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 :البحث ملخص

 (1)اإثيوبيدولة 

معابدها إلى ما قبل ميالد يرجع تاريخ إذ نسانية ،دول في الحضارة اإلأقدم المن اثيوبيا عتبر ت

ير اإلسالم قبل وصوله إلى املدينة املنورة باتفاق أهل السإليها ووصل (2)املسيح  عليه السالم

هيال سالس ي الذي   اخرهآعبر تاريخها و  (3)ك اإلسالمية واملسيحيةوالتاريخ ،وقد اشتهرت باملمال

ثورة شعبية بتخطيط في حكمه بوأطيح   ةالشيوعي الذي تبنىستو هايلي مريم كمه منغحبأطاح 

الديمقراطية واالستقرار السياس ي من تيجراي وحليفها األمهرة وجبهات قتالية أخرى تدعوا إلى 

 .(4)ثيوبية الحاليةحكومة ميليس زيناوي مهندس النهضة اإل تمنها جاءوالتي 

 لوال ،هال املجاورة لدول بالنسبة ل متقدمااملاضية  لخمسا السنوات في اقتصادها نمو ويعتبر

  .(5)ثنيةاإل والنزاعات السياس ي والفساد تدخلها الخارجي

شكل قرن  نصف منذ املهمشة وروميةاأل  القومية واقتصادها أمنها هايواجه مشكلة أكبر
ُ
 والتي ت

أكثر من ب عددها وُيقدر اإلفريقي القرن  في قومية أكبر وهي ،اثيوبيإ سكان عدد مجموع من% 54

 عدد أن مسلمة،كما وُمعظمها ،نسمة مليون  ينأربع
ً
 ا

ً
بين  الحدودية املنطقة في قطني منها كبيرا

                                                           
 قبيلة إلى نسبة  (Abyssiniaالالتينية باللغات الحبشة باسم القديمة والمخطوطات الكتب في إثيوبيا رفتع  1

 بعض تذهب ،كمامأرب سد انهيار بعد اإلفريقي القرن مرتفعات إلى اليمن من هاجرت التي حبشت

 من ،مقتبسا  الثاني منليك اإلثيوبي اإلمبراطور رسميا   استخدمه فقد إثيوبيا االسم أما.الروايات

 لفظ اثيوبيا واللفظ سالميةإ وغير سالميةإ ممالك وكانت،إثيوبيا ملوك بملك نفسه لقب الذي عيزانا الملك

 اللفظ ورد اللون،وقد البني أو المحروق الوجه بمعنى »«opsو  «aithio»هما مقطعين من يتكون إغريقي

 األراضي لوصف هيرودوت اليوناني المؤرخ واستخدمه األوديسة في مرات وثالث اإللياذة في مرتين

 إثيوبيا االسم   إن   .األفريقي الساحل وبلدان الحالية وإثيوبيا السودان ذلك في بما مصر جنوب في الواقعة

ْذُكورةُ ( كوش بالعبرية)  . عديدة مرات في التوراة   في م 
 وشمال وسط في مهيمن حضور األوِل،ولها القرن إلى ت عُودُ  إثيوبيا في طويلة تاريخ ل ها أرثذوكسية لمسيحيةا   2

 ِمنْ  صغيرة قديمة مجموعة أيضا هناك. إثيوبيا وغرب جنوب في كبير وجود ل ها والبروتستانتية. إثيوبيا

 في إسرائيل إلى هاجر   أكثرهم ذلك مع إثيوبيا، غرب شمال في ي ِعيُشون ،(إسرائيل بيت ب يسمون) اليهود،

 موسى عملية إلسرائيليةا الحكومة بها قامت التي اإلنقاذِ  مهماتِ  ِمنْ  كجزء العشرين للقرنِ  األخيرة العقود

 اإلسرائيلية القبيلة بأنهم األثيوبيينِ  اليهود هؤالء واليهودِ  اإلسرائيليين   العلماءِ  ب ْعض ي عتب ر  سليمان والعملية

 .المفقودة
 .المصرية القبطية بالكنيسة وارتبط المسيحية الديانة إلى عيزانا أكسوم ملك تحول الرابع القرن منتصف وفي   3

 تجارتها طريق أكسوم وفقدت المسلمين سيطرة تحت الحمر البحر ساحل وقع  الميالدي السابع القرن وفي

 .العاشر القرن في تالشت حتى االضمحالل في وبدأت ، الهندي بالمحيط واتصالها
 الحياة عن احتجاب بعد بروكسل مستشفيات احد فى زيناوى ميليس توفى 2012 سطسأغ من العشرين ىف  4

 ترك رحيله نأ يعنى الذى اإلثيوبية،األمر الحياة مناحى مختلف في بصمته تاركا   شهرين، من ألكثر العامة

 الفيدرالية الترتيبات كل عليه،فمع سهر الذى النظام استمرارية حول األسئلة من العديد كبيرا،ويثير فراغا

 الديمقراطية مظاهر إثيوبيا،فرغم في السلطة كل يجسد كان بشخصه زيناوى أن أرساها،إال التى والديمقراطية

 طوال حرصها بزعامته،رغم الحاكمة جراييالت جبهة فإن ... لإلعالم النسبية والحرية الدورية االنتخابات مثل

 على بالهيمنة االحتفاظ على أيضا حريصة ظلت ت،فإنهاالقوميا كل وسط خبالنُ  مع تحالفات بناء على الوقت

 .االقتصاد ومفاصل واألمن الجيش
 شرق الدول أفضل من تعتبر فإنها تنزانيا أما بوروندي وغنداأ السودان،كينيا وجنوب والسودان الصومال مثل  5

 المقبلة الخمس السنوات في زاهرا مستقبال لها توقعيُ و تدريجيا ينمو بدأ اقتصادها أن كما استقرارا فريقياإ

  .حكمه من شهرأ ثالثة خالل في المضمار هذا في اجراءات عدة خذأ حيث الفساد مكافحة في المتميز برئيسها

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%8A%D9%85%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%AF_%D9%85%D8%A3%D8%B1%D8%A8
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%86%D9%84%D9%8A%D9%83_%D8%A7%D9%84%D8%AB%D8%A7%D9%86%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_(%D9%84%D9%88%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A8%D9%86%D9%8A_(%D9%84%D9%88%D9%86)
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%84%D9%8A%D8%A7%D8%B0%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%88%D8%AF%D9%8A%D8%B3%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%87%D9%8A%D8%B1%D9%88%D8%AF%D9%88%D8%AA
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D8%B5%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%AD%D9%8A%D8%B7_%D8%A7%D9%84%D9%87%D9%86%D8%AF%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B4%D8%B1
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 بدوإلثيوبيا كينيا 
ً
ضخامة  رغم مهمشة وهي m isolo to MoyaleoFr- (6)-مويالي إلى سيولوإ منءا

الحكومة الصومالية  هاتآو  يثح ،لحكمه معارضة وكانت ,منغستو منذوكثرة عدد أفرادها حجمها 

وإّبان  .م1991 عام حكومته انهيار قبل بري  سيادالصومالي الراحل محمد الرئيس  في فترة

 الحروب الحدودية بين الصومال وإثيوبيا في السبعينات. وذلك الستخدامهم في زعزعة النظام

 بأثيوبيا وتشويه صورته.

 عن زيدعلى مدى ما ي والقومية العرقية واملشاكل الحروب من بالعديد تاريخها خالل إثيوبيا مرت

 جماعيقتل  بعملية الحديثة ثيوبياإ مؤسس يعتبروالذي  الثاني منيليك جاء حتى قرون ربعةأ

 من استطاع شنيعة بمجازر  وقام ينير والهر  والعفر والصوماليين ميينو كاألور  املناضلة للقوميات

 صابهأ حيثطويال  هحكم يدملم   ولكن ,ثيوبيةاإل االمبراطورية سيوتأس حكمه تثبيت خاللها

،متعفن فمات الجذام مرض
ً
 من الحكم ينفلت ال حتى سنوات لعدة وفاته أنب الكنيسة خفتأو  ا

 .(7)يدهم

عبر بطريقة التاريخية والخرائط املسارات فيها تتقاطع دولة بأنها إثيوبيا تتميز
ُ
 انسجام عن ت

 كثرة برغم- الدولة هذه جعل ما بر التاريخ،وهذابعًضا ع بعضها مع القوميات،وتصاهرها

 جوارها،كما دول  في نراه عما يختلف بشكل والقبليّ  االثنيّ  الطابع ذات الصراعات نادرة -اإلثنيات

 دولة أنها من الرغم والدين،على العرق  على املرتكزة الصراعية والتفاعالت االحتقانات فيها ندرت

 (8)املقاطعات من عدد lk البالد تكون تو وإثنية، قومية 87 من أكثر على يحتوي  هائل بتنوع تزخر

 (9دخلت إثيوبيا تحوال جديدا أدي إلى عدة تحوالت وهو سقوط حكم منغستو) 1991في عام 

م تاركة إثيوبيا 1993أخطر تحوالته استقالل إرتريا سنة  وصعود نظام ميلس زيناوي،وقد كان

 بدون منفذ بحرّي . سةبكل مكوناتها وثقلها اإلقليمي دولة حبي

 .(10مربع الحرب من جديد بين الدولتين)إلى فرض هذا الوضع التحول 

  ُمضطربة فترة 1994-2000 عام من الفترة نتكا
ً
 الحكم دعائم تأسيس فترة سوى  كنت لم، جدا

 اخطاءه بعدها الحزب ادرك حتى الخاصة مطامعها لها التي املعارضة واستهداف الحاكم للحزب

                                                           
سيولو إلى مويالي وتبلغ إه أن الحكومة الكينية واإلثيوبية ستفتتح قريبا طريقا بريا بين ومما ينبغي اإلشادة ب   6

 .ن في السنوات القادمةمما سيُنعش اقتصاد البلدي ة كيلومترمساحته الكلية قرابة خمسمائ
7  https://ar.wikipedia.org 
 جامعة الخرطوم العاشر، العدد اإلفريقية الدراسات السياسي،مجلة والتغيير أحمد،إثيوبيا محمد مكي حسن  8

 1991 ديسمبر العالمية افريقيا
 .يا ألكثر من عشرين سنةحيث اعطته لجوء سياس ويعيش حاليا في زمبابوي  9

( 2007-1930) إثيوبيا في القومي التعايش في ودورها الدينية العرقية األقليات،بشير الطيب الوهاب عبد  10

 329:ص 2008 السودان مطابع الخرطوم
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 من العديد تعديل تم الحكومة مع ثيوبياإل الشعب وتحالف اإلثيوبية اإلرترية ربالح وقامت

 لىإ الوصول  أجل من املؤتمرات من العديد أقيمو  السياسات من العديد واستحداث القوانين

 ،سياس ي وُمحنك جديد كقائد زيناوي  ميلس الشاب الوزراء رئيس نجم ملع وهنا. الرشيد الحكم

.ومراوغ ديكتاتوريا ونهُ يعتبر خصومه أن إال
ً
 نجازاتاإل  من العديد تحقيق استطاع ذلك ومع ا

 دولة فحول  ،االقتصادية والتنمية التعليم في لغاتهم واعتماد القوميات وُحقوق  ديةالتعد أهمها

 وقوة نفسها على ُمعتمدة دولة إلى مشاريعها تمويل على قادرة غير فقيرة لةمتسوّ  دولة من إثيوبيا

ا وإقليميا حيث تعتبر أكبر قوة ذاتيا وبروزها دوليّ  مشاريعها تمويل على وقادرة اعدةص اقتصادية

 . سب لها ألف حسابفي املنطقة يح عسكرية

 اإلجمالي،فقد املحلي الناتج من وكنسبة% 8.28 بنسبة إثيوبيا في الضريبية اإليرادات ارتفعت

 2012/2013 عام في% 11.7 إلى 2011/2012 عام في% 11.6 من مئوية نقطة0.1 بنسبة ارتفعت

 من نفقاتها من% 81تمويل على اإلثيوبية الحكومة املحلية اإليرادات تعبئة تحسن وساعد

 . مصادرها املحلية

ول املجاورة وكسب عداوة منها مثل الصومال والسودان شؤون الّد أكبر تحد يواجهها تدخلها في و 

 . سباب أمنيةأو أل  رتريا وجيبوتي ومصر بسبب سدها النهضوي إو 
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 (:11) املوقع الجغرافي والنظام الحكم والقوميات املحور األول:

دول القرن اإلفريقي يحدها من جهة الشرق كٌل من جيبوتي والصومال، ومن هي من  :أوال:املوقع

ومن الشمال الغربي السودان،ومن ناحية الغرب جنوب السودان، والجنوب  الشمال إرتريا،

 الغربي كينيا.

 :نبذة موجزة عن إثيوبيا :ثانيا

(وهي موطن مملكة أكسوم القديمة،وفي 12تعرف إثيوبيا في األدبيات العربية باسم بالد الحبشة)

ولها أطول سجل تاريخي لالستقالل في 13( مليون سنة، 4.4إثيوبيا وجد أقدم هيكل بشري عمره )

يطالية في القوات اإل  هااحت( عندما اجت9411-1936إفريقيا ولم تخضع لالستعمار إال في الفترة )

 14 .1944حملتها على شرق إفريقيا قبل خروجها من املنطقة سنة 

ن األوائل عند يكان األول الذي ضم واحتضن املسلمكانت الحبشة امل(:15) وصول اإلسالم ثالثا:

الت بين األحباش وبالرغم من أن الص  . هم بدينهم واعتقادهم من كفار مكةهجرتهم األولي وهرب

ية حتي أن ملك الحبشة سلمين كانت في عهد رسول  هلل صلى  هلل عليه وسلم طيبة وودّ وامل

م وصلي عليه ، النجاش ي أسلم
ّ
وأخبره بذلك  هتو صالة الغائب عند مالرسول صلى  هلل عليه وسل

ول بعض االحتكاكات بين األحباش وبعض الُد ت أمين الوحي جبريل عليه السالم؛إال أنه بدأ 

لغارات تعّرض ة د ذلك منذ عهد عمر بن الخطاب رض ي  هلل عنه ويذكر أن ميناء َجّد اإلسالمية بع

  .هـ83لرد عليهم وفي عام لمما اضطر املسلمين  ،األحباشمن 

 (16)ري جلى منتصف القرن الثالث الهإوشواهد قبور ترجع  وقد وجد في هذه الجزر نقوش عربية

 املسيحية الحبشة ومملكة اإلسالمية الطراز ممالك بين متعددة مراحل التاريخ لنا سجل وقد

 القرن  منطقة في االستراتيجي اوقعهمل املمالك هذهعلى  سلطانهم مّد  في األحباش طمع فقد

 (.17) املحيط عبر الخارجية التجارة في األفريقي

                                                           
11 Nathaniel T. Kenney, "Ethiopian Adventure", National Geographic, 127 (1965), 

p. 555. 
 
 إلى إشارة والمختلفة المختلطة األجناس فيعني التوراة في ورد والذي حبشت لفظ من المشتق ةالحبش سما 12

 البالد سكان من الكوشيين الحاميين و العربية الجزيرة شبه جنوب من الوافدين الساميين بين ما التصاهر

 .األصليين
13 2042487364BB.htm-A79D-45DE-246F-http://www.aljazeera.net/NR/exeres/54C0A6AA 
14 ttps://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7h 
 68ص:  8المجلد  ك اإلسالمية بالحبشة" مجلة الجمعية المصريةمالإبراهيم علي مارخان"اإلسالم والم د/  15
. د ترجمةسير (،توماس أرفولد الدعوة لإلسالم لل1/33فقيه أحمد بن عبد القادر شهاب الدين،فتوح الحبشة )  16

 عاشور الفتاح عبد سعيد للدكتور  المماليكي العصر كتاب من  76 صفحة إبراهيم حسن

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B4%D8%A8%D9%87_%D8%A7%D9%84%D8%AC%D8%B2%D9%8A%D8%B1%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%B1%D8%A8%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AD%D8%A7%D9%85%D9%8A%D9%88%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D9%86
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D9%83%D9%88%D8%B4%D9%8A%D9%8A%D9%86
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  :الدينية الطوائف:ثالثا
ً
ن  % 66.5 املسيحيون  ،يشكل 2007 للسكان وطنيّ  إحصاء   آلخر طبقا  م 

 ،(وكاثوليك كبروتستانت أخرى  طوائف% 19.3 أثيوبي، أرثوذكس ي%  43.5) البالد   ن  سكا

 املخابرات وكالة حقائق كتاَب  ُيوافُق  هذا% 2.6 التقليدية   املعتقدات   وممارسو ،%30.9 مسلمون 

 (.18).مريكيةاأل  املركزية  

 

     ثيوبياجدول يكشف النمو السكاني إل  1950-2014

نةالس املليون  الفرق   
 

- 18.4 1950 
 

4.1 22.5 1960 
 

6.5 29.0 1970 
 

6.4 35.4 1980 
 

12.9 48.3 1990 
 

17.3 65.6 2000 
 

17.3 82.9 2010 
 

10.9 93.8 2013 
 

 

 
                                                                                                                                                                      

 الدولة قبل من وفد رأس على الحبشة إلىرحلة  (.الحبشة في اإلسالمية والممالك اإلسالم باشا صادق فؤاد  17

 .العثمانية
18  https://fuad1983.wordpress.com 

http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%81%D8%A4%D8%A7%D8%AF_%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D9%82_%D8%A8%D8%A7%D8%B4%D8%A7&action=edit&redlink=1
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 :الحالي الحكم نظام :رابعا

 رئيس هو الوزراء رئيس حيث فدرالية، اتحادية برملانية جمهورية إطار في تجري  إثيوبيا سياسة

 كلب االتحادية التشريعية السلطة ،وتناطالحكومة قبل من التنفيذية السلطة تمارس. الحكومة

 السلطة نإ،ف94. اإلثيوبي الدستور  من 78 املادة إلى استنادا.البرملان ومجلس ي الحكومة من

 .التشريعية والسلطة التنفيذية السلطة عن تماما مستقلة القضائية

 يمكن ما وغياب ينوالد ثنيةاإل ومسألتي للتعددية الحلول  بعض استنباط إلى الدستور  يسعى

 املشكلة ملعالجة سعت التي الدستور  مواد رجدأ ولعل .االثيوبية الوطنية الوحدة تسميته

 تقرير في الحق اإلثيوبية والشعوب والقوميات األمم جميع منحت التي 39 املادة هي العرقية

 تصويت جبتستو  التي اإلجراءات من بعدد ذلك تقييد مع,االنفصال ذلك في بما بنفسها مصيرها

 والقومية األمة ملصطلحات محدد تعريف مع، االنفصال لصالح التشريعي املجلس أعضاء ثلثي

 استفتاء ذلك بعد يجري  حيث,االنفصال حق على الحصول  لها يحق التي الفئات وهي,والشعب

 .سنوات ثالث خالل

 علــــــــي اصــــــــلةالف والتباينــــــــات الحــــــــدود وتفــــــــرد بخصوصــــــــية تتميــــــــز ثيوبيــــــــةاإل ثنيــــــــاتاإل أن الشــــــــاهد

 السـامية السـاللة إلـي بانتمائهـا األمهريـة فالقوميـة,والدينيـة والثقافيـة واللغويـة الساللية املستويات

  التــاريخي وتطورهــا األرثوذكســية املســيحية وديانتهــا أيضــا الســامية األصــول  ذات األمهريــة ولغتهــا
ُ
 عــدت

 وغالبيتهــا األوروميــة ولغتهــا ةالحاميــ الســاللية بأصــولها وروميــةاأل  القوميــة عــن كلــي بشــكل مختلفــة

 التـي ثيوبيـةاإل( القوميـة) ثنيـةاإل الخريطـة بقيـة تصـور  يمكـن الـنمط هـذا وعلـي. باإلسـالم تدين التي

 والعفــــــــــــــــــــــــــار جــــــــــــــــــــــــــــراييالت مثــــــــــــــــــــــــــل خصوصــــــــــــــــــــــــــياتها أيضــــــــــــــــــــــــــا لهــــــــــــــــــــــــــا يــــــــــــــــــــــــــرةثك قوميــــــــــــــــــــــــــات تضــــــــــــــــــــــــــم

 ول شـــنُق  بنـــي طقمنـــا فـــي العرقيـــة واملكونـــات, الكامباتـــا,الهوبـــة,الهرريـــة,القراقـــي,الســـيداما,الصـــومالية

 عبـــارة الــداخلي ثيـــوبياإل التكــوين يصـــبح أن إلــي أدت التراكمــات هـــذه كــل. الجنـــوب وإقلــيم وقــامبيال

 أمـــة وخلـــق صـــياغة علـــي درةالُقـــ عـــدم مـــن تعـــاني زالـــت مـــا التـــي( املتحـــدة القوميـــة الـــدول  دولـــة)  عـــن

 أو القـــــومي التعـــــاي و  واملواطنـــــة املشـــــترك العـــــي  قواســـــم بينهـــــا تجمـــــع, إثيوبيـــــة قوميـــــة أو إثيوبيـــــة

 تكــــون  قــــد الــــذي األمــــر,ثيوبيــــةاإل لإلثنيــــات القوميــــة الخصوصــــيات بتجــــاوز  تســــمح بطريقــــة الــــوطني

االنفصــــال وعلــــى هــــذه العرقيــــة أجريــــت االنتخابــــات فــــي الســــنوات  أو املصــــير تقريــــر مطالــــب مآالتــــه

 .تي اآلن حالكبير ثيوبي اإلاالنفصال عن الكيان بمن يطالب  ولكن لم يظهر العشر املاضية

 مضطربة فترة 1994-2000 عام من الفترة كانت هذه 2010/1995 نتائج االنتخابات خامسا:

 لها التي املعارضة واستهداف الحاكم للحزب الحكم دعائم تأسيس فترة سوى  يكن لم جدا

 وتحالف ثيوبيةاإل رتريةاإل  الحرب وقامت خطاءهأ بعدها بز الح دركأإذا  حتى .الخاصة مطامعها

 السياسات من العديد واستحداث القوانين من العديد تعديل تم الحكومة مع ثيوبياإل عبالش

http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AD%D9%83%D9%88%D9%85%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
http://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%B7%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AA%D8%B4%D8%B1%D9%8A%D8%B9%D9%8A%D8%A9
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 الوزراء رئيس نجم ملع وهنا .الرشيد الحكم لىإ الوصول  جلأ من املؤتمرات من العديد وتنظيم

.ومراوغ ديكتاتوريا يعتبرونه خصومه نأ الإ سياس ي ومحنك جديد كقائد زيناوي  ملس الشاب
ً
 ا

 القوميات وحقوق  ديةالتعد همهاأ نجازاتاإل  من العديد تحقيقحكمه ب حقبة مّيزتت ذلك ومع

 غير فقيره متسولة دولة من اثيوبيا دولة فحول  .االقتصادية والتنمية يم،التعلي في لغاتهم واعتماد

 على وقادرة صاعدة اقتصادية وقوة نفسها على معتمدة دولة الى مشاريعها تمويل على قادرة

 .ذاتيا ريعهامشا تمويل

 مكنتها ساحقة بأغلبية هاؤ وحلفا (EPRDF) ثيوبيةاإل للشعوب الثورية الديمقراطية الجبهة فازت

 بـ املعارضة السياسية األحزاب مرشحو فاز م2000 وعام.واإلقليمي الفدرالي البرملان تشكيل من

 مقعدا. 547 أصل من مقعدا 12

  تكان م2005 عام انتخاباتو 
ُ
 أدت التي واالحتجاجات العنف زيادة برغم وحرية هةنزا األكثر عتبرت

 نتائج رفضوا الذين السياسيين الناشطين من عشرات واعتقال شخص 200 أكثر سقوط إلى

 الثورية الديمقراطية الجبهة فيه فازت وقد% 85 التصويت نسبة بلغت وقد .االنتخابات

 .مقعدا 177 على ارضةاملع حصلت بينما مقعدا 370% 65 حصدت حيث ثيوبيةاإل للشعوب

 تقدم هذا وكان
ً
 ملحو  ا

ً
 على حيث  2000بانتخابات العام  مقارنة% 25 إلى وصل ظا

ّ
 12لم تحثل إال

  مقعدا.

 األحزاب . حيث تمكنتومحليا وإقليميا دوليا لللجد ثارةإ االنتخابات أكثر كان 2010 عام وفي

 .مقعدا 547 أصل من مقعدا 210 بــ الفوز  من املعارضة

 املاضية العشر لسنوات االنتخاباتيوضح نتائج  جدول 

 االنتخابات من  عام 2000-2010

 نسبة املشاركة  األحزاب املعارضة  الحزب الحاكم  السنة
 رقم

 

 %60 مقعدا 12 مقعدا 535 2000
1 

 

2005 370 177 65% 
2 
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2010 337 210 85% 
3 

 

ه  مالحظة يمكن أنه غير
ّ
 هناك فإن,للدستور  طبقا الدولة وعلمانية ةالفيدرالي مبدأ إعالن رغمأن

 والقومية ةاألمهري واللغة املسيحية الديانة بين تحالف في يتمثل السلطة علي يسيطر مثلثا

 جراييوالت األمهرة بين ثنائي تحالف في املسيطرة

  عن ُيعبر الذي املثلث وهذا
ّ
 الطيف مكونات بقية على ةواملسيطر  mالحاكم يه ظلت عددية يةأقل

 العرقية املكونات بقية مع دائم صراع في التجراوية أو األمهرية املسيحية ظلت حيث ؛اإلثيوبي

 والصوماليين والعفار يةرومو لل  اإلسالمية كاألغلبية مختلفة ودينية إثنية هوية تمثل التي خري األ 

 املجتمع ىعل ذلك وتأثير بالسلطة الدين ارتباط سيناريوهات أن الواضح ومن. وغيرهم والهرريين

عتبر
ُ
 إثيوبيا، في الوطني واالندماج التعاي  لعملية واملهددات املشكالت من واحدة ت

 القوميات اإلثيوبية  مواقع تبين التي الخريطة انظر

 

 في امللحوظ التطور  ضوء في حاد،وذلك صراعي طابع ذات 2015 انتخابات تكون  أن توقعي كانو 

 انتخابات كل تعقب التي الشعبية االحتجاجات ضة،وكذلكاملعار  عليها حصلت التي املقاعد عدد

 وإقليمية عاملية ثورية موجة ظل في تأتي القادمة االنتخابات نأ سيما ال هانتائج على اعتراًضا

( الديمقراطية) مقدمتها في القيم من جملة بارًزا،وتبقى دوًرا الجديدة الشابة األجيال فيها تلعب

من  %71 بـ وقد فازت الجبهة الحاكمة طموحاتهم عن ومعبرة ،الجديدة األجيال لهذه ملهمة

 .2015انتخابات عام األصوات في 

 (19)بها مر التي واألزمات ثيوبيإلا للدستور  التاريخية املراحل يوضح الجدول  هذا

 السنة األحداث ومراحلها رقم

 1889 أبابا أديس وعاصمتها ة،الحديث حدودها داخل أثيوبيا دولة وأسس العرش مينليك اإلمبراطور  اعتلى 1

 1889 االتفاقية إثيوبيا ترفض ثم إثيوبيا، على الحماية إعالن بمثابة إيطاليا وتعتبرها ايطاليا مع صداقة اتفاقية يوقع مينليك 2

                                                           
19ntent from ConstitutionNet.org.Find the full article here:http://www.constitutionnet.org/ar/country/constitutional-

history-ethiopia 

http://www.constitutionnet.org/ar/country/constitutional-history-ethiopia
http://www.constitutionnet.org/ar/country/constitutional-history-ethiopia
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 1896 إريتريا على رتهابسيط تحتفظ ولكنها االستقالل، في إثيوبيا بحق تعترف إيطاليا. إيطاليا تهزم وإثيوبيا إثيوبيا، تهاجم إيطاليا 3

 1930 .العرش يعتلي سيالس ي هيال اإلمبراطور  4

 1935 إيطاليا تغزو إثيوبيا 5

 1941 عرشه يستعيد سيالس ي اإلمبراطور  اإليطاليين؛ تهزم واإلثيوبية البريطانية القوات 6

 1952 فيدرالي اتحاد في وإريتريا إثيوبيا تجمع املتحدة األمم 7

 1962 التالية عاًما الثالثين خالل يشتد إريتريا استقالل أجل من الصراع 8

 1973-1974  للمجاعة نتيجة يموتون  شخص ألف 200 قرابة 9

 1974  عسكري  انقالب في سيالس ي هيال باإلمبراطور  يطيح املؤقت العسكري  اإلداري  املجلس 10

 1977 العقيد مانغيستو يتولى الحكم  11

 1977-1979  يستوغمان بقيادة" األحمر الرعب" حركة في يموتون  اآلالف 12

 1984-1985  عقود منذ مجاعة أسوأ حدوث 13

  مانغيستو انتخاب املؤقت؛ العسكري  اإلداري  للمجلس الشيوعي الدستور  إعالن 14
ً
 1987  رئيسا

 28/5/1991   مانغستو نظام وتهزم أبابا أديس على تستولي اإلثيوبي للشعب الثورية الديمقراطية الجبهة 15

 21/6/1992   االنتقالية للحكومة واملحلية اإلقليمية االنتخابات إجراء 16

  1993مارس  باريس في املعارض الحزب اجتماع 17

  1993مايو  مستقلة كدولة بإريتريا تعترف إثيوبيا 18

  1993ديسمبر  والتصالح السالم مؤتمر تنظم املعارضة 19

  1994فبراير  كارتر جيمي السابق يسبالرئ تلتقي املعارضة 20

 7/1994/ 5  إجراء انتخابات الجمعية التأسيسية 21

 9/1994/ 8  للوزراء رئيًسا يصبح زيناوي  ميليس الرئيس. الحالي الدستور  إعالن 22

 1998-2000  وإريتريا إثيوبيا بين الحرب نشوب 23

  2000مايو   اإلثيوبي للشعب الثورية الديمقراطية هةالجب فوز  عن وتسفر. البرملانية االنتخابات إجراء 24

مايو،15   بالرصاص رمًيا شخص 40 مقتل. املزعومة التصويت مخالفات على االحتجاجات نشوب 25

2005 

  30 من أكثر على االنتخابات إعادة 26
ً
 0052أغسطس  الحكومة لتشكيل كافية بمقاعد يحظى الحاكم الحزب أن يدعون  املسئولون . مقعدا

 املعارضة أعضاء من اآلالف تعتقل الحكومة. مايو انتخابات نتائج على احتجاجات 27

  املتظاهرين من 46وفاة. والصحفيين

  2005نوفمبر

 في اإلسالمية امليليشيات تحارب كانت أنها تدعي إثيوبيا. والصومال إثيوبيا بين التوتر تصاعد 28

  بالسالح إلسالميةا اإلدارة بتزويد إريتريا الصومال،اتهام

2007-2006 

  2007يونيو التي االنتخابية االحتجاجات خلفية على املعارضة قادة ضد املؤبد بالسجن أحكام صدور  29
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  عنهم بالعفو الحق قرار وصدور  ،2005عام نشبت

  2008يونيو  والصومال إثيوبيا بين السالم اتفاقية توقيع 30

  2008يوليو .وإريتريا إثيوبيا بين الحدود تراقب التي السالم حفظ قوات بعثة ءإنها لصالح تصوت املتحدة األمم 31

  2008ديسمبر  .2005احتجاجات في شاركوا الذين الرئيسيين املعارضة زعماء على القبض تعاود الحكومة 32

  2009يناير .األجنبي التدخل لتقييد كوسيلة زعات،املنا فض أو اإلنسان حقوق  مجال في العاملة األجنبية الهيئات بحظر قانونا يقر البرملان 33

  2009يناير الصومال من قواتها تسحب جميع إثيوبيا 33

 التاريخية والخرائط املسارات فيها تتقاطع دولة بأنها إثيوبيا تتميز:والقوميات االثنيات: سادسا

عبر بطريقة
ُ
- الدولة هذه علج ما بعًضا،وهذا بعضها مع وتصاهرها القوميات، انسجام عن ت

 دول  في نراه عما يختلف بشكل والقبليّ  اإلثنيّ  الطابع ذات الصراعات نادرة -اإلثنيات كثرة برغم

 الرغم والدين،على العرق  على املرتكزة الصراعية والتفاعالت االحتقانات فيها ندرت جوارها،كما

 من عددمن  البالد تكون تو وإثنية، قومية 87 من أكثر على يحتوي  هائل بتنوع تزخر دولة أنها من

 (20:)منها ثنياتاإلو   املقاطعات

من مجموع  %10تشكل  للبالد الرسمية العمل لغة لغتها ثيوبيةإ قومية وهي: ةمهرأ -أ

 .مليون  92السكان البالغ أكثر 

 همدان من القحطانية من كهالن بن زيد من بطن وهي( 21)املعافرة هم: عفار-ب

 بعد املسلمين من جميعها أصبحت ثم اإلسالم، قبل بالوثنية يدينون  كانوا باليمن

 وعلى الحبشة إلى األولى الهجرةمنذ  بالرسول  آمنت من أول  فكانت اإلسالم نور 

 للعفر وكان األحمر، البحر ساحلعلى  العفري  اإلقليم عبر الطيار جعفر رأسهم

 اإلمارات هذه وكانت األطراف، املترامية العفر قبائل تحكم وإمارات سلطنات

  استقالال ستقلةم
ً
 كانت والعربية األجنبية الدول  بعض أن حتى ،الحبشة عن تاما

 والسودان مصر السالطين،مثل هؤالء وبين بينها املباشرة االتفاقيات معهم تعقد

 هذه شعوب من كغيرهم يدونها من فقدت والتاريخ االتفاقيات هذه أن إال واليمن

  (22)املنطقة

 السادسة باملنطقة قديما تعرف التسع،كانت إثيوبيا مناطق إحدى:شنقول  بني-ت

 جنوب وولغا غوجام محافظتي عن انفصلت 1995 دستور  وفق أزوزا وعاصمتها

 .للسودان املجاورة األزرق النيل
                                                           

 20 African Zion, the Sacred Art of Ethiopia. New Haven: Yale University Press, 1993. 

Antonicelli, Franco (1961). Trent'anni di storia italiana 1915 - 1945. Torino: 

Mondadori  ،  
 اثيوبيا،جيبوتي،إرتريا،الصومالز متجاورة دُول أربعة في وتقطن  21
 مسلمو) كتابه في أرسالن شكيب األمير العالمة ذلك في كتب،للنووي اإلرب ونهاية خلدون، بن تأريخ  يراجع  22

 من الحبشة بأرض من بأخبار اإللمام) كتابه في المقريزي حمدم بن القادر عبد بن علي بن أحمدو( الحبشة

 (اإلسالمي العالم حاضر) كتابه في أرسالن شكيب األمير العالمة (اإلسالم ملوك

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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 ومن السودان الغرب ومن إريتريا الشمال من ويحده إثيوبيا لشما في يقع:جامبال-ث

 .أمهرة إقليم جنوبها ومن عفر الشرق 

 في تل، قمة على املدينة تقع،األولياء بمدينة إثيوبيا،لقبت شرق  في مدينة :هرر  -ج

 أديس من كيلومتر خمسمائة حواليعلى بعد  اإلثيوبية املرتفعات من الشرقي امللحق

 .متر 1885 من أكثر ارتفاع على أبابا

 جميع من% 66 تتجاوز  بنسبة الفدرالية إثيوبيا جمهورية قوميات أكبر هي:أوروميه -ح

 الشعوب أكبر بذلك نسمة،هم مليون 50يتجاوز  الجمهورية،بتعداد سكان

  الكوشية
ً
 في نسمة مليون  62 يجاوز  تقريبي بتعداد الصومالي الشعب يليهم تعدادا

 (23)الخمسة مقاطعاته

 الكبير، الصومال منالغربي  الجزء في الخامس،يقع قليماإل:الصومال -خ

  اإلقليم وُيعرف  ،اإلثيوبية للسلطات ويخضع
ً
 يقع. الصومالية بالهضبة جغرافيا

 جيبوتي،تبلغ جمهورية الشرقي الشمال من الصومال،يحده وغرب إثيوبيا شرق 

 . 2كم ألف 279 نحو مساحته

 قبيلة وهى سيداما امنه ثيوبيهاإل قبائلال من عشرات فيه يقطن   :الجنوبية مماأل  -د

 نصفها أصبح ولكن املسلمين من دهااأفر  جميع وكان عربيه أصول  من وهى حامية

 وبن  وباسكيتو ويم واالبا وهديه وغوفا غامو قبائلها ومنين باملسيحية. اليوم يد

 . نسمه مليون  12 حوالي سكانها عدد ،ويبلغ وسورما وديزو  وزاى وتسامى

 ومن السودان الغرب ومن إريتريا الشمال من ويحده إثيوبيا الشم في يقع:تيجراي -ذ

 .أمهرة إقليم جنوبها ومن عفر الشرق 

 واالتحاد إثيوبيا عاصمةجديدة، زهرة ويعني م1886 عام في تأسست:أبابا أديس -ر

 فان 2007  لعام السكان عدادلت وفقا  2,438,248 سكانها عدد ،ويبلغ األفريقي

 عاصمة عليها يطلق ما غالبا وهو. ودولة كمدينة الوضعين كال لها أبابا أديس

 والدبلوماسية التاريخية أهميتها إلى نظرا اإلفريقية العاصمة" أو أفريقيا

 .للقارة والسياسية

 االسالمية العلوم ودار ثيوبياإ في سالماإل  قبلة وتعتبر سالميةإ دينةم :داوا ديري  -ز

 إبراهيم وبدري وكمال غزالي ومحمد ،محمد وكامل النوري سعيد هاعلمائ أبرز  ومن

 من الشرقي الجزء في تقع .بمآذنها وتشتهر مسلمون  سكانها جميع و شبو وعلى

 .البالد

                                                           
 5مليون وانفدي ب  15مليون،وجيبوتي ب مليون،والجهورية الصومالية ب  8يقدر عدد السكان الصوماليين في اثيوبيا ب  23

  .مليون 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%81%D8%B1
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B9%D8%A7%D8%B5%D9%85%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%A7%D8%AA%D8%AD%D8%A7%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
http://ar.wikipedia.org/w/index.php?title=%D8%AF%D9%8A%D8%B1%D9%8A_%D8%AF%D8%A7%D9%88%D8%A7&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A7%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D8%B3%D8%B9%D9%8A%D8%AF_%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%88%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D8%A7%D9%85%D9%84_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%BA%D8%B2%D8%A7%D9%84%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%83%D9%85%D8%A7%D9%84_%D8%A8%D8%AF%D8%B1%D9%8A&action=edit&redlink=1
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 مقسم السكان عدد
ً
 مليون  92 حوالي السكاني إثيوبيا تعداد بلغ :القبلية ثنياتاإل بين ا

مثل
ُ
 مجموع من% 48 تفوق  بنسبة اإلثيوبية القوميات أكبر يةاألوروم جموعةامل نسمة،وت

 حواليب إثنية نسبة بأعلى وحده( الجنوبية األمم)إثيوبيا جنوب شعوب إقليم يتميز فيما السكان،

 ثم% 9 الصومالية األصول  ذوو  ثم% 10 بين نسبتها تتراوح التي األمهرة تليها% 27 تمثل قومية 56

  ،%7 الحاكمة التيجراي قومية
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 : الوضع االقتصادي في أثيوبياالثاني املحور 

 اإلثيوبي اداالقتص تطورات أهم 2014 لعام األفريقي االقتصاد فاقحول آ التقارير أحد عرض

 مع باالشتراك األفريقي التنمية بنك عن يصدر الذي التقرير، وأشاد ،3201/4201 عام خالل

 اإلثيوبي،إذ االقتصاد اإلنمائي،بأداء املتحدة األمم وبرنامج االقتصادية والتنمية التعاون  منظمة

 بلغ 3201/4201 عام وفي .املاض ي العقد خالل قوية اقتصادي نمو معدالت تحقيق في نحجت أنها

 حيث من العاملية االقتصاديات بين 12 الـ اإلثيوبي االقتصاد وكان بل ،%7.9 نحو النمو معدل

دو  النمو، سرعة
ّ
ثمت  نفإ النمو الستدامة هناك الحكومية الجهود رغم أنهعلى  التقرير أك

 التنمية مستويات انخفاض ذلك،وأهمها تحقيق سبيل في اإلثيوبي االقتصادتحّديات يواجهها 

 املؤسسات االستثمار،وضعف مناخ وضعف املحلي، الناتج من كنسبة الديون  البشرية،وارتفاع

، الزراعي القطاع تضر والتي املتكررة البيئية املشكالت عن العامة،فضال
ً
 من ولكن خصوصا

 عبر العاملية،وذلك القيمة سالسل في إثيوبيا انخراط بإمكانية تفاؤله التقرير أبدى أخرى  ناحية

 في النهاية في سيساهم ما وهو واملنسوجات، األحذية مثل الخفيفة الصناعات لتوطين توجهها

 .(24)العمل فرص وتوفير الفقر مستويات وخفض االقتصادي النمو معدالت زيادة

 الّدولي البنك احصائية  2014-2009(25)  الدولي للبنك حصائيةإ

 نصيب الفرد من االجمالي السنة  النسبة
 

 االجمالي املحلي الناتج من الفرد نصيب 2009/2010 365الردو 
 

 متوسط معدل التضخم  2009/2010 2.8%
 

 الزراعة بجميع أنواعها 2009/2010 42%
 

17% 
" 

 الزيت واللحوم والقات والجلود
 

                                                           
24 online.com-w.fekrhttp://ww/ 

25 http://www.assecaa.org/، التجارة غرفةو األميركية الخارجية وزارة موقع: انظر 

  اإلثيوبية والصناعة

http://www.assecaa.org/
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13% 
" 

 الصناعة
 

45% 
" 

  االجمالي املحلي  الناتج من الخدمات
 

 8.4مليار دوالر 
" 

 الصادرات 
 

 2.5مليار دوالر
" 

 الواردات
 

 التحويالت املالية الرسمية  " 2مليار دوالر 
 

 حتى املتوسط الدخل ذات الدول  مرتبة إلى فعتتر  أنإلى  إثيوبيا تطمح :االقتصادي النمو:ثانيا

 ،(2015-2014 وحتى 2011-2010 من) والتحول  للنمو ةخماسي خطة وضع عبر ،2025 عام

 البالد وإدخال% 15 إلى 11 بين تتراوح بنسب السنوي  االقتصادي النمو على الخطة هذه وترتكز

 توقعات أن ليعلن  مريم هايله اإلثيوبي الوزراء رئيس ،خرج نوفمبر 22 التصنيع،وفي مجال في

 .(26) .%11,4 اآلن حتى تتعدى لم أنها حين في% 15 هي 2015 لعام النمو

 اسو 
ً
 تقدم كما اإلثيوبي االقتصاد املاضية،حقق رةالعش السنوات خالل القوّي  ألدائه تمرارا

 االقتصاد 2012 عام في وكان بل 2012/2013 املالي العام في% 7.9 بلغ اقتصادي نمو معدل

  األسرع عشر الثاني
ً
 تحقق الذي النمو من% 1.46 نحو الخدمات قطاع العالم،وشكل في نموا

 %  21.8بـ الصناعة ثم ،%1.32 بنحو الزراعة تاله املذكورتين، السنتين خالل

  متعددة تحديات: إثيوبيا في الزراعة:ثالثا
ً
  تساهم الزراعة ألن نظرا

ً
 االقتصاد في بالنصف تقريبا

  التقرير فأفرد اإلثيوبي
ً
 بنحو تساهم إثيوبيا في راعةالزّ  أن ويذكر للزراعة، بصغير ليس جزءا

 التصدير،وحول  يراداتإ من% 70 وتجني العمالة من% 80 نحو وتوظف االقتصاد، في% 42.7

 وتضعف إمكاناته، من تحد كبيرة تحديات ثمة بأن التقرير قرهناك،يُ  الزراعي القطاع مشكالت

 كبيرة ألضرار الزراعي القطاع يعرض ما أهم فإن التقرير، الزراعية،وبحسب اإلنتاجية نمو فرص

 :منها

 .املتكررة الجفاف موجات خاصة دائما البالد تصيب التي واملناخية البيئية الصدمات -أ
                                                           

26 Pankhurst, Richard (2005). Historic images of Ethiopia. Addis Ababa: Shama 

. ISBN 99944-0-015-0 
  

http://www.marefa.org/index.php?title=International_Standard_Book_Number&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AE%D8%A7%D8%B5:%D9%85%D8%B5%D8%A7%D8%AF%D8%B1_%D9%83%D8%AA%D8%A7%D8%A8/99944-0-015-0
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 تزال ال اإلنتاجية أن عن التحتية،فضال البنى وضعف التسويقية املؤسسات ضعف -ب

 .جدا منخفضة

 الزراعة، في اإلفراط بسبب العالية السكانية الكثافة ذات املرتفعات في التربة تآكل -ت

 .الرعي في واإلفراط

 .املحسنة الزراعية مارساتوامل الكيماوية األسمدة استخدام محدودية إلى جزئيا ذلك ويرجع

 للقطاع خاصة أولوية االقتصادي والتحول  للنمو خطتها إطار في اإلثيوبية الحكومة أعطت وقد

 حصول  ودعمته بني تحسين خالل من الزراعي بالقطاع النهوض الخطة في ،واستهدفتيالزراع

 مدخالت وتأمين الري، وتشجيع اإلرشادية الخدمات االئتمان،وتحسين على املزراعين

 .العالي واإلنتاج الجودة لضمان الزراعية الحيازات الزراعة،وتنظيم

 اإليرادات ارتفعت 2012/2013 عام خالل :الفقر من للحد متزايد إنفاق: العامة املالية:رابعا

 0.1 بنسبة ارتفعت اإلجمالي،فقد املحلي الناتج من وكنسبة ،%8.28 بنسبة إثيوبيا في الضريبية

 تعبئة تحسن وساعد 2012/2013 عام في% 11.7 إلى 2011/2012 عام في% 11.6 من مئوية نقطة

 .محلية مصادر من نفقاتها من% 81تمويل على اإلثيوبية الحكومة املحلية اإليرادات

 املحلي الناتج من% 16.8 من اإلجمالي املحلي الناتج من كنسبة الحكومي اإلنفاق إجمالي وانخفض

 إلى املوجهة برامجال على اإلنفاق حصة وارتفعت 2012/2013 في% 16.1 ىإل 2011/2012 في اإلجمالي

 م بشكل الفقراء
ّ
  2012/2013 في% 70 بلغت حتى ردط

ً
 املتوقع ،ومن 2010/2011% 67 من ارتفاعا

 خطتها لدعم القوي  الرأسمالي اإلنفاق وتيرة نمو ظل في  2014/2015 في الكلي اإلنفاق يزيد أن

 .االقتصادي للتحول 

 اإلدارة تحسين أجل من املتخذة التدابير ظل في سيما ،والاقويّ  إلثيوبيا املالي املوقف عدويُ 

 اتسع وإن مقبولة مستويات ضمن املالي العجز عام،ويبقى بشكل املالي الوضع وتحسين الضريبية

 في اإلجمالي املحلي الناتج من% 2 إلى 2013/2014 في اإلجمالي املحلي الناتج من%1.2 من العجز

2013/2014 

 السلعية الصادرات قيمة بلغت 2013/2014 عام خالل:كبير عجز: الخارجية التجارة:خامسا

 املحلي الناتج من السابق،ونسبة املالي العام عن% 2,5  نسبته ما بانخفاض دوالر مليار 3.1 نحو

 2013/1420 في% 6.6 إلى 2011/2012 عام في% 7.5 من الصادرات مساهمة اإلجمالي،تقلصت

 إيرادات إجمالي من% 24.2 نحو تمثل والتي ،للتصدير رئيسية كسلعة القهوة واستمرت

 ،والسلع%7.6 والبقوليات% 8.8 ،والقات%13.4 الزيتية البذور  ثم ،%18.8 الذهب ليهاي .الصادرات

 أهم ثاني الذهب التصدير،وأصبح عائدات من% 80 من يقرب ما تمثل السابقة الست الرئيسية

 في دوالر مليون  579 ،ونحو 2012/2013 في دوالر مليون  602 بلغت بعائدات دراتالصا سلع
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دوالر   800بلغ ويتوقع أن ت  ،جدا منخفضة التحويلية الصناعات صادرات لتاوماز  1201/2201

 .4201/5201في 

 2012/2013  عام في  دوالر مليار 11.5 إلى طفيف بشكل قيمتها ارتفعت فقد : الواردات:سادسا

 إحصاءات من يتضح ،وكما%3.7 نسبته ،بارتفاع 2011/2012 في دوالر مليار 11.1 من

  تكبد التجاري  امليزان والواردات،فإن الصادرات
ً
 بما 2012/2013 في دوالر مليار 8.4 قدره عجزا

  حقق أنه إذا .اإلجمالي املحلي الناتج من%20.3 نسبته
ً
 فقط،مقارنة دوالر مليون  114 بنحو عجزا

 الخدمات تجارة  في الفائض نتيجة وذلك 2011/2012في دوالر مليون  972 بنحو

 .مالي الرأس الحساب والتحويالت،وفائض

 2012/2013 في دوالر مليار 11.1 إلى إلثيوبيا الخارجي الدين رصيد ارتفع :ةالخارجي الديون 

 الخارجي لدينا في التجارية البنوك ةحصّ  وارتفعت 2011/2012 في دوالر مليار 8.9 بنحو مقارنة

 قت باريس نادي دول  ةحصّ  فإن أخرى  ناحية ومن 2007/2008 في% 10 من% 28 إلى
ّ
 إلى صتل

 :( 27) اآلتية الجداول من  ذلك ضحتوسي  2012/2013في% 4.6 من% 3.6

 (2015-2011) 1أرصدة الديون الخارجي جدول رقم 

2011 2012 2013 2014 2015 

8,603,553,000 10,462,401,000 12,556,584,000 

 

16,585,085,000 19,585,085,000 

 

 (2015-2011) 2رقم جدول  القومي الدخل جماليإ من الخارجي الديون  أرصدة

2015 2014 2013 2012 2011 
 

34.5 30.4 26.5 24.5 27.0 
 

 

3 رقم جدول  إلثيوبيا الخارجي الديون  حسب الدول  قائمة ترتيب   

 الديون الخارجي بالدوالر لعاما حصة الفرد الناتج املحلي الترتيب
 

                                                           
27 www.africaneconomicoutlook.org/ 
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 طبقا الحقيقي املحلي الناتج جماليإ النامية واالقتصاديات الصاعدة األسواق ألف جدول 

 154 برقم 2012/2013 بريلأ الدولي النقد لصندوق 

  جدول رقم4 

 توقعات                                                                                                                                            متوسط

2002 
2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 

10.0 12.6 11.5 
11.5 11.5 11.2 10.0 8.0 7.5 7.0 6.5 6.5 6.5 6.4 6.5 

 باملقارنة جدا منخفضة البشرية التنمية مؤشرات تزال ال :متغلغل فقر: البشرية نميةالت:سابعا

 املتحدة األمم مؤشر في بلدا 187 أصل من174 املرتبة في النامية،إثيوبيا البلدان من غيرها مع

 من% 30 نحو يبلغ مرتفعة،حيث السكان من الفقر نسبة فإن هذا ومع 4201 البشرية للتنمية

 عالي الحوامل األمهات وفيات معدل يزال وال 2011/2013 عام في السكان
ً
بين  حالة 470 ،وتبلغا

 حسب جدا مخيفة نسبةب منخفضة تزال ال األساسية الخدمات نوعية مولود،و ألف 0001 كل

 . طباءاأل 

  تفاؤال يعطي ما ولكن
ً
 واإلنفاق الفقر من الحد مبادرات تنفيذ مع التقرير،أنه بحسب وأمال

  نسبة لفقراء،انخفضتا لصالح
ّ
  تحت يعيشون  الذين انالسك

ّ
 عام% 45.5 من الفقر خط

 وبلوغه الفقر من الحد ل التحوّ  خطة وتستهدف 3/2012201 عام في% 30 إلى1995/1996

 .2016 عام بحلول % 22.2

 فريقياإل  القرن  في عسكرية دولة أقوى ( 28)العسكرية قوةال :العسكرية ةوالقو   االقتصاد :ثامنا

 عسكرية دولة كأقوى  عامليا  نيوالعشر  التاسع الرقم وتحتل

ثيوبياإل االقتصاد في واألمنية العسكرية القوة  

عدد املطارات 

 العسكرية

عدد املدافع 

 SPGالذاتية 

 عدد مركبات

AFV 

ةدبابات مقاتل  عدد الطائرات 

 التدريب

عدد 

الطائرات 

 املقاتلة

عدد الطائرات 

 الحربية

عدد  قوات االحتياط

ملينالعا  
 

57 85 800 2300 11 24 140 بجميع  

 أنواعها

- 
 182.5ألف

 

                                                           
28 news-https://www.nmisr.com/arab 
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ا واحد دوالر من أقل على تقريًبا فريقياإ سكان نصف يعي  :اإلثيوبية الفقر أسباب:تاسعا  يوميًّ

 ثيوبيا إالعالم ومن بينها  في للفقر مستوى  أعلى وهو

 وسببها يرجع إلى :

 تريليون  2.5 بـ املتحدة والواليات الغربية الحكومات تبرعت األخيرة عاًما الستين خالل -أ

ا ولكّن  العالم حول  الفقيرة البلدان ملساعدة حمالت في دوالر  يصبح لم الدول  هذه من أيًّ

 .يظهر أثر تلك املساعدات على نمّوها االقتصادي بشكل يذكر غنًيا،كما لم

ا يموتون  طفل ألف  -ب  الجوع نع ناجمة بأمراض يصابون  الخامسة،أو سن دون  يوميًّ

 املاء طريق عن تنتقل التي األمراض عن الناجمة الوفياتإلى إضافة  .عالجها يسهل

 ومن أوائل تلك الدول اثيوبيا، واإليدز

 كل ملنح فقط دوالر مليار 13 لـ احتياج في فالعالم 1998 لعام املتحدة األمم برنامج حسب -ت

 أخرى  مليار 6 إلى المالع ويحتاج. أساسية صحية ورعاية طعام من يلزمه ما إنسان

 للجميع. األساس ي للتعليم

ا دوالر من أقل على يعيشون  العالم حول  البشر من مليار  -ث  على يعيشون  مليار 2.8و يوميًّ

 اليوم. في دوالرين من أقل

 وأسهم إحصائيات ستجد الدول  تتلقاها التي والقروض املساعدات عن تقرأ حين
ً
 أن   تخبرك ا

 واملساعدات القروض هذه أن انخفاض،وستشعر في التضخم ومعدالت ازدياد، في النمو معدالت

ة صنعت قد  الواقع أبًدا تعكس ال واألرقام اإلحصائيات لكن   الفقيرة البائسة، البالد لهذه الجن 

عاش
ُ
ت   كذلك األمر كان األموال،لو بأرقام أبًدا يتعلق ال التنمية فنجاح .البالد هذه ألهالي امل

 
 لحل

ت املاضية عاًما 60الـ فخالل. بعيدة سنوات منذ شكالتهام فريقياإ  2.5 قيمةبـ تبرعات فريقياإ تلق 

 عام من بدًءا. العالم ن و دي ثلثي من يقرب ما فريقياإ لدى يزال ما األموال هذه دوالر،ورغم تريليون 

ا دوالر مليار 14.5 أفريقيا أنفقت  2005  .الديون  رد في فقط  سنويًّ

 ثيوبياإ في الخامسة سن تحت طفل ألف ثمانين من يقرب ما يموت األموال هذه كل من الرغم على

 مرض بسبب فريقياإ في األطفال وفيات جميع من الخمس ويحدث يدزاملالريا واإل  مرض بسبب

 وضعف الرعاية الصحية. وسوء التغذية املالريا

 للبالد، الحالي دياالقتصا لوضعا ةملعانا أقل صورة ترسم ثيوبيةاإل الصحف ذلك،فإن ومع

 املتاحة املوارد بين التوازن  في ةومشكك  التضخم وعودة النمو في  التباطؤ على الضوء مسلطة

  .الحكومة إليهاتسعى  التي الطموحة االقتصادية واألهداف
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 املحور  الثالث: التحديات الداخلية والخارجية

وما يتوقع من خير وفير في  ،ية التحتيةتنمية البنرغم ما ذكرناه من تقدم في  :داخلية تحديات -1

تطلعاتها  أمامعوق تثيوبيا تواجه أزمات وتحديات جمة إن إسد النهضة الذي قطع شوطا كبيرا ف

 منها: 

ه  :إثيوبيا في الداخلية السياسية املحركات:أوال
ّ
 الدولة أن على العادة جرتمن املالحظ أن

 إلى و  كسومأ لكةمم في األولى نواتها نشأت أن ومنذ ثيوبيةاإل
ً
 جمهورية في الحالية صورتهاصوال

شكل التي املحركات منالعديد  فيها تحكمي ظلت الفدرالية، إثيوبيا
ُ
 املحلية السياسية أوضاعها ت

 في بدورها تعمل ،والتي ثيوبيةاإل الداخلية التفاعالت معادالت تصنع ومركبات كعناصر ،وتعمل

 ونحو الدول املجاورة عامة، ،بصفة الخارجية ثيوبيةاإل السياسة وموجهات محددات على التأثير

 :(29)الداخلية السياسية املحركات هذه إلى اإلشارة يمكن ربما ،وعليهبصفة خاصة

ؤكدحكم األقلية التيجراي .أ
ُ
 السلطة على الصراع في ثنياإل البعد أن التاريخية الحقائق .ت

 الرابع القرن  حوالي راويةيجالت ميةالقو  بسيطرة أكسوم في اإلثيوبية الدولة نواة مع ولد

 آلستا إلى كسومأ من الحكم انتقال فترة في الحكم في كمشارك األقاو دخلت ثم امليالدي

 جوالت بعد كليا ،لينتقل إثيوبيا حكم في ملشاركةفي ا لآلقاو واألخيرة األولى املرة هي ،وتلك

 ألول  حكمهم ،وتأسيس (%7)والتيجراي (%10)األمهرة أقليتي بين العرقية الصراعات من

 سيطرتها مهريةاأل  القومية أقلية تانا،مارست بحيرة شمال قندار منطقة ،في منفردين مرة

 قوميات ض ياأر  مختلفة تاريخية فترات على وضمت التوسع في وشرعت الحكم على

أكبر -األورومية القومية أراض ي أهمها ُمستقلة ودويالت ممالك تمثل كانت أخرى  واثنيات

 في املختلفة بانتماءاتها رتريةاأل  والقومية األثيوبية الهضبة وجنوب وسط -وبيةيثإية قوم

 جنوب في ،والصومالية والهديا السيداما وأشهرها إثيوبيا جنوب اتوقوميّ  الهضبة شمال

 وأراض ي ، إثيوبيا شرق  شمال في العفارية القومية ي،وأراض الغرب إقليم في إثيوبيا شرق 

 .(30السودان) مع حدودها في إثيوبيا غرب في الوقامبي شنقول  بني

 في حصل كما جديدة إقليمية كيانات تكوين في أمال إثيوبيا حكم تاركة لالنفصال تسعى قوميات

 ، والصوماليين والعفار للورومو جديدة سيناريوهات مخاطر في متوقع هو ،وما رتريةاأل  الحالة

 مسألة في بإالشارة والجدير .شنقول  وبني وبياإثي جنوب وشعوب وأجناس قوميات إقليم وتحالف

 ظلت األقلية أن هي إثيوبيا في والخارجية الداخلية التفاعالت تحريك في أالثني البعد خطورة

 األمهرة ألقليتي مطلقة السيطرة ظلت ،حيث ثيوبيةاإل الدولة تاريخ طوال األغلبية تحكم

                                                           
( 2007-1930) اثيوبيا في القومي التعايش في ودورها الدينية العرقية ،األقلياتبشير الطيب الوهاب عبد  29

 329:ص 2008 السودان مطابع مالخرطو
 . تحدثنا ذلك في المحور األول تحت فقرة القوميات واالثنياتأن سبق   30
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ة يّ موالتي تعتبر أكثر قو   (31)مية األوروميةناسية أو متناسية القو  إثيوبيا حكم في والتيجراي

 تعدادا في القرن اإلفريقي ثم تليها الصومالية.

 القوميات،برغم مشكلة استمرارية على دليل أبلغ ولعل (32)ثيوبياإل القومي األمن تهديد .ب

 لعدد املسلحة النشاطات زيناوي،وجود مليس نظام من واملعالجات اإلصالح والتامح كل

 اآلن، حتى واالحتجاجات املطالب موجة واستمرار القومية، التنظيماتو  الجبهات من

 خمس ظرف في السرعة على جناحثالث اتفاقيات  لتوقيع اإلثيوبية الحكومة دفع ما وهذا

وجناح االتحاد  م2010/2015 يونيو في الغربي الصومال تحرير جبهة مع سنوات املاضيةال

 قاقالإ األكثر الجبهة أكتوبر،وهي في األوجادين يرلتحر  املتحدة الجبهة مع وآخر اإلسالمي

 أوجادين إقليم ملسألة البالغ والتهديد الخطورة يؤكد الوضع (،هذا33اإلثيوبي) للنظام

 وسياسة عالقات في املواقف تحديد في مؤثرة مسألة بالطبع إثيوبيا،وهي في الصومالي

 .ةاملجاور  الدول  مع الخارجية إثيوبيا

 الداخلية التفاعالت في وأساس ي فاعل كمحرك الدين وخطورة أهمية تيتأ:الديني املحرك .ت

 الداخل في( واملجتمع الدين)و(  بالدولة الدين) عالقة تالزم ارتباط من انطالقا ثيوبيةاإل

 اإلثيوبي.

 بتوازنات واإلسالم واملسيحية واليهودية التقليدية األديان فيها تتحرك دينية تعددية دولة فإثيوبيا

 املواجهة مشكلة جعل لتعدديا الوضع هذا ولعل. والتعقيد الحساسية ،بالغة مختلفة اتوحساب

 وخطورة قوة بكل حاضرة( واملسيحية اإلسالم( )األقلية/األغلبية) ثنائيات بين والتنافس والصراع

 .(34إلثيوبيا) الداخلية التفاعل معادالت في

 السياسية التوازنات في حاضرة يةمواإلسال  املسيحية للكتلتين العدد حسابات ظلت وعليه

 .إثيوبيا في املهمة والتنافس الصراع ديانات باعتبارها األديان من غيرها من أكثر والدينية

 تقوم واملسيحيين املسلمين بين العددي التفوق  كسب حول  والصراع التنافس هذا ولعل

 توازن  ومعادالتثيوبيا،إ في السياسية العملية مستقبل في ومهمة كثيرة حسابات عليه وتتأسس

 .(35) املنطقة في وليةوالّد  اإلقليمية القوى 

                                                           
 342-338:ص السابق المصدر 31

 الي الدراسة أشارت حيث Sudanese online االفريقي، القرن في الصراع تعقيدات:الرحمن فتح عاصم 32

  .فيها النزاعات محور تعتبر التي النزاعات تداخل
قليم ،كما في اإل ملحوظةية وتنمخدمات أن رئيس االقليم السيد محمد عمر حقق  ة عليهشادالومما ينبغي ا  33

،وأسس قوات خاصة في هذا المضمار تبلغ قوامها أكثر من خمسين ألف الغربي الصومال تحريرحارب جبهة 

من واالستقرار في تاريخ اثيوبيا منذ وهم من أبناء اإلقليم ،ألول مرة يشعر المواطن الصومالي في اإلقليم األ

 أن استولت هذا اإلقليم.
 2013 للعام فريقيةإ منارات ةجل،م الداخلية االثيوبية ،التفاعالت الطيب الوهاب عبد 34

 الشرق دراسات االنطالق،مركز ومرحلة البداية نقطة- السودان جنوب تحرير وحركة فرجي،اسرائيل موشي 35

 حمر،سلسلةاأل والبحر اسرائيل:رستم الرحمن عبد جمال انظر وكذلك. م1996 ابيب، تل جامعة: االوسط

  . 60-58 ،ص الخرطوم -السياسية والعلوم للبحوث الراصد المعابر،مجموعة
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مثل:االقتصادي املحرك .ث
ُ
 يجتذب الذي املحوري املحرك االقتصادية إثيوبيا حالة ت

 السياسة،وتطبيقات والدينية،واملمارسة األخرى،اإلثنية الداخلية املحركات كل تفاعالت

 املحركات من اإلقليمية،وغيرها ية،والحروباملحل اإلثنية الفدرالي،والنزاعات النظام

 محرك االقتصاد ُيعتبر ،وعليه الداخلية
ً
 الداخلية،فهو اإلثيوبية الدولة تفاعالت لكافة ا

 الدولة وبناء استقرار عملية عليه الحياة،وتقوم جوانب كل عندها تتقاطع دائرة

بحيث قليمية،خاصة بعد مشروع سد النهضة الذي تتجاذب عليه القوى اإل اإلثيوبية

 .يتحول إلى نقمة ال سمح  هلليخش ى أن 

ثيوبيا تخطيطا جيدا من كل الجوانب خاصة القانونية وهو أهم وقد خططت له إ 

 .ملفاته

 الحروب إلى والنظر االعتبار جاء :واإلقليمية الداخلية والنزاعات الحروب محرك .ج

 بطريقة تعمل ،والتي ةوالخطير  واملهمة األصيلة املحركات أحد أنها على والنزاعات

 اإلثيوبية التفاعالت كل تشكيل في األخرى  الداخلية املحركات مع وُمتشابكة ُمتداخلة

 تأصلها وتج منطلق من الداخلية
ّ
 متأصلة أنها حيث ،فمن الدولة صلب في وحلقاتها رهاذ

 هاتجا في العرقية لنزاعاتا عمق علي تأكيدالو  شارةيمكن اإل  اإلثيوبية الدولة رذج في

 عرقية نزاعات دولة إثيوبيا بأن ثبتةُم  حقيقة ،فهذه مكنيُ  ما أقص ي ىإل راس ي مستوى 

 إثيوبيا نزعة رهاذوتج تأصلها من زاد وقدها كمملكة. قيام منذ بها وولدت نشأت

 العرقية النزعة وتفخيم ذيةتغ إلي أدى الذي األمر أخرى، قوميات أراض ي بضم التوسعية

ندئذ يمكن بحنكة سياسية واقتصادية وحرية ودينية فعإدارته تّمتذا إإال  النزاعات في

 .(36) احتواء األمر

 نظرة جاءت:الجريح الصومال خاصة فريقياإ قرن  ول دُ  مع إثيوبيا :سياسةتحديات خارجية -2

 دول ) ب يعرف ما إطار تحت وجيبوتي (37والسودان) الصومال وهي عربية دول  ثالث لىإ إثيوبيا

 القومي واألمن الخارجية الشؤون وإستراتيجية سياسة صحيفة أو وثيقة متن في( فريقياإل  القرن 

  معها متناولة اإلثيوبية
ًّ
 املهم وهو للمصطلح، اإلثيوبي للتحديد وفقا وذلك وكينيا، إريتريا من كال

 قديمة أخري  وتعريفات تحديدات عن مختلف ؛ألنه املساحة هذه في إليه واإلشارة التوثيق

 التعريف مثل الدول  بعض تضيف وحديثة وكينيا، السودان مثل دول ال هذه بعض تحذف

 مضيفا(املدي ةالبعيد ةاألمريكي ةحسب االستراتيجي  الكبير فريقياإل  القرن ) فعرّ  الذي األمريكي

 ومن أهم هذه التحديات:   وتنزانيا ومصر وغنداأ مثل األخرى  الدول  بعض

                                                           

36  United Nations Development program, 2009 
أزمة دار فور ودولة  تصالحت معها إلى حد ما نظرا للظروف التي تمر بها السودان مثل وإن كانت السودان  37

 جنوب السودان،وقضية سد النهضة اإلثيوبية وعوامل أخرى داخلية.
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 الصومال بين العالقات في الشديدة وترالت حالة ديمومة تاريخيا ثبت (:أنه38)الصومال -أ

 ،وتري حتي قبل االستقالل كاملناضل السيد أحمد األشول في القرن السادس عشر وإثيوبيا

 تحقيق إعادة بفكرة الصوماليين وأحالم رؤية إلي يعود ذلك في السبب أن إثيوبيا

 جيرانه مع مدائ صراع في الصومال جعل ما ذلك أن وتعتقد الكبير، الصومال أيديولوجية

 كل مع بهدوء لعبما ي دائما الصومال أن إثيوبيا وتعتقد وجيبوتي، وكينيا إثيوبيا

 وتقف إثيوبيا تعادي التي الدول  بعض املسلحة،وكذلك والحركات السياسية املجموعات

 القومي، والتعاي  السالم عمليات وهدم واملهددات، املخاوف خلق ىعل ،وتعمل ضدها

 م2007في اواحتضانه الصومالية، التسوية عملية في مهم كالعب رياإريت دخول  وأخطرها

وإثيوبيا هي  ،من التحالف الصومالي املعارض للوجود اإلثيوبي في الصومال أسمرا جناح

الفدرالية برئاسة حسن شيخ  والحكومة يوسف  هلل عبد حكومةل املحرك الجوهري 

 .محمود

 ر تغيي هناك أن إثيوبيا جديد تعتقد تحول  وفي
ً
 ريذج ا

ًّ
 تناقص وهو الصومال، في حصل ا

 هذا ظل وفي الصومالية، الدولة وانهيار تفكك بسبب( الكبير الصومال) فكرة أو إيديولوجية

 ،والدستور  الفدرالي الديمقراطي التحول  عملية من االستفادة يمكن أنه إثيوبيا التراجع،ترى 

 إثيوبيا صوماليي مخاوف إزالة ،في يراملص تقرير حق القوميات كل منح الذي 1994لعام الجديد

 مزيد بمنحهم
ً
 .(39)الطوعية الوحدة وطرح السياسية الحقوق  من ا

 أن يمكن ئموان سبعة من أقل ليس تمتلك ،أنها الصومال في إثيوبيا إليه تنظر ما أهّم  لعل

  ووسطها شمالهامن  املواني هذه من أقاليمها قرب مختلفة،حسب مواقع من إثيوبيا تستخدمها

 جوارها دول  من دولة أيال تجد مثله إثيوبيا مع  االستراتيجي الوضع هذا ،ولعل جنوبها

عتبر ومنافذ سواحل كلها تمتلك الخمسة،والتي
ُ
 ئاملوان استخدام وصالحية وفرة بحرية،وت

،وهذا ما تسعي ةاإلثيوبي يةاالقتصاد التنمية تخدم أن يمكن وخاصية ميزة أهم الصومالية

 .(40)هن بكل ثمن احقيقه في الوقت الر تإلى ثيوبيا إ

 واملجتمع الصوماليين من املناسب والدعم الصحيح الفهم تجد أن يجب أنها إثيوبيا تعتقد

 لها تسمح التي الحقوق  منطلق للصومال،من الداخلية الشؤون في تدخلها عند والدولي اإلقليمي

 ( األوجادين) الصومالي إقليمها في بياإثيو  على تؤثر التي واملخاطر املهددات ضّد  للدفاع بالتحرك

                                                           
قليمية بما فيه الحكومة ريد أن يفهم القارئ أن الحاكم الحقيق للصومال هي اثيوبيا في جميع الحكومات اإلأ  38

كانت كينيا لها طمعها وبما فيه القوات االتحاد اإلفريقي أمصيوم هي المحرك لهذه القوات وإن  المركزية

 الخاص بمباركة إثيوبية  وغربية وحكومات محلية.

) ، م2000 -1991 الفترة في الصومال في االستقرار علي وأثرها الخارجية ،التدخالت آدم الرازق عبد مينأ 39

  .م2007 العملة مطبعة: الخرطوم
  مصدر سابق. الداخلية االثيوبية ،التفاعالت الطيب الوهاب عبد  40
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 مكافحة بدعوى  مهمة صومالية مواقع على وسيطرتها املباشر العسكري  تدخلها يفسر ذلك ولعل

 حسن شيخ محمود لضرب،و  الشيخ الشريف وعبد  هلل يوسف اتحكومال اإلرهاب،ومساندة

ل تحت لواء ما سمي الصومافي تدخلها ل الصبغة القانونية أو الدوليةوجعلت ،الشباب حركة

( وإخفاقات 41وقد حققت نجاحات) (ومصيأماألفريقية لحفظ السالم في الصومال )قوات بال

(42) . 

 سياسة صحيفة أو وثيقة في مصر إلي إثيوبيا نظرت :مصر تجاه إثيوبيا سياسة -ب

 في ووضعها موقعها خالل اإلثيوبية،من القومي واألمن الخارجية الشؤون وإستراتيجية

 األخرى  اإلقليمية الخرائط من أي في إليها النظر ،مستبعدة األوسط الشرق  ل دو  خارطة

 فريقياإ شمال دول  الخليج،ثم دول  الترتيب في ،تلتها املنطقة دول  مقدمة في تناولتها ،وقد

 أبعاد وتشريح شرح في واضحا اإلثيوبي االهتمام وإيران،وظهر تركيا ،وأخيرا إسرائيلو 

 حجم ذلك على ،دل سابقا املذكورة األوسط الشرق  دول  عم مقارنة مصر مع عالقتها

 في والتدقيق التفاصيل كمية،و  الخارجية العالقات صحيفة في ملصر أفردتها التي املساحة

 ما ضعف تمثل مساحة الصفحات،احتلت من هائال عددا أخذت والتي العالقة أبعاد

صبح بؤر أالنهضة الذي  وما ذلك إال سد مجتمعة األوسط الشرق  دول  باقى فيه تناولت

رس ي بمباركة دور واضح في اسقاط حكومة محمد ُم  وإثيوبيا لهاالتوتر بين الدولتين 

 .(43) %70مياه النيل على حيث يعتمد الشعب املصري  مريكية وقبلها االسرائيليةأ

 إلى السياس ي الرئيس لتحركات الرئيس ي والهدف الحقيقية األزمة يمثل النهضة سد أن رغم

 الدبلوماسية نأ اآلن حتى بثمارها تأت   لم التحركات تلك أن يرون السياسيين بعض أن بيا،إالإثيو 

 قاأور  هناك زالت الطرفين،وما بين جمعت التي واللقاءات الزيارات عشرات غائبة،رغم زالت ما

 األوراق من والطبي،وغيرها والعلمي االقتصادي كالتعاون  املصري، الجانب يستخدمها لم كثيرة

 املصرية. اإلدارة لصالح الوضع تغير أن املمكن من التي

 مع ومشكالتها الداخلية السياسية محركاتها أوضاع طبيعة بين تربط أن حاولت إثيوبيا أن يبدو

 وسوف أثر النيل ملياه استخدامها قلة أن النيل،معتقدة مياه أزمة بتطورات يتعلق مصر،فيما

 أهم من واحدة هي التنمية أن معتبرة اإلثيوبية، الدولة في التنمية عملية علي مستقبال يؤثر

                                                           
ن جيتها ايدولوجية بقية القوات،وتعتبر أوخاصة حكم الرئيس الحالي،وبمشاركة قوات جيبوتية تختلف ايديول 41

  ،أما إثيوبيا وكينيا فمحتالن.الجيبوتيين  األرض لجميع الصوماليين بما في ذلك
42 Democratic republic of Ethiopia foreign affairs and national Security, policy and strategy 

Addis Ababa nov. 2002. pp.56  
،الكتب والدراسات 2003،الهيئة المصرية العامة للكتب  ثيوبيةأنتوني سولاير عبد السيد،العالقات المصرية اإل  43

 واألبحاث العلمية النوعية  والرسائل الجامعة متوفر في هذا الموضوع بالكثرة .
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 مقدمة في التنمية ،وضعت عليه ،وتأسيسا إثيوبيا تواجه التي املشكالت و التحديات وأخطر

 (44)الخارجية سياستها توجهات عليها تقوم التي الداخلية املحددات

 في السودان مع استهالسي تناولها معرض في إثيوبيا أشارت :السودان تجاه إثيوبيا سياسة -ت

 تاريخية ىاإلثيوبية،إل القومي واألمن الخارجية الشؤون وإستراتيجية سياسة وثيقة

 يجابيةإ فترات شهدت وقد ومروي، أكسوم مملكتي عهد منذ البلدين بين العالقات

التوترات بين   رجعتية في السنوات األربعة املاضية،و يجابإ،وهناك عالقات  سلبية وأخرى 

 :(45)أهمها أسباب عدة إليفي مجملها  البلدين

 من والنخبة والناشطين السياس ي سالماإل  طبيعة ألن وذلك األسباب، أحد هو الّدين :أنأوال

املمزوجة بالتدين  وسياساتهم تحركاتهم تعطلإلى  يدتؤ  أن يمكن ، السودان في اإلسالميين

 .لثقافتين مختلفتين نان متعارضتانشأ ديانتفت املسيحي

 السودان وأن وتوترها،خاصةهذه العالقات  تأرجح في سببا كانت بإسرائيلإثيوبيا  ةعالق :ثانيا

  التي ول الُد  من
ُ
 القضايا من واحدة ةاإلثيوبي يةاليهود الفالشا مجموعة أن إسرائيل،كما قاطعت

 إسرائيل إلى ودانالُس  عبر تهجيرهم عملية بدء منذ العالقات مسار في ومازالت أثرت التي

 ،وبين جهة من وإثيوبيا إسرائيل بين العالقات مشكالت حدأ يمثل التهجير موضوع ومازال1984

السودانيين هاجروا إلى من وقد لوحظ أن عددا  أخرى، جهة من العربية والدول  الدولتين هاتين

 . م مشتركحيث بينهما قاسثيوبيين سيناء مع الفالشا اإلطريق سرائيل عن إ

 اتفاق حسب املياه تقسيم في العادلة غير للمحاصصة النيل،نسبة اهمي استخدام مشكلة :ثالثا

 للموقف الرفض حدإلى  تصل تحفظات إثيوبيا. فلدى وإثيوبيا والسودان مصر بين1959 سنة

 املوقف مع اومتعارضئاطاخ اموقف وتعتبره االتفاق هذا تغيير عدم في ملصر الداعم السوداني

 يعتبر أن أيضا الخطأ من أنه إثيوبيا ترى  عليهللبلدين،و  يةالقوم املصالح يخدم وال اإلثيوبي،

 .(46)النيل مياه قضية في له ةمهدد إثيوبيا السودان

 قوى  لدعم السودانية األنظمة جانب من الدائمة املحاوالت املعارضات،حيث دعم :تبادلرابعا

 للنزاعات املثيرة نيةاإلث التباينات علي القائمة القوميات مشكلة واستخدام اإلثيوبية املعارضة

 السودانية املعارضة لدعم إثيوبيا باملقابل يدفع الذي ،األمر اإلثيوبي القومي للمن ،كمهدد

 في املعارضة قوى  بعده ومن, السودان قطاع الشمال جنوب لتحرير الشعبية الحركة في مثلةُم 

                                                           

:  والعلوم للبحوث الراصد المعابر،مجموعة االحمر،سلسلة والبحر اسرائيل: رستم الرحمن عبد جمال 44

  60-58 ص ، الخرطوم
 المصدر السابق  45

46 Ministry of Information Press and Audiovisual Department. Op.cit. pp.131 
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 خدمة في اإلثيوبي الدور  من االتجاه هذا في العالقات علي الخطورة (،وتأتي47السودان) شرق 

 التي( األطراف شد) سياسةفي  بينهما،وخاصة والتنسيق التخطيط نتيجة اإلسرائيلية املصالح

 لتحرير الشعبية الحركةإلى جانب  وكينيا أوغندا مثل أخري  ودول  بإثيوبيا إسرائيل فيها استعانت

 .(48) السودان جنوب

انتهت ن عاما يقرابة خمس ةرترياإل استمرت الحرب  (49):رتريةأالسياسة اإلثيوبية تجاه   -ث

آالف من  اصراعات دموية قتل فيه تم، ثم حدث1992ثيوبيا عام إرتريا عن إاستقالل ب

تم ترسيم الحدود بين  2002( وفي عام 50)يالحدودالنزاع الطرفين سببه  كالمن البشر 

املحددة  ثيوبيا على كامل مطالبها في املنطقةإحصلت مم املتحدة،من األ  قرارب البلدين

ثيوبية بأنها لى ذلك قالت السلطات اإلإو “أي في القطاع األوسط ”  1900بمقتض ى معاهدة 

 
ُ
وقد (51)ض ي إرترية لم تكن ُمدرجة ضمن مطالبهااضاتها حصلت على أر وبحكم براعة ق

 :ةقراراتها املتضمنحترام ألزمت املحكمة كال الطرفين ا

 لى القوة من قبل الطرفين.إ وقف الحرب الفوري بين البلدين، وعدم اللجوء 

  
ُ
وليين لتعيين وترسيم الحدود بين ضاة دتشكيل مفوضية ترسيم الحدود من خمسة ق

 رتريا وأثيوبيا.أ

  تتولى مفوضية ترسيم الحدود عملية تعيين وترسيم الحدود بموجب املعاهدات

ها على ن تتخذ قراراتأوالقانون الدولي،وال يحق  1908و 1902و 1900االستعمارية لعام 

 ساس التراض ي.أ

 .يعتبر قرار مفوضية ترسيم الحدود نهائيا وملزما 

 ( من -14ونصت املادة )من يمكنه بأن مجلس األ ” عمال العدائية اتفاقية وقف األ ”  أ

خرق اتفاق الجزائر،وذلك بموجب   ذا ماإحد البلدين أناسبة ضد اتخاذ اإلجراءات امل

  .الفصل السابع من ميثاق األمم املتحدة

إال أن التوترات ال تزال قائمة على كل املستويات االقتصادية  تالحرب انتهأّن رغم و 

اآلخر أنه بلد  فييري كل واحد حيث  .واملتصاهرة ةارية والعشائر املتداخلو واألمنية والج

 .وضع حّد إلزعاجاتهمشؤوم،يجب 

                                                           
 حصل تفاهمات جيدة مع المعارضة وبالتعاون حكومة ارتريا  47

48  95-udiovisual Department. Op.cit. pp.93Ministry of Information Press and A 
 2015العالقات االرترية االثيوبية بين مكايدات النخب وتواصل الشعوب   محمود عمر  49
 حشد األخيرة،حيث السنوات في فريقياإل القرن منطقة عرفتها حرب أشرس تعد اإلثيوبية اإلرترية لحربا  50

 والمادية،وبالرغم البشرية الخسائر من الكثير البلدان فيها تكبدجندي،و مليون ربع عن يربو ما الطرفان فيها

 2000 عام من يونيو 8 في الجزائر اتفاق البلدين قيادة بتوقيع أوزارها إرتريا،ووضعت بهزيمة انتهت أنها من
  2012،أبريل للعام رتري للدراسات االستراتيجيةأحمد حسن دحلي،المركز اإل  51
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 (52)تياآلرترية ترجع إلى ثيوبية األ توترات اإلالو 

 : تتلخص في األتيو  ةاألسباب السياسي

ومجموعة القادة  فريقي وقيادة املنطقة،التنافس بينهما على النفوذ في منطقة القرن اإل  :أوال

  .الجدد التي تشكلت من إثيوبيا وإريتريا

  فورقي( وإزاحتهإسقاط )نظام أ ا:نية إثيوبيثانيا
ّ
ه في نظرها هو املسئول األول عن بأي طريقة؛ألن

 . وهي شخصية تحب اشتعال النار بدون تخطيط ورؤية واضحة ،نطقةتفجير األزمات في امل

 . ثيوبيةثيوبيا ودعمها للمعارضة اإلإصرار إريتريا على عدم استقرار إ :ثالثا

تقديم نفسه كفاعل إقليمي حيوي باملنطقة يجب االعتماد  :محاولة كل من إثيوبيا وإريتريارابعا

  . ع اتخاذهاعليه فيما يتصل بأي من الترتيبات املزم

منهما  ألن كال ي؛الصراع بين إثيوبيا وإريتريا هو ليس صراع حدود بل هو صراع وجود :خامسا

 .يستهدف وجود اآلخر

لمعارضة في لثيوبيا حيث فتحت إخاصة الدولة األخرى ي معارضة ؤو كل واحد منها ي :سادسا

واألثرياء  دربةاملكوادر الثقفة و ملكثيرة من الطبقة ا نخبكما هاجر إليها  أديس أبا أبا مكتبا لها،

 .ريتريين األ 

ويجمع بينهما النسب  :القاسم املشترك بين الشعبين خاصة الحزبين الحاكمين في البلدينسابعا

  والديانة املسيحية واللغة.

 جيبوتي: تجاه إثيوبيا سياسة -ج

هم هذه التوترات هي وأفي بعض األحيان ،العالقة الجيبوتية واإلثيوبية غير مستقرة فيها توترات 

 .ا مصالحها القوميةاألزمة الصومالية وحلها بطريقة دبلوماسية وكل دولة له

ات أهمها مؤتمر ؤتمر قدت عدة ُم وع ،بنية صالحة تهااألزمة الصومالية منذ بداي رعت جيبوتي

 و أالذي  ةعرت
ً
ت تدخال القاسم صالة لوال عبد الير فيه الرئيس خت  ابلت فيه جيبوتي بالء حسنا

وقد نجحت في سياستها تجاه  ،األزمة الصومالية حّل  نجح مؤتمر فيأقليمية لكان اإلخارجية و ال

 (:53الصومال ألسباب منها )

ستقالل من اال سعي جيبوتي إلى رد الجميل للشعب الصومالي حيث كان له دور بارز في :أوال

 بذل جهدا مقدرا في ذلك السبيل.و الفرنس ي  االستعمار

 .من العالقات القومية والدينية واللغوية املشترك بين الشعبين الجيبوتي والصوماليالقاسم :ثانيا

 في حل األزمة الصومالية . اإصراره  وجديتهصبرها و و النفس الطويل لجيبوتي  :ثالثا

                                                           
 أغسطس 14 رتريقليمية في القرن اإلفريقي نموذج الصراع االثيوبي واإلاعات اإلالصر"من أجل الصومال،  52

2015 
معهد هيرتيح  25عبد القادر معلم محمد ،الدور العربي في الصومال منذ انهيار الدولة المركزية ص:  53

  2015شو للعام يواإلستراتيجية الصومال مقد تللسياسا
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في  ةطمع الدول املجاور ل الصومالوالنظام في من مصالح جيبوتي مهددة بانهيار األ  أّن :رابعا

 .صوماليةركة ت ها باعتباتقاسم

ثيوبي نذ البداية على احتواء النفوذ اإلم هاحرصو جيبوتي مع دول الجوار منافسة  :خامسا

 (.54ذلك الكيني )كوجشعه و 

  من تحقيق التعاي جعل إجراء املصالحات بين القبائل في املنطقة سادسا:
ً
 .بينها ممكنا

 لجميع الطائرات.تأهيل مطار أوجاس خليف في هيران ويمكن حاليا استخدامه :سابعا

 ها القومي والديني واجبجزء من مؤمنة بأن ذلك  ،ات الصوماليةتقديم تدريبات مكثفة للقو :ثامنا

 (.55عليها )

تقديم خدمات مدنية واالعتناء ب ،ة لذوي الدخل املحدود في املنطقةتقديم خدمات طبي تاسعا:

 .كالنظافة شرافهمإاملدن التي تحت في 

لم يتطور إلى مواجهات عسكرية كما في نسبي بين البلدين املتجاورين ومع هذا هناك استقرار 

رهاب ة اإل محاربالحالة األريترية، وذلك ربما بفضل القاسم املشترك بينهما مع القوات أميصوم في 

إضافة إلى عالقات جيبوتي الدولية مع فرنسا مستعمرتها التي ال تزال تحتفظ  .ينيوالتطرف الد

 أمام تصاعد التوتر بين بقواعد عسكرية فيه
ً
ا، إلى جانب القوات األميركية. كل وقف عائقا

فيما يتعلق بالقضية الصومالية وما يترتب عليها  اجيبوتي وإثيوبيا رغم تقاطع وجهات النظر بينهم

   بلدين.ال فيمن مصالح أو أضرار 

 

 

 

 

 

 

 

 

                                                           
 2013للسنة  12550  عسكرية إلى الصومال ،الشرق األوسط  العددعلي حلني ،جيبوتي أول دولة تقدم    54
األمين عبد الرزاق أدم،جيبوتي"األهمية االستراتيجية والعالقات  بدول الجوار"الخرطوم شركة المطابع   55

 111م ص:2012
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