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كما هو معروف، تتميز العالقات 
اإلسرائيلية ـــــ اإلثيوبية بتشعب 
موضوعاتها،  وتــــعــــدد  أطــــرهــــا 
األمر الذي يعكس تنّوع املصالح 
الــــطــــرفــــن، الذي  بــــن  املـــتـــبـــادلـــة 
جـــاء بــفــعــل إرث تــاريــخــي يرجع 
املاضي.  الــقــرن  خمسينيات  الــى 
هــــذا فـــي الـــوقـــت الـــــذي تــظــل فيه 
العربي  والصراع  واملياه  الفاالشا  يهود  مسألة 
ـــــــــــــ اإلســرائــيــلــي هـــي الــتــي تــتــبــادر إلــــى األذهان 
عندما تثار العالقة التي تربط تل أبيب بأديس 
ـــــ  العالقة اإلسرائيلية   

ّ
أن الرغم من  أبابا. وعلى 

اإلثيوبية هي عالقة عادية، طبيعية في بعض 
 بــالــنــســبــة إلـــى إسرائيل 

ّ
ــهــا تــعــد

ّ
جــوانــبــهــا، فــإن

ه 
ّ
فإن مــراقــبــن  وبحسب  واســتــراتــيــجــيــة.  حيوية 

ال يــزال يــدور جدل كبير بشأن العالقة الثنائية 
ـــــ اإلثــيــوبــيــة، منذ أكــثــر مــن نصف  اإلســرائــيــلــيــة 
قـــــرن، حــيــث شـــهـــدت الــعــالقــة صـــعـــودًا وهبوطًا 
وأجواًء من الهدوء والفتور مع النظام اإلثيوبي 
اإلسرائيلّين  املسؤولن  زيـــارات   

ّ
أن إال  الحالي، 

املتتالية الى إثيوبيا أعطت هذه العالقات زخمًا 
وأبعادًا جديدة أعادتها الى عهدها الطبيعي.

مميزات إثيوبيا في العيون اإلسرائيلية 
لــعــل أهــــّم مـــا يــمــيــز إثــيــوبــيــا ويــجــعــلــهــا مقبولة 
 هناك 

ً
ة. أّوال

ّ
فــي الــفــلــك اإلســرائــيــلــي عــوامــل عــــد

 العالقة 
ّ

االدعـــــاءات اإلســرائــيــلــيــة الــتــي تــقــول إن
مع إثيوبيا ترجع الى القرن الثالث قبل امليالد. 
 ابــن سيدنا سليمان 

ّ
وتــزعــم هــذه االدعــــاءات أن

هو مؤسس  بلقيس  امللكة  زوجته  من  »منليك« 

الحبشة التي كانت تسمى »ماكدا«. وتضيف هذه 
 قومية »امهرا« التي ينتمي إليها 

ّ
االدعــاءات إن

األباطرة األحباش وآخرهم »هيالسيالسي« هي 
من ساللة سيدنا سليمان.

الـــذي يمّيز  الــوضــع االستراتيجي  ثــانــيــًا، هــنــاك 
إثيوبيا. فهي غنية باملوارد الطبيعية، إذ يجري 
فــي أراضــيــهــا الــعــديــد مــن األنــهــار )أبــــاي، تكازا، 
 الى 

ً
بــــــاراد، أمــــــودو، اواشــــــو، أتــشــيــلــي(، إضـــافـــة

ل مخزونًا مائيًا 
ّ
بحيرة »تانا« العظمى التي تمث

 لنهر النيل.
ً
هائال

ثــالــثــًا، تــتــمــّيــز إثــيــوبــيــا بــغــنــى املـــــوارد املعدنية 
 
ً
الــتــي تــخــدم الــصــنــاعــات اإلســرائــيــلــيــة، وخاصة

 الــــى مـــعـــادن الذهب 
ً
الــعــســكــريــة مــنــهــا، إضــــافــــة

واملاس والفضة.
إليها إسرائيل  التي تطمح  أهــم األهــداف  رابعًا، 
مــن وراء وجــودهــا فــي إثــيــوبــيــا هــو الــرغــبــة في 
الحصول على مياه نهر النيل، إذ تسيطر اديس 
أبــابــا على اكثر مــن 80 فــي املئة مــن مياه النهر 

التي تنبع من أراضيها.
فــأطــمــاع إســرائــيــل فــي مــيــاه نــهــر الــنــيــل قديمة. 

وتؤدي
 تل أبيب دورًا غير مباشر في صــراع املياه بن 
الكبير  نــفــوذهــا   

ً
مــســتــغــلــة الــنــيــل،  حــــوض  دول 

مــعــروف، فقد قامت هذه  إثيوبيا. وكما هو  في 
األخـــيـــرة بــبــنــاء عـــدد مــن الـــســـدود الــكــبــيــرة على 
نــهــر الــنــيــل بــهــدف حــجــز مــيــاهــه لـــري املــزيــد من 
أراضيها وتحويلها إلى مناطق صالحة للزراعة. 
االنفجار  مـــشـــاكـــل  مـــواجـــهـــة  بـــذلـــك  وتــســتــطــيــع 
األماكن  مــــن  املـــهـــاجـــريـــن  وتــــوطــــن  الـــســـكـــانـــي، 
الـــســـنـــوات األخيرة،  بــاملــجــاعــة خــــالل  املــنــكــوبــة 

وتوليد الطاقة الكهربائية من هذه السدود، وال 
 إثيوبيا تعاني أزمة اقتصادية ال تزال 

ّ
سّيما أن

ترزح تحت وطأتها منذ سنوات.
كذلك حاولت إسرائيل استخدام إثيوبيا للضغط 
عــلــى مــصــر مـــن خــــالل شـــن الـــحـــمـــالت املتكررة 
النيل.  مــيــاه  مــن  فــي حصتها  للتشكيك  ضــدهــا 
 التهديد ببناء ســدود إثيوبية 

ّ
ووصــل ذلــك حــد

املياه  كمية  من شأنها خفض  التي  النيل،  على 
 البحيرات 

ّ
التي تصل الى األراضي املصرية، ألن

 املنبع 
ّ

املــوجــودة على األراضــــي اإلثــيــوبــيــة تــعــد
تأتي  النهر  مياه  ومعظم  النيل،  ملياه  الرئيسي 
 

ّ
من هضبة الحبشة. ووفــق بعض املراقبن، فإن
إســرائــيــل أقــنــعــت الــقــيــادة اإلثــيــوبــيــة بموضوع 
ومشروعات  الــــــســــــدود،  مـــــن  مـــجـــمـــوعـــة  إقـــــامـــــة 
لــلــري عــلــى هــضــاب الــحــبــشــة، وبــإنــشــاء عشرات 
الــكــيــلــومــتــرات مـــن األراضـــــــي الـــزراعـــيـــة، بحجة 
تحقيق أكبر استفادة ممكنة من مياه النيل، التي 
تتسبب بفيضانات. وأقنعتها أيضًا باستخدام 
هذه املياه لتوليد الطاقة الكهربائية، األمر الذي 
يأتي بمثابة تهديد لرصيد مصر في مياه النيل، 
 مشروعات الري والكهرباء 

ّ
وبالتالي تهديد لكل

والزراعة على امتداد الوادي، ودلتا مصر.
ى التنّوع العرقي واللغوي والثقافي 

ّ
خامسًا، أد

التغلغل  وســـائـــل  فـــي  أســـاســـيـــًا  دورًا  والـــديـــنـــي 
اإلســـرائـــيـــلـــي داخـــــل دولـــــة إثـــيـــوبـــيـــا. وهــــو دور 
يستند الى إثارة النزعات ونشر الفوضى وعدم 
االستقرار، تمهيدًا لفتح الطريق أمام املساعدات 
اإلســرائــيــلــيــة وتــجــارة الــســالح والــســيــطــرة على 

الثروات.
ســادســًا، تــرســل إســرائــيــل مبعوثن وخــبــراء في 

العالقات اإلسرائيلــية ــ اإلثيوبية  ومحاصرة األمن القومي العربي
خالد وليد محمود*

 إثيوبيا تمتاز 
ّ

اع القرار اإلسرائيلي على أن
ّ
ثمة إجماع لدى النخبة وصن

 إثيوبيا 
ّ

بميزات سياسية وجغرافية وعسكرية ــ أمنية فريدة من نوعها. تعد
نفسها قلعة في محيط إسالمي ال يزال يموج بالصراعات، واألزمات، وال يزال 

يواجه أنماطًا عديدة من العنف واألزمات املتعددة، ما يجعلها املفتاح 
األمثل للتغلغل في أفريقيا. يعجب ذلك اإلسرائيلّيني، الذين يرونها نقطة 

انطالق لطعن األمن القومي العربي

إلى جانب المياه، تتمّيز 
إثيوبيا بغنى الموارد 

المعدنية التي تخدم 
الصناعات اإلسرائيلية، 

وخاصًة العسكرية منها

رأي

وائل عبد الفتاح

عن  طويلة  منذ سنوات  هذا  العربية  املجتمعات  بعبع. عرفت  إسرائيل 
ها تبقى فقط، 

ّ
لكن امل��ق��اوم��ة،  أج���ل  م��ن  أن��ظ��م��ة تبقى  ب��روب��اغ��ن��دا  ط��ري��ق 

امل��ص��ري أوص��ل��ت فكرة  النظام  ف��ي  ف��ي شعوبها. عقول مهمة  وت��ق��اوم 
هجوم سمك  وراء  ها 

ّ
بأن إسرائيل  اتهمت  األق��ص��ى.  م��داه��ا  ال��ى  البعبع 

السخرية  آث��ار  تبرير  الشيخ.  السائحني في منتجع ش��رم  القرش على 
والضحك العالي، وضمت إليه الناس في الشوارع مسؤولية إسرائيل عن 
العواصف الباردة وانهيار البيوت تحت املطر في اإلسكندرية والصعيد. 
وضّموا إليه مسؤوليتها ربما عن الخناقات الزوجية وارتفاع األسعار 
 الى درجة أعجزت الشخص العادي عن االعتراض 

ً
يوميًا ارتفاعًا مذهال

عليه.
العمرانية األخيرة بني  ب��أّن فتنة  النظام سّربت  النّيرة في  العقول  نفس 
األقباط واألمن، من صنع املوساد الذي اعترف رئيسه بأّن جهازه يعمل 
في الدول الصديقة قبل العدّوة. برهان حاسم لم يثر هذه املرة سخرية، 

ه أطفأ النار الخائفة من اشتعال حرب أهلية في مصر.
ّ
لكن

الحرب ليست محتملة. األق��رب هو مزيد من االحتقان ونقاط اشتعال 
متناثرة تعّبر عن شق طولي في املجتمع املصري على أساس طائفي. 
بل حصاد  استخبارات،  ليس وعيًا متسّربًا من جهاز  بالتأكيد  وه��ذا 
عشوائية.  ره��ن  املجتمع  وتركت  النظام  بأمن  اهتمت  طويلة  سياسات 
عشوائية هي الرد املباشر على خطة أنانية مفرطة، اختطفت بها النخبة 
املختارة مساحات صنعت منها مستعمرات ثراء، تحيطها أحزمة بؤس 

مخيفة.
خريطة لم يصنعها »املوساد«، بل سياسات الخطف وما يسمى »النهب 

...«، ويختلف أصحاب التسميات على ترتيب النهب، الثالث أو الرابع.
كبيرة  بشرائح  ألقت  وسياسات،  بقوانني  محمّي  م، 

ّ
منظ »ن��ه��ب..«  ه 

ّ
لكن

قوته  خطوط  يرتب  وحيدًا  املجتمع  وتركت  املستعمرات  خطوط  خلف 
وضعفه على أساس روابط وانتماءات صغيرة وقديمة.

مجتمع قابل لالشتعال، وفي أّي لحظة يمكن أن تتحول معركة صغيرة 
الى »حرب« على أساس طائفي، أو عائلي، أو بني منطقة وجارتها. بذور 
دول��ة مركزية  أس��اس في  ها بال 

ّ
لكن العام،  الجو  االجتماعية تمأل  الفنت 

، وكّونت بها مركزًا صلبًا.
ً
أذابت االنتماءات أصال

هذه معجزة وكارثة الدولة في مصر اآلن. يشعر الجميع بالخطر، لكن 
ال أح��د ي��ع��رف م��ن أي��ن ي��أت��ي، وال متى ينهار ال��ت��وازن ال��ه��ش. إسرائيل 
شماعة التوازن الهش هذا. شماعة قديمة جدًا، لم تعد مؤثرة كما كانت 
في فترات أخرى. ربما تفيد في ملفات كبيرة مثل العالقة بني املسلمني 
ها تصيب زعماء الشحن الطائفي، من الطرفني، بالخجل 

ّ
واملسيحيني، ألن

املؤقت أو العلني.
ال ت��زال ال��دول��ة ف��ي أي��دي أج��ه��زة تربيتها أق��دم م��ن ث��ورة تموز )يوليو(، 
ها مع الثورة أصبحت تحكم بمنطق »الكهانة« أو حملة السّر املقدس 

ّ
لكن

للوطنّية. سّر ال يعرفه سواهم، وبناًء عليه، تدار الدولة ويختار حكامها 
وتتحدد املصالح العليا وترسم حدود قبضة الدولة وحجمها.

قسوتها،  على  األج��ه��زة،  أّن  ال��ى   1952 تموز  منذ  مطمئنة  املجتمعات 
ستحمي الدولة. هي تعرف مصلحتها أكثر من نفسها ودفعت الكثير 

ثمنًا لهذا العقد االجتماعي غير املعلن.
األجهزة تعرف أكثر، رغم تغّير النظام من حزب واحد الى تعددية، ومن 
محكومة  ورأسمالية  مفتوحة  س��وق  ال��ى  الدولة  رأسمالية  أو  اشتراكية 
الخطر  ت��رى  ت��زال  التي ال  ال��دول��ة  لم تقترب من قلب  التغييرات  بالدولة. 
خارجيًا. مؤامرات من الجار الشرقي الذي لم يعد عدّوًا حسب معاهدة 

ه يعمل وحده.
ّ
ه ال يزال خطرًا يدّبر املخططات، وكأن

ّ
السالم، لكن

ال��دول��ة املصرية تشكو، وه���ذا هو  أج��ه��زة  ه��ذا طبيعي.  امل��وس��اد يعمل. 
 شيء وتفرغت للحكم، لتثبيته 

ّ
الغريب، ألّن األجهزة نفسها تركت كل

أو حمايته.
أجهزة الكهانة مقدسة، تحمل سرها، وتدير كل شيء من موقعها خلف 
الكواليس. هي بعيدة عن املحاسبة، وأصبحت »سيادتها« أكبر من الدولة 

نفسها.
أجهزة الكهانة تخدم الشرعية، والشرعية ترتبط بشخص الرئيس، وهذا 
سر االستقرار. استقرار كان إيجابيًا عندما كان مرنًا مقارنة مع دولة 
ه استقرار مزمن، يصيب املجتمع باليأس 

ّ
صدام حسني، الذي انكسر. لكن

عندما يعود الحزب الواحد ويترك األحزاب األخرى تمسح حزنها على 
سلم البرملان البديل.

ياتها. هل ستظل سارية املفعول؟ 
ّ
وهذه معجزة نظام مبارك أو أحد تجل

وإلى متى؟ وما هي الفاتورة التي ستدفعها مصر من استمرارها؟

النار الباردة

تأسست عام 1953
تصدر عن شركة »أخبار بيروت«
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