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 الرحيم الرمحن هللا بسم
 سؤال جواب

 أمسرة يف ياإثيوبو  إريرتاي بني املصاحلة اتفاقية

 يةثيوباإل للخارجية الرمسي املتحدث وأكد ،٢٠1٨ يوليو/متوز يف أمسرة يف ياإثيوبو  إريرتاي بني مصاحلة اتفاقية توقيع مت :السؤال
 هذا صحة مدى فما. اثلث طرف يأ من وساطة دون البلدين كال من ذاتية غبةبر  متت إريرتاي مع مؤخرا   املوقعة أمسرة اتفاقية أن ميلس،
 مكملة وكأهنا 1٨/6/٢٠٠٠ يف اجلزائر اتفاقية إىل أشارت مسرةأ اتفاقية إن مث واإلقليمية؟ الدولية املؤثرات من خالية كانت وهل القول؟

 .ريا  خ هللا وجزاك االتفاق؟ هذا لتأكيد سنة 1٨ حنو االنتظار فلماذا هلا

 اخلداع ابب من هو البلدين من ذاتية برغبة متت أمسرة اتفاقية أبن ميلس يةثيوباإل للخارجية الرمسي املتحدث تصريح إن :اجلواب
 حتركات أمام انفوذه وتركيز مصاحلها لتحقيق وجيري جرى ما وراء هي أمريكا أن منه يتبني وتدبره حدث ما جمرايت تتبع إن! والتضليل

 :يلي كما ذلك وبيان فريقياأ يف نيوالص أورواب
 وذلك بينهما احلرب حالة انتهاء يرتايإر و  ياإثيوب أعلنت مث ومن م9/7/٢٠1٨ يف االتفاقية عقدت :أمسرة اتفاقية جمرايت :أولا 

 اإلعالم زيرو  وأعلن. ..أمسرة يف أفورقي أسياس يريرت اإل والرئيس أمحد آي ثيوياإل احلكومة رئيس بني "اترخيي"ـلاب مسي لقاء عقد غداة
 بني قائمة كانت اليت احلرب حالة وإن الطرفني، بني وقع مشرتك وصداقة سالم "بيان) عن تويرت على ميسكيل جرب مياين يريرت اإل

 السياسية اجملاالت يف وثيق تعاون لتشجيع معا سيعمالن البلدين إن. والصداقة السالم من جديد عصر بدأ لقد انتهت، البلدين
 الالفتة األحداث سنذكر االتفاقية وراء من يتبني وحىت... (9/7/٢٠1٨ برس فرانس... واألمنية" قافيةثوال واالجتماعية تصاديةواالق

 :وبعدها قبلها للنظر
 :التفاقية انعقاد قبل حدث ما -1

 يف... ) ،٢6/4/٢٠1٨ ميساخل آاباب، أديس إىل ايماموتو دوانلد فريقيةاأل للشؤون األمريكي اخلارجية وزير مساعد وصل -أ
 بدأها جولة إطار يف الزايرة وأتيت. اخلارجية ووزير علي" أمحد يآ" ثيوياإل الوزراء رئيس خالهلا يلتقي أايم، 3 تستغرق رمسية زايرة

 .(tr/arwww.aa.com. ٢7/٠4/٢٠1٨... ياثيوبإب وخيتتمها وجيبويت، إريرتاي ومشلت اجلاري، الشهر من ٢٢ يف ايماموتو
 .العزيز عبد بن سلمان ملكها من رمسية بدعوة 17/5/٢٠1٨ يوم السعودية إىل له خارجية زايرة أبول قام قد أمحد آي وكان -ب
 نقال يةثيوباإل األنباء وكالة أعلنت إذ ،7/6/٢٠1٨ يوم سلمان بنا السعودي العهد ويل أمحد آي زاروا الذين أوائل من كان -ج

 العالقات تطورت سلمان بن حممد بفضل إنه قائال السعودية مع العالقات تطور امتدح) أمحد آي أن الوزراء رئيس مكتب رئيس عن
 يف أاباب أديس تبذهلا اليت اجلهود بدعم تعهد السعودي العهد ويل وأن مضى، وقت أي من وقراب قوة أكثر وأصبحت البلدين بني الثنائية

 .(...إثيوبيا يف لالستثمار السعوديني املستثمرين وتشجيع ابلتنمية اإلسراع
 يف حققته الذي للتقدم ابلتفاؤل تشعر املتحدة الوالايت "إن) ٢1/6/٢٠1٨ يوم صدر بيان يف األمريكية اخلارجية قالت -د
 ابختاذ شجاعة قيادة أبداي أمحد وآي أفورقي أسياس إن. طويل وقت منذ القائمة خالفاهتما حل سبيل يف وإريرتاي ياإثيوب األخرية اآلونة

 ابلسالم نعمالي للبلدين املشرتكة لطموحاتنا وحتقيق للعالقات كامل تطبيع إىل تتطلع املتحدة الوالايت إن. السالم جتاه اخلطوات هذه
 .(٢1/6/٢٠1٨ رويرتز... والتنمية" الدائم
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 نقول زلنا وما علين، وبشكل طرفني،لل قلنا لقد ،ا  )"حسن ياإثيوب ىلد راينور مايك السفري قال ستاندارد أديس مع مقابلة يف -ه
 يف أتسيسه مت هيكلي دور لدينا كان. رمسيا ضامنا املتحدة الوالايت كانت اجلزائر اتفاق يوم إىل ابلعودة. الدور هذا للعب جاهزون إننا

 تعاوين بشكل تشعر كنت إذا" قلنا ولذلك احلكومتني، من كل مع ما وقت يف النتيجة هذه شجعنا لقد. عليها االتفاق مت اليت النقطة
 قلت، كما. بناء دورا لعبنا أننا أعتقد... ذلك لدعم وسعنا يف ما كل فسنفعل بّناء، بشكل لعبه املتحدة للوالايت ميكن دور بوجود

 (com.//addisstandard:http ٠٢/٠7/٢٠1٨... ".النتيجة هذه لتشجيع أشهر عدة منذ البلدين كال مع عالقات عقدان لقد
 قبيل األحداث تتبع من وذلك السعودية، يف احلكام أشياعها ومن أمريكا من بتمهيد كان التفاقية عقد أن يبني هذا كل
 .انعقادها
 :التفاقية انعقاد بعد حدث ما -٢
 بيان يف ذلك جاء. الصراع من سنوات بعد ،ياوبإثيو  إريرتاي بني السالم التفاق دعمها األمريكية، املتحدة الوالايت أعلنت -أ

 أمس املوقع، واألمن السالم ابلتزام املتحدة الوالايت "ترحب): بومبيو وقال. الثالاثء اليوم بومبيو، مايك األمريكية اخلارجية لوزير
 اإلعالن واعتماد العالقات، "تطبيع أن ىعل وشدد الصراع" منا  عام ٢٠لـ فعلي بشكلا  حد يضع ما ،ياإثيوبو  إريرتاي دوليت بني ثنني،اال

 السياسية الروابط توثيق أجل من املشرتكة التطلعات على للرتكيز الفرصة لشعبيهما سيوفران ،ياإثيوبو  إريرتاي بني والصداقة للسالم املشرتك
 (ar.haberler.com 1٠/٠7/٢٠1٨... واالجتماعية واالقتصادية

 سلمان وامللك هو واستعرض م٠9/٠7/٢٠1٨ يف أمسرة اتفاقية بعد م٢3/٠7/٢٠1٨ يف السعودية أفورقي أسياس زار -ب
 الثنائية العالقات" به اجتماعه خالل اإلريرتي نظريه مع اجلبري عادل حبث كذلك "...اإلقليمية الساحة على األحداث مستجدات)"

 م(٢4/٠7/٢٠1٨ األوسط الشرق... "املشرتك االهتمام ذات واملوضوعات البلدين بني
 أفورقي أسياس اإلريرتي الرئيس وقع سلمان امللك السعودي العاهل من )برعاية أمسرة إعالن على الشهرين عن يزيد ما وبعد -ج
... السعودي العهد ويل التوقيع وحضر البلدين بني للسالم جدة اتفاقية م16/٠9/٢٠1٨ األحد علي أمحد آي ثيوياإل وزراءال ورئيس

 م(16/٠9/٢٠1٨ عربية نيوز سكاي
 هلا األجواء بتهيئة أمسرة اتفاقية قبيل لألحداث احملركني كانوا وعمالءها أمريكا أن يتبني أعاله، األحداث تسلسل فمن وإذن

 .عقدها بعد هلا الواضح ابلدعم ذلكوك

 :إريرتايو  ياإثيوب يف احلكم واقع: اثنيا
 :ياإثيوب إىل ابلنسبة -1

 الواقعتني مصر إىل كينيا عرب مرمي السييس هيال إمرباطورها هرب وقد ،1935 عام ايلاإليط االحتالل حتت احلبشة وقعت -أ
 إيطاليا طرد بعد 1941 عام بريطانيا أعادته أن إىل فيها، ومكث بريطانيا إىل ذهب مث ومن التاريخ، ذلك يف الربيطاين االستعمار حتت

 حتت احلبشة أصبحت مث ومن كإمرباطور، سيالسي هيال تنصيب عادتوأ الثانية العاملية احلرب خالل احللفاء يد على احلبشة من
 ويف. عشر التاسع القرن منذ اإليطايل احلكم حتت كانت اليت اجملاورة، إريرتاي أيضا   بريطانيا احتلت الوقت، ذلك ويف... الربيطاين النفوذ

 1974 حىت إريرتاي ضمنها ومن ياإثيوب يف الربيطاين فوذالن استمر وقد .سيالسي هيال حكم حتت ياإثيوب ىلإ إريرتاي ضّمت ،195٠ عام
 استطاع الذي مرايم هايلي منغستو الضابط بينهم من برز وقد يساريني، ضباط قبل من اإلمرباطور على عسكري انقالب حصل عندما

 احلركات معظم انتك وقد ،1991 عام حىت احلكم يف وبقي الضباط هؤالء بني صراع بعد 1977 عام من احلكم على يهيمن أن
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 أمريكا أن مع مرايم انقالب شعارات كانت وهكذا ...ذلك وحنو واالشرتاكية والتحررية الثورية شعارات أتخذ األايم تلك االنقالبية
 بقيادة السودان جنوب يف التمرد حركة دعم أمريكا ملصلحة اخلارجية أعماله ومن... الربيطاين االستعماري النفوذ لضرب وراءه كانت

 حكومة بتواطؤ السودان عن اجلنوب فصل مت حىت احلركة هلذه مستمرا ثيوياإل الدعم وبقي. أبمريكا مرتبطا كان الذي قرنق جون
 ...السودان يف البشري

 وهو زيناوي مبلس وأتت فأسقطته جديد من بريطانيا وتعود الناس يثور أن أمريكا فخشيت بدمويته عرف منغستو كنل -ب
 جبهة ومنها أخرى قومية جبهات مع حتالفت وقد ،ياإثيوب سكان من %5 تشكل اليت النصرانية تغراي قبيلة حترير جبهة إىل ينتمي
 ليقاتل أمريكا إليه أوعزت إذ. ٢٠٠6 عام الصومال يف تدخله أمريكا حلساب زيناوي هبا قام اليت األعمال أهم ومن. األورومو حترير

 للنفوذ االستقرار لتأمني الصومال يف موجودا   ثيوياإل اجليش زال وما. الصومال يف اإلسالمية ماحملاك حكم وليسقط اإلسالمية احلركات
 .األمريكي

 حالة وفرضت حصلت اضطراابت أن إال. نفسها للقبيلة املنتمي ديسلني مرايم هيال خلفه ٢٠1٢ عام زيناوي وفاة وبعد -ج
 أديس العاصمة رقعة بتوسيع احلكومة قرار عقب ٢٠15 عام أكتوبر/األول رينتش يف األحداث اندلعت إذ التالية؛ السنة يف الطوارئ

 السكان من %4٠ ميثلون الذين األورومو قبيلة أمالك ضمن األراضي تلك وتقع هلا املتامخة الزراعية األراضي مصادرة مث ومن أاباب
 أكثر وقتل ألفا ٢9 من أكثر اعتقال وجرى لطوارئ،ا حالة إعالن إىل ٢٠16 عام سنة بعد احلكومة وسارعت %،٢٠ األمهرية وتليها

 هتدئة يستطع مل ألنه ابالستقالة فأمرته أخرى مرة أمريكا خشية فعادت االحتجاجات، يف شهور غضون يف شخص 5٠٠ من
 ...كله األفريقي القرن يف االستقرار يزعزع أن ذلك شأن ومن األوضاع،

 وهي املسلمني من وغالبيتها متمردة قبيلة أكرب من ياثيوبإل حباكم أمريكا توأت ،15/٢/٢٠1٨ يوم ديسلني استقال وهكذا -د
 شغل وقد. ياإثيوب يف قبيلتني أكرب لكسب زوجته، وكذلك األمهرية قبيلة من نصرانية وأمه القبيلة، هلذه املنتمي أمحد آبي فأتت روموو األ

 يوم للوزراء كرئيس منصبه توىل وقد... سياسية مناصب لشغ مث ومن املخابرات، مؤسسة يف مث ومن اجليش مؤسسة يف مناصب
 أديس العاصمة يف جتمع أثناء بقنبلة ابهلجوم شخص قام إذ) ٢3/6/٢٠1٨ يوم اغتيال حماولة إىل أمحد آي تعرض وقد. ٢٠1٨/4/٢

 ياإثيوب ترى أن تريد ال لقوى انجحة غري "حماولة االنفجار عقب فقال. الناس من اآلالف عشرات أمام خطااب إلقائه عقب أاباب
 وليس (٢3/6/٢٠1٨ احلرة ..."ياإثيوب يف مكان له ليس "العنف :وقالت ابهلجوم اباب أديس يف األمريكية السفارة ونددت متحدة"
 املخابرات رئيس وكذلك املسلحة القوات قائد ةقالإب هبا قام اليت واألمنية العسكرية الداخلية ابلتغيريات عالقة له ذلك يكون أن مستبعدا

 يف منهم اآلالف عشرات واعتقال احملتجني مئات بقتل نمتهمتا املؤسستني هاتني نإ إذ ،٨/6/٢٠1٨ يوم بالده يف العامة
 .٢٠15 عام منذ االحتجاجات
 املخططات بتنفيذ يقوم حيث احلكم أمحد آيب استالم بعد وخباصة ياإثيوب يف احلكم مبفاصل متسك أمريكا فإن وهكذا

 وأي ألورواب سياسي اخرتاق أي مواجهة يف شأن ذات قوة ليصبحوا املنطقة يف أمريكا عمالء بني التوتر إلزالة وتوجهاهتا ةاألمريكي
 .للصني اقتصادي متدد

 :إريرتاي يف للحكم ابلنسبة -2
 بزمام أمسك إريرتاي نهاضم ومن ياإثيوب يف اإلجنليزي النفوذ وإهناء سيالسي هيال على الضباط انقالب بعد فإنه آنفا   قلنا كما

 وهي جديد من وتعود للوضع بريطانيا واستغالل الناس ثورة من مريكاأ فخشيت دموي بشكل البطش يف فأوغل مرايم منغستو احلكم
 يف واحتجاجات حتركات ظهرت فسهن الوقت ويف... 1991 يف بزيناوي وجاءت منغستو فأزالت األمور، هذه يف طويل ابع ذات
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 ولكن أفورقي عليها ونصبت 1993 يف ريرتايإ استقالل فأعلن األوضاع لتهدئة ممطالباهت إجابة أمريكا فرأت ابالستقالل لبةللمطا ريرتايإ
 أبعمال 1٢/5/199٨ يف فقام أخرى مرة فتضمها ياإثيوب تعود أن أفورقي فخشي اجلديدة لةللدو  حدودا   االستقالل إعالن يف ددحت مل

 رايس سوزان قدمتها اليت للتفاوض مريكيةاأل اخلطة رافضا   ذلك يف واستمر حاكما   نصَّبته اليت أمريكا رأي ا  خمالف احلدود ملرتسي عسكرية
 فأمرت إذالله تعمد إىل بل أتديبه إىل فلجأت عليها متردا   ذلك يف أمريكا رأت أن لوال احلدود برسم ينجح وكاد 3٠/5/199٨ يف

 حدود من رمسه ما كل أزالت حىت 1٢/5/٢٠٠٠ يف دموية أبكثر وتصاعدت ريرتايإ على 4/٢/1999 يف وحشية حرب بشن يزيناو 
 بقيت ذلك ومع املطلوبة الشروط كل وعلى 1٨/6/٢٠٠٠ اجلزائر اتفاقية على أفورقي فوافق مذل بشكل ريرتايإ أعماق يف ودخلت

 يوم...): فيه قلنا م22/6/2000-ه20/3/1421 بتاريخ حينه يف سياسياا  تعليقاا  أصدران وقد! حمسومة غري احلدود مسألة
 حبضور اجلزائر يف وذلك بلديهما؛ بني النار إطالق وقف اتفاقية على ياإثيوبو  رتاييإر  من كل خارجية وزراء وّقع 1٨/6/٢٠٠٠ األحد

 األوروي واالحتاد يةمريكاأل املتحدة الوالايت من كل عن مندوبني وحبضور. األفريقية الوحدة ملنظمة احلالية للدورة رئيسا   بصفته حاكمها
 خرباء طريق عن وترسيمها البلدين بني املشرتكة احلدود تعيني: أمهها بندا   عشر مخسة على االتفاقية وتنص. املتحدة األمم ومنظمة
 ما إىل األخرى احلدودية واملناطق ابدمي يف املعسكرة يةثيوباإل القوات انتشار إعادة أتجيل مع هذا املتحدة، األمم من منتدبني دوليني

 عازلة كمنطقة ،ياإثيوب مع حدودها طول على كيلومرتا   ٢5 عرضها منطقة إبخالء رتاييإر  وقيام أبسبوعني، الدولية القوات حضور بعد
 نهشأ ومن كبري تقدم هذا": قائال   التوقيع على كلينتون وعلق... النـزاع وحلّ  احلدود ترسيم حني إىل الدولية القوات سيطرة حتت تكون
 فنحن التالية اخلطوات الختاذ جاهزين كانوا فإذا امريكأل أصدقاء رتاييوإر  ياإثيوب": وقال، "األفريقي القرن يف املأساوي النـزاع إهناء

. ("لسنتني استمر نزاعا   وتنهي مهمة حلظة هذه": - الرائسة مبعوث - ليك أنطوين وعلق "معهم سنمشي الدولية اجملموعة من وشركاؤان
 كانت بل األايم، من يوم يف احلدود هذه برتسيم معنية ياإثيوب تكن لمف! معلقة بقيت أهنا إال احلدود ترسيم على نصت االتفاقية نأ ومع
 واألساليب، الطرق بشىت دجمها إىل ممراي ستوغمن بعدهم ومن احلبشة أابطرة وسعى أقاليمها، من وإقليما   أراضيها من جزءا   رتاييإر  تعترب

 يف ثيوياإل اهلجوم لوال ينجح وكاد عسكراي   احلدود رسم ورقيفأ حاول هلذا ...ريرتايإ يف حبرية منافذ إىل املاّسة حلاجتهم نظرا   وذلك
 عن صريح وإبعالن ياإثيوب طلبته ما كل قبول على أفورقي ُأرغمف قبل من ذكران كما ألفورقي كتأديب مريكيأ بدفع م٢٠٠٠/5/1٢

 .م1٨/6/٢٠٠٠ األحد يوم اجلزائر يف توقيعها مت واليت األفريقية الوحدة منظمة غطاء حتت صدرت اليت االتفاقية قبول
 اليت فهي هلا، عمالء وحكامهما ،امريكأل سياستهما يف اتبعان بلدان رتاييوإر  ياإثيوب إن): أيضا   املذكور السياسي التعليق يف وقلنا

 ممراي ستوغمن عميلها تغيري أرادت عندما أاباب أديس يف السلطة استالم من تجريةال الشعبية التحرير جبهة بقيادة زيناوي ِمِلس   مكنت
. م1993 عام ياإثيوب عن االستقالل من رتيةياإلر  الشعبية التحرير جبهة بقيادة أفورقي أسياسي مكنت اليت وهي م،1991 عام

 الغرب أو األبيض البيت يف السياسة وخرباء لكلينتون حيلو كما )األصدقاء( أو العمالء بني خالف رتاييوإر  ياإثيوب بني فاخلالف
 الذي ليك أنطوين وهو خربائها أبرز جهود ذلك لتحقيق وكّرست ابملفاوضات، بينهما اخلالف حلّ  اأمريك حاولت وقد تسميتهم،

 لصاحل منحازة أهنا ورأى ،يةمريكاأل ابملقرتحات يرض مل أفورقي نإ إذ اخلالف؛ حل من يتمكن أن دون سنة من أكثر ذلك يف استغرق
 إن عمالئها مع التعامل يف دأهبا العسكرية، ابلقوة إذالله ولتعمد بل أتديبه إىل جلأت الصورة هبذه أفورقي عليها استعصى فلما... ياإثيوب

 الذي هو هولربوك تحدةامل األمم يف وسفريها رتاييإر  على األخرية احلرب لشنّ  زيناوي دفعت اليت - اأمريك - فهي عليها، ابلتمرد فكروا
: قائال   صرح ،رتيياإلر  ابلرئيس اجتماعه وبعد أمسرة مغادرة قبل م،1٠/5/199٨ األربعاء يوم وصرح... لشنها األخضر الضوء أعطاه

 هذه. "األفريقية القارة على حرب أكرب سيكون حصل إن الذي القتال من جديدة جولة ونشوب احلرب استئناف من جدا   قريبون حنن"
 هذا وهولربوك. الوقت ذلك يف مسعها من كل مستطري بشر أنذرت واليت ألمسرة مغادرته قبل هولربوك أطلقها اليت النارية التصرحيات هي

 ويسرتخص الويالت وجلب احلروب أتجيج يف كيسنجر سلفه الذكر سيئ أثر يقتفي فهو العامل، يف يزورها اليت للبلدان شؤم نذير أصبح
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. انتهى م(٢٢/6/٢٠٠٠ املوافق-هـ14٢1 األول ربيع ٢٠ اخلميس ...يةمريكاأل املصاحل على احملافظة سبيل يف الشعوب دماء سفك
 أبن اأمريك تقنع أن تريد أهنا يعين بل ،امريكأل خضوعها عدم يعين ال يةمريكاأل قرتحاتامل على إريرتاي حتفظ نأ سبق مما وواضح

 ياإثيوب حتديد عدم ألن ،"استقالل شبه" حالة يف إريرتاي تبقى ال حىت هنائي بشكل ايإثيوب وبني بينها احلدود ترسيم على تساعدها
 .ياإثيوب نوااي يف اإلريرتيني لدى الشك يبقي إريرتاي مع حلدودها

 اليت ابلبنود أمسرة اتفاقية يعقدا أن عليهما اليسري من فليس أمريكا، عمالء من كليهما أمحد يبوآ أفورقي أن يتبني ذاوهك
 .ابلتنفيذ هلما وأمرها وختطيطها أمريكا علم دون فيها رتذك

 مصاحلها إىل يعود فهو 2018 مسرةأ اتفاقية وبني 2000 سنة اجلزائر ةاتفاقي بني عاماا  18 أمريكا انتظرت ملاذا أما: اثلثا
 :نفسها

 ريرتايإ وأما فيها، املماطلة تريد ياإثيوب انتفك احلدود ترسيم هي األشد العقدة وكانت أمريكا برعاية كانت اليت اجلزائر اتفاقية بعد
 ال بينهما واملناكفة هلا عمالء فاالثنان حتل مل أم حلت حمفوظة فمصاحلها املشكلة حلل ابلضغط أمريكا هتتم لمف ذلك ومع ،عليها فتلح
 فريقيةاأل سياستها يف النظر عيدت أمريكا جعلت األخرية السنوات يف أمور استجدت لكن حينذاك، تراها كانت كما مصاحلها يف تؤثر

 :فريقياأل القرن وخاصة
 وهكذا... االخرتاق سهل جيعله ما استقراره يبعد مث ومن احلكم يضعف احلال بطبيعة وهذا ياإثيوب يف احلكم تقلبات رةكث -1

 كل ستدعىاف االقتصادي، فوذالن انحية من وللصني السياسي، النفوذ انحية من ربيطانيال وخاصة االستعمارية لدولل مطمعا   يكون
 .أمريكا ختدم كثرية أبعاد من هلا وما اإلريرتية يةثيوباإل ابملصاحلة أخريا   وجتُ  والذي هبا، األمريكي هتماماال عودة ذلك

 يف راجهاستخ يف العمل فعليا وبدا املناطق من العديد يف البرتول من ضخم احتياطي هبا ياإثيوب أن الواردة التقارير )أفادت لقد -٢
 ،النفط من جالون مليار 4٠ املنطقة يف يةالنفط ابراآل نتاجإ يصل نأ ويتوقع) (،1/4/٢٠13 نت ياانإثيوب ...املناطق من كبري عدد
 السياسة حيرك جديدا   عامال   النفط أصبح فقد وهكذا ،(٢5/1٢/٢٠16 سنرت مقديشو ...٢٠1٨ عام خالل سواقاأل إىل تصل وأن

 التنقيب يف االقتصادي والسبق الرايدة دور هلا الصينية الشركات وأن خاصة فريقياأل ابلقرن االهتمام من يدمز  ابجتاه األمريكية
 ياإثيوب يف وخاصة األفريقية، للقارة الصيين االقتصادي للغزو واملتزايدة القوية املشاهد أمريكا على خافيا   ليسو . ثيوياإل النفط واستخراج

 حتولت اليت ياإثيوب يف وخاصة أفريقيا، يف استثماراهتا تعزيز على الصني )تعمل ،يةثيوباإل السوق لضخامة نظرا   بكثافة تستثمر الصني فإن
 أهنا وتؤكد األجنبية االستثمارات تسهيل على تعمل جهتها من يةثيوباإل السلطات. صينية صناعية منطقة إىل األخرية السنوات خالل

 املتصاعد األمريكي االندفاع هذا كان لذلك (،5/6/٢٠1٨ ،٢4 فرانس.. .أراضيها على الصيين التواجد من واألخري األول املستفيد
 .للصني االقتصادي النفوذ على للتضييق ياإثيوب حنو

 أن فبعد ،ياإثيوبو  ماراتاإل بني للعالقات سريع تطور لوحظ فقد ،األفريقي القرن ىلإ اإلجنليزي النفوذ تسللل واسعة حماوالت -3
 بينهما التعاون تسارع فقد! ٢٠1٠ سنة فقط أاباب أديس يف سفارهتا أقامت قد اإلمارات دولة أن لدرجة مهملة بينهما العالقات كانت

بعد ذلك، فجرى توقيع اتفاقيات تشمل جماالت عدة، مثل اتفاقيات التعاون الفين للمساعدات اجلمركية وفتح مكتب متثيل لغرفة جتارة 
، ومت أتسيس ٢٠15والتعليم العايل والشباب والرايضة سنة  ٢٠14، والطريان املدين سنة ٢٠13اب سنة وصناعة دي يف أديس أاب

اإلماراتية املشرتكة اليت كانت تعقد اجتماعاهتا على مستوى وزراء اخلارجية... وخالل الزايرة الرمسية اليت قام هبا رئيس  اإلثيوبيةاللجنة 
إىل دولة اإلمارات العربية املتحدة شهدت العالقات الثنائية بني البلدين  ٢٠16م ديسالني، يف العام السابق هيلي ماراي اإلثيويالوزراء 

 نقلة نوعية يف كافة اجملاالت، وكان ذلك نتيجة سلسلة مباحثات أجراها ديسالني مع القيادة السياسية يف دولة اإلمارات العربية املتحدة
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 ديسالني زايرة إن): ردا غيتاتشو السابق احلكومي االتصاالت شؤون مكتب وزير قال وحينها .وظيبأب إىل هبا قام رمسية زايرة إطار يف
 واالستثمارية االقتصادية اجملاالت يف وخاصة املشرتكة املصاحل خيدم مبا البلدين بني التعاون هتم اليت املشرتكة القضااي من عددا حبثت

 أاباب أبديس اإلمارات سفارة نظمته برانمج خالل اهلامشي، رمي اإلمارايت الدويل للتعاون الدولة ةوزير  وقالت ...والدولية اإلقليمية والقضااي
 العني ...مشرتكة قواسم تربطهم البلدين وأن أفريقيا، يف املتحدة العربية اإلمارات لدولة االسرتاتيجيني الشركاء بني من هي ياإثيوب نإ

 .(7/3/٢٠1٨ اإلخبارية
 الزايرات فإن وهلذا ،ريرتايوإ ياإثيوب يف التأثري أمل على وسياساهتا مبحاورها ياإثيوب لربط مبحاولة اإلمارات بوابة منو  بريطانيا قوموت

 يف أاباب، أديس يف أمحد، آي ياإثيوب وزراء رئيس مع رمسية حماداثت جلسة عقد قد هنيان، آل زايد بن حممد الشيخ) فكان للنظر، الفتة
 3 املوافق الثالاثء يوم ويف. البلدين بني االسرتاتيجية والشراكة والتعاون الصداقة عالقات تعزيز تناولت اضي،امل يونيو/حزيران 15
 عالقات دعم يف الزايرة هذه تسهم أن إىل تطلعه عن معراب أفورقي، أسياسي إريرتاي، رئيس ظيب أبو عهد ويل استقبل اجلاري، يوليو/متوز

 ٢٢/٠7/٢٠1٨... الصديقني وشعبيهما البلدين على ابخلري يعود مبا املقبلة املرحلة خالل إريرتايو  اإلمارات دولة بني التعاون
ae.alkhaleej.//www:http) 

 عينت ولذلك ،فيه وتنشط فريقياأل القرن وخاصة فريقياأب كبرياا  اهتماماا  تويل أمريكا جعلت والتطورات املستجدات هذهف
 وهو فريقيةاأل للشئون األمريكي اخلارجية وزير مساعد أبعمال قائما ايماموتو يوكيو دوانلد  ٢٠17  عام من سبتمربأيلول/ يف أمريكا

 يُعد فهو فراغ، من املنصب هلذا ايماموتو اختيار أيت ومل .  فريقيةاأل القارة جتاه األمريكية السياسة صنع عملية يف أتثريا   األكثر املنصب
 يف دبلوماسيا بالده مثل أن سبق حيث فريقياأل القرن منطقة يف خصوصا فريقياأل امللف يف خربة األمريكيني الدبلوماسيني أكثر من

 تكون نأو  توتر من بينهما ما إلزالة ريرتايإ بنيو  ياإثيوب بني أمسرة التفاقية التمهيد يف فعالة مسامهات له كانت وقد... املنطقة تلك دول
 يف عمالئها بني ما بل ريرتاي،وإ ياإثيوب بني األمور لتسوية اجلزائر اقيةالتف وإكماال   أتكيدا   أمسرة اتفاقية عقدت وهكذا حسنة، العالقات

 يف السيسي والتقى مصر أمحد آي زار فقد ،دالس بشأن ومصر ياإثيوب بني كذلك التوتر حدة ختف أن وقعاملت من إنه حيث املنطقة
 كل حق احرتام على مبنية الدولتني بني مشرتكة رؤية تبين على السيسي مع وقعو  واحد بيوم أمسرة اتفاقية توقيع بعد أي ٢٠1٨/7/1٠

 أمريكا فأرسلت السودان عم وكذلك أمريكية، مبوافقة هذا فكل احلال وبطبيعة... اآلخر مبصلحة املساس دون التنمية حتقيق يف منهما
 أمام عمالئها لتحصني ذلكو  الثالث الدول بني النظر وجهات لتقريب وساطة كمبادرة ودبلوماسيا   فنيا   وفدا   املاضي نيسان شهر يف

 .السياسي الربيطاين واالخرتاق االقتصادي الصيين االخرتاق
 يعلم ال وقد... املنطقة دول يف تتحكم أمريكا رأسها وعلى رةاملستعم الكافرة الدول أن املؤمل من فإنه اخلتام ويف: رابعاا 

... مليوان   اخلمسني يتجاوزون أي ذلك من أبكثر أعدادهم يقدر من هناك بل السكان نصف حنو وإرترياي ياإثيوب يف املسلمني أن البعض
... إريرتاي يف الشهري امليناء مصوع يف رست ةاحلبش إىل مكة من هاجروا نالذي األوائل املسلمني سفينة أن كذلك البعض يعلم ال وقد
 األمر هذا ما كل، على... هبما للمسلمني اهتمام أي يظهر يكاد وال وأورواب والصني أمريكا اهتمام موضع البلدين فإن ذلك ومع

 وال شأهنم يصلح الو ... اللئام مائدة على كاأليتام حاهلم سيكونف شئوهنم، ترعى دولة بال املسلمون دام فما ،عجيب وال بغريب
 َوه وَ  َيَشاء   َمنْ  يَ ْنص ر   اّللَِ  بَِنْصرِ  * اْلم ْؤِمن ونَ  يَ ْفَرح   َويَ ْوَمِئذ  ﴿  رسوله وسنة سبحانه هللا كتاب على جتمعهم خبالفة إال أمرهم يستقيم
 .﴾الَرِحيم   اْلَعزِيز  

 ه144٠ اخلري صفر من السادس
 م15/1٠/٢٠1٨
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