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  اإلهداء
  

  اهدي هذا عمل ,عرفانا واعتزازا وحبا بعظمتهما 
  املتواضع اىل والدي الكرميني اللذين اخرجاين اىل 

ا    وكيف اتغلب  ,احلياة وعلماين كيف أسري يف دورو
ا    واعنقت ,اىل اليت محلتين وهنا على وهن ,على عقبا
ا وعطفها   اطال هللا يف عمرها,فعلمتين قيمة الصرب والتضحية ,علي حنا

  عبد اجلليل واىل,فراح  ,حممد    : إىل اخوايت
  صغرية ملك بيلسام 

  اىل ابناء عموميت كبريهم وصغريهم 
  اىل كل األهل واألحباب واألصدقاء 

  حتليل السياسة اخلارجية والدراسات الدولية ,اىل طلبة ماسرت علوم السياسية 
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  شكر وتقدير
  

  
  

  ,نعم علينا بنعمة اإلسالم ونعمة العلم احلمد  الذي ا
والصالة والسالم على خري خلق هللا حممد بن عبد هللا صلوات 

  وعلى آله وصحبه آمجعني,وسالم عليه
كل أساتذة "اليسعين يف هذا املقام إالأن أشكر جزيل الشكر 

قسم العلوم السياسية وأخص بالذكر الذي تشرفت باإلستفادة من 
  السنوات  عطاءمهالعلمي خالل

   واخص بالذكر األستاذة,التدرج ومابعده 
  اوعشـرين إبتسـام

  اليت تعهدت هذا البحث بالرعاية والتوجيه
                                والنصح
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  : خطة الدراسة
  التواجد اإلسرائيلي يف القرن اإلفريقي  : الفصل األول
  ن إلفريقياملوقع اإلسرتاجتي للقر : املبحث األول
  تطور العالقات االسرائيلية بدول القرن االفريقي: املبحث الثاين

  أهداف اإلسرائيلية يف القرن اإلفريقي: البحث الثالث
  اإلسرائيلية _العالقات اإلثيوبية : الفصل الثاين

  تاريخ العالقات بني البلدين: املبحث األول
  األهداف اإلسرائيلية يف إثيوبيا: املبحث الثاين

  اإلسرائيلي_قضايا التعاون اإلثيويب: ملبحث الثالثا
  اإلسرائيلية على األمن العريب القومي_انعكاسات العالقات اإلثيوبية: الفصل الثالث
 انعكاسات على األمن القومي املصري : املبحث األول
   انعكاسات على األمن القومي السوداين: املبحث الثاين

 من القومي الصومايلانعكاسات على األ: املبحث الثالث
  انعكاسات على األمن القومي اليمين : املبحث الرابع

  اخلامتة
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  : مقدمة

من الناحية  القرار اإلسرائيلني يبالنسبة لصانع ةوقع االسرتاجتيامليعود االهتمام اإلسرائيلي بالقرن اإلفريقي بصفته أهم 
  .وبوابتها إىل بقية دول القرن اإلفريقي ,اجتي إلسرائيل يف املنطقة كما تعد إثيوبيا احلليف األول و االسرت ,األمنية 

اإلثيوبية تتميز بتنوع املصاحل املتبادلة بني الطرفني والذي جاء بفعل ارث التارخيي _أما عن  العالقات اإلسرائيلية 
الصراع العريب اإلسرائيلي يف الوقت الذي تظل فيه مسالة يهود الفالشا واملياه و ,يرجع إىل مخسينات القرن املاضي 

  .هي اليت تتبادر إىل األذهان عندما تثار العالقة اليت تربط إسرائيل وإثيوبيا 
ا تعترب بالنسبة  ,وعلى الرغم من إن العالقة اإلسرائيلية اإلثيوبية هي عالقة عادية طبيعية يف بعض جوانبها  إال إ

  .إلسرائيل حيوية وإسرتاجتية
عالقة الثنائية االسرائلية اإلثيوبية الزال يدور حوهلا جدل كبري منذ أكثر من نصف قرن بني وحبسب مراقبني فان ال

  .صعود وهبوط
يف  سلفان شالوم شهدت أجواء ا اهلدوء والفتور مع النظام اإلثيويب احلايل إال إن زيارة وزير خارجيةإسرائيل و

  .هذه العالقات إىل عهدها الطبيعي  إلثيوبيا أعطت مؤشرات وإبعادا جديدة بعودة2004 جانفي مطلع
  االثيوبية على االمن العريب ؟_اىل اي مدى اثرت العالقات االسرائلية: اإلشكالية الدراسة

  : التساؤوالت البحثية
   ماهي االمهية االسرتاجتية ملنطقة القرن االفريقي          
  اإلسرائلية _ماهي طبيعة العالقات اإلثيوبية                
  وكيف أثرت هذه العالقات على األمن العريب القومي 

    : الفرضيات

    سعت اسرائيل اىل ترسيخ وجودها يف منطقة القرن االفريقي الذي يعترب مسرحا إسرتاجتيا وحيويا يف
دف من خالل هذا التواجد اىل استمرار النزاع يف املنطقة عرب دعم قوى ,إدارة صراعها مع دول العربية  و

 .السودان جنوب السودان,اثيوبيا اريرتيا ,بني كل من اثيوبيا الصومال التوتر 
  ا ا السياسية واجلغرافية اليت تنفرد  ا قلعة ,حظيت اثيوبيا باهتمام خاص من اسرائيل ملميزا باضافة كو

 .يف حميط اسالمي الزال ميوج بالصراعات واالزمات
  ديد امن الدول ,بية مع بعض الدول االفريقية من جهة متارس اسرائيل دورا خفيا لتعميق اخلالفات العر و

                                        العربية من جهة اخرى معتمدة على نفوذها يف دول املتحكمة يف مياه النيل اي دول املصب 
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 : امهية الدراسة
  : تكمن امهية الدراسة يف

 : ملية امهية الع
العديد من التساؤالت واإلشكاليات املطروحة اما الباحيثني يف موضوع العالقات  حتول الدراسة اإلجيابة على

وحماولة كشف عن الوسائل والعوامل احلقيقية اليت ساعدت يف تطور هذه العالقة مبا خيدم ,اإلسرائيلية _اإلثيوبية 
  .مصاحل البلدين

بية فيما خيص التوغل االسرائلي يف القرن كما حناول ايضا تغطية النقص املالحظ يف املكتبات اجلزائرية والعر 
  .اإلسرائيلية_العالقات اإلثيوبية : االفريقي

 : امهية العملية
اإلسرائيلية حيث ركزت الدراسة حماولة _العالقات اإلثيوبية : تناولت الدراسة التوغل االسرائلي يف القرن االفريقي

وكذا حماولة تقدمي معلومات حول العالقات اإلثيوبية ,ي معرفة حقيقة السلوك االسرائلي يف منطقة القرن االفريق
  .لتعقدها واتصافها بالسرية ,واليت ارقت الباحيثني والسياسني على حد سواء .اإلسرائلية_

فجديد يف هذه الدراسة هومعرفة خبايا هذه العالقة واألهداف اليت تصبو اليها كال البلدين وتداعيات هذه العالقة 
    ._قرن االفريقي_يف منطقة شرق أفريقيا على األمن العريب
 : حدودالدراسة

ركزت الدراسة يف حدودها اجلغرافية على منطقة القرن االفريقي وعلى الدولة االثيوبية  : احلدود املكانية
  .كما اعطت الدراسة امهية للتواجد االسرائلي يف املنطقة,وماجاورها من دول 
إسرائيلية باعتبارها موضوع _السرائيلية يف القرن اإلفريقي وعالقة إثيوبية تتمثل يف الساسة ا: احلدود املوضوع

  . الدراسة بإضافة اىل تأثري هذه األخرية على األمن العريب يف املنطقة
  : الدراسات السابقة

ة تعدداألدبيات السابقة اليت تعلقت بنفس املوضوع لكن وجود جمموعة من الفوارق اجلوهرية من الناحية املنهجي
ومن بينالدراسات ,املتناولة وزوايا الطرح املختلفة غري ان هذاالينفي وجود نقاط إلتقاء حمورية ,وطبيعة االشكاالت 

  .االسرائلية_ اليت تناولت موضوع التوغل اإلسرائيلي يف القرن االفريقي وعن العالقات االثيوبية
للمؤلف عبد السالم ابراهيم ,لتعددية االثنية كرابط ثقايف جند كتاب البعد االجيايب يف العالقات العربية االفريقية وا

العربية واشكالية التعددية االثنية والثقافية يف القرن _ البغدادي وفلقد ركز الكتاب على العالقات االفريقية 
                          االفريقي وانعكاسها على دول اقليم
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االسرائيليوتنافس بني االسرتاتيجيتني _ ن البحر االمحر والصراع العريبوكتاب لعبد هللا عبد حمسن السلطان بعنوا .
العربية واالسرائلية حيث اهتم باإلسرتاجتيات والسياسات العربية واالسرائلية يف البحر االمحر ومنطقة القرن 

  .االفريقي
رائلية يف القرن االفريقي لنائل مذكرة ماجسترييف العلوم السياسية جلامعة االقصى حتت عنوان السياسة اخلارجية االس

  .حيث اهتم بتطر العالقات االسرائلية بدول القرن االفريقي  2013عسى شغليه 
 : اما دراستنا فسوف تركز على ماإفتقرت اليه الدراسات السابقة كما يلي

ت اإلثيوبية وتسليط الضوء وكشف اللبس عن العالقا–منطقة القرن االفريقي –الرتكيز على منطقة شرق افريقيا 
  .اإلسرائلية والسعي كل منها اىل حتقيق اهدافه يف املنطقة _

  .وايضا تأثري هذه العالقات على االمن القومي يف تلك املنطقة
  : منهجية الدراسة

لدراسة ,إذا كان التاريخ هو خمرب العالقات الدولية فان االستعانة باملنهج التارخيي البديل عنه : 1هج التارخيينامل
األمر الذي يعد ضروريا لسري احلوار ,القات اإلثيوبية االسرائلية وكذلك عالقات االسرائلية بدول القرن اإلفريقي الع

  وحماولة التنبؤ مبستقبلها وآفاقه, وفهم أسباب االستمرار فيها والتغري فيها ,هذه العالقات 
وحدة سواء كانت فردا او مؤسسة او نظاما  يتجه اىل مجع البيانات العلمية املتعلقة باية: املنهج دراسة حالة 

  .  اجتماعيا فهو يهدف اىل التمعن يف الدراسةومعرفة اهم العوامل املؤثرة يف تللك الوحدة 
االثيوبية وتاثريها على االمن العريب يف _من خالل تسليط الضوء على العالقات االسرائلية  ويربز منهج دراسة احلالة 

  املنطقة
  دراسةلل النظرياالطار 

  اواالملام بتطورها ومجيع أبعادها,الميكن ألي نظرية احتكار تفسري العالقات الدولية 
  :)اجلديدة( الواقعيةالنظرية 

وان هذه الفوضى ناجتة عن غياب سلطة املركزية فوق قومية ,تركز الواقعية على فرضية الفوضى يف النظام الدويل
  .حتتكر القوة وأدوات اإلكراه

  .خالق واملبادئ والقوانني الدولية ليس هلا إي تأثري على النظام الدويل وعليه فان األ
  .أن املصاحل القومية هى املصاحل الىت تعتربها دولة ما أو قوة ما هدفًا منشودًا 

متثل املصاحل القومية اجلانب األكثر أمهية لتحقيق الغايات حيث  , وتعمل املصاحل القومية كأساس لصياغة السياسة
داف السياسية للدولة وىف هذا اإلطار فأننا جند أن املصاحل القومية اإلسرائيلىه واملصاحل القومية االثيوبية هى واأله

  احملرك والدافع للعالقات بني البلدين
                                                

كنوز لإلنتاج : الجزائر,1ط. واالقتراب,المناھج,األدوات ,دراسة في المفاھیم : االساس في المنھجیة تحلیل النظم السیاسیة.طاشمة,بومدین1 
  .97,96ص,2011,والنشر 
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.  
       

  : البنائيةالنظرية
اية ا,فكرة البنائية قدمية يف تاريخ الفكر السياسي  ا مع  ا برزت كنظرية قائمة بذا   .ة 2حلرب الباردغري أ

واليت ,وتندرج النظرية البنائية ضمن االجتاه التكويين يف الدراسة العالقات الدولية يف فرتة مابعد احلرب الباردة 
  يصفها بعض الدارسني اجلسر الرابط بني االجتاهات الوضعية وتفسريية والنظريات مابعد الوضعية التكوينية

يف الوقت الذي متيل فيه كل الل اعتمادها على متغريي اهلوية واملصلحة، من خالظواهر استطاعت البنائية تفسري 
من الواقعية والليربالية إىل الرتكيز على العوامل املادية فإن املقاربات البنائية تركز على تأثري األفكار، وبدال من النظر 

ا تعمل من أجل بقائها، يرى البنائيون  أن املصلحة واهلوية تتفاعل عرب إىل الدولة كمعطى مسبق واالفرتاض أ
ًشكلً يف ) تارخيية(عمليات اجتماعية  تمع، ألن اخلطاب يعكس وي كما يولون أمهية كبرية للخطاب السائد يف ا

تم أساسا مبصدر التغري . الوقت ذاته املعتقدات واملصاحل، ويؤسس أيضا لسلوكات حتظى بالقبول إذن، فالبنائية 
  . أو التحول

وقد تفحص بارنت اهلويات االسرائيلية املختلفة . 3وعملية السالم اهلوية االسرائيلية عن بارنتمايكل  كتب
ومن الواضح بأن عند اسرائيل أزمة يف اهلوية بسبب التنوع . ومكونات كل واحدة منها وعالقة ذلك بعملية السالم

تمع اسرائيل اإلميان بوجود هوية مشرتكة ومصري واحد فيما إال أن ما يربط بني هذه اهلويات هو . والتعدد الثقايف 
العلمانيون، والوسط، : واهلويات املوجودة واليت تعكس تعددية ثقافية هي. يتعلق باملشروع الوطين االسرائيلي

احملرقة، الدين، : اال ان اهلوية العريضة تعتمد على أربعة مكونات هي. واملتدينون، والتنقيحيون، واليساريون
                                                                                              ويتعرض بارنت اىل تشكل اهلويات االسرائيلية املتعددة اال ان املثري هو ربط ذلك بالعملية. والوطنية الليربالية،

  
  

وهناك أربع . اضي وامنا حول مسألة اهلويةويقول حمقا بان الطريق اىل عملية السالم ليس فقط حول االر . السلمية
التجانس الثقايف واحلضاري، ثانيا أثر العامل اخلارجي على : أوال. قضايا متعلقة باهلوية وهي أساسية لعملية السالم

تشكيل السياسة اخلارجية لدولة اسرائيل وثالثا، قدرة احلكومة االسرائيلية على تسويق اطار امين ناتج عن عملية 
  . م، وأخريا التغريات الكونية واليت تسمح إلحداث تغريات كبرية يف السياسة اخلارجيةالسال

                                                

جامعة قسنطينة ,غري منشورةمذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العالقات الدولية،  ،)رقيةدور التدخل اخلارجي يف النزاعات الع( محايدي عز الدين،2  

  .34، ص 2005،
  .2005,)دن.د(,)تر زقاغ عادل و زيدان زياين(عامل واحد، نظريات متعددة،: ستيفن وولت ،العالقات الدولية3 
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 :االطار املفاهيمي للدراسة
  :االفريقي نالقر 

الشمايل منه هو للبحر :هو ذلك الرأس النائي من اليابس الناطح على حبر على شكل قرن يشق املاء شطرين 
وعليه فان القوى االفريقية من الناحية اجلغرافية ميثل إثيوبيا ،الصومال ، األمحر ،والشمايل منه هو للمحيط اهلندي ،

  .4ارترييا وجيبويت عقد وسع مفهوم ليشمل هذا الفرق لتضم كينيا والسودان
  :لقومي العريبمن ااال

قدرة األمة العربية على الدفاع عن نفسها وعن حقوقها وصون استقالهلا و سياستها على أرضها ومواجهة 
االت ،كافة يف إطار الوحدة العربية الت حديات و املخاطر من خالل تنمية القدرات واإلمكانيات العربية يف ا

شاملة أخذا يف االعتبار االحتياطات األمنية القطرية لكل دولة مبا خيدم مصاحل األمة العربية ،ويضم مستقبال آمنا 
  .5إلنسانيةألبنائها ومبا يسكنها من املسامهة يف بناء احلضارة ا

  :نظرية شد الطرق
ا إسرائيل مع بداية  نظرية صاغها دافيد بن غوريون ـ اول رئيس وزراءـ ملواجهة حالة العزلة و العذاب اليت مرت 
ا و تعين جعل اطراف العربية يف حالة توتر واحرتاق قابلة للتطور وانفجار بشكل يدفع اجلماعات العرقية  نشأ

م الدول العربية يف اجتاه املركز وامتصاص طاقته متهيدا لالنسالخ واالنفصال وإقامة الكيانات واألثنية املوجودة التخو 
  .6العرقية الساللية املنفصلة واملستقلة

  
  

  :نظرية حلف احمليط
نظرية صاغها دافيد بن غوريون لعقد حتالفات مع الدول احمليطة بالدول العربية ملواجهة حالة العداء العريب جتاهها 

ا ،وقد بدأت اسرائيل بتطبيق هذه النظرية من حتالف القوى مع إيران يف عهد خاص ة يف املرحة األوىل من نشأ
.                                                                                                                   7شاه واثيوبيا يف عهد اإلمرباطور هيال سيالسي

  
  :القرن اإلفريقي الكبري  

                                                
  .17ص,2012,,1ط,دار الصفاء لنشر : بغداد,) افيا السياسيةحغر (االمهية اجليو بولتيكية حيال القرن االفريقي ,العاين فارس  4
  .33ص,2009,مكتبة مبدويل ,مكتبة مبدويل : القاهرة,االمن القومي العريب,امساعيل مصطفى   5
  .69,2008العدد,)جملة الشؤون السياسية, قوس االزمة والتجاذبات الدولية ,(انطوكي مصطفى   6
جامعة حممد اخلامس املغرب ,رسالة ماجستري غري منشورة  ,)االسرائلية جتاه افريقيا السودان منوذجا السياسة اخلارجية (,عامر عامر  7
  .2ص2010,
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النتهاء من احلرب الباردة ليعرب عن املصاحل السياسية و االقتصادية و األمنية واالسرتاتيجية مفهوم مت صياغته بعد ا
للدول الغربية على رأسها الواليات املتحدة األمريكية ،ويشمل دول القرن االفريقي احلالية باإلضافة إىل اجلمهورية 

    8.اليمنية ورواندا وتنزانيا وبوروندي وكونغو الدميقراطية
  :األزمة قوس

هي املنطقة اليت تضم جمموعة الدول املمتدة من أفغانستان مشاال مرورا بإيران واجلزيرة العربية نزوال شرقا باجتاه البحر 
  .9األمحر والقرن اإلفريقي ومضيق باب املندب 

  :دول حوض النيل
ر النيل من منطقتني جغرافيتني مها حوض النيل األبيض والنيل األزرق ويست مد النيل األبيض مياهه من ينبع 

البحريات العظمى و االستوائية كما أنه يستفيد من النظام املائي يف البحر األمحر اجلبل أما النيل األزرق فإنه ينبع 
  .10من مرتفعات اثيوبيا واريترييا

اطية وكينيا مصر، تنزانيا ورواندا وبورندي وأوغندا والكونغو الدميقر :وتشمل منطقة حوض النيل الدول التالية 
 .بياوالسودان ودولة جنوب السودان واثيو 

  
  

  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
 6ص,) السياسة اخلارجية االسرائلية جتاه افريقيا السودان منوذجا(,عامر عامر  8
  8ص,)السياسة اخلارجية االسرائلية جتاه افريقيا السودان منوذجا(,عامر عامر  9

  .2012,)جملة االقتصادية(,) القرن االفريقي اعادة تشكيله وصياغته اجليوإسرتاجتية(,د الرمحن محدي عب  10
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  مقدمة الفصل االول
واملتمثلة يف اقامة دولة ذات اهلوية اليهودية نقية ,تسعى السياسة االسرائلية لتحقيق اهدافها القومية العليا السرائيل 

ا دوليا ,وكقوة اقلمية عظمى مهيمنة يف املنطقة العربية , ويف ظل ,وضمان بقاءها داخل حدود امنة معرتف 
  .التفوق الذي يؤمن هلا سيادة على املنطقة سياسيا واقتصاديا ويضمن هلا تفوق عسكريا

ا مع دول القرن االفريقي وربط مصاحل تلك الدول  و سعيا منهاللحفاظ على امنها القومي قامت بتعميق عالقا
وخلق حالة من تنافس بينها وبني العرب وفق منطلق عملت به  .متتني تلك العالقة  باملوارد االسرائلية لضمان

  السياسة االسرائلية من خالل خمطط اسرتاجتي 
اليت تقوم على تكثيف الوجود االسرائلي باملنطقة عرب االنتقال بعالقتها بتلك "نظرية حلف احمليط"اطلق عليها 

  .الدول دولة تلو االخرى 
املوقع االسرتاجتي الذي ينفرد به القرن االفريقي : وف نستعرض الدراسة يف هذا الفصل حولوعلى اي حال س

  .وكذا مراحل تطور العالقات االسرائلية بدول القرن االفريقي وصوال اىل اهداف االسرائلية يف القرن االفريقي 
  
  
  
  
  
  
  
  
  

  
  
  
  
  



12 
 

  
  املوقع االسرتاجتي للقرن االفريقي: املبحث االول

من اليابس الناطح من البحر على شكل قرن يشق املاء شطرين الشمايل منه  فريقي هوذلك الراس النائيالقرن اال
لذا فان القرن االفريقي من الناحية اجلغرافية يشمل اثيوبيا ,هو البحر االمحر واجلنويب منه هو احمليط اهلندي 

ها هذا القرن االفريقي املنطقة الواقعة على راس والصومال وجيبويت بيد ان بعض اجلغرافني قد وسع الرقعة اليت يشمل
  11مضيق باب املندب من الساحل االفريقي واليت تتحكم باملضيق 

وجهت فرنسا الدعوة اىل كل من السعودية واليمن اضافة اىل دول القرن 1981واالكثر من ذلك انه يف عام 
 هذا على الداللة السياسية ملصطلح القرن االفريقي حلضور مؤمتر اقليمي يهدف اىل حل مشكالت املنطقة ويعرب

اىل ان هذه املنطقة _ولو جزئيا _االفريقي تتعدى حدودالداللة اجلغرافية حىت يف معناها الواسع ورمبا يعزى ذلك 
شبه اجلزيرة العربية _والذي يضم القرن االفريقي "قوس االزمة"تقع داخل االقليم الذي اضحى يعرف باسم 

  .عريب ومنطقة اخلليج ال_
من ,احمليط اهلندي على  كون ان الدول املكونة له تطل, ان منطقة القرن االفريقي اكتسبت امهية اسرتاجتية كربى 

ومن مث الدولة ,حيث مضيق باب املندب من ناحية ثابتة ,املدخل اجلنويب لبحر االمحر يف  وتتحكم,ناحية 
ليج العريب اىل اوروبا والواليات املتحدة اخلقادمة من خاصة جتارة النفط ال ةتتحكم يف طريق التجارة العاملي

  12.االمريكية والعكس 
يطل على البحر االمحر وما يشكل من امهية امنية واقتصادية لدول عديدةحيث يعدالبحر االمحر ذلك عالوةعلى 

اوروبا ومشال افريقيا  الوصل مابنيو ومبثابة جسر عبور ,من انشط البحار العاملية يف جمال احلركة واملالحة البحرية 
حيث ,وبني جنوب غرب اسيا وشرق افريقيا املطلة على احمليط اهلندي ,املطلتان على البحر االبيض املتوسط 

  وحىت السفن والقطع احلربية ,تنتقل سفن البضائع التجاريةوناقالت النفط والغاز وسفن النقل والسياحة والصيد 
فقد حازعلى امهية بالغة يف العصر احلديث عقب افتتاح قناة ,ر الطرق الغازية فقد وجد يف البحر االمحر اقص

  .ناحية العسكرية واالمنيةالمبافيه من جزر عديدة ذات امهيةاسرتاجتية من 1869السويس عام 
مما جعلة حمطه اطماع وتنازع الدول الكربى وخاصة الواليات املتحدة االمريكية اليت باتت تروج يف االونة االخرية 

قامة منطقة القرن االفريقي الكبري الذي سيضم مبفهوم سياستها اجلمهورية اليمنية وذلك لالمهية اجليوبوليتكية ال
  .ملنطقة القرن 

                                                
  . 17ص, 2012,بغداد : دار الصفاء,1ط).جغرافيا السياسية (االمهية اجليوبوليتكية حيال قرن االفريقي .فارس ,العاين  11
العدد ,جملة االليكرتونية االقتصادية ," ة جيواسرتاتيجية وحتالفات إقميمية ودوليةالقرن األفريقي إعادة تشكيل وصياغ",محدي  ,عبد الرمحن 12

  .33ص,2012, 6311
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ونظرا المهيته االسرتاجتية اكتسبت املنطقة اهتماما خاص لدى صانع القرار يف الواليات املتحدة االمريكية 
ديدا حمتمال للمصاحل وحسب املربرات اال,واملخططني االسرتاجتني  مريكية فانه من الناحية االمنية متثل املنطقة 

الدول احلليفة هلا والسيما اسرائيل نظرا لوجود دول اسالمية مثل الصومال وجيبويت فضال حىت تكتالت اسالمية 
تمعات فان القوى االسال,قوية يف دوليت كينيا واريرتيا  مية عادة ما تتجاوز ونظرا هلشاشة بناء الدولة يف هذه ا

نطقة القرن االفريقي ضمن االسرتاجتية االمريكية  موهناك امهية خاصة لبعض الدول يف,البناء الرمسي السلطة 
ومن هنا تركز االدارة االمريكية على دول ,اخلاصة سياسة االحتواء واحملاصرة للنظم غري املوالية والسيما يف السودان 

  13.مثل كينيا وتنزانيا وجيبويت 
  
  
 
 
 
  
  
  
  
  
 
  

                                                
  . 8ص, 2012,بغداد : دار الصفاء,1ط).جغرافيا السياسية (االمهية اجليوبوليتكية حيال قرن االفريقي .فارس ,العاين  13
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 خريطة توضح املوقع الذي ينفرد به القرن االفريقي )1(
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  االمهية االسرتاجتية للقرن االفريقي
القرن األفريقي هو ذلك اجلزء البارز من اجلانب الشمايل الشرقي للقارة األفريقية أحادية القرن، وحيد جغرافيا من 14

 .كينيا والصومال إىل حدود جيبويت الغربية  الغرب خبط ومهي ميتد من خط احلدود السياسية بني
ميتد من منطقة رحيتا األرتريية يف خليج عدن  ,فالساحل الصومايل. خليج عدن واحمليط اهلنديمن وميتد جغرافيا 

كلم، يف منطقة متثل طريقا هاما يربط شرق   2500إىل رأس غور دفوي، ومنها إىل حدود كينيا ملسافة تزيد عن 
العريب وبالقارة اآلسيوية من ناحية وقناة السويس من ناحية أخرى، وميثل من ناحية أخرى عمقا  أفريقيا باخلليج

اسرتاتيجيا لالمتداد اجلغرايف املتصل دون انقطاع من مصر اليت متثل قناة السويس فيها املدخل الشمايل للبحر 
 .األمحر، وحىت باب املندب يف اجلنوب مرورا بالسودان وأرترييا

وقع أتاح ملنطقة القرن األفريقي سهولة االتصال وتبادل اآلراء واألفكار واالحتكاك مبناطق العامل املختلفة، وهذا امل
فاجلغرافيون . أما فيما خيتص بتعريف املنطقة وعدد الدول املكونة هلا، فقد اختلف املهتمون واملختصون يف ذلك

يبدأ من إريرتيا مشاال وحىت خليج عدن شرقا، مث ينحدر يرون أن القرن األفريقي، يتمثل يف نتوء اليابسة الذي 
أما األنثروبوجليون . جنوبا على احمليط اهلندي شامال أثيوبيا وجيبويت والصومال حىت إقليم النقد يف مشال كينيا

م سواء يف الصوم ال فيقصدون بالقرن األفريقي أساسا، األراضي اليت تسكنها القبائل الصومالية وإن تعددت أوطا
  .أو جيبويت، أو أثيوبيا أو كينيا 

واملنظمات الدولية واإلقليمية والسياسيون ومراكز الدراسات الدولية فيقصدون بالقرن األفريقي، الصومال وأثيوبيا 
وأرترييا وجيبويت كوحدات سياسية قائمة على الساحل الشرقي للقارة، ومنهم من أضاف إليه السودان وكينيا، 

 .رتاتيجية ولتداخل احلدود واألقلياتالعتبارات جيو إس
أما األدبيات األمريكية فقد وسعت من نطاق املفهوم ليشمل عشرة دول، متتد من أرترييا مشاال وحىت تنزانيا جنوبا، 
ليضم أثيوبيا وأرترييا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والصومال والسودان وجيبويت وروندا وبورندي، حتت اسم القرن األفريقي 

  .يمالعظ
  
  

إن عدم االتفاق حول تعريف مفهوم منطقة القرن األفريقي، يؤكد بأن الداللة السياسية للمنطقة تتعدى الداللة 
اجلغرافية، نظرا لألمهية اليت حيتلها موقعها املتميز واملؤثر على التفاعالت اجلارية يف منطقة واسعة حتتوي على 

نطقة تشرف على ممرين مائيني يف غاية األمهية، فهي تتحكم يف مساحة كبرية من األرض والبحار واملمرات، فامل
املدخل اجلنويب للبحر األمحر، الذي يعترب أحد طريقي مرور ناقالت النفط يف اخلليج واجلزيرة العربية إىل الدول 

 . رة بقناة السويساالصناعية، م

                                                
فت,اجالل  14    20ص,1985,القاهرة : دار النهضة العربية. اخلية والصراعات الدوليةاملتغريات الد: القرن االفريقي,حممود رْا
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قوى الدولية الكربى باستمرار، يل الكما تطل هذه املنطقة أيضا على احمليط اهلندي الذي تتحرك عربه أساط15
ا متثل نقاط ارتكاز برية وحبرية على هذه املمرات املهمة يف  ووه ما أكسب دول املنطقة أمهية كبرية، كو

وأتاح هلا االتصال جبهات العامل احليوية، باعتبارها تتحكم يف طريق املالحة الدولية مشاال . اإلسرتاتيجية العاملية
املمرات البحرية  تكون.ملن يتحكم فيها، وبالتايل فمن يسيطر عليهاحيوية جعل منها أيضا نقطة وجنوبا وشرقا، و 

 .بني مضيق هرمز، وباب املندب يف تناوله
األمر الذي جعل من منطقة القرن األفريقي تتداخل أمنيا وسياسيا واقتصاديا، ليس فقط مع منطقة حوض وهو 

أيضا مع مناطق من خارج النطاق اجلغرايف حلوض البحر األمحر، حبكم البحر األمحر، وإمنا ارتبطت وتداخلت 
، واكتشاف النفط يف اجلزيرة العربية 1869ارتباط مصاحلها مع املنطقة ، السيما بعد افتتاح قناة السويس سنة

مبثابة الرابط واخلليج، فالبحر األمحر حبكم موقعه اجلغرايف يربط بني ثالث قارات، هي آسيا وأفريقيا وأوروبا، فهو 
 .بني الدول النامية يف آسيا وأفريقيا وبني الدول املتقدمة يف الغرب

 .إضافة إىل ذلك فإنه يتوسط مناطق بالغة احلساسية، مثل منطقة القرن األفريقي والعامل العريب
مبنطقة اخلليج العريب فالوضع اجلغرايف للبحر األمحر جيعله يرتبط ارتباطا عضويا مبنطقة القرن األفريقي عند جنوبه، و 

يف شرقه، ومنطقة البحر األبيض املتوسط يف مشاله، ومغزى هذا االرتباط اجلغرايف يكمن يف االرتباط السياسي 
 .واألمين، حيث تتنقل التفاعالت وبالتايل الصراعات لتلك املنطقة

يف التحكم يف حركة املواصالت وباعتبار منطقة القرن األفريقي مرتبطة بالبحر األمحر، وتشكل معه حلقة حمورية 
النفطية وحركة املرور البحري والعسكري مابني البحر املتوسط والبحر األسود واحمليط األطلنطي وبني احمليط اهلندي 
ا ترتبط مبنطقة اخلليج العريب تلقائيا حبكم التداخل والرتابط بني املنطقتني، خاصة وأن صادرات  واحمليط اهلادي، فإ

 .يب النفطية متر عرب مضيق باب املندب الذي تسيطر عليه دول القرن األفريقي واليمناخلليج العر 
ويف السياق ذاته، اتضح الرتابط والتداخل بني منطقة القرن األفريقي والصراع العريب اإلسرائيلي أثناء حرب 

 أمام املالحة ، عندما قامت اليمن بالتعاون مع القوات املصرية بإغالق مضيق باب املندب1973أكتوبر
اإلسرائيلية إىل إيالت، واليت على إثرها أصبحت منطقة القرن األفريقي حتظى بأمهية كربى من الطرفني وخاصة 
ا أصبحت مرتكزا من املرتكزات الفاعلة يف الصراع العريب اإلسرائيلي، وميدانا جديدا للتنافس بني  إسرائيل، كو

 .القطبني
لقرن األفريقي مقومات إسرتاتيجية أخرى، غري تلك املرتبطة باملياه يف البحر األمحر من ناحية ثانية متتلك منطقة ا16

واحمليط اهلندي، وذلك ملا حتويه املنطقة من موارد اقتصادية خمتلفة، أمهها املياه، فاملنطقة متثل اخلزان الرئيسي اليت 
ر النيل يتبع يف  جزئه األكرب هذه املنطقة، إذ ترفد أثيوبيا تزود مصر والسودان باملياه الصاحلة للشرب، ذلك أن 

  .من مياهه% 85ر النيل حبوايل
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وملكانة هذا املورود احليوي زاد االهتمام به على كافة األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية خاصة بعد انتهاء احلرب 
يف املؤمترات العاملية واإلقليمية، الباردة، حيث أصبح يشكل حمورا مهما يف التفاعالت الدولية، واحتل مواقع مهمة 

مما يشري بأن قضية املياه ستصبح يف القريب العاجل إحدى القضايا الساخنة يف العالقات الدولية، واليت من 
املمكن أن تؤدي إىل زعزعة األمن واالستقرار يف مناطق كثرية من العامل ، وخباصة يف منطقة القرن األفريقي 

ثري على إحداثها من قبل القوى الدولية اليت جتد يف املنطقة جماال خصبا ملمارسة أنواع وحوض النيل، لسهولة التأ
ا اإلثنية والثقافية اليت تتسم بالتعددية القومية والدينية واللغوية  .  التأثري عليها، حبكم تركيبة بلدا

غريبا أيضا أن تربز رؤى وأفكار ولذلك فليس غريبا أن حتض هذه املنطقة باهتمام القوى الدولية املختلفة، وليس 
جديدة تتبناها دوائر وأوساط دولية خمتلفة جتاه دول املنطقة، اليت تتعامل مع مفهوم القرن األفريقي مبفاهيم جديدة 

 .متعددة، أمهها توسيع هذا املفهوم ليشمل دوال جديدة ال تنتسب تقليديا ملنطقة القرن األفريقي
كما أشرنا سالفا بأن منطقة القرن األفريقي تعترب جيو بوليتيكيا أكثر اتساعا وهذا إن دل على شيء فإمنا يدل  

وأشد تأثريا عنها من الناحية اجلغرافية، حىت باملفهوم الواسع، فاملنطقة تشمل على العديد من القوى اليت تتبادل 
ا حبكم مصاحلها املختلفة، أيا كانت املسافة ا ليت تفصلها عن املنطقة، ولذا كان عالقات التأثري والتأثر املرتبطة 

ا القوى الدولية املختلفة، حبكم أمهيتها اإلسرتاتيجية وموقعها اجلغرايف، الذي يسمح مبراقبة  تم  من الطبيعي أن 
وتأمني طريق النفط من دول اخلليج إىل الدول الصناعية، خاصة بعد فشل طريق رأس الرجاء الصاحل يف تقدمي 

يق قناة السويس، اليت متتلك ميزات جتارية وعمرانية، ومالحية تفوق ما يقدمه طريق رأس البديل املناسب لطر 
 .الرجاء الصاحل

  االمهية االسرتاجتية للقرن االفريقي
القرن األفريقي هو ذلك اجلزء البارز من اجلانب الشمايل الشرقي للقارة األفريقية أحادية القرن، وحيد جغرافيا من 17

 .تد من خط احلدود السياسية بني كينيا والصومال إىل حدود جيبويت الغربيةالغرب خبط ومهي مي
ميتد من منطقة رحيتا األرتريية يف خليج عدن  ,فالساحل الصومايل. خليج عدن واحمليط اهلنديمن وميتد جغرافيا 

اما يربط شرق كلم، يف منطقة متثل طريقا ه  2500إىل رأس غور دفوي، ومنها إىل حدود كينيا ملسافة تزيد عن 
أفريقيا باخلليج العريب وبالقارة اآلسيوية من ناحية وقناة السويس من ناحية أخرى، وميثل من ناحية أخرى عمقا 
اسرتاتيجيا لالمتداد اجلغرايف املتصل دون انقطاع من مصر اليت متثل قناة السويس فيها املدخل الشمايل للبحر 

 .ا بالسودان وأرترييااألمحر، وحىت باب املندب يف اجلنوب مرور 
وهذا املوقع أتاح ملنطقة القرن األفريقي سهولة االتصال وتبادل اآلراء واألفكار واالحتكاك مبناطق العامل املختلفة، 

فاجلغرافيون . أما فيما خيتص بتعريف املنطقة وعدد الدول املكونة هلا، فقد اختلف املهتمون واملختصون يف ذلك
يتمثل يف نتوء اليابسة الذي يبدأ من إريرتيا مشاال وحىت خليج عدن شرقا، مث ينحدر  يرون أن القرن األفريقي،
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أما األنثروبوجليون . جنوبا على احمليط اهلندي شامال أثيوبيا وجيبويت والصومال حىت إقليم النقد يف مشال كينيا
م سواء يف الصومال  فيقصدون بالقرن األفريقي أساسا، األراضي اليت تسكنها القبائل الصومالية وإن تعددت أوطا

  .أو جيبويت، أو أثيوبيا أو كينيا 
واملنظمات الدولية واإلقليمية والسياسيون ومراكز الدراسات الدولية فيقصدون بالقرن األفريقي، الصومال وأثيوبيا 

دان وكينيا، وأرترييا وجيبويت كوحدات سياسية قائمة على الساحل الشرقي للقارة، ومنهم من أضاف إليه السو 
 .العتبارات جيو إسرتاتيجية ولتداخل احلدود واألقليات

أما األدبيات األمريكية فقد وسعت من نطاق املفهوم ليشمل عشرة دول، متتد من أرترييا مشاال وحىت تنزانيا جنوبا، 
حتت اسم القرن األفريقي  ليضم أثيوبيا وأرترييا وكينيا وأوغندا وتنزانيا والصومال والسودان وجيبويت وروندا وبورندي،

  .العظيم
إن عدم االتفاق حول تعريف مفهوم منطقة القرن األفريقي، يؤكد بأن الداللة السياسية للمنطقة تتعدى الداللة 

اجلغرافية، نظرا لألمهية اليت حيتلها موقعها املتميز واملؤثر على التفاعالت اجلارية يف منطقة واسعة حتتوي على 
رض والبحار واملمرات، فاملنطقة تشرف على ممرين مائيني يف غاية األمهية، فهي تتحكم يف مساحة كبرية من األ

املدخل اجلنويب للبحر األمحر، الذي يعترب أحد طريقي مرور ناقالت النفط يف اخلليج واجلزيرة العربية إىل الدول 
 . رة بقناة السويساالصناعية، م

قوى الدولية الكربى باستمرار، هلندي الذي تتحرك عربه أساطيل الكما تطل هذه املنطقة أيضا على احمليط ا18
ا متثل نقاط ارتكاز برية وحبرية على هذه املمرات املهمة يف  ووه ما أكسب دول املنطقة أمهية كبرية، كو

ولية مشاال وأتاح هلا االتصال جبهات العامل احليوية، باعتبارها تتحكم يف طريق املالحة الد. اإلسرتاتيجية العاملية
املمرات البحرية  تكون.ملن يتحكم فيها، وبالتايل فمن يسيطر عليهاحيوية وجنوبا وشرقا، وجعل منها أيضا نقطة 

 .بني مضيق هرمز، وباب املندب يف تناوله
األمر الذي جعل من منطقة القرن األفريقي تتداخل أمنيا وسياسيا واقتصاديا، ليس فقط مع منطقة حوض وهو 

محر، وإمنا ارتبطت وتداخلت أيضا مع مناطق من خارج النطاق اجلغرايف حلوض البحر األمحر، حبكم البحر األ
، واكتشاف النفط يف اجلزيرة العربية 1869ارتباط مصاحلها مع املنطقة ، السيما بعد افتتاح قناة السويس سنة

سيا وأفريقيا وأوروبا، فهو مبثابة الرابط واخلليج، فالبحر األمحر حبكم موقعه اجلغرايف يربط بني ثالث قارات، هي آ
 .بني الدول النامية يف آسيا وأفريقيا وبني الدول املتقدمة يف الغرب

 .إضافة إىل ذلك فإنه يتوسط مناطق بالغة احلساسية، مثل منطقة القرن األفريقي والعامل العريب
لقرن األفريقي عند جنوبه، ومبنطقة اخلليج العريب فالوضع اجلغرايف للبحر األمحر جيعله يرتبط ارتباطا عضويا مبنطقة ا

يف شرقه، ومنطقة البحر األبيض املتوسط يف مشاله، ومغزى هذا االرتباط اجلغرايف يكمن يف االرتباط السياسي 
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 .واألمين، حيث تتنقل التفاعالت وبالتايل الصراعات لتلك املنطقة
ر، وتشكل معه حلقة حمورية يف التحكم يف حركة املواصالت وباعتبار منطقة القرن األفريقي مرتبطة بالبحر األمح

النفطية وحركة املرور البحري والعسكري مابني البحر املتوسط والبحر األسود واحمليط األطلنطي وبني احمليط اهلندي 
ا ترتبط مبنطقة اخلليج العريب تلقائيا حبكم التداخل والرتابط بني املنطقتني، خ اصة وأن صادرات واحمليط اهلادي، فإ
 .اخلليج العريب النفطية متر عرب مضيق باب املندب الذي تسيطر عليه دول القرن األفريقي واليمن

ويف السياق ذاته، اتضح الرتابط والتداخل بني منطقة القرن األفريقي والصراع العريب اإلسرائيلي أثناء حرب 
 رية بإغالق مضيق باب املندب أمام املالحة، عندما قامت اليمن بالتعاون مع القوات املص1973أكتوبر

اإلسرائيلية إىل إيالت، واليت على إثرها أصبحت منطقة القرن األفريقي حتظى بأمهية كربى من الطرفني وخاصة 
ا أصبحت مرتكزا من املرتكزات الفاعلة يف الصراع العريب اإلسرائيلي، وميدانا جديدا للتنافس بني  إسرائيل، كو

 .القطبني
ناحية ثانية متتلك منطقة القرن األفريقي مقومات إسرتاتيجية أخرى، غري تلك املرتبطة باملياه يف البحر األمحر  من19

واحمليط اهلندي، وذلك ملا حتويه املنطقة من موارد اقتصادية خمتلفة، أمهها املياه، فاملنطقة متثل اخلزان الرئيسي اليت 
ر النيل يتبع يف جزئه األكرب هذه املنطقة، إذ ترفد أثيوبيا تزود مصر والسودان باملياه الصاحلة للشر  ب، ذلك أن 

  .من مياهه% 85ر النيل حبوايل
وملكانة هذا املورود احليوي زاد االهتمام به على كافة األصعدة احمللية واإلقليمية والدولية خاصة بعد انتهاء احلرب 

الدولية، واحتل مواقع مهمة يف املؤمترات العاملية واإلقليمية، الباردة، حيث أصبح يشكل حمورا مهما يف التفاعالت 
مما يشري بأن قضية املياه ستصبح يف القريب العاجل إحدى القضايا الساخنة يف العالقات الدولية، واليت من 

قي املمكن أن تؤدي إىل زعزعة األمن واالستقرار يف مناطق كثرية من العامل ، وخباصة يف منطقة القرن األفري
وحوض النيل، لسهولة التأثري على إحداثها من قبل القوى الدولية اليت جتد يف املنطقة جماال خصبا ملمارسة أنواع 

ا اإلثنية والثقافية اليت تتسم بالتعددية القومية والدينية واللغوية  .  التأثري عليها، حبكم تركيبة بلدا
وى الدولية املختلفة، وليس غريبا أيضا أن تربز رؤى وأفكار ولذلك فليس غريبا أن حتض هذه املنطقة باهتمام الق

جديدة تتبناها دوائر وأوساط دولية خمتلفة جتاه دول املنطقة، اليت تتعامل مع مفهوم القرن األفريقي مبفاهيم جديدة 
 .متعددة، أمهها توسيع هذا املفهوم ليشمل دوال جديدة ال تنتسب تقليديا ملنطقة القرن األفريقي

ا إن دل على شيء فإمنا يدل كما أشرنا سالفا بأن منطقة القرن األفريقي تعترب جيو بوليتيكيا أكثر اتساعا وهذ
وأشد تأثريا عنها من الناحية اجلغرافية، حىت باملفهوم الواسع، فاملنطقة تشمل على العديد من القوى اليت تتبادل 

ا حبكم مصاحلها امل ختلفة، أيا كانت املسافة اليت تفصلها عن املنطقة، ولذا كان عالقات التأثري والتأثر املرتبطة 
ا القوى الدولية املختلفة، حبكم أمهيتها اإلسرتاتيجية وموقعها اجلغرايف، الذي يسمح مبراقبة  تم  من الطبيعي أن 
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 تقدمي وتأمني طريق النفط من دول اخلليج إىل الدول الصناعية، خاصة بعد فشل طريق رأس الرجاء الصاحل يف
البديل املناسب لطريق قناة السويس، اليت متتلك ميزات جتارية وعمرانية، ومالحية تفوق ما يقدمه طريق رأس 

 .الرجاء الصاحل
  : دول القرن االفريقي

 : القرن االفريقي هوشبه جزيرة يقع يف شرق القارة االفريقية يتكون من سبع دول وهي
  : اثيوبيا

ومن الغرب , 20 من قارة افريقيا وهومايعرف حاليا بقرن االفريقي حيدها مشاال اريرتياتقع اثيوبيا يف جزء الشمايل
  .كيلومرت مربع1,221,900تبلغ مساحة اثيوبيا ,السودان ومن اجلنوب كينيا والصومال ومن الشرق جيبويت 

ا مايقارب    .مليون نسمة 88يبلغ عددسكا

  
  خريطة توضح موقع اثثيوبيا)1( 

  
  
  
  

                                                
ا على دول احلوض(,ابتسام اوعشرين  20 معهد العلوم السياسية والعالقات ,غري منشورة ,مذكرة ماجسرت ,)مشكلة املياه يف حوض النيل وانعكاسا

  .33ص,2012,الدولية 
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  : ياكين
تشرف حبدودها الشرقية على احمليط اهلنديوجتاورها اوغندا من ,21متر بالدائرة االستوائية ,تقع كينيا يف شرق افريقيا 
واثيوبيا وجنوب السودان من مشال يف حني حيدها من الشمال الشرقي دولة الصومال ,الغرب وتنزانيا من اجلنوب 

ا حوايل كيلومرت مربع ويبلغ 367, 580تقدر مساحتها ب,   .مليون نسمة32عدد سكا
 

  
  خريطة توضح موقع كينيا)2(

  

                                                
  .36ص,نفس املرجع ,ابتسام اوعشرين  21 
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  : اريرتيا

يقع على الساحل االفريقي الشمايل ميتدهذا القطر اىل ساحل البحر االمحر الذي , 22تعترب اريرتيا قطر صغري
مربع كيلومرت 117,600تقدر مساحتها ب,ومن اجلنوب جيبويت ,حيدها من الشرق سودان ومن الغرب ثيوبيا 

ا ,   .ماليني نسمة6يبلغ عدد سكا

  

  
 خريطة توضح موقع دولة ارترييا (3)

  
 

 
  :       مجهورية جيبويت

، ومن الغرب واجلنوب الغريب إثيوبيا، ومن 23جيبويت يف شرق إفريقيا حيدها من الشمال إريرتيا مجهورية تقع 
األمحر الغنية بالثروات البحرية وتتمتع مبوقع اجلنوب الشرقي الصومال، ومن الشرق خليج عدن، وتطل على البحر 

                                                
  .1ص, 2015ماي7.اليمن ,)جملة العريب اجلديد.()؟رتياهل يأيت احلّل العسكري يف اليمن من إري (,حممد ابو فارس  22 

  .1ص,2010افريل25 من, اخلرطوم,)شاهد شبكة جملة(,)الطيب والشعب اجلغرافية األمهية ..جيبويت (,فارح كاريت  23 
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كيلو مرت مربع ويبلغ 23,000تقدر مساحتها ب, جغرايف اسرتاتيجي، كما تطلّ على مضيق باب املندب
ا ب   .مليون نسمة  864,000عددسكا

  

  
  خريطة توضح موقع مجهورية جيبويت)4(

  
  
  
  

 : الصومال
حيدها خليج عدن واحمليط . 24منطقة ما يعرف بإسم القرن اإلفريقيالصومال دولة تقع يف شرق قارة إفريقية على 

تبلغ مساحتها  . اهلندي من الشرق،و إثيوبيا من الغرب و جيبويت من الشمال الغريب، كينيا من اجلنوب الغريب.
  .ماليني نسمة10،يقدر تعداد سكان الصومال بنحو كيلو مرت مربع 637,657

  

                                                
 .2ص,2011,السعودية ,)جغرافيون العرب(,) املوقع اجلــغرايف للصومال وأثره يف بنائه الســياسي (,ابشر االمام امني  24
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  خريطة توضح موقع الصومال)5( 

  
  
  
  
  

  : مجهورية السودان
، ومن الشرق البحر األمحر وإثيوبيا وإريرتيا، ومن اجلنوب كينيا وأوغندا والكونغو 25حيدها من الشمال مصر

تبلغ .الدميوقراطية، ومن اجلنوب الغريب مجهورية أفريقيا الوسطى، ومن الغرب تشاد، ومن الشمال الغريب ليبيا
 .42,272,000ا بوعدد سكا     1,865,813مساحتها ب  

  
  
  

                                                
منشورة غري ,مذكرة ماجستري) االسرائلي_الدور االسرائلي يف انفصال جنوب السودانوتداعياته على الصراع العريب (,ابراهيم يوسف محادة عودة 25

  .30ص,2014,معهد التخطيط والتنمية السياسية ,
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  خريطة توضح موقع مجهورية السودان)6( 

  
  
  

  : مجهورية اليمن
دها من الشمال اململكة العربية السعودية، ومن حي. 26حتتل اليمن املثلث اجلنويب الغريب من شبه اجلزيرة العربية

لغ مساحتها تب.ومن الشرق سلطنة عمان )حبر العرب،(الغرب البحر األمحر ومن اجلنوب خليج عدن 
ا حوايل كيلومرت مربع  555,000   .مليون نسمة 12، ويبلغ عدد سكا

  
  
  
  
  

                                                
معهد العلوم ,غريمنشورة ,مذكرة ماجسرت,) 1990_2010حمددات الداخلية واخلارجية لالستقرار سياسي يف اليمن(,صاحل ناصر جشعان26  

  .27ص.2010,السياسية 
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  خريطة توضح موقع مجهورية اليمن)7(  
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 العالقات االسرائلية بدول القرن االفريقي تطور: املبحث الثاين

   :متهيد
 : يتناول املبحث الثاين

سيس عالقات توضيح مدى االهتمام االسرائلي مبنطقة ا  لقرن االفريقي من خالل رصد وتتبع جهودها وسعيها لتْا
وكذا سهولة تغلغلها يف املنطقة , سياسة جتمع بينها وبني دول القرن االفريقي بسب املوقع الذي حتضى به الدول

 يعود اىل وجود االقليات اليهودية اليت ختدم املصاحل االسرائلية يف تلك الدول
  ائلية بالقرن االفريقيتطور العالقات االسر 

 : العالقات االسرائلية الكنية
 1913ففي عام . يف كينيا قبل عهد االستقالل، أي يف فرتة حكم االستعمار الربيطاين سرائليبدأ التغلغل ا

عرضت بريطانيا علي احلركة الصهيونية مشروعًا يقضي بإقامة وطن قومي لليهود يف كينيا، وعليه بدأت هجرة 
ليهودية إىل املنطقة بينما عملت احلكومة الربيطانية االستعمارية علي استقطاع مساحات شاسعة من بعض األسر ا

 27.األراضي الزراعية لصاحل األسر اليهودية اليت وصلت إىل األراضي الكينية
أن ) جويش قايبلشني سوسييت(عن صحيفة  1968الذي صدر عام ) صهيون يف أفريقيا (لقد جاء يف كتاب 

زعيم احلركة الصهيونية علي توجيه جهود احلركة ” ثيودور هريتزل“وزير املستعمرات الربيطانية حث ” نتشمربل“
 .إىل شرق أفريقيا إلقامة استيطان يهودي هناك

وبالفعل وصلت جمموعات يهودية منذ ذلك احلني بغرض حتويل كينيا إىل وطن قومي لليهود، إال أن الفكرة 
يف أوغندا وجنوب ” الوطن القومي“الصهيونية كما رفضت مشاريع أخري إلقامة  رفضت بعد تداوهلا يف احلركة

 .السودان، حيث مت إرساء مشروع الوطن القومي يف فلسطني
ومنذ املرحلة األويل للهجرة زاد عدد اليهود املهاجرين إيل كينيا عن ستة آالف شخص ظلوا علي عالقة تربطهم 

أما التقديرات احلالية فتشري إيل وجود ثالثة آالف . الواليات املتحدة األمريكيةمع املنظمات اليهودية يف بريطانيا و 
  .أسرة إسرائيلية هناك، باإلضافة إىل وجود معبد يهودي يف ضواحي نريويب

رئيسا هلا، قامت غولدا  Jomo Kenyatta بعد استقالل كينيا بشهر واحد فقط وانتخاب جومو كينياتا 
دية شخصية، فكانت تلك املناسبة فاحتة العالقات مائري رئيسة وزراء إسرائ يلبزيارة إىل كينيا وتقدمت لكينياتا 

 .الدبلوماسية بني البلدين وترسخت العالقة فيما بعد حىت افتتحت سفارة إسرائيلية بنريويب
استطاع  كما. لقد ارتبط كينياتا بعالقات وطيدة مع زعماء إسرائيل خصوصًا بن غوريون وغولدا مائري وأشكول

الكيان اإلسرائيلي أن يشكل قاعدة عريضة من املوالني له من الصفوة السياسية واالقتصادية وحىت العسكرية ممن  
 .كانوا قد تلقوا تعليمًا وتدريبًا يف إسرائيل

                                                
  . 43ص,2012,مؤسسة املنتدى اسالمي ,10العدد, , )افريقية جملة القراءات(,) استئناف العالقات بني كينيا واسرائيل(,طارق ,ابوسنة 27
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 هذا وقد. مالجئ األيتام بقصد توفري وجه حضاري إلسرائيل تشيدتنشط السفارة اإلسرائيلية يف األنشطة اخلريية و 
نشط حاخامات اليهود هناك يف التبشري لليهودية مما سبب اعتناق آالف الكينيني للديانة اليهودية فكان هلم أثر 

اورة” إسرائيل“ونفوذ سياسي قوي وقد كانوا ذراع   .يف كينيا بل يف الدول األفريقية ا
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 : االنشطة االسرائلية يف كينيا
  اريت العسكريالنشاط االستخب

ميكن إلسرائيل من ) نريويب ـ أديس أبابا ( يهدف الوجود اإلسرائيلي يف كينيا إىل تشكيل حمور استخباري 28
ديد األمن املائي املصري بغرض ممارسة الضغط علي مصر وذلك . خالله تطويق األمن القومي العريب عموما، و

ر النيلوهي الدول ا) االندوجو( عرب اخرتاق ما يسمى بدول    .ملطلة على 
بعملية انطالق الكماندوز اإلسرائيلي من كينيا ايل  1976لقد توج النشاط االستخباري اإلسرائيلي يف كينيا عام 

راكبًا اختطفتهم  229إسرائيليًا من إمجايل  83أوغندا القتحام طائرة تابعة لشركة آير فرانس، واليت كانت حتمل 
 .م بأسري فلسطينينيجمموعة فلسطينية بغرض مبادلته

نشط جهاز املوساد يف العمل بكينيا حتت مربر  1998ويف أعقاب تفجري السفارة األمريكية يف كينيا عام 
  .مكافحة اإلرهاب

ا يف أفريقيا انطالقًا من كينيا ومن أهم هذه العمليات االجتار . وقد ظلت االستخبارات إلسرائيلية تدير عمليا
وجلب املاس وبيعه من خالل الشركات البلجيكية إىل أوروبا، ودعم أنظمة احلكم بالسالح للقوى املتمردة 

الدكتاتورية، وكذلك دعم احلركات املتمردة املوالية للواليات املتحدة، كما حصل مع حركة يونيتا يف أنغوال، واليت 
ت متردها باتفاق سالم مع احلكومة   .أ

رائيليني يعملون يف صفوف القوات الكينية لتدريب عناصرها ومدهم هناك عدد كبري من املستشارين واخلرباء اإلس
خصوصًا  –إسرائيلية الصنع  –وهذا يتضح من خالل أسلحة اجليش الكيين ” سالح الطريان“بالسالح خصوصًا 

 .الطائرات والزوارق احلربية واملدفعية واألجهزة اإللكرتونية ومعدات االتصال
 
 
 
 
 
 
 
  
 
  

                                                
 .62ص, ,لقاهرة ا, 170العدد  , )جملة السياسة الدولية(,) التغلغل االسرائلي يف القرن االفريقي عرب بوابة كينيا(,سعيد ,حممد  28 
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   النشاطات االقتصادية
وإدارة املزارع  رفحيتل آالف اإلسرائيليني مراكز اقتصادية مهمة يف كينيا خصوصًا يف التجارة وأعمال الص

  .اتاخلدم القطاعاتو 
حتتكر الشركات اإلسرائيلية معظم األنشطة االقتصادية يف كينيا، حيث يتضح ذلك من خالل فوز هذه الشركات 

وفيما يلي أهم الشركات اإلسرائيلية يف كينيا . مليون دوالر 250إىل  1981بعقود بلغ إمجايل قيمتها عام 
  : وميادين عملها

أي مع  1957منذ عام  -الشركة األم -وتتفرع هذه الشركة من شركة سوليل بونيه للبناء –شركة سوليل بونيه  .1
شق الطرق وإقامة  وتعمل يف عدة جماالت تتعلق بقطاعات التشييد، منها. بدء الغزو اإلسرائيلي للقارة األفريقية

 .املطارات واملوانئ وتشييد املباين السكنية واحلكومية
شركة أجريد أب وهي شركة متخصصة يف جمال تطوير الزراعة، ووجدت هذه الشركة أرضًا خصبة لنشاطها يف  .2

عية احلديثة القارة األفريقية خصوصًا يف جمال استصالح األراضي وإقامة املزارع التجريبية واستخدام الوسائل الزرا
وطرق الري املتطورة، وقد أوفدت الشركة عددًا من خربائها للعمل يف تطوير مشروعات زراعية يف كينيا وغريها 

كما ذكر يهوشاع تدموراحملرر يف صحيفة دافار أن مشروعات تقدر قيمتها مبئة مليون . من الدول األفريقية
وماسية، وكان يرتأس هذه الشركة  أدموين  املسؤول دوالر مت تنفيذها فقط يف مرحلة قطع العالقات الدبل

 .السابق عن االستيطان يف الوكالة اليهودية
معات الصناعية اليت ميلكها اهلستدروت  نقابة العمالوتقوم بإنتاج املعدات  –شركة كور  .3 وهي من أكرب ا

 .اإللكرتونية واألجهزة الكهربائية واملعدنية وهلا نشاط بكينيا
تعمل يف جمال التصدير وهلا فرع يف كينيا وذكر املسؤول املايل يف الشركة نفتالني بلومنتال   –ار شركة كور سح .4

 .من جمموع الصادرات اإلسرائيلية إىل الدول األفريقية% 10أن صادرات الشركة إىل الدول األفريقية تشكل 
يد أجهزة السيطرة املائية، وبدأت وتتخصص هذه الشركة يف مد شبكات الكهرباء واملياه، وتور  –شركة موتورال  .5

 .يف غانا مث امتد نشاطها اىل عدد من دول غرب وشرق إفريقيا من ضمنها كينيا 1968الشركة نشاطها عام 
وهي شركة إلنتاج املباين اجلاهزة وقد بدأت هذه الشركة نشاطها يف السبعينيات حيث  –شركة تروم أسيست  .6

وعلى األخص كينيا باألبنية اجلاهزة ومنها الفيالت وحتتفظ الشركة بعدد تقوم بتزويد عدد من الدول األفريقية 
 .من املوظفني التابعني هلا يف كينيا وغريها

شركة فنادق إفريقيا  ملونوت  وهي شركة للهندسة املعمارية تقوم ببناء الفنادق واالسرتاحات لتشجيع  .7
 .االسياحة، وأنشأت هذه الشركة فنادق ومراكز سياحية يف كيني
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وهي شركة للمقاوالت اإلنشائية تقوم هذه الشركة بتنفيذ مشروعات كإقامة الفنادق  –شركة موشي مئري  .8
واملسابح، وحصلت الشركة على مناقصات تقدر ببضع ماليني من الدوالرات، كمشروع بناء رفيريا ومسابح يف  

 .كل من النيجر ونيجرييا وكينيا وغريها
ا شركة كرمل للمواد الكيماوية وخت .9 تص بإنتاج املواد الكيماوية، هلا مشروعات يف شرق أفريقيا وبلغت استثمارا

 .مليون دوالر 170مبلغ  1971يف كينيا حىت منتصف عام 
إن اختيار كينيا بالذات لتنفيذ عمليات تستهدف الوجود اإلسرائيلي فيها، إمنا يعين ضرب احللم اإلسرائيلي يف 

وساد اإلسرائيلي مل يعد قادرًا على محاية املؤسسات الصهيونية أو املواطنني الذين أعىت معاقله األفريقية، وأن امل
، وال حىت جمرد التكهن والتحذير من وقوع هجمات تستهدفهم، كما يشري إىل ”اإلسرائيلية“حيملون اجلوازات 

عد تفجري السفارة أي ب 1998فشل التعاون األمين بني املخابرات األمريكية وجهاز املوساد خصوصًا منذ عام 
األمر الذي يدعو للتكهن بوقوع املزيد من هذه العمليات خصوصًا بعد تعهد القاعدة . األمريكية بالعاصمة نريويب

  .بشن مزيد من اهلجمات –اجلهة اليت أعلنت مسئوليتها عن اهلجوم  –
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   : العالقات االسرائلية االثيوبية 2
ا ىف ذلك البحر األمحر منطلق الطموحات لسياسة اجلغرافية لكل من أثيوبيا وإسرائيل ،ففي يعترب القرن االفريقى مب

على خليج ) أم الرشراش(م نفدت إسرائيل اىل البحر األمحر باخرتاق خطوط اهلدنة واحتالهلا منطقة 1949العام 
م حق املرور على 1956العام ،مث انتزعت بالعدوان الثالثي على مصر ىف  29العقبة ،وأنشأت عليها مرفأ إيالت

مضايق تريان والبحر األمحر ، وكرست هذا احلق اتفاقية كامب ديفيد ، وذهبت تبحث منذ اللحظة األوىل لوصوهلا 
اىل البحر األمحر عن مرتكز ىف حوض البحر والتقت مصاحلها مباشرة مع أطماع دولة أثيوبيا الساعية بدورها منذ 

  البحر األمحر والتحكم مبضيقه اجلنويب ،واستطاعة إثيوبيا ىف ظل الدعمعهد منليك للوصول اىل سواحل 
  م من ان تقيم إحتاد ًا فدراليًا مع ارتريا متهيدًا الحتالهلا عسكريًا مث ضمها اىل االمربطورية1952األمريكي عام 
املفتوحة وخروجها من  م وحققت بذلك هدفها السياسي واجلغرايف بوصوهلا اىل البحر واملياه1962اإلثيوبية عام 

 . العزلة الربية
وىف مواجهة الدعم العريب للثورة االرترية ،اندفعت بتوثيق عالقتها مع إسرائيل ،لتحقيق اهلدف املشرتك هلا وهو  

كسر الطوق العريب املتوقع ىف البحر األمحر ، وتنزع صفة القومية العربية عن البحر األمحر ،لذلك جعلت إثيوبيا 
ا وجزرها حتت السيطرة اإلسرائيلية األمريكية ،وقد قامت هلاتني الدولتني تسهيالت إسرتاتيجية غري شواطئ ارتري

وانتقلت إسرائيل اىل العمل املباشر خالل فرتة الثمانينيات بوصول خرباء اسرائيلني أثيوبيا إلجراء أحباث . حمددة 
ألمتار املكعبة ،على الرغم من انتفاء احلاجة مليارات من ا 7تستهدف إقامة مشروعات للري على النيل تستنفذ 

اىل مشاريع مائية ،وقد اختذ التنسيق االسرائيلى االثيوىب ىف عهد منغستو هايالمارمي منحًا جديدًا امتدت أخطاره 
وبذلك تكتمل حلقة التنسيق ) املكون األول لنهر النيل (اىل جنوب السودان الذي يشكل حوض حبر اجلبل 

على الشريان الرئيسي وهو النيل األزرق ،وسيطرة الدولة املنفصلة اجلديدة على الشريان األخر وهو  بسيطرة إثيوبيا
ذه احلرب املائية غري املعلنة ضد السودان ومصر  حبر اجلبل ،وعلى الرغم من نفى املسئولني االسرائيلني قيامهم 

على أطماع كل من إثيوبيا وإسرائيل مبصادر  اإلسرائيلية يشكل الدليل الواضح) تاحال(،فان ماكشفت عنه شركة 
 . املياه ىف القرن االفريقى

ا تقوم مبشاريع وأعمال ري ىف  وعلى التعاون الوثيق الذى جيرى بينهما ،فقد أعلنت هذه الشركة اليهودية مؤخرًا أ
من إثيوبيا املتنازع عليها إثيوبيا حلساب البنك الدويل باإلضافة اىل أعمال إنشائية ىف أوجادين ىف الطرف اجلنوىب 

مع الصومال ،ويهدف التعاون االثيوىب االسرائيلى اىل تنفيذ املشاريع املائية الىت سبق أن أعلنت أثيوبيا عزمها على 
ر النيل األزرق وتشمل  سدا، وأهم هذه املشروعات 36تنفيذها ،ويصل عددها اىل أربعني مشروعا مائيا على 

ر فش من املاء الذى كان مفروضا أن  3مليار م25قا أحد روافد النيل األزرق،قد يقتطع السد التخزيين على 

                                                
  .56ص ,م 1989،   دار النفائس :القاهرة , التوسع يف اإلسرتاتيجية اإلسرائيلية, عدنان سيد حسني   29
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ألف هكتار وهناك دراسة الستصالح 5يذهب اىل للنيل األزرق والذي جرى تنفيذه ،يؤدى اىل ري مساحة 
  .ألف هكتار مبجازة احلدود السودانية اإلثيوبية4
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  : االريرتية العالقات االسرائلية
شكل الوجود االسرائلي يف اثيوبيا ركيزة السياسة االسرائليةيف توجهاها اخلارجية جتاه اريرتيا حيث عملت على دعم 

نظرا لتخوف اسرائيل من النظام , 30نظام هيالسيالسي ومنجستو يف احكام قبضتهم على االراضي االريرتية احملتلة
رتاجتية فقد رات اسرائيل ان حصول اريرتيا على استقالهلا لن القائم انذاك وحرصهم على مصاحلهم االس

ت بعد انتهاء احلرب الباردة غريت كثريا من املعدالت السياسية , خيدممصاحلها يف املنطقة لكن رياح التغري اليت طرْا
فورقي على زمام االمور يف ) دوليا واقلميا( اريرتيا لذلك فتحولت اسرائيل من عدو اىل صديق بعد سيطرة اسياسي ْا

 : ميكن القول ان العالقات االسرائلية االريرتية شهدت تطور عرب مرحلتني
بواسطة قاعدة  1970متثلت يف قدرة اسرائيل على اخرتاق الثورة االريرتية عرب اسياسي افورقي يف عام : االوىل 
فورقي من االنفصال بتنظيمه الطائ" كاينواستيش" مسرا حيث متكن ْا بدعم امريكي   1976في عاماالمريكية بْا

  .اسرائلي 
واجلدير ذكره انه قبل ذلك العام واحد عقدت واليات املتحدة االمريكية واسرائيل وبرطانيا وايطاليا اجتماع 

احتواء مامسته بالنفوذ العريب املتجه حنو البحر االمحر من اجل احليلولة دون انتصار الثورة االريرتية ذات ,مضمونه 
مي واملدعوم من طرف االنظمة العربية يف كفاحها الوطين خوفا من ان يصبح البحر االمحر حبرية التوجه االسال

  .عربية 
بعد اتصاالت سرية بني الطرفني دامت ثالث سنوات حيث  31 ,1991 كانت بعد استقالل اريرتيا عام: الثانية

واتفق ,ياسية بني تل ابيب وامسراارسل اسحاق شامري رئيس وزراء اسرائيل سابقا وفدا لعرض اقامة عالقات س
هكذا بدات ,اجلانبان على اقامة عالقات تعاون يف مجيع حماالت شرطني تظل هذه العالقات ذات طابع سري 

مقابل ,العالقة االسرائلية بنظام اسياسي افورقي وقد خرجت عن دائرة السرية بعد اعرتاف اسرائيل بدولة اريرتيا 
اسرائلية على شواطئها ضمان عدم انضمام اريرتيا اىل جامعة الدول العربية وابعاد مساح هلا بناء قواعد عسكرية 

  .اهلوية االريرتية عن التوجه العريب االسالمي
  
  
  
  
  
  

                                                
  .16ص,2009,مركز القرن االفريقي للدراسات ,)عالقات اريرتيا خارجية رؤية حتليلة تقدميية .(حممد واخرون ,نور  30
  .56ص,2003,   مطابع العملة احملدودة: خرطوم .اريرتيا ومشكلة الوحدة الوطنية حقبة الكفاح املسلح.ايلوس  حممدواخرون  31
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  : العالقات السودانية االسرائلية
 : بداية العالقات

وطين مع احلفاظ مصر والتدرج يف احلكم العن كانت احلركة اإلستقاللية بقيادة حزب األمة تدعو لإلنفصال 
وبعد تطور األحداث وجميئ امساعيل األزهري أول رئيس لوزراء السودان شعر . 32بعالقات خاصة مع بريطانيا 

م توجه وفد من قيادة 1954حزب األمة باهلزمية واقتنعت قيادته بأمهية البحث عن دعم خارجي ويف صيف 
ء املوساد الفرصة واستطاعوا ترتيب لقاء بني قادة حزب األمة إىل لندن للحصول على دعم بريطاين فانتهز عمال

 مردخاي جازيتلقاء ات بني  أمحد عمرم رتب حممد 1954جويليةيف األسبوع األول من   .اسرائيلو احلزب 
 الياهو الياسالسكرتري األول للسفارة اإلسرائيلية بلندن والسيد الصديق املهدي بعد أن حصل السفري اإلسرائيلي 

أبيب  متت اللقاءات يف فندق السافوي الشهري بوسط لندن حتت محاية وتأمني فريق من املوساد    على موافقة تل
إقامة عالقات جتارية رمسية مع السودان وكسر حاجز العزلة واملقاطعة العربية هلا بعد أن تسعى اىل كان اسرائيل 

لس اجلامعة العربية يف    . ر ومقاطعة اسرائيلم لفرض حصا 1950أجاز اإلجتماع الثاين عشر 
  املفاوضات املالية بني حزب األمة وإسرائيل

ة وإسرائيل يف الفرتة املمتّدة بني سنة  اتّصاالت واجتماعات كثرية  1958وسنة  1954جرت بني حزب األمّ
مها املشرتك املتمثّل يف مصر تني ملواجهة ما اعترباه عدوّ ّ بة يف شأن مسألتني أساسي ق املسألة تتعلّ . ومفاوضات متشعّ

ة على شكل قروض لتمكينه من مواجهة النّفوذ املصري يف  ة حلزب األمّ ّ األوىل بتقدمي إسرائيل مساعدات مالي
السودان، وكذلك مواجهة األحزاب السودانية اليت مل تكن تعترب مصر عدواً، واليت كانت تدعو إىل وحدة وادي 

رة بني السودان ومص يل واحلفاظ على عالقات متطوّ ا املسألة الثانية فتمحورت حول استثمار إسرائيل أمواالً . رالنّ أمّ
ة  ّ ة، ويف املشاريع اليت تدرّ أرباحًا مالي يف مشاريعَ اقتصادية يف السودان، وخاّصةً يف أراضي املهدي زعيم حزب األمّ

  .ةعلى حزب األم
ة لتطوير عالقاته بإسرائيل ضّد مصر، عى س من . فيع املستوى إسرائيل سرًا ر مسؤول سوداين ر حيث زاحزب األمّ

  .املشاريع اإلسرائيلية يف السودانالقامة القرض اجل احلصول على 
  إسرائيل وجعفر النمريي وعدنان خاشقجي

، يف مذّكراته إىل أّن رجل )املوساد(، الذي شغل مراتَب عليا يف جهاز املخابرات اإلسرائيلية يعقوب منرودييشري 
 ." عنوانًا لكلّ إسرائيلي أو يهودي يبحث عن طرق للعامل العريب"كان   شقجيعدنان خااألعمال السعودي 

ويتّضح من هذه املذّكرات أّن عدنان خاشقجي كان له شأٌن أساسي يف إقامة العالقات بني إسرائيل والرئيس 
قاٍت  ويكشف يعقوب منرودي يف مذّكراته النّقاب عن أّن عدنان خاشقجي أقام عال. السوداين جعفر النمريي

ّني واليهود األمريكيني بة مع كثري من اإلسرائيلي  عدنان خاشقجيوكان من بني اإلسرائيليني الذين أقام . كثرية ومتشعّ

                                                
  .10ص ,2008جانفي ,بريوت,3العدد,)جملة دراسات العربية(,) قات االسرائلية االفريقيةالعال(,عادل حامد اجلادر   32
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م  خالل الفرتة اليت شغل فيها كيمحي منصب رئيس مركز جهاز املوساد يف  دافيد كيمحيعالقات متينة 
رت العالقات بني االثنني وتوّطدت وسا"باريس، و    .33 دت بينهما صداقة حقيقيتطوّ

 1979وذكر يعقوب منرودي أّن عدنان خاشقجي من أجل مساعدة جعفر النمريي والسودان، نظم يف العام 
ّني من األجهزة ". زيارة ألصدقائه وشركائه اإلسرائيليني إىل اخلرطوم" فقد دعا عدنان خاشقجي مخسة إسرائيلي

ة اإلسرائيلية إىل اخلرطوم للقاء جع ّ يعقوب منرودي ودافيد كيمحي وآل شفامير ورحافيه : فر النمريي هماألمني
ر وصوهلم إىل اخلرطوم من نريويب، اجتمعوا إىل الرئيس السوداين جعفر النمريي. فاردي وهانك غرينسبان . وفوْ

ة بني إسرائ ّ يل وأشار يعقوب منرودي يف مذّكراته إىل أّن اهلدف من هذه الزيارة كان إقامة عالقات اقتصادي
ا وكأننا يف حلم: "النمريي بقوله معووصف يعقوب منرودي عند اجتماعهم . والسودان كان من الصعب أن . كنّ

ر ترحابه بنا ويقّدم لنا الطعام،  نصّدق أننا يف السودان، يف قصر أحد احلكام العرب املعروفني الذي كان يكرّ
أّن جعفر النمريي أخرب ضيوفه اإلسرائيليني حباجته إىل  وأضاف". وحيّدثنا وحيّضنا على القيام مبشاريعَ مشرتكة معه

  . املساعدة لتطوير اقتصاد بالده، وأنه طلب إقامة عالقات اقتصادية مع إسرائيل بشكل دائم
  اجتماع النمريي وشارون

سرائيلية إىل التأثري يف السياسة اخلارجية واألمن اإل أريئيل شارونمنذ أن أصبح وزيرًا للدفاع يف إسرائيل، سعى 
ةً جديدة ّ أّن منطقة النفوذ اإلسرائيلية ومصاحلها احليوية تتعّدى دول املواجهة  شارونواعتقد . ونقلها نقلة نوعي

 . العربية، وتتّسع يف الشرق لتصل إىل الباكستان، ومتتّد يف أفريقيا من مشاهلا إىل وسطها
ته مباشرًة هو ومرافقيه طائرٌة خاّصة إىل نريويب يف كي شارونويف سياق سعيه لتحقيق سياسته، وصل  نيا، ومنها أقّل

يف املزرعة الرئيس  شارونوكان يف انتظار . إىل مزرعته يف كينيا القريبة من احلدود التنزانية عدنان خاشقجيميتلكها 
 ويعقوب عدنان خاشقجيوكلّ من  عمر حممد الطيبورئيس املخابرات السودانية  جعفر النمرييالسوداين 

وافق النمريي على  جعفر النمرييوالرئيس السوداين  شارونويف االجتماع الذي جرى بني . ي وآل شفاميرمنرود
غّض الطرف عن هجرة اليهود الفالشا من إثيوبيا إىل إسرائيل عرب السودان، لقاء مبالَغ مالية له ولرئيس خمابراته 

إسرائيلي يف السودان ملصلحة قوى إيرانية  كما وافق النمريي على الّسماح بتخزين سالح . عمر حممد الطيب
ووافق . كانت ختّطط، مبساعدة إسرائيل وعدنان خاشقجي، للقيام بعمليات عسكرية ضّد نظام اخلميين يف إيران

بيد أّن مشروع شارون . النمريي أيضا على السماح إلسرائيل بتدريب هذه القوى اإليرانية على األراضي السودانية
ي مل ينّفذ خلالفات إسرائيلية داخلية بني شارون وفئات مناوئة له يف أجهزة األمن اإلسرائيلية املشرتك مع خاشقج

  . واحلكومة

                                                
اطروحة دكتوراه غري منشورة ,اطروحة دكتوراه غري منشورة , ) 1969_1985 الوضاع السياسية يف السودان(ا,ابتسام حممود جواد 33  
  .59 ص,2008,
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جري اليهود الفالشا إىل إسرائيل   النمريي و

ومن أجل حتقيق . سعت إسرائيل يف أواخر سبعينيات القرن املاضي لتهجري اليهود الفالشا من إثيوبيا إىل إسرائيل
جري مواطنيها الفالشا إىل إسرائيل، ذلك، تفاو  هذه لكن ضت إسرائيل يف البداية مع احلكومة اإلثيوبية خبصوص 

، طلب رئيس احلكومة اإلسرائيلية مناحيم بيغن 1979ويف العام . املفاوضات مل تسفر عن نتائَج ملموسة ومرضية
ي من أجل الّسماح لليهود الفالشا من رئيس مصر أنور السادات الّسعي لدى الرئيس السوداين جعفر النمري 

وقد استجاب السادات هلذا الطلب، وحصل على موافقة النمريي . باهلجرة من إثيوبيا إىل إسرائيل عرب السودان
ية تامة  .34 املبدئية ، شريطة أن جيري ذلك بسرّ

لطيب رئيس ، وصل إىل اخلرطوم مسؤوٌل يف جهاز املوساد واجتمع إىل عمر حممد ا1980يف بداية العام 
ّني على مرور . املخابرات السودانية ومسؤولني سودانيني آخرين واتّفق املسؤول يف املوساد مع املسؤولني السوداني

جري اليهود الفالشا من طريق السودان إىل . الفالشا من أراضي السودان إىل كينيا ومن مثّ إىل إسرائيل واستمرّ 
ات اهلجرةإسرائيل، إىل أن ذاع اخلرب يف وسائل ا ّ ة، ما أّدى إىل وقف عملي ّ  . إلعالم العاملي

 
ة"أقام جهاز املوساد بالتعاون مع السي آي ايه  1981يف العام  ّ ً لتهريب اليهود " شركة سياحي الستعماهلا غطاء

ة تقع على. الفالشا الذين كانوا قد وصلوا إىل السودان من إثيوبيا ّ  وقد استأجرت هذه الّشركة قطعة أرض سوداني
ة اإلسرائيلية ّ . البحر األمحر، وسرعان ما أصبحت قطعة األرض هذه قاعدة للموساد ووحدات من كوماندو البحري

  . ألفني من اليهود الفالشا إىل إسرائيل من طريق البحر األمحر" القاعدة"وهرّب جهاز املوساد من خالل هذه 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  .80ص,1988,مركزالدراسات الوحدة العربية : بريوت, قات مع الدول العربيةاالسرتاجتية االسرائلية لتطبيع العال,حمسن عوض   34
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  فريقي االهداف االسرائلية يف القرن اال: املبحث الثالث
شكلت منطقة القرن االفريقي امهية االسرتاجتية يف السياسة اخلارجيةاالسرائلية لذلك تبىن صانعو القرار االسرائلي 

ويف سياق هذا املبحث سنحاول تركيز على .سياسات خاصة بالتعامل مع املنطقة وفق خطط واهداف حمكمة 
 : نحوالتايلاهم اهداف االسرائلية يف منطقة القرن االفريقي على ال

 : االهداف االمنية واالسرتاجتية
سيس اسرائيل يف قلب املنطقة يعود االهتمام االسرائيلي بالقرن االفريقي بصفته اهم موقع اسرتاجتي امين منذ تاْ 

ال احليوي السرائيل طبقاملاحدده الرئيس وزراء السابق ارئيل شارون يف ,العربية  حيث تدخل املنطقة ضمن ا
ن اجل قيام دولتنا الكربى ذات هوية اليهودية نقية كقوة اقليمية يف املنطقة جيب علينا تامني دائرة جمال م:"حديثه 

حيوي هلا وهي املنطقة اليت تضم مصاحل اسرائيل االسرتاجتية وتشمل مجيع مناطق عامل العريب واملتامخة عالوة على 
  . 35"ايران وتركيا وباالضافة اىل مشال وشرق افريقيا

وسعيها للتغلغل ,هنا نستطيع ان نفسر حرص اسرائيل على تعاون االسرتاجتي بينها وبني دول القرن االفريقي من 
داخل املنطقة وفرض اهليمنة عليها وذلك ملا تشكله املنطقة من امهية قصوى يف احلفاظ على منظومة االمن 

 : على امنها القومي على فقد عملت اسرائيل من خالل تواجدها يف املنطقة وللحفاظ,االسرائلي 
مني البحر االمحر ومدخله اجلنويب    ).مضيق باب املندب(تْا

مهية البحر االمحر ككل ومضيق باب املندب كجزء  ولذا فهي تبذل قصارى جهدها للسيطرة .ادركت اسرائيل ْا
ولويات على ذلك املمر املائي والتحكم فيه والسرائيل اهداف خاصة يف البحر االمحر لذلك وضعته عل ى سلم ْا

حيث تقع على سواحله ست دول عربية ودولتان غري عربيتان مها اسرائيل وايرترييا ومن هذا ,اسراتيجيتها اخلارجية 
املنطلق ترى اسرائيل ان امنها القومي مرتبط به ارتباطا عضويا ويشكل خطرا على مصاحلها االسرتاجتية التجارية 

  36.واالقتصادية 
  : ر امهية متزايدة يف امهية االسرتاجتية االسرائلية االمنية بعد حدثني هامني مهاوقد نال البحر االمح

  م حيث حصلت اسرائيل على مساعدات عسكريةقتالية من قواعد امريكية يف اثيوبيا 1967جوانحرب
  37.ومت نقلها اىل اسرائيل عرب البحر االمحر 

  ا من قبل البحرية املصرية باغالق م وماعانت منه اسرائيل من فرض حظر عليه1973حرب اكتوبر
لة اسرتجتية بالنسبة  مضيق باب املندب يف وجه مصاحلها بعد اذ اصبح املرور االسرائلي يف هذه املياه مسْا

                                                
معهد البحوث ,املنظمة العربية لرتبية وثقافة وعلوم , )يل والثوابت واملستجداتنالسرتاجتية االسرائلية يف حبر االمحرومنابع ال(ا.امحد,امي  35

  .38ص,2003,القاهرة ,والدراسات العربية 
  .19ص ’,السعودية , )جملة الرياض(. ) البعد االسرتاجتي ملضايق البحر االمحر وجزره(,د بن عبد هللامح,اللحيدان  36
 13ص,1988,القدس ,)تقرير معهد لري لدراسات االسرتاجتية .(لري ,فان  37
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ذا املنفذحيث عملت على نشر قوات حبرية قادرة على مواجهة  هلا مما جعلها تتنب سياسة حبرية خاصة 
ديدات جديدة مؤافة من طائرات م   .روحية وغوصات حبرية متطورةاي 

  اقامة تعاون حبري كامل مع االسطول االمريكي اخلامس يف اخلليج العريب واالساطيل الغربية االوروبية
  .املنتشرة يف خليج الغريب للبحر االمحر واحمليط اهلندي 

ا على وقد ساعدها يف ذلك تواجدها يف دول القرن االفريقي وارتريياعلى وجه اخلوصوص يف احكام  سيطر
ا البحرية على امتداد الشواطئ االريرتية واحكام  املناطق واجلزر االسرتاجتية يف البحر االمحر من خالل نشر قوا
ا على مضيق باب املندب من خالل شر القوات البحربة املشرتكة وتدشني ابراج مراقبة البحرية واجهزة  سيطر

  .التنصت يف ميناء مصوع االريرتي 
 : نتشار املتزايد للحركات االسالمية يف منطقة القرن الفريقيحد من اال

 38على تعميق  تنظر اسرائيل خبطورة بالغة اىل تنمي املد االسالمي يف منطقة القرن االفريقي لذلك تعمل
ا مع الدول اليت تدين بالديانة املسيحية يف املنطقة وذلك حماولة منها للوقوف اما هذا املداملتزايد  حتالفا

 : وهي تسعى من جراء ذلك اىل حتقيق هدفني

 ا : اوال املدافع االول عن قيم تقدم اسرائيل نفسها للواليات املتحدة االمريكية والدول الغربية على ا
 .الدميقراطية ومكافحة االرهاب الدويل من خالل مواجهتها للحركات االسالمية يف املنطقة 

 االسالمية يف القرن االفريقي خطرا يهدد امنها القومي وقد تطلعت  ان اسرائيل تعترب انتشاراحلركات: ثانيا
اسرائيل حلماية مصاحلها وامنها القومي من اي حماوالت خارجية الخرتاقه من خالل تامني منطقة القرن 

وذلك بعد ادعاءات اسرائلية تعرض امنها خلطر جراءسعي تلك مجاعات االسالمية ,االفريقي بشكل عام 
من اسرائيل الداخلي بشكل مباشر فقد عملت على تنفيذ هجوم جوي من طائرات حربية االستهداف ا

ا حتمل معدات قتالية متهيدا لنقلها اىل قطاع غزة  اسرائلية على قافلة شاحنات يف سودان ادعت اسرائيل ا
 .2009جانفي 17و2008دمسرب 27خالل احلرب االسرائلية على غزة يف تاريخ 

بادعاء اسرائيل ان املصنع ,سرائلية من طائرات حربية على مصنع الريموك يف بور سودان تنفيذ غارة جوية ا39
  .سيتم نقلها اىل قطاع غزة واطالقها على املدن االسرائلية,يعمل على جتهيز صواريخ متوسطة املدى 

تداء على السواح م قرب مطار مومباسا يف كينيا بعد حادثيت االع1998بناء قاعدة عسكرية وامنية اسرائلية عام 
راكبا تعرضت هلجمات صاروخية  اثناء اقالعها من 270اليهود كان اوهلا استهداف طائرة ركاب اسرائلية نقل 

                                                
 19ص,2002سنة,8589العدد,)جلة الشرق االوسط(م)1967حقائق عدوان جوان (.امحد ,محروش  38
  . 26ص,2003,جامعة القدس ,رسالة ماجستري غريمنشورة ,) سياسة اخلارجية االسرائلية اجتاه افريقياال(,عامر ,عامر  39
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مطار اجتاه اسرائيل والثاين حادثة تفجري سيارة حتمل متفجرات امام فندق بارادايز يف املدينة نفسها واودت 
  .بضحايا يهود
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   : االهداف السياسية
واقامة عالقات دبلوماسية ,سعت اسرائيل للخروج من عزلتها السياسية واحلصول على املزيد من الشرعية الدولية 

مع اكرب عدد ممكن من دول القرن االفريقي كمدخل لقيام بنشاطات اخرى امنية وسياسية واقتصادية كوسيلة لنفي 
  .ولة اسرائيل الصورة العنصرية عن الد

كانت املنطقة   -ماعدا اثيوبيا–ويف الوقت نفسه الذي كانت مجيع دول القرن االفريقي ختضع لالستعمار الغريب 
مبثابة منطقة جمهولة بالنسبة للدبلوماسني االسرائلني وقد انتبهت السياسة االسرائلية لتلك الدول بعد استقالهلا بعد 

حيث ابدى امرباطور 1947ئلية يف االمم املتحدة وهو قرار التقسيم عام اول حدث واجهته لدبلوماسية االسرا
تعاطفا مع اسرائيل خالل جلسات املناقشة والتصويت على خطة التقسيم ولكنه كان متخوفا من " هيالسيالسي"

  .اقامة عالقات مع دولة متتلك العديد من االعداء لذلك امتنعت اثيوبيا عن التصويت
ا متثل اصوات فارقة يف احملافل واملؤمترات الدولية هلذا ادركت اسرئيل  ضرورة التحرك السياسي جتاه تلك الدول ال

  .يف الوقت الذي حتتاج فيه اسرائيل ىل كل دعم دويل 
ان "م على ضرورة التحرك جتاه تلك الدول يف قوله 1960فلقد اكد رئيس وزراء االسبق ديفيد بن غوريون عام 

ا يف حمافل واملؤسسات الدولية تعادل يف قيمتها اصوات امم اكثر الدول االفريقية ليست  دول قوية ولكن اصوا
سره ثري يف العلم بْا    40".قوة وتْا

ولقد كان هذا االدراك االسرائيلي دوما يف سياق وعيها حبقيقة ابعاد الصراع العريب االسرائيلي ومدى امكانية 
ال  وخاصة بعد تبين مجعية االمم املتحدة قرار يصف الصهيونية شكل من االستفادة من الدور االفريقي يف هذا ا

  اشكال العنصرية وهو قرار الذي احدث ضجة عاملية متثلت يف انتقاد الواليات املتحدة االمريكية هلذا القرار 
ا املادية فيها   .وهددت بانسحاب من االمم املتحدة وتقليص مسامها

  .عىن قيام الدول العربية النفطية بتقدمي مساعدات للمنطقةمبDOLLAR PETROظاهرة البرتو دوالر
ثري على  ا مع املنطقة حتت املنظار والبحث عن اليات جديدة لضرورة التْا االمر الذي جعل اسرائيل تضع عالقا

  .قرارات تلك الدول 
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 56ص,2011,جامعة القاهرة ,معهد البحوث دراسات االفريقية, , رسالة دكتوره منشورة,)اسرائيل يف افريقيا .حسني (,مصطفى  40
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 : االهداف االقتصادية
ا مع دول القرن االفريقي تسعى اسرائيل لتدعيم مركزها االقتصادي العاملي باالستفاد وتقدم اسرائيل ,ة من عالقا

ا دولة صديقة ومنوذج  ا تبحث من احداث تغريات نفسها على ا ا االقتصادية وا حيتذى به يف درجة تطورها وقو
ملنطقة اجيابية جتاه تنمية وتطوير املنطقة وذلك لرتغيب تلك الدول الفقرية لتعامل معها وفتح جمال امام التغلغل يف ا

ان هذا النشاط يف هذا امليدان االقتصادي خيدم االسرتاجتية السياسية االسرائلية من عدة ,من بوابة االقتصادية 
ان كسب دول املنطقة املتسفيدة من املساعدات االسرائلية وازدياد االعتماد على خربة االسرائلية فيها : 41نواحي

  .ختاذ موقف سياسي معاد السرائيل يضع الطرف االفريقي يف حرج مادي اذا ارادت ا
القرن االفريقي يوفر اخلامات اليت تعد اسرائيل يف امس احلاجة اليها يف صناعتها السيما خام االملاس الذي اصبح 
مادة رئيسة يف الصناعة االسرائلية فضال عن ذلك بعض املشروعات االقتصادية املشرتكة متد االقتصاد االسرائلي 

  .ليت حتتاجها باسعار رخيصة جداباملواد االولية ا
ان النمو الصناعي االسرائلي للحفاظ على تقدمه يتطلب اسواق جديدة تسمح باالنتقال اىل االنتاج االكرب 

  .ومايرتتب على ذلك من زيادة يف الربح يف القرن االفريقي ميثل رحبا حقيقيا لقربه اجلغرايف 
يف طريق كسر طوق املقاطعة االقتصادية العربية املفروضة على اي جناح حبققه االقتصاد االسرائلي يعين خطوة 

  .اسرائيل وبالتايل يرتتب عليها فرض الوجود االسرائيلي يف املنطقة العربية 
وقد وصل التوغل االسرائلي االقتصادي يف منطقة القرن االفريقي اىل درجة احلصوهلا على امتيازات التنقيب عن 

سيس  ا اثيوبية ولتحقيق اهدافها االقتصادية جلْات اىل طرق اخرى مع الدول شركة وسج40البرتول وتْا لتها على ا
ا ومن مث التعامل معها كالصومال حيث عمدت على حتويل مبالغ كبرية حتت امساء جتاريهود  اليت رفضت اعرتاف 

بويت من خالل خرباء وكما حيدث يف جبويت حيث تسعى  اسرائيل اىل الوجود يف جي,حيملون اجلنسية الصومالية 
  .يهود يدينون بالوالءالسرائيل 

ووصلت ايضا اىل حد احتكار جتارة احملاصيل الغذائية وعصري الفاكهة يف كل من اثيوبيا وكينيا وحمصول البنفي 
ا بغية كسب  اوغندا واحتكار شركة اسرائلية لتصدير السمك يف اريرتيا وقد اتبعت اسرائيل سياسة اغراقية يف جتار

غرقت مبختلف بضائع والسلع وكانت مجيعها تستورد ا السواق مثلما حدث باالْسواق الكينية واالْثيوبية حينما ْا
خرى وذلك لسد الطريق امام التعامل االفريقي  سعارمنخفضة من بلدان ْا   .العريب _واالفريقي ,االفريقي _بْا

  
  
  
  

                                                
 50ص,34,1980العدد, ,)جملة املستقبل العريب (,)الصراع دويل اسرائيل وافريقيا دراسة حالة يف ادارة.(جمدي ,محاد 41
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  خامتة الفصل االول
قى والبحر األمحر بإعتبارها منطقة ذات أمهية إسرتاتيجية من الناحية األمنية ركزت إسرائيل على منطقة القرن األفري

ا مع لوسعت إسرائيل على , والعسكرية واإلقتصادية هلا إلجياد نفوذ هلا على ساحل البحر األمحر عرب عالقا
, رتىياألر وبالفعل جنحت ىف إنشاء مراكز عسكرية هلا ىف جزر فاطمة ودهلك وحالب على الساحل , أثيوبيا

  .حيث إحتفظت مبراكز رصد معلومات وقوات كوماندوز وقطع حبرية صغرية على تلك اجلزر

فك احلصار  من خالهلا تستطيع ةاليتوهى طريق, البحر األمحر هو املخرج اجلنوىب الوحيد لدولة إسرائيلكمايعترب 
  وبرتول ومواد اولية أخرىواحلصول على ما حتتاجه من سلع , , املفروض عليها من دول الطوق العرىب

والذى أدى إغالقه , )إيالت(وتتضح أمهية البحر األمحر بالنسبة إلسرائيل من خالل متسكها مبيناء أم الرشاش  
حيث مت , وال زالت حرب إكتوبر بني العرب وإسرائيل ىف الذاكرة اإلسرائيلية, 1967اىل نشوب حرب جويلية

حيث , وبالتاىل مت قفل املنفذ اجلنوىب إلسرائيل, قوات املصرية واليمنيةفيها إغالق مضيق باب املندب بواسطة ال
ا لشىء الذى دفع إسرائيل للتحرك مباشرة بعد حرب ,أصبح ميناء إيالت معطل متامًا امام حركة املالحة البحرية

واعد هلا ىف أثيوبيا وإحتفاظها بق, إكتوبر للتواجد ىف منطقة القرن األفريقى ودوله املطلة على ساحل البحر األمحر
ا املسلحة, واجلزر األرترية املوجودة على ساحل البحر األمحر حتت , حيث تعترب إسرائيل هذا الوجود إمتداد لقوا

  .شعار إسرتاتيجيتها املعلنةالبحر األمحر اليد الطويلة إلسرائيل
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  : مقدمة
وإثيوبيا من أهم التحالفات اإلسرائيلية ىف القارة، وخاصة من الناحية السياسية  تعترب العالقة بني إسرائيل

واالسرتاتيجية فإسرائيل ترى ىف إثيوبيا حليفا اسرتاتيجيا حيب احملافظة على العالقات معه بأى مثن، وىف ظل أى 
 . ظروف

ا مع إثيوبيا منذ بداية اهتمامها بالب حر األمحر وأفريقيا، وذلك بالنظر إىل عدة وقد بدأت إسرائيل ىف توثيق عالقا
اعتبارات جتعل من إثيوبيا احلليف األكثر دواما، والذى ميكن أن تلتقى مصاحلة بشكل أوسع مع املصاحل 

اإلسرائيلية ولعل العنصر األساسى ىف هذا االختيار، هو ما رأته إسرائيل من وجود عناصر داخلية وخارجية، جتعل 
املنطقة ختوفا من العرب، بل وعداء هلم، فهى من ناحية، الدولة الوحيدة غري اإلسالمية الىت  من إثيوبيا أكثر دول

، ومن مث فإن خلق عالقة وهي من مجلة االهداف اإلسرائلية  اليت سعت اىل حتقيقها تطل على البحر األمحر
هدد النفوذ ية عربية، يشكل الضمان الوحيد دون حتول هذا البحر إىل حبري  حيثقوية معهاو خاصة تعاونية 

ان امن اثيوبيا وسالمتها يشكالن ضمانة " دايان موشيه فلقد اعلن. احلركة د من حرية إسرائيل يفحياإلسرائيلى، و 
اإلسرائلية والذي مت تقسيمه اىل ثالث _ومن خالل هذا الفصل حتت عنوان العالقات اإلثيوبية " .سرائيلإل

  : مباحث وهي كأيت
  خ العالقات بني البلدين تاري: املبحث األول
  األهداف اإلسرائلية يف إثيوبيا: املبحث الثاين

 اإلسرائيلي_ قضايا التعاون اإلثيويب : املبحث الثالث
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  تاريخ العالقات االثيوبية االسرائلية: املبحث االول
 : متهيد

وقد اشار القادة ,فريقية وخاصة اثيوبيا حاولت اسرائيل منذ اخلمسينيات القرن املنصرم التوغل داخل القارة اال
وصف امهية  موشي داياناالسرائليون اىل امهيتها من املنظور االسرائلي اىل درجة ان وزير الدفاع االسرائلي السابق 

فاهتمام االسرائليون "ان اثيوبيا وسالمتها هوضمان السرائيل "1952اثيوبيا بالنسبة السرائيل عندما قال يف عام 
وكذلك تاثريها يف دول ,خاصة املائية ,ا كان لدافع اسرتاجتية عديدة منها تعد اثيوبيا غنية باملوارد الطبيعية باثيوبي

  .اجلوار السيماالصومال واريرتيا 
  : االسرائلية_ بداية العالقات االثيوبية

ية اليت متيز بتشعب اطرها االثيوب–لعبت السفارة االسرائلية يف كنيا دورا حموريا يف تاسيس العالقات االسرائلية 
ا  ولعل اهم ,الذي يعكس تنوع املصاحل املتبادلة بني الطرفني والذي جاء بفعل ارث تارخيي , وتعدد موضوعا

 : 42مامييزاثيوبيا وجعلها حمط اهتمام صناع القرار االسرائلي عدت عوامل منها
  .  القرن الثالث قبل امليالداالدعاءات االسرائلية اليت تقول ان العالقة مع اثيوبيا ترجع اىل

  .الوضع االسرتاجتي الذي مييز اثيوبيا من غىن مواردها الطبيعية والسيما املائية منها
مامتتازبه اثيوبيا من غىن باملوارد املعدنية اليت ختدم الصناعات االسرائلية سهولة التغلغل يف اثيوبيا نظرا للتنوع العرقي 

  .والديين والثقايف 
ر النيل الرغبة اال   .سرائلية يف السيطرة واحلصول على مياه 

  
الذي كان يتباهى بعالقته القدمية بالتاريخ " هيالسالسي"كانت بداية العالقات مع االمرباطور االثيويب ,امجاال 

ويعترب نفسه من احفاد النيب سليمان من زوجته بلقيس ملكة سبْا وقد استغلت اسرائيل تلك اخلرافة ,اليهودي 
  . 43ووطدت دعائمها يف اثيوبيا,مثلة باالصل العرقي املشرتك بني الشعبني املت

توقيع 1953االثيوبية يف اوائل اخلمسنيات بتعاون بعد قرار اثيوبيا يف عام  –لقدبدات الرابطة االسرائلية 
ل وجاءت نقطة التحو , 44معاهدات عسكرية مع الواليات املتحدة االمريكية وهي حليف غري رمسي لكليهما

                                                
42 Nelson ,HOROLDAND KAPLAN,iroing ethion piaacountry study,washing pept of 
arny ,1994,P33 
43 MICHAEL,B .BISHKU ,ISRAEL AND ETHIOPA :FROMSPECILTO A 
PRAGMATIC RELATIONSHIP,JOURNALOF MODERN 
AFRICANSTUDISS,1971,P40 

بريوت : لبنان. االسرائلي تنافس بني االسرتاجتيتني–البحر االمحر والصراع العريب .عبد احملسن السلطان ,عبد هللا   44
  . 228ص,2013,
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باحتالل سناء فاصبحت اسرائيل بعدئذ قادرةعلى 1956االساسية يف هذه العالقة بعد قيام اسرائيل يف عام 
  .ايالت عرب مضيق تريان *املالحة من 

كمحطات توقف لسفن والرحالت اجلوية االسرائلية يف طريقها اىل     -بعد احتالهلاالريرتيا_قدمت اثيوبيا موانئها
  . نوب شرق اسيا كينيا وجنوب افريقيا وج

بعدما اقامت اسرائيل ,  1961ان اثيوبيا مل تكن هلا سفارة يف اسرائيل ومل تعرتف قانونيا باسرائيل اال يف عام 
ا يف اديس ابابا وظلت تعمل حىت عام    .1973سفار

اشكال  لذلك ظلت تزودها مبختلف,لقد ا كانت اسرائيل تعد اثيوبيا اهم بلد يتصل بامنها يف البحر االمحر 
  .اخل....املساعدات العسكرية من اسلحة ومساعدات فنية مع بناء مدارس عسكرية 

وزير خارجية اسرائلي السابق عن اسرائيل كانت تزود اثيوبيا باالسلحة  موشي دايانكشف   1978فيفري 6يف 
ا ضد الصومال واريرتيا غري العربية الوحيدة  ان اثيوبيا كانت الدولة" 45وصرح دايان تربيره لذلك قائال.يف حر

  ."الواقعة على البحر االمحر االسرتاجتي 
  

تواجهان السياسات االسرتاجتية العربية يف البحر ,كدولتني كانتا ,ومن الناحية االسرتاجتية بان االثيوبيا واسرائيل 
  .االمحر حبرية عربية االمر الذي خلق نوعا من التوحد بني مصاحلهما السياسية اخلارجية

 : هذه السنوات ضل االسرائليون متمسكني بسياستني وطوال
ان العالقات اليت جتمعهما تعود اىل عشرات القرون بتحديد  اىل عصر ملكة سبْا اليت جاءت النيب : اوهلما

يف القدس وبعد احتادمهامعا ولدت له مينيلك الذي يرجع االمرباطور هيالسيالسي نسبه ) عليه السالم(سليمان 
  .ليه ونسب اجداده ا

هو ان اثيوبيا جزيرة مسيحية وسط حبر ,الذي لعب عليه االسرائليون وخباصة خالل حكم هيالسيالسي : والثانيه
استخدمت اسرائيل العامل الديين يف اثيوبيا وكذلك يف اوغندا ,اسالمي تعارضه اسرائيل وان كل البلدين مهددا

ربية هكذا استخدمت اسرائيل هذه املشاعر كلها لكي لكي حتول الدول االفريقية غري املسلمة ضد االقطار الع
  .تعزز موقعها يف اثيوبيا وبالتايل يف البحر االمحر ضد العرب

على الرغم من ان مثة ,وقد شهدت العالقات بني اجلانبني نقلة نوعية لتبلغ اقصى درجات التعاون يف جماالت عدة 
الذي وصل  Mnjstohal Miriama مريام منجستو هيالفتور بعض الشئ على تلك العالقات يف عهد 

                                                
 . 243نفس املرجع ص  45

ا ان السرائيل على أم الرشراش، ما كان اسرائيل ولوال استيالء   كما يطلق عليها اإلسرائيليون هي شريان احلياة إلسرائيل " إيالت"أم الرشراش أو   *

يف إثيوبيا وكينيا، دولة حبرية متد نفوذها إىل  تمع إريرتيا و تغلغل تحتالفا واقامة فرصة النفاذ إىل شرق أفريقية اوجود على البحر األمحر، وملا توافرت هلت

  .اوواردا امن صادرا%  40مرور حنو  األمحر يوفر هلميناء على البحر ا الديهاصبح احمليط اهلادي مرورا من البحر األمحر وعربه، 
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ا عادت عندما ساهم , 1974اىل احلكم يف اثيوبيا عام  يف تلبية الرغبة االسرائلية يف ترحيل اليهود  منجستواالا
الذي 1977عام  موشي ديانالفالشا اىل اسرائيل مبوجب اتفاق سري بينه وبني وزير اخلارجية االسرائلي االسبق 

ومل يقدر هلذا االتفاق ,ائيل بامداد النظام االثيويب بالسالح مقابل املوافقة على هجرة الفالشا نص على التزام اسر 
  .باالنظمة العربية منجستو نظرا الظروف اثيوبيا الداخلية واليت كانت احداها عالقة , ان يتحقق

مريكية اثناء فرتة مباحثات رئيس بزيارة الواليات املتحدة اال منجستوويف سياق تطور عالقات اسرائيل باثيوبيا قام 
حيث  1978يف كامب دافيد انور السادات مع الرئيس املصري االسبق   مناخيم بغنيالوزراء االسرائيلي االسبق 

االمر الذي رفضه الكونغرس االمريكي ,تقدم الزعيم االثيويب لالدارة االمريكية بطلب شراء السالح االمريكي 
وان يسلك ,ودي ونصحوه بتمتني عالقته باسرائيل باعتبارها القوة الوحيدة يف املنطقةبتاثري وضغط من اللويب اليه

باالتصال  منجستو وبالفعل بادر,ويوافق على تسهيل نقل اليهود الفالشا اىل اسرائيل ,طريق الرئيس املصري 
ة جسر جوي بني اديس ابابا الذي مل يرتددباملوافقة على الطلب مقابل اقام مناخيم بغنيبرئيس الوزراء االسرائيلي 

وكانت العملية تتسم . 461984وتل ابيب لنقل يهود الفالشا اىل اسرائيل عربعملية مسيت عملية موسىعام 
الذي اشرتط باشراك املخابرات االمريكية يف   جعفر منريبالسرية الكاملة وبالتنسيق مع الرئيس السوداين االسبق 

ت العملية بنقل املهاجرين من اثيوبيا اىل مطار اخلرطوم ليال عرب احلدود مت,لضمان سريها بدقة وسرية ,العملية 
وبعدها اقلعت اىل تل ابيب ومل تكتفي ,ومن مث مت نقلهم بطائرات بلجكية خاصة اىل بروكسل ,حبافالت سرية 

ت اعداد اهلجرة الكبرية متثل اضعاف العدد  الذين مت نقلهم من اسرائيل بعدد اليهود الذين هاجروا من اثيوبيا فبدْا
اىل اسرائيل ولقد كان هلم مايريدون منجستو قبل مساومة النظام االثيويب من خالل رسال مبعوثني بدعوة الرئيس 

الذي قدم له عرض بتسليح  اسحاق شامريحيث زار الرئيس االثيويب سرا اسرائيل وقام مبقابلة رئيس وزراء حينذاك 
  .نة االسرائلية جيش االثيويب باحدث ما متتلك الرتسا

ويف ظروف معينةمتت العملية نقل ما يقارب اربعة عشر الف ,مقابل موافقة على هجرة ماتبقى من يهود الفالشا 
وقد كان يف ,عرب طائرات اسرائلية خاصة ,من املهاجرين االثيوبني من مطار اديس ابابا اىل مطار تل ابيب 

  .ايهود باراكورئيس اركان  فيدفيد لياستقباهلم رئيس الوزراء ووزير خارجيته 
بزيارة اىل اسرائيل ملدة ثالث  Meles Zenawiمليس زيناوي قام رئيس وزراء االثيويب  2004ويف جويلية 

ا مسؤول اثيويب رفيع املستوى إىل اسرائيل ايام م ا اول زيارة يقوم  ثلت امهية كربى يف اطار العالقات الثنائية كو
الذي زار اسرائيل يف    Seyoum mSevenسيوم مسيفنياخلارجية االثيويب  زيارة وزير  واليت سبقتها

و  47الذي زار اسرائيل 1997يف جوان عام   وكانت هناك أيضا زيارة لوزير اخلارجية االثيوبية 2003ديسمرب 

                                                
ا الناعمة يف افريقيااسرا.محدي ,عبد الرمحن   46   .16ص.2009,الدوحة ,مركز اجلزيرة ,املرصد الدراسات االسرتاجتية ,ئيل وقو

47  BENYAMIN NEUBERGER. ISRAILIN AFRICA ,YEGAR,GOORIN,P90. 
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لسياسة سفارة واالسرائيلية إحداها، وأن ثوابت ا 94إن عالقة بالده باسرائيل عادية وتوجد يف إثيوبيا "قال 
  ."املصلحة العليا إلثيوبيا  اخلارجية تقوم على بناء عالقات طبيعية مع كل الدول والتعاون معها مبا خيدم

  
  1973:اىل1956االسرائلية من _العالقات االثيوبية 

 كما.فلقد دعى قادة اسرائيل بوجود روابط تارخيية مشرتكة بينهما , 48ارتبطت اسرائيل بعالقات وثيقة مع اثيوبيا
ومن هذه الروايات وجود عالقة بني ,اختذت اثيوبيا من الروايات التارخيية مايؤيد بوجود صلة بينها وبني اسرائيل 

يت متسكهم بذلك ,إذ يتمسك كال الطرفان بذلك االدعاء ,ملكة سبْا بلقيس والنيب سليمان عليه السالم  ومل يْا
سعى إىل حتقيقها فإثيوبيا تسعى إلجياد حليف قوي هلا يف فلقد كان لكال الطرفني أهدافه اليت ي,إدعاء من فراغ 

ا حماطة بدول عربية ذات طابع إسالمي ,املنطقة  فإن تلك الدول ,وحبسب إعتقاد احلكومة اإلثيوبية ,فضال عن أ
أما إسرائيل فكانت ترى تكوين عالقة مع دول غري عربية تطل على ,تشكل خطراعلى األمن القومي اإلثيويب 

ديدا مباشرا ألمنها ,األمحر البحر  وجماورة العديد من الدول العربية واليت تشكل حبسب اإلعتقاد إسرائيلي 
  .القومي

 1956وبدأ التعاون الفعلي بني إثيوبيا وإسرائيل عندما فتحت إسرائيل أول قنصلية هلا يف أديس أبابا يف عام 
-David Ben يفيد بن غوريونامن د Haile Selassieهيالسيالسي عندما طلب اإلمرباطور ,

Gurion  على ذلك بن غوريون فوافق أن تتوىل إسرائيل تدريب اجليش اإلثيويب,رئيس وزراء اإلسرائيلي أنذاك.  
 Haileهيالسيالسي إمرباطور 1960كما ساعدت القوات اجلوية اإلسرائيلية يف ستمرب من عام 

Selassieث ضده يف أثناء رحلته خارج البالدعلى عودة للحكم واإلطاحة باإلنقالب الذي حد.  
السيما ,وأخذت العالقات بالتطور ,وقد عملت إسرائيل مقابل ذلك على إقامة قاعدة جوية يف مطار أمسرة 

اإلعرتاف بإسرائيل وهومامت هيالسيالسي  من اإلمرباطور رئيس الوزراء اإلسرائيلي دايفيد بن غوريونعندما طلب 
  .1960فعاليف اكتوبر من عام

فقد كانت العالقات بني الطرفني متطورة حىت قبل أن يتم , ويبدو أن مسألة اإلعرتاف التام كانت مسألة شكليات
ا اإلمرباطور هيالسيالسي عام  . 1960 التبادل التمثيل الدبلوماسي بينهما بداللة الزيارة اليت قام 

كما 1961ملعارف إسرائيل إثيوبيا يف مارسحيث زار وزير ا,وبذلك فقد تنامت العالقات بني إثيوبيا وإسرائيل
  .وزير الزراعة اإلسرائيلي Moshe Dayan  موشي دايانزارها يف عام ذاته 

                                                
معهد العلوم السياسية ,غري منشورة ,رسالة ماجستري ,)بيا اإلقلمية املعاصرة إجتاه دول اجلوار اجلغرايف العريبو سياسة اثي(,خلود حممد مخيس   48

  .4ص,1998,جبامعة بغداد
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حيث صوتت مجيع دول العامل يف املنظمة ,1967حرب جوان *49جتسد التعاون الفعليبني إثيوبيا وإسرائيل بعد 
  .الدولية اىل جانب احلق العريب بإستثناء إثيوبيا

والقاضي بقطع العالقات ,امتثلت إثيوبيا إىل أوامر املنظمة الوحدة اإلفريقية ,1973عد حرب أكتوبر ولكنها ب
  .الدبلوماسية مع إسرائيل 

والتهديد بنقل مقر املنظمة ,ولعل السبب يف ذلك يعود إىل ضغوط اليت تعرضت إليها إثيوبيا مع الدول اإلفريقية 
ن زيادة الدعم العريب حلركيت التحرر يف إرترييا وصومال الغريب إىل جانب قوة فضال ع,الوحدة اإلفريقية إىل القاهرة 

وأخريااستطاعت إثيوبيا أن تقيم عالقات سرية ,اجلناح الراديكايل االثيويب الداعي اىل قطع العالقات مع إسرائيل 
أوغاندين *لصوماليني يف إقليم يف مواجهة اإلريرتيني والثوار ا,مع إسرائيل وذلك حلاجتها املاسة للسالح إسرائيلي 

  .احملتل من طرف إثيوبيا
  
  
  
  
  

    

                                                
  .128ص,1990,دار كنعان للدراسات والنشر : دمشق, حرب املياه يف الشرق االوسط, محيد سعيد املوعد 49 

وكل  إسرائيل هي احلرب اليت نشبت بني  ،  حرب األيام الستة وتسمى كذلك زيراننكسة ح وتُعرف أيًضا باسم 1967حرب  *
وتعترب  واجلوالن والضفة الغربية وقطاع غزة لسيناء والعاشر من الشهر نفسه، وأدت إىل احتالل إسرائيل 1967جوان 5 بني واألردن وسوريا مصر من

يف إسرائيل، وتدمري  800مقابل الدول العربية من جنود 25,000 - 15,000وقد أدت احلرب ملقتل  ؛الصراع العريب اإلسرائيلي ثالث حرب ضمن
د اجلرحى واألسرى؛كما كان من يف إسرائيل، إىل جانب تفاوت مشابه يف عد% 5 - 2من العتاد احلريب يف الدول العربية مقابل % 80 - 70

ة يف قمة الالءات الثالثة وانعقاد 242قرار جملس األمن رقم  نتائجها صدور ّ جري معظم سكان مدن اخلرطوم العربي جري  قناة السويس و و كذلك 
جري عشرات اآلالف من حمافظة القنيطرة معظم مدنيي القدس من الضفة مبا فيها حمو قرى بأكملها، وفتح باب االستيطان يف  الفلسطينيني يف سوريا، و

 .والضفة الغربية الشرقية

وإقليم األوجادين  هلودالذي يتكون من إقليم ا للسلطات اإلثيوبية ، وخيضعالصومال يقع يف اجلزء من Ogaden :باإلجنليزية أو )ادينغليم أو اق *
ادين شرق إثيوبيا وغرب الصومال، حيده غيقع إقليم أو . ويعرف اإلقليم جغرافيًا باهلضبة الصومالية. على كامل املنطقة ولكن اشتهر اسم أوجادين ليطلق

وقد . ألف كم مربع، كل سكانه مسلمون، وغالبيتهم الساحقة من أصول صومالية 279تبلغ مساحته حنو . من الشمال الشرقي مجهورية جيبويت
يعاين  .م 1897؛ مبوجب االتفاقية اليت وقعتها بريطانيا مع إثيوبيا عامم 1954يف عام إثيوبيا ادين إىلغإقليم أو  سلطات االحتالل الربيطاين سلمت

. ية وظروف معيشية متدنية للغاية، هذا غري اضطهاد اإلثيوبيون هلم، وتعرضهم للقتل والسجن وسلب احلقوقادين من أحوال غري إنسانغالسكان يف أو 
رتاب أو تصوير وملنع تكريس صورة االحتالل يف حق السلطات اإلثيوبية؛ يقوم اجليش اإلثيويب بدوريات ملنع وكاالت األنباء واملنظمات احلقوقية من االق

 .يف اإلقليم األحوال غري اإلنسانية
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  :   1974_1991اإلسرائلية_العالقات اإلثيوبية 
  Mengistu Haile Mariam منجستو هيال مرياماإلسرائيلية بعد تويل _تطورت االعالقات اإلثيوبية 

يل عندما إمتنعت عن التصويت على قرار إذ وافقت احلكومة اإلثيوبية اىل جانب إسرائ,501974احلكم يف إثيوبيا 
والقاضي بإعتبار حركة الصهيونية حركة عنصرية وقد ترتب عن ذلك حصول إثيوبيا على 1975األمم املتحدة 

ا مع كل ,الدعم العسكري من إسرائيل  جبهة التحرر ,السودان ,صومال (الذي مكن إثيوبيا من مواجهة مشكال
ل إرترييا على أساس إنضمامها إىل جمموعة العربية مما شكل حسب وجهة النظر اليت سعت إىل إستقال,)االريرتية

رئيس جبهة حترير  أمحد ناصروإمنا على إسرائيل أيضا وهذا ماأكده ,اإلثيوبية خطراليس على إثيوبيا فحسب 
ويعين إحكام ,اجتية إن إستقاللنا يعين زوال الوجود اإلسرائيلي يف هذه املنطقة اإلسرت "بقوله 1977اريرتية يف مارس

  . "احلزام األمن العريب يف البحر األمحر
فضال عن ذلك قضية ترحيل يهود الفالشا ,ولعل ذلك مايفسر سبب إهتمام إسرائيل مبشكالت إثيوبيا االمنية 

 Menachem Bevin مناحيم بيفنيإذ إقرتح ,تأثري كبري يف زيادة أوصار العالقة بني إثيوبيا وإسرائيل ,
آنذاك أن تقوم إسرائيل بتزويد إثيوبيا بأسلحة مقابل السماح إثيوبيا  منجستو لطة اإلسرائلية على الرئيسرئيس الس

ودخلت تلك العملية حيز التنفيذ ,وقد وافق الرئيس منجستو على شريطة البقاء اإلتفاق سرا,جرة اليهود الفالشا 
الذي اكد فيه على ,1978 موشي دايانصريح واطلق عليهما عملية موسى ولكن تلك العملية مل تنجح بسب ت

ذلك التصريح أثار احلكومة األثيوبية اليت عملت على طرد معظم اخلرباء ,تقدمي مساعدات عسكرية إلثيوبيا 
  .اإلسرائليني من أراضيها 

على إذ سعت الت حتقيق غايتني متثلث أوىل رغبة إثيوبيا يف احملافظة ,ويبدو أن للحكومة اإلثيوبية اهدافها 
وخسارة حلفائها كإلحتاد ,صداقتها مع بعض الدول العربية واالخرى ان إثيوبيا مل تكن ترغب يف فضح امرها 

ا مع الصومال   .1978 السوفيايت الذي كان يزورإثيوبيا يف حر
حكومة  حيث قام وزير اإلسرائيلي بزيارة إىل إثيوبيا إذ نسق مع 1981ومل تعد العالقات ملا كانت عليه إال يف عام

  .1985ومتت عملية الرتحيل يف عام ,من اجل نقل يهود الفالشا اىل إسرائيل عرب السودان منجستو
ا الدبلوماسية بأكملها مع إسرائيل واليت على إثرها زار وفد إسرائيلي 1985يف جانفي  استعادت إثيوبيا عالقا

حبث سبل تطوير , 51إلثيوبيا مدير عام خارجية اإلسرائيلية Rovid Merhan روفيد مريهانبرئاسة 
العالقات بني الطرفني وقد رحبت إثيوبيا بذلك التعاون لرغبتها ان تقوم إسرائيل لعب دور الوسيط بينها وبني 

  : الواليات املتحدة األمريكية من أجل حتقيق هدفني
 : األول

                                                
50 JENIFER AJOYCE ,ETHIOPIASRELATIONSWITH 
ISRAEL1955_1998 ,HAOWARD UNIVARSITY,MASTER OF ARTS ,2000,P51 . 

  .174 ص,1990,القاهرة ,101العدد,)جملة السياسة الدولية(,) التعاون اإلثيويب اإلسرائيلي واألمن القومي املصري(,عز الدين شكري   51
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تحسني العالقات بني تسهيل عقد القاءات واإلتصاالت بني مسؤولني اإلثيوبني واألمريكني وذلك يهدف ل
  .الدولتني بعد الرتاجع اإلحتاد السوفيايت 

  : الثاين
وعلى ,هو تأيد مجاعات مصاحل اليهودية للمطالبة أثيوبية اخلاصة حبصول على املساعدات إقتصادية األمريكية 

حتوالت اليت  مساندة الواليات املتحدة األمريكية يف املنظمات اإلقتصادية الدولية لتلك املطالب السيما بعد
  .حدثت يف ساحة اإلقتصادية ومتمثلة يف توجه حنو اقتصاديات السوق واندماج التجارة الدويل 

مت ترحيل دفعة أخرى من فالشا بعد اتفاق بني احلكومتني وحصول احلكومة اإلثيوبية مبلغ مايل 1991يف جانفي
يل اليت أخذت توقف دعمها لنظام مع إسرائمنجستو وكان ذلك اخر اتفاق للحكومة ,مليون دوالر35قدره

قيادة  من Meles Zenawi مليس زيناويمنجستو لتمكن اجلبهة الدميقراطية الثورية اإلثيوبية بقيادة 
  .واستالم احلكم يف اثيوبيا منجستوانقالب على حكم الرئيس 
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  :اإلسرائلية يف ظل حكومة مليس زيناوي _العالقات اإلثيوبية 
حيث مل تؤثر تلك 1991استمر التعون بني إثيوبيا وإسرائيل حىت بعد تغري نظام احلكم يف إثيوبيا ماي لقد 

  .52التغريات يف سياسة إسرائيل إجتاه إثيوبيا 
ميلس زيناوي قد اظهرت ميال شديدا جتاه إسرائيل ومايدل على ذلك التصريح الذي  *فحكومة االثيوبية برئاسة
ئيس وزراء إثيوبيا الذي أكد فيه على وجود عالقات ودية بني إثيوبيا وإسرائيل كحليف هلا ادىل به ميليس زيناوي ر 

يف املنطقة لضمان أمنها بعد أن فقدت سواحلها على حبر األمحر نتيجة حصول إريترييا على استقالهلا الرمسي من 
  .1993ماي

ان "وادىل بتصريح Tkda Allo ا الوتقدزار وزير الدولة باخلارجية اإلثيوبية  1998ويف جويلية من عام 
سفارة واإلسرائلية إحداها وإن ثوابت السياسة اخلارجية تقوم على  94وتوجد يف إثيوبيا ,العالقة مع إسرائيل عادية

  ".بناء عالقات طبيعية مع كل الدول والتعاون معها مبا خيدم املصلحة العليا إلثيوبيا
 سيوم مسفنوقد تطورت العالقات العسكرية بني إثيوبيا وإسرائيل بعد ان اكد وزير خارجية اإلثيويب 

Seyoum Mesfin  ان عالقتهم مع اسرائيل هي عالقة علنية عكس بعض الدول اليت هلا اتفاقية "على
  ".سرية مع إسرائيل

م افرااذ ترأس    1998رتيا وإثيوبيا يف ماي وكان إلسرائيل مواقفها إجتاه احلرب احلدودية اليت حدثت بني اري
 اريل كرميووصف .منسق عالقات إسرائيل بإفريقيا وفد مصاحلة بني البلدين  Ephrem Isaac اسحق

                                                
 ص, 2,2002العدد,)جملة القطرية للعلوم السياسية (,) يهود إثيوبيا فالشا والعالقات اإلسرتاجتية االسرائيلية االثيوبية(,العبيدي  مهدية صاحل 52   

98- 99. 

 جنست بوالية جتراي يف مدينة عدوا،  وقد تلقى تعليمه االبتدائي يف مدرسة 1948عام  ولد رئيس الوزراء ملس زيناوي يف اليوم األول من ماي *

البالد مبدينة عدوا، كما تلقى تعليمه الثانوي يف مدرسة جنرال وجنيت مبدينة أديس أبابا، وكان واحدا من ضمن الطالب الذين انتخبوا من أحناء  سابا

م التعليمية العالية، وأكمل تعليمه الثانوي يف مدرسة اجلنرال وينجت العليا بأديس أبابا، مث درس الطب يف جامعة أ اليت كانت تُسمى (ديس أبابا بكفاء

 .ليلتحق جببهة حترير شعب جتراي 1975ملدة عامني، قبل أن يقطع دراسته يف) آنذاك جامعة هيل سالسي

نال درجة الدكتوراه الفخرية من  2002 جويلية ، ويف1995وحصل ملس على شهادة املاجستري يف إدارة األعمال من اجلامعة الربيطانية املفتوحة عام 

قبل أن يتم حتويله   ليجس  ، وكان امسه عند مولده2004هنام يف كوريا اجلنوبية، وماجستري يف علوم االقتصاد من جامعة إيرامسوس اهلولندية عام  جامعة

  .عندما كانت على سدة السلطة بإثيوبيا يف ذلك الوقت 1975إىل ملس تيمنا بناشط أعدمته احلكومة الشيوعية يف 

يناضل من أجل املساواة بني الشعوب وإزالة  - 1968اليت تأسست يف عام -ذ انضمامه إىل جبهة حترير شعب جتراي وظل السيد ملس زيناوي من

  .، ابتداء من مستوى املناضل وانتهاء إىل مستوى القائدإلثيويبا بالفقر عن الشع

.  
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Ariel cream بأنه اشبه بوقف الطفل الذي يرى ويسمع جدال "السفري إسرائيل بإثيوبيا موقف إسرائيل قائال
  ".ي رأيه خوفا من إغضاب أحدمهاواليستطيع ان يبد,حادا بني ابويه 

م الرئيس اإلريرتي يف جانفي  ا تقوم بصيانة ,1998وبالرغم من ذلك ا بإحنياز إسرائيل اىل إثيوبيا ذلك أل
األمر الذي فسره السفري اإلسرائيلي أريل كرمي بأن إسرائيل تطور طائرا امليج 1الطائرات اإلثيوبية من طراز ميج 

  .إلتفاقية خاصة بني الطرفني اإلثيوبية بناءا على ا
صر على التذكري خبسارة حق اثيوبيا يف السيادة على أراضي عفر الساحلية من ميناء عصب مرورا ت ت إثيوبياما زال

 .ترسيم األمم املتحدة للحدود مع أريرتيا هارفضو مشاال مبصوع فاجلزر االريرتية يف البحر األمحر، 
مسية اىل اسرائيل واليت تستغرقت ثالثة ايام جري خالهلا حمادثات مع نظريه الر  قام زيناوي بزيارة2004ويف عام 

 .االسرائيلي ارييل شارون ومسؤولني اسرائيليني آخرين
واوضح مدير ادارة شؤون آسيا واسرتاليا والشرق االوسط يف وزارة اخلارجية االثيوبية اديس ديلنيساو ان زيارة 

دف اىل تطوير العالقات الثنائية والتعاون زيناوي تأيت تلبية لدعوة خاصة من شا رون مشريًا اىل ان الزيارة 
  .التجارية والثقافية بني البلدين

وقال اديس ان زيناوي سيلتقي اثناء زيارته بعض املستثمرين املعروفني يف اسرائيل لتشجيعهم على االستثمار يف 
  .شا يف اسرائيلاثيوبيا مشريًا اىل ان زيناوي سيلتقي ايضًا اليهود الفاال

  .وقع الطرفان االثيويب واالسرائيلي على اتفاق الغاء الضرائب املزدوج بينهماكما 
االت االقتصادية والزراعية، مشريًا اىل ان بإمكان اسرائيل  واضاف ان بإمكان اثيوبيا واسرائيل العمل معًا يف ا

  .ياهان تقدم املساعدات التقنية يف ما يتعلق بتنمية الزراعة وامل
  .ًا من اجل حماربة االرهاب الدويلوقال اديس ان حمادثات الطرفني ستتطرق اىل امكانات عمل الطرفني مع
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 االهداف االسرائليةيف اثيوبيا: املبحث الثاين

  متهيد
ديد  يكمن هدف إسرائيل الثابت من وجودها يف هذه املنطقة رغبتها احلصول على مياه النيل،  ياملصر  االمنو

من خالل دعم االسرائيلي لفكرةإ تفكك السودان أو عدم استقراره الذي سوف يؤدى إىل اإلخالل بالتوازن 
االسرتاتيجي يف اإلقليم سواء يف القرن األفريقي أو البحر األمحر، األمر الذي سيؤثر سلبًا على أمن مصر ودورها 

ض النيل إىل إحدى عشرة دولة، وما يعنيه ذلك كما يؤدي إىل زيادة عدد دول حو  . ومكانتها لصاحل دول أخرى
من تعقيدات ملصر تؤثر بشكل مباشر على أمنها القومي، حيث تعترب مياه النيل شريان احلياة بالنسبة هلا من 

كما أنه ترتب على انفصال جنوب . من حصة مصر من املياه من اجلنوب السوداين% 28خالل تدفق ما نسبته
 .شروعات بني مصر والسودان املوحدالسودان توقف عدد من امل

 :النيل ر مياه حول األثيويب اإلسرائيلي التنسيق
ديد  ا مع أثيوبيا يف عهد اإلمرباطور هيالسيالسى وقامت بتوظيف هذه العالقة من أجل  استغلت إسرائيل تقار

بلغت حصة مصر من مياه ، حيث 53من احتياجات مصر املائية تنبع من أثيوبيا% 85مصر من زاوية املياه، ألن 
ملصر مبقدار 2000عام  3مليار م 70ارتفعت إىل  3مليار م 55.5النيل  مليار  14.5، ما شكل عجزًا مائيًا

  .3م
دف السودان إىل زيادة مساحة الرقعة الزراعية من 3مليار م 18.5أما السودان فحصتها  مليون  4.5، و

، وبذلك يكون العجز املائي عند مصر والسودان 3مليار م 14.8مليون هكتار، وهذا حيتاج إىل  9هكتارإىل 
من املياه، وهذه الكمية ال ميكن تدبريها إال بعد االنتهاء من مشروعات أعايل النيل اليت تتوالها  3مليار م 38

 .مصر والسودان معًا 
يضيًا ضد مصر من خالل عالقتها مع أثيوبيا والدول األفريقية يف حوض النيل دورًا حتر  54وتلعب إسرائيل

ما تستهلكان كميات كبرية من املياه دون احلاجة إليها على حساب الدول األخرى ويف ضوء  والسودان، حبجة أ
هذا التحريض سيطرت الشركات األمريكية واإلسرائيلية على معظم املشاريع املائية يف املنطقة، وتولت األحباث 

جري أعداد كبرية من يهود الفالشا، كما العلمية اخلاصة مبوارد املياه، وأسفرت العالق ات األثيوبية اإلسرائيلية عن 
سدًا على النيل األزرق لري  26قامت إسرائيل بإنشاء ثالثة سدود مائية كجزء من برنامج أمثل يستهدف بناء 

 3ر ممليا 5مليار كيلو وات ساعة من الكهرباء، وهذه املشاريع ستحرم مصر من  38ألف هكتار، وإنتاج  400
 . من املياه

                                                
 .24ص,1993, دار اهلدى لنشر :لقاهرةا . ائيلالصراع املائي االبعاد الكاملة للصراع حول املاء بني العرب واسر .سيد امحد,رفعت  53
 .2000,القاهرة. ، املركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية) الوجود االسرائيلى ىف دول حوض النيل(فهمي ،  ,طارق  54
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من املياه حلجز % 75كما قامت إسرائيل ببناء سد على منشأ أحد فروع النيل األزرق الذي ميد النيل حبوايل 
من املياه مقابل قيام أثيوبيا بتسهيالت إلسرائيل يف جزيرة دهلك وفاتيما إلقامة قواعد عسكرية  3نصف مليار م

ر فيها، حتولت إسرائيل بعدها إىل أرترييا ل ا من باب املندب، كما بدأت أثيوبيا ترفع دعاوى إعادة توزيع مياه  قر
ر  ا مل تشرتك حىت اآلن يف جمموعة األندوجو اخلاصة باالستفادة من مياه  النيل وفق مبدأ عدالة التوزيع، كما أ

 .النيل
 : وتسعى اسرائيل من خالل كل هذا اىل

  .يت متثلت يف الفرتة منذ قيام الدولة وحىت منتصف الستينياتحتقيق األمن القومي وتأمني الوجود وال: 
ا  ً ا يف املنطقة, إثبات الشرعية السياسية اليت تنطوي على ضمن الوجود دولي واليت , واالعرتاف القانوين والواقعي 

 .برزت يف الفرتة من منتصف الستينات وحىت مطلع السبعينات
عمارية العنصرية للدولة اإلسرائيلية وللشعب اليهودي واإلصرار على التدخل اهليمنة اإلقليمية تأكيًدا للصفة االست

دف إسرائيل إىل النفاذ إىل عمق األمن القومي املصري اجلنويب ا كما  , يف شئون الدول األخرى وانتهاك سياد
  .وتوظيف دول املنبع حلصار دول املصب

ينيات بوصول خرباء اسرائيلني اثيوبيا الجراء احباث انتقلت إسرائيل اىل العمل املباشر خالل فرتة الثمان
مليارات من االمتار املكعبة ،على الرغم من انتفاء  7تستهدف اقامة مشروعات للرى على النيل تستنفذ 

منحًا جديداً  عهد منجستو هايالمارمياحلاجة اىل مشاريع مائية ،وقد اختذ التنسيق االسرائيلى االثيوىب ىف 
وبذلك ) املكون االول لنهر النيل (ىل جنوب السودان الذى يشكل حوض حبر اجلبل امتدت أخطاره ا

تكتمل حلقة التنسيق بسيطرة اثيوبيا على الشريان الرئيسى وهو النيل االزرق ،وسيطرة الدولة املنفصلة 
ذه احلرب اجلديدة على الشريان االخر وهو حبر اجلبل ،وعلى الرغم من نفى املسؤولني االسرائيلني قيامهم 

االسرائيلية يشكل الدليل الواضح ) تاحال(املائية غري املعلنة ضد السودان ومصر ،فان ماكشفت عنه شركة 
  .على أطماع كل من اثيوبيا و اسرائيل مبصادر املياه ىف القرن االفريقى 

ا تقوم مبشاريع وأعمال رى ىف اثيوبيا حلساب البنك الد55 وىل باالضافة اىل فقد أعلنت الشركة اليهودية أ
أعمال انشائية ىف أوجادين ىف الطرف اجلنوىب من اثيوبيا املتنازع عليها مع الصومال ،ويهدف التعاون 
االثيوىب االسرائيلى اىل تنفيذ املشاريع املائية الىت سبق أن أعلنت أثيوبيا عزمها على تنفيذها ،ويصل عددها 

ر النيل االز  سدا، وأهم هذه املشروعات السد التخزيىن على 36رق وتشمل اىل أربعني مشروعا مائيا على 
من املاء الذى كان مفروضا أن يذهب اىل للنيل  3مليار م25ر فشقا أحد روافد النيل االزرق،قد يقتطع 

                                                
  .2012جانفي 23,الدوحة, )اتمركز جزيرة لدراس(. )التغلغل االسرائلي يف القارة السمراء اثيوبيا دراسة حالة(,وليد حممود ,خالد  55
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ألف هكتار 4أالف هكتار وهنالك دراسة الستصالح 5االزرق والذى جرى تنفيذه ،يؤدى اىل رى مساحة 
نية االثيوبية ، ويرى الدكتور جمدى شندى أن املشاريع املائية الىت تقام ىف أثيوبيا التضر مبحازة احلدود السودا

بالسودان ومصر ، بل تزيد من احتياطيهما من املاء املخزن ومردود هذه املشاريع على أثيوبيا حسن ولكنها 
ا مكلفة ىف بنائها وفقا لدراسة اجلدوى ،عدا املش اريع املقامة على احلدود ليست هلا جدوى أقتصادية ال

باقامة خزانني اخرين على النهر نفسه مبساعدة اسرائيل ) فشقا(السودانية االثيوبية ، وتتوسع أثيوبيا مبشروع 
على ان يتوىل الفنيون ) الفشقا(مباشرة ،كما حاولت اسرائيل التدخل لدى البنك الدوىل لتمويل مشروع 

شراف على التنفيذ ،ولكن بسبب ارتفاع تكلفة املشروع بالنسبة االسرائيليون وضع الدراسات الفنية واال
المكانيات أثيوبيا االقتصادية رفض البنك الدوىل اكمال الصفقة فتحولت أثيوبيا اىل البنك االفريقى للتنمية 

  .ووافق هذا االخري شرط أن توافق حكومتا السودان ومصر على تنفيذ الشروع 
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    : سرائلية يف اثيوبياتنصيب الصواريخ اال

قد كشف مارك برترامب اخلبري العسكرى واالسرتاتيجى األمريكى، أن إسرائيل قامت بتطوير قواعدها احلربية ىف 
 .56 عدد من الدول الصديقة هلا، ومن بينها إثيوبيا

ىف مواجهة مصر إسرائيل نصبت قاعدة صواريخ حديثة : "وقال برترامب ىف مقابلة مع قناةسكاى نيوز األمريكية
 ."والسعودية، رغم ارتباطها مبعاهدة سالم مع مصر، وعدم وجود نزاعات مسبقة مع السعودية

الدولة العربية وضعت ىف القاعدة اإلثيوبية ثالث بطاريات صواريخ تقليدية، إضافة إىل بطارية صواريخ : "وأضاف
 ."أرحيا القادر على محل رءوس نووية وهى صناعة أمريكية من طراز

 وأشار إىل أن املعلومات الىت تسربت من هيئة األركان اإلسرائيلية تفيد أن إسرائيل وضعت بطارية صواريخ أرحيا
 .ىف اجتاه مصر والسعودية على وجه التحديد، دون أن ترد معلومات عن طراز الصواريخ املوجهة حنومها

لف دوالر، وقد صممته الواليات املتحدة أ 150رطل، ويصل سعره إىل  1200وأرحيا صاروخ باليسىت قوة دفعه 
لالستخدام ىف أوروبا بواسطة قوات حلف الناتو، باعتباره صاروخا ميدانيا ذا قوة مزدوجة؛ إذ ميكن أن حيمل 

 .ميال 45رأسا تقليديا أو نوويا وهو حممل على قاذف متحرك ويبلغ مداه 
أرض تستخدمه القوات اإلسرائيلية ويرتاوح -رضالذى كان صاروخ أ 60ويوجد ثالثة أنواع منه، فهناك أرحيا 

الذى مت  3كم، وأرحيا 1450-1250ويرتاوح مداه بني 2كم، والصاروخ أرحيا   650- 450مداه ما بني 
اية عام   .كم  750أرض ويصل مداه إىل -م ومت حتويله إىل صاروخ أرض2007تطويره 

القاهرة والرياض مها أقوى دولتني : "رى مارك برترامبو توجيه هذه الصواريخ ملصر والسعودية، قال اخلبري العسك
 ."ىف املنطقة العربية، ويستطيعان جر قطار باقى الدول العربية وتوجيهها

ا على  واستبعد أن تبادر إسرائيل بضرب مصر والسعودية والدول العربية بصوارخيها املتطورة إال عندما تشعر أ
ألف كم وطول احلدود مع مصر وسوريا ولبنان  27ة ال تزيد على حافة اهلالك، ألن مساحة إسرائيل الكلي

كم، وهو ما يسهل تعرضها خلطر أى نوع من الصواريخ وحىت قصرية املدى ومتوسطة املدى، أما   980واألردن 
 .مليون كم 12مساحة الدول العربية فيبلغ حنو 

 9.016عامة للقوات العربية كانت تبلغ وضرب مثال على ذلك حبرب اخلليج األوىل، مشريا إىل أن الكثافة ال
جنود لكل كيلو، وكانت تصل كثافة الدبابات ىف الدول العربية  8جندى ىف كل كيلو مرت مربع، بينما ىف إسرائيل 

كم، ونسبة الطائرات القتالية   100دبابة لكل  16كم، فيما تبلغ ىف إسرائيل   10دبابة لكل  12جمتمعة إىل 
كم، وهو ما يعىن أن تأثري الصواريخ اإلسرائيلية   100طائرة لكل  2.6 إسرائيل كم، وىف100طائرتني لكل 

 .سيكون حمدودا إذا ما قورن باخلسائر اإلسرائيلية

                                                
  .2015-03-13, )جريدة الشعب(, )العالقات التارخيية بني حكام اثيوبيا واسرائيل ( ,حممد البدرشين 56
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وتزامن نشر إسرائيل صوارخيها باجتاه مصر والسعودية، مع تشغيل الواليات املتحدة األمريكية ىف األيام األخرية 
ا جويا لنقل عتاد لبناء قاعد ة أمريكية ىف النقب تشمل أنظمة رادار متطورة لتعزيز محاية مساء إسرائيل من جسرً

  .الصواريخ الباليستية ىف مقابلة الصواريخ السورية واإليرانية

، أي ال يتوقف معين التسلح عند حد السالح والقدرة النووية، 57التسلح ال يقتصر علي اجلانب العسكري فقط
تم أوربا بنا ملا متتلكه :" دي معناه ليشمل ما قاله شيمون برييز يف مقولته وقوة اجليش وتعداده، وإمنا يتع جيب أن 

أيدينا، فموقعنا املمتاز يعترب قوة متكننا من أن نسد الطريق يف وجه القومية العربية، وأن تكون بديالً لقناة 
 ."السويس، وأن نشكل ضغطا علي الدول املنتجة للبرتول وتلك اليت تنقله

النسبة لعالقات التسلح بني البلدين فقد ترددت األنباء حول توقيع إثيوبيا لعدة اتفاقيات مع إسرائيل دون أما ب
وإجراء , منها اتفاقية تعاون حبري بني قطع أسطول البلدين يف البحر األمحر  1998عام . اإلعالن عنها

  .لرئيسية علي شاطئ إرترييااإلصالحات الفنية الالزمة للقطع البحرية اإلسرائيلية يف املواين ا
تطرق احملاور للعالقات اإلثيوبية اإلسرائيلية، " العالقات اإلثيوبية اليمنية" يف حوار مع سفري إثيوبيا يف اليمن حول 

وسأل السفري اإلثيويب حول حقيقة األنباء اليت حتدثت عن نصب صواريخ إسرائيلية نووية يف إثيوبيا جتاه مصر 
بان هذا اختالق وكذب، وماهي اال أنباء تنشرها الصحف لكي تلفت أنظار شاريها ، ليس  والسعودية ، فأجاب

؛ ومن امللفت للنظر أن إثيوبيا مل تنف هذا اخلرب، وأضاف قائال بأن ألثيوبيا عالقات دبلوماسية مع . . . . إال 
 .إسرائيل مثل أي دولة أخري وغريها من دول العامل

ئيلية غري واضحة، كما حجم خمزون األسلحة النووية اإلسرائيلية غري معروف، لكن يعتقد العالقات اإلثيوبية اإلسرا
ووفقا لواحد من التقديرات كانت . رأس حريب من البلوتونيوم 200ـ  100علي نطاق واسع أنه مكون من 

 110يل طن من البلوتونيوم العسكري، أو ما يوازي حوا0.56ما يصل وزنه  2005إسرائيل متلك يف ديسمرب
كلغ من البلوتونيوم، غري أن جزءا فقط من هذا البلوتونيوم 15رؤوس حربية، علي افرتاض أن كل رأس حريب حيوي 

أن إسرائيل قامت  1999وقدرت وكالة استخبارات الدفاع األمريكية يف . مت استخدامه إلنتاج رؤوس حربية
، ويعتقد كثري من احملللني 80ـ60بتجميع  أي ترسانة خمزونة لكنها (  أن لديها ترسانة نووية مبيته رأسا حربيًا نوويًا

؛ فقد ال تكون الرؤوس احلربية ملا يزعم ) غري مسلحة ، وتتطلب حتضريات قبل االستخدام فإذا كان هذا صحيحًا
ا أنظمة إسرائيل إليصال أسلحة منشورة فعالً، ويعتقد أن أنظمة اإليصال هذه هي طائرات ضارية وصواريخ  أ

وهناك شائعات تتحدث عن احتمال قيام إسرائيل . ستية ذات قواعد برية ورمبا صواريخ كروز تطلق من البحربالي
 .بإنتاج أسلحة نووية غري اسرتاتيجية، منها قذائف مدفعية وذخائر تدمري نووية

تايب (از ا وقعت إسرائيل عقد لشراء غواصتني هجوميتني تعمالن بالديزل ـ الكهرباء ـ من طر 2006جوان 6يف 
 2012وحني تسلم الغواصتان اجلديدتان ، بعد سنة . من أملانيا، مع حق شراء غواصة ثالثة ) دولفني 800

                                                
  .68ص,2006، 1مركز دراسات الوحدة العربية ، ط: ، بريوت"تطوره وأشكاله" أمن اخلليج العريبظافر حممد العجمي،   57
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ما ستشكالن إضافة إيل أسطول إسرائيل احلاىل املكون من ثالثة غواصات من الفئة نفسها، وتوحي بعض  فإ
وذا قدرة نووية ومستندًا  (SLCM) ن البحرالتقارير باحتمال أن تكون إسرائيل قد طورت صاروخ كروز يطلق م

ا عدلت أنابيب طوربيدات الغواصة مبا ميكنها من إطالق " هاربون " إيل الصاروخ  األمريكي الصنع، وأبا
 .صواريخ

وما زالت إسرائيل تعتمد سياسة الغموض النووي، فال هي تؤكد وال هي تنفي رمسيًا امتالكها أسلحة نووية، إال أن 
بتصريح فسر علي نطاق واسع بأنه إقرار ضمين " إيهود أوملرت"أيل رئيس احلكومة اإلسرائيلية  2006يف ديسمرب

  .بان إسرائيل متتلك ترسانة نووية

  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

  
  
  



61 
 

  االسرائيل –قضايا التعاون االثيويب  : املبحث الثالث
ا باثيوب   : من خالل عدت قضايا للتعاون بني البلدين,يا لقد حرصت اسرائيل على دعم نفوذها وتعزيز عالقا

 : على املستوى االقتصادي
يف زيارته اىل اثيوبيا انه مابني جانفي و نوفمرب من عام  سلفان شالوموحسب ما قاله وزير اخلارجية اإلسرائيلى 58

عام % 5بقيمة مليون دوالر، أي زيادة 15, 2م وصلت قيمة الواردات من اثيوبيا اىل إسرائيل مايقارب 2003
اما الصادرات اإلسرائيلىه اىل اثيوبيا ازدادت مابني . م2000  عام% 20م و2001عام % 6، و2002

 .مليون دوالر 9, 6   ، أي مايعادل%500م بنسبة 2003جانفي ونوفمرب من عام 
ا من السلع الىت فقامت إسرائيل بعقد اتفاقيات جتارية طويلة االمد مع اثيوبيا ىف تصدير إسرائيل معظم احتياجا

ويبلغ إمجاىل رأس , وشهدت الصادرات إسرائيليةاىل اثيوبيا إىل منوًا معظم سنوات التسعينيات, حتتاجها اثيوبيا اليها
حتت  11مشروعا منهم  281مليون دوالر أمريكى ىف  57املال اإلسرائيلى املستثمر ىف أثيوبيا حواىل بليون و

امريكية يهودية لشراء االراضي ىف اثيوبيا بنظام التأجري لفرتات طويلة من  التنفيذ،عالوة على اخرتاق منظمات
السنوات قد تصل اىل مائة عام ، الستغالهلا ىف انتاج احلبوب ، لعلم تلك املنظمة ان هناك تناقص كبري تدرجيى 

ستطيع إسرائيل وبالتعاون مع ىف تناقص انتاج حماصيل احلبوب عامليًا ، وتناقص االراضى الزراعية عامليًا ، وبالتاىل ت
 ، تلك املنظمات السيطرة على مساحات ضخمة من االراضى والتحكم ىف غذاء الدول الفقرية الستخدامه سياسيًا

ا متتلك االحباث العلمية  وتستفيد إسرائيل ىف النهاية من كل تلك االتفاقيات االستفادة االكرب وبشروطها ال
االت االخرى ،وادارة حمرتفة والتمويل والتخطيط واالضافة اىل مبا يدعم نفوذ إسرائيل , استخدام اعلى تقنية ىف ا

ا ىف املناورة والضغط على البلدان االفريقية بشكل عا   موقو
تقوم إسرائيل بتقدمي الدعم الفىن وارسال خربائها وتقدمي الدعم والتدريب ىف العديد من القطاعات كالزراعة والرأى 

االتوالتعليم واالتص ال العسكرى وغريها من ا كما تقوم بتدريب اخلرباء االثيوبني ىف هذا , االت وىف ا
االت   .ا

  
  
  
  
  
  

                                                
  .1998اكتوبر22,بوابة األهرام االليكرتونية ",ق اثيوبيا وحتتكر االراضى الزراعيةإسرائيل خترت ",سرحان سليمان  58

. 
  



62 
 

 : واالستخبارتى العسكرى املستوى على
ال العسكرى واالستخباراتى لدعم قدرات إسرائيل ىف البقاء  - التقارب اإلسرائيلى 59يأتى االثيوىب خاصة يف ا

دد أمن إسرائيلواحلفاظ على الذات م واستخدام ذلك كورقة خلدمة إسرائيل ىف الصراع العرىب , ن أى خماطر 
وتعترب إسرائيل من أهم موردى السالح ألثيوبيا وتقوم إسرائيل بتقدمي املساعدات واملنح العسكرية , اإلسرائيلى 

, م2010التهجري ىف يناير ألثيوبيا مقابل السماح ليهود الفالشا باهلجرة إلسرائيل، وقد أستأنفت عمليات 
فاملوساد اإلسرائيلى يعمل بشكل مكثف , باألضافة إىل عالقات استخباراتية وثيقة بني املوساد اإلسرائيلى واثيوبيا 

ويقوم جبمع املعلومات عن جزيرة  دهلك  االريرتية مما , ىف أديس أبابا ويدير فريقاجلمع املعلومات االستخبارتية
  .راقبة ومجع املعلومات عن اليمن والسعودية والسودانمكنه من إدارة مركز م

م قام املوساد باالتصال بالنظام اجلديد الذي كان حتت ضغط األزمات 1974إىل احلكم  منجستو بعد وصول 
للعرض اإلسرائيلى بتقدمي  منجستواستجاب , الداخلية يف إثيوبيا ومعركتها ضد الصومال واحلركات املعارضة

، مم الشك  فيه ان العالقات الثنائية بني إسرائيل واديس ابابا يغلب عليها الطابع االمين مساعدات ضخمة له
اورة وبني الفصائل املتناحرة يف  نظرًا ملخاوفهما املشرتكة من تنامي اجلماعات االسالمية املسلحة يف السودان ا

وساد وأجهزة االستخبارات األفريقية واقامة إجياد قنوات التعاون وتبادل املعلومات بني امل فكان البدمن.الصومال
 60.مراكز اتصال ومجع املعلومات ختص املوساد يف ما يتعلق بنشاطات قوى التحرير األفريقية والعربية

املسامهة يف زيادة وترية عدم االستقرار السياسي وتشجيع احلركات االنفصالية وضرب التوجهات الوحدوية ملنظمة 
 .الوحدة األفريقية

ا امل سامهة يف اجلهود الرامية البقاء القارة األفريقية ضمن مناطق النفوذ األمريكية وتأمني خضوع مواردها وثروا
 . للرأمسالية العاملية

نسف أسس ومقومات التضامن العريب األفريقي وبالتايل حرمان العرب من أفريقيا كعمق سرتاتيجي واقتصادي 
 . وأمين لصاحلهم

ذا نفهم اهتمامها الدول العرب 61حماصرة ية وتأمني البحر األمحر لصاحلها وكذلك السيطرة على منابع النيل، و
 .بدعم حركات التمرد يف جنوب السودان واهتمامها بالقرن اإلفريقي بشكل عام

احرتاف القيادات اإلفريقية وذلك عن طريق خلق كوادر عسكرية تدين بالوالء إلسرائيل وتعمل يف نفس الوقت  
جيم النشاط العريب على هذا االجتاه مع توفري مناخ يساهم يف تشتيت اجلهود العربية يف مواجهة التحديات على حت

 .اخل..يف الشرق األوسط، مثل إثارة قضايا أمنية، ومشكلة املياه، واجلزر جبنوب البحر األمحر 

                                                
 .مركز القدس للدراسات السياسية, "حول اخر مستجدات العالقات اإلسرائيلىه االثيوبيه" تقرير,خالد وليد 59

 
  . 35ص . لة دراسات حامد االقتصاديسلس, "األبعاد واملخاطر –إسرائيل و القارة األفريقية , "حممد عبد العزيز ربيع  60

  .2012جانفي 23, .الدوحة, مركز اجلزيرة للدراسات ,)أثيوبيا دراسة حالة..التغلغل اإلسرائيلى يف القارة السمراء( ,خالد وليد حممود  61
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ا اخلاصة يف استغالل القناعة اإلفريقية بالتقدم العلمي والعسكري والتكنولوجي اإلسرائيل ى يف حتقيق طموحا
 .اهليمنة على املنطقة العربية

حماولة احلصول على تسهيالت عسكرية يف دول القارة اإلفريقية كاستخدام القواعد اجلوية والبحرية وقواعد 
ومشاركة إسرائيل يف بناء وتنظيم . وإنشاء حمطات اإلنذار واالستطالع خلدمة أنشطتها االستخبارية. التجسس

 .وعقد صفقات تسويق إنتاجها العسكري. جهزة األمنية لبعض الدول يف إفريقيااأل
تطويق الدول العربية حبزام من الدول اإلفريقية املناهضة مع التقليل من أي نفوذ عريب داخل القارة مستغلة يف  

دد أمن الدول إذ حتاول إسرا. مصر وإثيوبيا: مثال . ذلك تعميق اخلالفات العربية مع بعض دول إفريقيا ئيل أن 
ر النيل خاصة مصر حبيث تشغلها عن أهدافها، وذلك من خالل زيادة نفوذها يف الدول : العربية املعتمدة على 

فيكتوريا مستغلة   املتحكمة يف منابع النيل والرتكيز على إقامة مشروعات زراعية تعتمد على سحب املياه من حبرية
 .العرب العداء التارخيي بني أثيوبيا و 

تطلعات إسرائيل للصومال البلد الذي يعيش فوضى وحرب وجماعة، والبحث عن دور إسرتاتيجي مير من  هناك  
خالل تقوية العالقة مع إثيوبيا، متهيدا الستغالل احلدود الطويلة اليت تفصل بني البلدين، واالجتاه إىل اجلزء 

 .غري مهتمة بالبعد العريب، وباحثة عن تقارب مع إسرائيل الشمايل من الصومال، احملكوم بواسطة حكومة علمانية 
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 )اواليهود السود او بيت اسرائيلfalasha(: قضية يهود الفاالشا
منهم اىل اسرائيل ومل يبقى يف اثيوبيا سوى بضعة االف وهجرت اعداد كثرية . 62يعتنق الفاالشا الديانةاليهودية

  .يف اقليم تغراي وحول حبرية سيمني وبيجميدير وحول غواندرايف اقصى الشمال الغريب يرتكزون يف اعايل اهلضبة ,
ودوا يف القرن ثالث او الرابع قبل امليالد على يد ارساليات  وهناك من يرى ان اصلهم يرجع اىل االغوا الذين 

م ينحدرون من الساللة ا,يهودية قادمة من اليمن  والفاالشا اليتكلمون ,لسليمانية ويزعم البعض ابناء الفاالشا ا
م السامني,اللغة العربية    . واليتميزون مبالمح خاصة عن جريا

 : االتصاالت االسرائلية مع يهود إثيوبيا الفاالشا
مل يكن بني يهود العامل ال يعرف شيئًا عن يهود إثيوبيا وأول يهودي سعى لالتصال بالفالشا هو املستشرق 

للوقوف على حقيقة أوضاعهم  1867الذي بدا عملية البحث عنهم عام   levyJoseph Haيوسف هاليفي
  Josephو قد قامت مجعية كل إسرائيل أصدقاء وكان مقرها يف بريس بإيفاد الربوفيسور يوسف هاليفي

Halevy  دف فحص القضية على أرض الذي كان جييد عدة لغات منها املهرية اليت يتكلمها األحباش 
نجح هاليفي يف أداء تلك املهمة لصعوبة الوصول إىل مراكز الفالشا لكنه استطاع االتصال ببعض الواقع، ومل ي

التجمعات الفالشية وإقامة اتصال بينهم وبني يهود أوروبا، وكما استطاع أن جيمع معلومات عنهم وكتب تقريرًا 
 .شعب إسرائيل  عن رحلته أشار فيها إىل متسك الفالشا بالديانة اليهودية و انتمائهم إىل

موعة الفاالشا اإلثيوبية يبلغ عددهم  آالف منهم يف معسكر يف مدينة جوندار تشرف 10ألفا، ويقيم  60ا
م الذين يعيش غالبيتهم يف مستوطنات يف الضفة  عليه القنصلية اإلسرائيلية يف انتظار الرتحيل، للحاق بأقار

املطالبة حبق العودة الذي يسمح لكل يهودي خارج إسرائيل  2003الغربية، أثريت يف داخل إسرائيل يف فرباير 
 16ألفا من إثيوبيا يف  17مما دفع احلكومة اإلسرائيلية إلعطاء الضوء األخضر خبصوص ترحيل. باإلقامة فيها

جعفر بتسهيالت من حكومة  1984الفاالشا من إثيوبيا إىل إسرائيل عرب األراضي السودانية يف . 2003فيفري
ودعم واشنطن، وكان ثالثة آالف من اليهود الفاالشا، تظاهروا أمام مقر رئاسة الوزارة اإلسرائيلية يف جانفي  يريمن

م باالنضمام إليهم، على الرغم من مظاهر التشكيك الواسعة يف إسرائيل، اليت  2003 من أجل السماح ألقار
  .حتيط بديانتهم اليهودية

 1984ألفا من الفاالشا من إثيوبيا إىل إسرائيل يف  80قال حوايل وكانت إسرائيل أقامت جسرين جويني، ن
وحبث وزير . 2002.و 2000، إضافة إىل مثانية آالف آخرين ما بني )عملييت موسى و سليمان(  1991و

 2000ملف اليهود الفاالشا ، يف زيارة إىل إثيوبيا يف التاسع من أبريل  ناتان شارنسكيالداخلية اإلسرائيلي وقتها 
م لليهودية ويف حني . للتحقق من انتمائهم للديانة اليهودية، يف أثر تشكيك دوائر إسرائيلية يف صحة انتسا
ذه القضية، دفع وزير الداخلية وقتها   إيلي يشايانشغلت دوائر صنع القرار يف إسرائيل طوال العقد املاضي 

                                                
مركزالعريب لالحباث ودراسة : بريوت.  رابط ثقايفاالفريقية والتعددية االثنية ك_ البعد االجيايب يف العالقات العربية ,عبد السالم ابراهيم البغدادي  62

  . 175ص, 2013,السياسات 
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وأوفد . بفحص يهوديتهم عوباديا يوسفع احلاخام ألفا من الفاالشا ، بالتشاور م 60حديثا يف اجتاه استيعاب 
 لتالبيب شلوموإىل إثيوبيا على رأس وفد من الداخلية اإلسرائيلية واحلاخام الشرقي  دافيد أزوالينائبه  يشاي
م . عمار جريهم إلسرائيل وفقا للتقرير الذي رفع جلهات عليا متضمنا صحة انتسا وأسفر تدقيق الوفد عن 

م الصعبةلليهودية وموا من ناحيتها عارضت وزارة اإلسكان اإلسرائيلية . جهتهم خطر املوت جراء ظروف حيا
  إجراءات التهجري، حمذرة من أثقال خزينة الدولة

تقديرا جلهد احلاخام " يوسف"حسم اجلدل، لتنطلق عملية  2003غري أن قرار احلكومة اإلسرائيلية يف فيفري. 
  .ل سنويا حسم اجلدلعوباديا يوسف بكلفة ملياري شيك

  
  
  
  
  
  
  
  

مركزالعريب لالحباث ودراسة : بريوت.  االفريقية والتعددية االثنية كرابط ثقايف_ البعد االجيايب يف العالقات العربية ,عبد السالم ابراهيم البغدادي 
  . 175ص, 2013,السياسات 
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  :االسرائلي-مستقبل التعاون االثيويب 
ا إثيوبيا وإسرائيل و مستقبل التعا ون اإلسرائيلى اإلثيوىب سيكون اكثر تأثرا بالقوى اإلقليمية الفاعلة ـ ونقصد 

 .63مصر ميكن تصور النمطني خمتلفني لتطور هذا التعاون وفقا لسياسات كل من هذه القوى
 :تطوير التعاون اإلسرائيلى اإلثيوىب: النمط األول

لتعاون بني الدولتني وتطويرها واستقرارها وحتوهلا مللمح ثابت من مالمح ويتضمن هذا النمط استمرار عالقات ا
 :شبكة التفاعالت ىف اإلقليم ويفرتض حتقق هذا النمط اآلتى

 :ـ حتقيق جناحات مبدئية هلذا التعاون ويشمل ذلك 1
إقناع صانع القرار ا ـ جناح نسىب من جانب إسرائيل ىف حتسني عالقات إثيوبيا بالواليات املتحدة أو على األقل 

 .اإلثيوىب بأن إسرائيل لعبت وتلعب دورا مهما ىف ذلك
ب ـ حتسني الوضع العسكرى واألمىن للقوات احلكومية اإلثيوبية ضد االنفصاليني وذلك بغض النظر عن شخص 

رية الرئيس نفسه الذى خيضع للتغيري ولكن املهم ىف هذا الصدد ىف هو جناح مؤسسة التدريب والتسليح العسك
 .اإلسرائيلية ضد الطرف اآلخر يكفى إلقناع صانع القرار اإلثيوىب حبيوية استمرار هذا التعاون

ـ عدم توفر بديل اكثر إغراء أو تكلفة كشريك وبالتحديد عدم توفر دور مصرى أو عريب يدفع احلكومة  2
ا سواء للحصول على منافع اكثر متيزا أو جتنب ض غوط تفوق تكلفتها العائد املتحقق اإلثيوبية إىل إعادة حسابا

 .من التعاون مع إسرائيل مثل دعم املتمردين اإلرتريني البعاد اثر الدعم اإلسرائيلى ورمبا جتاوزه
ـ استمرار الظروف املوجودة على الساحة اإلقليمية واستعداد الطرفني للتعاون ويعىن ذلك استمرار املالمح  3

قة دون تغيري يذكر وكذلك استمرار االستعداد اإلسرائيلى لتحمل نفقات التعاون الرئيسية لشبكة العالقات ىف املنط
وردود فعله واملدى الذى ميكن أن تذهب إليه احلكومة اإلسرائيلية قبوهلا للمطالب اإلثيوبية واملقابل الذى تستطيع 

ـ من شأنه تعزيز احتماالت تطور  احلكومة اإلثيوبية ـ وتقبل أداءه وىف هذا اإلطار فأن توفر متويل خارجى ـ أمريكى
  .واستقرار التعاون بني إثيوبيا وإسرائيل

 :تطوير التعاون البديل: النمط الثاىن
يعتمد هذا النمط على قيام مصر بدور نشط لتطوير التعاون بينها وبني إثيوبيا ويعتمد هذا النمط على أربعة حماور 

  .متزامنة تشكل صفة شاملة متكاملة
 
ا بكل من جبهات التحرير اإلرتريية  ـ دعم احلل 1 السلمى للنزاع داخل إثيوبيا حيث تستخدم مصر عالقا

وباحلكومة السودانية وبالدول العربية الىت تدعم اإلرتريني وباحلكومة اإلثيوبية من أجل التوصل التفاق مقبول بني 
 .ة64زمة لعقد مثل هذه التسويطرىف النزاع وباستخدام بعض الضغط الالزم لقبول الطرفني للتنازالت الال

                                                
  .5ص,1990جوان,القاهرة ,101العدد ,)جملة السياسة الدولية ( ,)واألمن القومى املصرى -التعاون اإلسرائيلى األثيوىب  (,عز الدين شكرى63 
  .5ص,) واألمن القومى املصرى -التعاون اإلسرائيلى األثيوىب  (,عز الدين شكرى 64 
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ـ تفاهم مصرى عريب خبصوص املعونات االقتصادية املقدمة من اجلهات العربية املاحنه املختلفة للدول األفريقية  2
 .يوفر هذا التفاهم إمكانية الربط بني اجتاه املعونات والزيادة فيها أو استمرارها وبني السلوك اإلثيويب

ة املستفيدين من الصندوق املصرى للتعاون الفىن مع إفريقيا بصورة أكثر كثافة حيث ـ إدخال إثيوبيا ىف شبك 3
االت  يتم ـ وفقا للنمط ـ إعادة ترتيب أولويات الصندوق إلتاحة الفرصة للخرباء اإلثيوبيون بالتدريب ىف ا

ت التنمية الزراعية واألمن املختلفة الىت يوفرها الصندوق وبأعداد كافية لتلبية احلاجات اإلثيوبية وخاصة جماال
 .والتدريب العسكرى

ـ االتفاق على موضوع التعاون اإلقليمى ىف جمال املياه والطاقة ويشمل ذلك عقد اتفاق جديد يراعى مصاحل  4
ومطالب اجلانبني مع الرتكيز على املشروعات املشرتكة ونقل اخلربة الفينة والتدريب وإنشاء هيئة مشرتكة للنهرالنيل 

 .فيها كافة دول احلوض وإدماج إثيوبيا ىف مشروعات الربط الكهربائي متثل
ومن املفهوم أن كال من النمطني يشكل منوذجا مثاليا نظريا وال ينتظر أن يتحقق أحدمها بشكل كامل ولكن 

 اهلدف من وضع مثل هذه األمناط هو توفري دليل ميكن من خالله قياس مدى اقرتاب الواقع منه وفقا لعدد من
  .املتغريات الىت ميكن السيطرة عليها
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  خامتةالفصل الثاين 
ناء على ما تقدم ال بد من االشارة اىل أن مثة قواعد تارخيية تتحكم يف العالقات االسرائيلية االثيوبية ،ألن اثيوبيا ب

من اجل ضمان بقاءها   ناكفقد كثفت اسرائيل نشاطها ه  واحدة من ساحات الصراع يف شبه القارة االفريقية
ا مع اثيوبيا ووجودها وضمان امنها ،ومن االهداف االسرتاتيجية اليت سعت اسرائيل يف األمن  حتقيقها يف عالقا

القومي مبعين تأمني وجود اسرائيل وامكانية متددها حتت ضغط اهلجرة املتزايده و حتقيق الشرعية السياسية اليت  
دمة القضايا اليت واجهت اسرائيل عن طريق كسر حلقة االعزلة املفروضه حوهلا يف مق  كانت يف مرحله سابقة
عد دويل من خالل تأمني وجودها باعرتاف أكرب -بسبب الصراع العريب  ُ االسرائيلي بأن تعتمد على شرعية هلا ب

ديد أمن مياه اضافة اىل تطويق االمن املائي العريب.ا وضمان الدعم املادى والسياسى هل .عدد من دول العامل  و
  .جزره النيل و السيطرة على املالحة يف البحر األمحر عرب السيطرة على 

م ” الفالشا“تربز قضية أخرى وهي ان اثيوبيا يعيش يف أراضيها  يهود البد هلم واليت تقول بعض الدراسات أ
 .العودة اىل اسرائيل
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  االسرائلية على االْمن القومي العريب –ت العالقات االثيوبيةانعكاسا: الفصل الثالث

 : متهيد
ا على  االمن القومي العريب هو قدرة االمة العربية يف الدفاع عن نفسها وعن حقوقها وصون استقالهلا وسياد

ية يف  من اي عدوان خارجي ومواجهة التحديات واملخاطرمن خالل تنمية القدرات واالمكانيات العرب,ارضيها 
االت   .كافة ا

ولقد شكل التحالف االسرائلي مع دول منطقة القرن االفريقي واليت تعترب من املناطق ذات االمهية االسرتاجتية 
  .لالمن القومي العريب والذي يؤثر شكل مباشر يف املصاحل احليوية لبعض الدول العربية

على االمن القومي العريب ) االسرائلية_االثيوبية (سنحاول من خالل هذا الفصل دراسة انعاكاسات هذه العالقة 
 .اليمن,السودان والصومال ,لكل من مصر 
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  انعكاسات على االمن املصري: املبحث االول
  : متهيد

 يجزء أساس ديد األمن املصري عن طريق العديد من احملاوالت تفكيك السوداناىل دف السياسة اإلسرائيلية 
اتيجية أمريكا وإسرائيل ىف تعاملها مع الدول العربية هو السعي إيل تفتيتهم، وإضعافهم إما بتقسيمهم إيل من إسرت 

 دويالت أو جتزئة الدول العربية 

ر النيل   الدور اإلسرائيلي يف الصراع املائي يف حوض 

ما متزامنتني لتحقيق أهداف سي استها املائية التوسعية يتم ذلك من خالل سرتاتيجيتني متباينتني رغم كو
االسرتاتيجية األويل هي اسرتاتيجية الدور املباشر وتسعي من خالله إيل مقاصة مصر يف مياه النيل وذلك من 

خالل تنفيذ مشروعات لنقل مياه النيل إليها، واالسرتاتيجية الثانية هي اسرتاتيجية الدور الغري مباشر وتسعي من 
ا النيلية خالهلا إيل حماصرة مصر يف حميط   .65دائر

من مياه % 1أنه ميكن حل مجيع مشكالت املياه يف إسرائيل باستخدام ( ويقول أحد خرباء إسرائيل يف املياه 
ومعلوم أن أحد ) مليار مرت مكعب متوسط التدفق السنوي  80مليون مرت مكعب من أصل  800النيل أي 

رى  ثوابت السياسة املصرية املائية الراسخة هو رفض مسألة بيع املياه دوليًا ومن مث رفض حتويل املياه خارج ا
  .الطبيعي خلارج حلوض النهر الدويل

من املستحيل توصيل مياه النيل إىل ( ويف ذلك يقول الدكتور حممود أبو زيد ـ وزير املوارد املائية والري السابق ـ أنه 
لك مل يعد أمام إسرائيل إال الضغط علي مصر من ولذ) إسرائيل وأن القيادة السياسية يف مصر ترفض هذا األمر 

ر النيل وذلك بغرض حماصرة السياسة املصرية يف الدائرة النيلية،  خالل اسرتاتيجية الدور الغري املباشر يف حوض 
ويتم ذلك من خالل إتباع اسرتاتيجية التطويق حملاصرة دوليت املصب مصر والسودان، وذلك بالعمل علي شد 

سة املصرية وتشديد انتباهها بإثارة املشكالت تارة وافتعال الصراعات تارة أخرى للتأثري علي احمليط أطراف السيا
  .اإلقليمي ملصر

                                                
  .130ص,2010جويلية ,181العدد, )جملة السياسة الدولية().اسرائيل ودول حوض النيل (,صربي عبد القوي , سامي 65
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من مصادر مياه النيل % 85ويف هذا السياق ميكن تفسري التقارب اإلسرائيلي اإلثيويب ألن إثيوبيا تسيطر علي  
  .وتشكل املنبع األساسي واملصدر األهم هلا

ر النيل ناهيك عن التوترات يف وباعت بار االعتمادية الكبرية لدوليت املصب وخصوصًا مصر علي الوارد املائي من 
العالقات املصرية االثيوبية تارخييًا بسبب ما تثريه إثيوبيا دومًا من قدم إتفاقيات مياه النيل وعدم صالحيتها للتنفيذ 

مع السودان وحبكم تفاعالت الصراع الذي كان دائرًا يف اجلنوب اآلن فضال عن أن إثيوبيا حبكم امتداد حدودها 
السوداين متلك أوراقًا عديدًا يف هذا الصراع فضالً عن إدراك إسرائيل للمعطيات اجليواسرتاتيجية األمنية واملتمثلة يف 

ر من شأنه وجود تسهيالت عسكرية إلسرائيل ووجود مركز سياسي إسرائيلي يف جنوب نطاق األمن اإلقليمي ملص
  .أن يضيف أعباء جديدة علي أجهزة األمن القومي املصرية

كما أن قيام ارتباط إسرائيلي إثيويب عسكري من شأنه تكريس وضع إسرائيل كقوة إقليمية عظمى وهو أمر 66 
حيسب باخلصم من حساب القوة الشاملة املصرية ويزيد من الضغط علي مصر إقليمًا ودوليًا والواقع أن كل 

وط اليت تفرض علي مصر من خالل التغلل اإلسرائيلي يف حوض النيل وخاصة يف أثيوبيا غرضه األساسي أن الضغ
تسلم مصر بنصيب من مياه النيل إلسرائيل عند املصب مقابل أال تتالعب إسرائيل مبجريات املياه لغري صاحل 

  .مصر عند املنابع

النيل يعترب دورًا حمفزًا علي الصراع املائي علي ذلك احلوض  ويف النهاية خنلص أن الدور املائي إلسرائيل يف حوض
وإذا أدركنا أن الدور األمريكي يف النظام اإلقليمي حلوض النيل هو دور مساند للسياسات اإلسرائيلية ألن حماصرة 

تيجيًا يف وتطويق وشد أطراف السياسة املصرية يف حمطيها اإلقليمي خيدم تثبيت النفوذ األمريكي سياسيًا واسرتا
  .ذلك اإلقليم ولذلك فهو ميهد للدور اإلسرائيلي الفاعل يف تلك املنطقة

وإذا أدركنا أن الواليات املتحدة تسعي إيل إعادة ترسيم اخلريطة اجليوبولوتيكية للسودان وإعادة خلق وتشكيل 
ورة علي األمن املائي سودان جديد وبالتايل فإن انفصال جنوب السودان الذى حدث سيكون له أثار بالغة اخلط

املصري والسوداين بل وعلي األمن القومي لتلك الدولتني إن مل يتم التعامل حبصافة ووعى مع التطورات احلادثة ىف 
حوض النيل وأظن أن السياسة املصرية بعد الثورة بدأت تدار طبقًا إلسرتاتيجية واضحة تعظم املصاحل املصرية 

نب الصراعات مع دول حوض النيل خاصه تلك الىت هلا تاثري مباشر على وتسعى إىل توسيع أطر التعاون وجت
      .األمن املائى املصرى

  

                                                
  .32-11ص,2003جوان ,292العدد , )جملة املستقبل العريب(, )مستقبل اسرائيل كما تراه خنبها الرمسية,2020اسرائيل .( و سنةاب,ساملان  66
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   على االمن القومي السوداين انعكاسات: املبحث الثاين
  : متهيد

فالطاملا كانت اسرائيل تبحث ,اهتمت اسرائيل بالسودان وذلك الجياد دور هلا بتاجيج النزاع السوداين منذ بداياته 
وقد جنحت جهود االسرائلية يف فصل ,طرق وبدائل حملاصرة الوطن العريب وضرب العمق العريب ومحاية امنها  عن

 .جنوب السودان عن السودان واقامت عالقات مع دولة جنوب السودان لتهديد االمن السوداين
سبتمرب يف حماضرة القاها لضباط اجليش يف " ايف دخرت "صرح وزير االمن الداخلي االسرائلي 

السودان مبوارده ومساحته الشاسعة يشكل عمقا اسرتاجتيا ملصر وقديتجلى ذلك بعد حرب "قائال. 2008
ان ذلك ضروري ,وكان البد ان نعمل على اضعافها وانتزاع املبادرة منها لبناء دولة قوية موحدة خصوصا  .1976

اعداد وتصعيد بؤرة اجلنوب ملنع تعاظم لدعم وتقوية االمن القومي السرائيل لذلك اقدمت على اعداد على 
  67".مجهورية السودان العربية

ا اسرائيل لتهديد امن القومي السوداين   ومن خالل هذا املبحث سوف نسلط الضوء على السياسات اليت اعتمد
 
 
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
 

                                                
  . 114ص,2007, مركز الزيتونة لدراسات :بريوت , دور االسرائلي يف تفتيت الوطن العريب.سعيد نوفل ,امحد 67
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ا يف اثيوبيا لبحث عن بدائل السياسية لتوغل يف السودان وكانت االنطالل انطلقت السياسة االسرائلية قة من سفار
ا التجارية املوجودة يف اثيوبيا واجهة هلذا التدخل الغري الرمسي وقامت بالبحث , حيث اختذت اسرائيل من شركا

تصاالت السرية االطرف قوي بني القبائل واجلماعات املعارضة للسلطة املركزية الشمالية وحرصت على اجراء  عن
تنافر العقائدي والعريف بني الشمال مسلم واجلماعات اجلنوبية املسيحية حالة ال غذتمع تلك اجلماعات و 

 .68ها تطبيقا السرتاجتية شد االطرافوعملت على تغذيت,
وخاصةالعالقات االثيوبية االسرائلية ) ايرترييا,كينيا (قد استفادت اسرائيل من وجودها يف دول القرن االفريقي 

وقامت بتقدمي املساعدات االنسانية والغذائية ,ها اجلماعات جنوبية السودانيةمستقلة حالة الفقر العزلة اليت عاشت.
م يف املخيمات خاصة اقيمت هلم يف االراضي االثيوبية  ,والدعم للجنوبيني    .وعملت على اسكا

ليت وحرصت اسرائيل على ايفاد اخلرباء االسرائلني لوضع خطط القتاليةواملشاركة اىل جانب القبائل اجلنوبية ا
م قبائل مضطهدة هلم  استطاعت باجلهود االسرائلية من احتالل بعض املدن اجلنوبية ومن مث قدموا انفسهم على ا

  .احلق يف انفصال وتقرير املصري
وبذلك جنحت اسرائيل من خالل تواجدها يف منطقة القرن االفريقي على العبث باالمن القومي السوداين ادى يف 

  .دولة اىل تباينني منفصلني وخمتلفني سياسيا ودينيا يستحيل اجلمع بينهما النهاية اىل انقسام ال
اعلنت احلكومةاالسرائلية وحكومةجنوب السودان عن  2011بعد انفصال جنوب السودان عن الشمال عام 

د مبا يف ذلك اعتما,على ان يتم حبث اجلوانب العملية لتلك العالقات,اقامة عالقات اسرتاجتية بني الدولتني

يف بيان له ان افيغور ليربمانوصرح وزير اخلارجية االسرائلي ,السلك الدبلوماسي والعالقات االقتصادية واالمنية 
  69.التعاون بني البلدين سيبىن على االسس املتينة 

وعلى اثر تلك العالقات ابدت حكومة مجهورية السودان العربية قلقها من تسارع وتنامي تعاون بني الدولتني 
  70.مر الذي ينعكس على االمن القومي السوداين بالسلب من خالل تداعيات االمنيةاال.

بفضل تلك العالقات بني الدولتني متكنت من تنفيذ هجمات صاروخية على اهداف حمددة بشكل مباشر من 
ضرب  وهذا مامت على ارض الواقع من خالل,حبجةمحاية امنها القومي ) اجلنوبية(اراضي اجلمهورية السودانية 

  .اسرائيل الهداف يف مدنيت بورسودان وام درمان 
  تعمل اسرائيل على دعم الرتسانة العسكرية لدولة جنوب السودان وبنفس الوقت اثارةاخلالفات بني احلكومتني 

                                                
68 MOHAAMD OMARBESHIR,THE SOUTHERN SUDAS BACKGROUNDTO 
CONFLICT,HURSTANDCO ,LONDON,1968,P59  

  .8,7ص, 2013,  دار الكتاب العريب: القاهرة , برنارد لويس سياف الشرق االوسط ومهندس سايس بيكو.عادل اجلوهري  69
  .103ص,1998, دار االفاق اجلديدة : بريوت , السودان والنيل بني مطرقة االنفصال والسندان االسرائلي.عايدةالعلي سري الدين  70
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مما ميهد ,مواصلة جنوب السودان على انشاء القواعد العسكرية االمنية االسرائلية على احلدود بني البلدين 
  .من تطويق مجهورية السودان العربية حبزام امين جيعلها ساحة مفتوحة لعمل اجهزة استخبارات اسرائلية  السرائيل

 : تداعيات االقتصادية
تقيد حكومة جنوب السودان باالتفاقيات االقتصادية تتضمن احتكار اسرائيل الشركات ا خلاصة بالتنقيب عن 

ائيا من عائدات برتول جنوب واليت ميثل مايعين خروج نصيب حكومة اجلمهو ,برتول وتكريره رية السودانية 
تعويضا  71.من البرتول السوداين االمر الذي سيشكل اضطربات اقتصادية ونقص يف ميزانية الدولة%80مايقارب 

على النقص االيرادات ستظطر مجهورية السودان العربية على زيادة الظرائب والرسوم اجلمركية دون زيادة االجور 
يعين زيادة العبئ املعشي على الطبقات املتوسطة والضعفية االمر الذي يستدعي انعكاسات سلبية على  وهذا

نظرا العتماد السودان بشكل الكبري على عوائد البرتول اجلنويب يؤدي اىل نقص ناتج  .السياسة الداخلية للدولة
ال امام االستثمارات ا الجنبية بالدولة بشكل اكرب من املطلوب احمللي االمجايل االمر الذي يسمح لفتح ا

ا اقتصادية وسيطرة الشركات االجنبية على اقتصاديها,  .مايؤدي اىل فقدان الدولة قو
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  
  

                                                
  . 134ص,1990, دار النضال للطباعة :بريوت , اضواء على الصراع العريب االسرائلي,مفيد ,عرنوق  71
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  انعكاسات على االمن القومي الصومايل : املبحث الثالث
 : متهيد

حتقيق عدة أهداف ومصاحل، وهلذا   من أجل  اإلفريقي، نر قيف منطقة ال سرائليةال خيتلف اثنان حول األطماع اال
   .كان هناك سعي صهيوين إلشعال نريان الفتنة فوق أرض الصومال لتحقيق مصاحلها اخلبيثة يف تلك املنطقة

موها بغزو  ,ومنذ اللحظات األوىل إلعالن قادة احملاكم اإلسالمية يف الصومال اجلهاد ضد القوات اإلثيوبية اليت ا
، وهو  ني املسلمني األجانب للمرة األوىل على االنضمام إىل اجلهاد معهم ضد إثيوبياوحث املقاتل  , الصومال

إن النداء الذي وجهته احملاكم للمقاتلني املسلمني "  : اإلعالن الذي قبلته إثيوبيا بالسخرية واالستهزاء وقالت
ا، إذا بدأت اسرائلي  لكن رد الفعل اال," األجانب يثبت مدى تطرفها التصاالت احلثيثة حبكومة أديس كان مغايرً

  .أبابا آذنة هلا بإعالن احلرب على احملاكم ومؤكدة هلا تقدمي الدعم الكايف هلا لسحق قوات احملاكم
  

حيث تبحث إسرائيل عن دور اسرتاتيجي هلا مير عرب إثيوبيا متهيدًا , هناك تطلعات إلسرائيل حنو الصومال
والتوجه حنو العمق الصومايل خصوصًا األقاليم , إثيوبيا والصومال الستغالل احلدود الطويلة اليت تفصل بني

, وتبحث بدورها عن تقارب مع إسرائيل, الشمالية احملكومة بواسطة سلطة موالية إلثيوبيا وغري مهتمة بالبعد العريب
الصومال حيتل السيما وان , وبالتايل تتمكن إسرائيل من برت ريشة أساسية يف اجلناح العريب هي الصومال بشقيه

وأيضًا تدعم إسرائيل نشاط وسطوة بعض قراصنة الصومال لتنفيذ , موقعًا اسرتاتيجيًا يف منطقة القرن األفريقي
أعمال القرصنة ضد السفن األجنبية وبالتعاون مع الواليات املتحدة، األمر الذي أدى الحقًا إىل وجود عسكري 

  احل الصومالية حبجة محاية السفن من القراصنة الصومالينيحبري أمريكي وأطلسي وإسرائيلي دائم على السو 
إن قوات الدفاع الوطين : ليقول للجميع ميليس زيناويرئيس الوزراء اإلثيويب للالضوء األخضر هذا االمر اعطى 

اجلهاد   لبالده أجربت على الدخول يف احلرب ضد احتاد احملاكم اإلسالمية يف الصومال بعد أن أعلنت اجلماعة
 .72د إثيوبياض

بإرساهلا مئات اخلرباء واملستشارين العسكريني إىل الصومال، يف إطار مساعدة   وكانت إثيوبيا قد اعرتفت يف السابق
احلكومة الصومالية املؤقتة يف مواجهة خطر احملاكم اإلسالمية ولدحرها وسط إنكارهم ملشاركة تلك القوات يف 

وبالطبع كان هناك بني هؤالء اخلرباء واملستشارين، صهاينة , فني املتنازعنياملعارك والنشاط احلريب الدائر بني الطر 
  .يبحثون عن اللحظة املواتية إلشعال املوقف لضرب احملاكم الصومالية

ا عن قد كشف أن إثيوبيا  معنيني بالصراع يف الصومال أعده خرباء  األمم املتحدة وكان تقرير قد صدر مؤخرً
اليت تطلق من الكتف،  7-ؤقتة بأسلحة مضادة للطائرات، مبا يف ذلك صواريخ إس إيهوأوغندا زودتا احلكومة امل

                                                
 .2007جانفي 7بالتاريخ ,27277العدد ).جريدة مفكرة االسالم ( ,)الدور االسرائلي يف اشعال حرب الصومال(, امحد ابراهيم  72
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واليت تتبع الطائرات من أثر احلرارة ومدافع آلية ثقيلة، وإن إلثيوبيا ما يرتاوح بني مخسة آالف وعشرة آالف جندي 
  .بعربات مدرعة يف الصومال

ا بوعود صهيونية خبيثة وهو ما يؤكد أن احلرب سبقها وبدا الزحف اإلثيويب اخلبيث حنو أرض الصومال مدعومً 
ائي على احملاكم الصومالية مدعومة بتأييد من بعض  دف القضاء بشكل  إعداد جيد من احلكومة اإلثيوبية 

  .اجلهات اخلارجية وعلى رأسها إسرائيل
ا بتدخلها يف األزمة الصومالية، لكن عدة أدلة وشواهد ت73 ا تقوم به ال تنطق إسرائيل علنً ؤكد أن هناك تغلغالً سافرً

 :يف تلك املنطقة للحجج التالية
  الرغبة يف السيطرة على دول شرق إفريقيا      .1
  الرغبة يف السيطرة على البحر األمحر      .2
  حماربة اجلماعات اإلسالمية يف تلك املنطقة      .3
ريب يهود الفالشا من إثيوبيا      .4   استكمال خمطط 
يف السيطرة على تلك املنطقة من خالل التغلغل الكامل يف شؤون دول تلك كبريةت هناك رغبة إسرائيلية  حيث ظل

كان ذلك عرب التعاون العسكري واألمين وإرسال خرباء ومستشارين واملد , املنطقة وهي إثيوبيا وإريرتيا والصومال
االت   .بأسلحة أو مساعدات تكنولوجية وفنية يف بعض ا

ا ألمهيتها يف تأمني وأظهرت إ ا منقطع النظري بدول ما يسمى بالقرن اإلفريقي وشرق إفريقيا نظرً ا اهتمامً سرائيل دومً
نطاق األمن احليوي اجلنويب لـإسرائيل حيث املدخل اجلنويب للبحر األمحر واكتساب وسيلة ضغط على الدول 

يف هذه " اإلسرائيلي"حيث حيقق الوجود ) وديةمصر والسودان واليمن واململكة العربية السع(العربية باملنطقة 
املنطقة تطويق البلدان العربية وعزهلا عن القارة اإلفريقية مع إمكانية التأثري على القرار اإلفريقي من خالل منظمة 

  .الوحدة اإلفريقية مث االحتاد اإلفريقي يف إثيوبيا 
وسط وجنوب القارة من ناحية وحتقيق مصاحلها تعترب إسرائيل تلك املنطقة نقطة ارتكاز لتحقيق االتصال ب

االقتصادية لسهولة االتصال من ناحية أخرى، وقد تعددت حماور التحرك اإلسرائيلي يف منطقة القرن اإلفريقي يف 
االت االقتصادية واألمنية ومع أكثر من جانب وسنتحدث هنا عن أهم التحالف الصهيونية يف املنطقة    .ا

فرتة بعيدة على استغالل األوضاع املتأزمة يف الصومال وسعت أكثر من مرة للتغلغل يف تلك حرصت إسرائيل منذ 
ا إسرائيل للسيطرة على منطقة صومايل الند  الدولة اإلفريقية العربية، وتشري املصادر العربية إىل حماوالت قامت 

الوسيط لتشجيع التبادل التجاري  وكشفت صحيفة معاريف عن قيام رجل أعمال إسرائيلي مقيم يف إثيوبيا بدور
 .اإلسرائيلي مع صومايل الند 

                                                
 .املرجع سابق.امحدابراهيم  73ا 
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إسرائيل إىل تأجري ميناء بربرة الصومايل أو على األقل الفوز بتعهد صومايل الند بتقدمي التسهيالت  كما سعت
م إسرائيل   .الالزمة الستخدام ذلك امليناء ألغراض جتارية كما هو معلن ورمبا ألغراض أخرى 

ائيل منذ فرتة طويلة وجود حكومة مركزية قوية قادرة على إعادة توحيد الصومال عقبة رهيبة أمام سعيها وتعترب إسر 
الدائم للتوصل إىل اتفاقيات ومعاهدات لتحقيق مصاحلها يف تلك املنطقة، خاصة إذا كانت احلكومة املركزية ذات 

  .اليةتوجه عريب أو إسالمي كما هو احلال يف احملاكم اإلسالمية الصوم
كانت إثيوبيا أول دولة إفريقية تقيم معها إسرائيل عالقات دبلوماسية وتعد العالقات بني الطرفني من أهم 
التحالفات اإلسرائيلية يف القارة السمراء وخاصة من الناحية السياسية واإلسرتاتيجية حيث ترى إسرائيل يف إثيوبيا 

ا جيب احملافظة على العالقات  ً معه بأي مثن ويف ظل أي ظروف وهلذا كان الدعم اإلسرائيلي حليًفا إسرتاتيجي
 .واضًحا يف دعم ودفع إثيوبيا حنو حماربة قوات احملاكم اإلسالمية

ا قيام بعثة من اخلرباء اإلسرائيليني بزيارة جزيريت دهلك وهليب  وارتبط اجلانبان بعالقات عسكرية قوية بلغت ذرو
ا وقاموا برسم خرائط مفصلة متهيًدا إل ً ا إسرائيلي ً ا حبري قامة مطار وقاعدة حبرية وبالفعل شهدت تلك املنطقة وجودً

ا  ً   .قوي
ا تعتربها املكان األنسب للضغط على مصر والسودان من خالل  وحتتفظ إسرائيل بعالقات متينة مع إثيوبيا أل

إلثيوبية اليت قد تؤثر على حصة التلويح بإقامة مشروعات للتعامل مع مياه النيل حيث املنابع يف إطار املشاريع ا
  .البلدين من املياه أو لصاحل األطماع اإلسرائيلية يف هذه املياه

 :إسرائيل واحلرب الدائرة يف الصومال
إسرائيل منذ اللحظات األوىل لتمكن قوات احملاكم الصومالية من السيطرة على قطاع كبري من األراضي قامت 

ول املنطقة والعامل وأخذت أبواقها اإلعالمية ومراكزها البحثية تروج لتلك الصومالية خلطر اإلرهاب احملدق بد
  .74الفكرة

الذي يتزعمه أسامة بن الدن وذلك    وروجت لفرضية وجود عالقة وثيقة بني احملاكم الصومالية وتنظيم القاعدة
ا) بريزم(اإلسالمية  وكتب رؤوفني باز اخلبري اإلسرائيلي ومدير مشروع دراسة احلركات لتخويف العامل منها سعى   حبثً

من خالله للقول بأنه وعلى ضوء العنف السياسي يف كل من السودان والصومال؛ يبدو أن إفريقيا أصبحت 
إن اهتمام مجاعات اجلهاد العاملي ووجودها يف إفريقيا ليس باألمر : بالنسبة للقاعدة منطقة مناسبة للنمو قائالً 

لقد جتلى هذا من خالل التطرف : وقال. ة والشمالية من القارة اإلفريقيةاجلديد، خاصة يف األجزاء الشرقي
اجلهادي املنظم واملتطرفني املتعاطفني مع اجلهاد العاملي والذين يتبعون إسرتاتيجية ومذهب القاعدة وأنصارها من 

ا متزايًدا للجماعات اجلهادية جديدة النشأة يف. رجال الدين  إفريقيا واليت تستخدم على مدار السنة األخرية وجودً

                                                
  .10ص,1999اوت 20,العراق,7623العدد,)صحيفة اجلمهورية(.)عودة نفوذ الصهيوين اىل افريقيا لتهديد املصاحل العربية (,هلندواي فوزي ا 74
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اإلفريقية  لساحةالصراعات القدمية لزيادة التطرف يف صفوف العناصر اإلسالمية اإلفريقية، مع جتنيد الدعم ووضع ا
  .مظلة اجلهاد العاملية حتت

إلنقاذ يهود الفالشايف    بالتحرك على الفور كوليت أفيتالطالبت نائبة الكنيست اإلسرائيلي عن حزب العمل 
قوهلا إنه جيب على السلطات الصومالية السماح لليهود  أفيتالونقلت صحيفة معاريف اإلسرائيلية عن  بياإثيو 

هناك من مغادرة إثيوبيا والسفر إىل إسرائيل، وأشارت الصحيفة إىل أن إسرائيل تعهدت منذ ستة أشهر بزيادة 
جري اليهود الذين يعيشون يف إثيوبيا ويف سياق متصل، نقل م العربي عن اخلبري " سكوب"وقع معدل 

إن التهديدات املوجودة من قبل احملاكم اإلسالمية : "قوله تسيفي مزائيليف الشئون الشرق أوسطية " اإلسرائيلي"
ا على القارة اإلفريقية ا على الصومال تشكل خطرً   ".بالصومال ليست حملية فقط ولكنها إقليمية؛ ألن سيطر

ل يف السابق منصب السفري اإلسرائيلي يف مصر ـ من أن وصول احملاكم إىل احلكم ـ الذي كان يشغ مزائيلوحّذر 
ا لدولة إثيوبيا الدولة اليت تعد الذراع األمريكي يف القرن اإلفريقي ً ديًدا خطري   .يف الصومال يعد 

على احملاكم حيث تعكس تلك التصرحيات خالصة املوقف اإلسرائيلي من األزمة الصومالية وهي الرغبة يف القضاء 
الصومالية ذات التوجهات اإلسالمية خلطرها على مستقبل إسرائيل يف املنطقة والسعي يف اخلفاء لتهريب من تبقى 

  .من يهود الفالشا إلسرائيل 
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  االنعكاسات على االمن القومي اليمين: املبحث الرابع
  : متهيد

قي اىل سيطرة اسرائيل بطريقة مباشرة على البحر االمحر ومنفذه ادى التغلغل االسرائلي يف منطقة القرن االفري
االمر الذي منحها القوة الن تكون العبا ,وذلك اثر على تواجدها يف شوطئ اريرتيا ,اجلنويب مضيق باب املندب 

ا واجلدير بالذكر ان املنطقة تعاين من حالة الا ا يف املنطقة ذا سقرار ادت اساسيا يف جمريات االحداث وتفاعال
افت القوى ,اىل نشوب ظاهرة القرصنة البحرية لسفن البحرية العابرة عرب مضيق باب املندب  هذا ادى اىل 

  .الكربى اىل البحر االمحر لتامني سفنها التجارية هذا امر الذي انعكس سلبا على االمن القومي اليمين
  

قد ذكر تقرير اعدته جلنة الدفاع واالمن يف . 75نطقةان السرائيل اهداف اسرتاجتية للهيمنة والسيطرة على امل-
لس الثوري اليمين عام  اسباب تواطؤ البحرية االسرائلية اليت جتوب البحر االمحر مع القراصنة وقد حذروا 2009ا

دد سيادة اجلمهورية اليمنية على مياهها االقلمية وامنها القومي للخطر االساطيل  من وجود خماطر حقيقية 
  .كرية للقوات االجنبية اليت جتوب خليج عدن ومضيق باب املندب حتت مربر مطارة القراصنة العس

واكد التقرير على تعاون القوات البحرية مع القراصنة يف املنطقة بشكل مباشر من خالل تقدمي املعلومات هلم عن 
م يف نقلهم عرب الزوارق  االسرائلية اىل اماكن يف اعلى احمليط هوية السفن املارة ومواعيدها واحيانا يتم مساعد

 سريويوساهلندي ليتسىن هلم السيطرة بشكل ادق وكامل على الباخرات الضخمة كما حدث للباخرة السعودية 

  فلقد كان العمال القرصنة تداعيات اقتصادية على اليمن .اليت كانت حمملة بالبرتول اخلام  ستار

 . تداعيات اقتصادية 
حيث انعكست تلك األعمال على حجم إيرادات الدولة يف ظل , 76قد أثرت على اليمن إن أعمال القراصنة

األزمة املالية وحبسب تقارير رمسية فأن حركة وصول السفن األجنبية إىل موانئ اليمن تتناقص منذ الربع األخري من 
 اليمنية ويرجع السبب م وهذا بطبيعة احلال قد أنعكس على حجم اإليرادات السنوية اليت حتققها املواين2008

 إىل قيام عدد من شركات الشحن وناقالت النفط بتغيري خط سريها إىل رأس الرجاء الصاحل بدالً من البحر األمحر

                                                
75 LESLEY AND WAIN ERPIAESOF EIGHT AND APPRAISEAL OF U S 
COUNLERPIRAY OPTIONSIN THE HORN OF AFRICA ,JOUNLER 
ARTICLE,NAVAL WAR COLLEGE REVIEW,VOL63,2010  

ديد األمن القومي اليمين اإلبعاد(,خالد امحد الرماح76   , سبأ , 106العدد  ,)قراءات سياسيةاليمنيةجملة (,)  اإلشكاليات  القرصنة الصومالية و
  . 14ص 2009 جوان
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وقناة السويس مما أثر على حجم اإليرادات ويرجع السبب يف تغيري خط سري السفن إىل أن املياه اإلقليمية عالية 
  .   أجور تأمني إىل أضعاف ما كانت عليه سابقًا وارتفاع نسبة الشحناخلطورة مما أدى إىل زيادة يف 

 :التداعيات السياسية واإلسرتاتيجية _
إن اليمن ال ختفي مشاعرها من أن وجود عسكري أجنيب دائم وقريب من مياهها األقليمية كضيف غري مرغوب به 

ليمي قد متتد إىل انتهاك سيادة اليمن وقد يتيح نتيجة ملا ميكن أن يلحقه ذلك من أثار خطرية على أمن اليمن اإلق
الفرصة لبعض القوى اخلارجية املوجودة عسكريًا والقريبة من اليمن من التدخل يف شئون اليمن الداخلية بصورة قد 

  .77دد أمن واستقرار ووحدة أراضيه 
لسفن اإليرانية موجودة يف خليج أمريكية بان ا  ومنها تقارير إستخباراتية  فقد كشفت مؤخرًا تقارير إستخبارية

عدن واليت كانت تقوم بتأمني الناقالت النفطية اإليرانية من خطر القرصنة تقوم بإمداد املتمردين يف مشال اليمن 
  .بالسالح عن طريق مينا الشقراء

غري معلن فضالً عن أن الوجود العسكري األجنيب القريب جدًا من اليمن قد يشكل نوعًا من الرقابة واحلصار ال
ا من السالح كما حدث يف ديسمرب عام  م عندما مت اعرتاض السفينة الكورية الشمالية 2002على واردا

احململة بالصواريخ إسكود إىل اليمن بدعوى احلرب على اإلرهاب ولعل األثر األبرز واألكثر خطورة   سوسان
والبحر العريب سيخلف مزيدًا من الضغوط يتمثل يف أن سيناريو وجود العسكري الطويل من منطقة خليج عدن 

على اليمن مبنح تسهيالت أو قواعد عسكرية على أراضيها أو يف أحد اجلزر القريبة فمن الصعب تصور أن تستمر 
تبحث لنفسها عن قواعد أرضية أو تسهيالت   القوات األجنبية يف البقاء على ظهور السفن لفرتة طويلة دون أن

  .القرصنة واليمن وجزرها أحدى أقوى املواقع املرشحة لذلكيف أقرب مواقع ملنطقة 
ان عمل القراصنةاخنفضت بشكل ملحوظ يف  وذكر تقرير اعده املركز القومي للبحرية الواليات املتحدة االمريكية

الذي يرجعه التقرير اىل سيطرة احملاكم االسالمية على احلكم يف جنوب ووسط 2006نصف الثاين من عام 
ا احلرب على القراصنة اىل ان االمر مل يدم طويال الصومال و  حيث غزت القوات االثيوبية الصومال يف ,اعال

اواخر العام نفسه واطاحت حبكم احملاكم االسالمية االمر الذي يفسره التقرير بتصاعد وترية اعمال القرصنة مرة 
  .2007اخرى اوائل عام 

جيج ,نة الخيدم مصاحلها يف املنطقة بعد ان شعرت اسرائيل ان احلد من اعمال القرص فعملت على تْا
اء السيطرة االسالمية على احلكم يف الصومال الن ذلك  القضايااخلالفية وحتريض القيادة االثيوبية على ضرورة ا

  .شكل خطرا يهدد امن اثيوبيا

                                                
  .2008اتيجية؛ املركز اليمين للدراسات اإلسرت ,صنعاء  )القرصنة والقراصنة ظاهرة (اليمين؛ لتقرير اإلسرتاتيجي ا77 
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لبحر االمحر حلماية سفنها اضافت عمليات القرصنة البحرية خالل الفرتة املاضية اهتمام القوات االجنبية جتاه ا
التجارية هذا امر اثار خماوف اجلمهورية اليمنية من التواجد العسكري كثيف للقوات االجنبية على امنها ومصاحلها 

 .على االمن القومي اليمين حيثان تدويل البحر االمحر هدف االسرائلي تارخييا يعكس خماطرة,االسرتاجتية 
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  : اخلامتة
ا  تركز اسرائيل يف سياستها على التاثري على االمن القومي املصري والسوداين من خالل استغالل اسرائيل عالقا

االسرائلية والسعي _بدول احلوض النيل للضغط على مصر وتاثري على املوقف املصر يفي مفوضات السالم العربية
ي جهود قد تقدمها مصر والسودان لتمنية املوارد املائية اىل حتقيق مطامعها يف احلصول على مياه النيل وعرقلة ا

ا مع دولة جنوب السودان ,باعايل النيل  كما تسعى جاهدة اىل زعزعة استقرار السودان من خالل عالقا
وحصوهلا على امتيازات االقتصادية واستثمارية والتعاون االمين والعسكري املتمثل يف بناء جيش دولة جنوب 

اما عن تاثريها على الصومال فلقد كان السرائيل دورا بارزا يف االزمة ,رف اخلرباء االسرائلني السودان من ط
وباعتبار الصومال دولة عربية يف القرن االفريقي فهي مصدر , الصومالية من اجل السيطرة على البحر االمحر 
الدائرة يف صومال هذا االمرادى اىل لقد غذت اسرائيل احلرب .يهددحليفها االسرتاجتي يف املنطقة وهي اثيوبيا 

ديد املالحة  ظهور ظاهرة القرصنة يف البحر االمحر االمر الذي انعكس سلبا على االمن القومي اليمين من خالل 
 .يف البحر االمحروباب املندب اليت تسعى اسرائيل جاهدة اىل تدويله دوليا
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 : اخلامتة
فثمة مسوغات تنطوي على اهداف مل ,اإلهتمام اإلهتمام اإلسرائيلي مبنطقة القرن اإلفريقي وليد الساعة  يكن مل

وقد ,سامهت جمتمعةيف بقاء هذه املنطقة عنصرا جاذبا ألنظار مل تكف يوما عن التطلع اليها,تكن ختلومن مطامع 
االت العسكرية اإلقتصادية والسياسية مع ترجم ذلك اإلهتمام اىل صيغة عالقات سعت اىل تنميتها يف كا فة ا

واليت اتاحت للسياسة اإلسرائلية فرصة التوغل فيها حتت شعار املساعدة الفنية البحتة والدول ,دول املنطقة 
ومن تلك الشعارات استطاعت ,الصديقة ذات السمات اخلاصة واليت تؤهلها لقيادة منوذج يصلح لإلحتذاء به

مستغلة ماشهده العامل ,ية التوغل يف املنطقة وبسط نفوذها يف املناطق احليوية واالسرتاجتية فيها املؤسسات اإلسرائل
  .من تغريات دولية وإقليمية 

ومن خالل الدراسة تبني ان للوجود اإلسرائيلي يف منطقةالقرن اإلفريقي تداعيات خطرية متس األمن القومي العريب 
فريقي من خالل عالقتها الوثيقة مع إثيوبيا وباتت تتواجد يف مناطق تشرف بشكل عام فإسرائيل اخرتقت القرن اال

بشكل مباشر على العمق العريب من خالل تواجدها يف دولة جنوب السودان وتأثريها القوي على دول منابع النيل 
ديد األمن املائي املصري  اسرائيل  ومن خالل تواجدها باملنطقة حرصت حرصت,ماأدى اىل جتزئة السودان و

على تدشني القواعدالبحرية العسكرية وأبراج املراقبة يف عرض البحر األمحر إللغاء الصبغة العربية عنه وكل هذا يأيت 
ضمن خمطط إسرتاجتي إسرائيلي إلضعاف النظام العريب وإسقاطه ليتسىن هلا لعب دور حموري يف املشروع االمريكي 

  .املتمثل يف  الشرق األوسط الكبري
ضوء مامت دراسته ميكن التوقع تصورات مستقبلية للعالقات اإلسرائلية بدول القرن اإلفريقي ذلك من خالل ويف 

  : سيناريوهني
األول ميثل هذا التصور اإلمتداد املنطقي للتطورات الراهنة للعالقات اإلسرائلية بدول القرن اإلفريقي وكذا عالقتها 

  .وهي احلكومة اإلثيوبية واليت مت رصدها يف الدراسة الوثيقة مع حليفها اسرتاجتي يف املنطقة 
واإلنتقال من ,فإذا استمر النمط احلايل هلذه العالقات على نفس الوترية والعمق من التغلغل اإلسرائيلي باملنطقة 

قابل ومن مث سقوط النظام العريب واإلقليمي م,حالة التوغل اىل اهليمنة الكاملة على مقدرات دول القرن االفريقي 
صعود النظام االقليمي اجلديد املتمثل يف الشرق االوسط الكبري والقرن االفريقي الكبري حتت اهليمنة االسرائلية 

  .اإلثيوبية الكاملة املدعومة أمريكيا حتت تأثريات النظام الدويل احادي القطبية 
 : الثاين

فيما لو إنتبهت الدول العربية ,ل القرن االفريقي ميثل هذا التصور املسار ميكن ان تنحاه العالقات االسرائلية بدو 
ودورها اإلقليمي وتبنت ,اىل خناطر التوغل االسرائيلي يف هذه املنطقة على آمنها القومي وجماهلا احليوي  

  : االسرتاجتيات فاعلة
  .تعرية األساطري اليت تروجها وتستخدمها إسرائيل كغطاءلتوغلها يف منطقة شرق افريقيا

 اجتية لتنشيط التعاون العريب مع دول القرن االفريقي يف مجيع جماالت احليويةتبين إسرت 
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  : مقاالت والدراسات
السعودية ,)جغرافيون العرب(,) املوقع اجلــغرايف للصومال وأثره يف بنائه الســياسي (,ابشر االمام امني 

,2011,  
مؤسسة املنتدى , 10العدد, , )جملة القراءات افريقية(,) استئناف العالقات بني كينيا واسرائيل(,طارق ,ابوسنة

  2012,اسالمي
بالتاريخ ,27277العدد ).جريدة مفكرة االسالم ( ,)ومالالدور االسرائلي يف اشعال حرب الص(, امحد ابراهيم 

  .2007جانفي 7
  69,2008العدد,)جملة الشؤون السياسية, قوس االزمة والتجاذبات الدولية ,(انطوكي مصطفى 

  2008املركز اليمين للدراسات اإلسرتاتيجية؛ ,صنعاء  )القرصنة والقراصنة ظاهرة (لتقرير اإلسرتاتيجي اليمين؛ ا
املنظمة العربية لرتبية , )السرتاجتية االسرائلية يف حبر االمحرومنابع النيل والثوابت واملستجدات(ا.امحد,امي 

  2003,القاهرة ,معهد البحوث والدراسات العربية ,وثقافة وعلوم 
  34,1980العدد, ,)جملة املستقبل العريب (,)اسرائيل وافريقيا دراسة حالة يف ادارة الصراع دويل.(جمدي ,محاد

  2002سنة,8589العدد,)جلة الشرق االوسط(م)1967حقائق عدوان جوان (.امحد ,محروش 
ديد األمن القومي اليمين اإلبعاد(,خالد امحد الرماح جملة قراءات (,)  اإلشكاليات  القرصنة الصومالية و

  2009جوان , سبأ,  106العدد  ,)سياسيةاليمنية
  .مركز القدس للدراسات السياسية, "لعالقات اإلسرائيلىه االثيوبيهحول اخر مستجدات ا" تقرير,خالد وليد 

) مركز جزيرة لدراسات.( )التغلغل االسرائلي يف القارة السمراء اثيوبيا دراسة حالة(,وليد حممود ,خالد
  .2012جانفي 23,الدوحة,

العدد , )املستقبل العريب جملة(, )مستقبل اسرائيل كما تراه خنبها الرمسية,2020اسرائيل .( ابو سنة,ساملان 
  2003جوان ,292
  2010جويلية ,181العدد,) جملة السياسة الدولية).(اسرائيل ودول حوض النيل (,صربي عبد القوي , سامي

  1998اكتوبر22,بوابة األهرام االليكرتونية" ,إسرائيل خترتق اثيوبيا وحتتكر االراضى الزراعية",سرحان سليمان
، املركز الدويل للدراسات املستقبلية واإلسرتاتيجية ) االسرائيلى ىف دول حوض النيل الوجود(فهمي ،  ,طارق  
  2000,القاهرة.

  2008جانفي ,بريوت,3العدد,)جملة دراسات العربية(,) العالقات االسرائلية االفريقية(,عادل حامد اجلادر 
جملة ," ية وحتالفات إقميمية ودوليةالقرن األفريقي إعادة تشكيل وصياغة جيواسرتاتيج",محدي  ,عبد الرمحن 

  2012, 6311العدد ,االليكرتونية االقتصادية 



90 
 

ا الناعمة يف افريقيا.محدي ,عبد الرمحن  الدوحة ,مركز اجلزيرة ,املرصد الدراسات االسرتاجتية ,اسرائيل وقو
,2009.  

  2012,)جملة االقتصادية(,) القرن االفريقي اعادة تشكيله وصياغته اجليوإسرتاجتية(,عبد الرمحن محدي 
  .2012,)جملة االقتصادية(,) القرن االفريقي اعادة تشكيله وصياغته اجليوإسرتاجتية(,عبد الرمحن محدي 

العدد ,)لسياسة الدولية جملة ا( ,)واألمن القومى املصرى - التعاون اإلسرائيلى األثيوىب  (,عز الدين شكرى
  1990جوان,القاهرة ,101

جملة السياسة (,) التعاون اإلثيويب اإلسرائيلي واألمن القومي املصري(,عز الدين شكري 
  1990,القاهرة ,101العدد,)الدولية

  2010افريل25 من, اخلرطوم,)شاهد شبكة جملة(,)الطيب والشعب اجلغرافية األمهية ..جيبويت (,فارح كاريت 
  1988,القدس ,)تقرير معهد لري لدراسات االسرتاجتية .(لري ,ن فا

صحيفة .()عودة نفوذ الصهيوين اىل افريقيا لتهديد املصاحل العربية (,فوزي اهلندواي 
 1999اوت 20,العراق,7623العدد,)اجلمهورية
  السعودية, , )لرياضجملة ا.( ) البعد االسرتاجتي ملضايق البحر االمحر وجزره(,محد بن عبد هللا,اللحيدان 

العدد ,  )جملة السياسة الدولية(,) التغلغل االسرائلي يف القرن االفريقي عرب بوابة كينيا(,سعيد ,حممد 
  القاهرة, 170

   2015ماي7.اليمن ,)جملة العريب اجلديد).(؟هل يأيت احلّل العسكري يف اليمن من إريرتيا (,حممد ابو فارس 
  .2015-03-13,) جريدة الشعب(,) لتارخيية بني حكام اثيوبيا واسرائيلالعالقات ا( , حممد البدرشين

  سلسلة دراسات حامد االقتصادي, "األبعاد واملخاطر –إسرائيل و القارة األفريقية , "حممد عبد العزيز ربيع
لقطرية للعلوم جملة ا(,) يهود إثيوبيا فالشا والعالقات اإلسرتاجتية االسرائيلية االثيوبية(,مهدية صاحل العبيدي 

  2,2002العدد,)السياسية 
  2009,مركز القرن االفريقي للدراسات ,)عالقات اريرتيا خارجية رؤية حتليلة تقدميية .(حممد واخرون ,نور 
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  : الدراسات غري منشورة
 
اطروحة دكتوراه غري منشورة , ) 1969_1985 الوضاع السياسية يف السودان(ا,ابتسام حممود جواد  
  2008,طروحة دكتوراه غري منشورة ا,

ا على دول احلوض(,ابتسام اوعشرين  غري منشورة ,مذكرة ماجسرت ,)مشكلة املياه يف حوض النيل وانعكاسا
  2012,معهد العلوم السياسية والعالقات الدولية ,
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، مذكرة لنيل شهادة املاجستري يف العالقات )دور التدخل اخلارجي يف النزاعات العرقية( محايدي عز الدين، 

  2005جامعة قسنطينة ،,غري منشورةالدولية، 
غري ,رسالة ماجستري ,)لمية املعاصرة إجتاه دول اجلوار اجلغرايف العريبسياسة اثيوبيا اإلق(,خلود حممد مخيس 

  1998,معهد العلوم السياسية جبامعة بغداد,منشورة 
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  ءادهالا
  ريدقتو  ركش
   ةسار دلا ةطخ
  ةمدقم
  11ص                                                                             لو الا لصفلا ةمدقم
  12ص                                                                                      لو الا لصفلا
 12_26 ص                                                                                      لو الا ثحبملا
  27_37ص                                                                                       يناثلا ثحبملا
  38– 42 ص                                                                                     ثلاثلا ثحبملا

  43 ص                                                                                 لو الا لصفلا ةمتاخ
  45 ص                                                                                يناثلا لصفلا ةمدقم
  ةيليئار سإلا_ ةيبو يثإلا تاقالعلا يناثلا لصفلا
  46_54ص                                                                                        لو الا ثحبملا
  5-59 5                                                                                         يناثلا ثحبملا
  60-67                                                                                          ثلاثلا ثحبملا

                                                      يناثلا لصفلا ةمتاخ
  يمو قلا يبر علا نمالا ىلع ةيليئار سإلا_ةيبو يثإلا تاقالعلا تاساكعنا ثلاثلا لصفلا
 71-72                                                                                     لو الا ثحبملا
  73-75                                                                                         يناثلا ثحبملا
  76-79                                                                                           ثلاثلا ثحبملا
  80_-82                                                                                          عبار لا ثحبملا

       83                                                                                    ثلاثلا لصفلا ةمتاخ
       85                                                                                                   ةمتاخلا
         82_87                                                                                           عجار ملا ةمئاق
      94                                                                                                  سر هفلا

                  
  
  

 


