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 املححوى الدراضة: 

 

 4.............................................................................................................................. ملدمة

 الصوماٌ( ألاوضاع الطُاضُة في  1) 
 : جُبوجي .. املوكؼ واملػطُات :  ..

ً
 5......................................................................................أوال

 : جُبوجي .. الاضحلالٌ والدولة : ......................................................................................
ً
 6رانُا

 : مالمح النظام الطُاس ي الحالي في ج
ً
 9ُبوجي : .....................................................................رالثا

 :  أحدذ الحطورات الطُاضُة في جُبوجي : ......................................................................
ً
 9رابػا

 : الححدًات وإلاشياالت الطُاضُة في جُبوجي : ..........
ً
 10....................................................خامطا

 : مطحلبل النظام الطُاس ي في جُبوجي :  ...........................................................................
ً
 14ضادضا

 

 جُبوجي في  ألامنُة( ألاوضاع  2) 
 17........................................................................................ جماغة الشباب والنشاط املطلح :

 17.....................................................................................الهشاشة الطُاضُة واححماٌ الطلوط :  

 18.............................................................................................................. مهددات الػزق الؿالب :

يي :  18.................................................................................. مهددات املوكؼ الجؿزافي والوجود ألامٍز

 

  ( الػالكات الدولُة وإلاكلُمُة  لجمهورٍة جُبوجي 3) 
 : 

ً
ات دولُة واكلُمُة : أوال  20........................................................................................... غضٍو

 : مالمح الطُاضة الخارجُة  : 
ً
 21....................................................................................... رانُا

 : مالمح الػالكات إلاكلُمُة والشزق أوضطُة :  ر
ً
 21............................................................... الثا

 

 ( ألاوضاع الاكحصادًة لجمهورٍة جُبوجي  4) 
 : اللطاغات في جُبوجي : 

ً
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 : الاكحصاد الػطىزي :  
ً
 26...............................................................................................رانُا

 :  مئشزات الوضؼ املالي:  
ً
 26............................................................................................رالثا

 : مطحلبل الاكحصاد في جُبوجي : 
ً
 27..................................................................................رابػا

 ...... 28.................................................................................................الخاثمة والحوصُات 

 30................................................................................................... رةد الهوامش واملزاجؼ 
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 دراضة بحثُة

 .. دراضة في الحطورات الطُاضُة وألامنُة والاكحصادًة (جمهورٍة جُبوجي )  

 * هحب : محطن حطن 

 مقدمة
 واملححردم الػل ري 

ً
لري مرن منرالم الصرزاع  الخنري حُنرا الشً أن منطلة اللرزن إلارٍز

 آخز  ؛ ردٌو هذه املنطلة ، وغلى رأضها أرُوبُا والصوماٌ و 
ً
را حُنا ، جػرد مرن  جُبروجي وارثٍز

، وكررررد ساد اهحمررررام الػررررال  برررردٌو  قررررذه الرررردٌو املطرررر قدرة مررررن كبررررل اللرررروى الى رررر ى فرررري الػررررال  

املنطلرررررة بػررررررد أحرررررداذ الحررررررادي غشرررررز مررررررن ضررررررةحم   ، وال ررررري ر ررررررزت الػدًرررررد مررررررن الححالنررررررات 

، ررر  جررالت اللزصررنة غلررى  الدولُررة حررٌو مررا غررزك بػررد  لررً باضرر  ه الحررزب غلررى إلارهرراب ه 

طرررواحل الصرررومالُة ل قررردد مصرررالح املطرررحػمز الؿزاررري اللررردً  لررردٌو املنطلرررة ، ومرررن رررر  ساد ال

لري ًمىرن مرن خاللهر  ثرؤملن املصرالح  الاهحمام أهث  وأهث   ببً اد حلنال بمنطلرة اللرزن إلارٍز

وثرررؤملن الطرررنن املررررارت فررري املمرررزات املااُرررة الاضررررخ اثُ ُة ورررالبحز ألاحمرررز  وخلرررُ  غرررردن الػاملُرررة 

لرررذا جرررالت ه جمهورٍرررة جُبررروجي ه  باإلضرررارة اهرررداك خنُرررة أخرررزى ،  مرررن املمرررزات ؛وؾل همرررا 

هرررا الجُوضُاسررر ي مرررن ة لللررروى الى ررر ى ؛ ملرررا ًمثلررر  موكػغلرررى رأص كاامرررة الاهحمامرررات بالنطرررب

أبػررراد اضرررخ اثُ ُة وأمنُرررة ث ررردم أهرررداك الؿرررزب فررري حماًرررة ألماغررر  وحزهرررة مالححررر  فررري هرررذه 

ولررررة فرررري رونررررة ألاخلرررر ت ، ومنررررذ رخرررر ت هبلرررر ت مضررررد ،  رررري هررررذه الداملنطلررررة ، ومررررن ررررر  أصرررربحد 

ة الؿزبُرررة غلرررى أرضرررها ، وغلرررى   بحؤضرررِظ اللواغرررد الػطرررىٍز
ً
الدولرررة ألاهثررر  اضحضرررارة وثزحُبرررا

ىُرررررة ، رررررر  النزيطرررررُة وألاملانُرررررة وألاضررررربانُة والُابانُرررررة ،  رأص هرررررذه اللواغرررررد ، اللاغررررردت ألامٍز

 ًوجرررد هرررالم غرررن كاغررردت أخرررزى جدًررردت للمرررا
ً
رد الصرررُ ي . وباإلضرررارة ليرررل مرررا ضررربم ، وحررردًثا

، لررامح الاقررا ، ولررامؼ راقررا ، هررو نظررام لرردًنا فرري جُبرروجي نظررام ضُاسرر ي مهررُمن غلررى الطررلطة 

ة وامل ابزاثُررة ، والررذي الررزاِظ الحررالي اضررماغُل غمررز جُلرر   ، الررزاِظ  ي الخلنُررة الػطررىٍز

 لوالًرررررة رابػرررررة غلرررررى الحررررروالي فررررري جُبررررروجي ، 
ً
زأى ومطرررررمؼ مرررررن كررررروى غلرررررى مرررررثررررر  انح ابررررر  مرررررئخزا

املػارضررة الجُبوثُررة ، وال رري ابقمحرر  بخخوٍررز الانح ابررات ، وبالىررذب والحرردلِظ غلررى الشررػب ، 

 فرررري كنرررروات اغالمُررررة محلُررررة
ً
 وثىررررزارا

ً
 ،  بػررررد أن أغلررررن مررررزارا

ً
 وغاملُررررة ، أنرررر  لررررن ًخ  ررررح م ررررددا

 فرري حىرر  2010والحلُلررة أنرر  كررام بحػرردًل الدضررحور غررام 
ً
 لرروٍال

ً
الرربالد .  لُهرريل لننطرر  أمرردا

ا ن ررررنحن أمرررام دولرررة ثحمرررل مرررن املالمرررح الطُاضرررُة والاضرررخ اثُ ُة وألامنُرررة ، مرررا ًررردرؼ الرررى 

 محررل صررزاع واهحمررام 
ً
الاهحمررام بدراضرر قا ، وثخبررؼ ثطررورات ألاحررواٌ راقررا ، خاصررة وأ قررا حالُررا

لرارت من كبل اللوى الى  ى ، لححلُرم أه ر  كردر مرن الطرُطزت والهُمنرة ررر غ ر  أراضراقا ررر غلرى ال

الطررررررررمزال ، ومررررررررن ررررررررر  رهررررررررذه الدراضررررررررة ثحرررررررراٌو رصررررررررد أهرررررررر  الحطررررررررورات الطُاضررررررررُة وألامنُررررررررة 
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والاكحصررررررادًة فرررررري جُبرررررروجي ، باإلضررررررارة الضررررررحنحاال مئشررررررزات مطررررررحلبلُة ، ثو ررررررح اححمرررررراالت 

 .. هذا هو إلاجماٌ ، والى الحناصُل في الططور اللادمة .ومآالت ألاوضاع راقا 

 ٌالصوما( ألاوضاع الطُاضُة في  1) 
 : جُبوجي .. املوكؼ واملػطُات : 

ً
 أوال

لجعععال اللعععمار  اللععع ر  مععع  القععع   فععع  اأو " الصعععومال الس ي ععع   " جيبعععو   جمهوريعععة تقععع  

 و إتحعععععد ا ، و  بخلعععععي  لعععععد  حمععععع البحععععع  ل  ف يقععععع  لتعععععد ال قعععععاللا 
 
فععععع  ال ععععع   يعععععا ثيوبإريتريعععععا  عععععما 

  الصعععومالو والجتعععو  ال  ،ععع  ، 
 
  370، وتبلعععو  عععوا   ا  جتوبعععا

 
مععع  حيعععل الوعععول ، و ععع   كيلعععومترا

للععععع  ، ريتريعععععا إاللعععععمار   ععععع     عععععا   ا يوععععع  ، كمعععععا   ضععععع  تلعععععي  تعععععاجورا الضعععععي حاللعععععوا  ل ت

ة " جيبعو   " تقع  الاامعم ، بيتمعا للع  الع أا الجتعو،  ال  ،ع  للعيم   ع مضي  با  املتعد  الوا

  عالي أرع  تع ة إتتقسع  جيبعو   و  1للبالد .الخلي  وه  امل فأ ال ئيس  لل  اللا ىل الجتو،  م  

 لعععي  ديخيععع ، مديتعععة جيبعععو  ، إرتعععا، أ لعععي  إ لعععي  مععع ي ، إحعععول املعععد  ال ئيسعععة وهععع : م جماعععة 

 صعع ف جتععو،    ،عع  أبهععف فعع  أ قعع  بححععر  ، أمععا بححععراب جيبععو     ف جورا لععي  تععاإوبععو ، و أ لععي  إ

، وك  أ الي  العبالد تملع  بعال   لي  تاجوراإما تق  بححر  أتال ف  الجتو  م   لي  ديخي ، بيتإ

 مهمة وحيوية .
 
 2ات ثتال مدنا

 ، و اععععداد تعععع ان   23وجيبععععو   بلععععد ل ،عععع  وإف يقعععع  تبلععععو مسععععاح   
 
 م ،اععععا

 
ألععععل كيلععععومترا

ألعل ، شلع لو  ما ع  القبائع   تعا  ، والتع  تم عد وتتملع  فع  ما ع  دول القع    900يايد لل  

لاف يقععع  ل الصعععومال ععععععععععععععع إريتريعععا ععععععععععععععع جيبعععو   ف ، وتامعععة أك عععر  بيل عععح   تعععا  ، و معععا " الاسععع  " و " 

الاي عع ف " ، بعع  وتتملعع   عع   القبائعع  كعع لل فعع  الععدول الا بيععة   حيععل شلععم  الويععل القبلعع  فعع  

 ملعععععاركو  جيبععععو 
 
 مععععع  الصعععععوماليح  والاعععع   ، وأ لعععععم   مععععع  أمعععععول يمتيععععة ، وكلهععععع  تق يبعععععا

 
  كعععععال

بالمسعاو  فع  ال مليع  السيا عع   فع  العبالد   تامعة وأ  جيبععو   ل فعا ال ادديعة السياتعية متعع  

،  حععر أ  تعع ا، ا ، يقبعع    ابععة تمسععه  تحععا تعع  السقعع  ، ور عع   لععل شاععد بلععد    1992الاعا  

الك ععر  بسعع ق مو اعع  الس يععد املوعع  للعع  مضععي  بععا  املتععد  فعع  البحعع   محعع  اتعع قوا  للقععو  

لحم    و و ما يسسع  اح ضعا  العبالد رك عر  العدتح  لسعك ي ح  فع  أف يقيعا ، ل ع  مع  الو يعاب 

امل حعد  وف يسعا ، وربمعا  تعا  فع  الق يععق  العد  ثاللعة للصعح    إ  أ  جيبعو   ت حعق بالقوالععد 

 مع  كو، عا دولعة مع حر  وضعايسة ، و  إم انعاب لسعك ية لعد  ا ، الاسك ية لل  أرضها ، ان
 
وال ا

 مع  كعو  
 
 انوال عا

 
وأمن ا مهدد لل  الدوا  ، كو، ا تق  وت  متوقة مس ا   بالجزالعاب ، وأيضعا

اتعع قواا ا بالقوالععد الاسععك ية القائمععة للعع  أرضععها ، يمكن ععا معع  لاععق أدوار تياتععية ما  ععر  فعع  

بعععو   ر ععع  مععع الاب املتوقعععة حولهعععا ، فععع  معععأم  مععع   عععاو جحرا، عععا لهعععا ، املتوقعععة   فقعععد بقيعععا جي

                                                 
 . http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.aspأظش : عّٙٛس٠خ ع١جٛرٟ ــ ِٛلع اٌؾىٛارٟ اٌّعشفٟ عٍٝ اٌشاثؾ :  1
2
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (  

http://al-hakawati.net/arabic/environment/env16.asp
http://al-hakawati.net/arabic/environment/env16.asp
http://al-hakawati.net/arabic/states/state7.asp
http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.asp
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و ع لا متسع ا ، وحققا ات ق ارا يس يا فع  العدات ، بع  و عادب  سعوياب فع  الجزالعاب املحيوعة 

 3ة.لدولة إثيوبيا املجاور  الت  ليس لها حدود بح ي

 ية بح يعععة كانعععا أول بالعععة مصععع  حيعععل يبعععو   بمتوقعععة القععع   لف يقععع  يععع تب  تعععاري  جو 

و ععد ناحععا ، إرع  تلععل املتوقععة تععالل للععل اللالععل  بعع  املعيالد فعع  لهععد ف لععو  مصعع  بي عع  لول 

لاععق ال جععار الاعع   فعع    حيععل   بيععة ل ععر البحعع  لحمعع  ائعع  تععامية معع  جتععو   ععب  الجايعع   ال با

 ف  انملار لاتال  بح  الق  
 
 رئيسيا

 
ثع  ،    املعيالد نح  الاا   واللاي  للاملتوقة الساحلية دورا

 تعععافس لل  عععا رتععع امار لورو،ععع  ، فتعععيو  املصععع يو  والالمعععانيو  للععع   عععوا ىل البحععع  لحمععع  

،اععععد اف  ععععال  تععععا  السععععورس. وإثعععع  احعععع الل ب يوانيععععا ملصعععع . ا مسععععما أمالكهععععا فعععع  ، و  1869لععععا  

للععع  جيبعععو   أف يقيعععا كععع  مععع  ب يوانيعععا وف يسعععا وإيواليعععا وأثيوبيعععا وبيجي عععا، فاتععع ور  الس يسعععيو  

 لعا  
 
اع   رتعميا

ُ
أتعمه ا ف يسعا  1967تعتة وفع  « الصعومال الس ي ع  »باتع   1896الت  مارب  

 4يسبة إر  أك ر  بيل ح .«  لي  الس ي    للاسار والاي   لا»

وكانعععا  بائععع  لسعععار القادمعععة مععع  أثيوبيعععا ، و بائععع  الاي ععع ف القادمعععة مععع  الصعععومال ،  عععد 

ميالديععععة معععع   ععععدو  ال جععععار  825الععععبالد تععععتة  لاتععععال    حيععععل دتعععع  فعععع  جيبععععو  حلععععا جمياهععععا  

للعع  ، وفعع  للعع  الععبالد حتععف القعع   السععادا  سععيو   عع  ل، ف الاعع   معع   ععب  الجايعع   الا بيععة

ف ععععععا  أ  ، حمعععععع البحعععععع  ل  جععععععال الس يسععععععيو  مسملععععععح  لعععععع   الععععععد  اتععععععتراتجية للعععععع 1862تععععععتة 

  مععع  وبعععو  الوا اعععة للععع  اللعععا ىل اللعععمارأ ح  الاسعععار لالتععع ق ار فععع  مديتععة تساوضععوا مععع  السعععال 

رض الصعومال وبتععوا ميتعال جيبععو   أ عا  الس يسععيو  مسع ام   أ 1888وفعع  تعتة ا ، تلعي  تعاجور 

 وبععو  كاامععمةأوحلععا  عع   املديتععة الجديععد  محعع  ،  للعع  اللععا ىل الجتععو،  معع  تلععي  تععاجورا

الخععع  الدديعععد   1917تعععتة باعععد  لعععل ، وبال حديعععد فععع  أكمععع  الس يسعععيو    حيعععل  للمسععع ام  

لمععال التقعع  امل م كععا  فعع  الامععود السقعع   ر   ععو ومععا يععاال  عع ا الخعع  ،  دشععس ابابععاأبععح  جيبععو   و 

 5 .جيبو 

 : جُبوجي .. الاضحلالٌ والدولة : 
ً
 رانُا

الصعععع اد الععععداتل  وال تععععافس  ععععهدب جمهوريععععة جيبععععو   توععععواب وم احعععع  م اععععدد  معععع   

القبلعع  ،  بعع  أ  تحصعع  للعع  اتعع قاللها ، و بعع  أ  يمععارا  ععام ا الصعع حر  ماععاي  الديمق ا يععة 

 عععالي  معععا ورال البحعععار أمععع   1946معععبحا جيبعععو   تعععتة ومسا يمهعععا للععع  أرض الوا ععع    فقعععد " أ

ت ا   الايسعيو   1949وف  تتة ،  لها تملي  ف  ال رملا  الس ي    ضم  رتحاد الس ي   ، وكا 

يوععععار  والس ي عععع   وال ريوععععاي  فعععع  دولععععة  ام   موععععالبح  ب وحيععععد الصععععومال لا ضععععد السععععلواب املسعععع

 واحد  وبو د املسع
 
سعار الدكع  الس ي ع   وتعاوا للبقعال فع  املقابع  تعاند الا، لكع    ام ي  جمياعا
                                                 

3
ــ رمش٠ش ٍِخض عٓ إؽذٜ ؽٍمبد ثشٔبِظ " اٌٛالع اٌعشثٟ " ــ ِٛلع اٌغض٠شح ٔذ ـ عٍىٝ  ع١جٛرٟ.. دٌٚخ عشث١خ فٟ لشْ أفش٠مٟأظش :  

 ، ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس ) ثزظشف ( .  /http://www.aljazeera.netاٌشاثؾ : 

 ) ثزظشف (  http://www.yabeyrouth.com/pages/index940.htmأظش : عّٙٛس٠خ ع١جٛرٟ اٌّغزمٍخ ــ عٍٝ اٌشاثؾ :   4
5
 . ٠http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.aspخ ع١جٛرٟ ــ ِٛلع اٌؾىٛارٟ اٌّعشفٟ عٍٝ اٌشاثؾ : أظش : عّٙٛس  
5
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف ( 

http://al-hakawati.net/arabic/environment/env16.asp
http://al-hakawati.net/arabic/environment/env16.asp
http://www.aljazeera.net/
http://www.yabeyrouth.com/pages/index940.htm
http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.asp
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سعلوة بأيعد  رع  حصع  الإو  " للع  لعار " رع  تع ئيس الاسعار  إمما حدا بالس يسيح  ،    حا ظلت

عععع  باملئععة  60كثريععة معع  أمععوتا فيعع   1967اتعع س ال جعع   تععتة عععع ل ععر   تععهّ ، لمعع  العع    جمال عع 

رعع  إ ععد تمكتععا معع  الومععول للس يسععيح  و  املواليععة وكانععا القعع،  الدكعع  الس ي عع  اتعع م ار بقععال 

اارضعة يح  وال قعال علمعال امللعداد كبحعر  مع  الصعومالأبوع د  ا ف يسعا   امعأ    النسبة باعد 

 ف  الااممةأمما 
 
 لارما

 
 6." ا    با

 22وحصععععلا جيبععععو   للعععع  اتعععع قاللها فعععع  ،  " للعععع  لععععار " اتعععع قال ،  1976وفعععع  تععععتة  

   ف يقيعا تحصع  للع  رتع قاللأانا بع لل ختع  مسع ام   ف يسعية فع  وك،  1977حاي ا /يونيو 

 ليجمه " حسععع  جوليعععدحيعععل تععع  ان خعععا  " 
 
العععبالد  ، ل ا معععد وريعععةعلعععي  ح كعععة رتععع قالل رئيسعععا

 بعععح  السئ عععح  ال ئي ، وتقعععي باعععد  لعععل تياتعععة الديعععاد تجعععا   ضعععايا املتوقعععة 
 
 داتليعععا

 
سععع ح  تواعنعععا

حععععا  ال جمعععع  ال قععععدم  اللععععا    1979أيلععععأ جوليععععد تععععتة ر   فامل صععععارل ح  و مععععا لي عععع ف ولسععععا

 ، ومععععع  ثععععع  الدعععععا  الوحيعععععد،  عععععو بموجعععععق الدتععععع ور الجديعععععد  1981 ععععع ا الدعععععا  تعععععتة  ليصعععععب 

والسعععودا  ، وتععع  ثيوبيعععا والصعععومال وكينيعععا أالاامعععمة اتسا يعععاب معععدا ة مععع  فععع  جيبعععو    و اعععا

 تحعا  يععاد   ع ا الدععا  ، إرع  أ  توعورب لحععداي فع  الععبالد   حيعل 
 
 ععهد  سعيحر العبالد تياتععيا

 أ عع  بموجبعع  دتعع ور جديععد يقعع 1992يلععول/ تعع  م ر أال ابعع  معع  
 
و  للعع  ال ادديععة اتعع س ال  لامععا

بعح  القعواب الد وميعة ، وه  الستة  ات ا الت   هدب ف  ا البالد اند د الق ال  الضيقة الدابية

د ،   الجعععال اللععمار  اللععع ر  مععع  العععبال وجم ععة لسعععار  تععع ااد  مععا تعععل  بالوحعععد  والديمق ا يععة فععع

 ليجمهوريعععععة تعععععتة  لمععععع  الععععع   تمخعععععع فععععع  الن ايعععععة ، لععععع  إلعععععاد  ان خعععععا  جوليعععععد
 
،  1993رئيسعععععا

، عععال الدععع   مععع  جم عععة لسعععار   مسعععا  السعععلوة وإ اتسعععاال تعععال إبععع ا   1994 ال عععار  ليلعععهد الاعععا 

 7ة.ر لي

تععععاا ال ادديععععة ألعععع  ول ان خابععععاب لحتععععف كانععععا جيبععععو    لععععهد أ 1999ولعععع  تععععأب تععععتة 

  حيععل  عع ر العع ئيس الجيبععو   " حسعع  جوليععد " العع   حكعع  الععبالد متعع  اتعع قاللها لععا  الدابيععة 

حععا   ، ومعع  ثعع   ععا  ٩١١١ ، وكععا   لععل فعع  ف رايعع   8ابععاب ال ئاتععية، لععد  ت هععد  لالن خ 1977

 للعععع  مج يععععاب لل ئاتععععة  9إتععععمالي  لمعععع  جيلعععع بتر ععععي  ال جمعععع  اللععععا ف 
 
، وكععععا  و ه ععععا مسععععيو ا

                                                 
6
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (  
7
 (  اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف 
8
ًّ ٚاؽىذح ِٕٙىب عىذ 1992ّٔض اٌذعزٛس اٌغ١جٛرٟ اٌّغزفزٝ ع١ٍٗ ِٓ اٌشعت فٟ عبَ   ّْ رىْٛ ٚال٠خ اٌشئ١ظ فزشر١ٓ أزخىبث١ز١ٓ وى َ عٍٝ أ

٘ىٟ : وجىش فىٟ   َ، فمىشس اٌّاىبدسح ٌضةصىخ أعىجبة ِٛػىٛع١خ:1999عٕٛاد، فبٔزٙذ اٌعٙذح األخ١شح ٌٍشئ١ظ ؽغٓ ع١ٌٛذ أثزىذْٚ فىٟ عىبَ 

ّٓ إر وبْ لذ لبسة اٌزغع١ٓ عٕخ ، صُ دٚساٌشئ١ظ اٌؾبٌٟ ٚاٌزٞ عًّ عٍٝ اٌؼاع ع١ٍٗ ٌزشن اٌغٍطخ ؽزىٝ ٠ىىْٛ ٘ىٛ اٌٛس٠ىش ٌىٗ ٚ٘ىٛ  اٌغ

ّْ اٌزةعىت ثبٌذعىزٛس  ِب ؽىذس فعىة، ، ٚصبٌضىب أْ اٌظىشف اٌّؾٍّىٟ ٌىُ ٠ىىٓ ٠غىّؼ ٌىٗ، إر وىبْ اٌشىعت ِعجىى، ٔفغى١ب، عٍىٝ ِابدسرىٗ اٌغىٍطخ، ٚأ

: عجىبدح اٌغى١ذ ـىـ لىشايح فىٟ اٌّشىٙذ اٌغ١بعىٟ ٚاألِٕىٟ ثغ١جىٛرٟ ـىـ ِغٍىخ اٌّغزّىع ـىـ عٍىٝ اٌىشاثؾ :  أظىش) عززشرت ع١ٍٗ عٛالىت ٚخ١ّىخ 

http://mugtama.com/ ) 
9
فىٝ إص١ٛث١ىب ٚع١جىٛرٝ،  اٌّعٙىذ اٌىذ٠ٕٝ ، ٚرٍمىٝ رع١ٍّىٗ فىٝإص١ٛث١ىب ِٕىز اعىزمةٌٙب، ٌٚىذ فىٝ ع١جىٛرٝ دٌٚىخ إعّبع١ً عّش ع١ٍٗ، صبٔٝ سئى١ظ 

اٌفشٔغ١خ ٚلبد ؽشوخ اعزمةي اٌشعت اإلفش٠مٝ، فّضّىً رشن ع١ٍٗ اٌششؽخ ش . ٚاٌزؾك ثعذ رٌه ثبٌششؽخ اٌفشٔغ١خ ؽزٝ ٚطً إٌٝ سرجخ ِفز

ىب ٧٧١١اٌؾشوخ فٝ وض١ش ِٓ اٌجعضبد اٌخبسع١خ، ٚوبْ عؼٛا ثفش٠ك اٌزفبٚع ٌةعزمةي عٓ فشٔغب فٝ عبَ  ، ٚثعىذ االعىزمةي عى١ّٓ سئ١غ،

اإلفش٠مىٝ ِىع أؽىضاة أخىشٜ  عبِىب، ٚأىذِغذ ؽشوىخ اعىزمةي اٌشىعت ٢٢ٌّغٍظ اٌٛصساي اٌشئبعٝ، ٚ٘ٛ إٌّظت اٌزٜ ظً ٠شاٍٗ ٌّذٖ 

أزخىت ٌٍغٕىخ اٌّشوض٠ىخ ٌٍؾىضة ٚرىشأط اٌٍغٕىخ اٌضمبف١ىخ  ٧٧٩١، ٚفىٝ عىبَ ١ٌ٧٧١٧ٕجضك عٕٙب ؽضة اٌزغّع اٌشعجٝ ٌٍزمذَ ٚرٌه فىٝ عىبَ 

ة ، صىُ أؽظىً عٍىٝ ِٕظىت اٌشئبعىخ فىٟ اٌىجةد ثعىذ صىةس أزخىت ٌٍّىشح اٌضبٌضىخ ٔبئج،ىب ٌىشئ١ظ اٌؾىض ٧٧٧١ٌٍؾضة فٝ ثىبس٠ظ، ٚفىٝ عىبَ 

http://mugtama.com/
http://www.cairodar.com/tag/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%89
http://www.cairodar.com/tag/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%89
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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ععالمععور لمتيععة فععع  الععبالد ، ف انه عععا  2002يلول/تعع  م ر ، وفععع  أ ٩١١١ مععايو  ٨فععع   10ان خعععق رئيس 

اععععة التعععع  تععععم  لهععععا بموجععععق ن ععععا  ال ادديععععة الضععععيقة بالامعععع  ر،حععععاا  ل الستععععر  التعععع  حععععددب ل 

 لقيععععا  أمععععا  يلععععول أبععععوا  وف حععععا ل ، وامللععععاركة با ن خابععععاب 
 
حععععاا  وتكعععع الب جديععععد  تمهيععععدا

تععععاا  عععع   أول ان خابععععاب للعععع  ، فجعععع ب أ للعععع  ال ادديععععة الدابيععععة الدقيقيععععة ديمق ا يععععة تقععععو 

حعععاا  مواليعععة ليد ومعععة أر،اعععة أم لسعععة مععع  وفعععاعب جم عععة  2003/يتعععاي ال ادديعععة فععع  كعععانو  اللاي 

 كعع وحصععدب  جيلعع تععمالي  لمعع  إبقيععاد   " كثريععة ال ئاتععيةجعع  لأرتحععاد معع  " حملععا اتعع  

  65مقالعععععد املجلعععععس البال عععععة 
 
 للععععع  إلعععععاد   مقاعععععدا

 
 فعععععوع لمععععع  جيلععععع   ، لمععععع  الععععع   تعععععالد  حقعععععا

 11. 2005م   ثانية تتة با ن خاباب ال ئاتية 

فار عععة اململععع لح  بك  ععع   ال ئاتعععة ، لمععع  الععع ئيس الجيبعععو   ب ععع  معععا وكاعععاد  ال ءتعععال ل 

فع   2010أو ى م   و  ، لل  رح ساظ بمتصب  ال ئا    ، فقا  بإج ال  اديالب دتع ورية لعا  

املعععواد والبتععععود التععع  كانععععا تحععععد مععع  لععععدد الو يععععاب ال ئاتعععية ، وهعععع  ال اععععديالب التععع  مكت عععع  معععع  

ظسععع  جيلععع    وبالساععع   12 2011لععع  بالترهعععة لستعععر  ثاللعععة لعععا   تمديعععد فترتععع  ال ئاتعععية ، وتعععمحا

تععتواب بحسعق الت عائ  ال تععمية باعد فعع ع لمعواب فعع   ٥وملعد  يعة رئاتعية ثاللععة للع  ال ععوار  بو  

 للعع  ٢٨٣معع  أمعع   ٢٥٣٪ معع  م اكععا ر تععراد ل١٩نحععو 
 
٪ معع  لمععواب مقابعع  ٣١,٣٧ف، حامععال

اارضععععععةف لو ععععععو مسعععععع ق  تدلمعععععع  أ ليععععععة معععععع  امل ٪ ملتافسعععععع  الوحيععععععد محمععععععد ورتععععععم  راجعععععع ٣٩,٣٢

 ف ، بستعععر   68ولععع  يك عععل الععع ئيس إتعععمالي  جيلععع   ل  13% .٧٨,٥٩وبنسعععبة ملعععاركة بل عععا 
 
لامعععا

و ي ععع  اللاللعععة فععع  العععبالد ، ولكتععع  اتععع واد تعععالل ختععع  ان خابعععاب رئاتعععية  عععهدت ا العععبالد فععع   عععه  

رن خابيععة لورعع  ، وفع  مععا أللتعع   ، أ  يحصعع  للع  فتععر  رئاتععية راباعة ومعع  العدور  2016أب يع  

 74للععع  يسعععبة تتعععراول بعععح   رئعععيس وعرائععع  " لبعععد القعععادر كميععع  محمعععد "    حيعععل حصععع  " جيلععع  "

الحعع  اللععا   الاععخ  املكعع ن بالسعع ا  والعع   شلعع      % معع  لمععواب فعع  جيبععو   وبلبععا  75و

حصعع  أيضععا   ، كمععا الصعع حر فعع  القعع   لف يقعع % معع  تعع ا   عع ا البلععد60معع  الاامععمة حععوار  

                                                                                                                                            
، ٚال ٠ىضاي سئ١غىب، ٌغ١جىٛرٟ ؽزىٝ ا٢ْ . )أظىش : لظىىخ ؽ١ىبح سئى١ظ عّٙٛس٠ىخ ع١جىٛرٟ ـىـ ِٛلىع وىب٠شٚ داس ـ ٕٛاد ِىٓ ٘ىزا إٌّظىت .عى

 ، ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس( /http://cairodar.youm7.comطؾ١فخ ا١ٌَٛ اٌغبثع اٌّظش٠خ ــ عٍٝ اٌشاثؾ : 
10
ًّ سعىً 1999فٟ االٔزخبثىبد اٌزىٟ عىشد فىٟ أثش٠ىً ِىٓ عىبَ   َ ٚرٕىبفظ ف١ٙىب اٌىشئ١ظ اٌؾىبٌٟ: إعىّبع١ً عّىش ع١ٍىٗ، ٚاٌّشتىؼ اٌّغىزم

 األعّبي: ِٛعٝ أؽّذ، فبص ف١ٙب اٌّشتؼ اٌّغزمً: ِٛعٝ أؽّذ، ٚثعذ ِعشفخ إٌز١غخ لجً إٌٙبئ١خ لبَ اٌشئ١ظ اٌؾبٌٟ ثبالٔمةة عٍىٝ ٔز١غىخ

ً اٌّشتؼ اٌفبئض ثؾىُ وٛٔٗ اٌؾبوُ اٌفعٍٟ ٌٍجٍذ ٚاٌّغى١طش عٍىٝ أعٙىضح األِىٓ، ثىً أس٠ىذ ا ز١بٌىٗ ٚأؽٍمىذ ع١ٍىٗ عشىشاد االٔزخبثبد ٚاعزم

: إعىّبع١ً عّىش ع١ٍىٗ  ّْ ّْ اٌشىعت وىبْ ٠ىشٜ أ األع١شح إٌّبس٠خ فٟ ث١زٗ، ؽزٝ ظّٕٛا أّٔٗ لزىً، ٚاٌغىجت فىٟ أزخىبة اٌشىعت ٌشعىً األعّىبي أ

ًّ سِىىؼ  عّىىٗ اٌىىشئ١ظ اٌغىىبثك ِىىٓ ٔبؽ١ىىخ، ِٚىىٓ ٔبؽ١ىىخ أخىىشٜ أّٔىىٗ سعىىً إلظىىبئٟ ٌىىٗ ٍِفىىبد إعشا١ِىىخ فىىٟ سعىىً ا زظىىت اٌغىىٍطخ فىىٟ ظىى

ـىىـ ِغٍىىخ  لىىشايح فىىٟ اٌّشىىٙذ اٌغ١بعىىٟ ٚاألِٕىىٟ ثغ١جىىٛرٟعجىىبدح اٌغىى١ذ ـىىـ أظىىش : خ )ٚأّٔىىٗ ال ٠ظىىٍؼ ٌم١ىىبدح دٌٚىىخ ِذ١ٔىى اال ز١ىىبالد اٌغ١بعىى١خ،

 ( .  /http://mugtama.comاٌّغزّع ــ عٍٝ اٌشاثؾ : 
11
أظىىىىش : لظىىىىخ ؽ١ىىىىبح سئىىىى١ظ عّٙٛس٠ىىىىخ ع١جىىىىٛرٟ ـىىىىـ ِٛلىىىىع وىىىىب٠شٚ داس ـ طىىىىؾ١فخ ا١ٌىىىىَٛ اٌغىىىىبثع اٌّظىىىىش٠خ ـىىىىـ عٍىىىىٝ اٌىىىىشاثؾ :  

http://cairodar.youm7.com/  ،لظىخ ؽ١ىبح سئى١ظ عّٙٛس٠ىخ ع١جىٛرٟ ـىـ  ، ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس ) ثزظشف ( ، ٚأظش أ٠ؼب :

، ِىع اٌجؾىش ثىبٌعٕٛاْ اٌّىزوٛس )  /http://cairodar.youm7.comِٛلع وب٠شٚ داس ـ طؾ١فخ ا١ٌَٛ اٌغبثع اٌّظىش٠خ ـىـ عٍىٝ اٌىشاثؾ : 

 ثزظشف ( . 
12
ـىـ عٍىٝ اٌىشاثؾ  CNNــ ِٛلع اٌعشث١خ  ٌذٌٚخ اٌعشث١خ اٌزٟ أثشصرٙب األصِخ ا١ّٕ١ٌخثبٌظٛس ٚاألسلبَ.. ِبرا رعشف عٓ ع١جٛرٟ؟ اأظش :  

 :http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/05/07/djibouti-facts-numbers-and-pictures-photo-gallery . 
13
أظىىىىش : لظىىىىخ ؽ١ىىىىبح سئىىىى١ظ عّٙٛس٠ىىىىخ ع١جىىىىٛرٟ ـىىىىـ ِٛلىىىىع وىىىىب٠شٚ داس ـ طىىىىؾ١فخ ا١ٌىىىىَٛ اٌغىىىىبثع اٌّظىىىىش٠خ ـىىىىـ عٍىىىىٝ اٌىىىىشاثؾ :  

http://cairodar.youm7.com/ ) ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس ) ثزظشف ، 

http://cairodar.youm7.com/
http://mugtama.com/
http://cairodar.youm7.com/
http://cairodar.youm7.com/
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/05/07/djibouti-facts-numbers-and-pictures-photo-gallery
http://cairodar.youm7.com/
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وبععو ، رابععع  ك عععر  أ  مععع ي ، ثعععاي  ك ععر  معععد  جيبعععو  ، و % مععع  لمعععواب فعع  كععع  مععع  للعع90للعع  

 14ا .مد، 

 : مالمح النظام الطُاس ي الحالي في جُبوجي : 
ً
 رالثا

مععععععا الت ععععععا  السيا عععععع   لهعععععع   الدولععععععة فهععععععو أجيبععععععو    ا مععععععد ن ععععععا  حكعععععع   ععععععب  رئا عععععع   ، 

معع  رئعيس الدولعة العع   يع   ان خابع  فعع  اتع س ال  ععا    جمهعور  ت  عو  فيعع  السعلوة ال تسي يعة

مبا عع  و لععل لستععر  رئاتععية تبلععو تععا تععتواب، ويقععو  رئععيس الجمهوريععة ب ايععح  رئععيس الععوعرال، 

السععلوة الملعع راية مجلسععا واحععدا  ، بيتمععا تضعع   كمععا تضعع  السععلوة ال تسي يععة مجلععس الععوعرال

ت ملعععععع  ، و تمععععععس تععععععتواب   دت ابستععععععر  لضععععععوية معععععع الضععععععو  65 ععععععو مجلععععععس التععععععوا  وي  ععععععو  معععععع  

ويوجعععععد  15د.   اعععععد أللععععع  تعععععلوة  ضعععععائية فععععع  العععععبال السعععععلوة القضعععععائية فععععع  املحكمعععععة الاليعععععا والتععععع

لعععععدد مععععع  لحعععععاا  السياتعععععية من عععععا حعععععا  تجمععععع  اللعععععاق ال قعععععدم ، حعععععا  ال جديعععععد  بجيبعععععو  

الععععديمق ا  ، الدععععا  الععععو ي  الععععديمق ا  ، كمععععا يوجععععد لععععدد معععع  جمالععععاب الضعععع   السيا عععع   

رتحععععاد “و ”    رتحععععاد الاععععا  لامععععال جيبععععو “إرعععع  املت م ععععح  التقععععابي ح  القععععوي ح  و  مععععا  إضععععافة

ال ونسدراليعععععة التععععع   ععععع لها وللععععع  املسععععع و  ال ت يلععععع  والتقعععععا،    ف اعععععد  16  ".العععععديمق ا   للامععععع

لععة فعع   ععو  فال،  1995"رتحععاد الاععا  لامععال جيبععو  " و "رتحععاد الععديمق ا   للامعع " فعع  تععتة 

لحعععاا  السياتعععية  ،  عععد حعععدد 1992   حيعععل كعععا  دتععع ور الاعععا  السياتعععية فععع  جيبعععو   الديعععا 

: ممللة ف  مجلس التوا    اثتعا  من عا يمعلال  الك لعة السياتعية الداكمعة ، و معا  بأر،اة أحاا .

يمعلال  الك لعة  "جم ة إحيعال الوحعد  والديمق ا يعة". و ع ا  الدابعا "ال جم  اللا   لل قد " و

 ، و حععععا  ال جععععدد الععععديمق ا  ، واثتععععا  ختعععع ا  يمععععلال  املاارضععععة ، و مععععا  الداكمععععةالسياتععععية 

 17. الدا  الو ي  الديمق ا  

 :  أحدذ الحطورات  الطُاضُة في جُبوجي : 
ً
 رابػا

  ل أ  فوع ال ئيس إتمالي  جيل  بستر  و ية راباة ف  العبالد تمكتع  مع  البقعال للع   

 فع  امللعهد السيا ع   ك     السعلوة معد  تمعس تعتواب أتع  
 
   ادمعة ،  عو الدعدي لبع ع حاليعا

نععععا   كاأباععععد  تععععا    تامععععة وأ  معععع  تععععدالياب  عععع ا السععععوع ، انقسععععا  املاارضععععة للعععع  نسسععععها  

تحعاد مع  أجع  تحعا رايعة ر 2013الملع راية لعا   ن خابعابنجدا ف  توحيد مسوفها تعالل ر 

تحععاد معع  أجعع  لانقععا    رثععة أحععاا  معع عع رب ثال  ، لععيس  عع  ا فحسععق ، وإنمععا لانقععا  الععو ي

                                                 
14
ــ  رمش٠ش خجشٞ ثّٛلع أخجبس ِظىش عٍىٝ اٌىشاثؾ  ٌغ١جٛرٟ إعّبع١ً عّش ع١ٍٗ ٠فٛص ثٛال٠خ ساثعخ ِذرٙب خّظ عٕٛاداٌشئ١ظ اأظش :  

 :http://www.egynews.net/  . ) ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس ) ثزظشف ، 
15
، ِىىع اٌجؾىىش ثىىبٌعٕٛاْ اٌّىىزوٛس )  /http://arb.majalla.comـىىـ عٍىىٝ اٌىىشاثؾ :  أظىىش : عّٙٛس٠ىىخ ع١جىىٛرٟ ـىىـ ِغٍىىخ اٌّغٍىىخ إٌٍذ١ٔىىخ 

 ثزظشف ( 
16
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف ( . 
17
 ) ثزظشف ( http://www.yabeyrouth.com/pages/index940.htmأظش : عّٙٛس٠خ ع١جٛرٟ اٌّغزمٍخ ــ عٍٝ اٌشاثؾ :  

http://www.egynews.net/
http://arb.majalla.com/
http://www.yabeyrouth.com/pages/index940.htm
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 خابععععاب نتحععععاد، مقا اععععة ر حمععععد فعععع ل، امل حععععدي السععععاب  باتعععع  رالععععو ي  بين ععععا حععععا  ضععععا   أ

 18ة".ن خابيامهالة ”ما أتم   متدد  بع

 : الححدًات وإلاشياالت الطُاضُة في جُبوجي : 
ً
 خامطا

يبقععع  أ  املا كعععة ل ععع  باعععد أ  حسععع  الععع ئيس الجيبعععو   ، ما ك ععع  رن خابيعععة بسعععال  " 

هععععع  مواجهعععععة ال حعععععدياب الاديعععععد  التععععع  تواجههعععععا بلعععععد  تعععععوال للععععع  الصعععععايد السيا ععععع   أو   أمامععععع

ر  صعععاد  أو رج معععا  ، فععع  ظععع  تحعععدياب وان قعععاداب داتليعععة، وفععع  وتععع  وا ععع  إ ليلععع  ودورععع  

 مضععععو   يلقعععع  ب اللعععع  للعععع  بلععععد  الصعععع حر العععع   أمععععب  أتحععععرا محعععع  أن ععععار الاديععععد معععع  القععععو  

ويمكع   19" الدولية ولا ليمية، بسا  لعماب ورضعو اباب فع  القع   لاف يقع  والعيم  املجعاور 

رمعععد أ ععع  ال حعععدياب ولا ععع ا ب السياتعععية التععع  تواجععع  الت عععا  الدعععار  فععع  جيبعععو   مععع  تعععالل 

 التقاط ال الية : 

 وريعةجوليعد دك ات ف  لهدجيبو   لا ا فقد " لا ا :  النطاد وإلارذ الدًىحاثوري ف1ل

تحولععا جيبعععو     حيععل جيلععة دك اتوريععة كاملععة  لهععدفعع  آلا   اععي  هعع  بحرو  ا يععة ، و 

 ملععا  مسعع ق  لعع  كلهععا إرعع   عع كة تالصععة لجيلععة بععال  عع يل ، فهععو القععا   واملععاي  ، فععال ب

، و  توجعععععد فععععع  تعععععمال جيبعععععو    لععععع ، و  محكمعععععة مسععععع قلة لععععع  القععععع ار السيا ععععع    تععععع إراد

لوحعد الع أ       السياتية بايعد  لع  القع ار السيا ع   فضائية مس قلة تمتاول الديا

لايسعععا  الجيبعععو   شاعععي  وحعععد  فععع   ابعععة  ، لمععع  الععع   أمعععب  ماععع  الععع      ععع يل لععع  

، والقعععو   تعععا رئعععيس الدولعععة بم تسعععات  املهيمتعععة ، كبحعععر  ، ي كععع  ف  عععا القعععو  الضعععايل 

ووفعععع  ال قعععععدي   20بيتمععععا الضععععايل  ععععو اللعععععاق الجيبععععو   املجعععع د معععع  أبسععععع  حقو عععع  "

العععععدور  مل  ععععع  السسعععععاد ، والصعععععادر لععععع  مت معععععة اللعععععسافية الاامليعععععة ، فعععععإ  جيبعععععو    عععععد 

و عععد ت كعععا ن عععائ   21درجعععة ، و عععو معععا شايععع  ارتسعععاد يسعععبة السسعععاد ف  عععا. 3.2حصعععلا للععع  

 لععد  املاارضععة فعع  جيبععو   ، والتعع   ا  ععر  أ  " 
 
  ويععا

 
مععا جيلعع  رن خابععاب لتحععر  انوبالععا

فعععع    مللععع  ملعععع  كلحععععري  فعععع  القاريععععة   ، لاف يقيععععة   سععععج  الديك اتوريععععة   فععععاتععععإ   عععو 

هعععع  ختعععع  و يععععة لعععع  إ  أنعععع  ت هععععة للو يععععة ال اباععععة، وأكععععد مععععا  2011تأكيععععد  أ  ان خابععععاب 

                                                 
18
ــ  رمش٠ش خجشٞ ثّٛلع أخجبس ِظىش عٍىٝ اٌىشاثؾ  اٌشئ١ظ اٌغ١جٛرٟ إعّبع١ً عّش ع١ٍٗ ٠فٛص ثٛال٠خ ساثعخ ِذرٙب خّظ عٕٛادأظش :  

 :http://www.egynews.net/ ٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس ) ثزظشف ( .، ِع ا 
19
ـىىـ طىىؾ١فخ األ٘ىىشاَ اٌّظىىش٠خ ـ عٍىىٝ اٌىىشاثؾ :  ع١جىىٛرٝ: فىىٛص عىىًٙ ٌغ١ٍىىٗ ثٛال٠ىىخ ساثعىىخ ..ٚرؾىىذ٠بد طىىعجخأظىىش : تىىش٠ه عىىٛ٘ش ـىىـ  

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/494039.aspx ١ش ( . ) ثزظشف ٠غ 
20
ـىـ ِمىبي رؾ١ٍٍىٟ ِطىٛي ـىـ عٍىٝ اٌىشاثؾ :  ع١جٛرٟ ، أٞ ِغزمجً ع١بعىٟ فىٟ األفىك ؟ــ  اٌىبرت اٌظِٛبٌٝ ت١خ عجذاٌشؽّٓ ثشٟأظش :  

http://eritreans-in-diaspora.com/  ) ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس ) ثزظشف ، 
21
ـىـ ِٛلىع أٔجىبي إٔفىٛ اإلخجىبسٞ ـىـ عٍىٝ  ِؤتش اٌفغىبد اٌعىبٌّٟ : اٌفغىبد أزشىش فىٝ ِٛس٠زب١ٔىب .. ع١جىٛرٟ رزمىذَ ع١ٍٙىب فىٝ اٌشىفبف١خ:  أظش 

عشىش دسعىبد، ٚاٌذٌٚىخ اٌزىٟ رؾظىً عٍىٝ  ِؤتش اٌفغبد ٠ىرٟ ِٓــ عٍّب، أْ   http://anbaa.info/spip.php?article6760اٌشاثؾ : 

 .  دسعبد رخٍٛ ِٓ اٌفغبد، أِب اٌذٌٚخ اٌزٟ رؾظً عٍٝ اٌعةِخ طفش فٟٙ األوضش فغبدا،  10

http://www.egynews.net/
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/494039.aspx
http://eritreans-in-diaspora.com/
http://anbaa.info/spip.php?article6760
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 ععو بدايععة ل ئاتععة مععد   2010املاارضععة بععأ  لامععالل الدتعع ور  العع   أ عع   لععا    ال عع 

 22" الديا 

دولعععععة ضعععععايسة تياتعععععيا ، وا  صعععععاديا ، ولهعععععا مو ععععع  " جيبعععععو   ف:  ثطلػرررررات دٌو الجررررروار ف2ل

اتعععععتراتيم   عععععا  ، بععععع  ورا  عععععر مععععع  أ ععععع  املمععععع اب املائيعععععة فععععع  الاعععععال  ، و  تملعععععل دولعععععة فععععع  

املتوقعععة تواع  عععا م ععع  ل ميعععة تعععو  العععيم  ، ولعععد  دول املتوقعععة إدلعععالاب تاريخيعععة بعععأ  

  لععع ا ت ععع   ععع   ل  عععا تعععتراتيجيا إرععع  ضععع  جيبعععو   إجيبعععو   جعععالا من عععا ، وم ععع ا تتاضععع  ا

 لت ا  جيبو     تامة م  مدور تص يحاب للتيعة م ع ا اللعأ  
 
ال ولااب مهدد  دوما

و يصع ل بعأ   لعي  الخعامس و عسع ول كبحعر مع  الدعا  الدعاك  فع  لامع  م، كا  أحعد ا 

 عععع ا باإضععععافة ل صعععع يحاب أتعععع   معععع  مسعععع ور  دول ثيوبيععععا ، أجيبععععو    ا  ععععر جععععالام  

"الجوار ،  لحر إر  أ
 
 23  لهد انضما  جيبو   إر  الدولة ل  ، باب   يبا

:   اععد  بياععة الخوععا  ال ئا عع   الدععار    الخطرراب الزااسرر ي والصررورت النمطُررة للحىرر   ف3ل

، والعع   شسعع خدم  العع ئيس جيلعع  متعع  تععتواب ،  متضععم   أتوععال العع ئيس  اتعع  ، ومعع  

يجعق لليع  الامع  ضم  ال حدياب الت  تواجهع  وتع واجه  فع  امل حلعة القادمعة   حيعل 

لل    يحر وج  الخوعا  لالالمع  الع   يمباع  ، و،لع   أونعة فعإ  لليع   اايعا ل عوال 

توعععا  تيا ععع   تعععائد فععع  تعععاحة الدعععا  الدعععاك  ، و عععو "  تعععا  بارفاعععال ، تامعععة وأ  

توعا  مخيعل ، فعالجمي  فع  تدمعة هعخ  واحعد ، والاعخ  الواحعد فع  تدمعة  اتعع  

  م وناتعععع  مخ صعععع  فعععع  هععععخ  ال جعععع  الدععععاك  ، فععععال املقدتععععة ، فم عععع ا مععععار الععععو   ب عععع

  ، و عععع   الصععععور   مسعععع قب  للععععو   بدونعععع  ، و  ، ضععععة ت حقعععع  فعععع  جيبععععو   بععععال وجععععود

 أ  شامععع  بسالليعععة للععع  
 
التمويعععة ليدكععع  تعععي و  للععع  الععع ئيس السعععائا با ن خابعععاب   يبعععا

تملععععععع  ،   يحر ععععععا ، وإ  فإنععععععع  مععععععع  املمكععععععع  أ  تتعععععععراك  ملعععععععال  ال عععععععخ  بساععععععع  السقععععععع  امل

 24ل  حول إر  بارود متسج  ف  وج  السلوة الداكمة" 

: ومععععععع  جهعععععععة أتععععععع   يواجععععععع  الععععععع ئيس الدعععععععار  ون امععععععع   الحنمُرررررررة الحلُلُرررررررة ال الوهمُرررررررة ف4ل

السيا ععع   ماضعععلة تامعععة بال تميعععة ومحاربعععة السقععع  ، والقضعععال للععع  ملعععكالب مايلعععية 

  يتسععع  ماهعععا ععععع تمعععس لايسعععا  الجيبعععو   أ  م عععا ملععع لة السعععك  ، وهععع  امللعععكالب التععع  لععع

وفععع  خرال م خصصعععة ععععع  لعععل العععتس  السعععاب  للععع ئيس جيلععع  ، والععع   يقعععو  للععع  امل او عععة 

اللعع اكة  إ بع  ،  توابعاب الت ععا  هع  لتععاا فع  كعع  ، و و ميععة فال تميعة والخعداد   " 

، و عد تبعح  مع ت ا معد  ال بعال فع   ع   امللعارر  حيعل أكثر و ميعة مع   حر عا م  الصح  

                                                 
22
أظىىىىىش : عّىىىىىىش ع١ٍىىىىىىٗ ٚع١جىىىىىىٛرٟ .. سئبعىىىىىىخ ِىىىىىذٜ اٌؾ١ىىىىىىبح ـىىىىىىـ رمش٠ىىىىىىش خجىىىىىىشٞ ثّٛلىىىىىع اٌزؾ١ىىىىىىشٞ ١ٔىىىىىىٛص ـىىىىىىـ عٍىىىىىىٝ اٌىىىىىىشاثؾ :  

http://www.tahrirnews.com/   ) ثزظشف ( 
23
ـىـ ِمىبي رؾ١ٍٍىٟ ِطىٛي ـىـ عٍىٝ اٌىشاثؾ :  ع١جٛرٟ ، أٞ ِغزمجً ع١بعىٟ فىٟ األفىك ؟ــ  اٌىبرت اٌظِٛبٌٝ ت١خ عجذاٌشؽّٓ ثشٟأظش :  

http://eritreans-in-diaspora.com/ ٌعٕٛاْ اٌّزوٛس ) ثزظشف (، ِع اٌجؾش ثب 
24
ـىىـ  رؾ١ٍىً ِٕشىىٛس ثّٛلىع " ِىىٓ أعىىً  فىٟ ع١جىىٛرٟ ، األصِىىخ اٌغ١بعى١خ رزؾىىذس عىٓ ٔفغىىٙبأظىش : اٌشىى١خ عجىذ اٌىىشؽّٓ عىى١ٍّبْ ثشى١ش ـىىـ  

 ثزظشف ٠غ١ش ( . ، ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس  /http://forsomalia.comاٌظِٛبي " ــ عٍٝ اٌشاثؾ : 

http://www.tahrirnews.com/
http://eritreans-in-diaspora.com/
http://forsomalia.com/
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يأتع و  القعع ض مع  البتععو  الجيبوتيعة لبتععال املعواين ، ومععار مع  املا عع   بعدا الصععيتيو  

اين أ  بتوكععععععا مععععععيتية تععععععو  تمععععععول  عععععع   امللععععععارر  كمععععععا تحععععععدي  ععععععويال رئععععععيس إدار  املععععععو 

ملععارر  السععك  م تاتععيا أنععع   ، ومعععا عال الدععاك  يصععت  لو ععا  فععع الجيبوتيععة فعع  لالععال  

تعععععكتية و ميعععععة ب مويععععع  مععععع   ععععع كة فععععع  بتعععععال أر،اعععععح  ألسعععععا كأحيعععععال  وضععععع  سجععععع  لتعععععاا

   عالععامصعع ية ي لا ععا بتععل اللععور  لاتععالم  الععو ل  فعع  جيبععو   ، فال تميععة الو ميععة 

 25"ت ك ر ف  جيبو   بال خج  ف      ليا  

: مععععععع  ضعععععععم  أبععععععع ع ال حعععععععدياب التععععععع  تواجععععععع  الت عععععععا   املػارضرررررررة واملطرررررررار الررررررردًملزالي  ف5ل

املاارضععة فعع  الععبالد ، والتعع  باتععا تخععب   السيا عع   الدععار  فعع  جيبععو   ،  ععو  ال اامعع  معع 

تعععععععب  للعععععععوال دو  بععععععع ام  تياتعععععععية أو حتعععععععف توععععععع  متسجيعععععععة   يبعععععععة لعععععععدل  لامعععععععالل 

 مععععع  توعععععواب املاارضعععععة فععععع  امل حلعععععة القادمعععععة  حعععععر 
 
السيا ععععع   ، لمععععع  الععععع   يجاععععع  كلحعععععرا

م تم  أو محسو  الاوا عق ، تامعة وأ  جعال   شسعه ا  بع  مع  املاارضعح  ، يع و  فع  

 أملعععععع   نتعععععععزاد الدقععععععوال السياتععععععية املسعععععععلوبة   " فسعععععع الدلععععععول 
 
  اللعععععععارد الاتيسععععععة نسجعععععععا

ماارضعة تاريخيعة ، لهعا  ع لية تاريخيعة ، ة   أنماط ثالث   الجيبو   ماارضة تياتية 

ماارضععععة تياتععععية  ععععبابية ، لهععععا ة ، و د فعععع   الععععق لمعععع   والععععد  ععععابية  ويععععولكن ععععا تس قعععع

  كع  اللعارد فع   العق لمع  اللقعة ال املعة مع حضور ف  اللارد السيا    ، ولكن ا تس قد

ماارضعععععة فك يعععععة ، لهعععععا حضعععععور ما  عععععر فععععع  اللعععععارد السيا ععععع   والسكععععع   ،   ، ثععععع  السيا ععععع 

فعععع  داتعععع   ععععو  املاارضععععة   ، وب الامعععع  السيا عععع ولكن ععععا تس قععععد فعععع   الععععق لمعععع  م ولبععععا

فعالت   رءي ا  ، إحدا ما ت م  بالقو  والد  الاسك   ، وأت   ت م  بالدع  السعلل  ،

ت م  بالقو  الاسك ية  ا قد بأ  ال  يحر املولعو    يعأ   إ  بعالقو  ،  لعل ر  الت عا  

لسعععلل  ، السيا ععع   الدعععار  تعععدر  فععع  كيسيعععة ال اامععع  مععع  القعععو  السياتعععية  اب العععتس  ا

رأ   عع ا الس يعع  ،  تععمياا  وال جععاوع معع   عع   القععو  حسععقولهعع ا فهععو لديعع  ملعع ود ر 

   ا الس ال حوي مل  
 
فع  جم عة إلعاد  الوحعد  والديمق ا يعة التع  معا عالعا لهعا وجعود  اليعا

ميدوظ ف  الجبال ف  متا   اللمال ، و تا  ال ءية لتع   التع  تع م  بالدع  السعلل  

، فهع ا ال جمع    يع م  بالسعالل  ( USN) وهع  القعو  املومعوفة اليعو  بعائ ال  املاارضعة

صع يحاب هخصعياب ماارضعة تعارب جيبعو   ، وم  وا ع  ت  26" حال ، و  بالاتل متسجا

ي أكععععد أ  العععع ئيس الجيبععععو   ، ارتكععععق أتوععععال  فادحععععة   يمكعععع  أ  يعععع   تجاوع ععععا   معععع  

شاعععععود مععععع د الخعععععال  بعععععح  الت عععععا  واللعععععاق املاارضعععععة و  مععععع  اللعععععاق نسسععععع    إ  أ  " 

ن ععععائ  رن خابععععاب رفععععع العععع ئيس جيلعععع  ملو سعععع  معععع  ان خابععععاب ب ملانيععععة تععععابقة   لتععععدما 

  والتع  فعاع ف  عا تحعالل املاارضعة  2013مع  نعوفم ر مع  لعا   22ال رملانية الت  جع ب فع  

                                                 
25
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (   
26
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (  
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كعععا  ديععععد  الععع ئيس الدععععار  فععع  كعععع  رن خابعععاب متعععع  مجيئععع  إرعععع   27% ، و لععععل 80بنسعععبة 

 28" لوةالس

 لعععععار  الصعععععح  فععععع  لمليعععععاب بح يعععععة مل افحعععععة :   وغطرررررىزت جُبررررروجي اللاغررررردت الصرررررِنُة ف6ل

إرع    2010بدايعة لعا  أ، عا انضعما كمعا  2008  أوات  لا  الق متة  بالة الصومال مت

الجهععود التعع   لععار  ف  ععا دول مخ لسععة لدمايععة املالحععة البح يععة فعع  تلععي  لععد  واملتععا   

، ومتع   عهور  ليلعة ماضعية ، بع ع إرع  السعو  مالومعاب تسيعد  املجاور  بعاملحي  الهتعد 

موجم ععععا حعععع  إيلععععال  العععععد  بقعععع   إبعععع ا  اتسا يععععة بعععععح  جيبععععو   والصععععح  ي ععععو  للصعععععح  ب

، و ع ا لمع   29لسك ية ف  البالد إر  جوار القالعدتح  الاسعك ي ح  الس يسعية ولم يكيعة

إ  صعععععة ، فإنععععع   عععععد يععععع د  إرععععع  علالعععععة الاال عععععة القائمعععععة بعععععح  الععععع ئيس إتعععععمالي  جيلععععع  

والقو  ال  بية ، تامة الو ياب امل حعد  وف يسعا ، ر، معا   ي  بعا  بال أكيعد فع  وجعود 

 ، أ  
 
  يل لسك   ثالعل   عدد نسعو    ويولع  للع  أتع ار     و عد بعدا فع  لفع  فاعال

  الوجعععود الصعععيي  فععع  املتوقعععة تععع  أبعععدأ ي تععع  رتعععائ  لعععد  مساد عععا بععع" ملج مععع  العععدور  

مععّ ل  بعع  لععد  جيلعع  ، وكععا  العع ئيس   30" أحمعع  ، و ععد يعع د  إرعع  علالععة جيلععة ون امعع 

 العععععد  أتععععع     مديتعععععة أبععععع  أ صععععع ف اللعععععمال، و ت  روتعععععيا  العععععد  فعععععملعععععاتععععع اداد   أ عععععه  

 مما أ ضعق الو يعاب امل حعد  لم يكيعة، ل
 
لصح  ف  مديتة تاجور  ف   مال البالد أيضا

 ، حيعل تععّ  تجديععد  2014وتعّ  دلععو  الع ئيس للبيععا لبععيع فع  الخععامس مع   ععه  مععايو 

مليعععو  دو ر  38معععد  بقعععال القالعععد  الاسعععك ية لم يكيعععة وعيعععاد  رتعععو  لايجعععار لهعععا مععع  

 إرعععععع  
 
، وبمايعععععع  ختعععععع   63تععععععتويا

 
 جيبععععععو   مجماععععععأمععععععبحا مليععععععو  دو ر تععععععتويا

 
للقوالععععععد  ا

 31الاسك ية م  لتل اللديد

                                                 
27
%، ٚؽىضة 39% ٚاٌؾىِٛىخ ثٕغىجخ 57فىٟ االٔزخبثىبد اٌجشٌّب١ٔىخ ثٕغىجخ  د اٌّعبسػىخ فىبص 2013َِٓ تٙش فجشا٠ش ِٓ عبَ  22فٟ   

رب، ٍِا١ىخ، ٚفىٟ ٠ىَٛ اٌظىّذ االٔزخىبثٟ رؾىذس اٌىشئ١ظ ٌٍشىعت % ٚاٌجم١ىخ وبٔىذ أطىٛا 2اٌٛعؾ إٌّؼُ ٌٍّعبسػخ ثعذ االٔزخبثبد ثٕغىجخ 

اٌشىّش  عجش اٌزٍفض٠ْٛ اٌشعّٟ ٚلبي ت١ئب، ٌُ ٠ىىٓ ِزٛلعىب، تىعج١ب، ٚال ؽزىٝ د١ٌٚىب،، لىبي: ٌىٓ ٔمجىً أْ ٔغىٍُّ اٌجٍىذ ٌٙىزٖ اٌفئىخ اٌّزؾبٌفىخ ِىٓ أعىً

رٛا ٌٍؾضة اٌؾبوُ، ٚوبٔذ طىذِخ إٌّىبط وج١ىشح، سئى١ظ فىٟ ٠ىَٛ اٌظى ّٛ ّذ االٔزخىبثٟ ٠ؾىشع إٌّىبط عٍىٝ اٌزظى٠ٛذ ٌؾضثىٗ ٚاٌفزٕخ، ٚط

ّْ ِٓ ٠فٛص ثٕغجخ رض٠ىذ عىٓ  ي ٔغىجزٗ إٌىٝ ٠ٚ50شفغ ِغجمب، ٔزبئظ االٔزخبثبد، ٚؽغت اٌمبْٔٛ اٌّعذي فئ ّٛ % ٚوىبْ اٌٙىذف ِىٓ 80% رزؾى

ّْ اٌّعبسػىخ ٌٙىب ٔغى % فىٟ اٌجشٌّىبْ، ٌىّٕىٗ ٌىُ 20جخ ٘زا اٌزشش٠ع أْ ٠مٛي اٌشئ١ظ ٌٍخبسط: إّٕٔب فىٟ ؽش٠ىك اٌذ٠ّمشاؽ١ىخ ٚاٌزعذد٠ىخ ثىذ١ًٌ أ

ّْ ٔغجخ  % عزىْٛ ِىٓ ٔظى١ت رؾبٌفىٗ اٌؾىبوُ، ٚثعىذ فىشص ٔزىبئظ االٔزخبثىبد فىٟ اٌٍغىبْ اٌفشع١ىخ ٚرىُ رٛل١ىع اٌّؾبػىش ِىٓ ٠20ىٓ ٠زٛلع أ

ب فىٟ اٌف١غىجٛن، ِٕذٚثٟ اٌزؾبٌف١ٓ اٌّزٕبفغ١ٓ ِٕٚىذٚثٟ ٌغٕىخ ِشالجىخ االٔزخبثىبد اٌزبثعىخ ٌىٛصاسح اٌذاخ١ٍىخ ٚاٌشىشؽخ اٌٛؽ١ٕىخ ٚٔشىش٘ب رجبعى

ٚلشاس ٚص٠ش اٌذاخ١ٍخ ثئعةْ إٌزبئظ وّب ٚسدد إ١ٌٗ ِٓ ٌغٕخ االٔزخبثبد عبي اٌىشئ١ظ إٌىٝ اٌّشوىض اٌىشئ١ظ ٚلىبي ٌىٛص٠ش اٌذاخ١ٍىخ: إِىب أْ 

عٍٝ اٌىشاثؾ :  ــ ِغٍخ اٌّغزّع ــ لشايح فٟ اٌّشٙذ اٌغ١بعٟ ٚاألِٕٟ ثغ١جٛرٟعجبدح اٌغ١ذ ــ أظش : ) رعٍٓ إٌز١غخ ٌظبٌؼ اٌؾىِٛخ أٚ ...؟

http://mugtama.com/ . ) 
28
أظىىىىىىش رظىىىىىىش٠ؾبد اٌّعىىىىىىبسع اٌغ١جىىىىىىٛرٟ " ِؾّىىىىىىذ ؽىىىىىىب٘ش سٚثٍىىىىىىخ " ٌشىىىىىىجىخ اٌشىىىىىىب٘ذ اإلخجبس٠ىىىىىىخ ـ عٍىىىىىىٝ اٌىىىىىىشاثؾ :  

http://arabic.alshahid.net/report/interviews/118331  ) ثزظشف ( 
29
رٛعذ صةس لٛاعذ عغىش٠خ أخشٜ فٟ ع١جٛرٟ ٌىً ِٓ أعجب١ٔب ، أٌّب١ٔب ، ٚا١ٌبثبْ ، ٌٚىٕٙب لٛاعذ طا١شح ال رمبسْ ثبٌمبعىذر١ٓ اٌفشٔغى١خ  

ع ـىىىىـ عٍىىىىٝ اٌىىىىشاثؾ : ـىىىىـ ِغٍىىىىخ اٌّغزّىىىى لىىىىشايح فىىىىٟ اٌّشىىىىٙذ اٌغ١بعىىىىٟ ٚاألِٕىىىىٟ ثغ١جىىىىٛرٟٚاألِش٠ى١ىىىىخ ) أظىىىىش : عجىىىىبدح اٌغىىىى١ذ ـىىىىـ 

http://mugtama.com/  . ) 
30
ــ ِمبي ِٕشٛس ثظفؾخ اٌش١خ اٌشخظى١خ عٍىٝ  اٌغ١جٛر١ْٛ ٚٔزبئظ اإلٔزخبثبد ، سؤ٠خ ِاب٠شحأظش : اٌش١خ عجذ اٌشؽّٓ ع١ٍّبْ ثش١ش ــ  

فىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىى١ظ ثىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٛن ـىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىـ عٍىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىٝ اٌىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىىشاثؾ : 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=926840517428432&id=158656944246797 . 
31
  /http://mugtama.comــ ِغٍخ اٌّغزّع ــ عٍٝ اٌشاثؾ :  لشايح فٟ اٌّشٙذ اٌغ١بعٟ ٚاألِٕٟ ثغ١جٛرٟأظش : عجبدح اٌغ١ذ ــ  

http://mugtama.com/
http://arabic.alshahid.net/report/interviews/118331
http://mugtama.com/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=926840517428432&id=158656944246797
http://mugtama.com/
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ً
:  ر عع  حالععة رتعع ق ار ال ععا    للعع  املج معع   : مطررحلبل النظررام الطُاسرر ي فرري جُبرروجيضادضررا

 ا البلععععععد شاععععععاي  حالععععععة الجيبععععععو   ، إ  أ  جععععععو   الوضععععععاية السياتععععععية فعععععع  الععععععبالد ، ي كععععععد أ   عععععع

اح قا  تيا    وانقسا  اج ما   متزايد ، وه  حالة تلق  ب اللها لل  امللهد السيا ع   ب م ع  

 ية توافقاب م يتة بح  الت ا  الداك  واملاارضعة ، كمعاالسيا    أما  أإيسداد لف  ، نميجة  

كافعة امل  ع اب حعول ر أ  يمك  مع  تاللهعا تو ع  القعاد  ،  حعوجد ماايحر واندة وثاب ة تأن    

 ر  لسياتععية   ت لعع  بخحععر للعع  لا ععال مسعع قب  الامليععة ا
 
 ا   لمليععة ال حععول الععديمقال   ن عع ا

 ال ام  
 
 اف  البالد ما عالا مل ولا

 
ياعدا  و لعل    وليس فع  لفع  معا ي لع  بتجاحهعا ، فتراضيا

ومع   بع  م   بع  الدولعة حقيقية ولد  وجود جدية تياتية ، لتبا  املوضولية ل حقيقها 

توععور  السلعع  السيا عع   ومعع  أ  كافععة القععو  السياتععية تععدر  ا ، للعع  إنجاحهععالت ععا  الدععاك  

 إ  أ  الجميعع  مععا عال مخ لسعع، تعع ق ار فعع  الععبالد للعع  لمعع  ور وتسكععل كيععا  الدولععة واملج معع  ، 
 
 ا

القائمععععععععة ،  الوعععععععع ال ولتععععععععبا  التعععععععع  يمكعععععععع  مععععععع  تاللهععععععععا مواجهععععععععة ال حععععععععدياب السياتععععععععيةحعععععععول 

سعععع  الو ععععا ، ف والدصععععول للعععع  الدقععععوال الدتعععع ورية والديمق ا يععععة ب عععع   بي عععع  و حععععر م  لععععل 

تولععع  مععع  حاجعععة امللل  يحعععر السعععلل   عععو أ  ح اكهعععا السيا ععع   ،  عععو  املاارضعععة فيععع  الععع   ت كعععد 

، إ  أنعع  معع  الوانععة ج ماليععة عمععاب السياتععية ور  صععادية ور املج معع  امليدععة إ، ععال كافععة ل 

الجلعع  ، أ  املمارتععاب السياتععية الخا ئععة للت ععا  الدععار  ، فعع  وجه  ععا ال ئا عع   والاسععك   ،  ععد 

تقسا بالبالد إر  تيتاريو اب لدائية لتيسة مع   بع  املاارضعة ، ربمعا تع قل ورال عا وتعدلمها ، 

كلحععععر معععع   يععععاداب  ععععو  تارجيععععة مسعععع سيد  معععع  علالععععة أمعععع  واتعععع ق ار جيبععععو   ، تامععععة وأ  ال

 وأ  عوال، بأ  جمي  أعماب البالد تكم  ف  الت عا  القعائ  وت كي  ع  الدابيعة م متو   املاارضة

  ،  عععع ا فعععع  الو ععععا العععع   يعععع   فيعععع  اوال الت ععععا  القععععائبععععجععععة لورعععع  بالدر  م  ععععو   عععع   لعمععععاب ، 

، ف قار عععععا مللععععع ود تيا ععععع   و يععععع  ااعععععود إرععععع  بنيعععععة املاارضعععععة الضعععععايسة و أ  امللععععع لة  الت عععععا  ، 

 مععع   ععع   ، وا معععاد الخارجيعععة ل تسيععع  ل  ةمععع  لدواب املسععع خدموب و، عععا جعععال 
 
ال ءيعععة ، نوال عععا

نحعععو  .فععع  العععبالدوالاسعععك   ل وجيععع  املسعععار السيا ععع    حتعععف آلا  للععع  الخيعععار لميععع شا معععد الت عععا  

 32الوجهة لحادية الت  تواف  ر بة الت ا  وتحق  أ داف  .

كن ععا  ادمعة   محالععة فع  جيبععو   وممعا يتع ر ب ععدالياب تياتعية  حععر محسعوبة ، ل  

،  اامعع  العع ئيس الجيبععو   معع  ماارضععي  السياتععيح  باقليععة مخاب اتيععة  ا مععد لا صععال والتسعع  

ولععععععيس باقعععععع  تيا عععععع   ي اععععععا ى معععععع  لحععععععداي املحليععععععة والدوليععععععة فعععععع  إ ععععععار املمارتععععععة ولاباععععععاد ، 

لاععع   يعععق والتر يععق ، و السياتععية وم ونه عععا وماويات ععا، وإنمعععا ي اععا ى بسياتعععة ال خويععل أو التر 

يوليععو  يععا  أجهاتعع  لمتيعة بات وععا  أحععد ماارضععي  معع  مجزلع  فعع  ال ابعع  معع  "  لععل للعع  دلي  الع

ة مخععععاب اب لمعععع  الخععععارم  املوكععععول لدمايععععة يععععأ ب بأحععععد لل اعععع يق الوح عععع    يضعععع   و ا   2013

                                                 
32
ـىـ رؾ١ٍىً ع١بعىٟ ِٕشىٛس ثّٛلىع ِشوىض ِمذ٠شى١ٛ ٌٍجؾىٛس  اٌزؾٛي اٌذ٠ّمشاؽـــٟ فٟ ع١ـىـجٛرٟ ثى١ٓ أصِىخ اٌفٙىُ ٚعغىض اٌزطج١ىكأظش :  

 ، ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس ) ثزظشف وج١ش ( .  /http://mogadishucenter.comٚاٌذساعبد ـ عٍٝ اٌشاثؾ : 

http://mogadishucenter.com/
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لاعععا  مععع  بلععع و  للمعععد   ا املاعععارض السيا ععع    ععع ا  تقعععد لتعععدما لمععع  القعععوم  مععع  الخعععارب ، و 

معع  الععدول  بال بار ععاال اعع يق ، انوال ععا معع  أ  ال اعع يق مح ععور  انونععا فعع  جمهوريععة جيبععو  ، 

املو اة للع  متع  ال اع يق ، لع  يع   تقعدي   ع   اللع و  ر  محكمعة ، وإنمعا تع  ألوعال ي عخة 

 2أثعار حسي عة الع ئيس وحتقع ، ، فأمعدر فع   لم  ال  م      الل و  ل ئيس لم  القوم  ، 

دو  أ  شسعععمتد إرععع  أ   عععانو  ما  عععر ،  مععع  ماارضععع  عععدق الجنسعععية ب  م تعععوما  2013تععع  م ر 

بأنعععع    يحعععع  ر  جهععععة مهمععععا للععععا  79  يقعععع ر فعععع  مادتعععع   2004إ  أ  الدتعععع ور املاععععدل فعععع  لععععا  

دلعو  أتعع   ضعد امل تعو  ال حععر  املاععارض السيا ع   سعدق جنسعية مع  أ  مععوا   ، ولليع  رفع 

حكمععة لاداريععة بحكعع  ات صامععها الدتعع ور  بععالت   فعع  ملعع   عع   لمععور،  حععر القععانوي  ،  إرعع  امل

أ  رئععععععيس املحكمععععععة  اعععععع ض لضعععععع وط تياتععععععية كبحععععععر  ، ف فاهععععععا إرعععععع  املحكمععععععة الاليععععععا ، وبيتمععععععا 

مععععع  البلعععععد  واعععععا   يمععععع  املاعععععارض العععععدلو  ما وضعععععة أمعععععا  املحكمعععععة الاليعععععا  ععععع ر الععععع ئيس نسععععع  

 معععععع  املاويععععععاب السععععععابقة ، ور عععععع  إدرا   33" واتععععععمبا ا ر   عععععع ار معععععع  املحكمععععععة الاليععععععا
 
وانوال ععععععا

اللاق الجيبو   وما  املاارضة ، لخوور  رنا ال نحو رحترا  ل لع  ، فع  بلعد شا معد دتلع  

لل  املو   رتتراتيم  ورت ق ار السيا    ، إ  أ  اح ما ب حعدوي م عا  اب  عابية لتيسعة 

 وارد
 
 فعع  أ  و ععا ، تامععة معع  وجععود هخصععياب ماارضععة فعع  الععدات  الجيبععو   ، امععبحا أمعع ا

 
ا

كلحععععر  تعععععارب الععععبالد ، تقعععععو  ب ح يعععععل الصععععل املاعععععارض معععع   تعععععا  ، و عععععد تععععب  بالساععععع  تععععع وب 

فععع  ، كمعععا ت جعععا م عععا  اب أتععع   أكثعععر جععع ا  للمهعععاج ي  الجيبعععوتيح  فععع  داتععع  البلعععد م عععا  اب 

34" كع  مع  لتعد  وب وكسعي  وبعاررس
يعة   وهع  التع  ربمعا شاععّول ولكع  تبقعى نقوعة فع   ايعة ل م  

ع    أّ  اللعاق الجيبعو   ي مّحعز لع  بقيعة  عاو  امللل  ا ال ئيس الدار  للبالد ، وهع  " 
ّ
توقعة بأن

زالععععععاب يجععععععزد نحعععععععو الدععععععع و 
ّ
 ومعععععععوارد البلععععععد محعععععععدود   ، والج

 
ف يعععععععا  ، رّبمعععععععا رّ  املتعععععععاا حععععععار جعععععععدا

 يضو  ل سضي   رت ق ار شاي 
 
 35" لد  رت ق ار لل رتمبداد املوب الجما  ، وله ا أحيانا

 :  ثوكػات ضُاضُة

 مررررن حالررررة الاححلرررران الحاضررررزت الؿاابررررة فرررري املشررررهد الطُاسرررر ي فرررري جُبرررروجي ، 
ً
وانطالكررررا

وال رررري جػررررد ممحرررردت منررررذ ضررررنوات غدًرررردت مضررررد ، وال ًررررشاٌ ًحوكررررؼ لهررررا الامحررررداد بػررررد اضررررحمزار 

 فرري الرربالد ، الرزاِظ جُلرر  فرري الحىرر  لنخر ت والًررة رابػررة ، ورررم نحرراا  الانح 
ً
ابرات املػلنررة مررئخزا

وهات مححملة كادمة غلى النحو الحالي :   ًمىن ثوكؼ غدت ضِناٍر

اتعععع م ار الصعععع اد وال ععععوت  مععععا بععععح  القععععو  امل صععععارلة إرعععع  حععععح  ، وي كععععد  عععع ا رح مععععال   ف1ل

مو ل املاارضة م  رن خاباب لتحعر  ، و ع و  جيلعة ارع  لمعا  رجع  أ  يويع  لمع   

لعع  ال عع اراب وا يععة لله عع   معع  مواجهععة امللععكالب السياتععية الدقيقيععة السيا عع   ، وت

                                                 
33
أظىىىىىىش رظىىىىىىش٠ؾبد اٌّعىىىىىىبسع اٌغ١جىىىىىىٛرٟ " ِؾّىىىىىىذ ؽىىىىىىب٘ش سٚثٍىىىىىىخ " ٌشىىىىىىجىخ اٌشىىىىىىب٘ذ اإلخجبس٠ىىىىىىخ ـ عٍىىىىىىٝ اٌىىىىىىشاثؾ :  

http://arabic.alshahid.net/report/interviews/118331 ) ثزظشف وج١ش ( 
34
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (  
35
  /http://mugtama.comــ ِغٍخ اٌّغزّع ــ عٍٝ اٌشاثؾ :  لشايح فٟ اٌّشٙذ اٌغ١بعٟ ٚاألِٕٟ ثغ١جٛرٟعجبدح اٌغ١ذ ــ أظش :  

http://arabic.alshahid.net/report/interviews/118331
http://mugtama.com/
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  حيععل يعع   جيلععة فعع  نسسعع  القععو  ، إ  مععا عالععا بيععد  م ععام  القععوتح  التالمععة ل للععال  

واملععال ف ، والاتيسععة ل لمعع  والجععي  ف ، بيتمععا تعع   املاارضععة بععأ  تلععل القععو   ععد أمععام ا 

فعع   ععنه انعع  يملععل كعع  أوراال القععو  ، ومعع   تععا  معع  الععو   الكلحععر ، ولععيس معع  الدقيقععة

.فاملاارضة بلت  رموع ا ف  الدات  والخارب ليسا مس اد  للاود  ار  الورال
36 

  حالة تسا   ين   م  مصالدة تياتعية معا بعح  ل ع ا  السياتعية الهامعة إرال وم    ف2ل

 ععععل معععع  وجععععود ب   أولهععععا فعععع  املاادلععععة ، و عععع ا التععععود معععع  ال سععععا   يواجعععع  لععععد  ملععععكال 

املاارضعععععة حعععععول ال سا معععععاب السعععععابقة والتععععع  أدب فيمعععععا باعععععد ارععععع  ات سعععععال املاارضعععععة مععععع  

يعععا  املصعععدا ية ة ، و  يعععا  اللقعععة معععا بعععح  ل ععع ا  السياتعععية ، ثععع  السعععاحة السياتعععي

مصععالدة للايععار م يععا  ة ، باإضععافة للعع  باععع التخععق ، وتامععة املقعع بح  معع  السععلو

نعع  أجميعع  بال بعار  رئععيس الدولععة ، ويعع   حيتععا ختعع  بنعع  م جعع  ليأ، بحيعل يعع   جيلععة معع   

دتععال أتععو  السععلوة معع  ة ، وإرع  جععوار كعع  مععا تععب  ، يعأ    ع   أتا عع   معع  املصععالد

 37 ة .    ثالل ف  املصالد

و ود ثور   د ت د  إر  إ احة الت ا  ال   بتا  جيلة لل  البيا الاتكبو   ، واللعور   ف3ل

لهععععا ، وإنمععععا ت ععععو  دائمععععا لسويععععة وارتجاليععععة ،   تععععأ   كمععععا ي عععع  الععععباع معععع  ال خوععععي  

ولكعععع  القعععععو  السياتععععية الساللعععععة والدكيمععععة شاعععععدو  رنسسععععه  كععععع  رح مععععا ب حتععععع    

ي ونععوا نععدايا املساجعع ب ، وي كععد لتععا وا ايععة  عع ا رح مععال مععا يجعع   آلا  فعع  البلععد معع  

معععع  كعععع ر  ضععععد كعععع  إيسععععا  يح م، وال قععععا ب ظلعععع  تيا عععع   ممععععتس  ضععععد القععععو  الديععععة 

 .فك ا ورأي
 
 38ا

فلععع      فهتعععا   عععود الدولعععة فععع  السلععع  وتعععقو ها ، ولهععع ا التعععود مععع  رح معععال متاتعععو  ف4ل

املج معع  السيا عع   و تععا  تصععدد السععلوة فعع  ألمالهععا السععيادية و  ولهععا للعع  اللععاق ، 

رع  إورج ما   ، واللاور املج م   بأ  لم  ليس م تبوا بوجود الدولة ، وإنمعا شاعود 

  تيععوط أ كمعا . معع رعع  ال ملعل م ععا مهمعا كعا  ل إ سع   كعع  جهعة   حيععل و  القعو  والعب

لمعع  السيا عع   واملج م عع  فعع  جيبععو   ليسععا كلهععا بيععد الععدات  ، وإنمععا باععع الخيععوط 

ثيوبيععة التعع  تملعع  لهععا جيبععو   متسعع ا  امععا مم ععد  نحععو الخععارب ، وتامععة لتععد الدولععة ل

 اب القوالععععد رتععععتراتيجية فعععع  جيبععععو    وحيويععععا فعععع  ا  صععععاد ا . وكعععع لل الععععدول الك ععععر  

. كالو ياب امل حد  وف يسا
39 

                                                 
36
ـىىىىـ  ِذٚٔىىىىخ " ِىىىىٓ أعىىىىً ع١جىىىىٛرٟ " ـىىىىـ عٍىىىىٝ اٌىىىىشاثؾ :  اٌغ١بعىىىىٟ فىىىىٟ ع١جىىىىٛرٟ ِغىىىىزمجً اٌعّىىىىًأظىىىىش : ثشىىىى١ش فىىىىشػ ٠ٛعىىىىه ـىىىىـ  

http://fordjibouti.blogspot.com.eg/2014/11/blog-post_56.html   ) ثزظشف وج١ش ( 
37
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (   
38
 ٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف ( ا  
39
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (   

http://fordjibouti.blogspot.com.eg/2014/11/blog-post_56.html
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 ل  ععّد  لقععول القيععاد  
 
 ، فععإ  الو يعع  إرعع  وفععاال و يعع  فعع  جيبععو   ، ولعع   جععدا

 
وإجمععا 

الجيبوتيععة متعع  أر،اععة لقععود ، والتعع  كععا  وإ ععالال كععّ  متافعع  الدععوار الععو ي  تععلوكا تياتععيا لهععا ، 

دعععععوار، والّت ععععع  فقععععع  إرععععع  امل اتعععععق املاديعععععة، ورتععععع حوا  للععععع  ممعععععا لّمععععع  فك يعععععا ثقافعععععة لعععععد  ال

السععععلوة والثععععرو  ماععععا، ولعععع ا يصععععاق العععع كه  بمعععع  ب لمععععور مسعععع قبال، تامععععة باععععد أ  تمسععععل 

العععع ئيس الدععععار  بالسععععلوة فعععع  الععععبالد   رّ  الوضعععع  ضععععبا،  بام يععععاع، ولهعععع ا فععععإّ  اللععععهور القادمععععة 

 40و تية ملاالجة امللساب اللائكة . حبل  باملساج ب واملخاو  نميجة  يا  رءية

 جُبوجي في  ألامنُة( ألاوضاع  2) 
 رؾرر  أ قررا فرري وضرري شرردًد الحرروثز والاضررطزاب، و جُبرروجي ػررِش ج

ً
جػح رر  الدولررة ألاهثرر  اضررحلزارا

ة الؿزبُررة راقرا، ورغاًررة هرذه الرردٌو ملصرالحها فرري  فري املنطلرة بنضررل وجرود اللواغررد الػطرىٍز

لُرة ، رب قرا لِطرد بػُردت غرن مزمرف الاضر قداك ، اال ان جُبروجي با املنطلة غحبارهرا دولرة ارٍز

مىرررن رصرررد املالمرررح والححررردًات ألامنُرررة فررري الررربالد ، مرررن خرررالٌ النلررراط  ألام رري بيرررل أنواغررر  ، ٍو

 الحالُة : 

: تقععععععو  جمالععععععة اللععععععبا  الصععععععومالية باتععععععه دا   جماغررررررة الشررررررباب والنشرررررراط املطررررررلح ف1ل

   ععع حعععدثا لمليعععة ان حاريعععة تعععب  وأ    عععد العععدات  الجيبعععو   للععع  فتعععراب م ساوتعععة   و 

 أكثعععر   مععع  القعععواب الس يسعععية كعععانوا فععع   15ف  عععا أحعععد املعععوا تح  لتععع ا ، ولعععدد 
 
ج يحعععا

ح كععععة اللعععععبا  املجا ععععدي  فعععع  الصععععومال، ولقععععق  ععععع ا  ااملواعععع  املسععععه د ، و ععععد ت ّته عععع

السعععس  لععد   رلايا معععا للعع وعار  الخارجيععة لم يكيعععة وكعع لل ال ريوانيععة  حلععاالدععادي 

ا ب اعععععاد لععععع  باملوجعععععودي  ف  عععععا  وأومعععععاإرععععع  جيبعععععو   لوجعععععود مخعععععاو  أمتيعععععة حقيقيعععععة، 

عععد   اكعععا ال جماعععابلتعععواال وم
ّ
ال ضعععيي  لميععع  والقمععع  البولي ععع   ، ومععع  امل و ععع  أ  يول

إرعع  ال وععّ   بععدور  تععيقود  ، و ععو مععااللععبا  ر بععة رن قععا  معع  جالد  عع  جمالععة لععد  

كعععععععة اللعععععععبا  املجا عععععععدي   عععععععد تعععععععتجة فععععععع  تجتيعععععععد  عععععععبا  السكععععععع   والقبلععععععع ، كمعععععععا أّ  ح  

جيبعععععوتيح  للقيعععععا  بألمعععععال إر ابيعععععة ضعععععد القعععععواب لجت يعععععة واملصعععععالة الد وميعععععة، و ععععع ا 

  41.   صادية ويقّوض رت ق ار الهّ  تي د  بدور  إر  كارثة ا

وم  جهعة أتع   فعإ  تكع ار  اع ض الع ئيس   :واححماٌ الطلوط الطُاضُة الهشاشة   ف2ل

 لاععععد  مبا عععع   لملعععع  السيا عععع   الدععععار  رعمعععع
 
 لك ععععر تععععت  ، يضععععو   كلحععععرا

 
اب صععععدية ن عععع ا

 معا ي عو  ونود م ض  مجهول لللعاق، رتابي  وربما  هور ، 
 
 م عا  وجعود  وكلحعرا

 
أيضعا

 ، لع ا فععإ  اح ماليعة حععدوي
 
فع  أ  و ععا ،  عو أمعع  وارد فع  الععبالد ، فع ا  تيا عع    مجهعو 

الععع ئيس دّمععع  الت عععا   تامعععة وأ الجيبوتيعععة،  بدايعععة ر، يعععار للدولعععة ععع ا  عععو  عععد ي عععو  و 

                                                 
40
)  /http://mugtama.comـىـ ِغٍىخ اٌّغزّىع ـىـ عٍىٝ اٌىشاثؾ :  لىشايح فىٟ اٌّشىٙذ اٌغ١بعىٟ ٚاألِٕىٟ ثغ١جىٛرٟعجبدح اٌغى١ذ ـىـ أظش :  

 ثزظشف (
41
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (  

http://mugtama.com/
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امل تسععععععا  ، وعرد الخالفعععععععاب بعععععععح  م تسعععععععاب الدولععععععة الهلعععععععة، فمععععععع  الصعععععععاوبة بم عععععععا  

ر  دال إر    يقة للمية ملع ل السع ا  ال ئا ع   فع  حالعة  ع ور ، و تعا مكمع  الخوع  فع  

عععععععع  يوجععععععععد معععععععع  حابعععععععع   عععععععع كال مملاكسععععععععو  
ّ
املسعععععععع قب  لميعععععععع  والسيا عععععععع   فعععععععع  البلععععععععد، رن

وم تافسعععععو   حعععععر را عععععدي  تياتعععععيا، واملجمولعععععة لمتيعععععة املحيوعععععة بععععع  وهععععع  مععععع   بيل ععععع  

 
 
ورتعععع م اد ب  مهعععع  لول  ععععو الدسععععاظ للعععع  امل اتععععق ورم يععععاعا، القعععع يبح  متعععع  يسععععبا

 42م ا

 معععععععا يتعععععععردد لععععععع  جيبعععععععو   أ، عععععععا مسععععععع ق   و،ايعععععععد  لععععععع   الػرررررررزق الؿالرررررررب مهرررررررددات ف3ل
 
: كلحعععععععرا

معععععع  ت كععععععد أ  ال واعنععععععاب الا  يععععععة فعععععع  الععععععدات  الصعععععع الاب الا  يععععععة ،  ولكعععععع  حقيقععععععة ل 

الجيبععو   ، هعع  أحععد مهععدداب لمعع  فعع  الععبالد ، تامععة معع  ن ععا  تيا عع     يجيععد تععو  

يقععععو  الت ععععا  السيا عععع   فعععع  جيبععععو   للعععع  اتعععع  لار لتصعععع  ال اامعععع  بالاصععععا     حيععععل " 

  عععو الاتصععع  الايسعععو 
 
ممعععا ،     ععوم  واحعععد بالسعععلوة والثعععرو  والقععع ار فععع  الدولععة وتحديعععدا

 اعج  شال    ، و و لم  أد  إر  ماانا  ك  القومياب املوجود  ولل  رأتها الاس  
 
دومعا

، إ ا مععععععا ت يععععععأب لتععععععبا  لعععععع لل ، ثعععععع  إ  رم ععععععداداب  ن ساضعععععععة وحمعععععع  السععععععاللللعععععع  ر 

الا  يععة الس ليععة لهعع ي  الاتصعع ي  ، تععارب جيبععو     وبال حديععد فعع  الصععومال وأثيوبيععا 

الاي ععع ف ، وأثيوبيعععا وإرت يعععا بالنسعععبة لقبائععع  الاسععع  ، يتععع ر دومعععا بمخعععا   بالنسعععبة لقبائععع  

أمتية مح ملة بقو  ، يمك  أ  تح كها م الاب متوقة الق   لف يق  ، كمعا أنع  ر ع  

، إ  أ   تالعل تعيو    بليعة ليسعوية املمحزاب امللتركة الت  تجمع  الايسعويو  والاسع  

 43" وإضاا  القو  لت   ف  الت ا  الجيبو   لملا لل  ت مي  

يرررري ف4ل يجالهععععا ملو عععع  الجيوتيا عععع   لجيبععععو   : ا مهررررددات املوكررررؼ الجؿزافرررري والوجررررود ألامٍز

تعععع حك  فعععع  مععععدات  البحعععع  لحمعععع  إ   ا  ععععر هعععع  حارتععععة القععععواب الجتوبيععععة للبحعععع  لحمعععع  

 التعع  القع   لف يقعع   ، كمععا أ، ععا ضععم  متوقععة وبعا  املتععد 
 
  امععا

 
 اتععتراتيجيا

 
تملعع  باععدا

  وا   السيو   للع  املمع اب املائيعة الديويعة إضعافة إرع  إ، عا معدت   عا  رف يقيعا مع  م

جهععععة اللعععع ال ، ويايععععد معععع  أ ميععععة املتوقععععة ارتبا هععععا بععععالبح  لحمعععع  و تععععا  السععععورس بمععععا 

ي حكمعععععا  بععع  فيمعععا ي الععع  بال جععععععار  الخارجيعععة ، إضعععافة إرععع  أ  البحععع  لحمععع  يقععع  لتعععد 

اب وتوع  لليع  للع   دول تمتعافس العدول الا لع  فع  السعيو   متوقة ال قعال ثعالي  عار 

، وكعع  تلععل  لل  ععا حتععف تعع مك  معع  تععأمح  مصععالدها السياتععية ور  صععادية والاسععك ية

 ، تحععععا ضعععع وط أمتيععععة   حصعععع  لهععععا ، تعععع تب  جمياهععععا 
 
رل بععععاراب تضعععع  جيبععععو   دائمععععا

                                                 
42
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (   
43
أظش : س٠ُ ِؾّذ ِٛعٝ ــ ِغزمجً اٌعةلبد اٌغٛدا١ٔخ اٌغ١جٛر١خ فٟ ظً ِٙذداد األِٓ اإلل١ٍّٟ ــ ٚسلخ ثؾض١خ ِمذِخ ٌّؤرّش ِغىزمجً   

اٌعةلىىىىىىىىىىىىىىىبد اٌغىىىىىىىىىىىىىىىٛدا١ٔخ األفش٠م١ىىىىىىىىىىىىىىىخ ثبٌغّع١ىىىىىىىىىىىىىىىخ اٌغىىىىىىىىىىىىىىىٛدا١ٔخ ٌٍعٍىىىىىىىىىىىىىىىَٛ اٌغ١بعىىىىىىىىىىىىىىى١خ ـىىىىىىىىىىىىىىىـ عٍىىىىىىىىىىىىىىىٝ اٌىىىىىىىىىىىىىىىشاثؾ : 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300

:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74   ) ثزظشف ( 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74


 19 

ركعععع  فعععع  جيبععععو   أحععععد ورا  ععععر الوجععععود لمح 44بمو عععع   عععع   الدولععععة ومععععا يمللعععع  معععع  أ ميععععة.

و بععععال    معععع  الوجععععود الس ي عععع     مهععععدداب لمعععع  لا ليلعععع  فعععع  متوقععععة القعععع   لف يقعععع ،

املكلععععل م ععععا إ  إ، ععععا  ا  ععععر دولععععة مواجهععععة فعععع  الدعععع   للعععع  لار ععععا  ، و ا  ععععر هعععع  القالععععد  

لمحركيععة الاسعععك ية الوحيععد  جتعععو  ال ععد ال "  العععد  ملونيععة " ، وهععع  محوععة رئيسعععية 

 باإضعافة إرع  موجععة الامالعة متقواععة الت حعرللقعواب ل 
 
 وجععوا

 
 وبحع ا

 
وراععد  45. محركيعة بعع ا

  الوجود رمحرك  ف  جيبعو   ، أحد أ دا   القواب البح ية ف  املحي  الهتد  تجميد 

حتعععععف يمكععععع  ممارتعععععة ال عععععدت  فععععع   عععععئو  أف يقيعععععا وتاويعععععد ل ععععع ا  امل صعععععارلة املحليعععععة 

ل وتعع  بين عععا فععع  مقابععع  الدصععول للععع  القوالعععد البح يعععة تعععيدة ل أليم عععا ثععع  اول  باإثععار 

الوجود لمحركع  فع  جيبعو    عو جعال مع  أ ععععدا  القععععياد  لمحركيععة ، كما أ   املسه دفة

امل مللععععة فعععع  محاربععععة التسععععو  الصععععيي  امل تععععام  فعععع  القععععار  لف يقيععععة   رف يقعععععععيا " أف ي ععععو "

ف يقعععع  وبال ععار  ال حععععععك  فعع  القععععار  لف يقيععة لععع  وتععأمح  الومععععول إرعع  حقععععععول الععتس  ل 

 أ  "   46.  يعععععع  القععععع   لف يقععع 
 
جيبعععو   تضععع  مايعععار املععع دود ر  صعععاد  ويبعععدو وانعععدا

  ، ور ععععع  معععععا تبديععععع  السعععععلواب مععععع الاسعععععك ية للععععع  أراضععععع  ا  أو  مقابععععع  تعععععأجحر القوالعععععد

مايععععد معععع  ال حسععععق والدعععع   ريععععة إ  أنعععع  ي لسهععععا كلحععععرا ب   سععععهيالب فعععع   عععع ا املوضععععود ،

مخععا   مساجئععة، ر  القوالعععد الاسععك ية ولعععو التزمععا بالعععدفاد لعع  جيبعععو  ، فهعع  أيضعععا 

دفالعععععععا لععععععع  نسعععععععو  موا ععععععع   ابلعععععععة لال ععععععع اال، وبمايعععععععف اح ماليعععععععة ال عععععععدتالب الاسعععععععك ية 

 47" املواجهة م  دات  جيبو   حين ا ت دار ومصالة دولها و 

جيبععو   ، أ  الععبالد تقععل للعع  حافععة الخوعع  لميعع  ، بسعع ق القععول فعع  الوضعع  لميعع  ال وخالصررة

ت حيععععععق الت ععععععا  السيا عععععع   فعععععع  الععععععبالد بسعععععع   البععععععا  للعععععع  مصعععععع الي  ل أتععععععيس وإيلععععععال القوالععععععد 

 متععععع  أ   ععععع ا يخعععععد  ر  صعععععاد القعععععوم  ، بيتمعععععا الدقيقعععععة هععععع  أ   ععععع ا العععععتس  
 
الاسعععععك ية ، ظتعععععا

 ععععا إرعععع  ا عععع اال معععع الاب  احتععععة بععععح  الخععععا  ل والت عععع   القامعععع   ، يمكن ععععا أ  تعععع د  فعععع  أ  و 

القعو  الك عر  مععاحبة  ع   القوالععد الاسعك ية ، لمع  العع   شايع  أ  جيبععو   يمكع  أ  ت حععول 

إرعع  بععع ر  مععع اد لعععالل     وجهعععة لسعععك ية ، ربمعععا يعع د  فععع  باعععع م احلععع  إرععع  لا احعععة بالت عععا  

تاتعععع  الصعععدا  معععع  السيا ععع   الدععععار  ، تامعععة معععع  معععا يمباعععع  الععع ئيس الدععععار  مععع  نسعععع  تيا ععع   أ

 فعععععععع  املاارضععععععععة معععععععع  جهععععععععة ، وفعععععععع  ت مععععععععي  باععععععععع امل ونععععععععاب القبليععععععععة 
 
الععععععععدات  الصععععععععومار  ممععععععععلال

ورج ماليعععععة مععععع  جهعععععة أتععععع   . باإضعععععافة للاديعععععد مععععع  الاوامععععع  الداتليعععععة والتععععع  تهععععع ل الوضععععع  

 ما . 
 
 الداتل  لالنسجار يوما

                                                 
44
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (   
45
 ظذس اٌغبثك ٔفغٗ .اٌّ 
46
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (   
47
ــ رمش٠ش ِٕشٛس ثّٛلىع لٕىبح اٌاىذ اٌز١ٍفض١ٔٛ٠ىخ عٍىٝ اٌىشاثؾ :  ع١جٛرٟ.. ِؾبٌٚخ ٌٍّشٚس ا٢ِٓ فٛق أٌابَ إٌّطمخأظش : فزؾٟ خطبة ــ  

http://alghad.tv/ ٛس ) ثزظشف ( ، ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزو 

http://alghad.tv/
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 ( الػالكات الدولُة وإلاكلُمُة  لجمهورٍة جُبوجي  3) 
لررررري غلرررررى املطرررررحوى إلاكلُمررررري والررررردولي  ررررري املنطلرررررة ألاهثررررر  جػح ررررر   منطلرررررة اللرررررزن ألارٍز

 في الػالكات الدولُرة ، لرذلً 
ً
 وشزاهة وثؤرل ا

ً
ثحرز  ألرزاك غدًردت دولُرة واكلُمُرة انحػاشا

ن بيطرررربة للمرررررروكؼ املحملررررخ الرررررذي ثحمحرررررررؼ ، وبالحررررالي ررررر هررررذه املنطلررررةدٌو   اغلررررى ثورُررررم غالكابقرررر

 ؼ دولررة جُبرروجي ثورُررم الػالكررات مرر
ً
 مهمررا

ً
ٌػررد بالنطرربة ليررل لررزك مهررح   قررذه املنطلررة ، أمررزا

 ملرررا ثحمحرررؼ بررر  هرررذه الررربالد مرررن أهمُرررة اضرررخ اثُ ُة وجُوضاضرررُة ث ررردم مصرررالح 
ً
 ، نظرررزا

ً
وحُوٍررا

وأهررررداك الطررررامػلن . وبصررررنة غامررررة ًمىررررن رصررررد أهرررر  مالمررررح الػالكررررات الدولُررررة وإلاكلُمُررررة 

 :لدولة جُبوجي ، في النلاط الحالُة 

 غضوٍات دولُة واكلُمُة : أوالً : 

جيبععععو   لضععععو فالعععع  وملععععار  فعععع  الاديععععد معععع  املت مععععاب الدوليععععة ولا ليميععععة ، وهعععع   :  

ععععععععععع  AfDB مصععععععععع   ال تميعععععععععة لاف يقععععععععع  ععععععععععع  ACP دول أف يقيععععععععا والبحععععععععع  ال عععععععععاري   واملحعععععععععي  الهعععععععععاد 

عععععععع  AMF الا ،عععععع  مععععععتدوال التقععععععد عععععععع  AFESD الصععععععتدوال الا ،عععععع  لينمععععععال ر  صععععععاد  ورج مععععععا   

ععع مت معة  COMESA السوال امللتركة للع ال أف يقيعا والجتعو  لف يقع   عع  AU رتحاد لاف يق    

البتعععععععععععل العععععععععععدور  لييلعععععععععععال  ععععععععععععع  G-77 ععععععععععععع مجمولعععععععععععة السعععععععععععب  والسعععععععععععباح  FAO ل  يعععععععععععة والارالعععععععععععة

لحمع  والهعالل ععع الد كعة الدوليعة للصعليق  ICAO مت مة الوحرا  املدي  العدور  عع  IBRD وال امحر

الصعععععتدوال  ععععععع  IDB البتعععععل لاتعععععالم  لل تميعععععة ععععععع  IDA امل تسعععععة الدوليعععععة لل تميعععععة ععععععع  ICRM لحمععععع 

عععععععع رتحععععععاد الععععععدور  لجمايععععععاب   IFC عععععععع امل تسععععععة املاليععععععة الدوليععععععة IFAD الععععععدور  لل تميععععععة الاراليععععععة

عععععع  IGAD اتيععععة بال تميععععةالهيئععععة الد وميععععة الدوليععععة امل  عععععع  IFRCS الصععععليق لحمعععع  والهععععالل لحمعععع 

ععععععع  IMO ععععععع املت معععععة البح يعععععة الدوليعععععة IMF ععععععع معععععتدوال التقعععععد العععععدور  ILO مت معععععة الامععععع  الدوليعععععة

رتحعاد  ععع  IOC اليجتعة لوملبيعة الدوليعة ععع  Interpol املت مة الدولية للل  ة الجتائية للانتربولف

ععععع  LAS ععععع جاماعععة العععدول الا بيعععة ITUC الرتحعععاد العععدور  لتقابعععاب الامععع ععععع  ITU العععدور  لالتصعععا ب

بالععععععععة لمععععععع  امل حعععععععد  لالتععععععع س ال فععععععع  ال ععععععععد ال  ععععععععع  MIGA الوكالعععععععة الدوليعععععععة لضعععععععما  رتعععععععملمار

عععععع املت معععععة  OIC عععععع مت مععععة املعععع تم  لاتععععالم  NAM ح كععععة لععععد  رنحيععععاع  عععععع  MINURSO ال  بيععععة

عععع مت معععة  OPCW تععيدة الكيميائيعععةمت معععة ح عع  ل  عععع  OIF الدوليععة للبلععدا  التا قعععة بالس يسععية

مت معععة لمععع  امل حعععد   ععععع  UNCTAD ععععع مععع تم  لمععع  امل حعععد  لل جعععار  وال تميعععة UN لمععع  امل حعععد 

عععععععععععععععع مسوضععععععععععععععية لمعععععععععععععع  امل حععععععععععععععد  للعععععععععععععع و   UNESCO للتربيععععععععععععععة والالعععععععععععععع  واللقافععععععععععععععة لاليويسعععععععععععععع وف

ععععععع مت معععععة  UNIDO فععععععع مت معععععة لمععععع  امل حعععععد  لل تميعععععة الصعععععتالية لاليونيعععععدو UNHCR الالجئعععععح 

عععع  WCO عععع مت مععة الجمععار  الاامليععة UPU رتحععاد ال ريععد  الاععالل  عععع  UNWTO السععياحة الاامليععة

عععععع املت مععععة الااملّيععععة  WHO مت مععععة ال ععععدة الاامليععععة عععععع  WFTU رتحععععاد الاععععالل  لتقابععععاب الامععععال 
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، ومت معععععععععة ال جعععععععععار   WMO املت معععععععععة الاامليعععععععععة ل رمعععععععععاد الجويعععععععععة ععععععععععع  WIPO للِملكّيعععععععععة السك ّيعععععععععة

. WTO الااملية
48 

 : 
ً
 مالمح الطُاضة الخارجُة  : رانُا

تجمععع  جمهوريعععة جيبعععو   بعععاملج م  العععدور  لعععد  تحالسعععاب تياتعععية ولسعععك ية وأمتيعععة ، 

تععععدت  ما مهععععا ضععععم  دائعععع   الدعععع   للعععع  لار ععععا  معععع   بعععع  املج معععع  الععععدور  ، وضععععم  السوائععععد 

حيععععل يوجععععد تحععععالل جيبععععو   معععع  القععععواب الو يععععاب ر  صععععادية ولمتيععععة لجمهوريععععة جيبععععو     

 معععع  اليابععععا  والصععععح  ، وما عععع  تحالسععععاب 
 
امل حععععد  لم يكيععععة وف يسععععا وأملانيععععا وأتععععبانيا ، ومعععع ت ا

جيبو   م  الاال  أ لم ا    مب ة لسك ية م  تالل الترحيق بإيلال  والد داتع  أراضع  ا ، 

لع  ال اعاو  الاسعك   ، و لعل فيمعا ي الع   كما أن  يوجد  ااو  مخاب ا   ك لل   يقع  أ ميعة

وت اعا ى جيبععو     49بالاديعد مع  امللسععاب لمتيعة واملخاب اتيععة امل القعة بمتوقععة القع   لف يقعع  .

 والتععععع   فعععع   ي ليعععععة الت ععععا  الععععدور  الجديععععدالاميقععععة التععععع  توعععع أ بععععإ  اد  ال حععععو ببسالليععععة ، معععع  

ومعععععع  ثعععععع  تلاععععععق ة والاوملععععععة وتح يعععععع  لتععععععواال،  عععععع له ا  ضععععععايا ال  انععععععاب رتععععععتراتيجية امل ضععععععارب

 م  ول  ا ب لل ال حو ب ، 
 
 انوال ا

 
 م ث ا

 
 50.ف   اايا السال  لا ليل  والدور جيبو   دورا

 : 
ً
 مالمح الػالكات إلاكلُمُة والشزق أوضطُة :  رالثا

محيوهععععععا لاف يقعععععع  للعععععع  ت ععععععوي  لال ععععععاب حميمععععععة معععععع  كافععععععة م ونععععععاب جيبععععععو   ح مععععععا 

 سعععععمتد للععععع  ال سعععععا   و اميععععع  روابععععع  لاتعععععال والصعععععدا ة، وهععععع  لال عععععاب ، تعععععالم  والا ،ععععع  ولا 

بجيبعو   لال عاب ثتائيعة  ت بوهعاوتساي  القوات  واملصالة امللتركة م  اللعاو  والبلعدا  التع  

تبععععاد تياتععععة دبلوماتععععية فّاالععععة تحععععافن للعععع  تععععواع  املتوقععععة اانسعععع دب بكمععععا وروابعععع  تاريخيععععة، 

ار فيعععع ، وتععععدف  نحععععو  اايععععا ال سععععا   وإ ععععالة  ععععي  السععععل  وثقافععععة الدععععوار وت  عععع  لمعععع  ورتعععع ق  

 ، و لل لل  التحو ال ار  :  وت تي  ال ااو  وال بادل ل حقي  ال  ام  لا ليل 

  ُم  جمي  دول الخلي  أكثر مع  مم عاع  و لعهد باتع م ار  لال اب جيبو  ع :  دٌو الخل

دول الخلعععععي  إتعععععهاماب ملموتعععععة فععععع  لععععع تامعععععة وأ  توعععععورا ميدوظعععععا فععععع  كافعععععة الجوانعععععق،

 ا  ععر مجلععس ال اععاو  الخليمعع  ، كمععا أ  جيبععو   لمليععة ال تميععة التعع   لععهد ا جيبععو   

 شامعع  الت ععا  السيا عع   أ عع  آلاليععاب لا ليميععة الساللععة فعع  املتوقععة، 
 
للعع   اايععا وحاليععا

اعاب ال ااو  بح  جيبو   ودول مجلس الخلعي  أكثعر ممعا هع  لليع  مع  تعالل تقعدي  ام يع

تامععععة للمسععععملم ي  الخليجععععح  و سععععهي  لاجعععع الاب لهعععع ، بحيععععل  لععععهد جيبععععو   تععععدف  

 2015املا ععع   وكانعععا بعععداياب الاعععا    51.رتعععملمار الخليمععع  الععع   بعععدأ متععع  و عععا مبكععع 
                                                 

48
أظىىىىىش : عّٙٛس٠ىىىىىىخ ع١جىىىىىىٛرٟ ـىىىىىىـ إٌظىىىىىىبَ اٌغ١بعىىىىىىٟ ـىىىىىىـ ِٛعىىىىىٛعخ ِمبرىىىىىىً ِىىىىىىٓ اٌظىىىىىىؾشاي اإلٌىزش١ٔٚىىىىىىخ ـىىىىىىـ عٍىىىىىىٝ اٌىىىىىىشاثؾ :  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec04.doc_cvt.htm  ) ثزظشف ( 
49
 /http://www.aljazeera.netــ ٍِخض ؽىٛاسٞ ٌمٕىبح اٌغض٠ىشح عٍىٝ اٌىشاثؾ :  إعّبع١ً ع١ٍٟ.. اٌغ١بعخ اٌخبسع١خ ٌغ١جٛرٟأظش :  

 ، ِع اٌجؾش ثبٌعٕٛاْ اٌّزوٛس ) ثزظشف ( 
50
ئ١ظ اٌغ١جىىىىىىىىىىىىىىٛرٟ ـىىىىىىىىىىىىىىـ ِٛلىىىىىىىىىىىىىىع إعىىىىىىىىىىىىىىةَ ٠ٚىىىىىىىىىىىىىىت ـىىىىىىىىىىىىىىـ عٍىىىىىىىىىىىىىىٝ اٌىىىىىىىىىىىىىىشاثؾ : أظىىىىىىىىىىىىىىش : ؽىىىىىىىىىىىىىىٛاس ِىىىىىىىىىىىىىىع اٌىىىىىىىىىىىىىىش 

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169  ) ثزظشف ( 
51
 .  اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (  

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec04.doc_cvt.htm
http://www.aljazeera.net/
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169
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 د  هدب إلال  متدوال أبوظ   لل تمية، اململو  لد ومة أبوظ  ، ل  تو يع  مع ك   

مليعو   183.5اب إر  جيبو   تبلو  يمه عا أكثعر مع  تسا   بلأ  متحة تقدمها دولة لامار 

وأونععة الصععتدوال حين ععا، أ   عع   املتحععة ت خصعع  ،  مليععو  دو رف 50در عع  إمععارا   ل

ل مويعععععع  لععععععدد معععععع  امللععععععارر  ال تمويععععععة، تععععععي   تحديععععععد ا ورتسععععععاال لل  ععععععا بال اععععععاو  معععععع  

 ح ومععة جيبععو 
 
 عع    مععد  تمععس تععتواب، للعع “إرعع  أ  املتحععة ت صعع   للعع     ملععحرا

  36.7دفاععععاب 
 
كععععا  ، و  ”مليععععو  در عععع  إمععععارا    أ  مععععا شاععععادل للعععع   ماليععععح  دو ر تععععتويا

عععع  فععع  لعععا  
ّ
معععع ك   تسعععا   معععع  جمهوريعععة جيبععععو    2012معععتدوال أبعععوظ   لل تميععععة  عععد و 

مليعععو  در ععع   26لعععدل  تايتعععة الدولعععة، ب خصعععي  متحعععة بل عععا  يمه عععا لاجماليعععة نحعععو 

ومعععع  جهععععة مماثلععععة ،  ععععهدب آلاونععععة لتحععععر   اععععاو    52ف  .  رمليععععو  دو   7.07إمععععارا   ل

يلعاط مع  تعالل  اايا رتملماراب امللتركة، جيبو   م  اململكة الا بية الساودية ، ل

الصععععتدوال السععععاود  لل تميععععة ودور  فعععع  تمويعععع  الصععععادراب الو تيععععة وعيععععاد  سجمهععععا فعععع  

، حعععععز  م موللععععع  وجععععع  الخصعععععو  تععععع تب  جيبعععععو   مععععع  دولعععععة  وععععع  باال عععععاب  53.جيبعععععو  

حيعل بع ع العدور بارت  ف  الستواب لتحعر ، ،  هدب نقلة كبحر  ف  مخ لل املجا ب 

 
 
الجهعععود وتامعععة لمليعععة رتععع ق ار والسعععال  فععع  القععع   لاف يقععع ،  اايعععا فععع  القوععع    ويعععا

 الجهععود القو يععة التععع  مت ععر الدوحععة لدعع  لعمعععة فعع  إ لععي  دارفععور، و  االتعع  يقععو  م عع
 
أيضععا

 54.  حر ف  إ، ال الخال  الجيبو   ع لاريتر  كبكا  لها دور 

 الدضععععار  لال ععععة تاريخيععععة متعععع  ظهععععور لاال ععععة السععععودانية الجيبوتيععععة :   اععععد ا الطررررودان

 فعع  و لععهد  ع   الاال ععة فعع  امل حلعة الداليععة لايسعانية فعع  تععواح  البحع  لحمعع  ، 
 
توععورا

، و بلهعا  2001لاعا  متع  اويع تب  البلعدا  باتسا يعة  اعاو  لسعك   ب ، مخ لل املجا  

 مععا تمبععادل   1999 اععاو  وتنسععي  أميعع  كبحععر متعع  الاععا  
 
 يععاداب لجهععا  لمتيععة ، ودائمععا

معععععع ك   تسعععععععا   أ  البلععععععدي  بين مععععععا ، كمععععععا  بلعععععع   دور  وم كعععععع ر فعععععع  البلععععععدي  الايععععععاراب 

تبععادل املجعع مح  وتبععادل ، يعع   بموجم ععا  2002متعع  الاععا  بععح   يععاداب اللعع  ة ملععتركة 

 تععع   55معععاب فععع  إ عععار اللععع  ة الا بيعععة ولنتربعععول املالو 
 
ال و يععع  للععع  ثالثعععة للععع   ومععع ت ا

تسعا ي ح  فعع  مجععال ال اععاو  القضعاةى وت  يععة  عع و  املعع أ  ا ععملا بععح  البلععدي  ، وثيقعة 

وتععععا معععع ك اب تسععععا   فعععع  مجععععال الامعععع  واملتععععا   ولتععععواال الدعععع   واللعععع و  الدينيععععة 

                                                 
52
أظش : عجذهللا ثٍعجبط ـ إعىّبع١ً عّىش ع١ٍىٗ ٚس٘ىبْ ع١جىٛرٟ عٍىٝ اٌمىذَ اٌظى١ٕ١خ فىٟ ثىبة إٌّىذة ـىـ رؾ١ٍىً ِٕشىٛس ثظىؾ١فخ اٌعىشة  

 . http://www.alarab.co.uk/?id=70308إٌٍذ١ٔخ عٍٝ اٌشاثؾ : 
53
 ف ( . اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظش 
54
أظىىىىىىىىىىىىىىش : ؽىىىىىىىىىىىىىىٛاس ِىىىىىىىىىىىىىىع اٌىىىىىىىىىىىىىىشئ١ظ اٌغ١جىىىىىىىىىىىىىىٛرٟ ـىىىىىىىىىىىىىىـ ِٛلىىىىىىىىىىىىىىع إعىىىىىىىىىىىىىىةَ ٠ٚىىىىىىىىىىىىىىت ـىىىىىىىىىىىىىىـ عٍىىىىىىىىىىىىىىٝ اٌىىىىىىىىىىىىىىشاثؾ :  

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169 ) ثزظشف ( 
55
ش : س٠ُ ِؾّذ ِٛعٝ ــ ِغزمجً اٌعةلبد اٌغٛدا١ٔخ اٌغ١جٛر١خ فٟ ظً ِٙذداد األِٓ اإلل١ٍّٟ ــ ٚسلخ ثؾض١خ ِمذِىخ ٌّىؤرّش ِغىزمجً أظ 

اٌعةلىىىىىىىىىىىىىىىبد اٌغىىىىىىىىىىىىىىىٛدا١ٔخ األفش٠م١ىىىىىىىىىىىىىىىخ ثبٌغّع١ىىىىىىىىىىىىىىىخ اٌغىىىىىىىىىىىىىىىٛدا١ٔخ ٌٍعٍىىىىىىىىىىىىىىىَٛ اٌغ١بعىىىىىىىىىىىىىىى١خ ـىىىىىىىىىىىىىىىـ عٍىىىىىىىىىىىىىىىٝ اٌىىىىىىىىىىىىىىىشاثؾ : 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300

:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74  ) ثزظشف ( 

http://www.alarab.co.uk/?id=70308
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74
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وتمسععة بع ام  تتسي يععة فع  مجععال الارالععة ،    ولو عا  والسععياحة ومجعال التقعع  البحع

 56. وال ااو  اللقاف  واملجال الادر  واملالوماتية وال ااو  بح  وعار ى تارجية البلدي 

 ت كعاب للع  مبعدأ حسع  الجعوار " تياتعة :  درجا جيبو   لل  اتباد  ضُاضات الجوار

ل تجععار  معع  دول ورب اععاد لعع  ال ععدت  فعع   عع و  آلاتعع ي ، وتلعع  خليععاب  اععاو  وتبععاد

، معع  الجميعع   ورتعع ساد  معع  ال قععار  الج  افعع  فعع   اايععا ال  امعع  ر  صععاد  ، الجععوار 

التععععع   لعععععهد الاال عععععاب ماهعععععا باعععععع لعمعععععاب مععععع  حعععععح   تععععع  ، كمعععععا أ  باتععععع ثتال إريتريعععععا 

و عععائ    إ  يععع تب  البلعععدا  بحععع سن باال عععاب  اب تصومعععية مععع  الصعععومال جيبعععو   ت

لععععدل  الصععععومال أ  جهععععد   ا   تععععدت   كعععع  ل عععع ا  فعععع  جيبععععو  ، لععععاج ماليععععة لميقععععة 

، ومععععععععععع  ثععععععععععع  ت وامععععععععععع  جهعععععععععععود جيبعععععععععععو   ليد حعععععععععععر  الدوليعععععععععععة   والصعععععععععععوماليح  وإلعععععععععععادت  

اتععع م ار لعمعععة  صعععو  ، تامعععة وأ  الوضععع  فععع  الصعععومال أولويعععة  الدبلوماتعععية إلوعععال

املسععععع ويح    فعععع  متوقعععععة القعععع   لاف يقععععع  للععععلمععععع  ورتعععع ق ار للععععع     ععععدد الصعععععومال فعععع 

 وإيجابيععععة،و  ادئععععة ف اععععد  ومعععع  جهععععة لال ععععاب جيبععععو   معععع  أثيوبيععععا ، لا ليلعععع  والععععدور ، 

 ف  مجال ال ااو  ال جار  
 
 57.وال  ام  لا ليل  لهد م  و ا  ت  توورا

ومعععع  وا ععععع  تعععععأمالب  عععع   الدراتعععععة ، فععععع   بياععععة الاال عععععاب التععععع  ت  تا ععععا جمهوريعععععة جيبعععععو   للععععع  

الععععدور  ، نجععععد أنعععع  ر عععع  كععععو   عععع   الاال ععععاب إيجابيععععة وفااليععععة فعععع   عععع لها املسعععع ويح  لا ليلعععع  و 

ال ا   للايا  ، إ  أ  جو       الاال ة مبي  ل تل للع  فلسعسة رتع قوال بعالقو  ال  بيعة 

 أ  جيبععو   
 
معع  تععالل  والععد ا الاسععك ية امل واجععد  فعع  داتعع  الععبالد ، لمعع  العع   شايعع  ضععمتا

رتععععععتراتيجياب ال  بيععععععة الهادفععععععة إرعععععع  ال اللععععععق بمتوقععععععة القعععععع    سععععععا   فعععععع  دلعععععع  السياتععععععاب و

 لف يق  ، ب  بالقار  السم ال ك   . 

 ( ألاوضاع الاكحصادًة لجمهورٍة جُبوجي  4) 
دمُررررة، املزثبطررررة  ًلررروم النظررررام الاكحصرررادي فرررري جمهورٍررررة جُبررروجي، غلررررى أضرررراص ألايشرررطة الخ 

ررررررز   ررررررػها همنطلررررررة ث ررررررارت ح 
 
ػررررررد مُنررررررال ه بموكػهرررررا الاضررررررخ اثُ ي، ووض لرررررري ، َو ت فرررررري اللررررررزن ألارٍز

 للخررررررخود 
ً
ررررررده للمنطلررررررة، ونلطررررررة دولُررررررة لل ررررررحن البحررررررزي، ومزهررررررشا جُبرررررروجي ه بمثابررررررة  هثزانٍش

% مررن 70برالوكود، لررذلً رالصررادرات والررواردات مررن جاربقرا ارُوبُررا املحالررة بالُررابظ، ثمثررل 

رررررات لجُبررررروجي ، هرررررذا فررررري الوكرررررد الرررررذي ثنحلرررررز  رُررررر  جمهورٍرررررة  يشررررراط املُنرررررال ملحطرررررات الحاٍو

جُبرررررروجي الررررررى املصررررررادر الطبُػُررررررة والصررررررناغات، ولهررررررذا جػحمررررررد بشرررررريل  هبلرررررر  غلررررررى املطرررررراغدات 

الخارجُررة، لرردغ  ملررخان مرردروغابقا وثموٍررل مشررزوغابقا الحنموٍررة ، وثبلررف مػرردالت البطالررة، 

% مرررن املشررراول الى ررر ى فررري الررربالد ، ومرررؼ  لرررً، ال ًمثرررل الح رررخ  مشررريلة لررردى 60ال ررري ثمثرررل 

                                                 
56
ــ  طؾ١فخ اٌشاوٛثخ اٌغىٛدا١ٔخ عٍىٝ  خ اٌّشزشوخٚص١مخ رعبْٚ فٟ خزبَ أعّبي اٌٍغٕخ اٌٛصاس٠ 13اٌغٛداْ ٚع١جٛرٟ ٠ٛلعبْ عٍٝ أظش :  

 ) ثزظشف (  http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-144436.htmاٌشاثؾ : 
57
: أظىىىىىىىىىىىىىىش : ؽىىىىىىىىىىىىىىٛاس ِىىىىىىىىىىىىىىع اٌىىىىىىىىىىىىىىشئ١ظ اٌغ١جىىىىىىىىىىىىىىٛرٟ ـىىىىىىىىىىىىىىـ ِٛلىىىىىىىىىىىىىىع إعىىىىىىىىىىىىىىةَ ٠ٚىىىىىىىىىىىىىىت ـىىىىىىىىىىىىىىـ عٍىىىىىىىىىىىىىىٝ اٌىىىىىىىىىىىىىىشاثؾ  

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169 ) ثزظشف ( 

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-144436.htm
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169


 24 

يرررري ، ولىررررن رؾرررر  غرررردم ثررررؤرز الرررربالد  جُبرررروجي ؛   الرثبرررراط النزنررررً الجُبرررروجي بالرررردوالر ألامٍز
ً
نظررررزا

ررد   بررالزهود الاكحصررادي الػرراملي ، اال أن محوضرري دخررل النررزد راقررا ، ان نرر  بنطرربة ثٍش
ً
هثلرر ا

ن، 35غلرى  ررادت الطريانُة )جشرمل املهرراجٍز  للٍش
ً
%، نخُ رة الحرزوب ألاهلُررة فري املنطلرة ، وأًضرا

همرا أن اغحمراد جُبروجي غلرى وكرود الردًٌش املطرحورد لحولُرد الطاكرة الىهزبااُرة، والالجئلن( ، 

واغحمادهرررا غلرررى اضرررحل اد مػظررر  الطرررلؼ الؿذااُرررة، ً ػلهرررا غزضرررة لحللبرررات ألاضرررػار الػاملُرررة 

ومرررررن جهحررررر  ، ًحررررراٌو الرررررزاِظ الجُبررررروجي اضرررررماغُل جُلررررر  أن ًرررررزبي الاننحرررررا  الطُاسررررر ي  58.

والاكحصرررررادي باضرررررم ، وهرررررو ٌػح ررررر  أن جُبررررروجي مرررررن البلررررردان  ات الطررررروق الحرررررزت والاكحصررررراد 

 : ه نحررررن مررررن البلرررردان  ات الطُاضررررة املننححررررة. فرررري البلررررد ثوجررررد 
ً
املنحررررو  ؛ حُررررا ًررررزدد داامررررا

 لىننررا يػررايي أسمررة، ونزجررو البنررون الػزبُررة إلاضررالمُة بىث
ً
ارررة هررذه ألاًررام ، ونحررن يشررهد نمرروا

أن بقدأ ح ى يطحؤنف الخطروات الرى ألامرام ليري ن لرب الاضرخثمارات ألاجنةُرة املباشرزت فري هرذا 

مىن رصد مالمح وثطورات الاكحصاد في جُبوجي من خالٌ النلاط الحالُة :  59.”البلد  ٍو

 : اللطاغات في جُبوجي : 
ً
 أوال

 مععع  التعععات  املحلععع  3.8   سعععه  الارالعععة فععع  جيبعععو   ، تعععو  بنسعععبة   :شراغرررةكطررراع ال %

لاجمعععار ، وت ضعععم  باعععع م عععا   الارالعععة املايلعععية و عرالعععة باعععع أنعععواد ال معععور للععع  

مسعععاحاب ضععععيقة م ويععععة ، والارالععععة فععع  الععععبالد محععععدود  لل ايععععة نميجعععة لععععتقع امليععععا  فعععع  

تعععععه ال  املحلعععع  ومن ععععا  الومعععععا   و املتععععا   ال لويععععة، حيععععل تعععععارد باععععع املحامععععي  لال 

  معاارد  فع  الارا ع    ويتركعا النلعاط محعدود   الارالية  لرا     مساحة البية ، كما أ 

يلععاط الصعععيد    يععاالاملواشعع   ، بيتمععا   وت بيعععة والخضعع   السواكعع وحععدائ    العع   أهععجار 

  60 حر مس    .

 صععتالاب فعع  جيبععو   ت صععل :   فيمععا ي العع  بقوععاد الصععتالة   فععإ  الكطرراع الصررناغة

بصعع   سجمهععا وتقععو  للععع  مععتالة املععأكو ب وامللععع وباب، ولثععاي، وللبععا ، والعععورال، 

  الصععتالاب ال حويليععة يسععبة 
ّ
ومععواد البتععال، و ابئععة امليععا  واملصععتولاب الد فيععة. و لعع 

% معععع  التععععات  املحلعععع  لاجمعععععار . ومععععا يععععاال النلععععاط الارا عععع  ال قليعععععد  3.6تقععععّدر بحععععوار  

 تكععععا للعععع  ت بيععععة الديوانععععاب التعععع   ا  ععععر املصععععدر ال ئي عععع   ل جععععار  تعععع ا  ال يععععل. كعععع لل ي

شا  ععر الصععيد البحعع   أحععد القوالععاب ر  صععادية الوالععد  فعع  جيبععو   ، كمععا أ   تععا  

لعععععععععععععععدد مععععععععععععععع  الصعععععععععععععععتالاب الصععععععععععععععع حر  املقامعععععععععععععععة ومن عععععععععععععععا: معععععععععععععععتالة  اليعععععععععععععععق لتعععععععععععععععما  ، 

 61.صليحهاوت السس  والاوارال  وبتال   ال  ائية الصتالابو 

                                                 
58
ً ِىىٓ اٌظىىؾشاي اإلٌىزش١ٔٚىىخ ـ عٍىىٝ اٌىىشاثؾ : أظىىش : عّٙٛس٠ىىخ ع١جىىٛرٟ ـىىـ ث١بٔىىبد الزظىىبد٠خ ـىىـ إٌظىىبَ االلزظىىبدٞ ـىىـ ِٛعىىٛعخ ِمبرىى 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec05.doc_cvt.htm  . ) ثزظشف ( 
59
ع١ً عّىش ع١ٍىٗ ٚس٘ىبْ ع١جىٛرٟ عٍىٝ اٌمىذَ اٌظى١ٕ١خ فىٟ ثىبة إٌّىذة ـىـ رؾ١ٍىً ِٕشىٛس ثظىؾ١فخ اٌعىشة أظش : عجذهللا ثٍعجبط ـ إعىّب 

 .  http://www.alarab.co.uk/?id=70308إٌٍذ١ٔخ عٍٝ اٌشاثؾ : 
60
 ثؾض١خ ِٕشٛسح ثٍّه ٚٚسد ) ثزظشف ( . أظش : دساعخ عٓ اٌعةلخ اٌزغبس٠خ ث١ٓ ِظش ٚع١جٛرٟ ــ دساعخ  
61
 اٌّظذس اٌغبثك ٔفغٗ ) ثزظشف (   

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec05.doc_cvt.htm
http://www.alarab.co.uk/?id=70308
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 وللعععع  مسعععع و  القوععععاد املصعععع   ،  تععععا  إمععععالحاب ماليععععة تمععععا فعععع   اللطرررراع املصررررزفي  :

مجعععا ب لديعععد  ملععع  محاربعععة  سعععي  لمعععوال وامل اجاعععة وال  ابعععة للععع  الت عععا  املصععع ف  

، وتتو  الد ومعة كع لل  2002حيل ت  إمدار  انو  يحار   سي  لموال مت  لا   

 ل قعاري  البتعل لف يقع   رت اانة بم اجاة تارجية لل 
 
البتعل امل كعا  ، كمعا أنع   وفقعا

لل تميععععة فععععإ  القوععععاد املععععار  ي ععععألل معععع  ثععععالي بتععععو ، وتعععع ة م اتععععق معععع افة، و عععع ك ا  

لل عععأمح  بجانعععق لعععدد مععع  امل تسعععاب املاليعععة م تا يعععة الصععع  .، فععع  حعععح    عععيم  البت عععا  

% مع  85لوداةع  ويصعدرا  % م  ا95ال جاريا  ال اباا  للبتل ال جار  الس ي    لل   

 امععععععا الد ومععععععة بإيلععععععال مععععععتدوال لل تميععععععة ، لمسععععععهي  تمويعععععع   2001رئ مععععععا ، ،ومتعععععع  

مليععو  دو ر تقعععو   33  ال امللعع ولاب الصعع حر  ، ومعع  املقعع ر أ  تسععوال  محزانيععة الصععتدو 

% 25% من عععا فععع  حعععح  مععع  املقععع ر أ  يقعععو  القوعععاد الخعععا  ب مويععع  5الد ومعععة ب مويععع  

مععع  جعععانم   ألععع   ت عععرال و   62% .70سعععه  ال مويععع  الا ،ععع  ف  عععا بنسعععبة ومععع  املقععع ر أ  ش

 لععع معععتدوال التقعععد العععدور  ، فععع  أحعععدي تقعععاري    الصعععادر  لععع  ر  صعععاد الجيبعععو   " 

   عهد  معا وتامعة املصع ف ، القوعاد ضعالإعال    لقهع 
 
 القع وض فع  عيعاد  مع  مع ت ا

  ع ا ف  لولوياب م كدي  أن    ، م  املسا مح حقوال  لل  الاائد ف  وانخساض،  امل اثر 

 تواجع  التع  امللعكالب ملاالجعة الالعمعة ال عدابحر وال معاد املصع فية ال  ابعة  اايعا الصعدد

 للع  الدصعول  فع   أ  إرع  الصعتدوال  ت عرال شلعحر  لعل، للع  فضعال  ، و امل اثعر  البتعو 

 السعلواب توع  وتملع  .البتعو  لعدد ارتسعاد ر ع  محعدود    تعاال املاليعة الخعدماب

  لمع   ال مويع  وتوعوي  رئ معا  لضعما  معتدوال  إيلعال إرع  ال اميعة 
 
 جعدي ا

 
 توعورا

  اايعا أيضعا ي اعح   ، كمعا املعار رح عوال  اايا أج  م  بمتسي   ال عجي  ي اح  بالترحيق

 مع  جيبعو   اتع سادب  عد  ، و لار عا وتمويع  لمعوال  سع  ملواجهعة الالعمعة لدواب

 تعالل مع  ال تافسعية القعدر  ت حسع  أ  ُي و ع  ثع  ومع  .املعةال مجلعس بترتيعق لتع 

 63"   ال ل   املال رأا  وتووي  امل اف  ت لسة تخسيع

 رحعععععدي ال قعععععاري  الصعععععادر  لعععععا  :  كطررررراع الاضرررررخثمار 
 
لععععع   ععععع كة أكسعععععسورد  2016وفقعععععا

ل لمال ، فإ   واد رتملمار ف  جيبو   شلهد  سع   إيجابيعة  ع ا ا ارتسعاد رتعملمار 

جت عععععف املبا ععععع  للععععع  تلسيعععععة تحسعععععح  متعععععاا رتعععععملمار، وكععععع لل توعععععور البنيعععععة ال ح يعععععة ل 

مليعععار دو ر فععع   وعععاد التقععع   14لتاتعععية ، والتعععف  عععملا إيلعععالاب وملععع ولاب بقيمعععة 

ممعععععا تعععععا   فععععع  تقويعععععة الععععع واب  لا ليميعععععة ، لمععععع   الععععع   أد  إرععععع  ارتسعععععاد رتعععععملماراب 

لعععاب ر  صعععاد الكلععع  فععع  جيبعععو ى ، و اايعععا متعععاا لجت يعععة و عععمولها لايجعععا،ى كافعععة  وا

للمععال ، وتحويعع  جيبععو ى إرعع  وجهععة جا بععة للمسععملم ي ، و ععو مععا كععا  لعع  خثععار إيجابيععة 
                                                 

62
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بعععععارع  للععععع  القوالعععععاب ال ئيسعععععية ملععععع   وعععععاد لايلعععععالاب ، مععععع  ، عععععوض بعععععارع لال  صعععععاد 

عا توعواب القائ  لل  أيلعوة البنيعة ال ح يعة فع   عول العبالد ول ضعها والع   يقوع   أيض 

ا لل تعععال  تععع راة فععع  توعععوي  الععع واب  مععع  دول الجعععوار والقعععو  ر  صعععادية الاامليعععة ضعععمان 

 64.املس قبل 

 : الاكحصاد الػطىزي :  
ً
 رانُا

شاععد ر  صععاد    الوجهععة الاسعععك ية أحععد السععماب املمحعععز  لجمهوريععة جيبععو   فععع  دول 

مل  القوالد الاسعك ية مصعدر  
ُ
عا إياعاا ا  صعاد العبالد الصع حر الق   لاف يق    حيل " ت ا مهمًّ

ف، حيععل تخلعع  وفععوراب كبحععر  ليد ومععة، كمععا يح معع  أ  2014مليععار دو ر فعع  لععا   1.5الحجعع  ل 

توف  وظائل م ادد  للس ا  املحليح . و د بعدأب القعو  الدوليعة فع  إ امعة  والعد ا الاسعك ية 

بإيلعال  العد  لسعك ية أم يكيعة  2002ف  بداياب الاقد املا   ، حيل تمحا جيبو   ف  لعا  

ا لالتساال امل ر  بعح  الجعانبح  تحصع  للع  إيجعار تعتو  بتحعو  مليعو  دو ر  31لل  أراض  ا، و بق 

ا  ب  أ  ي ضالل إر   تعتواب  10مليو  دو ر م  تجديد رتسا يعة بين معا مع   أتع   لعع 63تتويًّ

مليعو  دو ر  33مليعو  دو ر و 30ا ، ولالو  لل   لل، تدف  ك  م  اليابا  وف يس2014ف  لا  

 65.لل  ال وار  مقاب   والد ما الاسك ية بالبالد "

 :  مئشزات الوضؼ املالي: 
ً
 رالثا

 ل ق ي  املجلس ال تسي   لصتدوال التقد الدور  الصادر  ف  اللعام  والالع ي  مع  
 
 بقا

 يععععة وم افعععع  املععععواي ل   فععععإ  جيبععععو   " توامعععع  اتععععتراتيجيه ا ل وععععوي  البنيععععة ال ح 2015دشسععععم ر 

لماععجي  التمععو السعع ر  والدععد معع  السقعع  ، و ععد اتعع م  التمععو ر  صععاد  بععوتحر  تعع راة فعع  لععا  

 والبوالعععة  2014
 
 بعععات  امللععع ولاب رتعععملمارية الك عععر  ،  حعععر أ  السقععع    يعععاال متملععع ا

 
معععدفولا

مععععة الدصععععول للعععع  مسعععع م   ، ولععععالو  للعععع   لععععل ، شلععععحر ارتسععععاد املديونيععععة الخارجيععععة إرعععع  أ  ف  

% معععع  44لعععع اب ال ق يعععع  ، فععععإ  " رتععععملمار   ععععد بلععععو  وض إضععععافية محععععدود  لل ايععععة " ووفقععععا عععع  

 2016ععع2015%  فع  الستعر  57، وي و   أ  يبلو  روت  لتعد ماعدل  2014إجمار  التات  املحل  ف  

%  6.5وار  إرعع  حعع 2014% فعع  6  حيععل  لععحر ال و اععاب إرعع  ارتسععاد نمععو إجمععار  التععات  املحلعع  معع  

% فععع  3.5 ال اعععخ  ، كمعععا ي و ععع  أ  يبلععو ماعععدل  2019ععععع  2017% فعع  7، وإرععع   2016ععععع  2015فعع  

  رتسعععاد الولعععق للععع  لاتععع ا  والخعععدماب نميجعععة لايعععاد  لانسعععاال للععع  البنيعععة  2018ععععع  2016
 
ن ععع ا

 لل ق يعععع   اتععععع  ، فععععإ  " لانسععععاال للعععع  رتعععععملماراب الاامععععة  ععععد بعععع   66" ال ح يععععة
 
دأ يسععععع ض ووفقععععا

 كبحععر  للعع  املاليععة الاامععة والععدي  الخععارم  ، فمعع  امل و عع  أ  ي تسعع   جععا املاليععة الاامععة 
 
ضعع و ا
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، ِىع اٌجؾىش ثىبٌعٕٛاْ اٌّىىٛس ) ثزظىشف  /http://www.rcssmideast.orgمب٘شح ـىـ عٍىٝ اٌىشاثؾ : اإلل١ٍّٟ ٌٍذساعبد االلزظبد٠خ ثبٌ

 ٠غ١ش ( 
66
: ــ ٍِه ثظ١اخ ثٟ دٞ إف ـىـ عٍىٝ اٌىشاثؾ  2ــ ث١بْ طؾفٟ ــ ص  2015أظش : رمش٠ش اٌّغٍظ اٌزٕف١زٞ ٌظٕذٚق إٌمذ اٌذٌٟٚ ٌٍعبَ  

https://www.imf.org/external/arabic/NP/SEC/PR/2015/pr15587a.pdf  . ) ثزظشف ( 

http://elbashayeronline.com/news-642359.html
http://www.rcssmideast.org/
https://www.imf.org/external/arabic/NP/SEC/PR/2015/pr15587a.pdf


 27 

% فععع  11.4ثععع  يتراجععع  إرععع   2014% مععع  إجمعععار  التعععات  املحلععع  فععع  12.2للععع  أتعععاا رلتعععزا  مععع  

 لال تععراض امل تسعع  بلعع وط  حععر  2016
 
 معع  نمعع  لانسععاال رتععملمار  ، وايا اتععا

 
ميسعع   ، تملععيا

% معععع  إجمععععار  التععععات  املحلعععع  فعععع  60.5ومعععع  مجمععععود الععععدي  الاععععا  واملضععععمو  معععع  الد ومععععة إرعععع  

% فع  لعا  80، وم  امل و   أ  يوام  ررتساد ف  لج  القصحر ، ليص  إر   رو   در ا  2014

إرعععع   2014% معععع  إجمععععار  التععععات  املحلعععع  فعععع  25.6، وتيمسعععع   جععععا الدسععععا  الجععععار  معععع   2017

، نميجععععة  رتسععععاد سجعععع  الععععوارداب معععع  السععععل  ال أتععععمالية    بعععع  أ  يتراجعععع  إرعععع   2015 % فععع 31

باععععععد اتععععع كمال ما عععععع  امللعععععع ولاب  2019ععععععع  2017% مععععع  إجمععععععار  التعععععات  املحلعععععع  فععععع  الستععععععر  14

رتعععملمارية الك عععر  ، وتعععيج   تمويععع  العجعععا مععع  تعععالل القععع وض ورتعععملمار لجت ععع  املبا ععع  ، 

 لعد  البتعل امل كعا  ، ممعا شسعم  كما أن  م  امل و ع  
 
أ  ي ع  إجمعار  لمعول الخارجيعة م تساعا

، و عععععد ت اجاعععععا  2020ععععععع  2015ملجلعععععس الاملعععععة ب حقيععععع  ال  ويعععععة ال املعععععة للععععع  ام عععععداد الستعععععر  

% مععععع  مجمعععععود 22حاف عععععة  ععععع وض البتعععععو  ال جاريعععععة مععععع  ارتسعععععاد يسعععععبة القععععع وض امل اثعععععر  إرععععع  

 67. "  2015الق وض ف  يونيو 

 
ً
 : مطحلبل الاكحصاد في جُبوجي : رابػا

   عععل أ  مسععع قب  ر  صعععاد فععع  جيبعععو   تعععي أث  باوامععع  لديعععد  من عععا العععداتل  ومن عععا لا ليلععع  

 ل ق يععععع  امل معععععد ر  صعععععاد  ملتوقعععععة اللععععع ال لوتععععع  
 
والخعععععارم  ، ولكععععع  بصعععععسة لامعععععة ، ووفقعععععا

 قب  للعععععع  لمععععععد خفععععععاال املسعععععع"   فععععععإ   2016و ععععععمال أف يقيععععععا حععععععول ر  صععععععاد الجيبععععععو   لاععععععا  

امل وتععع  مواتيعععة، إ  تت عععه بتمعععو  عععو  ي كيععع  معععاود رتعععملماراب ال أتعععمالية الاامعععة والخامعععة. 

ف رتعععععععملماراب الداليعععععععة تععععععع  د  إرععععععع  عيعععععععاد  1وتعععععععي و   ععععععع ا نميجعععععععة ل و اعععععععاب ملعععععععتركة بعععععععأ : ل

اعّوِض لع  ألبعال تعداد العديو   ول
ُ
ف 2لاي اداب م  تعالل لان عاب الجديعد وتلع   ا عة تصعدي   

معععع  ، كمععععا أنعععع   تتخعععع ط الد ومععععة فعععع  تلسععععلة معععع  لامععععالحاب ل حسععععح  جهععععود  ابئععععة لايعععع اداب

ععع   جعععا الدسعععا  الجعععار  للععع  لمعععد امل وتععع ، ليعععتخسع  جعععا  إرععع   فععع   14.5امل و ععع  أ  ي حسع

عععع  أ   سعععع م  اح يا ععععاب التقععععد 2018املائععععة معععع  إجمععععار  التععععات  املحلعععع  بحلععععول لععععا  
ن
ت  

ُ
، ومعععع  امل

ضعععما  كسايعععة مجلعععس الامعععالب و  ويعععة ت عععاليل العععوارداب ل  ويعععة تايعععد للععع  أر،اعععة لجت ععع  فععع  

أ عععه  مععع  العععواردابف، ومععع  ثععع ع تحعععافن للععع  اتععع م ار ربععع  ف نعععل جيبعععو   بالعععدو ر لم ي ععع  لتعععد 

للععع  الععع    مععع  آلافعععاال لايجابيعععة، فعععإ  ماعععد ب   ، ولكععع  ف نعععل جيبعععو  177.72مسععع و  دو ر/

يد ر  صعععاد الكلععع  معععا عالعععا ل ضعععة ملخعععا   مهمعععة. و لععع م  مخعععا   التمعععو ورتععع ق ار للععع  معععا

ال كود ال ئيسية لل  ال أتحراب ف  إيلال م اف  بنيعة تح يعة جديعد  و يعا  الكسعال  فع  إدارات عا، 

عع  أيلععوه ا إلععاد  الاععد  وال جععار  الاععاب   أكثععر  ِ
ّ
مل

ُ
وأحععداي ا  صععادية تععلبية فعع  إثيوبيععا، التعع  ت

يلعوة معواين جيبعو  . و عد ي اع ض التمعو ملخعا   مع  جع ال توعوراب أمتيعة ف  املائة م  أ 80م  
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ن عععععائ  فععععع  بلعععععدا  مجعععععاور  أو فععععع  البحععععع  لحمععععع ، ولعععععد  رتععععع ق ار رج معععععا   والسيا ععععع   بسععععع ق 

 68.لحدي ف  تاري  البالد " رن خاباب ال ئاتية

 الخاثمة والحوصُات 
، حيععععل   يمكعععع  تو عععع  مععععا تمسععععحر إرعععع  فعععع  جيبععععو   ، نحعععع  أمععععا  ملععععهد تيا عععع   ضععععبا،  بام يععععاع 

لل ايعة   لحداي ف  املس قب  الق يق أو البايد   تامة وأ  املتعاا السيا ع   واملج م ع  محع ق

، وللعع   حععر مععا يعع ّوب لعع  فعع  وتععائ  لالععال  الجيبوتيععة ، فاملاارضععة ملععم ة ومقهععور  ، وكلحععر معع  

   تععارب الععبالد ، وإمععا أ، عع  مكبععو  رجععال السكعع  والسياتععة والامعع  الععو ي  ، إمععا أنعع  تعع   صععاء 

، فععع  الو عععا الععع   لععع  تعععتجة فيععع  ح ومعععاب الععع ئيس الدعععار  إتعععمالي  بعععار الل داتععع  ال عععجو  

والعبالد ، صعدي  أنع  توجعد باعع  لمع  جيلع  امل اا بعة ، فع  حع  أعمعة السقع  املهيمتعة للع  الابعاد

قحععععر  ، و  يععععاال  ععععام ا شاععععاي  مععععالحاب ، لكعععع  الوضعععع  الاععععا  فعععع  الععععبالد ، ي كععععد أ، ععععا   تععععاال فلا 

من عا كمعا  لتعا السقع  ، ثع  ال العي  وال عدة ور  صعاد ، إرع   حعر ملكالب للع  مسع وياب لعد  ، 

 لععععل معععع  أتععععبا  الضععععال التاتجععععة لعععع  لععععد  السععععمال لل ععععوادر  السياتععععية بقيععععاد  أكثععععر جععععد  

 بمصععالة التععاا . وللعع  أيععة حععال  تععا  جملععة 
 
 وا  مامععا

 
تعع  تومععلا إل  ععا معع  الدقععائ  الوناععجا

 ، وه  لل  التحو ال ار  :     الدراتة 

أن ضُاضة إلاكصال واللهز الطُاسر ي ال ري ًنحهجهرا الرزاِظ غمرز جُلر  مرؼ مػارضرُ   (1)

، ال شرً أ قرا جطرل  فرري الاث راه الخراليل ؛ حُرا أصرربح الىثلر  مرن الىروادر الطُاضررُة 

 خارال البالد ، وهو ما ًمثل وضُمثل مؼ ال
ً
وكد ، جماغات ضرػي املػارضة ، مننُا

خرررارال الررربالد ، ضرررحػمل بالحؤهُرررد غلرررى ر رررح ألاوضررراع الحلُلُرررة فررري الشرررارع ضُاسررر ي 

الجُبوجي ، وغلى ثصحُح املناهُ  الطُاضُة املؿلولة ال ي ًبثقا إلاغالم فري الرداخل 

ظ وؾل هررررا مررررن غواصرررر  الػررررال  ضررررد   فرررري بررراَر
ً
، ولػرررل املظرررراهزات ال رررري حرررردرد ضررررابلا

لررذا رػلررى الررزاِظ  ُررل مررا ًمىررن أن ًحرردذ فرري املطررحلبل .ضُاضررة جُلرر  ،  رري خلرر  دل

الحرررررالي أن ٌطرررررحدرن أمررررروره مرررررؼ املػارضرررررة ، وأن ًبحرررررا غرررررن نهررررر  ضُاسررررر ي آخرررررز ؾلررررر  

  إلاكصال وإلابػاد .

 فرررري مصررررداكُح  الطُاضررررُة  (2)
ً
أن مررررن أه رررر  أخطررررال الررررزاِظ الحررررالي ، وال رررري ثطػررررن هثلرررر ا

ح ، برل وورا ب فري هثلر  مرن أمام شػب  ، هو ان قاج  لخطاب اغالمري مرزاوؽ وؾلر  صر ٍز

حُررررررررران ، خاصرررررررررة رُمرررررررررا ًحػلرررررررررم بػالكحررررررررر  بىزسررررررررر ي الحىررررررررر  ، و ررررررررري صرررررررررنات ضرررررررررِح  ألا 

اضرررحؿاللها بالحؤهُررررد مرررن كبررررل مػارضرررُ  فرررري ألاًرررام اللادمررررة ، وال ررري كررررد ثحمرررل مػهررررا 

مناجرررآت ؾلررر  ضرررارت لنظامررر  باليامرررل .  ومرررن رررر  رالبرررد للرررزاِظ الحرررالي مرررن ثصرررحُح 

                                                 
68
ـىىـ ِٛلىىع اٌجٕىىه اٌىىذٌٟٚ ـىىـ عٍىىٝ اٌىىشاثؾ :  2016سث١ىىع  -أفش٠م١ىىب مش٠ىىش اٌّشطىىذ االلزظىىبدٞ ٌّٕطمىىخ اٌشىىشق األٚعىىؾ ٚتىىّبيأظىىش : ر 

http://www.albankaldawli.org/ar/country/djibouti/publication/economic-outlook-spring-2016  ( ثزظىىىىىىىىىشف

 ٠غ١ش ( 

http://www.albankaldawli.org/ar/country/djibouti/publication/economic-outlook-spring-2016
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ررش هر ذا الخطرراب ببن راسات غملُرة حلُلُررة ، ولرِظ ببن رراسات خطابر  إلاغالمري ، وجػٍش

 ثارهة . وهمُة 

ة غلررى ألارايرر ي الجُبوثُررة ، وال رري ًخبػهررا أن  (3) رلطرنة الخ حُررب ببيشررال كواغررد غطررىٍز

 مررن سغمرر  دغرر  اكحصرراد الرربالد مررن ورال هررذه اللواغررد غلررى 
ً
الررزاِظ الحررالي انطالكررا

 في ؾاًة الخطورت غلى مطحلبل
ً
البالد ومطرحلبل الردٌو امل راورت  أراضاقا ، ٌػد أمزا

ة وجػردد  لها ، بل ومطحلبل اللرارت الطرمزال هيرل ؛ حُرا ان ثنروع اللواغرد الػطرىٍز

جنطرررررُابقا ، مرررررزأح لحن لررررر  أسمرررررة هبلررررر ت غلرررررى املطرررررحوى الاضرررررخ اثُ ي والػطرررررىزي برررررلن 

الررررررررردٌو صررررررررراحبة هرررررررررذه اللواغرررررررررد ، خاصررررررررررة ا ا مرررررررررا جػارضرررررررررد املصرررررررررالح واخحلنررررررررررد 

ؤهُرررررررد مرررررررا ًمىرررررررن للرررررررزاِظ الحرررررررالي ضرررررررمان غررررررردم حدورررررررر  فررررررري الاث اهرررررررات ، وهرررررررو بالح

رررررررب أو البػُرررررررد ، خاصرررررررة بػررررررردما ًخررررررر دد  مرررررررن اححمررررررراٌ ايشرررررررال كاغررررررردت املطرررررررحلبل اللٍز

ة جدًرررررردت للصررررررلن ، صرررررراحبة الػرررررردال والصررررررزاع الخنرررررري مررررررؼ اللرررررروى الى رررررر ى  غطررررررىٍز

رد مرن  ألاخزى فري الػرال  . ليرل  لرً ً رب ان ٌػلر  الرزاِظ الحرالي أنر  بطرماح  للمٍش

ة فرري الرربالد ررررر ناهُررً غررن غرردم كُامرر  بحللررُ  اللواغررد املوجررودت اللواغرر د الػطررىٍز

 رررررررر  ٌطررررراه  بناغلُرررررة فررررري جػرررررٍز  نظرررررام حىمررررر  لللالكرررررل والاضرررررطزابات وربمرررررا 
ً
ضرررررابلا

 الشواٌ اليامل من املشهد الطُاس ي . 

أن مررا ثررزوال لرر  الػدًررد مررن ألابحرراذ والدراضررات ألاخررزى ، مررن غرردم وجررود صررزاغات  (4)

وجي ، هررو أمررز ؾلرر  لررحُح غلررى إلالررالق ، ا  ثئهررد ألاوضرراع الطُاضررُة غزكُررة فرري جُبرر

رررات ألامرررور الطُاضرررُة  فررري الررربالد ، ان الػِطررروٍة ) كبُلرررة الرررزاِظ ( جطرررُطز غلرررى م ٍز

والاكحصررررررادًة وامل حمػُررررررة فرررررري الرررررربالد ، بِنمررررررا جػررررررايي اللبااررررررل ألاخررررررزى وغلررررررى رأضرررررررها 

بقمررِش هبلرر  فرري وررل هرر يل ، وهررو مررا اللبُلررة الثانُررة ألاه رر  فرري الرربالد و رري الػنررز ، مررن 

 ًنذر باححلان كبلي داخلي ، كد ثنن ز رُ  ألامور في أًة لحظة . 

ٌػررررايي مررررن محطررررات ان نررررا، وثذبررررذب وثزاجررررؼ ،  أن الاكحصرررراد اللررررومي الجُبرررروجي ، (5)

ة  رؾرررر  مررررا ً نُرررر  الررررزاِظ الحررررالي مررررن ملُررررارات الرررردوالرات ملابررررل اللواغررررد الػطررررىٍز

إلاصرالحات الظراهزت ال ري ًرزوال لهرا النظرام ، ومرا  لرً اال املشروغة فري الربالد ، ورؾر  

املهُمنررررررة غلرررررررى  ان وررررررل اكحصرررررراد جُبرررررروجي ًصررررررب رلرررررري فررررررري جُرررررروب غناصررررررز النظررررررام

، ومررن ملرردرات الرربالد ، بِنمررا ًظررل الشررػب الجُبرروجي ٌػررايي النلررز والػرروس والحاجررة 

ػب رررر  ربنررر  ا ا لررر  ًلررر  الرررزاِظ الحرررالي ببصرررال  اكحصرررادي حلُلررري ٌػرررود غلرررى الشررر

ضرررحىون بالزخرررال الحُررراجي واملػِفررر ي ، رررربن ألاحرررواٌ الاكحصرررادًة املخ دًرررة فررري الررربالد ، 

 من أضباب الثورت وإلا 
ً
 لاحة  قذا النظام . ضةبا
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 ث ا الهوام  وامل اج 
-http://alانظررررررررز : جمهورٍررررررررة جُبرررررررروجي رررررررررر موكررررررررؼ الحىررررررررواجي املػزفرررررررري غلررررررررى الررررررررزابي :  .1

hakawati.net/arabic/states/state22.asp . 

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .2

رررررز ملخرررر  غرررررن احرررردى حللرررررات  .3 لررررري رررررر ثلٍز انظررررز : جُبرررروجي.. دولرررررة غزبُررررة فررررري كررررزن أرٍز

رررررررررررررزت نرررررررررررررد رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلرررررررررررررى الرررررررررررررزابي :  بزنرررررررررررررام  ه الواكرررررررررررررؼ الػزاررررررررررررري ه ررررررررررررررر موكرررررررررررررؼ الجٍش

http://www.aljazeera.net/  . ) مؼ البحا بالػنوان املذهور ) بحصزك ، 

انظرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز : جمهورٍرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة جُبررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروجي املطرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحللة ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزابي :  .4

http://www.yabeyrouth.com/pages/index940.htm  ) بحصزك ( 

-http://alورٍررررررررة جُبرررررررروجي رررررررررر موكررررررررؼ الحىررررررررواجي املػزفرررررررري غلررررررررى الررررررررزابي : انظررررررررز : جمه .5

hakawati.net/arabic/states/state22.asp . 

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك ( .6

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .7

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .8

 ثىرررون 1992نررر   الدضرررحور الجُبررروجي املطرررحن ى غلُررر  مرررن الشرررػب فررري غرررام  .9
 
م غلرررى أن

والًة الزاِظ رخ ثلن انح ابِحلن ول  واحدت منقا ضد ضرنوات، ران قرد الػهردت ألاخلر ت 

م، رلررررررررزر املؿررررررررادرت لثالرررررررررة أضررررررررباب 1999للررررررررزاِظ حطررررررررن جولُررررررررد أبحرررررررردون فرررررررري غررررررررام 

الخطررررػلن ضررررنة ، ررررر  دورالررررزاِظ  رررري : ه رررر  فرررري الطررررن  ا  ورررران كررررد كررررارب   موضرررروغُة:

الحالي والذي غمل غلى الضؿظ غلُر  لخر ن الطرلطة ح رى ًىرون هرو الورٍرا لر  وهرو 

 
ً
ررري لررر  ًىرررن ٌطرررمح لررر ، ا  وررران الشرررػب مػبرررؤ

 
 ، ورالثرررا أن الظرررزك املحل

ً
مرررا حررردذ رػرررال

 الحالغرب بالدضرحور ضرحخ ثب غلُر  غواكرب وخُمرة 
 
 غلى مؿادرث  الطرلطة، وأن

ً
ننطُا

دت الطرُد ررر كرزالت فري املشرهد الطُاسر ي وألام ري ب ُبروجي ررر م لرة امل حمرؼ ررر ) انظز : غبا

 ( /http://mugtama.comغلى الزابي : 

، وثللرف ارُوبُرا منرذ اضرحلاللها، ولرد فرى جُبروجف دولرة اضماغُل غمز جُل ، رايف رارِظ .10

فررى ارُوبُررا وجُبرروجف، والححررم بػررد  لررً بالشررزلة النزيطررُة  املػهررد الرردً ى جػلُمرر  فررى

وكرررراد حزهررررة اضررررحلالٌ  ح ررررى وصررررل الررررى رثبررررة منررررخش . ثررررزن جُلرررر  الشررررزلة النزيطررررُة

رم  رل الحزهرة فرى هثلر  مرن البػثرات الخارجُرة، ووران غضروا بنٍز
 
لرف، رمث الشػب إلارٍز

ن راًِطررا مل لررظ ٧٧١١الحنرراو، لالضررحلالٌ غررن رزيطررا فررى غررام  ، واػررد الاضررحلالٌ غررل 

غامررررا، وانررردم د حزهررررة  ٢٢الررروسرال الزااسررر ى، وهررررو املنصرررب الرررذى  ررررل ٌشرررؿل  ملرررده 

لرررر ف مررررؼ أحررررشاب أخررررزى لُنةثررررم غنقررررا حررررشب الح مررررؼ الشررررػ ى اضررررحلالٌ الشررررػب إلارٍز

http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.asp
http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.asp
http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.asp
http://www.aljazeera.net/
http://www.yabeyrouth.com/pages/index940.htm
http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.asp
http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.asp
http://al-hakawati.net/arabic/states/state22.asp
http://mugtama.com/
http://www.cairodar.com/tag/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%89
http://www.cairodar.com/tag/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%89
http://www.cairodar.com/tag/%D8%A5%D8%AB%D9%8A%D9%88%D8%A8%D9%8A%D8%A7
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ررة للحررشب وثررزأص  ٧٧٩١، وفررى غررام ٧٧١٧للحلرردم و لررً فررى غررام  انح ررب للجنررة املزهٍش

ظ، وفرى غرام  انح رب للمرزت الثالثرة نااًبرا لرزاِظ  ٧٧٧١اللجنة الثلارُة للحشب فى باَر

هرررررذا الحرررررشب ، رررررر  أحصرررررل غلرررررى منصرررررب الزااضرررررة فررررري الررررربالد بػرررررد ررررررالذ ضرررررنوات مرررررن 

 لجُبررروجي ح رررى رن . )انظرررز : كصرررة حُرررات رارررِظ جمهورٍرررة 
ً
املنصرررب .، وال ًرررشاٌ راِطرررا

ة رررررررر غلررررررى الررررررزابي :  جُبرررررروجي رررررررر موكررررررؼ ورررررراًزو دار ررررررررررررررررررررررررررررررررررر لررررررحُنة الُرررررروم الطررررررابؼ املصررررررٍز

http://cairodar.youm7.com/ )مؼ البحا بالػنوان املذهور ، 

ررررل مررررن غررررام فرررري الان .11 م وثنررررارظ راقررررا الررررزاِظ الحررررالي: 1999ح ابررررات ال رررري جررررزت فرررري أبٍز

اضماغُل غمز جُل ، واملز ح املطحلل  رجل ألاغماٌ: موس ى أحمد، رراس راقرا املز رح 

املطرررررحلل: موسررررر ى أحمرررررد، واػرررررد مػزررررررة النخُ رررررة كبرررررل النقااُرررررة كرررررام الرررررزاِظ الحرررررالي 

لنررااش بحىر  هونرر  الحراه  النػلرري براالنلالب غلرى نخُ ررة الانح ابرات واغحلررل املز رح ا

رررد اؾحُالررر  وألللرررد غلُررر  غشرررزات ألاغلررر ت  للبلرررد واملطرررُطز غلرررى أجهرررشت ألامرررن، برررل أٍر

 
 
رر  كحررل، والطررةب فرري انح رراب الشررػب لزجررل ألاغمرراٌ أن

 
رروا أن

 
ررة فرري بِحرر ، ح ررى  ن اٍر

 
الن

: اضررماغُل غمررز جُلرر  رجررل اؾحصررب الطررلطة فرري  ررل  رمررح غمرر  
 
الشررػب ورران ًررزى أن

رر  رجرل اكصررامي لرر  ملنررات اجزامُررة  الرزاِظ
 
الطررابم مررن ناحُررة، ومرن ناحُررة أخررزى أن

ررر  ال ًصرررلح للُرررادت دولرررة مدنُرررة )انظرررز : غبرررادت الطرررُد ررررر 
 
فررري الاؾحُررراالت الطُاضرررُة، وأن

كرررررررزالت فررررررري املشررررررررهد الطُاسررررررر ي وألام رررررررري ب ُبررررررروجي ررررررررر م لررررررررة امل حمرررررررؼ رررررررررر غلرررررررى الررررررررزابي : 

http://mugtama.com/  . ) 

انظز : كصرة حُرات رارِظ جمهورٍرة جُبروجي ررر موكرؼ وراًزو دار ر لرحُنة الُروم الطرابؼ  .12

ة رررررررر غلررررررى الررررررزابي :  ، مررررررؼ البحررررررا بررررررالػنوان  /http://cairodar.youm7.comاملصررررررٍز

 : كصررررة حُررررات 
ً
راررررِظ جمهورٍررررة جُبرررروجي رررررر موكررررؼ املررررذهور ) بحصررررزك ( ، وانظررررز أًضررررا

ة رررررررررررررررررر غلررررررررررررررررى الررررررررررررررررزابي :  ورررررررررررررررراًزو دار ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر لررررررررررررررررحُنة الُرررررررررررررررروم الطررررررررررررررررابؼ املصررررررررررررررررٍز

http://cairodar.youm7.com/  . ) مؼ البحا بالػنوان املذهور ) بحصزك ، 

ال ري أبزسبقرا ألاسمرة انظز : بالصور وألاركام.. ما ا جػزك غن جُبوجي؟ الدولة الػزبُة  .13

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزابي :  CNNالُمنُرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر موكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررؼ الػزبُررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة 

http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/05/07/djibouti-facts-numbers-

and-pictures-photo-gallery . 

انظز : كصرة حُرات رارِظ جمهورٍرة جُبروجي ررر موكرؼ وراًزو دار ر لرحُنة الُروم الطرابؼ  .14

ة رررررررر غلررررررى الررررررزابي :  ، مررررررؼ البحررررررا بررررررالػنوان  /http://cairodar.youm7.comاملصررررررٍز

 املذهور ) بحصزك (

http://cairodar.youm7.com/
http://mugtama.com/
http://cairodar.youm7.com/
http://cairodar.youm7.com/
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/05/07/djibouti-facts-numbers-and-pictures-photo-gallery
http://arabic.cnn.com/middleeast/2015/05/07/djibouti-facts-numbers-and-pictures-photo-gallery
http://cairodar.youm7.com/
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ز جُلرررررر  ًنرررررروس بوالًررررررة رابػررررررة مرررررردبقا خمررررررظ انظررررررز : الررررررزاِظ الجُبرررررروجي اضررررررماغُل غمرررررر .15

ررررررررررررررررررررررررررز خ رررررررررررررررررررررررررر ي بموكررررررررررررررررررررررررررؼ أخبررررررررررررررررررررررررررار مصررررررررررررررررررررررررررز غلررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررزابي :  ضررررررررررررررررررررررررررنوات رررررررررررررررررررررررررررر  ثلٍز

http://www.egynews.net/  . ) مؼ البحا بالػنوان املذهور ) بحصزك ، 

انظرررررررررررررررررز : جمهورٍرررررررررررررررررة جُبررررررررررررررررروجي ررررررررررررررررررر م لرررررررررررررررررة امل لرررررررررررررررررة اللندنُرررررررررررررررررة ررررررررررررررررررر غلرررررررررررررررررى الرررررررررررررررررزابي :  .16

http://arb.majalla.com/  ) مؼ البحا بالػنوان املذهور ) بحصزك ، 

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك ( . .17

انظز : جمهورٍة جُبوجي املطحللة رر غلى الزابي :  .18

http://www.yabeyrouth.com/pages/index940.htm ) بحصزك ( 

انظررررررز : الررررررزاِظ الجُبرررررروجي اضررررررماغُل غمررررررز جُلرررررر  ًنرررررروس بوالًررررررة رابػررررررة مرررررردبقا خمررررررظ  .19

ررررررررررررررررررررررررررز خ رررررررررررررررررررررررررر ي بموكررررررررررررررررررررررررررؼ أخبررررررررررررررررررررررررررار مصررررررررررررررررررررررررررز غلررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررزابي :  ضررررررررررررررررررررررررررنوات رررررررررررررررررررررررررررر  ثلٍز

http://www.egynews.net/ زك ( .، مؼ البحا بالػنوان املذهور ) بحص 

ف جررروهز ررررر جُبررروجف: رررروس ضرررهل لجُلررر  بوالًرررة رابػرررة ..وثحررردًات صرررػبة ررررر  .20 انظرررز : شرررٍز

ة ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلررررررررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررررررررزابي :  لررررررررررررررررررررررررررررررررحُنة ألاهررررررررررررررررررررررررررررررررزام املصررررررررررررررررررررررررررررررررٍز

http://www.ahram.org.eg/NewsQ/494039.aspx  . )  بحصزك ٌطل ( 

لى شررُع غبرردالزحمن بفرر ي رررر جُبرروجي ، أي مطررحلبل ضُاسرر ي فرري انظررز : الياثررب الصرروما .21

 /http://eritreans-in-diaspora.comألارم ؟ رر ملاٌ ثحلُلي مطٌو ررر غلرى الرزابي : 

 ، مؼ البحا بالػنوان املذهور ) بحصزك ( 

انخشرز فرى مورٍحانُرا .. جُبروجي ثحلردم غلاقرا فررى انظرز : مئشرز النطراد الػراملي : النطراد  .22

الشررررررررررررررررررررررررررررنارُة رررررررررررررررررررررررررررررر موكررررررررررررررررررررررررررررؼ أنبررررررررررررررررررررررررررررال اننررررررررررررررررررررررررررررو إلاخبرررررررررررررررررررررررررررراري رررررررررررررررررررررررررررررر غلررررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررررزابي : 

http://anbaa.info/spip.php?article6760   أن مئشررررررز النطرررررراد ًررررررؤجي مررررررن 
ً
رررررررر غلمررررررا

درجرررات ث لرررو مرررن النطررراد، أمرررا الدولرررة  10ى غشرررز درجرررات، والدولرررة ال ررري ثحصرررل غلررر

 . 
ً
 ال ي ثحصل غلى الػالمة صنز رهي ألاهث  رطادا

رز خ ر ي بموكرؼ الححلر ي نُروس ررر  .23 انظز : غمز جُل  وجُبوجي .. رااضة مدى الحُرات ررر ثلٍز

 ك ( ) بحصز   /http://www.tahrirnews.comغلى الزابي : 

انظررز : الياثررب الصررومالى شررُع غبرردالزحمن بفرر ي رررر جُبرروجي ، أي مطررحلبل ضُاسرر ي فرري  .24

 /http://eritreans-in-diaspora.comألارم ؟ رر ملاٌ ثحلُلي مطٌو ررر غلرى الرزابي : 

 ، مؼ البحا بالػنوان املذهور ) بحصزك (

غبرررد الرررزحمن ضرررلُمان بشرررل  ررررر فررري جُبررروجي ، ألاسمرررة الطُاضرررُة ثححررردذ  انظرررز : الشرررُع .25

غررررررررن ننطررررررررها رررررررررر  ثحلُررررررررل منشررررررررور بموكررررررررؼ ه مررررررررن أجررررررررل الصرررررررروماٌ ه رررررررررر غلررررررررى الررررررررزابي : 

http://forsomalia.com/  . )  مؼ البحا بالػنوان املذهور بحصزك ٌطل ، 

 حصزك ( املصدر الطابم ننط  ) ب .26

http://www.egynews.net/
http://arb.majalla.com/
http://www.yabeyrouth.com/pages/index940.htm
http://www.egynews.net/
http://www.ahram.org.eg/NewsQ/494039.aspx
http://eritreans-in-diaspora.com/
http://anbaa.info/spip.php?article6760
http://www.tahrirnews.com/
http://eritreans-in-diaspora.com/
http://forsomalia.com/
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 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .27

م رررررراست املػارضرررررة  فررررري الانح ابرررررات ال  ملانُرررررة 2013مرررررن شرررررهز ر  اًرررررز مرررررن غرررررام  22فررررري  .28

%، وحررررررررشب الوضرررررررري املنضرررررررر  للمػارضررررررررة بػررررررررد 39% والحىومررررررررة بنطرررررررربة 57بنطرررررررربة 

 ملؿُررررة، وفرررري ًرررروم الصررررمد الانح ررررااي  2الانح ابررررات بنطرررربة 
ً
% والبلُررررة وانررررد أصررررواثا

  ثحرردذ الرررزاِظ
ً
 شرررػبُا

ً
 لررر  ًىررن محوكػرررا

ً
رررون الزضرررمي وكرراٌ شرررِئا للشرررػب غ رر  الحلنٍش

  البلررد لهررذه النئررة املححالنررة مررن أجررل الشرررز  
 
، كرراٌ: لررن نلبررل أن يطررل

ً
وال ح ررى دولُررا

رررررراص هبلرررررر ت، رارررررررِظ فرررررري ًررررررروم 
 
ثوا للحرررررررشب الحرررررراه ، ووانررررررد صررررررردمة الن والنحنررررررة، وصررررررو 

ررررررز  رررررراص غلررررررى الحصرررررروٍد لحشبرررررر  ٍو
 
 نحرررررراا  الصررررررمد الانح ررررررااي ًحررررررز، الن

ً
ر  مطرررررربلا

رررد غرررن   مرررن ًنررروس بنطررربة ثٍش
 
ٌ 50الانح ابرررات، وحطرررب اللرررانون املػررردٌ رررربن % ثححرررو 

نررررا فرررري 80يطررررةح  الررررى 
 
ؼ أن ًلررررٌو الررررزاِظ للخررررارال: ان % وورررران الهرررردك مررررن هررررذا الخشررررَز

 املػارضررة لهرا يطربة 
 
رم الدًملزالُرة والحػددًررة بردلُل أن رر  20لٍز

 
% فرري ال  ملران، لىن

 يطررب
 
% ضررحىون مررن نصررِب ثحالنرر  الحرراه ، واػررد رررزس نحرراا  20ة لرر  ًىررن ًحوكررؼ أن

الانح ابرررررررررات فررررررررري اللجررررررررران النزغُرررررررررة وثررررررررر  ثوكُرررررررررؼ املحاضرررررررررز مرررررررررن منررررررررردواي الححرررررررررالنلن 

املحنارطررررلن ومنرررردواي لجنرررررة مزاكبررررة الانح ابررررات الحابػرررررة لرررروسارت الداخلُررررة والشرررررزلة 

اا  همرررررا الولنُرررررة ويشرررررزها ثباغرررررا فررررري النِطررررربون، وكرررررزار وسٍرررررز الداخلُرررررة بررررربغالن النحررررر

وردت الُررررررر  مرررررررن لجنرررررررة الانح ابرررررررات جرررررررال الرررررررزاِظ الرررررررى املزهرررررررش الرررررررزاِظ وكررررررراٌ لررررررروسٍز 

الداخلُرررررة: امرررررا أن جػلرررررن النخُ رررررة لصرررررالح الحىومرررررة أو ...؟ )انظرررررز : غبرررررادت الطرررررُد ررررررر 

كرررررررزالت فررررررري املشررررررررهد الطُاسررررررر ي وألام رررررررري ب ُبررررررروجي ررررررررر م لررررررررة امل حمرررررررؼ رررررررررر غلرررررررى الررررررررزابي : 

http://mugtama.com/ . ) 

رة  .29 حات املػار، الجُبروجي ه محمرد لراهز روبلرة ه لشربىة الشراهد إلاخباٍر انظز ثصٍز

)  http://arabic.alshahid.net/report/interviews/118331ررررررررررررررررر غلررررررررررررررررى الررررررررررررررررزابي : 

 بحصزك ( 

ة أخررزى فرري جُبرروجي ليررل مررن أضرربانُا ، أملانُررا ، والُابرران ، ثوجررد رررال  .30 ذ كواغررد غطررىٍز

ىُررررررة ) انظرررررز : غبررررررادت  ولىنقرررررا كواغرررررد صررررررؿل ت ال ثلرررررارن باللاغرررررردثلن النزيطرررررُة وألامٍز

الطررُد رررر كررزالت فرري املشررهد الطُاسرر ي وألام رري ب ُبرروجي رررر م لررة امل حمررؼ رررر غلررى الررزابي : 

http://mugtama.com/  . ) 

انظرررز : الشرررُع غبررررد الرررزحمن ضررررلُمان بشرررل  رررررر الجُبوثُرررون ونحرررراا  إلانح ابرررات ، رإٍررررة  .31

مؿررراًزت ررررر ملررراٌ منشرررور بصرررنحة الشرررُع ال خصرررُة غلرررى ررررِظ برررون ررررر غلرررى الرررزابي : 

https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=

926840517428432&id=158656944246797 . 

http://mugtama.com/
http://arabic.alshahid.net/report/interviews/118331
http://mugtama.com/
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=926840517428432&id=158656944246797
https://www.facebook.com/permalink.php?story_fbid=926840517428432&id=158656944246797
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انظز : غبادت الطُد رر كزالت في املشهد الطُاس ي وألام ي ب ُبوجي رر م لة امل حمؼ رر  .32

  /http://mugtama.comغلى الزابي : 

انظررررز : الححررررٌو الدًملزالررررررري فرررري جُرررررربوجي بررررلن أسمررررة النهرررر  و جررررش الحطبُررررم رررررر ثحلُررررل  .33

ضُاسرررررر ي منشررررررور بموكررررررؼ مزهررررررش ملدٌشررررررُو للبحرررررروذ والدراضررررررات ررررررررررررررررررررررررررررررررر غلررررررى الررررررزابي : 

http://mogadishucenter.com/  (  ، مرؼ البحررا برالػنوان املررذهور ) بحصرزك هبلرر

 . 

رة  .34 حات املػار، الجُبروجي ه محمرد لراهز روبلرة ه لشربىة الشراهد إلاخباٍر انظز ثصٍز

)  http://arabic.alshahid.net/report/interviews/118331ررررررررررررررررر غلررررررررررررررررى الررررررررررررررررزابي : 

 بحصزك هبل  (

 (  املصدر الطابم ننط  ) بحصزك .35

انظررز : غبررادت الطررُد رررر كررزالت فرري املشررهد الطُاسرر ي وألام رري ب ُبرروجي رررر م لررة امل حمررؼ رررر  .36

   /http://mugtama.comغلى الزابي : 

انظرز : بشرل  رررز  ًوضرف ررر مطررحلبل الػمرل الطُاسر ي فرري جُبروجي ررر  مدونررة ه مرن أجررل  .37

-http://fordjibouti.blogspot.com.eg/2014/11/blogجُبرروجي ه رررر غلررى الررزابي : 

post_56.html   )  بحصزك هبل ( 

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .38

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .39

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .40

ت الطررُد رررر كررزالت فرري املشررهد الطُاسرر ي وألام رري ب ُبرروجي رررر م لررة امل حمررؼ رررر انظررز : غبرراد .41

 ) بحصزك ( /http://mugtama.comغلى الزابي : 

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .42

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .43

ر  محمرد موسر ى ررر مطرحلبل الػالكرات الطرودا .44 نُة الجُبوثُرة فري  رل مهررددات انظرز : ٍر

لُرة  ألامن إلاكلُمي ررر وركرة بحثُرة ملدمرة ملرئثمز مطرحلبل الػالكرات الطرودانُة ألارٍز

بالجمػُرررررررررررررررررررررررررررررررررة الطرررررررررررررررررررررررررررررررررودانُة للػلررررررررررررررررررررررررررررررررروم الطُاضرررررررررررررررررررررررررررررررررُة ررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلرررررررررررررررررررررررررررررررررى الرررررررررررررررررررررررررررررررررزابي : 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74   ) بحصزك ( 

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .45

 املصدر الطابم ننط  . .46

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .47

http://mugtama.com/
http://mogadishucenter.com/
http://arabic.alshahid.net/report/interviews/118331
http://mugtama.com/
http://fordjibouti.blogspot.com.eg/2014/11/blog-post_56.html
http://fordjibouti.blogspot.com.eg/2014/11/blog-post_56.html
http://mugtama.com/
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74
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ررررز انظررررز : رحطرررري خطرررراب رررررر جُبرررروجي.. محاولررررة للمررررز  .48 ور رمررررن ررررروق ألؿررررام املنطلررررة رررررر ثلٍز

ونُرررررررة غلرررررررى الرررررررزابي :  ، مرررررررؼ  /http://alghad.tvمنشرررررررور بموكرررررررؼ كنرررررررات الؿرررررررد الحلُنٍش

 البحا بالػنوان املذهور ) بحصزك ( 

انظرررررررز : جمهورٍرررررررة جُبررررررروجي ررررررررر النظرررررررام الطُاسررررررر ي ررررررررر موضررررررروغة ملاثرررررررل مرررررررن الصرررررررحزال  .49

ر غلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزابي : إلالىخ ونُرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررة ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-

Modn1/Djibouti/Sec04.doc_cvt.htm  ) بحصزك ( 

رزت انظز : اضماغُل جُلي.. الطُاضة الخارجُة لجُبوجي رر ملخ  حرو  .50 اري للنرات الجٍش

، مرررررررررؼ البحرررررررررا برررررررررالػنوان املرررررررررذهور )  /http://www.aljazeera.netغلرررررررررى الرررررررررزابي : 

 بحصزك ( 

رررررررررررب ررررررررررررر غلرررررررررررى الرررررررررررزابي :  .51 انظرررررررررررز : حررررررررررروار مرررررررررررؼ الرررررررررررزاِظ الجُبررررررررررروجي ررررررررررررر موكرررررررررررؼ اضرررررررررررالم ٍو

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id

 ) بحصزك (  167169=

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك ( .  .52

انظز : غبدهللا بلػباص ر اضماغُل غمز جُل  ورهان جُبوجي غلرى اللردم الصرِنُة فري  .53

ور بصرررررررررررررحُنة الػرررررررررررررزب اللندنُرررررررررررررة غلرررررررررررررى الرررررررررررررزابي : بررررررررررررراب املنررررررررررررردب ررررررررررررررر ثحلُرررررررررررررل منشررررررررررررر

http://www.alarab.co.uk/?id=70308 . 

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك ( .  .54

رررررررررررب ررررررررررررر غلرررررررررررى الرررررررررررزابي :  .55 انظرررررررررررز : حررررررررررروار مرررررررررررؼ الرررررررررررزاِظ الجُبررررررررررروجي ررررررررررررر موكرررررررررررؼ اضرررررررررررالم ٍو

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id

 ) بحصزك ( 167169=

ر  محمرد موسر ى ررر مطرحلبل الػالكرات الطرودانُة الجُبوثُرة فري  رل مهررددات  .56 انظرز : ٍر

لُرة ألامن إلاكلُمي ررر وركرة بحثُرة ملدمرة ملرئثم ز مطرحلبل الػالكرات الطرودانُة ألارٍز

بالجمػُرررررررررررررررررررررررررررررررررة الطرررررررررررررررررررررررررررررررررودانُة للػلررررررررررررررررررررررررررررررررروم الطُاضرررررررررررررررررررررررررررررررررُة ررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلرررررررررررررررررررررررررررررررررى الرررررررررررررررررررررررررررررررررزابي : 

http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=articl

e&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74  ) بحصزك ( 

ورُلرررررة جػرررراون فرررري خحرررررام أغمرررراٌ اللجنرررررة  13انظررررز : الطررررودان وجُبررررروجي ًوكػرررران غلررررى  .57

رررررررررررررررررررررة املشرررررررررررررررررررررخ هة ررررررررررررررررررررررر  لرررررررررررررررررررررحُنة الزاهوبرررررررررررررررررررررة الطرررررررررررررررررررررودانُة غلرررررررررررررررررررررى الرررررررررررررررررررررزابي :  الوساٍر

http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-144436.htm  ) بحصزك ( 

http://alghad.tv/
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec04.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec04.doc_cvt.htm
http://www.aljazeera.net/
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169
http://www.alarab.co.uk/?id=70308
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74
http://www.sudanile.com/index.php?option=com_content&view=article&id=48300:bb@A_BA&catid=257&Itemid=74
http://www.alrakoba.net/news-action-show-id-144436.htm
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رررررررررررب ررررررررررررر غلرررررررررررى الرررررررررررزابي :  .58 انظرررررررررررز : حررررررررررروار مرررررررررررؼ الرررررررررررزاِظ الجُبررررررررررروجي ررررررررررررر موكرررررررررررؼ اضرررررررررررالم ٍو

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id

 ) بحصزك ( 167169=

انظررز : جمهورٍررة جُبرروجي رررر بُانررات اكحصررادًة رررر النظررام الاكحصررادي رررر موضرروغة ملاثررل  .59

مرررررررررررررررررررررررررررررررن الصرررررررررررررررررررررررررررررررحزال إلالىخ ونُرررررررررررررررررررررررررررررررة ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلرررررررررررررررررررررررررررررررى الرررررررررررررررررررررررررررررررزابي : 

http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-

Modn1/Djibouti/Sec05.doc_cvt.htm  . ) بحصزك ( 

انظز : غبدهللا بلػباص ر اضماغُل غمز جُل  ورهان جُبوجي غلرى اللردم الصرِنُة فري  .60

بررررررررررررراب املنررررررررررررردب ررررررررررررررر ثحلُرررررررررررررل منشرررررررررررررور بصرررررررررررررحُنة الػرررررررررررررزب اللندنُرررررررررررررة غلرررررررررررررى الرررررررررررررزابي : 

http://www.alarab.co.uk/?id=70308   . 

ة بلن مصز وجُبوجي رر دراضة بحثُة منشورت  .61 انظز : دراضة غن الػالكة الح اٍر

 بملف وورد ) بحصزك ( . 

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .62

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك (  .63

ررز امل لررظ الحن .64 رررر بُرران لررحني رررر  2015نُررذي لصررندوق النلررد الرردولي للػررام انظررز : ثلٍز

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ملرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف بصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررُؿة اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري دي اك ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزابي :  2  

https://www.imf.org/external/arabic/NP/SEC/PR/2015/pr15587a.pdf   (

 بحصزك ( . 

زهررا حررٌو اكحصرراد "ز : محمررود غبررد اللررادر رررر انظرر .65 أهطررنورده لمغمرراٌ ثطلررم أٌو ثلاٍر

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررز لررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررحُنة الةشرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررراًز غلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزابي :  جُبرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررروجف رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ثلٍز

http://elbashayeronline.com/news-642359.html  ) بحصزك ( 

ة  انظز : اكحصادًات اللواغد .66 و ف جُبوجي موكػها الجُوضُاسر ي  :الػطىٍز
 
هُف ث

لبنرررررال شررررررزاوات اكلُمُرررررة ودولُررررررة؟ رررررررر ثحلُررررررل املزهرررررش إلاكلُمرررررري للدراضرررررات الاكحصررررررادًة 

، مررررؼ البحررررا بررررالػنوان  /http://www.rcssmideast.orgباللرررراهزت رررررر غلررررى الررررزابي : 

 طل  ( املىور ) بحصزك ٌ

ررز امل لررظ الحننُررذي لصررندوق النلررد الرردولي للػررام  .67 رررر بُرران لررحني رررر  2015انظررز : ثلٍز

ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر ملرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررف بصرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررُؿة اررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررري دي اك ررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزابي :  2  

https://www.imf.org/external/arabic/NP/SEC/PR/2015/pr15587a.pdf   (

 بحصزك ( .

 املصدر الطابم ننط  ) بحصزك ٌطل  ( .  .68

http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169
http://articles.islamweb.net/media/index.php?page=article&lang=A&id=167169
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec05.doc_cvt.htm
http://www.moqatel.com/openshare/Behoth/Dwal-Modn1/Djibouti/Sec05.doc_cvt.htm
http://www.alarab.co.uk/?id=70308
https://www.imf.org/external/arabic/NP/SEC/PR/2015/pr15587a.pdf
http://elbashayeronline.com/news-642359.html
http://www.rcssmideast.org/
https://www.imf.org/external/arabic/NP/SEC/PR/2015/pr15587a.pdf
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لُررررراثانظرررررز :  .69 رررررز املزصرررررد الاكحصرررررادي ملنطلرررررة الشرررررزق ألاوضررررري وشرررررماٌ أرٍز ربُرررررؼ  -لٍز

رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر موكررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررؼ البنررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررً الرررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررردولي رررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررر غلررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررى الررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررررزابي :  2016

http://www.albankaldawli.org/ar/country/djibouti/publication/econo

mic-outlook-spring-2016  )  بحصزك ٌطل ( 
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