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Abstract:

This study discussed the determinatives of the
Ethiopian foreign policies and its trends towards the
Arab countries, especially the neighbor countries
(Sudan, Dijubti and Somalia). It studied this issue in
the shadow of the written strategy that determine the
foreign Ethiopian politics.
The study aimed to distinguish the main factors
that move, control and determine the attitudes of the
Ethiopian policies towards the Arab countries, and the
problems and difficulties that faced the development
of these relations.
The study started from the hypotheses that,
the availability of many internal dynamics that control
the Ethiopian policies towards the Arab countries,
summed into Ethnic, religious, economic, in addition
to regional and international ones.

:م�ستخل�ص
تناق�ش هذه الدرا�سة حمددات ال�سيا�سة اخلارجية الأثيوبية وتوجهاتها
 ال�صومال،  خا�صة دول جوارها اجلغرايف (ال�سودان، نحو الدول العربية
 وتتناول الدرا�سة مو�ضوعها يف �ضوء اال�سرتاتيجية املكتوبة التي، )وجيبوتي
. حددت �صيغة ال�سيا�سة اخلارجية الأثيوبية
هدفت الدرا�سة �إىل الك�شف عن �أهم العوامل التي حترك وتتحكم
يف حتديد اجتاهات ال�سيا�سة الأثيوبية جتاه ال��دول العربية وامل�شكالت
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وال�صعوبات التي تواجه تطور هذه العالقات .
وتنطلق الدرا�سة من جملة افرتا�ضات يقف على ر�أ�سها وجود عدد
من الديناميات الداخلية تتحكم يف ال�سيا�سة الأثيوبية جتاه العامل العربي
خل�صتها الدرا�سة يف العوامل الإثنية والدينية واالقت�صادية والنزاعات
الداخلية والإقليمية  ،كما �أ��ش��ارت الدرا�سة �إىل وج��ود حم��ددات لهذه
ال�سيا�سة على امل�ستويني الإقليمي واخلارجي .
ا�ستخدمت الدرا�سة جمموعة من املناهج كمنهج حتليل النظم واملنهج
التاريخي واملنهج الو�صفي التحليلي  ،ويعود هذا التعدد املنهجي �إىل تنوع
وتداخل جماالت الدرا�سة .
خل�صت الدرا�سة �إىل جملة من النتائج �أهمها �أن العوامل الداخلية
حتكم العقيدة ال�سيا�سية للدولة الأثيوبية يف عالقاتها مع العامل العربي.
و�أخري ًا ف�إن الدرا�سة �أمنت على �أهمية العالقات الأثيوبية العربية خلدمة
مطلوبات اجلوار الب�شري اقت�صادي ًا و�سيا�سي ًا وثقافي ًا .
وتتلخ�ص �أهم حماور الدرا�سة يف النقاط التالية :
•املحركات ال�سيا�سية الداخلية يف �أثيوبيا .
•�سيا�سة �أثيوبيا اخلارجية جتاه الدول العربية .
•حمددات �سيا�سة �أثيوبيا اخلارجية نحو العامل العربي .
•�سيا�سة �أثيوبيا اخلارجية مع �إ�سرائيل وانعكا�ساتها على
عالقاتها مع العامل العربي .
مقدمة:
�إثيوبيا واحدة من دول القرن الإفريقي الكبري املهمة وامل�ؤثرة ،بحكم مميزاتها اجليوبوليتيكية
والتاريخية ،والتي جعلتها دائمة احل�ضور يف جمريات الأحداث علي اجلناحني الإفريقي والآ�سيوي،
وهي بكل احل�سابات تعترب عالقات ودور ًا �إثيوبي ًا يف حميط عربي ،وذلك لأن عبقرية املكان فر�ضت �أن
يكون اجلوار وخلف اجلوار الإثيوبي مطوق ب�أغلبية عربية.
وعليه جرت املالحظة علي �أن �إثيوبيا ت�أثرت كثريا بظروف تفاعالتها وحتوالتها الداخلية
والإقليمية ،يف العقود الأخ�يرة من تاريخها احلديث واملعا�صر ،وحتى الراهن ،وهي بالطبع متت
بديناميكية تداخالت وامتدادات مع دول طوقها وخالف الطوق العربي ،الأمر الذي جعلها حمددات
وم�ؤثرات يف طريق العالقات الإثيوبية العربية.
ينظر كثري من املخت�صني يف ال�ش�ؤون الإثيوبية �إيل �أن(العرق) و(الدين) ي�شكالن �أهم حمركات
التفاعالت الداخلية الإثيوبية ،وذل��ك لأن هذين العاملني يت�صالن ويرتبطان ارتباطا ال ينفك
بكل حمركات التفاعالت الداخلية الأخ��رى ،وهي (ال�سلطة) و(االقت�صاد/التنمية) و(احل��روب /
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النزاعات) وغريها.
وت�أ�سي�سا علي ذلك ،جند �أن �إثيوبيا مرت بجملة حتوالت خطرية ومهمة� ،أثرت يف تفاعالتها
مكوناتها الداخلية ،وقد بد�أت بانهيار النظام الإمرباطوري لهيال�سال�سى ،و�صعود النظام الع�سكري
املارك�سي ملنج�ستوهايلي ماريام يف 1974م ،ولعل هذا التحول عمل علي هدم وتفكيك �أحد ركائز
الدولة الإثيوبية وهو (الدين) بفر�ض العلمانية لأول مرة يف تاريخ �إثيوبيا ،وهذا يعني �أمرا خطريا ،هو
�إزاحة الكني�سة الأرثوذك�سية عن ال�سلطة وتوابعها خا�صة نظام الإقطاع.
يف 1991م دخلت �إثيوبيا حتوال جديدا �أدى �إيل عدة حتوالت ،وهو �سقوط نظام منج�ستو و�صعود
نظام مل�س زيناوي ،وقد كانت �أخطر حتوالته ا�ستقالل �إريرتيا  ،1993تاركة �إثيوبيا بكل مكوناتها وثقلها
الإقليمي دولة حبي�سة ،فر�ض هذا الو�ضع التحول ملربع احلرب مرة �أخرى بني الدولتني 1998م.
ويف ظل هذه الأو�ضاع اجلديدة واملعقدة ،عا�شت �إثيوبيا خما�ض �أول و �أخطر و�أعنف حتول
دميقراطي يف تاريخها ،حيث عمل نظام مل�س زيناوي على ت�أ�سي�س نظام �سيا�سي هدفه حل م�شكلة
التعددية الإثنية والدينية ،فكان د�ستور 1994م ،و�أول انتخابات برملانية1995م ،ومن بني �أهم تبعات
التحول الدميقراطي،طبقت �إثيوبيا و لأول مرة نظام (الفدرالية الإثنية) ،ولعل هذه التحوالت من
د�ستور ودميقراطية وفدرالية ،ا�ستكملت ما بد�أه منج�ستو من هدم وتفكيك بقية �أركان الدولة الإثيوبية،
وهي فك ال�سيطرة (الإثنية) لقومية حمددة ،حيث كانت تاريخيا للقومية الأمهرية ،وكذلك �إنهاء
�سيادة(اللغة) الأمهرية حيث �سمح لأي �إقليم فدرايل التعامل بلغته ،و�أخريا التخل�ص من احتكار
(ال�سلطة) لأقلية القومية الأمهرية ،حيث فتحت �أقلية قومية التجراي امل�شاركة لبقية القوميات الأخرى
بدرجة ن�سبية مل تك حتلم بها هذه القوميات طوال تاريخ �إثيوبيا.
وهكذا ،دخلت �إثيوبيا نتيجة هذه التحوالت الداخلية الكبرية ،يف عقد اجتماعي و�سيا�سي جديد،
تبدلت وتفككت فيه كل تقاليد و�أركان الدولة الإثيوبية القدمية الأربعة ممثلة يف(الدين) و(العرق)
و(اللغة) و(ال�سلطة) ،واجلدير بالإ�شارة �أن التحوالت ما زال��ت جارية علي كل ركن من الأركان
ال�سابقة ،حيث ما زال ال�صراع امل�سيحي الإ�سالمي لفك وهدم ال�سيطرة امل�سيحية ،وهو حتول مرتبط
ب(الدين) و(ال�سلطة) و(العرق/الإثنية) ،مما ي�ؤكد �أن الداخل الإثيوبي موعود بتحوالت وتفاعالت
داخلية �أخرى كبرية وخطرية ،ت�ؤثر على م�سار �سيا�سته الداخلية واخلارجية ،خا�صة مع دول جوارها
وخلف اجلوار العربية.
ويبدو �أن �أح��داث � 11سبتمرب2001م ت�أتي �ضمن التحوالت املهمة التي �أثرت على تفاعالت
املكونات الداخلية الإثيوبية ،وامتدادها للت�أثري على �سيا�ستها اخلارجية مع العامل العربي ،من منطلق
�أن (الدين) واحد من �أهم حمددات ال�سيا�سة اخلارجية الإثيوبية.
وهكذا بدا وا�ضحا �أن التحوالت والتفاعالت التي حدث ملكونات البيئة الإثيوبية الداخلية مثلت
العن�صر احلاكم يف حتديد تفاعالتها وتوجهاتها اخلارجية ،مع العوامل الإقليمية املحيطة حولها،
خا�صة وان املالحظة ت�ؤكد تداخل وتقاطع كافة اخلرائط الإقليمية التي متثل �إثيوبيا جزء ًا منها،
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فهي و�إن كانت �ضمن خارطة القرن الإفريقي ،فهي �أي�ضا �ضمن خرائط �شرق �إفريقيا ،وحو�ض النيل،
وقريبة جدا من خرائط منطقة جنوب غرب �آ�سيا ،ومنطقة البحريات ،وداخل خريطة العامل العربي،
الأمر الذي يفر�ض على �إثيوبيا التعامل مع كل هذه العوامل املتداخلة معها وفق �إحداثياتها املختلفة،
ومبا يتوافق مع مطلوبات امل�صالح الأثيوبية و�أمنها القومي.
وت�أ�سي�سا على هذا التحليل ال�سابق للم�س�ألة الإثيوبية يف �إطارها الداخلي والإقليمي والدويل
تتك�شف �أهمية درا�سة املو�ضوع املتمثلة يف �ضرورة الر�صد واملتابعة لتطورات الأو�ضاع الداخلية يف
�إثيوبيا و�أثرها يف حتديد توجهات واجتاهات �سيا�ستها اخلارجية نحو الدول العربية.
وبناء على هذه الأهمية هدفت الدرا�سة �إيل حماولة ك�شف �أهم حمركات ال�سيا�سة الإثيوبية
الداخلية التي تتحكم يف حتديد متجهات �سيا�سة �إثيوبيا نحو العامل العربي ،كما حتاول التعرف على
�أهم امل�شكالت التي تواجه العالقات الإثيوبية العربية.
ويبدو �أن م�شكلة هذه الدرا�سة تتمحور حول �س�ؤال �أ�سا�سي م�ؤداه� :إيل �أي مدي تتحكم مكونات
حمركات ال�سيا�سة الإثيوبية الداخلية وتفاعالتها يف حتديد توجهات �سيا�ستها اخلارجية جتاه دول
العامل العربي ؟
وعليه فقد اعتمدت الدرا�سة على عدد من الفرو�ض التي �شكلت �إجابات �أولية لتحليل وت�شخي�ص
م�شكلة الدرا�سة وهي:
�أوال :هناك عدد من حمركات (ديناميات) ال�سيا�سة الإثيوبية الداخلية �أهمها املحرك الإثني
(العرقي) والديني واالقت�صادي واحلروب والنزاعات الداخلية والإقليمية مثلت حمددات �أ�سا�سية يف
حتديد تو�صيات �سيا�سة �إثيوبيا نحو العامل العربي.
ثانيا :اهتمام احلكومة الإثيوبية بعملية التنمية ،وجعلها يف مقدمة �أولوياتها لعبت دورا �أ�سا�سيا
يف ت�شكيل عالقاتها مع الدول العربية.
ثالثا :مثلت العالقات الإ�سرائيلية العربية وتبايناتها بني التطبيع واملقاطعة �أحد املحددات املهمة
يف عالقات �إثيوبيا بالدول العربية.
اعتمدت الدرا�سة على ا�ستخدام �أكرث من منهج ن�سبة لتنوع وتداخل جماالت الدرا�سة يف التاريخ
وال�سيا�سة واالجتماع واالقت�صاد والثقافة وغريها وعليه جرى ا�ستخدام املنهج التاريخي بجانب املنهج
الو�صفي التحليلي ومنهج حتليل النظم.
وعليه قد جرى �ضرورة بالربط الدقيق بني م�شكلة الدرا�سة وفرو�ضها ومنهجها والتي تتحكم يف
طريقة البناء الع�ضوي لهيكل تق�سيمات الدرا�سة مراعاة للت�سل�سل املنطقي للأفكار وا�ستيفاء ملطلوبات
العر�ض والتحليل
�أوال  -املحركات ال�سيا�سية الداخلية يف �إثيوبيا:
جرت املالحظة واملتابعة على �أن الدولة الأثيوبية ومنذ �أن ن�ش�أت نواتها الأوىل يف مملكة اك�سوم
وحتى حال �صورتها احلالية يف جمهورية �إثيوبيا الدميقراطية الفدرالية ،ظلت تتحكم فيها من املحركات
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التي ت�شكل �أو�ضاعها ال�سيا�سية املحلية ،وتعمل كعنا�صر ومركبات ت�صنع معادالت التفاعالت الداخلية
الأثيوبية ،والتي تعمل بدورها يف الت�أثري على حمددات وموجهات ال�سيا�سة الأثيوبية اخلارجية ،ب�صفة
عامة ،ونحو العامل العربي مو�ضع تركيز هذه الدرا�سة ب�صفة خا�صة ،وعليه رمبا ميكن الإ�شارة �إىل
هذه املحركات ال�سيا�سية الداخلية على النحو التايل:
 .1املحرك الإثني:
ينظر �إليه على �أنه واحد من �أهم و�أخطر املحركات التي تتحكم يف �صياغة احلياة ال�سيا�سية
الداخلية لإثيوبيا ،ومن ثم ينتقل الت�أثري الإثني بح�سب الإثنية املتحكمة يف حكم �إثيوبيا يف حتديد
وتوجيه �سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية نحو الدول العربية.
ت�ؤكد احلقائق التاريخية �أن البعد الإثني يف ال�صراع على ال�سلطة ولد مع نواة الدولة الإثيوبية يف
�أك�سوم ب�سيطرة القومية التقراوية حوايل القرن الرابع امليالدي ثم دخلت الأقاو م�شارك ًا يف احلكم يف
فرتة انتقال احلكم من �أك�سوم �إىل لآ�ستا ،وتلك هي املرة الأوىل والأخرية للآقاو للم�شاركة يف حكم
�إثيوبيا ،لينتقل كليا بعد جوالت من ال�صراعات العرقية بني �أقليتي الأمهرة والتقراي الأقاو �إىل قومية
الأمهرة ،وت�أ�سي�س حكمهم لأول مرة منفردين ،يف منطقة قندار �شمال بحرية تانا.
مار�ست �أقلية القومية الأمهرية �سيطرتها على احلكم و�شرعت يف التو�سع و�ضمت على فرتات
تاريخية خمتلفة �أرا�ضي قوميات و�إثنيات �أخرى كانت متثل ممالك و دويالت م�ستقلة �أهمها �أرا�ضي
القومية الأورومية و�سط وجنوب اله�ضبة الأثيوبية والقومية االرترية بانتماءاتها املختلفة يف �شمال
اله�ضبة وقوميات جنوب �إثيوبيا و�أ�شهرها ال�سيداما والهديا والكامباتا والقراقي وال�سلتي ،وال�صومالية
يف جنوب �شرق �إثيوبيا يف �إقليم �أوقادين ،و�أرا�ضي القومية العفارية يف �شمال �شرق �إثيوبيا ،و�أرا�ضي
بني �شنقول وقامبيال يف غرب �إثيوبيا يف حدودها مع ال�سودان(.)1
بهذه اخللفية لعمليات التو�سع وال�ضم التي قامت بها النظم الأمهرية التي حكمت �إثيوبيا لأطول
فرتة يف تاريخيها ،زادت معدالت ال�صراع االثني وتوازنات التناف�س وال�صراع العرقي القومي الذي
مازال م�ستمرا حتى الآن ،وذلك يف اجتاهني(.)2
اجتاه �أول :قوميات تتناف�س وتت�صارع حلكم �إثيوبيا ،وانح�صرت يف الأمهرة والتقراي ،ودخلت
بعد التحوالت الدميقراطية قومية الأورومو،التي متثل الأغلبية املطلقة ،ورمبا يف امل�ستقبل القريب �أقلية
القومية ال�صومالية.
اجتاه ثان :قوميات ت�سعى لالنف�صال تاركة حكم �إثيوبيا �أمال يف تكوين كيانات �إقليمية جديدة
كما ح�صل يف احلالة االرترية ،وما هو متوقع يف خماطر �سيناريوهات جديدة ل�ل�أوروم��و والعفار
وال�صوماليني ،وحتالف �إقليم قوميات و�أجنا�س و�شعوب جنوب �إثيوبيا وبني �شنقول واجلدير بالإ�شارة
يف م�سالة خطورة البعد �أالثني يف حتريك التفاعالت الداخلية واخلارجية يف �إثيوبيا هو �أن الأقلية ظلت
حتكم الأغلبية طوال تاريخ الدولة الأثيوبية ،حيث ظلت ال�سيطرة مطلقة لأقليتي الأمهرة والتقراي يف
حكم �إثيوبيا وهي م�سالة مرتبطة ،وم�سنودة ومدعومة بتقاطع �أبعاد �أخرى ،دينية وتاريخية و�إقليمية و
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دولية خارجية.
ولعل م�سالة ال�سيطرة الأقلية لقوميتي الأمهرة والتقراي على كل مفا�صل الدولة الأثيوبية جعل
هناك م�ستوين من ال�صراع(.)3
امل�ستوى الأول� :صراع �أقلية على حكم �إثيوبيا بنب الأمهرة والتقراي.
امل�ستوى الثاين� :صراع �أقلية �/أغلبية على حكم �إثيوبيا واالنف�صال وذلك بني الأمهرة والتقراي
يف مواجهة كل القوميات الأخرى وعلى ر�أ�سها الأغلبية الأورومية متحالفة مع بقية القوميات الأقلية مثل
ال�صومالية والعفارية والقراقية والهررية وكل قوميات اجلنوب بعدد حوايل  56قومية وغريها.
ويظهر �أن �أزمة ال�صراعات الإثنية بني القوميات الأثيوبية ،تعترب �أكرب املهددات للدولة الأثيوبية
من حيث(:)4
�أو ًال :تهديد الوحدة والتعاي�ش والبناء القومي الأثيوبي.
ثانياً :تهديد الأمن القومي الأثيوبي.
ولعل �أبلغ دليل علي ا�ستمرارية م�شكلة القوميات ،برغم كل حماوالت الإ�صالح واملعاجلات من
نظام مل�س زيناوي ،وجود الن�شاطات امل�سلحة لعدد من اجلبهات والتنظيمات القومية ،وا�ستمرار موجة
املطالب واالحتجاجات حتى الآن ،وهذا ما دفع احلكومة الإثيوبية لتوقيع اتفاقني �سريعني يف حوايل
ثالثة �شهور مع جبهة حترير ال�صومال الغربي يف يونيو2010م ،و�آخر مع اجلبهة املتحدة لتحرير
الأوجادين يف �أكتوبر2010م ،وهي اجلبهة الأكرث قلقا للنظام الإثيوبي ،هذا الو�ضع ي�ؤكد اخلطورة
والتهديد البالغ مل�س�ألة �إقليم �أوجادين ال�صومايل يف �إثيوبيا ،وهي بالطبع م�س�ألة م�ؤثرة يف حتديد
املواقف يف عالقات و�سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية مع الدول العربية.
و�أخطر من ذلك ،توقع موا�صلة الن�شاط امل�سلح من القوميات الكبرية الأخرى �أ�سوة بالقومية
ال�صومالية ،ورمبا ارتفاع �سقف مطالبها ،الختالف اخل�صو�صيات بينها ،ومن جهة �أخرى تنتظر هذه
القوميات مدى م�صداقية احلكومة الإثيوبية بالوفاء مبلتزمات هذه االتفاقيات ،الأمر الذي ي�ضعها
دائما يف حالة من الرتقب والتهديد واحلذر(.)5
 .2املحرك الديني:
ت�أتي �أهمية وخطورة الدين كمحرك فاعل و�أ�سا�سي يف التفاعالت الداخلية والأثيوبية ،انطالقا
من ارتباط تالزم عالقة (الدين بالدولة) و (الدين واملجتمع) يف الداخل الإثيوبي.
ف�إثيوبيا دولة تعددية دينية تتحرك فيها الأديان التقليدية واليهودية وامل�سيحية والإ�سالم بتوازنات
وح�سابات خمتلفة ،بالغة احل�سا�سية والتعقيد ،ولعل هذا الو�ضع �ألتعددي جعل م�شكلة املواجهة وال�صراع
والتناف�س بني ثنائيات (الأغلبية/الأقلية) (الإ�سالم وامل�سيحية)(،الدين والدولة) (الدين والعرق)
حا�ضرة بكل قوة وخطورة يف معادالت التفاعل الداخلية لإثيوبيا.
وعليه ظلت ح�سابات العدد للكتلتني امل�سيحية والإ�سالم حا�ضرة يف التوازنات ال�سيا�سية والدينية
�أكرث من غريها من الأديان باعتبارها ديانات ال�صراع والتناف�س املهمة يف �إثيوبيا.
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ومل��ا كانت امل�سيحية الأرثوذك�سية متثل دي��ن الدولة الر�سمي ف�إنها حظيت يف الإح�صاءات
احلكومية ب�أنها متثل ديانة الأغلبية بن�سبة حوايل  60%مت�ضمنة كل املجموع امل�سيحي (�أرثوذك�س،
بروت�ستانت وكاثوليك) والإ�سالم دين �أقلية  32%وبقية الأديان الأخرى مبا فيها اليهودية والوثنية
حوايل .)6(8%
بينما ت�شري م�صادر �أخرى �إىل تفوق امل�سلمني كدين الأغلبية تراوحت ما بني � 80%إىل 55%
بينما امل�سيحية متثل ما بني � 20%إىل .)7(45%
ويبدو �أن تفوق الإ�سالم ك�أغلبية على امل�سيحية يف �إثيوبيا حقيقة تواترت يف ذكرها و�إثباتها
اغلب امل�صادر ،كما �أن املالحظات وال�شواهد يف داخل �إثيوبيا ت�ؤكد وت�شري �إىل ذلك ،وبطريقة مب�سطة
�أن ح�سابات امل�سلمني يف الكتل القومية الإ�سالمية �أكرث من ح�سابات امل�سيحيني يف الكتل القومية
امل�سيحية.
ولعل هذا التناف�س وال�صراع حول ك�سب التفوق العددي بني امل�سلمني وامل�سيحيني تقوم وتت�أ�س�س
عليه ح�سابات كثرية ومهمة يف م�ستقبل العملية ال�سيا�سية يف �إثيوبيا ،ومعادالت توازن القوى الإقليمية
والدولية يف املنطقة.
و ت�أ�سي�سا عليه ثبت �أن م�سالة الدين �أخذت و�ضعها ومكانها كمحرك �أ�سا�سي مع ن�ش�أة نواة الدولة
الأثيوبية يف �أك�سوم يف القرن الرابع امليالدي ،فم بني القرن الرابع امليالدي وحتى فواحت القرن احلادي
والع�شرين ت�شكلت الدولة الإثيوبية وفقا ملحرك الدين يف نظامني.
النظام الأول� :إثيوبيا الدولة الثيولوجية �أو الالهوتية �أو الدينية – وذل��ك حتى نهاية عهد
هيال�سيال�سى  1974-وهي التي الزم الدين فيها ال�سلطة ال�سيا�سية.
النظام الثاين� :إثيوبيا الدولة العلمانية وذلك من عهد منق�ستوهيال ماريام 1974م وا�ستمرت
�إىل عهد مل�س زيناوي الآن 2010م وهي �إثيوبيا التي مت فيها ف�صل الدين عن الدولة بن�ص د�ستور
منق�ستو 1986م ود�ستور حكومة مل�س 1994م.
والنظام العلماين يف �أب�سط �صورة يف �إطار عملية التغيري ال�سيا�سي الذي ت�شهده �إثيوبيا يعني
تفكيك وخلخلة و�إبعاد واحد من �أهم ركائز الدولة الإثيوبية وهي الكني�سة الأرثوذوك�سية والتي ظلت
مالزمة لركيزة امللك �أو الإمرباطور(.)8
 .3املحرك االقت�صادي:
متثل حالة �إثيوبيا االقت�صادية املحرك املحوري الذي يجتذب تفاعالت كل املحركات الداخلية
الأخرى ،الإثنية والدينية ،واملمار�سة ال�سيا�سة ،وتطبيقات النظام الفدرايل ،والنزاعات الإثنية املحلية،
واحلروب الإقليمية ،وغريها من املحركات الداخلية،وعليه يعترب االقت�صاد حمرك ًا لكافة تفاعالت
الدولة الإثيوبية الداخلية ،فهو دائرة تتقاطع عندها كل جوانب احلياة ،وتقوم عليه عملية ا�ستقرار
وبناء الدولة الإثيوبية.
ون�سبة لأهمية وخطورة االقت�صاد يف ترتيب �ش�ؤون الدولة الإثيوبية ،ج��اءت عملية التنمية
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االقت�صادية كواحدة من �أهم �أهداف ال�سيا�سية الداخلية و اخلارجية الإثيوبية ،لإجناح اكتمال بناء
النظام ال�سيا�سي ،والتحول الدميقراطي ،وتطبيقات نظام الفدرالية العرقية من �أجل ا�ستقرار
�إثيوبيا.
ت�شري امل�ؤ�شرات االقت�صادية �إىل ت�أزم الو�ضع االقت�صادي الإثيوبي ،وذلك الن االقت�صاد الإثيوبي
يعد من االقت�صاديات الفقرية التي تعتمد اعتمادا كبريا على الزراعة البدائية  ،حيث متثل الزراعة
حوايل  60%من �إجمايل الناجت املحلي يف املتو�سط ال�سنوي ،وت�ضم  80%من �إجمايل القوة العاملة
يف �إثيوبيا ،رغم هذه الكميات املقدرة التي متثلها الزراعة ب�شقيها النباتي واحليواين يف االقت�صاد
الإثيوبي �إال �أنها تعاين الكثري من العقبات مثل اجلفاف وقلة التقنيات احلديثة �إ�ضافة �إىل �سوء
املمار�سة(.)9
ت�شري امل�ؤ�شرات والإح�صائيات �إىل �أن الناجت املحلي الإجمايل يف �إثيوبيا مقوم بالقوة ال�شرائية يف
الواليات املتحدة الأمريكية بلغ حوايل  77.47مليار دوالر ح�سب تقديرات عام 2009م� ،.أما الناجت
املحلي الإجمايل مقوما ب�سعر �صرف الدوالر الر�سمي في�ساوي  32.32مليار دوالر ،مبعدل منو �سنوي
بلغ  8.7%لنف�س العام 2009م.
ميثل قطاع الزراعة فيه حوايل  ،48.8%ال�صناعة � ،12.9%أما اخلدمات فتمثل .38.3%
ت�أتي التجارة يف املرتبة الثالثة بعد الزراعة وتربية احليوان من حيث الت�أثري على االقت�صاد.
تبدو املالحظة وا�ضحة ب�أن م�ؤ�شرات امليزان التجاري الإثيوبي عاجز بقيمة كبرية ،وهو �سمة
معظم الدول النامية ،متثل ال�صادرات فيه 1.657مليار دوالر� ،أما ال��واردات فقد بلغت 7.093
مليار دوالر� ،أي �أن هناك عجز ًا يقدر بـحوايل  5.436-مليار دوالر ح�سب �إح�صائيات 2009م.
وجند �أن �أهم الدول امل�ستوردة من �إثيوبيا هي ال�صني � ،10.87%أملانيا  ،9.75%اململكة
العربية ال�سعودية  ،7.39%الواليات املتحدة  ،7.21%هولندا  ،6.38%ال�سويد ،5.33%
ال�سودان  ،4.35%بلغاريا  ،4%وت�أتي بعدها كل من جيبوتي ايطاليا واليابان بن�سب �ضئيلة ح�سب
�إح�صاء 2009م�.أما �أهم امل�صدرين لإثيوبيا فهم :ال�صني  ،14.47%اململكة العربية ال�سعودية
 ،8.41%الهند  ،7.65%الواليات املتحدة الأمريكية .)10(4.3%
وتبدو املالحظة وا�ضحة بقلة وت�أخر الدول العربية يف قائمة الدول امل�ستوردة من �إثيوبيا ،الأمر
الذي يعك�س �ضعف وقلة العالقات االقت�صادية والتي تنبني عليها بقية العالقات خا�صة ال�سيا�سية.
وعموما جاءت امل�ؤ�شرات االقت�صادية العامة لالقت�صاد الإثيوبي بح�سب تقديرات 2009م ب�أن
متو�سط ن�صيب دخل الفرد من الناجت القومي  900دوالر ،ن�سبة ال�سكان حتت خط الفقر 38.7%
من �إجمايل ال�سكان ح�سب �إح�صائيات 2006-2005م ،معدل الت�ضخم  ،8.5%و�صايف احل�ساب
اجلاري (�سالب)  2.243-مليار دوالر.
ميثل اال�ستثمار يف �إثيوبيا  23%من �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل ،ويعزى هذا االنخفا�ض �إىل
البيئة الداخلية واخلارجية غري امل�ستقرة ب�سبب النزاعات واحلروب ،كذلك ال�سيا�سات االقت�صادية
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املعقدة التي تنتهجها الدولة حيث تكرث فيه القيود والإدارات البريوقراطية الزائدة ،ويت�ضح ذلك يف
م�ؤ�شرات قيام بيئة الأعمال التابعة للبنك الدويل،حيث ي�ستغرق �إجراء قيام م�شروع جديد يف �إثيوبيا 5
�إجراءات و � 9أيام ،بتكلفة  18.9%من متو�سط الدخل القومي للفرد ،كما يحتاج �إىل ر�أ�سمال مدفوع
قدره  492.4%من متو�سط الدخل القومي للفرد كحد ادين�،أما ال�ضرائب فتحتاج �إىل  19مرة
كمدفوعة �أولية وما يعادل  198مرة �سنويا بالن�سبة للوقت ،وميثل �إجمايل �سعر ال�ضريبة  31%من
�إجمايل الأرباح( ،)11رغم ذلك يتمتع االقت�صاد الإثيوبي بو�ضع جيد من حيث م�ؤ�شرات جذب الأعمال
مقارنة بو�صيفاته من االقت�صاديات املجاورة� .إ�ضافة �إىل توقع وجود عدد من املعادن مثل الذهب
والف�ضة والبرتول واليورانيوم ويوجد م�ستثمرون عرب يف كافة القطاعات االقت�صادية يف �أثيوبيا يف
املجاالت الفندقية والعقارات وال�صناعات الغذائية� ،إ�ضافة �إىل التعدين ،مثل جمموعة �شركات حممد
العمودي التي تعمل يف منجم يقدر مبليار دوالر وهو م�ستثمر �سعودي يحمل اجلن�سية الأثيوبية ويعد
�أغنى رجل يف القرن الإفريقي من حيث �إنه مواطن.
 .4حمرك احلروب والنزاعات الداخلية والإقليمية:
جاء االعتبار والنظر �إىل احل��روب والنزاعات على �أنها �إح��دى املحركات الأ�صيلة واملهمة
واخلطرية ،والتي تعمل بطريقة متداخلة ومت�شابكة مع املحركات الداخلية الأخ��رى ،يف ت�شكيل كل
التفاعالت الإثيوبية الداخلية من منطلق ت�أ�صلها وجتذرها وحليفتها يف �صلب الدولة الإثيوبية ،فمن
حيث �إنها مت�أ�صلة يف جذر الدولة الإثيوبية �إ�شارة وت�أكيد على عمق النحت للنزاعات العرقية يف اجتاه
م�ستوى را�سي �إيل �أق�صي ما ميكن ،فهذه حقيقة مثبتة ب�أن �إثيوبيا دولة نزاعات عرقية ن�ش�أت وولدت
بها منذ قيام �إثيوبيا الأك�سومية ،وقد زاد من ت�أ�صلها وجتذرها نزعة �إثيوبيا التو�سعية ب�ضم �أرا�ضي
قوميات �أخرى ،الأمر الذي �أدى �إىل تغذية وتفخيم النزعة العرقية يف النزاعات.
�أما من حيث �إنها نزاعات حلقية فهو تو�صيف يذهب �إىل �أن النزاعات العرقية الإثيوبية متددت
يف دوائر �أفقية متداخلة ،ي�ستحيل معها ف�صل �أي دائرة من دوائر هذه النزاعات ،فالأقليات الإثيوبية
املحكومة متثل دوائر نزاع مع القومية احلاكمة ،فنهاك �أكرث من  83قومية �أو اثنيه ظلت يف نزاعات
عرقية م�سي�سة وم�سلحة مع �أقلية قومية الأمهرة احلاكمة ،والآن مع قومية التقراي(.)12
وكل ما يهم الإ�شارة �إليه هنا ،هو دوائر النزاع القومي الكبرية ،للقوميات ال�صومالية والأورومية
والعفارية والهررية وقوميات اجلنوب وبني �شنقول وقامبيال مع قوميتي الأمهرة والتقراي ،وتظل دائرة
ال�صراع احللقية الكبرية ،هي حلقة ال�صراع الأمهري التقراوي .هذا بالإ�ضافة �إىل �صراعات عرقية
لكل القوميات على م�ستوى حملي يف �أقاليمها الداخلية حول املوارد.
ويف م�ستوى �آخر تتجاذب �إثيوبيا حمرك النزاعات الإقليمية املت�أ�صلة واحللقية فنزاعها يف
�إقليم الأوجادين ميثل دائرة نزاع حلقي بني �إثيوبيا والقومية ال�صومالية ونزاع الدولة ال�صومالية،
وهذه احللقة النزاعية الثالثية تظل مرتبطة يف كل ح�ساباتها ال�سيا�سية والع�سكرية والإ�سرتاتيجية
مع ح�سابات حلقة النزاع الإثيوبي االريرتي ،واحللقتان تتقاطعان مع حلقة نزاعية �أخرى  ،هي النزاع
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االريرتي اجليبوتي ،ويف حلقة خمتلفة مع النزاع الإثيوبي ال�سوداين ،وهذا الأخري متحلق ومتداخل مع
النزاع ال�سوداين امل�صري والنزاع الإثيوبي امل�صري(.)13
ولعل هذا العر�ض ل�صورة اخلارطة النزاعية الإقليمية ي�ؤكد مدى حلقيتها االقرتانية املتداخلة
ويف ذات الوقت �أنها مت�أ�صلة ومتجذرة ب�صورة ر�أ�سية يف �أعماق الروابط التاريخية لهذه النزاعات فهي
متجذرة ومتجددة وحلقية متمددة.
فاملحرك النزاعي يف �إثيوبيا بدوائره املتقاطعة الداخلية واخلارجية ي�شكل مع بقية املحركات
الأخ��رى العرقية والدينية واملمار�سة الدميقراطية وتطبيق الفيدرالية �أح��د ديناميات التفاعالت
الإثيوبية الداخلية والعب ًا �أ�سا�سي ًا وموجه ًا يف حتديد م�سارات �سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية والتي منها
عالقاتها مع الدول العربية.
ثانيا � -سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية جتاه الدول العربية:
يبدو �أن حماولة عر�ض وحتليل �سيا�سة وعالقات �إثيوبيا اخلارجية جتاه ال��دول العربية تبد�أ
بطرح عدد من الأ�سئلة املحورية م�ؤداها� :أين يقع العامل العربي يف �صحيفة عالقات و�سيا�سات �إثيوبيا
اخلارجية؟ وب�شكل �آخر كيف تنظر �إثيوبيا للدول العربية من خالل مبادئ و�أ�صول �سيا�ستها وعالقاتها
اخلارجية ؟
وملعرفة مكان وموقع العامل العربي وكيفية نظر �إثيوبيا �إليه من خالل مدونة �أو وثيقة ال�سيا�سية
اخلارجية والأمن القومي لدولة �إثيوبيا ،ال�صادرة من وزارة اخلارجية الإثيوبية يف �أدي�س �أبابا ،جند
ومن خالل املالحظة فيها� ،أن هناك عددا من اخلال�صات واال�ستنتاجات املهمة يف طبيعة النظرة
الإثيوبية لتحديد خارطة �سيا�ساتها اخلارجية مع الدول العربية وهي(:)14
 .1مل تخ�ص �إثيوبيا العامل العربي ب�سيا�سة خارجية منفردة ،جتعلها تنظر �إليه ككل موحد،
عندما وزعت �سيا�ستها اخلارجية على �سبع مناطق ،مل تكن اخلريطة العربية واح��دة منها وهي:
دول منطقة القرن الإفريقي ،ومنطقة ال�شرق الأو�سط ،الدول الإفريقية الأخرى� ،أوربا ،و�أمريكيا و�آ�سيا
واملنظمات الدولية.
 .2ظهر من خالل مدونة �أو �صحيفة العالقات اخلارجية �أن �إثيوبيا تنظر وتتعامل مع العامل
العربي من خ�لال موقع �أي دول��ة عربية يف �إط��ار �سبع مناطق حددتها لتوجيه و تركيز �سيا�ستها
اخلارجية ،وقد جاء توزيعها كما يلي:
�أوال :تتعامل �إثيوبيا مع ال�سودان وجيبوتي وال�صومال يف �إطار منظومة دول القرن الإفريقي.
ثاني ًا :جاءت ت�صنيفها ونظرتها املف�صلة يف �صحيفة العالقات اخلارجية لكل من م�صر و دول
اخلليج العربي و�شمال �إفريقيا يف �إطار منظومة ال�شرق الأو�سط.
ثالث ًا :جاء نظرتها لبقية الدول العربية الأخرى من غري تف�صيل يف �إطار النظر الكلي �إىل �إفريقيا
و�آ�سيا وال�شرق الأو�سط.
رابع ًا :و�ضح من خالل �صحيفة العالقات التي ر�سمت فيها �إثيوبيا مالمح �سيا�ستها اخلارجية �أن
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الدول العربية التي حظيت بنظرة تف�صيلية ومب�سمي الدولة نف�سها هي :ال�صومال ،ال�سودان ،جيبوتي،
م�صر ،بينما جاء تناولها لبقية الدول العربية الأخرى ب�صورة جمملة.
 .1حمددات �سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية نحو العامل العربي:
�أظهرت و�أكدت وثيقة �أو �صحيفة �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية ال�ش�ؤون اخلارجية والأمن القومي الإثيوبية
�أنها اعتمدت يف ر�سم �سيا�ستها اخلارجية على عدد من املحددات التي توجه �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية
ارتباطها بالدول العربية ،وجاء تق�سيمها يف م�ستويني(:)15
�أ -حمددات داخلية:
وهي العوامل التي تخ�ص البيئة الإثيوبية الداخلية ،وجاء ذكرها وتف�صيلها يف وثيقة �سيا�سة
و�إ�سرتاتيجية ال�ش�ؤون اخلارجية والأمن القومي الإثيوبية ،م�ؤكدة �أن �سيا�ستها اخلارجية مع الدول
العربية وغريها ،يجب �أن تكون خلدمة هذه العوامل ،وقد ح�صرتها يف �أربعة عوامل جمملة ميكن بعد
تف�صيلها �أن تظهر عوامل �أخرى �أكرث تدقيقا ،فقد و�ضعت التنمية يف �سلم �أولوياتها كمحدد لعالقاتها
و�سيا�ستها اخلارجية مع الدول العربية ،ثم الرتكيز القوي علي عملية بناء النظام الدميقراطي الفدرايل
يف �إثيوبيا ،.والعامل الثالث �شددت فيه علي وجوب مراعاة حالة و �أو�ضاع �إثيوبيا اجليوبولتيكية ،خا�صة
و�ضعها كدولة حبي�سة ،والذي �سوف يكلفها كثريا يف عملية احتماالت �صناعة �سيا�ستها اخلارجية،
خا�صة مع دول املنافذ البحرية والتي �شاءت الأقدار �أن تكون ثالثا منها عربية وهي :جيبوتي وال�سودان
وال�صومال �أما اريرتيا فتبدو م�ستحيلة التعامل معها يف الوقت الراهن ،وخ�ص�صت العامل الرابع
بوجوب مراعاة كل مطلوبات الأمن القومي الإثيوبي يف �سيا�ستها مع العامل العربي.
ب -حم��ددات خارجية :وهي عبارة عن عوامل مت�صلة بالبيئة اخلارجية الإقليمية والدولية
املحيطة �أو املرتبطة ب�إثيوبيا وت�ؤثر يف �أو�ضاعها الداخلية ،وقد ح�صرتها يف جملة حمددات جاء يف
مقدمتها احلروب والنزاعات الإقليمية لإثيوبيا مع دول قرن �إفريقيا العربية (ال�سودان،ال�صومال)
وغري العربية (اريرتيا) ،ثم م�شكلة مياه النيل مع دول حو�ض النيل العربية وهي م�صر وال�سودان ،كما
و�ضعت اعتبارا لعامل �أمن البحر الأحمر ،و�أخريا عامل عالقاتها مع الغرب و�إ�سرائيل.
 .2التحديات وال�صعوبات التي تواجه �سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية نحو العامل العربي:
�أ�شارت �صحيفة العالقات اخلارجية يف موا�ضع خمتلفة لعدد من ال�صعوبات وامل�شكالت التي
ت�ؤثر وتتحكم يف حتديد اجتاهات �سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية مع الدول العربية ،فقد �أ�شارت يف �أكرث
من �سياق �إيل م�شكلة الدين ،حيث م�شكلة ممار�سة �سيا�سة خارجية مع دول عربية م�سلمة �أو ب�أغلبية
م�سلمة،مع و�ضعها كدولة م�سيحية علي امل�ستوى الر�سمي ،برغم وجود �أغلبية م�سلمة ،هذا الو�ضع خلق
لإثيوبيا جملة من التعقيدات يف ر�سم �سيا�ستها اخلارجية جتاه الدول العربية يف داخل قرن �إفريقيا
التي تتحكم فيها �سيا�سات وم�سارات ثقافية خا�صة الدين .كما تخاف �إثيوبيا من م�شكلة زيادة معدالت
الفقر واجلفاف والأمية فهي �صعوبات تقف يف طريق �إن�شاء العالقات ،كما تنظر �إىل حتدي ا�ستكمال
التحول الدميقراطي والتجربة الفدرالية الإثنية يف ظل وجود تباين يف النظم للدول العربية ،ومن
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حتدياتها و�ضعها كدولة حبي�سة و�صعوبة التبادل والتوا�صل البحري مع الدول العربية التي تعترب �أقرب
الدول �إليها ،كما تخ�شى �إثيوبيا من م�شكلة تراجع الدولة نتيجة التعر�ض لأزمات وانتكا�سات ،ميكن �أن
تنفر منها الدول العربية(.)16
� .3سيا�سة �إثيوبيا مع دول قرن �إفريقيا العربية (ال�صومال -ال�سودان -جيبوتي):
جاءت نظرة �إثيوبيا �إيل ثالثة دول عربية وهي ال�صومال وال�سودان وجيبوتي حتت �إطار ما يعرف
ب(دول القرن الإفريقي) يف منت وثيقة �أو �صحيفة �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية ال�ش�ؤون اخلارجية والأمن
القومي الإثيوبية متناولة معها كال من �إريرتيا وكينيا ،وذلك وفقا للتحديد الإثيوبي للم�صطلح ،وهو
املهم التوثيق والإ�شارة �إليه يف هذه امل�ساحة ،لأنه خمتلف عن حتديدات وتعريفات �أخري ،قدمية
حتذف بع�ض هذه الدول مثل ال�سودان وكينيا ،وحديثة ت�ضيف بع�ض الدول مثل التعريف الأمريكي الذي
عرف ب(القرن الإفريقي الكبري)م�ضيفا بع�ض الدول الأخرى مثل يوغندا وم�صر وتنزانيا .وقد جاء
تناولها علي النحو التايل:
�أ� -سيا�سة �إثيوبيا جتاه ال�صومال:
ت�شري �صحيفة العالقات �إيل �أنه ثبت تاريخيا دميومة حالة التوتر ال�شديدة يف العالقات بني
ال�صومال و�إثيوبيا ،وتري �إثيوبيا �أن ال�سبب يف ذلك يعود �إيل ر�ؤية و�أحالم ال�صوماليني بفكرة �إعادة
حتقيق �أيديولوجية (ال�صومال الكبري) ،وتعتقد �أن ذلك ما جعل ال�صومال يف �صراع دائم مع جريانه
�إثيوبيا وكينيا وجيبوتي.ولهذا تعتقد �إثيوبيا �أن ال�صومال دائما تلعب بهدوء مع كل املجموعات ال�سيا�سية
واحلركات امل�سلحة ،و كذلك بع�ض الدول التي تعادي �إثيوبيا وتقف �ضدها ،وتعمل علي خلق املخاوف
واملهددات ،وهدم عمليات ال�سالم والتعاي�ش القومي ،و�أخطرها دخول �إريرتيا العب ًا مهم ًا يف عملية
الت�سوية ال�صومالية ،واحت�ضانه ما ي�سمى بجناح �أ�سمرا يف2007م ،املناه�ض جلناح جيبوتي وحكومة
عبد اهلل �إدري�س ،كما ترى �أن ال�صوماليني الإثيوبيني (الأوجادينيني)�أوجدوا �أ�سو�أ نظم وحركات
م�ستبدة يف �إقليمهم الإثيوبي ،ا�ستفادت منه ال�صومال يف خلق تيار عري�ض متجول من �أهل الأوجادين
جنح يف تنفيذ �سيا�سة تو�سع هادئة ،ولعل ذلك جعل �إثيوبيا دائما يف مواجهة خماوف ومهددات من
ناحية ال�صومال.
ويف حتول جديد ،تعتقد �إثيوبيا �أن هناك تغيري ًا جذري ًا ح�صل يف ال�صومال ،وهو تناق�ص
�إيديولوجية �أو فكرة (ال�صومال الكبري) ب�سبب تفكك وانهيار الدولة ال�صومالية ، Statelessويف
ظل هذا الرتاجع ،ترى �إثيوبيا �أنه ميكن اال�ستفادة من عملية التحول الدميقراطي الفدرايل ،والد�ستور
اجلديد لعام 1994الذي منح كل القوميات حق تقرير امل�صري ،يف �إزالة خماوف �صوماليي �إثيوبيا
مبنحهم مزيد ًا من احلقوق ال�سيا�سية وطرح الوحدة الطوعية(.)17
وبرغم كل تلك امل�شكالت والعالقة ال�ضعيفة امل�ضطربة بني �إثيوبيا وال�صومال� ،إال �أن �إثيوبيا
نظرت يف �صحيفة عالقاتها اخلارجية �إيل �أهمية العالقة مع ال�صومال ،وعليه فهي ترى �أن ال�صومال
ميكن �أن تكون م�صدر ا�ستثمار ومتويل للتنمية ،و�سوق ًا مهم ًا لإثيوبيا ،كما متتلك م�صادر وموارد طبيعية
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كبرية ،زراعية وثروة حيوانية و�أنهار ًا كبرية منحدرة من �إثيوبيا ،خا�صة نهري و�آبي �شبيلي وجوبا،حيث
ميكن �أن تخلق تنمية متكاملة يف حالة ا�ستقرار ال�صومال والإقليم.
ويتوقع حدوث م�شاكل و�صراعات �إذا حاولت �إثيوبيا بناء �أي �سدود على هذه الأنهار بغر�ض
اال�ستخدام للتنمية يف �إقليم ال�صومال الإثيوبي ،وهو ما تفكر فيه �إثيوبيا ،حيث يفتح عليها جبهة
�صراع مائي مع ال�صومال ميكن �أن يكون �أخطر و�أقوى من �صراعها مع م�صر وال�سودان ،وذلك لأن
�صراع �إثيوبيا مع ال�صومال �سوف يكون �صراعا مركبا ،يحوي النزاع حول �إقليم الأوجادين م�ضافا �إليه
ال�صراع املائي ،وقدرت احلكمة الإلهية ،بح�سب �إ�شارة بع�ض الدرا�سات املتخ�ص�صة� ،أن تكون من بني
الأحوا�ض النهرية الأحد ع�شر(11حو�ض ًا نهري ًا) التي جتري من اله�ضبة الإثيوبية ،اثنان منها فقط
ي�صلحان لري الأرا�ضي الزراعية املنخف�ضة ،وذلك بطريقة �أ�سهل و�أفيد من بقية الأحوا�ض الت�سعة
الأخرى ،و�إقامة ال�سدود ،وهي تلك التي تنحدر نحو ال�صومال ،وهما نهرا و�آبي �شبيلي وجوبا ،ولعل هذا
الو�ضع ي�ضع �إثيوبيا يف حالة(�شد الأطراف) بال�صراعات املائية ،وال�صراعات العرقية والإقليمية ،مما
يزيدها تعقيدا يف �سيا�ستها اخلارجية خا�صة مع العامل العربي.
ولعل �أهم ما تنظر �إليه �إثيوبيا يف ال�صومال� ،أنها متتلك لي�س �أقل من �سبع مواين ميكن �أن
ت�ستخدمها �إثيوبيا من مواقع خمتلفة ،ح�سب قرب �أقاليمها من هذه املواين �شمالها و و�سطها وجنوبها،
ولعل هذا الو�ضع اجليو�سرتاتيجي لي�س متوافر ًا لإثيوبيا مع �أي دولة من دول جوارها اخلم�سة ،والتي
متتلك كلها �سواحل ومنافذ بحرية.وتعترب وفرة و�صالحية ا�ستخدام املواين ال�صومالية �أهم ميزة
وخا�صية ميكن �أن تخدم التنمية واالقت�صاد الإثيوبي ،ولكن انهيار الدولة يف ال�صومال ،و�صراعات
�إثيوبيا معها يحول دون ذلك يف الوقت احلايل.
وترى �إثيوبيا �أن فر�صة ا�ستفادتها من ال�صومال �ضئيلة ت�صل حد االنعدام ،و�أ�شبه بو�ضعها مع
�إريرتيا ،ف�أكرث من �أنها ت�ستفيد فهي مت�ضررة من م�آالت ونتائج النزاعات ،و�أبلغ �ضرر هو فقدان �إثيوبيا
لروابط اجلوار املفيد مع ال�صومال والذي تتمتع به كثري من الدول اقت�صاديا و�سيا�سيا واجتماعيا
وع�سكريا(.)18
توجهات ال�سيا�سة الإثيوبية نحو ال�صومال:
بع�ض الدوائر يف �إثيوبيا ترى �أن مت�سك ال�صوماليني ب�أيديولوجية (ال�صومال الكبري)ال ميكن �أن
حتقق اال�ستقرار يف ال�صومال والإقليم ب�أكمله ،لأنها ت�صطدم مع �إثيوبيا يف �إقليم �أوجا دين،ف�ضال عن
�أن ال�صومال مل ت�ستطع �أن تكون دولة من بقية �أقاليمها املوجودة ،وملواجهة هذه امل�شكلة قامت �إثيوبيا
بعمل �شيئني:
 املواطنة والبقاء يف �إثيوبيا  ،وعليه عملت و�سوف ت�ستمر يف عملية �إتاحة خيارات لل�صومالينيالإثيوبيني يف �إقليم �أجادين للوحدة واالندماج والتعاي�ش بطريقة عملية ،منحت فيها �إثيوبيا ال�صوماليني
امل�ساواة واحلرية والدميقراطية والتنمية.
 حق تقرير امل�صري مع تف�ضيل البقاء يف �إثيوبيا ،فهي يف ظل وجود فكرة االن�ضمام لل�صومال91
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الكبري فهي ال متانع يف �أن يختار ال�صوماليون بني �أثيوبيا يف وجود ا�ستقرار وحقوق د�ستورية�،أو �أن
يكونوا يف دولة ال�صومال التي لي�س من املنظور �أن ت�صبح دولة قريبا ،وبالتايل زيادة املخاوف واملهددات
الإقليمية.
و�ضح منذ بداية الألفية الثالثة و حتى نهاية العقد الأول من عام 2010م�،أن �إثيوبيا تعاملت
مع الإثيوبيني ال�صوماليني يف �إقليم الأوجادين ب�سيا�سة �إ�ضعاف وقتل �أيديولوجية (ال�صومال الكبري)
بتبنيها عدد ًا من احلجج من �ضمنها:
 ترى �إثيوبيا �أن �أيديولوجية (ال�صومال الكبري) �أ�صبحت �صعبة التحقيق �إن مل تك م�ستحيلة،وجلب للمعاناة والتعب ،واحلروب والنزاعات ،وذهاب املتبقي من الدولة ال�صومالية.
 تعتقد �إثيوبيا �أن فكرة ال�صومال الكبري �أدت �إىل زعزعة وهجرة وجلوء ال�شعب ال�صومايل،هذا الو�ضع جعله يف �صورة ذوبان وتال�شي �إما يف دول اجلوار�،أو لدول بعيدة.
وبح�سب �صحيفة عالقاتها ،و�ضعت �إثيوبيا �أمامها ثالثة خيارات لتقليل اخل�سائر الناجمة من
دميومة ال�صراعات يف ال�صومال ،وتقليل ت�أثرياته على الداخل الإثيوبي وهي(:)19
اخليار الأول :حماولة م�ساعدة وم�ساندة الأقاليم ال�صومالية امل�ستقرة ،والتي �أ�صبحت تن�أى
بنف�سها من مواجهات ال�صراع ال�صومايل املبا�شرة ،وعمليات التطرف والإرهاب والقر�صنة ،وهما
�إقليما �أر�ض ال�صومال  Somali Landوبالد بونت  Pont Landوذلك من خالل فتح احلدود
للتجارة والتداخل ال�سكاين وحركة املوا�صالت.
ولكن الو�ضع الذي يقلق �إثيوبيا هو حماولة �إقليم �أر�ض ال�صومال لالنف�صال واال�ستقالل وتكوين
دولة با�سم جمهورية �أر�ض ال�صومال،وهو ما ال تريده وتخ�شى منه �إثيوبيا،لأنه ي�شجع بقية الأقاليم
ال�صومالية علي االنف�صال ،ويزيد من تعقيدات امل�شكلة ال�صومالية ،وكل منطقة قرن �إفريقيا وما
حولها ،ويولد �شعور ًا �سالب ًا جتاه �إثيوبيا من كل ال�صوماليني مبا فيهم �صوماليي �إثيوبيا ،بجانب الدول
العربية وكل الداعمني لل�صومال.
اخليار الثاين :يجب عليها �أن تكون جاهزة بقدرات ع�سكرية ودفاعية عالية ،ملواجهة نوعية
املخاطر املتعددة واملتنوعة التي ت�سببها الأحداث يف ال�صومال الإرهاب والتطرف والقر�صنة ،وبقية
الأزمات واحلروب يف الإقليم.
اخليار الثالث :بع�ض الأطراف تف�ضل �أن تعمل �إثيوبيا يف تعاون مع ال�شعب ال�صومايل يف كافة
الأقاليم ،وكذلك املجتمع الإقليمي والدويل ملواجهة املخاطر واملهددات الناجتة من العمل امل�سلح يف
ال�صومال واملنطقة.
وتعتقد �إثيوبيا �أنها يجب �أن جتد الفهم ال�صحيح والدعم املنا�سب من ال�صوماليني واملجتمع
الإقليمي وال��دويل عند تدخلها يف ال�ش�ؤون الداخلية لل�صومال ،من منطلق احلقوق التي ت�سمح لها
بالتحرك للدفاع عن املهددات واملخاطر التي ت�ؤثر على �إثيوبيا يف �إقليمها ال�صومايل (الأوجادين)،
ولعل ذلك يف�سر تدخلها الع�سكري املبا�شر و�سيطرتها على مواقع �صومالية مهمة بدعوى مكافحة
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الإره��اب ،و م�ساندة حكومة عبد اهلل يو�سف ل�ضرب املعار�ضة ال�صومالية بقيادة حركة ال�شباب
املجاهدين واحلزب الإ�سالمي يف  ،2007وبرغم ان�سحابها حتت ال�ضغوط املحلية والإقليمية� ،إال �أنها
ظلت تهاجم بطريقة غري مبا�شرة حتى 2010م.
ب� -سيا�سة �إثيوبيا جتاه ال�سودان:
�أ�شارت �إثيوبيا يف معر�ض تناولها ل�سيا�ستها مع ال�سودان يف وثيقة �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية ال�ش�ؤون
اخلارجية والأم��ن القومي الإثيوبية� ،إيل تاريخية العالقات بني البلدين منذ عهد مملكتي �أك�سوم
ومروي ،وقد �شهدت فرتات �إيجابية و�أخرى �سلبية ،غري �أن الوثيقة و�ضحت �أنه ويف �أعقاب احلرب
العاملية الثانية ،وبعد ا�ستغالل ال�سودان و حتى الآن ،بد�أت تتدهور وتتناق�ص عالقات ال�سودان ب�إثيوبيا
يف اجتاهات وم�سارات �سلبية ،خا�صة فيما يت�صل ب�أو�ضاع ومطلوبات �إثيوبيا الداخلية ،ومن وجهة
النظر الإثيوبية ف�إن هذا االجتاه ال�سلبي للعالقات بني البلدين يرجع �إىل عدة �أ�سباب هي(:)20
 تعتقد �إثيوبيا �أن الدين هو �أحد الأ�سباب ،وذلك لأن طبيعة الإ�سالم ال�سيا�سي والنا�شطنيوالنخبة من الإ�سالميني يف ال�سودان ،ميكن �أن ت�ؤذي وتعطل حتركاتهم و�سيا�ساتهم لقيام �أي عالقة
مع �إثيوبيا ،لأنها يف �أب�سط ت�صوراتهم تعترب نظام ًا م�سيحي ًا �أقلي ًا على ح�ساب الأكرثية امل�سلمة ،ومن
جهة �أخرى تعتقد �إثيوبيا �أن هناك بع�ض اجلهود املدعومة من ال�سودان جلعلها عر�ضة للتهديدات
والهجمات بوا�سطة الإرهابيني واملتطرفني .ويف هذا ال�سياق ،تعتقد �إثيوبيا �أن بها قدرا من امل�ساواة
والتعاي�ش الديني ،ولكن املحاوالت ذات الدوافع الدينية الوافدة من ال�سودان يكون لها ت�أثريات �سلبية
يف تف�سري وعك�س الأو�ضاع الداخلية لإثيوبيا ،الأمر الذي ي�ؤثر يف عالقات البلدين ،وكذلك الدول
العربية بالتن�سيق والتعاطف.
 ويف ذات االجتاه لت�أثري (الدين) يف العالقات بني البلدين ترى �إثيوبيا �أن عالقتها ب�إ�سرائيلكانت �سببا يف ت�أرجحها وتوترها ،خا�صة و�أن ال�سودان من الدول التي تقاطع �إ�سرائيل ،كما �أن جمموعة
الفال�شا �أو اليهود الإثيوبيني واحدة من الق�ضايا التي �أثرت ومازالت يف م�سار العالقات منذ بدء عملية
تهجريهم عرب ال�سودان �إىل �إ�سرائيل 1984ومازال مو�ضوع التهجري ميثل احد م�شكالت العالقات
بني �إ�سرائيل و�إثيوبيا من جهة ،وبني هاتني الدولتني والدول العربية من جهة �أخرى ،علما ب�أن اليهود
الفال�شا يعتربون من الناحية اجليو�سيا�سية ،وبحكم وجودهم يف �شمال غرب �إثيوبيا يجاورون ال�سودان
يف حدوده ال�شمالية ال�شرقية ،وينظر ال�سودان لهذه العالقات من زاوية الأمن القومي ال�سوداين خا�صة
والعربي عامة(.)21
 كما ترى �إثيوبيا �أن من بني الأ�سباب التي ت�ؤدي �إيل تدهور العالقات مع ال�سودان ،هي م�شكلةا�ستخدام مياه النيل ،ن�سبة للمحا�ص�صة غري العادلة يف تق�سيم املياه ح�سب اتفاق �سنة 1959بني
م�صر وال�سودان و�إثيوبيا ،كما لإثيوبيا حتفظات ت�صل حد الرف�ض للموقف ال�سوداين الداعم مل�صر يف
عدم تغيري هذا االتفاق وتعتربه موقف خط�أ ،ومتعار�ض ًا مع املوقف الإثيوبي ،وال يخدم امل�صالح القومية
للبلدين ،وح�سابا عليه ترى �إثيوبيا �أنه من اخلط�أ �أي�ضا �أن يعترب ال�سودان �إثيوبيا مهدد ًا له يف ق�ضية
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مياه النيل.
غري �أنه ظهر من خالل جمريات الأحداث يف ق�ضية انف�صال جنوب ال�سودان �أن �إثيوبيا رمبا تلج�أ
�إىل ا�ستقطاب « دولة جنوب ال�سودان اجلديدة « لدعم موقفها يف االتفاق الإطاري لإعادة تق�سيم مياه
النيل خا�صة يف ظل التقارب بني الدول املوقعة على االتفاق وهى �أوغندا وكينيا وتنزانيا ورواندا و�إثيوبيا
مع دولة جنوب ال�سودان ،ومما يزيد الأمر خطورة العالقات القوية لإ�سرائيل مع هذه الدول خا�صة
�أوغندا و�إثيوبيا والتي ت�ؤثر على امل�صالح املائية لكل من م�صر وال�سودان و�إثارة جدل جديد يعقد ويعيد
ترتيب �أوراق ق�ضايا الأمن القومي للبلدين والأمن القومي العربي ب�صفة عامة(.)22
 تعتقد �إثيوبيا �أنه من بني �أ�سباب فقر العالقات مع ال�سودان تبادل دعم املعار�ضات ،حيثاملحاوالت الدائمة من جانب الأنظمة ال�سودانية لدعم قوى املعار�ضة الإثيوبية وا�ستخدام م�شكلة
القوميات القائمة علي التباينات الإثنية املثرية للنزاعات ،كمهدد للأمن القومي الإثيوبي ،الأمر الذي
يدفع باملقابل �إثيوبيا لدعم املعار�ضة ال�سودانية ممثلة يف احلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان  ،ومن
بعده قوى املعار�ضة يف �شرق ال�سودان ،وت�أتي اخلطورة علي العالقات يف هذا االجتاه من الدور الإثيوبي
يف خدمة امل�صالح الإ�سرائيلية ،نتيجة التخطيط والتن�سيق بينهما ،وخا�صة �سيا�سة(�شد الأطراف)
التي ا�ستعانت فيها �إ�سرائيل ب�إثيوبيا واحلركة ال�شعبية لتحرير جنوب ال�سودان ودول �أخري مثل �أوغندا
وكينيا .فهي م�س�ألة مرتبطة مب�شروع تق�سيم ال�سودان ،والذي يبد�أ باجلنوب يف ا�ستفتاء متوقع قيامه
 9يناير2010م( ،)23ومن حيث نظرة �إثيوبيا لأهمية ال�سودان بالن�سبة لها مقارنة بعالقاتها الإقليمية،
ترى �أن ال�سودان يتفوق على كل دول القرن الإفريقي يف عدد من املزايا ،فهو ي�أتي بعدها يف املرتبة
الثانية من حيث عدد ال�سكان بحوايل  40مليون ن�سمة ،بجانب امتالكه موارد طبيعية جتعله الأغنى
من بني دول املنطقة ،كما يعترب الأعلى يف زي��ادة معدالت النمو االقت�صادي ،وميتلك �سوق ًا كبرية
ن�سبيا ،ولذلك ترى �أن لل�سودان �إمكانية �أن يذهب بعيدا ويتقدم يف جماالت التنمية املختلفة .وهو
بهذه االعتبارات وغريها يدخل �ضمن دائرة االهتمامات الق�صوى لعالقات �إثيوبيا اخلارجية مع الدول
العربية ودول جواره القرن �إفريقية.
وترى �إثيوبيا �أن ميناء بور ت�سودان يعترب �أحد اخليارات املهمة حلل �أزمة االحتبا�س الداخلي،
و�إمكانية ا�ستخدامه بوا�سطة �أقاليم �إثيوبية خمتلفة.
وترى �إثيوبيا من خالل �صحيفة عالقاتها �أنه ب�إمكان ال�سودان و�إثيوبيا خلق �أكرب �شراكة اقت�صادية
يف منطقة القرن الإفريقي فقط بت�صديرها الكهرباء لل�سودان وا�ستغاللها يف م�شروعات جتلب منافع
للدولتني(.)24
جـ � -سيا�سة �إثيوبيا اجتاه جيبوتي:
تنظر �إثيوبيا يف �صحيفة عالقاتها اخلارجية �إيل جيبوتي �إىل �أن العالقة بينهما قامت على
�ضرورات احتياج تاريخي لبع�ضهما البع�ض� ،أدى �إىل خلق عالقات اقت�صادية قوية حتى قبل �أن ت�صبح
�إثيوبيا دولة حبي�سة ،بدليل وجود خط ال�سكة حديد الوحيد بني الدولتني ،وحدود م�شرتكة بحوايل 334
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كلم تقريبا ،وهي ن�شطة بتداخل عرقي وثقايف لعدد من املجموعات �أهمها القومية العفارية، Afar
هذا الو�ضع خلق م�صري ًا م�شرتك ًا فر�ضته طبيعة مقومات وظروف الدولتني(.)25
ت�شري �صحيفة العالقات الإثيوبية �إيل وجود بع�ض امل�شكالت التي تهدد العالقات بني البلدين،
وم�سبباتها موجودة يف كل منهما ،و�أولها �أن القاعدة ال�شعبية يف البلدين مل ته ّي�أ وت�ؤ�س�س بقوة لتقبل
وبناء العالقة ،لوجود اعتقادات خا�صة من اجليبوتيني بعدم الإفادة من �إثيوبيا خا�صة يف ظل وجود
نزعات �شعب املثلث العفري يف كل من �إثيوبيا وجيبوتي و�إريرتيا ،وعليه ترى �أن امل�صالح والفوائد رمبا
تكون من دول الإقليم� ،أوجهات دولية �أخرى ،وترى �إثيوبيا �أن هذه امل�شكلة بدرجة ما منبثقة منها.
ومن امل�شكالت التي ت�ؤرق �إثيوبيا يف عالقاتها مع جيبوتي،هي م�س�ألة تدخل القوى الإقليمية
والدولية يف ا�ستخدامات امليناء لأغرا�ض اقت�صادية وع�سكرية،وهو يف احل�سابات الإثيوبية خ�صما
عليها ،وي�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا عليى م�صاحلها ،وترى �أنه يجب على احلكومة وال�شعب اجليبوتي و�ضع
االعتبارات الالزمة لكل املخاوف واملهددات التي ت�ضر مب�صالح البلدين فيما يرتبط با�ستخدام
امليناء ،وذلك العتقاد �إثيوبيا �أنه يف حالة �سوء امل�شكالت ال�سيا�سية واالقت�صادية يف جيبوتي ،حتل
بعالقات وا�ستخدامات �إثيوبيا للميناء(.)26
توجهات ال�سيا�سة الإثيوبية نحو جيبوتي:
حددت �إثيوبيا يف �صحيفة عالقاتها اخلارجية اجتاهات �سيا�ستها اخلارجية مع جيبوتي التي
تتنا�سب مع مطلوبات حتدياتها الداخلية والإقليمية والدولية ،وقد بد�أتها ب�أن ال�سيا�سة التي �ستتبعها
مع جيبوتي يجب �أن تكون مبنية على خدمات ميناء موثوق بها ،واالطمئنان على دميومة ا�ستخدام طويلة
الأمد ،مع اعتبارات اجر معقول ،ويف ذات اللحظة الإبقاء واالحتفاظ بفر�ص خيارات ا�ستخدام مواين
�أخرى� ،شريطة �أن تكون جيبوتي هي امليناء الأ�سا�سي لإثيوبيا ،وهذا يوفر عقد ًا طوي ًال مع ال�ضمانات،
وكل ذلك ي�ؤكد حر�ص ال�سيا�سة الإثيوبية علي م�س�ألة التنمية واالنفتاح اخلارجي ،وخوفها من انهيار
االتفاق لأنه �سي�ؤدي �إيل توترات وخلق عالقات �سالبة بني الدولتني ،ومن جهة �أخري ترى �أن جيبوتي
ميكن �أن حتقق منفعة عادلة ت�ؤدي �إيل ت�أمني دميومة امل�صالح بني البلدين ،و�إزالة املخاوف والتوترات
التي تن�ش�أ بينهما من حني لآخر(.)27
وترى �أن اال�ستخدام الأق�صى والأمثل مليناء جيبوتي ،وقوة الروابط التجارية بني البلدين ،تتطلب
بذل جهود مقدرة يف روابط البنيات التحتية بينهما خا�صة الطرق املعبدة يف �أكرث من مدخل و �شبكة
االت�صاالت ،وت�أهيل خط ال�سكة احلديد ،و�إمدادات الطاقة الكهربائية .وعلي ذلك تعتقد �إثيوبيا �أن
اجليبوتيني �إذا حر�صوا على ح�صول منفعة حقيقية ومهمة من عالقتهم معها ،والبقاء يف ائتالف
يدعم روابطهم ،فيجب تقوية اال�ستثمارات والتجارة بخطوات عملية ،غري �أن �إثيوبيا تخ�شى دائما من
م�ؤثرين ي�ضران بهذه العالقة� ،أوال التوترات والنزاعات املتداخلة بني دول القرن الإفريقي والتي يرتتب
عليها مواقف �أحيانا تكون متباينة فت�ضعف العالقات.
وتذهب �إثيوبيا �إيل �أن جيبوتي ميكنها حتديد مالمح اقت�صادها وفقا لعالقتها معها ،واجتاه
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ال�سيا�سات الإثيوبية نحوها ،وكل عالقتها بها ،لأن جيبوتي متثل الآن خيارها الأول يف حتقيق م�صاحلها
التنموية واالقت�صادية املبا�شرة ،ف�إثيوبيا حري�صة عليها ب�شرط حتقيق الرتتيبات ال�سابقة .وعلى
جيبوتي حماية ووقاية ال�سالم واال�ستقرار يف بلدها والإقليم من �أجل م�صاحلها ومنافعها.
وعموما تخطط �إثيوبيا �إيل ت�أ�سي�س عالقة اقت�صادية �شاملة بني البلدين ،وبعمل كل الإحاطات
حلماية هذه العالقة ،وترى �أن القرن الإفريقي ميكن �أن ينتقل من حالة اال�ضطراب بواحدة من مناذج
التعاون والتنمية كالتي بني �إثيوبيا و جيبوتي ،وتخطط لأن تتبعها حلقة �أخرى بدخول ال�سودان ،وت�سعى
بهذا التجمع لت�أ�سي�س رابطة اقت�صادية متعددة الأغرا�ض ،ويكنها �أن تتمدد يف عدد من ال��دول ،و
الإيقاد IGADميكن �أن تلعب دور ًا فعا ًال يف هذا ال�ش�أن يف �إطار منظومة دول قرن �إفريقيا ،وت�ؤكد
�إثيوبيا �أنها ما�ضية الآن يف هذه ال�سيا�سة ،بادية ومعولة علي هذه الدول الثالث ،لأنها منا�سبة وجاهزة
لالنطالق(.)28
� .4سيا�سة �إثيوبيا جتاه م�صر:
نظرت �إثيوبيا �إيل م�صر يف وثيقة �أو �صحيفة �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية ال�ش�ؤون اخلارجية والأمن
القومي الإثيوبية ،من خالل موقعها وو�ضعها يف خارطة دول ال�شرق الأو�سط ،م�ستبعدة النظر �إليها يف
�أي من اخلرائط الإقليمية الأخرى.وقد تناولتها يف مقدمة دول املنطقة،تلتها يف الرتتيب دول اخلليج،
ثم دول �شمال �إفريقيا ،ورابعا �إ�سرائيل ،و�أخريا تركيا و�إيران.
وظهر االهتمام الإثيوبي وا�ضحا يف �شرح وت�شريح �أبعاد عالقتها مع م�صر مقارنة مع دول ال�شرق
الأو�سط املذكورة �سابقا ،دلت علي ذلك حجم امل�ساحة التي �أفردتها مل�صر يف �صحيفة العالقات
اخلارجية ،ودليل �آخر هو كمية التفا�صيل والتدقيق يف �أبعاد العالقة .والتي �أخذت عددا هائال من
ال�صفحات ،احتلت م�ساحة متثل �ضعف ما تناولت فيه باقي دول ال�شرق الأو�سط جمتمعة.
اختزلت وثيقة �أو �صحيفة �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية ال�ش�ؤون اخلارجية والأم��ن القومي الإثيوبية
العالقات امل�صرية الإثيوبية فقط يف ق�ضية مياه النيل ،ومل يرد �أي ذكر ملحدد �آخر ،وهذا م�ؤ�شر وا�ضح
علي �أن ق�ضية املياه �ستكون العامل واملحدد احلا�سم يف �صريورة وم�ستقبل العالقات بني البلدين.
يبدو �أن �إثيوبيا حاولت �أن تربط بني طبيعة �أو�ضاع حمركاتها ال�سيا�سية الداخلية وم�شكالتها
مع م�صر ،فيما يتعلق بتطورات �أزمة مياه النيل ،معتقدة �أن قلة ا�ستخدامها ملياه النيل �أثر و�سوف
ي�ؤثر م�ستقبال علي عملية التنمية يف الدولة الإثيوبية ،معتربة �أن التنمية هي واحدة من �أهم و�أخطر
التحديات و امل�شكالت التي تواجه �إثيوبيا ،وت�أ�سي�سا عليه ،و�ضعت التنمية يف مقدمة املحددات الداخلية
التي تقوم عليها توجهات �سيا�ستها اخلارجية.
وقد �أ�س�ست �إثيوبيا على هذه الأزمة عدد ًا من املحاذير والعقبات ميكن �أن ت�ؤثر يف م�سار العالقات
بني البلدين ،خل�صتها وثيقة �أو �صحيفة العالقات اخلارجية الإثيوبية يف الآتي(:)29
•ذكرت يف بداية مقدمة وثيقة العالقات� ،أن امل�شكلة الوحيدة التي تواجه �إثيوبيا ب�سبب مياه
النيل هي م�صر ،وتظهر هنا نربة االفتعال واالنفعال للم�شكالت مع م�صر.
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•تعتقد �إثيوبيا دائما �أن م�صر ،وب�سبب م�شكالتها معها يف املياه ،تقف دائما عقبة كبرية يف
طريق عالقاتها مع الدول العربية وال�شرق �أو�سطية ،وذلك لر�ؤيتها �أن م�صر متتلك نفوذ ًا
وعمق ًا وح�ضور ًا قوي ًا وم�ؤثر ًا يف هذه املناطق.
•تعتقد �إثيوبيا �أن م�صر تعمل علي بقائها يف حالة من الفقر واجلفاف وعدم التنمية ،وهذه
تعترب جزء ًا من م�شكالت ومهددات �إثيوبيا الداخلية ،حتى ال تفوق وتتزايد عوامل �ضعفها
وت�صبح غري قادرة علي مواجهتها ،وهنا تذهب �إثيوبيا �إيل �أن م�صر متنعها من ا�ستخدام
مياه النيل وخا�صة لأغرا�ض الري ،وبالتايل انعدام التنمية.
•�أ�شارت �صحيفة العالقات �إيل اعتقاد �إثيوبيا ب�أن م�صر تعمل علي �أن تكون �إثيوبيا يف حالة
حروب ونزاعات داخلية وخارجية ،واتهمت م�صر بتحريك العامل الإثني ،باعتباره �أخطر
العوامل الداخلية املهددة لال�ستقرار والأمن القومي الإثيوبي ،وهذا من �ش�أنه �أن ي�ضعف
�إثيوبيا ،ويجعلها غري قادرة علي االلتفات للتنمية ،وبالتايل تغيب وترتاجع مطالبها يف
املياه ،ومن جهة �أخرى تكون غري قادرة دفاعيا ملواجهة م�صر ،ف�ضال عن مواجهتها حلروبها
ونزاعاتها مع دول جوارها التي تطوقها ،وهي ال�صومال و�إريرتيا وال�سودان ،و�إثيوبيا بهذا
الو�ضع تظل يف حالة (�شد الأطراف) ،هذا بجانب ال�ضغوط وامل�س�ؤوليات امللقاة على عاتق
الدولة الإثيوبية ملواجهة م�شكالتها ونزاعاتها الداخلية املعقدة.
توجهات �سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية مع م�صر:
وعلى �ضوء تلك االعتقادات ال�سابقة حددت �إثيوبيا من خالل وثيقة �أو �صحيفة �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية
ال�ش�ؤون اخلارجية والأمن القومي الإثيوبية� ،شكل واجتاه �سيا�ستها مع م�صر،Policy Direction
والتي بنتها علي عدة �أطر وموجهات ارتبطت ب�أو�ضاعها الداخلية والإقليمية.
وبناء على ذلك �أ�شارت �إثيوبيا �إىل �أنها �إذا �أحبت �أو مل حتب الدخول يف ق�ضية مياه النيل� ،إال �أن
هذه الق�ضية �ستظل م�س�ألة حمورية ومركزية يف عالقاتها مع م�صر ،وت�أ�سي�سا على هذه املركزية ،تري
�إثيوبيا �أن �سيا�ستها فيما يتعلق مب�شكلة مياه النيل مع م�صر يجب �أن تكون على �أ�سا�س(:)30
• الأخذ يف االعتبار توازن امل�صالح.
•�إدارة مفاو�ضات يف جو من ال�سالم ميكن �أن ت�ؤدي �إيل حلول ال تعطل وت�ؤذي الن�شاطات
التنموية يف البلدين والإقليم.
ويف �إطار التزامها بهذه الأ�س�س ،ترى �إثيوبيا �أنها حتتاج لتبني �سيا�سة تعمل على �إدارة التهديدات،
وتقلل من املخاوف ،ولتحقيق ذلك فهي ت�سعى �إىل ا�ستخدام مواردها ،وتقومي اقت�صادها ،وحتقيق
االندماج والتعاي�ش القومي ،هذا �إذا جرى ا�ستخدام ملياه النيل ،ويرافق ذلك تنمية وبناء وتعزيز القوة
والقدرات الدفاعية ب�شكل يجعلها متعادلة مع التهديدات و املخاوف التي تواجهها لتتمكن من الرد
بطريقة مالئمة .وعليه ،ترى �أن �سيا�ستها جتاه م�صر ت�أتي يف �إطار �سيا�ستها اخلارجية كمثل �أي دولة
من الدول ،حيث ت�صبح امل�س�ألة التي ت�شكل تعقيدات ومهددات هي حمل االهتمام واملوجه ل�سيا�ستها
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اخلارجية مع هذه الدول ،وهنا كانت م�شكلة مياه النيل مع م�صر.
غري �أنه و�ضح �أن �إثيوبيا مل تلتزم بالأ�س�س التي و�ضعتها لإدارة م�شكلة مياه النيل مع م�صر
با�ستكمال خط وم�سار التفاو�ض واحلوار ،وعجلت مبحاولة التوقيع علي م�سودة االتفاق الإطاري يف
مايو 2010م بجانب كل من �أوغندا وتنزانيا وكينيا ورواندا ،وقد ف�شلت هذه الدول يف احل�صول علي
�إجماع وموافقة كل دول حو�ض النيل ،والبالغ عددها ت�سعة ،برف�ض م�صر وال�سودان ،وبورندي والكونغو
الدميقراطية علي التوقيع.
فطرح هذه االتفاقية خلق املزيد من الإ�شكاليات والتعقيدات لدول املنطقة ،يف ظل وجود عدد من
الأزمات والق�ضايا التي تعترب �أهم منها ،خا�صة يف هذا التوقيت الذي تعاين فيه املنطقة من م�شكلة
جنوب ال�سودان يف خواتيمها احلرجة ،والتي تهم يف املقام الأول م�صر و�إثيوبيا ،ومل تراع �إثيوبيا
ذلك.
�أحلقت �إثيوبيا خطوة االتفاق املثري للجدل وامل�شاكل ب�سل�سلة من الت�صريحات واالتهامات مل�صر
علي ل�سان رئي�س وزرائها ملي�س زيناوي ،يف اجتاه يتنافى مع مبد�أ التفاو�ض ،ومراعاة م�صالح وا�ستقرار
الإقليم� ،آخرها ت�صريحاته عرب وكالة رويرت 24نوفمرب  2010والتي وجه فيها �إتهامني مل�صر:
•قوله باحتمال جلوء م�صر خليار املواجهة الع�سكرية مع �إثيوبيا ب�ش�أن م�شكلة مياه النيل.
•اتهامه م�صر �صراحة بزعزعة اال�ستقرار الداخلي يف �إثيوبيا ،وذلك بدعم م�صر لعدد من
اجلماعات الإثنية املتمردة �ضد النظام الإثيوبي.
غري �أن املتابع للموقف امل�صري يجد �أن��ه ملتزم يف التعامل مع اجلانب الإثيوبي بجملة من
ال�سيا�سات الثابتة والتي هي �أي�ضا تعرب عن نهج يف ال�سيا�سة اخلارجية امل�صرية وهي:
•�إن م�صر ال تتدخل يف ال�سيا�سة وال�ش�ؤون الداخلية لأي دولة ،و بالتايل دعمها ملجموعات
عرقية متمردة يف �إثيوبيا غري وارد ولي�س �صحيحا.
•م�صر تبذل العديد من اجلهود يف النزاعات وامل�شكالت الدائرة يف الإقليم،وعلي ر�أ�سها
م�شكلة جنوب ال�سودان،والتي تهم �إثيوبيا ،وعليه يهم م�صر ا�ستقرار الإقليم ،وجزء منه
�إثيوبيا ،و�أهمية ا�ستقرار نظامها ال�سيا�سي و�أو�ضاعها الداخلية ،لأن ذلك من �ش�أنه �أن يحقق
ا�ستقرار الأمن القومي الإقليمي ،والذي يت�أثر به ب�صورة مبا�شرة الأمن الوطني امل�صري
والإثيوبي ،ومن �أجل ذلك وقعت م�صر معها االتفاقيات و�شجعت علي اال�ستثمار فيها.
•م�صر دائما تنادي باال�ستفادة اجلماعية املتوازنة ملياه النيل.
•يف ما يخ�ص م�شكلة مياه النيل م�صر ملتزمة دائما بخيارات التفاو�ض والتعاون والت�شاور.
•يف حالة ف�شل تلك امل�ساعي ف�إن م�صر تف�ضل التوجه للقانون الدويل ،و�إحقاق
•احلقوق املكت�سبة للدول.
•و�أخريا م�صر ال تطرح �أبدا خيار احلرب مقابل املياه.
وت�أ�سي�سا على كل ما �سبق تبقي العالقات امل�صرية الإثيوبية رهينة ومت�أثرة بتناق�ضات و�أزمات
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الأو�ضاع الداخلية يف �إثيوبيا ،والتي تتطلب حللها ا�ستخدام مياه النيل وهنا جاءت امل�شكلة مع م�صر،
لينتظر حل م�شكلة مب�شكلة �أخري ،و�صوال حلل م�شكلة العالقات امل�صرية الإثيوبية ،ومن ّثم انفراج
العالقات الإثيوبية العربية التي تعتقد �إثيوبيا �أن م�صر ت�ؤثر فيها ب�شكل كبري.
� .4سيا�سة �إثيوبيا جتاه دول اخلليج:
من امل�ؤكد هو اختالف عالقات �إثيوبيا عن غريها من عالقاتها بالدول العربية الأخرى ،وذلك
نتاج اختالف عوامل وظ��روف وخ�صو�صيات كثرية .وت�أ�سي�سا عليه فقد �أ�شارت �صحيفة العالقات
اخلارجية الإثيوبية �صراحة �إىل �ضعف عالقاتها بدول اخلليج عامة عدا اليمن وال�سعودية ،وت�ؤكد
ب�أن اليمن واحدة من �أقوى الدول التي متتلك عالقات تقارب قوية مع �إثيوبيا ،م�ستندة على �أن الوثائق
التاريخية ت�ؤكد ب�أن اليمن كانت جزءا مملكة �أك�سوم احلب�شية ،و�أكرث الروابط هي التجارة التي ا�شتهر
بها اليمنيون يف �إثيوبيا ،ولذلك تنظر �إثيوبيا �إىل �أن اليمن هي من �أكرب و�أقوى دول اخلليج التي لها
توجهات و�سيا�سات �إيجابية مع �إثيوبيا.
من جهة �أخري تعتقد �إثيوبيا �أن لها عالقات تاريخية بروابط طبيعية قوية مع اململكة العربية
ال�سعودية  ،وفيما عدا ذلك  ،ترى �إثيوبيا �أنها تاريخيا ذات عالقات حمدودة مع دول اخلليج.
وعليه ت�شري �صحيفة العالقات الإثيوبية �إيل تباين واختالف عالقاتها اخلليجية من دولة �إىل
�أخرى  ،الأمر الذي ي�ؤدي �إىل اختالف الأ�سباب والعوامل التي تعطل العالقات معها ،وقد ح�صرتها يف
الآتي(:)31
 بع�ض دول اخلليج جاءت عالقاتها حمدودة �أو معدومة ب�سبب العامل الديني حيث تعتقد ت�أثريبع�ض املتطرفني الإ�سالميني ،يف �إبداء توجيهات و�آراء بعدم التعامل مع �إثيوبيا بطبيعتها امل�سيحية،
وم�س�ألة �أو�ضاع امل�سلمني فيها ،خا�صة م�شكالت عدم امل�ساواة واحلريات بينهم وامل�سيحيني.
 تعتقد �إثيوبيا �أن هناك ت�أثري ًا م�صري ًا قوي ًا بتحجيم بع�ض الدول اخلليجية من الدخول يفعالقات مع �إثيوبيا لأ�سباب �إقليمية ودينية.
 ترى �إثيوبيا �أن �ضعف عالقاتها مع دول اخلليج جاء ب�سبب موقفها من عالقات �إثيوبيا مع�إ�سرائيل ،حتى مع تلك الدول التي لها عالقات مع �إ�سرائيل ،مثل دولة قطر ،لأنها مرتبطة بق�ضايا
�أيديولوجية ،وم�شكالت مت�س الأمن القوم العربي.
وت�أ�سي�س ًا على هذه الأ�سباب ،وغريها ،ت�ؤكد �إثيوبيا �أن �ضعف عالقاتها مع الدول اخلليجية� ،أثريف
قلة �أو رمبا انعدام �إمكانية ا�ستفادة �إثيوبيا من هذه الدول يف مواجهة م�شكلة �ضعف التنمية واالقت�صاد
الإثيوبي.
ورغما عن ال�ضعف وامل�شكالت الظاهرة التي تعرتي العالقات الإثيوبية اخلليجية� ،إال �أن �إثيوبيا
ت�ؤمن ب�أهمية العالقات مع البلدان اخلليجية ،وبناء عليه ،فقد �أكدت �أن �ضرورات هذه العالقة تكمن
يف بعدين(:)32
البعد الأول:اقت�صادي تنموي:وترى فيه �إثيوبيا �أن �أهمية عالقاتها مع الأقطار اخلليجية،
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ترتكزعلي عامل القوة البرتولية التي تتمتع بها هذه الدول ،وهو مورد مهم ملواجهة مطلوبات التنمية
التي تعاين منها �إثيوبيا ،بتوفريها عن�صري التمويل واال�ستثمار ،كما ميكن يف املقابل �أن تكون دول
اخلليج �سوق ًا مهم ًا للمنتجات الإثيوبية خا�صة الزراعية.
البعد الثاين�:سيا�سي �أمني :و يف هذا البعد تعتقد �إثيوبيا �أن الأم��ن واال�ستقرار وال�سالم يف
اخلليج مرتبط ارتباطا وثيقا ب�أمن وا�ستقرار القرن الإفريقي ،ولعل ذل��ك لعوامل كثرية �أهمها
الروابط اجليو�سيا�سية  ،واجليوبوليتيكية الناجتة من القرب اجلغرايف بني الإقليمني ،فاحلروب
والنزاعات،وانت�شار ظواهر التطرف والإرهاب والقر�صنة يف منطقتي اخلليج والقرن الإفريقي ،كلها
مهددات وخماوف تطال الأمن الوطني والإقليمي يف املنطقتني.
توجهات ال�سيا�سة الإثيوبية نحو دول اخلليج:
بكل تلك الرتاكمات من فتور و�ضعف وقلة العالقات الإثيوبية اخلليجية ،م�ضافا �إليها كرثة
وتعقيدات م�شكالت هذه العالقات� ،إال �أن �إثيوبيا حددت اجتاهات م�سار عالقاتها اخلارجية مع الدول
اخلليجية العربية ،مرتكزة وم�ؤ�س�سة على ما يحل م�شكالتها الداخلية ،و يخدم م�صاحلها القومية
وذلك ب�إجراء عدد من ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات ت�ضمنت(:)33
 ت�سعى �إثيوبيا لإبعاد �أو لتقليل املخاوف واملحاذير التي تعمل كمهددات للم�صالح الإثيوبية ،و�أمنها القومي ،وت�ؤثر ب�صورة مبا�شرة يف روابط وم�سارات عالقاتها مع دول اخلليج.
 تتجه �إثيوبيا �إيل �إحالل �سيا�سة عمل بحوث ودرا�سات وتدريب كوادر ،وخلق فر�ص تداخل معدول اخلليج ،ب�صورة تتيح لإثيوبيا معرفة هذه الدول ،لتخدمها يف تخطيط وتفعيل عالقاتها اخلارجية
معها ،وقد جاء هذا املنحى ،بح�سب اعرتاف وثيقة العالقات ،نتيجة لقلة اخلربة الإثيوبية يف معرفة
دول اخلليج ،ب�سبب �شح املعلومات ،وقلة التجارب واالحتكاك والتداخل مع هذه الدول ،بجانب ندرة
البحوث والدرا�سات الإ�سرتاتيجية املتخ�ص�صة بوا�سطة �إثيوبيني عن دول اخلليج.
 ترى �إثيوبيا �أنه يجب عليها معرفة املفاتيح الأ�سا�سية لدول اخلليج ،خللق روابط اقت�صاديةبني الطرفني ،وجذبها للإ�سهام يف االقت�صاد الإث�ي��وب��ي ،بالرتكيز علي مثلث التنمية والتمويل
واال�ستثمار،وخلق الأ�سواق للمنتجات الإثيوبية ،وعلي الدبلوما�سيني الإثيوبيني عر�ض الإمكانات
الإثيوبية يف الدول اخلليجية ،مثل القدرات املائية والزراعية والرثوة احليوانية وال�سياحية ،وحماولة
حت�سني �صورة �إثيوبيا الدينية ،بعر�ض حالة التعاي�ش والت�سامح الديني ،والت�أكيد �أكرث علي الفوائد
وامل�صالح االقت�صادية امل�شرتكة التي ميكن �أن تخدم الطرفني.
 ت�سعى �إثيوبيا خللق �آليات تعاون �أمني م�شرتك مع دول اخلليج ،لزعمها وجود �أر�ضية خماوفومهددات م�شرتكة يف كل من قرن �إفريقيا واخلليج ،وعليه تف�ضل الدخول يف �سيا�سات وا�سرتاتيجيات
م�شرتكة ،من �أجل ال�سالم واال�ستقرار والأمن القومي الإقليمي يف املنطقتني.
 ت�سعى �إثيوبيا لت�صحيح وتعديل �صورتها ال�سلبية املتكونة لدى دول اخلليج ،والتي حدتو�أ�ضعفت و�أعاقت العالقات بني الطرفني ،خا�صة تلك ال�صورة التي تعر�ضها بع�ض و�سائل الإعالم
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العربية� ،أو ال�صورة املقدمة من عدد من اجلهات يف �شكل تقارير وبحوث ودرا�سات.
�سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية مع �إ�سرائيل وانعكا�ساتها علي عالقاتها مع العامل العربي:
تنظر �إثيوبيا �إيل �إ�سرائيل يف الوثيقة التي ت�ضمنت �سيا�سة و�إ�سرتاتيجية ال�ش�ؤون اخلارجية
والأمن القومي الإثيوبي ،من خالل موقعها كفاعل رئي�سي يف خارطة ال�شرق الأو�سط ،ول�ضرورات
اكتمال نظرتها التحليلية وحتديد خارطة �سيا�ستها اخلارجية يف هذه املنطقة بال�صورة التي تراعي كل
العوامل واملتغريات� ،أخذت بالدول التي تتقاطع وتتداخل دوائرها يف �إطار عالقات التناف�س وال�صراع
حول امل�صالح ،ف�شملت نظرتها بجانب �إ�سرائيل ،كال من م�صر وتركيا� ،إيران ،دول اخلليج ،و دول
�شمال �أفريقيا العربية.
وقد �أك��دت �إثيوبيا قوة ت�أثري ال��دول ال�شرق �أو�سطية يف م�سارات عالقاتها ب�إ�سرائيل ،وذلك
ل�سببني(:)34
 طبيعة املواقف املتباينة لهذه الدول ،خا�صة العربية منها يف عالقاتها مع �إ�سرائيل ،ما بنياملقاطعة التامة والتطبيع ،وقد ت�ضررت عالقة �إثيوبيا بها نتيجة عالقتها املتطورة والقوية مع �إ�سرائيل،
مبا فيها تلك التي طبعت ،فت�ضررت على �أثرها �أهداف و�أ�س�س �سيا�ستها اخلارجية ،خا�صة التنمية
والأمن القومي ،التي حتتاج فيها �إثيوبيا لتعاون دول مثل ال�سودان وم�صر ،جيبوتي ،دول اخلليج وهي
الأ�ضعف ارتباطا ب�إثيوبيا ،و�إيران التي بد�أت تطوير وتقوية عالقاتها باريرتيا ف�ضال عن تدخالتها يف
اليمن ،وتركيا التي حتاول النفوذ �إىل منطقة القرن الإفريقي من خالل اهتمامها باال�ستثمارات يف
�إثيوبيا وامل�شاركة يف امل�صاحلة ال�صومالية دل على ذلك امل�ؤمتر الذي عقدته انقره يف مايو 2010
لدفع امل�صاحلة ال�صومالية.
 ح�سا�سية م�شكلة ال�صراع العربي الإ�سرائيلي الذي عقد من طبيعة مواقف الدول من بع�ضهاالبع�ض ،نتيجة الت�صنيف مع �أو �ضد �أي من العامل العربي ومن معه� ،أو �إ�سرائيل ومن تبعها ،وهنا
وجدت �إثيوبيا �صعوبة وحرج ًا يف كيفية عمل توازن ما بني عالقاتها مع �إ�سرائيل والدول ال�شرق �أو�سطية
والعربية.
وبرغم كل تلك التعقيدات والعقبات التي تواجه عالقات �إثيوبيا بالدول ال�شرق �أو�سطية والعربية
ب�سبب عالقتها مع �إ�سرائيل� ،إال �أنه يالحظ الت�سارع يف تطوير وتوطيد العالقات الإثيوبية الإ�سرائيلية
ب�إ�صرار ورغبة من الدولتني ،و�آخر م�ؤ�شرات ذلك الت�صريحات اجلديدة لل�سفري الإثيوبي لدى �إ�سرائيل
في�سيها �أ�سجيديوم يف مقابلة له مع مركز والتا الإعالمي الإثيوبي الر�سمي يف 29دي�سمرب2010م،
والتي �أكد خاللها ب�أن عالقات �إثيوبيا ب�إ�سرائيل تنمو �أكرث من �أي وقت م�ضى ب�سبب التعاون الوثيق
بني احلكومتني ،يف كافة القطاعات ،وركز علي تدريب الإثيوبيني يف �إ�سرائيل يف جماالت الزراعة
واالقت�صاد الزراعي وال�صحة ،وتزايد اال�ستثمار الإ�سرائيلي يف الأرا�ضي الإثيوبية ،م�ؤكدا على �أهمية
وجود � 125ألف يهودي �إثيوبي كج�سر ورابط �أبدي للعالقات الإثيوبية الإ�سرائيلية ،برغم �أن اخلالفات
والتناق�ضات بني الدولتني �سببها امل�شكالت العالقة يف ق�ضية اليهود الإثيوبيني(بيتا �إ�سرائيل) يف
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البلدين ،وتتم �إدارتها بطريقة ال ت�ؤثر علي العالقات.
توجهات ال�سيا�سة الإثيوبية جتاه �إ�سرائيل:
ت�ؤكد �إثيوبيا �أن ال�سبب اجلوهري لعالقتها مع �إ�سرائيل هو امل�صلحة الوطنية والأمن القومي
الإثيوبي ،برغم �أن هذه العالقة ت�شكل م�صدرا �أ�سا�سيا لأخطر املخاوف و التهديدات التي ت�ضر بالتنمية
و الأمن القومي الإثيوبي ،خا�صة مع املحيط العربي والدول غري العربية التي لها م�صالح م�شرتكة معه،
ويف خالفات مع �إ�سرائيل مثل �إيران وتركيا.
وتعتقد �إثيوبيا �أن لها يف �إ�سرائيل �سوق ًا لل�صادرات والواردات الإثيوبية ،ت�صب يف جانب التنمية
الإثيوبية خا�صة م�شاريع املياه وامل�ساعدات التقنية والفنية والتدريب ،ولعل ذلك ما يقلق دوال عربية مثل
م�صر وال�سودان وال�صومال املت�صارعة معها حول املياه.
وترى �إثيوبيا �أن التفوق والتقدم الع�سكري والأمني لإ�سرائيل وقوة اقت�صادها ،كلها ت�شكل دعامة
لها ،وتتما�شى مع �أهداف �سيا�ستها اخلارجية يف حل م�شكالتها الداخلية واخلارجية غري ان ذلك يعترب
من وجهة النظرة العربية ي�شكل تهديدا وا�ضحا للأمن القومي العربي عامة و�أمن البحر الأحمر ب�صفة
خا�صة ويظهر ذلك من خالل التن�سيق يف ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات(.)35
خال�صة:
ت�أ�سي�سا على م�سبق من عر�ض وحتليل ل�شكل وطبيعة العالقات الإثيوبية العربية ظهرت عدة
م�ؤ�شرات مثلت ا�ستنتاجات مهمة يف حتديد متجهات �سيا�سة �إثيوبيا اخلارجية جتاه الدول العربية،
فقد برزت �أوىل هذه اال�ستنتاجات ب�أن حمددات الظروف الداخلية هي التي حتكم عقيدة �سيا�سة
�إثيوبيا اخلارجية مع العامل العربي والتي ح�صرتها ح�صرا دقيقا يف التنمية ،وبناء النظام الدميقراطي
الفدرايل ،وحل م�شكلة و�ضعها اجليوبوليتيكى الذي جعلها يف حالة حبي�سة ،و�أخريا �أو�ضاع �أمنها القومي
مع العامل العربي.
غري �أنه و�ضح ح�سابات �إثيوبيا حت�سبها لعوامل وحمددات خارجية ترى �أنها دائما ما تتقاطع مع
املحددات الداخلية وتعمل على �إحداث ت�أثريات ت�ؤثر �سلبا و�إيجابا على اجتاهات وم�سارات �سيا�ستها
اخلارجية مع الدول العربية وقد ركزت تركيز ًا دقيقا على ت�أثري حروبها ونزاعاتها مع دول القرن
الإفريقي العربية وهى ال�سودان وال�صومال ،وغري العربية وهى �إريرتيا لأنها تدخل يف ح�سابات
التوازنات ال�سيا�سية والأمنية والع�سكرية ،كما ركزت على تقاطعات م�شكلة مياه النيل مع ال�سودان
وم�صر وما لها من ت�أثري يف عالقاتها العربية ،والتي جعلت �إثيوبيا دوما متخوفة من النفوذ والتحركات
امل�صرية وكذلك ال�سودانية بتحجيم عالقاتها العربية ،كما و�ضح �أن �إثيوبيا ت�ضع �أمن البحر الأحمر
كمحدد لعالقتها العربية ،لأنه يجعلها فى مواجهة مبا�شرة مع خم�س دول عربية من دول حو�ض البحر
الأحمر هي اليمن وجيبوتي ،ال�سعودية ،ال�سودان ،م�صر ،بجانب كل من �إريرتيا و�إ�سرائيل ،وهو ما
يجعل معادالت عالقاتها العربية بالغة التعقيد والت�شبيك ،خا�صة يف ظل تقاطعات العالقات الإثيوبية
الإ�سرائيلية ،مع العالقات الإثيوبية العربية ،وفى قراءة �أخرى مع الإريرتية ،ولعل ذلك ما جعل �إثيوبيا
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والعامل العربي ي�ضع �ألف ح�ساب للغرب و�إ�سرائيل كمحدد مهم وخطري يف عالقات �إثيوبيا بالعامل
العربي.
وفى �سياق �آخر ك�شفت الدرا�سة �أن �إثيوبيا رمبا تواجه وت�صطدم بعدد من التحديات التي ميكن
�أن ت�ؤثر �سلبا يف اجتاهات عالقاتها مع الدول العربية ،و�أولها حتدى البعد الديني الذي جعل �إثيوبيا
دوما تتح�سب لطابعها وطبعتها امل�سيحية خا�صة على امل�ستوى الر�سمي للنظام احلاكم ،برغم �أغلبيتها
امل�سلمة ،يف �إقامة عالقات مع العامل العربي ذي الهوية الإ�سالمية ،خا�صة يف ظل وجود تطورات
ل�صراعات ونزاعات �إ�سالمية م�سيحية ،هذا �إ�ضافة لدخول الدين كعامل حا�سم يف �صراعات �إثيوبيا
مع ال�صومال وال�سودان ،ب�أبعاد وح�سابات �صراع الهوية ،بني �إثيوبيا وهذه الدول من جهة ،ومع بقية
الدول العربية من جهة �أخرى.
كما �أو�ضحت الدرا�سة �أن �إثيوبيا و�ضعت يف ح�ساباتها ت�أثري عوامل مثل الفقر واجلفاف والأمية،
والتي جتعلها دوما يف حاجة للتعامل والتداخل والتوا�صل مع دول العامل العربي ،خا�صة دول جوارها
العربي القريب مثل ال�سودان وجيبوتي.
ومن جهة �أخرى �أبانت الدرا�سة ب�أن و�ضع �إثيوبيا كدولة حبي�سة �أثر يف م�سار عالقاتها مع الدول
العربية ،حيث �إن انقطاع �إطاللتها على البحر الأحمر ،حرمها فر�صة التدفق والتوا�صل ال�سكاين
واالقت�صادي والتبادل التجاري والثقايف ،و�أكرث من ذلك بحثها الدائم عن منافذ بحرية وقد �شاءت
�أقدارها �أن تكون بحوزة دول عربية هي ال�سودان وال�صومال وجيبوتي ،وهى حمفوفة بامل�شاكل� ،أما
املوانئ الإريرتية في�صعب على �إثيوبيا حتى جمرد التفكري فيها على الأقل يف الوقت الراهن ،ب�سبب
النزاع املعقد املت�أ�صل بينهما.
و�أخ�يرا ك�شفت الدرا�سة �أن �إثيوبيا تخ�شى دائما،وتتح�سب كثريا ،الحتماالت تراجع الدولة
الإثيوبية ب�سبب حدوث �أزمات وم�شكالت داخلية،بفعل عوامل تعقيدات خارطتها الدينية والعرقية،
و�أزماتها االقت�صادية وال�سيا�سية ،ونزاعاتها الداخلية والإقليمية ،و�أن ي�ؤدى هذا الرتاجع والتدهور
الداخلي �إىل عزوف ونفرة الدول العربية منها� ،أو من جهة �أخرى ا�ستغالله لت�صفية ح�سابات يف �إطار
معادالت التناف�س وال�صراع مع دول الإقليم والعامل العربي.
ولكن ،وبرغم كل تلك امل�ح��ددات ال�صعبة ،والتحديات اخلطرية املت�شابكة واملعقدة ،تبقى
العالقات الإثيوبية العربية يف غاية الأهمية وال�ضرورة ،خلدمة مطلوبات اجلوار الب�شرى الإن�ساين يف
كافة م�ستوياته ،االقت�صادية وال�سيا�سية واالجتماعية والدينية والثقافية ،والتي عرفت بها �إثيوبيا على
امتداد تاريخها ،عرب متددها وتداخلها وتوا�صلها مع وفى م�ساحات وحدود وتخوم العامل العربي.
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