
21 رأي

العالقات اإلسرائيلــية ــ اإلثيوبية  ومحاصرة األمن القومي العربي
 نزاع بني الكنيستني اإلثيوبية واملصرية.

ّ
محل

إريتريا وإثيوبيا  بييني  الييحييدودييية  الييحييرب  وبعد 
في أيار / مايو 1998 ترأس املليونير اليهودي 
ومييينيييسيييق عيييياقييييات إسيييرائيييييييل بييأفييريييقيييييا ومدير 
الييدراسييات السامية في والييية نيوجرسي،  مركز 
الييبييروفيييييسييور افييريييم اسييحييق وفييد املصالحة بني 

إثيوبيا وإريتريا.
وفي تشرين األول / اكتوبر 1998 اتهم الرئيس 
اإلرييييتيييري اسيييايييياس أفيييورقيييي إسييرائيييييل بصيانة 
عشر طائرات إثيوبية من طراز »ميغ ييييي 21«. وفي 
الشهر التالي أكد السفير اإلسرائيلي اريل كريم 
 

ّ
وجود 70 ألفًا من الفاالشامورا في إثيوبيا، وأن
دولته تقوم بتطوير طائرات امليغ اإلثيوبية بناًء 
»الفاالشا  إلييى  يشير  ه 

ّ
كأن اتفاقية خاصة،  على 

مقابل الطائرات«.
وكيييانيييت الييحييكييوميية اإلسييرائيييييلييييية قيييد وافيييقيييت في 
على   ،2010 نوفمبر   / الثاني  تشرين  منتصف 
هم 

ّ
أن يييزعييمييون  إثيييييوبييي  نييحييو ثمانية آالف  نييقييل 

هم 
ّ
ميين أصيييول يييهييودييية إليييى إسييرائيييييل، وقييالييت إن

يعيشون في ظل الفقر واملرض )يعيش نحو 100 
ألف من اليهود اإلثيوبيني في إسرائيل حاليًا(.

إسرائيل  بييييني  اليييثييينيييائييييييية  اليييعييياقيييات   
ّ

أن شييييك  ال 
نظرًا  األمني  الطابع  عليها  يغلب  ابابا  وأديييس 
الجماعات  تنامي  من  املشتركة  مخاوفهما  إلييى 
اإلسامية املسلحة في السودان املجاورة، وبني 

الفصائل املتناحرة في الصومال.
وثيييمييية طييييرق أخيييييرى تيييدليييل عييلييى كيييييفييييية التغلغل 
األفييريييقييي عمومًا،  اليييقيييرن  فيييي دول  اإلسييرائيييييلييي 
املساعدات  فييييهيييينيييياك  خيييييصيييييوصيييييًا.  وإثيييييييييييوبيييييييييييا 
االستخبارية، نظرًا إلى امتاك إسرائيل صدقية 
عالية عند تلك الدول، وكذلك املساعدات الفنية، 
التي تأتي عن طريق البرامج التدريبية وتقديم 
اليييخيييبيييراء اإلسييرائيييييليييييني وإنيييشييياء شيييركيييات لنقل 

الخبرات واملهارات الفنية. 
زها 

ّ
تعز الثنائية  للعاقات  أخرى  وثمة جوانب 

ابابا  اديييس  الييروابييط االستثمارية. فقد وضعت 
االستثمارات  يييزات الجيييتيييذاب 

ّ
امليييحيييف مييين  سييلييسييليية 

الصناعة  غييييييير  قييييطيييياعييييات  إلييييييى  اإلسييييرائيييييييييلييييييييية 
الييتييعييليييييم والييتييخييطيييييط املدني،  واليييييزراعييييية، مييثييل 
يان دورًا أساسيًا في التنمية البعيدة 

ّ
اللذين يؤد

العاقات   ما يوطد 
ّ

فييإن املراقبني،  األمييد. وبنظر 
ييييي اإلثيييييوبييييية حيياليييييًا هي  الييثيينييائييييية اإلسييرائيييييلييييية 
اليييروابيييط االسييتييثييمييارييية واالقييتييصييادييية. وحسب 
 ثمة تناميًا ملموسًا في التعاون 

ّ
املعلومات، فإن

الذي  األميير  وإثيوبيا،  إسرائيل  بني  االقتصادي 
 إسرائيل 

ّ
تعطيه اسرائيل أهمية خاصة. كما أن

 
ً
وخاصة مصالحها،  عن  للدفاع  جاهدة  تسعى 
اليييقيييارة األفريقية،  فيييي شييبييه  االقييتييصييادييية ميينييهييا 

 في إثيوبيا.
ً
وخاصة

 وجود إسرائيل فى إثيوبيا 
ّ

خاصة القول هو أن
عن   

ً
للمستقبل، فضا تخطيط  في سياق  يأتي 

إميييكيييان إحيييييراز كييثييييير مييين اليينييجيياحييات فيييى القارة 
السوداء. وال تخفى أيضًا على املراقب تطلعات 
تل أبيب وقادتها نحو الدول املحيطة بإثيوبيا، 
 الصومال. ويعيش الصومال في فوضى 

ً
وخاصة

عارمة منذ سقوط حكومة سياد بري عام 1991. 
لها يمر  وتبحث إسرائيل عن دور استراتيجي 
عبر إثيوبيا تمهيدًا الستغال الحدود الطويلة 
والتوجه  والييصييومييال  إثيوبيا  بييني  الييتييي تفصل 
نييحييو الييعييمييق الييصييومييالييي، وخييصييوصييًا األقاليم 
الييشييمييالييييية املييحييكييوميية بيييواسيييطييية سييلييطيية موالية 
بالبعد  السلطة غير مهتمة  هييذه  أبييابييا.  ألديييس 
اليييعيييربيييي وتييبييحييث هيييي بييييدورهييييا عييين تيييقيييارب مع 
الييسييودان ومصر...  إسرائيل، وهييذا ينطبق على 
األمن  مييحيياصييرة  إسييرائيييييل  إليييخ. وبالتالي يمكن 

القومي العربي.
املهم إلسرائيل هو وضع خطط  الهدف  ويبقى 
لسحب مياه النيل الى أراضيها من أقرب نقطة 
في الدول األفريقية، مّما يهدد مشروعات الري 
والييكييهييربيياء واليييزراعييية عييلييى اميييتيييداد وادي النيل 
ودلتا مصر. أما من حيث السيطرة على البحر 
األحمر، فهو هدف إسرائيلي ييييي أميركي مشترك، 
 جيييزر الييبييحيير األحييميير أصييبييحييت مكانًا 

ّ
وذليييك ألن

 
ّ

لييدفيين اليينييفييايييات اليينييووييية اإلسييرائيييييلييييية. كييمييا أن
الييوجييود اإلسييرائيييييلييي فييي منطقة شييرق أفريقيا 
عييمييومييًا يييسيياعييد عييلييى تحقيق أهييييداف تييل أبيب 
البحر األحمر ألهميته  األمنية بالسيطرة على 
االستراتيجية، بوصفه ممرًا مائيًا عامليًا مهّمًا 
يييربييط بيييني الييبييحيير األبيييييييض املييتييوسييط واملحيط 

اإلسرائيلية  والييعيياقيية  الييهيينييدي. 
مع إثيوبيا، تخدم با شك أهداف 
الييتييوسييع اإلسييرائيييييلييي فييي القارة 
األفيييرييييقييييييية عييلييى حيييسييياب العرب 

وأمنهم القومي والحيوي.

* كاتب وباحث أردني

ميين جييديييد بييني املييوسيياد وحييكييوميية منغستو. ثم 
جيييياءت »عييمييلييييية مييوسييى« الييتييي نييقييل ميين خالها 
يييهييود الييفيياالشييا اإلثيييييوبييّيييون إليييى اسييرائيييييل عبر 
اليهودية  الوكالة  عنها  والتي كشفت  السودان، 
العاملية، ما أغضب منغستو من جديد، واصفًا 

هم ال يحتفظون بسر.
ّ
اإلسرائيليني بأن

ورغييييم الييخييافييات، اسييتييميير الييبييلييدان فييي التعاون 
الذي  كبدي،  كاسا  بجهود  عاقاتهما  وتطوير 
ع عن إثيوبيا إعان إعادة العاقات في حفل 

ّ
وق

غيييييداء بييمييكييتييب رئيييييييس امليييوسييياد نييياهيييام اوموني 
إلى  يييحييتيياج  ميينييغييسييتييو  كييييان  فيييي 1989. وقييتييهييا 
ميييسييياعيييدات اسيييرائيييييييل الييعييسييكييرييية لييلييقييضيياء على 
الثورة اإلريترية. من جانبها، تحمست الحكومة 
لخارجيتها  العام  املدير  وأرسلت  اإلسرائيلية، 
الثاني  كانون  في  إثيوبيا  إلييى  روفييني ميرهاف 
تدهور  اكتشف  وصييولييه،  وعيينييد   .1991 يناير   /

األوضاع وضعف منغستو فعاد ليقنع الحكومة 
اإلسرائيلية بالتنصل من إبرام صفقة األسلحة. 
 ذلييك يييهييدد حييييياة الفاالشا، 

ّ
وكييانييت حججه بيييأن

وييييغيييضيييب األميييييييركيييييييني الييييذييييين ييييكيييرهيييون نظام 
كييان وقتها يخوض  الييذي  االشتراكي،  منغستو 
معركة خاسرة ضد قوات الجبهة الديموقراطية 
الثورية اإلثيوبية على مشارف العاصمة أديس 
أبابا. تحركت إسرائيل وأقنعت أميركا بضرورة 
ترحيل الييفيياالشييا دفييعيية واحييييدة، وقييد أعييد ساح 
الطيران اإلسرائيلي خطة سّماها »املطر الغزير«. 
وبيييييدأت الييصييفييقيية ميييع ميينييغييسييتييو إلتيييميييام العملية 
إثيوبيا مبلغ 35 مليون دوالر  م 

ّ
أن تتسل نظير 

ومييفيياتيييييح ديييير الييسييلييطييان فييي الييقييدس، اليييذي كان 

يهود اثيوبيون يتظاهرون أمام مكتب رئيس الوزراء االسرائيلي بنيامني نتنياهو في تموز املاضي )باز راتنر ــ رويترز(

البعثات العسكرية 
اإلسرائيلية في أديس أبابا 

كانت دائمًا الثانية في الحجم 
بعد البعثة األميركية أو 

السوفياتية

جميع امليييجييياالت، وعييلييى رأسييهييا »املييجييال األمني 
والعسكري«، من أجل اإلعداد والتدريب وتنفيذ 
العسكرية  »اليينييشييرة  فييي  وجييياء  أسلحة.  صفقات 
استخبارية  عيييياقييييات  »ثيييمييية   

ّ
أن اليييبيييرييييطيييانييييييية« 

 »املوساد 
ّ

وثيقة ما بني إسرائيل وإثيوبيا«، وأن
اإلسرائيلي يعمل بشكل مكثف في أديس أبابا، 
ويدير كادرًا كبيرًا لجمع املعلومات االستخبارية 
الى جانب قيامه بنشاطات في جزيرة »دهلك« 
مييراكييز مراقبة  إدارة  نته ميين 

ّ
الييتييي مك اإلريييتييرييية، 

والسعودية  اليييييييمييين  عيييين  لييلييمييعييلييومييات  وجيييميييع 
والسودان«.

الدعم اإلسرائيلي إلثيوبيا
إلييييى االسيييتيييثيييميييار فيييي إثيوبيا  سييعييت إسيييرائيييييييل 
الييييقييييرن املنصرم  الييسييتييييينييات ميييين  فييييي  وأرسييييلييييت 
واالتصاالت  واليييتيييعيييليييييييم  األمييييييين  فييييي  خييييبييييراءهييييا 
االقتصادي.  والييتييخييطيييييط  واليييصيييحييية  والييييزراعيييية 
الييسييفييارة اإلسييرائيييييلييييية فيييي إثيوبيا  وأصييبييحييت 
في  اإلسرائيلية  السفارة  بعد  العالم  في  األكبر 
أميركا. وكانت إثيوبيا قد توجهت بقوة في عهد 
»منغستو هيا مريم« نحو املعسكر االشتراكي، 
واعيييتيييميييدت عييلييى اليييخيييبيييراء مييين روسيييييييا وأوروبا 
أبابا  أديييس  الحالي في  النظام  الشرقية. وورث 
التعاون  وشهد  روسيا  مع  العسكري  التنسيق 
بينهما تطورًا كبيرًا على خلفية الحرب اإلريترية 
ييييي اإلثيوبية. واشترت إثيوبيا أسلحة من روسيا 
ت 

ّ
وأد دوالر،  مييلييييياري  ميين  بأكثر  قيمتها  قيييدّرت 

ة إثيوبيا في 
ّ
هذه األسلحة دورًا في ترجيح كف

الحرب األخيرة، فيما امتنعت أميركا واسرائيل 
عن تقديم أي دعم عسكري ألسمرا وأديس أبابا، 
وجييمييدتييا امليييسييياعيييدات الييعييسييكييرييية لييهييمييا. أغضب 
هيييذا االمييير إثيييييوبيييييا الييتييي تييوجييهييت نييحييو روسيا 
اإلثيوبية مع  الييدفيياع  وفييرنييسييا وتييعيياقييدت وزارة 
 الحرب العاملية ضد اإلرهاب 

ّ
خبراء روس، إال أن

واملشروع األميركي الجديد خلطا األوراق. انقلب 
 

ّ
الييتييي دخييلييت بكل الييتييحييالييف ملصلحة واشيينييطيين 

ثقلها في القرن األفريقي واعتمدت على إثيوبيا 
كحليف رئيسي في ما تسّميه مكافحة اإلرهاب.

ة من قطع عاقات 
ّ

ه بعد أشهر عد
ّ
يشار هنا الى أن

 / أول  تشرين  حييرب  )بسبب  بإسرائيل  إثيوبيا 
برأسها  اإلثيوبية  الييثييورة  ييت 

ّ
أطييل  )1973 أكتوبر 

الييقييدرات اإلسرائيلية في  فييي وقييت تغلغلت فيه 
 

ّ
كل في  اإلسرائيليون  الخبراء  وانتشر  إثيوبيا. 

الييجيييييش اإلثيوبي  ييم 
ّ
الييحييسيياسيية. تييسييل األجيييهيييزة 

بعد   1974 فييي  عمليًا  الييحييكييم  منغستو  بييقيييييادة 
اغييتيييييال »أمييييان عيينييدوم« قييائييد الييقييوات اإلثيوبية 
امليييرابيييطييية فيييي ميينييطييقيية أوغييييياديييييين، وهييييو إريتري 
مييين االضطرابات  ثيياثيية عييقييود  األصيييييل. وخييييال 
في إثيوبيا لم تنقطع املساعدات العسكرية من 
الييييواردات ميين إسرائيل  إسييرائيييييل. وبلغ مجموع 
يييعييادل 25 مليون دوالر خال  بما  إثيوبيا  الييى 
العسكرية  الييبييعييثييات   

ّ
أن اليييى  ويييشييار   .2003 عيييام 

اإلسرائيلية في أديس أبابا كانت دائمًا الثانية 
في الحجم بعد البعثة األميركية أو السوفياتية. 
ولم تقدم تل أبيب التجهيزات العسكرية فقط بل 
التكلفة، لألسلحة  برامج تحديث، زهيدة  أيضًا 
من الحقبة السوفياتية مثل مقاتات »ميغ ييييي 21« 
وربما  اإلثيوبي.  الجو  سيياح  يستخدمها  التي 
كان أهم من ذلك، قيام املستشارين اإلسرائيليني 
بييمييسيياعييدة الييضييبيياط اإلثيييييوبيييييني لييلييتييغييلييب على 
الخصومات القبلية لترسيخ وئام تام بمساعدة 
رجالها املجندين. وشهدت الصادرات اإلثيوبية 
املئة  نموًا بمعدل تجاوز 200 في  إسرائيل  إلييى 

سنويًا على مدار معظم سنوات التسعينيات.
 جذور 

ّ
وتييجييدر اإلشييييارة فييي هييذا الييسييييياق الييى أن

التعاون العسكري بني الطرفني بدأت بعد وصول 
»املوساد«  كييان  عندما  الييحييكييم،  إلييى  »منغستو« 
على اتصال دائم بالنظام الجديد. واستجاب هذا 
النظام تحت ضغط األزمات الداخلية في إثيوبيا 
املعارضة،  ومعركتها ضد الصومال والحركات 
ضخمة  مساعدات  بتقديم  اإلسرائيلي  للعرض 
إليه. في ذلييك الييوقييت، اشييتييرط  منغستو أن تظل 
ه كان يريد في ذلك 

ّ
العاقة سرية مع إسرائيل ألن

الوقت االحتفاظ بعاقاته الحميمة مع  »االتحاد 
 تل 

ّ
أن إال  السوفياتي«، مبقيًا وجهه االشتراكي 

ييشييف عيين تلك 
ُ
أبيييييب لييم تحافظ على الييسييرييية، وك

العاقة في عام 1978 على يد موشي ديان وزير 
الييذي تسّبب بغضب  خارجية »إسرائيل«، األميير 
 اإلسرائيليني من أديس 

ّ
منغستو، وأمر بطرد كل

أبيييابيييا. وليييم تييعييد الييعيياقيية إليييى مييا كييانييت عييليييييه إال 
الييعييمييل اإلثيوبي،  أقيينييع وزيييير  عيييام 1981 عيينييدمييا 
كييياسيييا كييييبييييدي، ميينييغييسييتييو بييياالسيييتيييعيييانييية بخبير 
املالحة  األراضيييي  باستصاح  ليقوم  إسرائيلي 
لألطفال.  زراعية  مدرسة  إلقامة  خصصت  التي 
ولتحقيق هذا الغرض سافر كاسا إلى نيروبي 
ملقابلة رئيس فرع املوساد هناك، وعاد التنسيق 
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