
1 
 

 



2 
 

 

 

 

 

 

 

 بريطانيا وإمريكاقراءة حول االتفاقيتين األمنية لكينيا وإثيوبيا مع صدى األسبوع: 
 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



3 
 

 

 مححوى الصدى:

 4 ................................................................................................ املقدمة

 4............................................... الوضع ألاقليمي الراهنو  أجواء الاثفاقيحين

 5............................................................................ مخرجات الاثفاقيحين 

 6................................................................. ثفاقيحين؟ماذا يعني ثوقيت الا

 8................................................... في الحاضر واملسحقبلحين دالالت اثفاقي

 9...................ثأثير الاثفاقيحين على مسحقبل الحنظيمات املحطرفة في املنطقة 

 10.............................................................................................. الخاثمة

 

 

 

 

 

 

 

 



4 
 

 املقدمة

لي الهذوالضشق ؤلاإ مىؼلتلم حػشف   طؼشاباثالاإ ، فلذ صاسثبصىسة غاّمت والاسخلشاس ءفٍش

شةاإلاصشاغاث الوإذاخلُت السُاسُت ال سبُل البدث غً ألامً ، وفي خُاتها حضءا مً ٍش

ول مً اجفاكُخحن مؼ وكػذ دولخا إزُىبُا وهُيُا  كلُلت مظذ،أًام والاسخلشاس اإلافلىدًً وكبل 

ؼاهُا يا وبٍش ت انجخػلل أمٍش ت  بهذف ،بالضشاهت خٌى كظاًا ألامً والصىاغت الػسىٍش جلٍى

ت في دخشهت الضباب ال هاماث التى حضنبخحر بسبب الهجالىطؼ ألامني الزي ال ًبضش  ُّ ٌو صىمال

لي، وهزلً سُؼشتها إاإلاىاػم اإلاهمت في حىىب الصىماٌ. غلى بػع الضشق ألافٍش

 ماسن فيهاخُث حض لألمًمتزامىان ن امؤجمشإإلااهُا خالُا إزُىبُا وأًجشي في  ومً حهت أخشيإ

لي أغلب  خىكؼ أن ، دٌو الضشق ألافٍش في هلل الخجشبت ألامىُت في الذٌو  مُىهُخ ؤجمشإمٌساهم ٍو

لُت التى جيافذ مً أحل اإلاالغشبُت إ إىاػىيها.مأمً غلى دافةت لى الذٌو ألافٍش

جتردد اء التى بهألاإفي ظل هما، دالالت، وإ الاجفاكُخحن ألاخحرجحن سلؽ الظىء غلىوفي هزه الىسكت و

لُا".دصً فشغا له في اإلاىؼلت باسم " حبأّن جىةُم الذولت ؤلاسالمُت  خىاحذ إلى ال بهت صشق إفٍش

مت في وحذواها اب في الصىماٌ ومذي جأزحر الاجفاكُت السابم لخشهت الضب سُاق إلخاق الهٍض

إًً الخةُمحن.بهز

 الوضع ألاقليمي الراهنو  أجواء الاثفاقيحين

الىطؼ الشاهً في اإلاىؼلت بصىسة غاّمت جيسج خُىػه الاطؼشاباث ألامىُت والسُاسُت، خُث 

لي خالت مً غذم الاسخلشاس ألامني، دٌو الضشق ؤلاإمىؼلت حضهذ  اصدباواث دامُت  ججسذهافٍش

الشئِس ُت ه تجُهد ،طت والذولتخضاب اإلاػاسإبحن أوضبذ خادة خالفاث دسخىسٍت  زشفي بشوهذي إ

ضا الخاليّإ مؼ أّن الذسخىس ًىّص غلى غذم أخلُت الشئِس ، ىالًت زالثتلجششخه  بُحر هيىسوهٍض

مؼ أغظاء مً  امؤخش إ "حىىب السىدان"دولت الىلُذة  هاوالخشوب التى صهذت ،والًخحنألهثر مً 
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غً جىالث الخصالخُت الحسفش  ولم، وحه الشئِس سلفا هحرفي لسالح لىا ات الزًً خمخيىمال

 جخجذدخُث صم في الصىماٌ طؼ ألامني اإلاخأ، وغالة غلى رلً الىإخّتى آلان لمىستمّي هخائج أ

لُت وبحن ملاجلي خشهت الضباب شوب خالفُه  بحن فُىت بحن الخيىمت مذغىمت باللىاث ؤلافٍش

، هالمفي غ غلى دولت هُيُا مشّوغا مش إلى صً خشهت الضباب ججىماوصل ألاإبدُث  وأخشي،

إ .الىُيُحنملخل غضشاث غً سفش أ

ليخفظ السالم  اثىاػم الجىىبُت سغم وحىد كىإاإلاجضاًذ جىاحذ خشهت الضباب في  كذوإ  -ألافٍش

ت ابشإك التي سغم وحىدهاىاث مً هُيُا وإزُىبُا، وإمؤخشا ك إلى صفىفهاالتى اهظم وإ  - مُصىمأ

إىاػم الجىىبُت.اإلا خشهت الضباب مًها جىجح في اسدئصاٌ مً الضمً لىن غلذ

لي وسؽ هزا اإلاضهذ ألامني اإلاػلذوإ وكػذ هُيُا وإزُىبُا اجفاكُتن  في دٌو الضشق ألافٍش

يا وإللخػاون  ؼاهُا غلى ألامني مؼ وّل مً أمٍش ، وسغم أن في جىكُذ مخلاسب وسب خىاليالبٍش
 
ُا

بأنها ججذد الاجفاكُاث  هزه ألاخحرة وصفذًىحذ اجفاكُاث أمىُت كذًمت، فئّن  بُنهما وان

إاللذًمت.

 مخرجات الاثفاقيحين 

ادة هفاءة مسخػمشتها السابلت اإلاملىت وكػتها هُيُا مؼ وجىص الاجفاكُت التى  اإلاخدذة غلى ٍص

الػملُاث بحن البلذًً، وحساغذ غلى مساهمت هُيُا غلى هؼاق واسؼ في ألامً ألاكلُمي غالوة 

ىا ؼاوي في أوضؼت الخمٍش ت في هُيُاغلى اسخمشاس مضاسهت الجِط البًر باث الػسىٍش  .ث والخذٍس

( استرلُني حىُه ملُىنإ 85س7) هُني صلً ملُاساث 9 هدى إلى جصل مياسب ٌػادٌ ما وهى

ا الىُني الاكخصاد إلاصلخت إ.سىٍى

لى غ ذهصا الاستراجُجُت الىالًاث اإلاخدذة، فلذ خلُفتهمؼ إزُىبُا  هاأما الاجفاكُت التى وكػت

إ
ّ
ت ألوضؼت الخػاون ألامني جبادٌ الخذماث اللىحسدُت والخذماث فظال غً الاجفاق بضأن خؼ



6 
 

اث الذفاغُفي اإلاسخلبل مصممت لخلبُت ألاإ حجم  ت اإلاضترهت، ولم ًىضف للصخافت غًولٍى

ت التى جدصل غليهابلذًً، وإالالخبادٌ اللىحستي بحن  ُّ هزه بمىحب إزُىبُا  اإلاساغذة اإلاال

 .الاجفاكُت

ت مؼ جشهُا التى لذيها خظىس  ل اإلااض ي وكػذ هزلً إزُىبُا اجفاكُت غسىٍش وفي صهش أبٍش

مجاٌ هلل الخىىىلىحُا في اإلاجاٌ الذفاعي خػاون في ال ذاسدثماسّي كىي في إزُىبُا، وكذ جظمى

ت إلزُىبُا، وإكامت الخػاون اإلاخبادٌ بحن صشواث  بحن البلذًً، وجدذًث اإلاىحىداث الػسىٍش

إ، 1الصىاغاث الذفاغُت

ىةش إلى هزه الاجفاكُاث ألاخحرة التى وكػ ل إزُىبُا  هاتٍو
ّ
ت إمياهُت أن حضي وسكت طغؽ مً صاٍو

النهظت الزي جيضئه سذ مُاه نهش الىُل التي ًخش ى غليها مً أن جخأزش بفي للاهشة وخصتها غلى ا

إزُىبُا  هاتمشإإزُىبُا غلى مىابؼ نهش الىُل، ولِس هىان مً صً بأن هزه الاجفاكُاث التى أب

ختى  ملف سذ النهظتبهخهجذ سُاست سلمُت فُما ًخػلم اسدبػثر أوساق مصش التى ًبذو أنها 

إ.آلان

 ثفاقيحين؟ماذا يعني ثوقيت الا

ؼاهُا اللىج خان مؼجفاكُالاجتزامً  يا وبٍش  اإلاتزاًذة مؼ التهذًذاث والظغىػاث ُحنن الػةمحأمٍش

بشوص ، خاّصت مؼ الخؼىس ألاخحر في في الصىماٌ سلختمً كبل اإلاجمىغاث اإلاغلى إزُىبُا وهُيُا 

وكُادة الػملُاث اإلاسلخت الىفىر  خشهت الضباب اإلاجاهذًًإاسعًى مسلح جىةُم إسالمي حذًذ

لُاإفي حبهت “غلى هفسه اسم  هزا الخىةُم الجذًذ أػلمفلذ  .الصىماٌ ومىؼلت صشق أفٍش

لُا إصشق أفٍش . وإن واهذ بضغامت أبى بىش البغذاديإجىةُم الذولت ؤلاسالمُتإلـ أغلً مباٌػخهوإ”

غلى غشاس ما ٌ في الصىمااخخماالث وضىب كخاٌ بِىه وبحن الخشواث ألاخشي اإلاخمشدة هىان 

                                                           
1
http://sudansafari.net/2009-05-14-10-44-00/11-mepress/40267-2015-04-08-06-07-17.html 

http://sudansafari.net/2009-05-14-10-44-00/11-mepress/40267-2015-04-08-06-07-17.html
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 أمش له خؼىسجه،  سىسٍاإًدذر آلان في
ّ
 أّن دخٌى جىةُم أهثر حضّذدا وإمياهُت غلى الخؽ

ّ
إال

لخض ي مً الجهاث اإلاػىُت أخز اخخُاػاتها. إٍو

ا وبصىسة مباصشة في السىىاث الػضش ألاخحرة، خُث واهخا  جذخلذ الذولخان في الصىماٌ غسىٍش

اإلاباصش، إال أن الخذخل الػسىشي اإلاباصش بصىسجه الخالُت جلخصشان سابلا غلى الخذخل غحر 

 6002للذولخحن حاء إزش ظهىس حماغاث إسالمُت مسلخت في الساخت الصىمالُت ابخذاء  مً غام 

إإبان فترة ظهىس اإلاداهم ؤلاسالمُت.

فالخذخل ؤلازُىبي غحر اإلاػهىد لذي الصىمالُحن، حاء هدُجت صػىسها بؼشق الخؼش  في أمنها  

للىمي أبىابها، وبشسث جذخلها بذغم الخيىمت الصىمالُت التي وان ًترأسها الشئِس الشاخل غبذ ا

لت اإلاذي وألاخؼاس اإلاىاحهت  هللا ًىسف. لىً هزا الخذخل أظهش عجض إزُىبُا أمام الخدذًاث ػٍى

زت لها والتي جدخاج إلى جيلفت مالُت ولىحِسدُت باهةت خاسج كذستها، مما اطؼشها إلى الاسخغا

إبدلفائها . 

أما هُيُا التي لم ٌػخذ منها غلى أي هىع مً الخذخل اإلاباصش في الصىماٌ غلى خالف هةحرتها  

ا في  ل مً الخذخل في الصىماٌ، فلذ اطؼشث إلى الخذخل  غسىٍش خ ػٍى إزُىبُا التي لذيها جاٍس

ذ الصىماٌ بػذ أن صػشث بالتهذًذ في أمنها للىمي، ولم ججذ أمامها خُاسا آخش،  خُث كٍى

بت ومدارًت لخذودها،  صىهت ؤلاسالمُحن في اإلاىؼلت وباجىا ٌسُؼشون غلى مىاػم وأكالُم كٍش

فلامذ بمساهذة أخمذ مزوبي سئِس إداسة إكلُم حىبا الهذ، والخصم ألاهبر للضباب في هزه 

جلي اإلاىاػم. وهجخذ كىاتها اإلاساهذة لللىاث الصىمالُت الخابػت إلداسة حىبا الهذ في دخش ملا

إخشهت الضباب واسخىلذ  منها غلى مىاػم هثحرة واهذ في كبظتها.

ًّ هزا الخذخل أفشص هخائج سلبُت لم جىً في خسبان هُيُا، والتي جمثلذ في جىفُز خشهت  لى

الضباب غملُاث اهخلامُت دامُت داخل ألاساض ي الىُيُت حسببذ في صغضغت ألامً والاسخلشاس في 

صاد الىُىيى وخاصت في اللؼاع السُاحي . إطافت إلى ظهىس في هُيُا  وأزشث سلبا غلى الاكخ
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ؤلاغالم لجبهت مسلخت داخل هُيُا أغلىذ أنها جابػت لخىةُم الضباب الصىمالي، ألامش الزي أزاس  

ت  جخىفا هبحرا في أوساغ الضػب الىُىيي، ودفؼ الخيىمت إلى جىزُم وججذًذ اجفاكُاتها الػسىٍش

 مؼ خلفائها.

 في الحاضر واملسحقبلحين دالالت اثفاقي

 مساخت هبحرةملف سذ النهظت الخالف في  لؼاإلاا اخخّلإ سد النهضة:ثقوية ملوقف إثيوبيا بشأن  -

رة الشئِس السابم اإلاصشي في فتبلغ رسوجه  الزيوإ ،بحن مصش وأزُىبُاوالػالكاث في الىطؼ ألامني 

اإلاصشي ن حىصل الؼشفبػذ ج الىطؼوتهذئت السِس ي غبذالفخاح خيىمت مجيء كبل  ،شس يمدمذ م

بحن دٌو  "وزُلت جلاسم مُاه الىُلجفاكُت التى سمُذ بـ "الافي  وؤلازُىبي إلى جفاهم خٌى اإلالف

الجفاكُت في لمً هزه الىاخُت مً الصػب أن ًيىن  ا.خىض الىُل الثالزت مصش والسىدان وإزُىبُ

يي واسجش هامٍذ ٍلىي هزا اإلاىكف جصشإوإ سّذ النهظت.غلى ملف جأزحر لخاطش" ا"   الججراٌ ألامٍش

ا خاٌ وضىب أي خُث كاٌ: خٌى هزا الصشاع  ىُت لً جخذخل غسىٍش إن الىالًاث اإلاخدذة ألامٍش

لُا هدُجت بىاء إزُىبُا إلاا ٌػشف بسّذإ لي   سذ النهظت النهظت، وأهذ أن صشاع في إفٍش جدذ إفٍش

ً فئن هزه الاجفاكُت سخلىي ، ومهما ًى2داخلي وما هلىم به هى هصح ألاػشاف اإلاخخلفت بالخػاونإ

 سّذ النهظت.مىكف إزُىبُا في سجاٌ 

بالخدذًذ في داخل هُيُا ججماث  ذوكػ :دولحينالا حكل خطر  الجماعات املسلحةعلىثقلل  -

تكبل مىةمت مً  ُّ ىىب الصىماٌ باألخص اإلاىاػم جىغلذ هُيُا في ح هما ،خشهت الضباب الصىمال

مذي هضاصت حهاص الاسخخباساث الىػني غً هضفذ هزه الهجماث وكذ  خمت لخذودها،اإلاخا

ؼاهُا سترفؼ هفاءة الجِط الىُني  ت ألامىُت مؼ دولت هبًر ُّ لىُيُا، مما ال صً فُه أن هزه الاجفاك

  مؼ خشهت الضباب. في صشاغه

                                                           
2
http://www.dotmsr.com/details/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-

%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-
%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-
%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-
%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9 

http://www.dotmsr.com/details/%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9-%D9%88%D9%86%D8%B8%D8%B1%D9%8A%D8%A9-%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D8%A7%D9%85%D8%B1%D8%A9
http://www.dotmsr.com/details/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://www.dotmsr.com/details/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://www.dotmsr.com/details/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://www.dotmsr.com/details/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
http://www.dotmsr.com/details/%D9%87%D9%84-%D8%AA%D8%AA%D8%AF%D8%AE%D9%84-%D8%A3%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%83%D8%A7-%D8%AD%D8%A7%D9%84-%D9%86%D8%B4%D9%88%D8%A8-%D8%B5%D8%B1%D8%A7%D8%B9-%D8%B9%D8%B3%D9%83%D8%B1%D9%8A-%D8%AD%D9%88%D9%84-%D8%B3%D8%AF-%D8%A7%D9%84%D9%86%D9%87%D8%B6%D8%A9
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ػضي رلً إلى خبرة إزُىبُا في داخل أساطيها،  ججماث مً هزا الىىعإلى آلان  جشصذزُىبُا فلم إا ّمإوأ    َو

خشهت الضباب،  طّذإمداسبتها ُت بؼبُػت الخشوب التى جلؼ في الصىماٌ، وخاصت فُما ًخػلم باإلاُذاه

ض وضاػها الخشبي طّذ هزه الجماغاثهزه الاجفاكُت مؼ الىالًاث اإلاخدذة ػمل ألحل رلً سخ  .غلى حػٍض

 اء، وبىالذولخحن سفؼ كذسة حُىش فين االاجفاكُخ سدساهمهزلً :جساهم في رفع كفاءة قواتهما -

نهامىةىمت أم
ّ
في  هبذ غىف الجماغاث اإلاسلخت مًكادم ألاًام في  ىُت راث هفاءاث غالُت جمى

أو الخىةُماث الخشبُت التي سخةهش  خشهت الضبابجدلُم هصش واسح في الخشب طّذ ، وإبلذيهما

ت.ألاإفي داخل إزُىبُا وهُيُا مً الذولخحن ، التى ًداسبها ول ميانها ُّ   ساض ي الصىمال

 ثأثير الاثفاقيحين على مسحقبل الحنظيمات املحطرفة في املنطقة 

ىُت، واجفاكُت الخػاون اإلاضترن في إلاضترن بحن الجاسة ؤلازُىبُت وإاجفاكُت الذفاع ا خلُفتها ألامٍش

ؼاهُا حسمذ للذولخحن اإلاجاوسجحن باالإاإلاجاٌ الػسىشي بح إلاذة أػٌى  اسسخمشإن هُيُا وخلُفتها بٍش

لُا، ألامش الزي ّمى ما ٌسميافدت في  ؤلاسهاب الزي باث ًىدضش ويهذد أمً مىؼلت صشق أفٍش

ذ الػبء غلى جلً الخىةُماث التي حػاوي مً شح  لُت في الذاخل في ًٍض والخاسج مصادسها الخمٍى

خىةُم ل ءهالحذًذ ٌػلً وإ، خُث ظهش مؤخشا جىةُم هافُما بُن باإلطافت إلى أصمت الاوضلاكاث

دمل الػذاء لخشهت الضباب بػذ أسالمُت لذولت ؤلاإا الخدٌى مً الىالء لخىةُم ن سفظذ ٍو

ل بادسة  ى اهظمامها لخىةُم الذولت.اللاغذة إل
ّ
الخىةُماث  ٌ فُما بحناخخحضشرم واكمما ٌضي

 اػماإلاىوإداسة اللخالُت غماٌ ألاإفي إداسة السلؼت الىفىر وإبخفشد ال، مً أحل اإلاسلخت في اإلاىؼلت

  –، لىً هزا الىاكػت جدذ السُؼشة
 
للذولخحن  لّذمال ًفئهه  –إرا جشهىا اإلابالغاث حاهبا

مً ملىماث جمىنها ال جضاٌ جمخلً لخخلص مً هزه الخىةُماث، خُث الخلُلُت لفشصت ال

ٌإ لت اإلاذي مػهاخخؼُؽ الذولخحن ال حسخذعي مًوإ .البلاء إلاذة أػى إ.إلالاسغت ػٍى

إ

إ
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 الخاثمة

اإلاىؼلت  هاالتى حضهذ إلى أن الخىادر ألامىُتن هصل حاللشاءة خٌى الاجفاكُخهزه خالٌ  ومً

ن ًيىن ظشوسي أال، ومً خأزش في خاٌ جىفُز بىىد الاجفاكُخحنسد تإلاخؼّشفاالخىةُماث بسبب 

لُ   تالخػاون ألامني بحن الذٌو ألافٍش
 
 بُنهامترابؼا

 
 أػماع ختى حسخؼُؼ الخّذ مً وميّسلا

إفي اإلاىؼلت. الخىةُماث اإلاسلخت

 وإ
 
با سجري اوػياساث الاجفاكُخحن غلى الىطؼ ألامني للمىؼلت، ومذي هجاغتها في جدلُم كٍش

لم جخم إخالتها غلى وإ ،إرا جّم جفػُل بىىد هزه الاجفاكُاث وجؼبُلهاالىجاخاث في أسض الىاكؼ 

 غلى وسق ؤلاهماٌ
 
اإلاخغلغلت في  ء الاسخغالٌىوسأًادي الفساد في  أو جخالش، وجشن بىىدها خبرا

إ اإلاىؼلت. تهةمأ

إ

إ

إ

إ


