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 مقدمة

شكَّل التحول السياسي الذي تعيش فيه إثيوبيا مفارقة سياسية منذ مجي آبي أحمد رئيًسا للحكومة اإلثيوبية في أبريل/نيسان 

، ومثَّلت خطواته المتسارعة نحو إصالح سياسي منشود واقتصاد إثيوبي واعد "االنفجار العظيم" في نقل أديس 2018

نها من أبابا من خانة الصراعات إلى دولة تنشد ال مصالحة مع الجوار، وذلك بهدف إعادة تموضعها على نحو جديد يمك ِّ

 مواصلة نهوضها االقتصادي ويجن ِّبها فتح صراعات سياسية أو عسكرية تكون على حساب نموها االقتصادي الراهن.  

 

لتحول السياسي في ورغم أن دول القرن اإلفريقي عانت من صراعات الجغرافيا السياسية منذ قرن أو يزيد، إال أن ا

إثيوبيا، يبدو أنه سيوقف عجلة الصراعات السياسية والعسكرية هذه، وذلك بعد حصول تغيرات جذرية في المشهد اإلثيوبي 

ا ومفاجئًا في صعيد العالقات اإلثيوبية مع دول الجوار والمحيط العربي، من خالل تبني  مؤخًرا، ما عكس تطوًرا مهمًّ

المواجهة التي أبقت أديس أبابا سنوات عجافًا في خندق العزلة وحرمتها من فوائد النمو  سياسة االنفتاح وطي صفحة

 االقتصادي. 

 

في هذا التقرير نبحث مسارات التطور الجيوسياسي المتغير في إثيوبيا، وجدوى المصالحة واالنفتاح مع الجوار بغية 

واالقتصادية، وحسابات الداخل والخارج، باإلضافة إلى  تحقيق إنماء اقتصادي رغم ضخامة التحديات الداخلية السياسية

استشراف مآالت االستراتيجية اإلثيوبية في تحقيق سياسات اقتصادية جديدة لمواصلة نموها االقتصادي المتصاعد، من 

 خالل جذب االستثمارات العربية واألجنبية.

 

      

 

 )األناضول( 2018وزير الخارجية اإلريتري، عثمان صالح، )وسط( خالل زيارته أديس أبابا في يونيو/حزيران 
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 المشهد اإلثيوبي منذ وصول آبي أحمد: منظور سياسي متغير 

 

سلطة، فقد  سي في أديس أبابا كليًّا وليس جزئيًّا، داخليًّا وخارجيًّا، منذ وصول آبي أحمد إلى مقاليد ال سيا لقد اختلف المشهد ال

بنَّاءة مع قوميات األكثرية المهمشة سياسيًّا واقتصاديًّا، ما يعكس أزاح الطبقة المنتفعة السياسية والعسكرية، وفتح حوارات 

تغير السياسات الداخلية اإلثيوبية في تعاطيها مع المسائل الداخلية الحرجة والتي كانت سببًا رئيًسا لالحتجاجات الشعبية التي 

ى اإلثيوبيون بدمائهم فيها منذ عام   .2016ضحَّ

 

 في السياقين اآلتيين: 2018اإلثيوبي منذ أبريل/نيسان يمكن حصر تطورات المشهد 

: السياق الداخلي   أوًلا

 ظل القياديون العسكريون من قومية "تيغراي" يهيمنون على مفاصل السياسة  إبعاد الجيش عن السياسية: -

 أريجا، مدير مكتب  اإلثيوبية الداخلية والخارجية، ألكثر من عقدين، إال أن الخبر المفاجئ جاء على لسان فيتسوم 

رئيس الوزراء، آبي أحمد؛ حيث ُعي ِّن سييييييري مكونن قائدًا للقوات المسيييييلحة خلفًا لسيييييامورا يونس الذي خدم في  

 الجيش اإلثيوبي ألربعة عقود، كما ُعين قائد القوات الجوية، آدم محمد، رئيًسا لجهاز االستخبارات واألمن الوطني  

 هذه في إطار اإلصالحات السياسية واالقتصادية التي تعهد بها رئيس الوزراء  ليحل محل جيتاتشو أسافا. ويأتي

، اسييتجابة لمطالب المحتجين بعد االضييطرابات التي شييهدتها 2018اإلثيوبي بعد توليه منصييبه، في أبريل/نيسييان 

 (.1إثيوبيا في السنوات الثالث األخيرة) 

 

 

 

كان من بين مفردات الخطاب السياسي الذي أدلى به آبي أحمد بعد تسلمه السلطة أنه سيترجم  المصالحة الداخلية: -

ته   أقواله إلى أفعال، فقام بزيارة األقاليم المختلفة في البالد، بل كانت زيارته األولى إلقليم الصيييييومال "الذي ضيييييمَّ

واء بسيييبب ممارسيييات الحكومة المحلية، أو إثيوبيا بعد حرب األوغادين"، والذي يعاني حاليًّا من اضيييطرابات سييي 

 بسبب الخالفات الحدودية مع إقليم األورومو. 

  

حيث  2015كما زار بلدة أمبو في أوروميا التي كانت في قلب االحتجاجات واالشييتباكات مع قوات األمن منذ عام 

تي كانت ترفض التواصيييل مع تعهد بمعالجة المظالم. كذلك عمل على لقاء زعماء وقوى المعارضييية المختلفة، وال 

نا، رئيس حزب   ديسيييييييالين، بل كانت تقود االحتجاجات في األورومو وغيرها، ومن أبرز هؤالء: ميرارا جودي

 (.2مؤتمر األورومو الفيدرالي، وبيكيلي جيربا، األمين العام للحزب، وغيرهم) 

 

تبار للسياسيين المعارضين للدولة، عبر إطالق تبني سياسة االنفتاح الداخلية ورد االععودة المعارضة اإلثيوبية:  -

سراحهم وتوفير ضمانات للمعارضين في الخارج؛ األمر الذي دفع لينشو ليتا رئيس "جبهة أورومو الديمقراطية"  

من قيادات الجبهة إلى العودة إلى أديس أبابا، وذلك بعد سيييييينوات مديدة بقوا فيها في  4اإلثيوبية المعارضييييييية، و 

   المنفى. 

وعلى خلفية التوجهات التصييالحية األخيرة للسييلطات اإلثيوبية مع الحركات المعارضيية، وتأكيدها حرية ممارسيية 

العمل السييياسييي السييلمي، جاءت عودة ليتا ورفقائه األربعة؛ حيث اسييتقبلهم في مطار أديس أبابا مسييتشييار رئيس  

 (.3لحكومي، أحمد شيدي)الوزراء للشؤون األمنية، أبادوال غمدا، ووزير مكتب االتصال ا 
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كانت سييييياسيييية تكميم األفواه جزًءا من ممارسييييات العسييييكر لتحجيم أصييييوات  رفع القيود عن اإلعالم في إثيوبيا: -

المعارضيييية والمحتجين، فتم رفع الحظر المفروى على العديد من المواقع اإلخبارية، ليمارح أصييييحابها حقوقهم  

م للصحافيين، ما يعكس أن سياسة البوق اإلعالمي الواحد لم يعد لها مكان في الحريات والحقوق التي يكفلها اإلعال 

 في سياسات إثيوبيا الجديدة. 

 

 

 ثانياا: السياق الخارجي 

يُعَدُّ الملف الخارجي بالنسييبة إلثيوبيا من أبرز المعوقات التي كانت تشييل  سييياسيية  صييكر مشييالل  مع الجوار: -

تطورها االقتصيييادي والسيييياسيييي لردح من الزمن، فقد كانت الصيييراعات السيييياسيييية والعسيييكرية تأكل إنجازاتها  

الداخلية واتسييييمت بالقمع والبارود. إال أن غياب راية اسييييتراتيجية وفكر سييييياسييييي إثيوبي لخلق تحالفات مع دول  

ج صراعات  سات الخارجية عليها، أجَّ سيا شعبية في الفترة األخيرة،  الجوار أو التقليل من خطر ال داخلية وثورات 

لكن رجل إثيوبيا الجديد، يريد تطبيق سياسة "صفر مشاكل" التركية، كنموذج يحتذى به للتصالح مع دول الجوار،  

 وخاصة إريتريا والصومال، كدول تحظى بموقع استراتيجي وحيوي بالنسبة إلثيوبيا الحبيسة. 

 

السييييياسييييية والحدودية مع كل من الصييييومال وإريتريا؛ إذ زار وبشييييكل مفاجئ ويريد آبي أحمد احتواء المشيييياكل 

العاصييييمة الصييييومالية مقديشييييو، ليصييييبح أول رئيس وزراء إثيوبي يزور مقديشييييو منذ عقود، ليعيد قراءة الواقع  

قيد السييييييياسييييييي واألمني بين البلدين، فبعد عودته إلى أديس قال في كلمة متلفزة: "إن الحديث عن تجاوزات الع 

منغسييتو هيال مريم والجنرال محمد سييياد بري، ضييد الشييعبين في إثيوبيا والصييومال أمر ال طائل من ورائه". ما  

ن الشييعبين من   يعني رغبة إثيوبية جامحة في تجاوز سيينوات الحرب والعداء، واالنتقال إلى نه يية اقتصييادية تمك ِّ

  (.4رخاء اقتصادي واستقرار سياسي وأمني) 

  

أما على صييييييعيد إريتريا، فقد كشييييييف آبي أحمد عن رغبته في إنهاء الخالف مع إريتريا، في أول خطاب له أمام 

، عقب توليه المنصييييب. وقال آنذاه إنه مسييييتعد للجلوح مع الحكومة 2018البرلمان في الثاني من أبريل/نيسييييان  

 (. 5إلى مبادلته نفس الرغبة)اإلريترية إلنهاء الخالف عبر الحوار، فيما دعاها في الوقت ذاته  

 

تحاول كل من السيييعودية واإلمارات إثبات وجودهما وح يييورهما في إثيوبيا  ترميم العالقات مع الخليج ومصييير: -

عبر استثمارات مالية ضخمة؛ لذا يحاول آبي أحمد ترميم العالقات مع دول الخليج بصفة عامة وعلى نحو خاص  

ارات سيييعودية/إماراتية ضيييخمة؛ فقد زار ولي عهد أبوظبي، محمد بن زايد، الرياى وأبوظبي، بغية جذب اسيييتثم 

با في يونيو/حزيران   با هدف إلى تعزيز 2018أديس أ عدة، ت فاهم  مذكرات ت يد  جد حاكم اإلثيوبي ال ، ووقَّع مع ال

مليارات  3مليار درهم، أي ما يعادل  11الشييييييراكات الثنائية والتعاون بين البلدين، ودعم اقتصيييييياد إثيوبيا ب يييييييييييي 

 (. 6دوالر) 

    

أما مصريًّا، فأعلنت الرئاسة المصرية أن الرئيس المصري، عبد الفتاح السيسي، توافق مع رئيس وزراء إثيوبيا،  

آبي أحمد، على احترام حق التنمية دون مسيياح بحقوق الطرف اآلخر، أثناء مناقشيية تطورات موقف سييد النه يية  
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اإلثيوبي. جاء ذلك عقب اسييتقبال الرئيس المصييري، عبد الفتاح السيييسييي، رئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، في  

   . 2018زيارة له لمصر في يونيو/حزيران  

تداعيات سد النه ة وأن تكون لسرعة ملء  من  -وفق مراقبين-وتأتي الزيارة اإلثيوبية في ظل قلق مصري بالغ 

مليار متر مكعب سييييينويًّا(، مصيييييدر  55.5) ، خشية أن يقل ِّل من حصة مصر من نهر النيل خزانه آثار سلبية 

 (.7المياه الرئيسي في البالد)

  

ية  حة حقيق فإن الطريق طويل لتحقيق مصيييييييال ها آبي أحمد  خارجية التي يجري ية وال لداخل نت التحركات ا كا ا  يًّ أ

الحسيييابات الداخلية والخارجية ما زالت تمثل تحديًا أمام واسيييتقرار سيييياسيييي ونمو اقتصيييادي في إثيوبيا الجديدة، ف 

رغبة رئيس الوزراء اإلثيوبي لنفض غبار السيياسيات الماضيية عبر االنفتاح على الخارج وسيياسية صيفر مشياكل  

 مع الداخل والخارج. 

 

 إثيوبيا ودول القرن اإلفريقي: سياسة التخلي عن  نزعة  المواجهة

 

سيياسييًّا بارًزا في منطقة القرن اإلفريقي وشيريًكا قويًّا مع الغرب والواليات المتحدة األميركية، وبموجب تعتبر إثيوبيا العبًا 

ثقلها السييياسييي الذي تحظى به أديس أبابا، يريد رئيسييها الجديد توظيف دبلوماسييية إثيوبية قوية في المنطقة، وتحويرها إلى 

الطرفية مع دول الجوار تحديدًا وعلى نحو خاص في العمق اإلثيوبي، سييياسيية عمادها األسيياح التخلي عن نزعة المواجهة 

وهي سييياسيية محورية في الوضييع الراهن لترسييم معالم السييياسيية الخارجية اإلثيوبية، بغية اكتسيياب قوة اقتصييادية وسييياسييية 

 سي في القرن اإلفريقي.تؤهلها إلى أن تصبح شريًكا ضامنًا للغرب وأميركا وأن يكون لها مستقباًل تأثيٌر اقتصادي وسيا

 

وسعيًا لترسيخ نظرية صفر مشاكل التي أشرنا إليها سابقًا، البد من الوقوف على أبرز الق ايا السياسية واألمنية المهيمنة 

 على ملفات آبي أحمد الخارجية، والتي ينبغي احتواء مشاكلها: 

 النزاع اإلريتري وانعكاساته على السياسة اإلثيوبية .1

اإلريتري حول المنطقة الحدودية بينهما، "بادمي"، والتي مثَّلت على مدى عقدين مسييييييتنقع البارود -النزاع اإلثيوبييتجذر 

يار  مايو/أ لدين في  عت المواجهات بين الب ندل جانبين؛ حيث ا تأجج بين ال لك المواجهات فتحت أبواب 1998الم نت ت ، وكا

 1999جوالت من القتال. أولى الجوالت بدأت في يونيو/حزيران صييراعات عسييكرية أخرى؛ إذ خاى البلدان بعدها ثالث 

. لم تقتصييييير المعاره على 2000واألخرى في مايو/أيار ويونيو/حزيران  1999ثم تلتها جولتان، واحدة في فبراير/شيييييباط 

حر منطقة بادمي بل شيييملت مناطق أخرى هي زاالمبسيييا على الجبهة الوسيييطى وبوري في الشيييرق بالقرب من سيييواحل الب

 (.8األحمر)

 

وبعد جهود إقليمية ودولية م ينية، وقَّع كل من وزيري خارجية البلدين، اإلريتري، هيلي درع، واإلثيوبي، سييوم مسيفنفي، 

وقَّع زعيما البلدين،  2000من ديسييييييمبر/كانون األول  12على اتفاق لوقف إطالق النار بين بلديهما برعاية جزائرية. وفي 

يس وزراء إثيوبيا الراحل، ميلس زيناوي، على اتفاقية سييييييالم بين بلديهما في رئيس دولة إريتريا، آسييييييياح أفورقي، ورئ

 الجزائر أيً ا، بح ور شهود دوليين. 

 

في المادة الرابعة من  15وأحال البلدان نزاعهما الحدودي، وفًقا التفاقية السييييييالم، إلى لجنة دولية مسييييييتقلة، ووفًقا للفقرة 

لتين من قبل اللجنة الدولية نهائي وملزم. وأصدرت لجنة الحدود قرارها بشأن النزاع في االتفاقية فإن ترسيم الحدود بين الدو
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. بموجب قرار اللجنة، صيييارت منطقة بادمي، التي انطلقت منها الشيييرارة األولى للحرب، ضيييمن 2002أبريل/نيسيييان  13

جنة الدولية، ووصييف قرارها بأنه غير حدود إريتريا. غير أن رئيس الوزراء اإلثيوبي، ميلس زيناوي، امتعض من قرار الل

 (. 9قانوني وغير عادل وغير مسؤول)

 

جندي، كما ألحقت الحرب  80.000كلفت الحرب الطاحنة البلدين خسييائر بشييرية هائلة؛ حيث قُتل في الحرب ما ال يقل عن 

بب القطيعة المستمرة منذ بالبلدين أضراًرا جسيمة وخسائر اقتصادية ضخمة بسبب الصرف على كلفة الحرب وتبعاتها وبس

 عاًما. 20اندالعها قبل 

 

لم يمض وقت على إعالن آبي أحمد رغبته في فتح صييييييفحة جديدة مع إريتريا، حتى تمخ ييييييت اجتماعات اللجنة التنفيذية 

شييييييعوب لالئتالف الحاكم بإثيوبيا عن إعالن رسييييييمي في هذا االتجاه. وأعلن االئتالف الحاكم )الجبهة الثورية الديمقراطية ل

، موافقته على التنفيذ الكامل ل ييييييييييي"اتفاقية الجزائر"، ف ييييياًل عن قرارات لجنة 2018يونيو/حزيران الجاري  6إثيوبيا( في 

ترسيييييييم الحدود مع إريتريا. وبعد أسييييييبوع من اإلعالن، دافع رئيس الوزراء اإلثيوبي عن قرارات اللجنة التنفيذية لتطبيع 

ذا القرار "ليس بالجديد". وقال أمام البرلمان: إن قرار االئتالف حول تطبيع العالقات مع العالقات مع إريتريا، معتبًرا أن ه

 إريتريا يعود لعهد رئيس الوزراء اإلثيوبي الراحل، ميلس زيناوي؛ إذ جرى إرسال خطاب لالتحاد اإلفريقي بهذا الشأن.

تبذلها اإلدارة اإلثيوبية الجديدة، وهي أسئلة مصيرية وعالوة على ذلك، فإن ثمة أسئلة كثيرة حول نجاح أو فشل الجهود التي 

تحدد معالم سالم دائم أو فصام نكد بين أديس أبابا وأسمرة، وهي: هل النظام اإلريتري ممثاًل برئيسه، آسياح أفورقي، جادٌّ 

يؤمن بالسيييالم مع  في قبول السيييالم اإلثيوبي أم أنه سييييُبدي الحقًا امتعاضيييه وتعنته  وهل حزب جبهة تحرير شيييعب تيغراي

ا لقبول فرى أمر الواقع  وما نظرة الحسابات اإلقليمية إلى هذا التحول المفاجئ  أسمرة، على الرغم من أنه سيكون م طرًّ

 في عالقات أسمرة وأديس أبابا  وما تأثيراتها على واقعها الجيوسياسي والجيواقتصادي 

 اإلثيوبي في المنطقة، وهي: -نزاع اإلريتريوهناه عناصر داخلية وخارجية ستحدد مصير ومستقبل ال

لة في رئيس الوزراء، آبي أحمد، واالئتالف الحاكم، الجبهة اإلثيوبية لشييييييعوب   - الدولة الفيدرالية اإلثيوبية الممثَّ

 إثيوبيا.  

 النظام الحاكم في إريتريا )أفورقى(. -

 ( والع و في االئتالف الحاكم في إثيوبيا )الدولة العميقة(. TPLFحزب جبهة تحرير شعب تيغراى ) -

العامل الخارجي )الغرب وأميركا(، وكان الغرب في الوهلة األولى ساعيًا لكبح جماح النزاع العسكري والسياسي  -

 (.10بين الجانبين، من خالل تأييده التفاقية الجزائر)

يجابًا فإن هذا سيفتح بابًا جديدًا لمستقبل العالقات والتعاون االقتصادي بين في حال انقلبت األوضاع السياسية بين الطرفين إ

ي االقتصيياد اإلثيوبي بال شييك، وسييتخرج إثيوبيا من عنق الزجاجة، أي من الدولة  الجانبين، فميناء عصييب اإلريتري سيييغذ ِّ

ئ إريتريا الحيوية، كما أن أسمرة ستعيد الحبيسة في القرن اإلفريقي، إلى دولة تتمتع باستثمارات اقتصادية ضخمة في موان

تجارتها نحو إثيوبيا؛ إذ خسييييييرت إريتريا مليارات الدوالرات بسييييييبب توقف تجارتها الحدودية مع إثيوبيا والتي بلغت في 

% من تجارتها الخارجية، وبسييبب توقف إثيوبيا عن اسييتخدام مينائي عصييب ومصييوع، تكبدت إريتريا 67ما نسييبته  1997

 (.11ادية ضخمة)خسائر اقتص

 

  الوضع الصومالي وتداعياته على السياسة اإلثيوبية  .2

الصومالي منذ القرون الوسطى، فهو صراع يستمد روافده من الجغرافيا السياسية؛ فاالقتتال بين -يمتد جذور النزاع اإلثيوبي

وماليين واإلثيوبيين، فهي حرب سياسية الجانبين كان سجااًل مفتوًحا، ولم يكد يم ي قرن إال وشهد حروبًا طاحنة بين الص
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هي األشييد ضييراوة، واألكثر تأثيًرا على البلدين، نتيجة الخسييائر  1977وعسييكرية موغلة في التاريخ، وإن كانت حرب عام 

 البشرية واالقتصادية التي نجمت عنها وأصابت أوضاع البلدين السياسية واالقتصادية في مقتل. 

 

(، كانت إثيوبيا لها اليد 2012 -1995اصييييييية في ظل رئيس الوزراء الراحل، ميلس زيناوي )فمنذ العقدين األخيرين، وخ

شرة  سية والعسكرية المبا سيا الطولى في تأزيم الوضع الصومالي عبر الحرب بالوكالة )أمراء الحرب( تارة، والتدخالت ال

يف مؤتمرات المصيييالحة بين األطراف (، كما أنها كانت من بين دول إقليمية وعربية تسيييت ييي2006، و1996تارة أخرى )

الصييومالية، بحكم اسييت ييافتها ورعايتها ألطراف صييومالية كانت نافذة في السييياسيية الصييومالية وقتذاه، واليوم تعد إثيوبيا 

جزًءا من عمليات حفظ السييالم اإلفريقية في الصييومال؛ إذ يصييل تعداد قواتها المتمركزة في الجنوب ووسييط البالد إلى نحو 

 الف جندي إثيوبي.خمسة آ

 

ونظًرا للصورة الرمادية الجاثمة في الرأي العام الصومالي تجاه التدخالت السياسية اإلثيوبية في شأن بالدهم، إال أن خطاب 

شو، في يونيو/حزيران  ، أثار عالمات 2018آبي أحمد بعد لقائه الرئيس الصومالي، محمد عبد هللا فرماجو، بالعاصمة مقدي

ستفهام كثيرة  شعبين كثيًرا ا سياسي الصومالي، كما تره خطابه حول تكامل اقتصادي وانفتاح اجتماعي بين ال في المشهد ال

ز نظرية المؤامرة عند المواطن الصومالي، رغم أن تصريح رئيس الوزراء اإلثيوبي كان واضًحا؛ حيث  من الشكوه، وعزَّ

ديدًا مبنيًّا على التعاون المشييييتره في جميع المجاالت، وإن قال فيه: "إن العالقات بين بالده والصييييومال سييييتتخذ مسيييياًرا ج

البلدين تربطهما عالقات وثيقة تمكنهما من تعزيز فرص التعاون في مجالي األمن واالقتصاد. وأوضح أن البلدين سيعمالن 

 (.12على خلق فرص تجارية وأسواق مفتوحة من خالل تسهيل وفتح المعابر الحدودية ")

 

وأصبح التقارب الصومالي/اإلثيوبي مسألة رأي عام وق ية ألهبت حماح الكثيرين، وتحولت إلى قصة تثير الجدل والريبة 

في مواقع التواصل االجتماعي، ودفعت الرئيس الصومالي، محمد عبد هللا فرماجو، إلى عقد لقاء تليفزيوني، يزيل الشكوه، 

 اإلثيوبية تت من تشغيل موانئ صومالية باستثمارات إثيوبية.  ونفى أن دولته وقَّعت اتفاقيات مع الجارة

 

بالعودة إلى مساعي آبي أحمد لفتح باب سياسي جديد بين البلدين، هناه ثالث مسائل تهيمن على الوضع الصومالي، والتي 

 يس أبابا، وهي: ستكون حجر عثرة أمام تحقيق تقدم ملموح في التعاون االقتصادي واألمني والسياسي بين مقديشو وأد

يبدو أن التحسييين األمني في الصيييومال لم ي يييف مزيدًا من دواعي  غياب اًلسيييتقرار السيييياسيييي في الصيييومال: -

االسييتقرار السييياسييي على المشييهد الصييومالي برمته، فالظروف السييياسييية الناجمة عن غياب أطر للمصييالحة بين  

ل أبوابًا مفتوحة   شك ِّ صومالية، ت سي، ومن دون األطراف والقبائل ال سيا في أية لحظة النقالب مفاجئ في المشهد ال

استتباب الظروف األمنية والسياسية في الصومال، فإنه من الصعوبة بمكان دخول اتفاقيات دولية ناهيك عن توقيع  

اتفاقيات مع دول الجوار، فق ييييييية النزاع الحدودي البحري بين الصييييييومال وكينيا ال تزال تثير الشييييييكوه حول  

(؛ مما يعني أن عدم 2009اتفاقيات بين مقديشييو ودول الجوار، وهي اتفاقية وقَّعتها الحكومة الصييومالية السييابقة ) 

 االستقرار السياسي في الصومال سيعرقل أية اتفاقيات دولية وإقليمية معه حاضًرا ومستقباًل. 

 

وال –منطقة القرن اإلفريقي، عانى  بحكم موقع الصييييييومال الحيوي في أثر التدخالت الخارجية في الصييييييومال:  -

من أثر التدخالت الخارجية، فالدوائر الصييييييومالية الراهنة ليسيييييييت وحدها من تقرر مصييييييير التفاوى  -يزال 

ية يبني الصييييييومال معها   بل هناه دول أخرى ومنظمات أجنب ية أخرى،  يات مع دول أو منظمات أجنب فاق واالت

 ت الخارجية في الشأن الصومالي. قراراته السيادية، ما يعكس حجم التدخال 
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يعد ملف مسييألة الصييومال الغربي واحدًا من الق ييايا السيياخنة بين الصييومال وإثيوبيا،  مسييةلة الصييومال الغربي: -

رغم أن اإلقليم بات محسوًما أمره وأصبح جزًءا من الكونفيدرالية اإلثيوبية، فإنه ومهما كان سيظل مسألة حدودية  

 ياسية والعسكرية بين الصومال وإثيوبيا، مهما تبدلت األوضاع السياسية في أديس أبابا ومقديشو. تثير القالقل الس 

 

   سد النهضة وتةثيراته على السياسة اإلثيوبية الجديدة .3

برز ملف سيييد النه ييية كأحد الق يييايا اإلقليمية ذات األبعاد الجيواقتصيييادية في منطقة القرن اإلفريقي في غ يييون عشييير 

عالقيييات أديس  السنوات األخيرة، ومع وصول رجل إثيوبيا األول، آبي أحمد، إلى سدة الحكم، فإن رياح التغيير هبَّت على 

حيدة االحتقييان والقلق في  بدو في ظاهرها أنها تلطف أجواء التوتر وتزيل أبابا مع كل من الخرطوم والقاهرة، وهي رياح ت

 الساحة اإلقليمية اإلفريقية. 

 

ومما ال شك فيه أن زيارة رئيس الوزراء اإلثيوبي إلى القاهرة، فتحت آفاقًا جديدة لتعاون اقتصادي بين إثيوبيا ودول الخليج، 

يعة دوالرية، ولم يكن هذا اإلنجاز بعيدًا عن ق يييية سيييد النه ييية، فقد حصيييلت بموجبه إثيوبيا على دعم اقتصيييادي عبر ود

حرص رئيس الوزراء اإلثيوبي الجديد على أن يطمئن مصييييير على أن حصيييييتها الراهنة من مياه النيل لن تتأثر سيييييلبًا بقيام 

 (.13)السد، وهذه ق ية مركزية بالنسبة لمصر التي ما زالت تكرر أنها ال تحتمل أي انتقاص من نصيبها

 

وبحسيب المتابعين لموضيوع الخالفات السيياسيية بين دولة المنبع )إثيوبيا( ودول المصيب )مصير والسيودان(، لم يحدث منذ 

سانحة، والبد من البناء على ما تحقق  سد النه ة أن كانت األجواء مهيأة إلحداث اختراق حقيقي مثل هذه ال شأت أزمة  أن ن

ألطراف، وتعالج ق ييايا بالغة األهمية، مثل تحديد سيينوات ملء بحيرة السييد، حتى للوصييول إلى تسييوية تحفظ حقوق جميع ا

يكون الملء تدريجيًّا، وعلى أطول مدى ممكن، كي ال يؤثر بدرجة كبيرة على حصيييييلة كل من مصيييير والسييييودان من مياه 

 النهر. 

 

عنها الفي ييييان، والتي تُزرع بشييييتى فيما يخص السييييودان، فإنه سيييييفقد آالف األفدنة من أراضييييي )الجروف( التي ينحسيييير 

المحاصيل التي تعتمد آالف األسر السودانية في تدبير شؤون حياتها على زراعتها، ولم يتم حتى اآلن حصر هذه المساحات، 

اء توقف زراعتها. أما في الشأن المصري، فإن أي سياسات مائية إثيوبية جديدة بعدم التزا م ولم تُقدَّر خسائر السودان من جرَّ

تعهداتها لملء بحيرة السيد، ال يخدم تلك السيياسية لمصيلحة السيواد األعظم من الفالحين المصيريين، كما ال يخدم السيياسيات 

 (.14االقتصادية المصرية المثقلة بالديون الخارجية والعجز المحلي)

 

شائكة لكنها تبدو اليوم ورقة االختبار الحقيق سد النه ة من بين الق ايا ال ية للمشروع اإلصالحي لرجل إثيوبيا كانت أزمة 

الجديد، فإذا تحقق له ما أراد من تطبيع العالقات مع الخرطوم والقاهرة، وعلى نحو يخدم مصالحهما االقتصادية وسياستهما 

المائية، فإن الكلفة التي سييييدفعها آبي أحمد سيييتكون باهظة وعلى حسييياب مشيييروع النه ييية االقتصيييادية في إثيوبيا؛ إذ إن 

يق بين متطلبات الداخل االقتصادية وعدم اإلضرار بمصالح السودان ومصر، سيكون صعبًا بالنسبة ل ييييييي"أحمد" الذي التوف

 يسير في حقل من األلغام وسط قلَّة اإلمكانات المادية والخبرة السياسية.

 

 دوافع وأسباب اًلستراتيجية اإلثيوبية الجديدة 
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دفعت رئيس الوزراء اإلثيوبي إلى تبني المشيييروع اإلصيييالحي بعد عقود من  في النقاط اآلتية، نسيييرد بعض األسيييباب التي

 المواجهة الطرفية مع عدد من دول القرن اإلفريقي:

رغبة أديس أبابا في حل المشييياكل الداخلية وإيجاد مخرج من دائرة االنغالق إلى ف ييياء من التوسيييع والنفوذ عبر  -

 آالت وماكينات السالم والتفاهم الدبلوماسي.  

مواكبة التطورات الدولية واإلقليمية في القارة اإلفريقية، والتحول من دولة بوليسييييييية إلى دولة حديثة في شييييييرق  -

إفريقيا، يتوافر فيها شييييروط التنمية المسييييتدامة وتحقق لشييييعبها حرياته األسيييياسييييية وحقوقه التي يكفلها الدسييييتور  

 ي.اإلثيوب 

تبن ِّي سياسة صفر مشاكل مع الجيران، وخاصة مع إريتريا؛ إذ إن التصالح مع دول الجوار وسيلة مهمة تتجاوز  -

بها أديس أبابا الصيييعوبات االقتصيييادية واالجتماعية، ألن جزًءا كبيرا منها له روافد خارجية، وإريتريا من أهمها،  

اء التشابك القبلي، واإلمعان في استثمار ال   معارضة اإلثيوبية.جرَّ

مواصيييلة تبني سيييياسييية االنفتاح، وذلك من أجل خلق توازن سيييياسيييي جديد في القرن اإلفريقي يتسيييم باالسيييتقرار  -

 السياسي واالنفتاح المتبادل بين دوله سياسيًّا واقتصاديًّا. 

نه - ا من تحقيق النجاحات وعالوة على كل ذلك، فإن الكثافة السييييييكانية في إثيوبيا تحتاج إلى اقتصييييييياد واعد يمك ِّ

االقتصييادية، فإذا لم تحقق أديس أبابا وعودها فإن مطالب الثوار المهمشييين والمعوزين سييتتجدد وتؤثر على موقع  

 آبي أحمد. وتحقيق النمو االقتصادي ال يأتي إال بانفتاح سياسي واقتصادي بنَّاء مع دول الجوار. 

( الذين انحنوا للموجة العاتية، إال أنهم لم TPLFب تيغراي )إضييعاف الجناح المتشييدد في حزب جبهة تحرير شييع -

ولن يرضوا عن التغييرات الكبيرة التي حدثت والمتوقعة أن تحدث. وإضعاف هذا الجناح ال يمكن أن يتحقق آلبى  

 أحمد إال عبر كسب الجناح المعتدل من ناحية وتحسين العالقة مع دول الجوار وعلى األخص النظام اإلريتري. 

الرغبة في الحصييييول على الدعم االقتصييييادي الكبير من المحور اإلقليمي والدولي الذي يدعم تحقيق السييييالم بين  -

إريتريا وإثيوبيا؛ وهذا التحالف يتمثل في: المملكة العربية السيييعودية واإلمارات العربية المتحدة وإسيييرائيل؛ وذلك  

 (.15بقيادة أميركية) 

 

 التحديات والمعوقات 

 

بقدر سييييرعة الرياح التي تحركت بها دبلوماسييييية آبي أحمد في دول شييييرق إفريقيا وجوالته المكوكية بين كل من اإلمارات 

والسعودية ومصر والسودان والصومال، يواجه الرجل جملة من التحديات والمعوقات التي تعترى سبيل تحقيق مشروعه 

سييية وتحت يين نفوذًا متزايدًا من قوى عالمية متناق يية األجندات اإلصييالحي الطموح، في منطقة ملتهبة بالصييراعات السيييا

 والمصالح نحو التسابق المحموم في منطقة القرن اإلفريقي. 

 

تتلخص أبرز التحديات السييياسييية التي تعوق جهود ومسيياعي الحكومة اإلثيوبية نحو إعادة تموضييعها في المشييرق اإلفريقي 

 فيما يلي: 

تصيييييف الدوائر الغربية واألميركية الرئيس اإلريتري، آسيييييياح أفورقي، بأنه رجل  جدار أفورقي الحديدي: .1

براغماتي وعسييييييكري عنيد، ويعد رجل إريتريا القوي الوحيد، من خالل تفرده بمقاليد الحكم منذ منتصييييييف 

من القرن الماضييييي. وذلك عبر مقولة: إن من يسيييييطر على الجيش يسيييييطر على الحكم. هي  التسعينات 

ية. فرى نفوذه على الجيش اإلريتري، المكون من   تزال يعمل بها قاعدة ال لدول اإلفريق يادات ا الكثير من ق

وأجاد توظيف التناق يييييات االجتماعية والسيييييياسيييييية، وقطع الطريق على  جماعات قبلية وعرقية مختلفة، 
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راقبون من أن يتراجع (. ويخشيييييى الم16المعارضييييية أواًل بأول) التفكير في االنقالب عليه عبر تجفيف منابع 

أفورقي عن المبادرة اإلثيوبية الجديدة، نتيجة سييياسيياته التي توصييف بأنها غير مسييتقرة؛ إذ يجيد اللعب على 

 وتر التناق ات. 

 كشف التفجير الذي شهدته أديس أبابا خالل كلمة ل "آبي أحمد" أمام حشد من  الصراع الداخلي في إثيوبيا: .2

الجماهير عن وجود جهات في الداخل اإلثيوبي ال يروق لها الخط السييييياسييييي الجديد في إثيوبيا، كما أن إقالة عدد  

من ضييييباط الجيش، والذين ينتمون إلى قومية تيغراي، سيييييُعتبر في نظر تلك القومية اجتثاثًا لجذورها واسييييتهدافًا  

ضغوط آبي أحمد على التيغراي قد يدفعهم للبحث عن  مباشًرا لح ورها القوي في مفاصل الدولة، لكن استمرار 

تحالف لإلطاحة بآبي أحمد وإلى فتح حوار مع بقية األقليات اإلثيوبية الخائفة من استئثار األورومو بالحكم، فإذا لم  

ر ينجح هذا، سيذهب التيغراي إلى خيار آخر وهو حماية أنفسهم بتفعيل مادة في دستور البالد تنص على حق تقري 

ل إثيوبيا إلى يوغسالفيا إفريقيا، ما يهدد الوحدة اإلثيوبية ويعرقل جهود   ِّ المصير ألي إقليم يطلبه، وهو خيار سيحو 

 (.17السالم لحل شامل ألزمات إثيوبيا الداخلية والخارجية) 

ه يييييية للنظام تعتبر جبهة تحرير أوغادينيا واحدة من الحركات المسييييييلحة المنا مسييييييةلة جبهة تحرير أوغادينيا: .3

اإلثيوبي منذ سييبعينات القرن الماضييي، إال أن تلك الحركة مرت بمراحل مختلفة وكان نشيياطها المسييلح في العمق  

اإلثيوبي بين المد والجزر، فتارة تتصيياعد وتيرة هجماتها، بينما تخبو تارة أخرى، وفي ظل العقدين المنصييرمين،  

زرة، لترويض الحركة، كما لم تنجح معاهدات الصلح واالتفاق بين لجأ نظام ميلس زيناوي إلى سياسة العصا والج 

   الطرفين، لتعنت النظام اإلثيوبي حينًا وتعقيدات عروى الحركة ومطالبها حينًا آخر. 

حاليًّا، وبحسب مقربين من الجبهة، فإنها تتنفس الصعداء؛ إذ إن سياسة العفو الشامل عن سجناء الرأي السياسيين  

ا أع يياء من الجبهة والذين أم ييوا  والصييحافيين  والمعارضييين التي أطلقها رئيس الوزراء اإلثيوبي شييملت أي ييً

سيييينوات مديدة وراء الق ييييبان، ومن بين القيادين للحركة الذين أُفرج عنهم رجل الظل للجبهة، عبد الكريم شيييييخ  

  وأتباع الحركة. موسى المشهور ب "قلب طغح"، والقيادي البارز، بشير بختل، وآالف من أنصار  

   

وغداة إعالن أديس أبابا عن بدء عمليات اسيييتخرج النفط في اإلقليم الصيييومالي، برز إلى السيييطح، مسيييألة الجبهة 

الصييييييومالية وعادت إلى دائرة النقام، ويؤمن كثيرون من قيادييها بأنه من دون اتفاق رسييييييمي بين أديس أبابا  

والجبهة، ال يمكن تحقيق إنجاز في عمليات اسيييييتخراج النفط في اإلقليم الصيييييومالي، وتريد اإلدارة اإلثيوبية حاليًّا  

برميل نفط، من خالل اسييييتخراج النفط من اإلقليم  450تغطية نفقات مصييييانع اإلسييييمنت التي تسييييتهلك يوميًّا نحو  

 .المتنازع عليه بين الصومال وإثيوبيا، في هذه المرحلة 

 

يبدو أن ملف جبهة تحرير أوغادين، ومسيييييييألة هوية اإلقليم الصييييييومالي والنزاعات الدائرية حوله، من العقبات 

والتحديات الرئيسة التي تواجهها اإلدارة اإلثيوبية الحالية التي تمسك العصا من الوسط وتريد حالًّ شاماًل ألزماتها  

 الداخلية والخارجية. 

 

 في القرن اإلفريقي ديناميات مستقبل التوازن

 

إن دبلوماسية النظام اإلثيوبي الجديد ستخلط أوراق التوازن في منطقة القرن اإلفريقي، التي تستقطب نفوذًا متزايدًا من قوى 

عظمى عالمية، فالوجود الصيييييني وح ييييوره االقتصييييادي القوي في القارة اإلفريقية، إلى جانب وجود أميركي وغربي في 

 سي ع أديس أبابا على صفيح معاره استقطاب سياسية دولية ساخنة.المشرق اإلفريقي 



 11 

 

إن التنافس بين المصالح الصينية وتلك األميركية سيأخذ أشكااًل مختلفة في األشهر والسنوات المقبلة، وهو ما عَكَسه تحذير 

عامل مع الصين، رغم أن هذا وزير خارجية واشنطن السابق، ريكس تيلرسون، إثيوبيا، وإفريقيا بشكل عام، من خطورة الت

التحذير اضمحل مع إقالة تيلرسون لحظة إنهاء جولته، وعقَّد الرئيس، دونالد ترامب، معركة أميركا للحفاظ على نفوذها في 

 (.18في المئة) 35إفريقيا بتعليقات هجومية وبتخفيض المعونات االقتصادية بنسبة 

 

لسييييعودية ومصيييير، حملت أبعادًا أخرى، ربما سييييت ييييطر إثيوبيا إلى إعادة كما أن جولة آبي أحمد إلى كل من اإلمارات وا

تشكيل توازن القوى في المنطقة، فإثيوبيا التي كانت قريبة من المحور التركي/القطري/السوداني، ربما ستنحاز إلى المحور 

 إلفريقي ودول الخليج وتركيا.السعودي/اإلماراتي، ما سيمهد المنطقة أمام تحالفات واستقطابات جديدة، بين دول القرن ا

 

سودانيًّا، فمعلوم أن إثيوبيا منذ نزاعاتها العسكرية المتكررة مع إريتريا حاولت أن تحافظ على عالقاتها الجيدة مع الخرطوم 

وتطويرها، ألسييييباب أمنية وتنموية، وكذلك االسييييتفادة من موانئ السييييودان البحرية، ف يييياًل عن دعم السييييودان إلثيوبيا في 

سودان تكاد تتحقق بصورة أف ل ضمن المحور الجديد، ميناء مشر سد النه ة. اآلن كل هذه المصالح اإلثيوبية في ال وع 

عصب اإلريتري أقرب إلثيوبيا من أي ميناء آخر في اإلقليم، مصر وإثيوبيا قاب قوسين أو أدنى من الوصول إلى تفاهمات 

، لكن هذا ال يعنى أن إثيوبيا ستكون بال رورة ضد السودان، لكن لن حول )سد النه ة(، هكذا تقل حاجة إثيوبيا للسودان

 (.19تكون حليفًا حقيقيًّا له كما كانت)

 

 

 

 خالصة 

 

شابكة والملفات معقدة أمام المشروع اإلصالحي الطموح آلبي أحمد، فإما أن يواصل الرجل عجلة  إذن، األوراق كثيرة ومت

فرامل النمو عند هذا الحد، وقد توقَّع صيييندوق النقد الدولي اسيييتمرار النمو بمعدل النمو االقتصيييادي المتصييياعد أو أن يوقف 

(، أما في المحور السييياسييي فقد تدفع دبلوماسييية 20%)31. ثم إن معدل الفقر انخفض بنسييبة 2022في المئة حتى عام  6.2

مسيييتقبلي، فإثيوبيا الجديدة بين تعقيدات آبي أحمد أديس أبابا إلى خيارات واسيييتقطابات جديدة، في مقابل تحقيق مشيييروعها ال

 جيوسياسية واقتصادية صعبة ليس من السهل تفكيك ُعقدها من دون أن تدفع الثمن غاليًا.

___________________________________________________________________________ 

 * الشافعي ابتدون، كاتب وباحث مهتم بشؤون القرن اإلفريقي
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