництва у 
сільськогосподарській і військовій галузях та у 
сфері забезпечення державної безпеки. Остання 
проблема особливо турбувала як угандійців, так і 
ізраїльтян, що ставили перед собою мету «вилучення» 
Уганди із ланцюга ворожих до Ізраїлю держав – 
Єгипту та Судану. Збройні сили Судану, в якому 
йшла запекла громадянська війна між ісламською 
Північчю та Півднем, населеним племенами, що 
сповідували християнство та місцеві релігії, доволі 
часто здійснювали рейди на територію північної 
Уганди, знищуючи населення цілих поселень. Ізраїль 
був зацікавлений у створенні в Уганді плацдарму для 
підтримки боротьби південно-суданських сепара-
тистів, що ставили собі за мету відділення від 
арабської частини Судану та створення незалежної 
держави. Це, безумовно, відволікло б частину 
суданських, а можливо і єгипетських військ. Уганда, 
зі свого боку, розраховувала на широку ізраїльську 
військову допомогу, оскільки була надто слабка у 
протистоянні з Суданом і її незалежності загрожу-
вала серйозна небезпека. 

2 жовтня 1962 р. на святкування Дня незалежності 
Уганди Ізраїль прислав представницьку делегацію, 
яку очолював міністр праці Ігаль Аллон. Виступаючи 
на урочистому мітингу, І. Аллон привітав народ 

Уганди із здобуттям свободи та запевнив у ізра-
їльський підтримці, зокрема – оголосив про виділення 
150 стипендій для громадян Уганди, що висловлять 
бажання навчатися в ізраїльських навчальних закла-
дах [3]. 

Невдовзі в Кампалі відкрилось ізраїльське по-
сольство, а вже у лютому 1963 р. країну відвідала 
ізраїльська делегація на чолі з міністром закордонних 
справ Голдою Меір. 4 лютого 1963 р. між Угандою 
та Ізраїлем було підписано Угоду про технічну 
кооперацію, в якій закріплювалось взаємне бажання 
сторін розвивати співробітництво в таких галузях 
як сільське господарство, охорона здоров’я, профе-
сійно-технічна освіта, інфраструктура та послуги 
наземного, морського і повітряного транспорту, 
експлуатація природних та промислових ресурсів і 
програми освіти та виховання молоді. Ізраїльська 
сторона зобов’язалася виділяти, в міру свої можли-
востей, стипендії для угандійських студентів та 
надавати експертів, викладачів, консультантів, ква-
ліфікованих робітників та технічний персонал для 
реалізації програм, передбачених угодою [4]. В 
1968 р. між країнами було укладено договір про 
розвиток відносин у сфері культури [5]. На кінець 
1960-х – початок 1970-х рр. Уганда стала найбільшим 
торговельним партнером Ізраїлю з-поміж країн 
Східної Африки. Зокрема, загальний обсяг ізра-
їльського експорту до Уганди в 1970 р. становив 
5 613 тис. дол. США, в 1971 р. вона зросла до 
7 958 тис., в 1972 р., внаслідок погіршення політичної 
ситуації, – 3 095 тис. дол. США. Показники імпорту 
були значно меншими, однак вони були найбіль-
шими з-поміж країн Тропічної Африки, зокрема, 
на 1970 р. Уганда отримувала ізраїльської продукції 
на 2 136 тис. дол. США. Проте впродовж наступних 
років обсяги імпорту скоротилися до 1 321 тис. в 
1971 р. і 283 тис. дол. США в 1972 р. [6]. 

Попри те, що співробітництво між країнами 
охоплювало різні сфери, найбільш інтенсивно воно 
розвивалося у військовій галузі. З липня 1963 р. 
ізраїльтяни направили до Уганди групу військових 
консультантів, у завдання яких входила професійна 
підготовка та навчання угандійської піхоти, загонів 
парашутистів, броньованого корпусу та військово-
повітряних сил. Крім того, було організовано курси в 
Уганді та Ізраїлі для підготовки фахівців в області 
розвідки та забезпечення безпеки [7]. Арабські 
джерела неодноразово звинувачували Ізраїль в тому, 
що той мав свій власний військово-повітряний 
контингент, який базувався на півночі Уганди і був 
розташований таким чином, щоб у разі необхідності 
мати змогу атакувати суданські та – потенційно – і 
єгипетські війська. Також, за інформацією єгиптян, 
ізраїльтяни за посередництвом угандійців направляли 
військових радників та обладнання у південні райони 
Судану, територію Анья-Анья [8]. Єгипет, Судан, 
Лівія та інші арабські країни посилили тиск на 
М. Оботе, вимагаючи повного припинення стосунків 
з Ізраїлем, але – на той час – безуспішно. В 
середині червня 1966 р., під час візиту до Уганди 
ізраїльського прем’єр-міністра Л. Ешколя, М. Оботе 
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висловив надію на продовження та поглиблення 
ізраїльсько-угандійських взаємовідносин в усіх 
сферах та від імені угандійського народу виразив 
Ізраїлю особливу подяку за важливу допомогу [9]. 

Проте з часом відносини між країнами почали 
погіршуватись. Після перевороту 1966 р. проти 
короля Мутеси ІІ правління М. Оботе все більше 
перетворюється на диктаторський режим, на вищі 
державні та військові посади призначаються пред-
ставники племені ланго – рідного племені М. Оботе. 
Це викликало гостре невдоволення інших племінних 
груп, зокрема – племені каква, вихідцем із якого 
був Іді Амін. Використавши невдоволення політикою 
М. Оботе, в січні 1971 р. І. Амін здійснив військовий 
переворот та усунув М. Оботе від влади. 

М. Оботе публічно звинуватив ізраїльтян у до-
помозі І. Аміну. Підстав для такого звинувачення 
було декілька. По-перше, в 1965 р. І. Амін проходив 
в Ізраїлі військовий курс, навчання він не завершив, 
проте «крильця» парашутиста, зважаючи на те, що 
він був посадовцем високого рівня, отримав. З часу 
навчання в Ізраїлі у І. Аміна склалися доволі близькі 
стосунки з головою ізраїльської військової місії в 
Уганді полковником Барухом Бар-Левом. Серед 
ізраїльських військових І. Амін мав репутацію 
«друга Ізраїлю». По-друге, в останні місяці перед 
усуненням від влади М. Оботе все більш наполегливо 
виступав проти допомоги повстанцям Південного 
Судану. І. Амін, навпаки, підтримував розширення 
допомоги суданцям. Врахування цих обставин дозво-
лило висунути припущення щодо зацікавленості та 
причетності Ізраїлю до перевороту 1971 р. Офіційний 
Ізраїль всі звинувачення подібного роду заперечив. 
Зокрема, посол Ізраїлю в Уганді Арьє Одед наголосив 
на тому, що всім ізраїльським військовим консуль-
тантам було дано чіткі вказівки утримуватись від 
будь-якої діяльності, яка б могла розцінюватись як 
втручання у внутрішні справи країни перебування. 
За його словами, переворот І. Аміна став неспо-
діванкою і для Б. Бар-Лева, і для ізраїльського МЗС 
[10]. Деякі дослідники, зокрема М. Лофч, також 
схиляються до думки, що причиною перевороту 
1971 р. стали міжособистісні неприязні відносини 
між М. Оботе та І. Аміном, який боявся втратити 
посаду та суспільне положення, свободу, а можливо – 
і життя [11]. Фактом залишається те, що протягом 
лютого 1971 р. відносини між новим режимом та 
Ізраїлем характеризуються різким пожвавленням. 
Ізраїльські військові, за цілковитої підтримки І. Аміна, 
плекали великі плани щодо сприяння появі між 
Угандою та Суданом буферної держави. 

Через декілька місяців після перевороту І. Амін 
схвально відізвався про діяльність ізраїльських 
експертів та висловив надію на розширення відносин 
з Ізраїлем [12]. Саме Ізраїль став першою країною, 
до якої новий керівник Уганди завітав в якості 
президента у липні 1971 р. Після переговорів, у 
яких з ізраїльської сторони брали участь прем’єр-
міністр Г. Меір, міністр іноземних справ А. Ебан 
та міністр оборони М. Даян, сторони оприлюднили 
комюніке, в якому підкреслювалась обоюдна 

зацікавленість у поглибленні та розширенні взаємо-
відносин. Під час візиту І. Амін запевнив ізраїльтян, 
що за його правління Уганда більш активно, ніж 
при М. Оботе, буде підтримувати Ізраїль в ООН та 
ОАЄ та висловив бажання негайно відкрити посоль-
ство Уганди в Єрусалимі. 

Під час зустрічі було скоректовано плани розробки 
водних джерел у напівпустельному північному 
районі Уганди Карамойя, скасовані М. Оботе неза-
довго до усунення його від влади. Невдовзі після 
повернення з Ізраїлю, у серпні 1971 р. під час 
бесіди з ізраїльським представником І. Амін висловив 
своє бажання «бачити пустелю Карамойя такою ж 
зеленою, як і Єрусалим» [13]. Пожвавились відносини 
у військовій сфері, кількість ізраїльських воєнних 
радників у середині 1971 р. коливалась від 50 до 
70 осіб. Уганда отримала літаки «Фуга», почались 
масовані поставки зброї. Невдовзі Ізраїль розпочав 
будівництво нового аеродрому на півночі Уганди, 
на кордоні з Суданом, який був набагато більшим, 
ніж збудований до того аеродром в Аруа. 

Але, починаючи з другої половини 1971 р. 
стосунки між державами почали погіршуватись. 
Витрати І. Аміна на військові цілі стали непосильним 
тягарем для угандійської економіки, попри значне 
розширення ізраїльських програм технічної допомоги, 
керівник Уганди вимагав все більше і більше, але 
раз за разом отримував від Єрусалима негативні 
відповіді. Серед головних причин, що привели до 
погіршення відносин була відмова Ізраїлю підтри-
мати І. Аміна в його боротьбі проти Кенії та 
Танзанії. Прем’єр-міністр Г. Меір, пояснюючи жур-
налістам у жовтні 1972 р. причини погіршення 
відносин з Угандою, розповіла про свою бесіду з 
І. Аміном під час його перебування в Єрусалимі у 
липні 1971 р. За словами Г. Меір, тоді І. Амін хотів 
отримати від неї декілька «Фантомів» [14]. Г. Меір 
пояснила І. Аміну, що Ізраїль «Фантомів» не ви-
робляє, він їх купує у США і взагалі «Фантоми» – 
це «не те, що можна просто купувати та продавати». 
На питання Г. Меір, для чого І. Аміну потрібні 
винищувачі, той відповів, що хоче застосувати їх 
проти Танзанії. Отримавши відмову, І. Амін заявив, 
що йому терміново потрібні 10 млн фунтів стерлінгів. 
У цьому проханні угандійському керівнику також 
було відмовлено, що стало для І. Аміна приводом 
для образи. Згадуючи ту розмову, Г. Меір у спогадах 
пише про своє переконання в тому, що І. Амін «був 
просто божевільним» [15]. 

На початок 1972 р. Уганда була винна Ізраїлю 
декілька десятків мільйонів доларів США за постав-
лену зброю та здійснені роботи. І. Амін звернувся 
до ізраїльського керівництва з проханням про ска-
сування боргу, а отримавши негативну відповідь, 
почав шукати альтернативні джерела допомоги. У 
січні 1972 р. він направив свого міністра освіти, 
мусульманина за віросповіданням Абу Бекера 
Мейанья до Каїра [16]. А. Садат, пославшись на 
складне фінансове становище країни внаслідок 
постійних збройних конфліктів з Ізраїлем, у допомозі 
відмовив, проте порадив звернутись до Муамара 
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Каддафі. В Каїрі обома високопосадовцями було 
проголошено спільну заяву, яка засуджувала політику 
Ізраїлю щодо Єгипту. Ізраїльський посланник в 
Уганді Даніель Лаор висловив І. Аміну протест у 
зв’язку із каїрською заявою, проте той пояснив, що 
заява міністра відображає лише його особисту думку 
і не є офіційною позицією Уганди, яка продовжує 
залишатись дружньою до Ізраїлю державою. Але 
вже у лютому 1972 р. у Тріполі відбулась особиста 
зустріч І. Аміна та М. Каддафі. Лівійський лідер 
пообіцяв І. Аміну допомогу в обмін на повний 
розрив будь-яких відносин із Ізраїлем. 13 лютого 
1972 р. було оприлюднено спільну заяву обох 
керівників, в якій підкреслювалось їх бажання в 
подальшому ґрунтувати свої дії на основі ідей 
ісламу та висловлювалась підтримка загально-
арабської боротьби проти сіонізму та імперіалізму 
задля звільнення захоплених Ізраїлем територій та 
здійснення прав палестинців на повернення до 
своєї землі і своїх домівок. Через декілька днів 
після повернення І. Аміна, до Уганди прибула 
представницька лівійська делегація, в результаті 
переговорів якої з керівництвом Уганди було 
підписано низку договорів про співробітництво у 
різноманітних сферах [17]. 

28 лютого 1972 р., після від’їзду лівійської 
делегації, ізраїльського посла Д. Лаора було запро-
шено до І. Аміна, який звинуватив ізраїльтян у 
грубому втручанні у внутрішні справи Уганди. 
Через місяць, 23 березня 1972 р., угандійським 
керівництвом було оголошено про припинення дії 
військових угод з Ізраїлем і висунуто вимогу до 
ізраїльських військових радників негайно залишити 
територію Уганди. 

30 березня 1972 р. посольство Ізраїлю в Уганді 
було оголошено зачиненим, а дипломатичні відно-
сини – розірваними. Приводом для такого кроку 
стала заява угандійської сторони про підготовку 
Ізраїлем таємного загону в кількості 700 осіб для 
повалення режиму І. Аміна [18]. Таким чином, Уганда 
стала другою із країн Тропічної Африки після 
Гвінеї, і першою серед країн Східної Африки, які 
оголосили про офіційний розрив дипломатичних 
відносин з Ізраїлем. У вересні 1972 р. президент І. 
Амін послав телеграму на ім’я Генерального секре-
таря ООН Курта Вальдхайма (копії – прем’єр-
міністру Ізраїлю та керівнику ОВП Ясиру Арафату), 
в якій схвально оцінив терористичний акт по зни-
щенню ізраїльських спортсменів – учасників Олім-
пійських ігор у Мюнхені [19]. В 1974 р. Уганда 
приєдналася до Організації Ісламська конференція 
(ОІК), політика якої з самого початку діяльності 
цієї організації (її було створено у вересні 1969 р.) 
носила безкомпромісний протиізраїльський характер. 

Особливої напруги відносини між країнами 
досягли після проведення на початку липня 1976 р. 
спецпідрозділами Армії Оброни Ізраїлю операції 
по визволенню 105-х заручників – пасажирів літака 
компанії «Ейр Франс», який здійснив посадку в 
аеропорту Ентеббе, неподалік столиці Уганди Кам-
пали. Уряд Уганди (через представника в ООН, 

міністра закордонних справ країни Джума Оріса 
Абдаллу) офіційно звернувся до Ради Безпеки 
ООН з вимогою засудити «агресію сіоністського 
Ізраїлю проти суверенітету та територіальної ціліс-
ності Уганди». 9 липня 1976 р. Д. О. Абдалла, 
виступаючи на засіданні РБ ООН, заявив, що «з 
боку сіоністського Ізраїлю – знаряддя імперіалізму – 
було вторгнення в Уганду, в результаті чого він 
знову довів свою відданість варварству та бандитизму. 
В результаті абсолютно неприхованого акту агресії 
проти Уганди сіоністи вбили угандійців… та нанесли 
величезних збитків власності Уганди». Представника 
Уганди підтримали представник Мавританії Ель-
Хассен, представник Мавританії і голова ОАЄ (з 
липня 1976 р.) сер Гарольд Уолтер, Ойоно – 
представник Об’єднаної Республіки Камерун та 
Кіхья (Лівія). У промові на засіданні РБ ООН від 9 
липня 1976 р. Д. О. Абдалла заперечив чутки щодо 
лояльного ставлення керівництва Уганди до бойо-
виків, що захопили літак, і заявив, що його країна 
«надала всю можливу допомогу та гостинність 
заручникам. Відповіддю на цей гуманний жест стало 
«вторгнення збройних сил Ізраїлю на суверенну 
територію Уганди». Позицію Уганди підтримали 
Мавританія, яка в той час головувала в Організації 
Африканської Єдності (ОАЄ) і СРСР, представник 
якого Харламов охарактеризував дії Ізраїлю як 
«безпрецедентну агресію проти Уганди». Попри те, 
що офіційно РБ ООН не прийняв резолюції, яка б 
засуджувала дії Ізраїлю, однак Генеральний секретар 
ООН К. Вальдхайм заявив, що ізраїльський рейд 
«представляє собою серйозне порушення націо-
нального суверенітету Уганди – країни-члена ООН», 
однак в той же час він заявив, що рішуче «засуджує 
акт міжнародного тероризму, який породжує багато 
питань гуманітарного, морального, правового та 
політичного характеру, для яких в сьогоднішній 
час немає загально узгоджених норм або рішень» 
[20]. На початок 1984 р. Уганда (поряд із Анголою, 
Мозамбіком, Танзанією, Беніном, Конго (Браззавіль) 
та Малі) не мала з Ізраїлем жодних офіційних 
контактів. 

Стосунки, які було розірвано в березні 1972 р., 
відновилися лише за 22 роки, у липні 1994 р. В 
1996 р. в Уганді було реалізовано декілька спільних 
ізраїльсько-нідерландських гуманітарних проектів 
(за участі Машав – Департаменту міжнародного 
співробітництва МЗС Ізраїлю та уряду Нідерландів) 
в сфері впровадження гуманітарних програм та 
програм технічної допомоги. У 1996-1997 рр. Машав 
відкрив навчально-демонстраційні ферми у селищах 
Кібвезі (Кенія), Шибані (Свазіленд) та в провінції 
Ятта (Кенія). На базі останньої було відкрито 
регіональний сільськогосподарський центр, у 1996 р. 
перша група слухачів, що представляли Кенію, 
Танзанію, Уганду, Ефіопію, Замбію та Свазіленд, 
під керівництвом ізраїльських експертів почали 
освоювати інноваційні технології вирощування 
сільськогосподарських культур. Того ж року в Дакарі 
під егідою Машав та ЮНЕСКО було проведено 
семінар з питань протидії опустелюванню, в роботі 
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якого взяли участь вчені Ізраїлю, США, країн Західної 
Європи та 40 африканських держав, в тому числі – 
Уганди. Вже на початок ХХІ ст. ізраїльськими 
спеціалістами було реалізовано в Уганді 84 довго- 
та короткострокових програм в таких областях як 
медицина, сільське господарство та підготовка квалі-
фікованого персоналу для промисловості, органів 
місцевого та регіонального управління і закладів 
освіти [21]. 

На якісно новий рівень взаємовідносини вийшли 
у 2003 р. 13-18 січня 2003 р. президент (з 29 грудня 
1986 р.) Уганди Йовері Мусевені здійснив перший 
за більш ніж три десятиліття державний візит до 
Ізраїлю (останній перед тим подібний візит такого 
рівня було здійснено у липні 1971 р. Іді Аміном). В 
ході візиту відбулись переговори між Й. Мусевені, 
прем’єр-міністром Ізраїлю Аріелєм Шароном та 
міністром закордонних справ Біньяміном Нетаньяху. 
А. Шарон привітав Й. Мусевені за його «тверду 
позицію по відношенню до проблеми боротьби з 
глобальним тероризмом», ізраїльтяни заявили, що 
вони «з великою прихильністю віднеслися до 
ініціатив президента Уганди щодо пошуку мирного 
врегулювання арабо-ізраїльського конфлікту». Прези-
дент Й. Мусевені закликав до укріплення та розши-
рення економічного співробітництва між країнами 
та запросив ізраїльських інвесторів до Уганди. В 
ході візиту було підписано угоду, що стосується 
регулювання відносин в області торгівлі та інвестицій. 

Крім переговорів на вищому рівні, делегація 
Уганди, до складу якої входили державний міністр 
з питань оборони Рут Накабірва, секретар з питань 
оброни Габіндад Мусоке та інші високопосадовці, 
що представляли міністерства оборони та іноземних 
справ, провела переговори з представниками від-
повідних ізраїльських міністерств. Ізраїльський посол 
в Кенії (та за сумісництвом – представник Ізраїлю 
в Уганді, попередник нинішнього посла Яакова 
Кейдара) Яаков Амітай повідомив, що під час 
переговорів сторони «обговорили поточну ситуацію 
у відносинах між країнами, ситуацію в регіоні та 
співробітництво в галузі боротьби з тероризмом». 

Особливий наголос сторони зробили на розробці 
планів скоординованої боротьби з тероризмом. 
Уганда впродовж останніх десятиліть все частіше 
стикається з терористичними актами на своїй 
території: головним чином, непокоєння угандійців 
викликає активність бойовиків т. зв. Армії опору 
Господа (Lord’s Resistance Army) та організації 
аль-Шабаб: Уганда, яка разом з Бурунді є основними 
країнами, що надають війська для миротворчої місії 
Африканського Союзу в Сомалі, неодноразово 
ставала об’єктом терористичних атак опозиційної 
до сомалійського уряду аль-Шабаб. Останнім часом 
угандійські лідери розглядають дії даних організацій 
через призму дій палестинців по відношенню до 
влади Ізраїлю. Позиція керівництва Уганди в палес-
тинському питанні завжди була однозначною. Уган-
дійський уряд підтримував (і підтримує сьогодні) 
вимоги палестинців в їх боротьбі за створення власної 
держави, однак якщо до 2003 р. ця підтримка була 

беззаперечною і повною, то з 2003 р. угандійська 
сторона змінила акценти. Як заявив радник прези-
дента Й. Мусевені Онапіто Екомолоіт, «палестинці 
можуть мати законні претензії, однак Уганда не 
схвалює методи, за допомогою яких вони відстоюють 
свої права… Ви можете бути борцем за свободу, 
але при цьому не бути терористом» [13]. Виходячи 
з цього, Уганда, яка є членом РБ ООН (була обрана 
в 2009 р. строком на два роки), активно сприяє 
переговорному процесу між сторонами палестино-
ізраїльського конфлікту. Як заявив представник 
МЗС Уганди Дж. Б. Онен, «Уганда зацікавлена у 
стабілізації ситуації на Близькому Сході, тому вона 
підтримує відносини з усіма сторонами конфлікту». 
20 липня 2004 р., коли на обговорення ГА ООН 
було винесене питання щодо будівництва Ізраїлем 
захисної стіни на Східному березі річки Йордан, 
делегація Уганди, несподівано для багатьох, під-
тримала ізраїльську позицію в цьому питанні [22]. 

Питання розвитку двосторонніх відносин обго-
ворювались під час візиту до Уганди міністра 
закордонних справ, заступника прем’єр-міністра 
Ізраїлю Авігдора Лібермана, який відвідав Уганду 
у вересні 2009 р. Метою візиту А. Лібермана (крім 
Уганди, в ході турне ізраїльська делегація також 
відвідала Ефіопію, Кенію, Нігерію та Гану) стала 
«активізація політичних та економічних відносин» 
[23]. Про важливість для Ізраїлю розвитку цього 
вектору зовнішньої політики свідчить представниць-
кий склад ізраїльської делегації: в поїздці А. Лі-
бермана супроводжували вищі посадові особи – 
представники МЗС, міністерств фінансів і оборони, 
Ради національної безпеки, а також – бізнесмени, 
що представляли такі галузі як енергетика, сільське 
господарство, судноплавство, водопостачання, роз-
виток інфраструктури, хімічна промисловість, ін-
дустрія безпеки, ЗМІ [24]. 

У травні 2010 р. Ізраїль заявив, що готовий 
запропонувати технічну допомогу африканським 
країнам в таких областях, як боротьба з опусте-
люванням, управління водними ресурсами, іригація 
та впровадження інноваційних технологій в галузі 
сільського господарства. В інтерв’ю агентству Рейтер 
міністр сільського господарства та розвитку сільських 
районів Ізраїлю Шалом Шімхон заявив про те, що 
«Ізраїль є країною, якій вдалося підкорити пустелю, 
сьогодні… більше 50 % експорту країни припадає 
на продукцію, що вирощена у посушливій зоні… 
Ми приходимо до Африки не для того, щоб 
експлуатувати природні ресурси, але для того, щоб 
поділитися новими технологіями та досвідом для 
успішного розвитку африканських країн» [25]. 
Відзначимо, що сьогодні для країн Африканського 
континенту – і Уганда не є виключенням – проблема 
підвищення продуктивності сільського господарства 
стоїть надзвичайно гостро. Хвиля соціальних про-
тестів, що піднялась під час продовольчої кризи 
2008 р. досі не спадає; посуха, що охопила більшість 
регіонів Африки, вже викликала різке зростання цін. 
На кінець 2010 р. у більш ніж 30 країнах регіону 
було зафіксовано збільшення соціальних безпорядків 
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та акцій протесту. Це стало однією із головних 
причин схвальної реакції угандійського керівництва 
щодо ізраїльських пропозицій. На сьогодні ізраїльські 
компанії активно працюють на угандійському ринку 
в таких секторах як сільське господарство, будів-
ництво, розвиток інфраструктури та управління 
водними ресурсами. У лютому 2010 р. голова 
Африканського відділу МЗС Ізраїлю Яаков Ревах 
заявив, що офіційний Ізраїль розглядає Уганду в 
якості дружньої держави і стратегічного партнера 
та підтвердив, що ізраїльський уряд планує значне 
розширення кількості спільних програм та еконо-
мічних проектів [26]. 

Таким чином сьогодні, як і півстоліття тому, 
ізраїльське керівництво, виходячи із міркувань 
військово-стратегічного характеру, необхідності 
забезпечення національної безпеки, розглядає спів-

робітництво з Угандою в якості одного із пріори-
тетних завдань зовнішньої політики країни. Особливої 
актуальності цей альянс набуває в контексті різкої 
дестабілізації політичної ситуації у Північній Африці 
та Близькосхідному регіоні, яка спостерігається на 
протязі останніх місяців. Великі перспективи має 
розвиток економічного співробітництва, зокрема – 
в галузі впровадження новітніх технологій в сферах 
сільського господарства та телекомунікацій. Проте 
на сьогодні в угандійському суспільстві існує доволі 
сильна опозиція, яка піддає гострій критиці політику 
діючого президента Й. Мусевені, в тому числі – 
його відносини із Ізраїлем у військовій сфері та 
сфері безпеки. В разі приходу до влади нових 
політичних сил, ізраїльсько-угандійські стосунки 
можуть зазнати кардинальних змін. 
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