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�سلطان احلطاب

إهـداء
�أهدي هذا الكتاب ب�إ�سمي ،وب�إ�سم الراعي ال�شيخ �شاهر عبداحلق� ،إلى ال�شعب الأثيوبي العظيم ،الذي بنى ح�ضارة را�سخة
متعددة الألوان ،يف هذه الأر�ض املمتدة ،التي حملت ا�سمه (احلب�شة) ثم �أثيوبيا ،وقد ظل يحافظ عليها ،ليكون �أكرث ال�شعوب قتا ًال
يف وجه كل �أ�شكال الغزو للدفاع عن ترابه الوطني ،وقد كان من ثمرة هذا الكفاح �أن �أثيوبيا ظلت بعيدة عن االحتالل الذي عرفته
�سائر مناطق �أفريقيا ،التي يب�سط اال�ستعمار الغربي مبختلف م�سمياته �سيطرته عليها ..
لقد �أجنز هذا ال�شعب املتطلع دائم ًا للحرية والتقدم ،من خالل �شبابه الكثري من التغريات ،و�أزاح عن كاهله فرتات من حكم
�أنظمة قا�سية ،لي�صل �إلى التعددية والنظام الالمركزي الذي �أعطى �شعوب �أثيوبيا حريات وا�سعة يف الإختيار الثقايف واالجتماعي
 ..يف م�سرية مت�صلة �أحتكم فيها �إلى �صناديق الإقرتاع ،و�إعادة بناء دولة حتمي كل الأديان ،دون �إنحياز لدين على ح�ساب الآخر
ليحفظ التوازن وينهي ال�صراعات التي كان يغذيها اخلارج.
�إن �أثيوبيا اليوم� ،أكرث منعة و�أكرث تطلع ًا للم�ستقبل ،و�أكرث �صون ًا حلقوق مواطنيها  ..ب�إتاحة املجال للجميع للتعبري عن �أنف�سهم،
والتمثيل املتوازن عرب الإنتخابات ..
لقد متكن هذا العهد ،والذي هو �إمتداد ملا بناه الراحل الكبري ميل�س زيناوي من متكني كل القوميات الأثيوبية ،من �أخذ مكانتها
يف بناء الوطن ،ومن �إتاحة املجال وا�سع ًا �أمام الأبعاد الثقافية والدينية والقومية والعرقية والثقافية من �أخذ دورها يف ال�شراكة
الوا�سعة � ..أذ مل يعد ال�صراع الديني هو احلا�سم ،فقد فككت الدولة الأثيوبية احلالية مراكز القوى التقليدية والدينية ل�صالح بناء
املواطنة ،ف�أثيوبيا بحاجة �إلى الوفاء لها من كل �أبنائها ولي�س �إلى �سيا�سة التجاذب التي كانت متنعها من مواكبة التطور  ..لقد
عملت هذه القيادة (ونحن الآن يف عام  )2017على بناء دولة وطنية جديدة على �أ�س�س جديدة  ..ما زالت �أثيوبيا يف حالة خما�ض،
وقد جتاوزت كثري من املراحل والعقبات  ..وهي اليوم ت�ست�شرف امل�ستقبل متخففة من �أنقا�ض تاريخية وتقليدية ،حمافظة على
تراث عريق يجمع هويتها الواحدة يف �صيغة جديدة  ..لقد خرجت من مراحل ت�صادم الهويات وت�أخرها �إلى �صياغة جديدة مل يكن

الو�صول �إليها �سه ًال.
لقد بد�أت مالمح الدولة احلديثة منذ عام  1974رغم ما واجهته �إال �أن خيارها احلايل و�ضعها على طريق اخلال�ص
ولكنها من الإنفتاح على العامل والدخول �إلى م�شاركته كدولة لها ثقلها و�إحرتامها ..
�أثيوبيا ت�صنع هويتها من مكوناتها التاريخية الإيجابية ،و�سيكون لهذه ال�صناعة قدرة مت ّكنها من التعرف ب�شكل
�أف�ضل ،وبعيد عن العدائية ملحيطها وجريانها ،فهناك اجلوار العربي  ..جوار الأخوة الذين مل يكونوا يتعارفون وحان
وقت �أن يتعارفوا ويتفاهموا ليبنوا �شراكات جديدة كما قال يل �أحد املفكرين الأثيوبيني ..
وكعربي ،ف�إنني �أعتقد �أنه حان وقت التعارف الأقوى مع الأخوة الأثيوبية العربية ،و�ضرورة فتح نافذة وا�سعة على
العامل العربي يف �أبعاد ثقافية وح�ضارية ،والت�صدي امل�شرتك لكل املعيقات على هذه الطريق.
�أثيوبيا اليوم بحاجة �إلى اخلال�ص من �إرث ثقيل حمبط ومن قوى �شد عك�سي ظلت ت�ؤمن بالإنغالق وترى عداوة
للمحيط  ..وظلت ت�ؤمن بالتميز الداخلي ،والتعاون الثقايف والعرقي والطائفي ..
تدخل �أثيوبيا اليوم احلداثة بطريقتها التي �إختارتها فقد حذرت من الإندفاع كما حذرت من ا�ستن�ساخ جتارب الآخرين
كما هي و�إمنا �أرادت حلداثتها �أن حتمل هويتها وب�صماتها وتطلعها احل�ضاري للم�ستقبل ..
لقد ت�أخرت �أثيوبيا كثري ًا يف الولوج �إلى احلداثة ،ولذلك �أ�سبابه ،ولكنها الآن تفتح نوافذها للفجر وقد نه�ضت من
خما�ضها باجتاه امل�ستقبل متحررة من اخلوف والرتدد � ..إنها مت�ضي �إلى �أهدافها وهي بحاجة �إلى الوفاء من كل �أبنائها
و�إلى الإن�صاف من حميطها ..
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مقدمة
دوافع زيارتي إلثيوبيا

منظر من مدينة �أدي�س �أبابا

كانت زيارتي الى اثيوبيا بدعوة رتبها �صديقي ال�سيد �شاهر عبد احلق ,رجل االعمال اليمني الذي احب
هذا البلد وظل ي�ؤمن بعمق عالقاته التاريخية مع اليمن واال�سالم والعرب ,مل اكن بحاجة الى ما يقنعني
بزيارة اثيوبيا ,فقد كنت دائما ومن خالل معرفتي االولية بهذا البلد �أتوق الى زيارتها واال�ستمتاع بجمال
ار�ضها وما توارثته مدنها من اثار ومعامل �سياحية دينية وتاريخية ,وما متار�سه تلك البالد من عادات
وتقاليد وتعي�شه من ثقافات ولغات متعددة .
اغرتني الزيارة االولى وما اطلعت عليه من معرفة عن اقدم امرباطورية يف افريقيا ملوا�صلة الزيارات
الثالث الالحقة ,والتي �شملت مدن اك�سوم مقايل وقرية النجا�شي وجندور واللبيال وبحر دار وهرر وجيما
وموقع �سد النه�ضة .

الكنائ�س الإثيوبية دائما يف �أعلى اجلبال

لقد دخلت كل هذه املدن وغريها واقمت فيها لليلة او اثنتني ,والتقطت العديد من ال�صور وقابلت �شخ�صيات
حملية فيها �شرحت يل او رافقتني او ك�شفت يل وثائق ومعرفة .
مل اكن اعلم قبل الزيارة �ش�أن الكثريين من االجانب ان عدد �سكان اثيوبيا و�صل الى مائة مليون ن�سمة ,وانها
بهذا اجلمال وهذا املوقع اال�سرتاتيجي وانها يف حميط م�ضطرب ,وان تاريخها �سل�سلة من احلروب واالباطرة
وال�صراع وانها مل تقبل امل�ستعمرين ,فقد طردت الربتغاليني وااليطاليني الذين مل ي�ستطيعوا ال�صمود امام
مقاومتها اّال الربع �سنوات وبالتايل فان ا�ستعمارها من ايطاليا كان هو االق�صر يف تاريخ الدول امل�ستعمرة .
لقد حظيت بحفاوة بالغة حني جرى االطالع على مهمتي يف انني ا�ضع كتابا باللغة العربية عن اثيوبيا يقدمها
من جوانب عديدة �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية وتاريخية ,وي�صف مدنها و�سكانها ونزوعها للتطور ويتحدث
عن كنوزها االثرية وعن انتاجها الوفري من النب والقات والذهب وعن القفزات التي حققتها يف ارقام النمو ويف
اال�ستقرار ال�سيا�سي الن�سبي الذي مل حتظ مبثلها دول جوارها .
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منظر من الأعلى لبلدة اك�سوم

لقد تعلمت الكثري يف رحلتي التي �شملت ما كنت قر�أت عنه يف �صغري ومل اره ,هجرة امل�سلمني االولى الى
احلب�شة يف زمن الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) فقد ارحتلت الى املكان الذي ما زالت فيه رفات ال�صحابة
الع�شرة وال�صحابيات اخلم�س ,كما زرت عا�صمة امرباطورية اك�سوم القدمية وهي بلدة اك�سوم التي ما زالت
ب�صمات ذلك التاريخ قبل امليالد ماثلة فيها� ،سواء يف امل�سالت ال�شهرية التي حتمل تاريخ املكان او يف ق�صر
بلقي�س التي عرفت اخريا انها اثيوبية ولي�ست مينية ,وان اللب�س كان ناجتا عن ان اليمن واثيوبيا (احلب�شة)
كانت كيان ًا �سيا�سي ًا مت�ص ًال يف كثري من فرتات التاريخ ولعل ما وقفت عليه من بقايا ،ق�صر مكون من اكرث
من اربعني غرفة يعود الى بلقي�س او (�شيتا) كما ي�سميها االثيوبيون ,ا�ضافة الى بركة ماء �ضخمة مكونة من
ال�صخر الطبيعي ما زالت قائمة وما زال ال�سكان املحليون ي�ستعملونها الغرا�ضهم اليومية .

�إحدى �أهم كنائ�س �إثيوبيا

اثيوبيا بلد التنوع يف اللغات والقوميات واالديان والقبائل والثقافات وهي لوحة ف�سيف�سائية غاية يف التداخل
واجلمال ,واي�ضا التعقيد فانت يف اثيوبيا ال تعي�ش يف بلد واحد او قومية واحدة او حتى يف مناخ واحد ,بل يف عامل
كامل هو �صورة عن العامل ككل� ،شمالها يختلف متاما عن جنوبها ,و�شرقها يختلف عن غربها كما ان فيها اديان
ثالثة ملمو�سة الت�أثري ,ومن هنا ابدع ال�سا�سة يف ال�سنوات االخرية يف زمن الراحل ملي�س زيناوي وبعده ممن امنوا
بحزبه ونهجه يف �صناعة د�ستورها وبناء الالمركزية يف نظامها ال�سيا�سي االجتماعي واالداري ,وجعلها فيدرالية
يف تق�سيماتها يتاح لكل قومية ان تدخل يف الفيدرالية ويحفظ للداخلني خط الرجوع با�سلوب دميوقراطي وهو
اخلروج الذي مل يتحم�س الكثريون له يف اثيوبيا ,ولكنه كان الكفيل ب�صون ا�ستقرارها وت�ألقها حتى االن .
كنت يف كل زيارة اعود بكم هائل من املعلومات وال�صور التي ال اراها على الورق او مدونة من قبل ،وكان ذلك
يذهلني ويجعلني ا�شعر باملعرفة واقرتب من التخ�ص�ص يف ال�شـ�أن االثيوبي ,الذي اعتقد ان التخ�ص�ص فيه
م�س�ألة متميزة ومهمة خا�صة وان اثيوبيا لعبت دورا تاريخيا مهما يف تاريخ العرب وامل�سلمني ,و�صالتهم التجارية
وطرق ات�صالهم ,فقد انتقل اليها عرب كثريون على �شكل افراد او جمموعات او حتى قبائل قبل اال�سالم وبعده.
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حامالت احلطب منظر م�ألوف يف مدن �إثيوبيا و�أريافها

يف كل زيارة كنت احمل اجلديد واك�سب املزيد من اجلر�أة يف ان احتدث عن اثيوبيا ب�شكل اجيد فيه الربط
بني م�شاهداتي وقراءتي ,وهذا ا�ستوقفني حني قال يل امل�ضيف االثيوبي الذي ا�ستقبلني ور�سم مالمح رحلتي
التي متت على فرتات ,ال نريد ان تكتب لنا ما نعرفه ,ولكننا نريد ان تكتب ما تعرفه او ت�شاهده وما ت�ستنتجه من
ر�أي ,نريد اثيوبيا كما ر�أيتها بعني الزائر واالجنبي واملحب واملهتم والباحث عن املعرفة ,ولعل هذا التعبري هو ما
اطلق امامي فر�صة ان ارى واتخيل
واربط وا�ستنتج واعطي ر�أيي ,وهو امر لي�س �سهال حني تقدم ذلك ملواطن اثيوبي اذا ما قر�أ ر�أيك .
كنت ادقق يف وجوه النا�س ,كانت هادئة ميالة الى االبت�سام تخفي معاناة وفقرا وحاجة ,ولكن االثيوبي �صلب
غري متطلب جاء من رحم ال�صراع والبحث عن البقاء ,وظل رفيقا لل�سماء يف خمتلف اديانه ,ولذا ظل متدينا
يربط م�صريه بال�سماء وظل خمل�صا لتعليماتها على خمتلف اديانه ,تعلم االثيوبي ال�صرب وقد انعك�ست عليه
ق�سوة الطبيعة التي كانت تعاقبه باجلفاف واجلوع .

يف احد االعياد الوطنية

لقد غاب العرب من ذوي القرار والر�ؤية والتوا�صل عن اثيوبيا كثريا ..وق�صروا يف حق اجلرية والعالقات
التاريخية والتوا�صل وهم مدعوون اليوم �إلى ان يعو�ضوا ذلك مبزيد من التوا�صل واملحبة وعدم نكران اجلميل،
فقد �آوتهم حني �ضاقت عليهم االر�ض العربية مبا رحبت ،حيث زمن االمرباطور النجا�شي وفتحت ذراعيها لهم
حني قل الزاد و�ضعفت الراحلة.
واليوم واثيوبيا تنه�ض وتفك اغاللها القدمية وتنف�ض عنها التخلف ومت�سح جراحها التي �صنعها دكتاتوريون
من �سالطني واباطرة وو�ضعها �أيديولوجيون اعمتهم ال�سلطة وتعط�شوا للدم والقهر وك�أن االثيوبي ال تكفيه
املجاعة واحلزن على فقد االرواح من االن�سان واملمتلكات..
اثيوبيا اليوم تنه�ض وتعيد بناء نف�سها وت�ستقبل احلياة اجلديدة وتفتح �ساحاتها للمعرفة وال�سياحة واال�ستثمار
وال�شراكة وقبول االخر واحلوار معه.
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النيل الأزرق

علينا ان نتفهم القلق االثيوبي  ..القلق االمني وقلق احل�صار من دول جماورة نازعت االثيوبيني ونازعوها
وان نتفهم احلاجات االثيوبية وكل الدوافع التي ا�شتم منها العرب �سوء الفهم للجرية بدون ان نحمل اال�سباب
لالخرين ونعفي انف�سنا ,فقد مار�س النظام العربي اخطاء قاتلة وا�ستقوى وا�ستعدى ومل يدرك ان اجلار قبل
الدار وان الر�سول او�صى باهل احلب�شة وذكر ف�ضلهم.
كنوز احلب�شة ال تعد وال حت�صى وهي ال تكمن يف النب ،هذا الذهب الذي يحتاجه العامل وال ي�صحو اال عليه
وهي و�سيلة من و�سائل الكرم وال�ضيافة والرفاه ..وال تكمن يف الذهب الذي ما زالت جبال اثيوبيا حتوي الكثري
منه والذي يحتاج ا�ستخراجه الى ا�ستثمارات او�سع واحدث والى جر�أة وانفاق.
والكنوز ال تتوقف عند املعادن واملحا�صيل والرثوة احليوانية بل تتعداها الى مدن اثرية و�سياحية �صنفتها
«اليون�سكو» من بني م�صنفاتها العاملية وعملت على حمايتها �سواء يف اك�سوم املولودة قبل امليالد او يف اللبيال التي
حوت اهم الكنائ�س املحفورة يف ال�صخر والتي ظلت �شاهدا على تدين االثيوبي وقربه من ال�سماء او جندار التي
عك�ست عظمة احلكم واحلكام وافتخارهم ب�سلطتهم ونفوذهم يف القالع التي ما زالت �شاهدة.
وبقيت اثيوبيا تعطي اكرث مما ت�أخذ ،اعطت النيل االزرق الذي ولد من رحم بحريتها تانا والذي �شكل %85
من مياه النيل عامة و�سقت به دوال جاورته او مر بها كال�سودان وم�صر ودخلتها امل�سيحية االرثوذك�سية مبواقف
ان�سانية ظلت �شاهدة يف التاريخ وربطت الكني�سة االثيوبية مع امل�صرية يف اال�سكندرية من خالل القبطية قبل ان
ت�ستقل عنها.
كما عرفت اثيوبيا الديانة اليهودية وكانت مقرا لها منذ ما قبل امليالد ومنذ ات�صال بلقي�س ب�سليمان وقدوم
املولود منليك االول ابو الفال�شا وباعث �ساللتهم ال�سليمانية ..

خروج النيل من بحرية تانا حيث ي�شري امل�ؤلف

النظام االثيوبي اجلديد ي�ؤمن بالتعددية ويحفظ التعدد ويعمل على ان يكون الدين لالفراد ولي�س للدولة يف
�صيغة علمانية موفقة حتتاج الى مزيد من البلورة لت�سمو على ما عداها وحتى ال تكون مهربا م�ؤقتا.
اذا كان النفط والغاز قد غابا عن اثيوبيا حتى االن ومل جتد بهما ار�ضها ف�إن فيها من الرثوات ما يعو�ض وقد
ذكرنا �شيئا منها ..وفيها االن�سان الذي اعتمد على نف�سه وواجه �صعوبات احلياة بدون ان يلتفت للخارج او الى
االيدي التي قد تعطي وقد متنع ..الخ.
لقد ظلت اثيوبيا تعطي وظلت منابع خري وخ�صب وعطاء تر�سل املاء الذي جعل اهلل منه كل �شيء حي ًا وتر�سل
معه الربكة ,واخذت مقابل ذلك فائ�ض االدي��ان ,اال�سالم الذي و�صلها من اجلزيرة العربية ,والكني�سة التي
و�صلتها من بالد ال�شام ثم من م�صر وحتديدا من اال�سكندرية.
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لقد ظل العرب على �صلة ب�أثيوبيا� ،أعطتهم �أ�سماء عدة و�أعطوها �أي�ض ًا ومن الأ�سماء �شخ�صيات �أ�صولها
�أثيوبية زاحمت �شخ�صيات العرب يف الإ�سالم عرب تاريخنا فمنها جاء بالل بن رباح احلب�شي ،وفيها عا�ش �أبو
ذر الغفاري ومنها امل�ؤرخ اجلربتي املدفون يف قرية النجا�شي والذي ارحتل �إلى البالد العربية وكتب عن تاريخها
يف �أوقات الإ�ستعمار ،وهناك �أ�سماء عديدة وجليلة من ال�صحابة منها �أم �أمين مر�ضعة الر�سول وما زال يف قرية
النجا�شي رفات ع�شرة من ال�صحابة وخم�س من ال�صحابيات.
اثيوبيا ال�صلبة قاتلت اال�ستعمار و�صمدت يف وجهه حتى وهي عزالء قليلة العدة والعتاد ،ت�صدت للربتغاليني
والإيطاليني وطردتهم بعد �أربع �سنوات من و�صولهم ومل تخ�ضع لأي �إ�ستعمار �أجنبي يف تاريخها.
دخلها الإ�سالم بالتجارة ومل يدخلها بال�سيف ،ولكنه قاوم بال�سيف حيث �أرادت �أطراف �إجتثاثه وكثري من
القيادات الأثيوبية �أدركت ت�ساحمه ف�أمنت به ودخلته.
الكتابة عن �أثيوبيا حتتاج �إلى جملدات ليدرك املتتبع �أهمية املكان وقيمته ودوره يف التاريخ.
و�إذا كان الأثيوبيون �أو الأحبا�ش كما يحب امل�ؤرخون �أن يكتبوا ا�سمها قد عانوا تقلبات الزمان واملناخ والأنظمة
امل�ستبدة وق�سوة الطبيعة ،ف�إنهم مع ذلك اكت�سبوا خربات ال تزول و�أحبوا بلدهم و�صانوه وها هم من خالل حكومة
منتخبة ينه�ضون ب�أو�ضاع جمتمعاتهم ويعملون على ا�ستقرارها واقامة العدالة فيها ،ويعيدون انتاج واقعهم يف
اقت�صاد يعتمد على النف�س وت�سويق ما هو ممكن بدون االلتفات �إلى اخلارج ،او الى امل�ساعدات او االعتماد على
االجنبي.
اثيوبيا اليوم ت�شهد حت��والت اجتماعية واقت�صادية كبرية ووا�سعة وخطرية ،فهي تراكم ارق��ام منو عالية
يف اقت�صادها وحت��اول ان تبقى مت�سك الع�صا من املنت�صف �أم��ام ملكية و�سائل االنتاج ،وعدم الهرولة الى

اخل�صخ�صة او االفتتان بالقطاع اخلا�ص النها تدرك الثمن الذي ميكن ان تدفعه فقرا�ؤها وخطورة التحوالت
ال�سريعة واعرا�ضها ,ولذا فان اخلطوات االثيوبية يف هذا املجال حم�سوبة ومتقنة ويجري اختبارها وقبول الر�أي
واحلوار فيها ,فمدر�سة اخل�صخ�صة وت�شجيعها تقابلها مدر�سة تقليدية ترى ان قوة النظام يف قوة ما ميلك ,وان
القطاع اخلا�ص وخا�صة االجنبي قد يجيرّ كثريا من املقدرات مل�صاحله ,وقد ال يراعي نزيف الطبقات الفقرية.
االثيوبيون بحاجة الى فر�ص عمل ون�سب البطالة مرتفعة و�صور ال�شباب الذين ينتظرون الفر�ص او يجل�سون
بال عمل مزعجة ,لهذا فان احلكومات احلالية تبذل جهدا كبريا على �شكل تخ�صي�ص املزيد من اال�ستثمارات
الر�أ�سمالية لتوليد فر�ص عمل جديدة يولدها القطاع العام او القطاع امل�شرتك يف حتوالته اجلديدة.
ا�ستمعت للعديد من امل�س�ؤولني وكان هاج�س التنمية والنمو هو الذي يدور يف افكارهم ويرغبون يف ترجمته على
ار�ض الواقع ,وكان ال�س�ؤال الى اي مدى ميكن الرقام النمو العالية التي حققتها اثيوبيا ان تخف�ض ن�سب الفقر
والبطالة ,وان تزيد م�ستوى دخل االفراد الذي ما زال متدنيا؟ وكيف ميكن فتح البالد لقبول اال�ستثمارات او
ا�ستقطابها وت�شجيعها بدون ثقافة م�صاحبة او اعالم م�شجع؟.
ما زالت ال�سياحة يف اثيوبيا بابا مل يفتح على م�صراعيه ,وما زال فتحه مواربا وحمدودا ال�سباب قد تقبل
التربير احيانا ولكن هناك فر�صة واعدة وكبرية ميكن ان تقوم اذا ما م�ضت البالد يف ا�ستكمال البنى التحتية
وخا�صة املتعلقة بال�سياحة.
وهذا املو�ضوع هو ما �س�أكتب عنه وابدي املزيد من املالحظات عليه ,حتى يتحقق املزيد من اال�ستثمار فيه بعد
البدء مبرحلة الت�شجيع والرتويج وايجاد هيئة م�ستقلة من القطاع العام واخلا�ص ,ميكن ت�سميتها هيئة تن�شيط
ال�سياحة االثيوبية.
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الجانب التاريخي

()1

احدى قالع جوندور

�إثيوبيا ر�سمي ًا (جمهورية �إثيوبيا الفدرالية الدميقراطية) دولة غري �ساحلية تقع يف القرن الأفريقي ،وعا�صمتها
�أدي�س �أبابا (الزهرة اجلديدة) ،وهي ثاين �أكرب دول افريقيا من حيث عدد ال�سكان بعد دولة نيجرييا ،والعا�شرة
من حيث امل�ساحة واقوى دولة ع�سكرية يف القرن االفريقي وحتتل الرقم التا�سع والع�شرين عامليا ك�أقوى دولة
ع�سكرية .يحدها من جهة ال�شرق كل من جيبوتي وال�صومال ومن ال�شمال دولة �أريرتيا ومن ال�شمال الغربي
ال�سودان ومن ناحية الغرب جنوب ال�سودان واجلنوب الغربي كينيا.
تعرف اثيوبيا يف الأدبيات العربية با�سم بالد احلب�شة وهي موطن مملكة �أك�سوم القدمية ويف �إثيوبيا وجد
�أقدم هيكل ب�شري عمره  4مليون �سنة ..ولها �أطول �سجل تاريخي لال�ستقالل يف افريقيا� ،إذ مل تخ�ضع لال�ستعمار
وواجهت الغزو االيطايل يف الفرتة من  1936حتى  1941عندما اجتاح �شرق افريقيا قبل خروجها من املنطقة
بعد توقيع االتفاق الأجنلو� -إثيوبي يف كانون الأول  1944م.

ن�ص تاريخي عن امللك عيزانا

أصل التسمية

وجه اثيوبي

عرفت �إثيوبيا يف الكتب واملخطوطات القدمية با�سم احلب�شة (باللغات الالتينية  )Abyssiniaن�سبة �إلى قبيلة
حب�شت التي هاجرت من اليمن �إلى مرتفعات القرن االفريقي بعد انهيار �سد م�أرب ،كما تذهب بع�ض الروايات.
�أما اال�سم «�إثيوبيا» فقد ا�ستخدمه ر�سمي ًا الإمرباطور الإثيوبي منليك الثاين ،مقتب�س ًا من امللك عيزانا الذي لقب
نف�سه مبلك ملوك �إثيوبيا بعد انت�صاره على �إثيوبيا النوبية( .كو�شيت) وكانت ممالك ا�سالمية وغري ا�سالمية
واللفظ اثيوبيا  Αἰθιοπίαلفظ �إغريقي (من  Aithiopsباليونانية  )Αἰθίοψيتكون من مقطعني هما «»aithio
و « »opsمبعنى الوجه املحروق �أو البني اللون ،وقد ورد اللفظ مرتني يف الإلياذة وثالث مرات يف الأودي�سة
وا�ستخدمه امل�ؤرخ اليوناين هريودوت لو�صف الأرا�ضي الواقعة يف جنوب م�صر ،مبا يف ذلك ال�سودان و �إثيوبيا
احلالية وبلدان ال�ساحل الأفريقي.
يقول بلينيو�س الأكرب ان ا�سم البالد  Aethiopsانبثق من ا�سم جنل هيفي�ستو�س املدعو �إثيوبو�س .كما تعني
الكلمة �صانع الأدوات احلديدية �أو احل ّداد� ,أما اال�سم «احلب�شة» امل�شتق من لفظ حب�شت والذي ورد يف التوراة
فيعني الأجنا�س املختلطة واملختلفة �إ�شارة �إلى الت�صاهر ما بني ال�ساميني الوافدين من جنوب �شبه اجلزيرة
()2
العربية و احلاميني الكو�شيني من �سكان البالد الأ�صليني.
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التاريخ
مملكة الحبشة
ويف حوايل �سنة  800بعد امليالد ظهرت مملكة يف مرتفعات �إثيوبيا عرفت يف �أدبيات التاريخ با�سم احلب�شة التي
قامت على نظام اقطاعي طبقي يقوم الفالحون فيه بحرث الأر�ض وزراعتها ويدفعون جزء ًا كبري ًا من احل�صاد
يف �شكل �ضرائب ومكو�س للطبقة احلاكمة من النبالء وامللوك .فيما كانت طبقة الأرقاء ي�شيدون الكنائ�س املنحوتة
يف ال�صخور والتي ما زال معظمها قائما حتى اليوم ومن بينها م�سالت من كتل اجلرانيت ي�صل ارتفاعها �إلى 60
()3
قدما.

مملكة أكسوم
يف �سنة  500قبل امليالد قامت جمتمعات �ساحلية خمتلطة من الفالحني والتجار الوافدين من جنوب �شرق
�شبه اجلزيرة العربية بتطوير لغتهم ونظام كتابتهم .وت�أ�س�ست يف القرن الأول قبل امليالد يف ال�شمال ال�شرقي
من �إثيوبيا احلالية مملكة �أك�سوم وعا�صمتها مدينة �أك�سوم .و�أخ�ضعت ل�سيطرتها الثغور واملرا�سي الواقعة على
�ساحل البحر الأحمر .وبينما كانت مملكة مروى املجاورة تنهار كانت �أك�سوم تزدهر ،مييزها معمارها امل�شيد من
احلجارة ال �سيما الأعمدة احلجرية املنقو�شة وامل�سالت.
ويف منت�صف القرن الرابع حتول ملك �أك�سوم عيزانا �إلى الديانة امل�سيحية وارتبط بالكني�سة القبطية امل�صرية.
ويف القرن ال�سابع امليالدي وقع �ساحل البحر احلمر حتت �سيطرة امل�سلمني وفقدت �أك�سوم طريق جتارتها
()4
وات�صالها باملحيط الهندي ،وبد�أت يف اال�ضمحالل حتى تال�شت يف القرن العا�شر.

اال�سقف فرونيتو�س ابا�سالمة

�صورة كنداكة  ..حار�س كنوز كنداكة ملكة احلب�شة

أمم التي تب ّنت امل�سيحي ِة ر�سمي ًا ،عندما قدم
َك ْ
انت مملكة �أك�سوم (يف �شمال �شرق �إثيوبيا) واحدة من �أ ّول ال ِ
ال�سالم) الى �إثيوبيا ،وح ّو َل َ
امللك عيزانا �أثناء بدايات القرن
القدي�س فرمينتيو�س ،امل�س ّمى �أبا �سالمة (� ّأب
ِ
الراب َع الى امل�سيحية .و َيعتق ُد الكث ُري �أنّ ب�شارة االجنيل َدخ َلت �إثيوبيا قبل ذلك بكثري ،عندما زار الوزير (امل�س�ؤول
امللكي) كما و�صف يف الكتاب املقد�س يف �سفر �أَعمال  39-8:26بوزير كنداكة والذي مت عماده ِمن ِقبل القدي�س
ِ
�سل .اليوم ،الكني�سة التوحيدية الأثيوبية الأرثذوك�سية ،جزء من
فيليب ،الداعية يف الف�صل
الثامن �أعمال ال ُر ِ
ِ
كنائ�س الأرثوذك�س امل�شرقيني ،وتعد الطائفة الأكرب يف البالد ،مع وجود عدد ِمنْ الربوت�ستانت كما يطلق عليهم
يف �إثيوبيا با�سم بنتاي ( )Pentayمنذ �أن َوج َ��دوا يف القرن الثامن ع�ش َر باال�ضافة الى الكني�سة الكاثوليكية
الأثيوبية التي وجدت يف القرن الثامن ع�شر وهي طائفة �صغرية العدد �أقل من  %1وتتبع بابوية الفاتيكان.
"�إثيوبيا" (بالعربية كو�ش) َم ْذ ُكور يف التورا ٍة يف مرات عديدة (�سبع ًا وثالثني مرة) .احلب�شة ُت ْذ َك ُر �أي�ض ًا
َ
ا�ستعمال التعب ِري �أ�شا َر �إلى مملك ِة كو�ش
يف الإ�سالم يف الأحاديث النبويةَ .يعتق ُد �أكرث العلما ِء غ ِري االثيوبيني �أنّ
()5
ب�شكل خا�ص �أَو �أفريقيا خارج م�صر.
للم�سيحية االرثوذك�سية تاريخ طويل يف �إثيوبيا َي ُعو ُد �إلى القرن ال ِأول ،ولها ح�ضور مهيمن يف و�سط و�شمال
�إثيوبيا .والربوت�ستانتية َلها وجود كبري يف جنوب وغرب �إثيوبيا .هناك �أي�ضا جمموعة قدمية �صغرية ِمنْ اليهود،
ي�سمون (بيت �إ�سرائيل)َ ،ي ِع ُ
ي�شون يف �شمال غرب �إثيوبيا ،مع ذلك �أكرثهم هاج َر �إلى �إ�سرائيل يف العقود الأخرية
إنقاذ التي قامت بها احلكومة الإ�سرائيلية ،عملية مو�سى وعملية �سليمان.
للقرن الع�شرين كجزء ِمنْ
ِ
مهمات ال ِ
ِ
و َيعترب َب ْع�ض العلما ِء الإ�سرائيلي َني واليهو ِد ه�ؤالء اليهود الإثيوبيني القبيلة الإ�سرائيلية املفقودة.
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الكاتدرائية اجلديدة يف �شارع بويل

من امل�سالت التاريخية قبل امليالد يف مدينة اك�سوم

24

مطار اك�سوم

إثيوبيا  ..التاريخ الذي ما زال شاهد ًا
الطريق إلى أكسوم
حطت بنا الطائرة يف مطار اك�سوم يف ال�ساعة ال�سابعة والن�صف �صباح يوم  ,2016 /12 /20حمل املطار ا�سم
اك�سوم يوهان�س ,توجهت الى املدينة الحجز غرفة يف فندق �سب�أ ( )Sabaen hotelعلى احد ال�شوارع الرئي�سية,
حيث ال�سيارات العابرة قليلة ،اذ ي�ستعمل ال�سكان عربة التكتك ال�صغرية ذات العجالت الثالث ,جل�ست يف
ال�شرفة ارقب الوجوه العابرة ,و�ضعت حقيبتي وتوجهت يف معية املرافق والدليل الى موقع املدينة التاريخية

�صورة ال�ستقبال امللكة بلقي�س

البعيدة عن الفندق اربعة كيلومرتات ,حيث تنت�صب االثار يف واد عري�ض ،وما ان ا�ست�شرفت اعلى الوادي حتى
بدت امل�سالت ال�ضخمة مطلة للناظر ,وقد لفت انتباهي قول الدليل " من هنا بد�أت االرثوذك�سية امل�سيحية يف
اثيوبيا ,هذه اك�سوم العا�صمة ململكة اك�سوم القدمية التي ظهرت مع ظهور االمرباطورية الرومانية ,هذا ما
تبقى بلدة زراعية كانت حتكم ال�شمال وال�شرق من افريقيا ,لقد �سيطرت على بالد وا�سعة الكرث من �ستمائة
عام ,كانت واحدة من ثالث امرباطوريات �سادت يف ذلك الوقت وهي االمرباطورية الفار�سية واالمرباطورية
الرومانية وامرباطورية اك�سوم ".
هذه اململكة ا�س�سها امللك منليك االول من �ساللة �سليمان النبي ,و ملكة �سب�أ (�شيبا) او بلقي�س كما عند العرب,
و يف اك�سوم عا�شت بلقي�س وارحتلت لتتزوج �سليمان ويكون لهما ولد هو امللك منليك االول ,و قد كان هذا الزواج
او هذه العالقة وراء ازدهار مملكة اك�سوم وبريق ا�سمها يف التاريخ.
فمدينة اك�سوم ا�س�ست عام ( )325قبل امليالد ,وكانت من اغنى احل�ضارات القائمة يف افريقيا ,وقد بد�أ
اهتمام العامل بها يف عام ( )50للميالد وا�شتدت قوتها بني القرن الرابع والقرن ال�سابع امليالدي.
مطارها الراب�ض يف اعلى اجلبال وعلى ارتفاع عن �سطح البحر ( )2131مرتا ,خدم املدينة وجوارها يف
منطقة ال�شمال من العا�صمة ادي�س ابابا ,و قد كان مليناء اك�سوم الدور اال�سا�سي يف قوتها ,اذ كان على البحر
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خريطة مملكة �أك�سوم  /ويف اجلانب �صورة �سفرية من اك�سوم

االحمر ي�شكل مركزا جتاريا عامليا ,فقد كانت تروج فيه وتتوفر ب�ضائع من الذهب والعاج واملواد اخلام من كل
افريقيا ,و كان يروده التجار من م�صر واليونان و بالد روما وفار�س والهند و�سيالن.
وكانت منتوجات اك�سوم تتقدم بب�ضائع التوابل وال�صمغ العربي الذي يدخل يف �صناعة احللويات واالدوية
والغراء باال�ضافة لل�سلع املهمة االخرى.
�صعد جنم املدينة واالمرباطورية وقامت اك�سوم بغزو املمالك االخرى واتباعها لها ,وخا�صة تلك التي تقع
على البحر االحمر والنيل االزرق ,ويف خ�ضم ذلك بنى ملوك اك�سوم احل�صون والق�صور والن�صب امل�صنوعة من
اجلرانيت التي متيزت بالفخامة وعك�ست قوتهم وانت�صاراتهم .
ويف حمطة القرن الرابع امليالدي كانت اك�سوم قد جل�ست يف ا�سرتاحة املحارب بعد ان اثخنتها اجلراح
والتناف�س ال�شديد من املمالك القدمية واحلديثة ,وبعد ان جاءت ارها�صات الت�أثري اال�سالمي من اجلزيرة
العربية املجاورة.

م�سالت مدينة اك�سوم

اقرتن �صعود اك�سوم اي�ضا باعتناق امللك عيزانا ملك اثيوبيا امل�سيحية ،حيث ا�صبحت الكني�سة االرثوذك�سية
كني�سة الدولة ,وهذا ما اعطى املزيد من املنعة والقوة للمملكة وح�شد لها ان�صار الكني�سة يف الداخل واخلارج,
ولكن مل جتر الرياح مبا ت�شتهي ال�سفن ,فقد حافظت مملكة اك�سوم على قوتها ونفوذها حتى القرن ال�سابع الذي
تهاوت فيه امرباطوريات كربى كالفار�سية والرومانية وبزغ نفوذ الدعوة اال�سالمية يف اجلزيرة العربية الذي
كان له ت�أثري على قوة اك�سوم.
بد�أت اك�سوم ترتاجع وت�أفل �شم�سها ومع ذلك بقيت مت�سك مبمالك اثيوبيا كلها وظل اباطرة عرب اثيوبيا ي�أتون
الى التتوجن يف اك�سوم ليباركوا ن�صيبهم فيها ,واليوم مل يبق من اك�سوم اال هذه امل�سالت ال�ضخمة �شاهدا على
عظمتها وتاريخها الى جانب بقايا الق�صور وبع�ض القبور التي جتولت فيها و�صورتها وا�ستنطقت تاريخها من
ل�سان الدليل ومن الكتب التي قر�أتها ومن املتحف الذي تقوم على خدمته فتاة مثقفة �شرحت يل الكثري وزودتني
مبعلومات و�صور ,فما اح�س�سته يف اك�سوم كان م�ؤثرا وعميقا ,وكان فيه ربط بني ح�ضارة اك�سوم وح�ضارة
الفراعنه يف وادي النيل على االر�ض امل�صرية ,ولي�س �صدفة ان الكني�سة القبطية امل�صرية كانت �أُ َّم ًا اي�ضا للكني�سة
االرثوذك�سية االثيوبية قبل انف�صال االخرية عنها ولهذا ق�صة اخرى .
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م�سالت اك�سوم ال�شهرية ويالحظ �سقوط احداها منذ االف ال�سنني

وكما تتجذر اال�شجار واالج�����س��ام احلية ف��ان اله�ضبة
احلب�شية كانت تتجذر اي�ضا ,ففي الفرتة التي كانت مملكة
اك�سوم تذوي وت�ضعف وت�ؤذن بالغياب ,كانت مملكة اثيوبيا
تنتع�ش يف اله�ضبة االثيوبية الداخلية بعيدا عن ال�سواحل,
وذلك من �سنة  800ميالدية حيث متاهت اك�سوم يف اململكة
االثيوبية وتبعت لها ,وانتقل مركز الثقل ال�سيا�سي من
ال�سواحل للداخل.
وقفت اقر�أ التاريخ امام جمموعة من امل�سالت ال�ضخمة
التي حملت �صورا وا�شكاال هند�سية ,هذه امل�سالت �أبدعها
ملوك ارادوا تخليد انف�سهم وممالكهم وانت�صبت متجاورة
وما زالت �شواهد رغم مرور عمر عليها جتاوز � 1700سنة,
وهي تعك�س رم��وزا لهوية ال�شعب االثيوبي ,فاحداها هي
االكرب من بني التي قاومت عوادي الزمن وظلت منت�صبة,
يبلغ طولها ( )33مرتا وبعر�ض ثالثة وبوزن ( )520طنا,
وق��د نحتت كلها م��ن اجلرانيت كقطعة واح���دة وبع�ضها
دونت عليه انت�صارات امللوك و معاركهم وق�ص�صهم باللغة
اجلفرية القدمية ال�سائدة انذاك.

من اثار اك�سوم القدمية

م�سالت اك�سوم وهي ابرز معاملها

واحدة منها ت�أملتها جيدا وعرفت من الدليل ان ما نحت عليها �شرح طريقة البناء االك�سومي القدمي واملكون
من احلجر واخل�شب ور�أ�س القرد على ال�شبابيك (�شكل البناء) ,وكلها جاءت ر�سما ونق�شا عليها لت�شري الى
الطريقة التي كانت تبنى فيها كنائ�س اك�سوم وقد جاء يف اعلى امل�سلة رمز �شروق ال�شم�س.
بقيت هذه امل�سالت �شاخمة ال تنحني رغم عوامل الزمن ولكن واحدة منها �سقطت بعد عمل تخريبي من اغيار
كرهوا او حقدوا على تعاليم الكني�سة االرثوذك�سية ,اذ ينت�سب الحدى امللكات اليهوديات حتطيم امل�سلة االكرب ,التي
ما زالت قطعها ملقاة على االر�ض يف جوار الكنائ�س الواقفة ,اما االخرى التي تليها حجما فقد قام امل�ستعمرون
()6
الطليان بانتزاعها من مكانها و تقطيعها الى ثالث قطع لي�سهل نقلها الى روما ون�صبها هناك لعدة �سنوات .
جرت �سرقة هذه امل�سلة عام  1937لتن�صب يف �ساحة ا�صبحت فيها بعد �ساحة ملنظمة انقاذ الزراعة العاملية,
لكن االثيوبيني ا�سرتجعوا هذه امل�سلة واعادوا ن�صبها يف مكانها ,وما زالت اثار االنتقال بادية على ج�سد امل�سلة
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التي اعيد تركيبها يف نف�س املكان وقد بلغ وزنها ()160
طنا وارتفاعها ( )24م�ترا ,وق��د ج��رى ا�سناد امل�سلة
الثالثة مب�ساند حتفظ وقوفها ومتنع ميالنها ,وقد قامت
"اليون�سكو" بذلك منذ �ضمت هذه االثار العاملية املرموقة
ل�سجالتها واعتربتها احد مكونات الرتاث االن�ساين.
ارتبطت امل�سالت باك�سوم القدمية املتجددة وارتبطت
اك�سوم بامل�سالت التي تذكر مبا�ضيها التليد وتاريخ ملوكها
و�صراعاتهم امل�ستمرة ,كنت اقرا تاريخ املكان يف منحنياته
وعمقه وجتلياته من خالل هذه امل�سالت ,وادركت حجم
التقدم الذي حققته اك�سوم والتي �س َّكت عملتها اخلا�صة
بها منذ القرن الرابع امليالدي ,وقد ر�أيت القطع النقدية
معرو�ضة يف متحف اك�سوم الواقع ال��ى ج��وار م�سالتها
الغنية بتاريخ مكانها وتقلب احلقب وامللوك عليها وعالقة
هذه اململكة ال�شهرية بالديار املقد�سة يف القد�س وبيت
حلم وملوكها الرهبان ,وقادة الكني�سة وحملهم الهدايا
الى هناك.
لقد متكن املتحف من اكت�ساب الطابع الديني العميق
الك�سوم ،كونها مركز امل�سيحية االرثوذك�سية وبداية �سرياتها
يف اثيوبيا ,وجاءت كني�سة مرمي بن �صهيون لتقول ذلك من

كني�سة مرمي بن �صهيون

خالل احتوائها على تابوت العهد الذي توجد فيه الو�صايا الع�شر التي �أعطيت للنبي مو�سى ,وقد وقفت على ذلك واطلعت
على ال�سرد املتداول لهذه الق�ص�ص واال�ساطري.
وقفت ال�ستمع الى ا�سطورة تقول بل�سان االثيوبيني ان ملكة �سب�أ التي تعرف يف االدبيات العربية بـ(بلقي�س),
وقد التقت النبي او امللك �سليمان وتعرفت �إليه وقامت بينهما عالقة قوية وحملت منه طفال ا�سمه (منليك)
ومعناه ابن احلكيم ,وقد كان عاد مع امه حام ًال به ,وملا بلغ الع�شرين من عمره ا�ست�أذنها لل�سفر للدرا�سة يف
حمكمة والده ,وبعد مرور �سنة رجع الى اك�سوم مع ابن رئي�س الكهنة �أزاريو�س وقد اح�ضرا معهما تابوت العهد
وو�ضعاه يف كني�سة مرمي الى يومنا هذا.
تابعت الق�صة وت�أملتها وتابعت حما�سة الفتاة االثيوبية يف ال�شرح املتتابع ,كنت اتابع وقد ادركت الفتاة انني
عربي فا�ضافت لقد ا�شتهر �سكان هذه املدينة بالتجارة ,وا�شارت الى ان عر�ش اك�سوم كان يف مدينة تغرين
يف �شمال اثيوبيا ,مما حقق متازج ًا بني الثقافة العربية واالثيوبية انعك�س يف اللغات امل�ستعملة انذاك مثل لغة
التغرين ,وهي لغة �سامية فيها كثري من املفردات العربية وقد لفظت بع�ض تلك الكلمات وهي ت�شري الى ذلك.

تابوت العهد يف كني�سة بن �صهيون
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�صورة من احد متاحف اك�سوم

ثم قالت ان اك�سوم تطورت يف العمران وحملت ر�سالة املا�ضي لتو�صله الى امل�ستقبل ,وظلت ح�سب تعبريها
م�صدر الهام لل�سياحة الدينية والتاريخية ,و�ضمت اثارا ورموزا للم�سيحية واال�سالم ولعل �ضريح النجا�شي ملك
احلب�شة الذي ا�سلم وجتاوره ا�ضرحة ل�صحابة و�صحابيات دفنّ هناك ،دليل على التنوع وقبول االديان االخرى
يف اك�سوم مهد امل�سيحية االرثوذك�سية.
توجهت يف املتحف الى خزائن للعمالت القدمية املعرو�ضة ,وبع�ضها متناه يف ال�صغر وقدمي واالخر كبري
واحدث ,وفوق تلك اخلزائن �صور مللوك ورهبان ارحتلوا مع منليك االول لزيارة والده �سليمان.
ويرى م�ؤرخون ان جماعات مينية عربت البحر االحمر يف الن�صف الثاين من الألف االولى قبل امليالد لت�ستقر
هنا يف اك�سوم اي�ضا ,وقد تو�سعت الى الداخل لتقوم ح�ضارة حتمل مالمح من ح�ضارات قامت يف اليمن� ,سواء
من حيث اللغة او اخلط او الطراز املعماري وا�سلوب النحت ,توقفت عند جمموعة من النقو�ش املكتوبة باخلط

العربي اجلنوبي امل�سند او قريب ًا منه ولغتها �سيئة تت�ضمن ا�سماء الآلهة وا�شخا�ص وامكنة وردت يف النقو�ش
اليمنية القدمية ,وجند ذلك يف ت�صميم واجهة معبد (يحا  ) Yeha -على بعد ( )50كم من ال�شرق من اك�سوم.
ويعود الف�ضل كما قلنا للملك عيزانا يف القرن الرابع امليالدي الذي هزم دولة مروى وهو الذي جعل امل�سيحية
الديانة الر�سمية لأك�سوم.
تتبعت ذكر اك�سوم يف امل�صادر ووجدت ان ذكرها ورد يف كتاب االبحار يف البحر الأحمر ,ويف جمموعة النقو�ش
التي تن�سب الى امللك عيزانا ,ذكرت الهة االك�سوميني الكربى (حمرم) و (بحر) و (مدر) ,وو�صفت النقو�ش
تو�سع امللك الى ال�شمال حتى مروى والى اجلنوب حتى بحرية تانا ,وهذا يت�ضح من خالل االلقاب التي ا�ستعملها
ملوك اك�سوم مثل حمري وكا�سو و�سب�أ وحب�شة وريدان و�سلحني و�سيدامو وبجذة ,وكان امللك عيزانا قد بد�أ احد
النقو�ش بعبارة "بعون �إله ال�سماء واالر�ض" حيث حتولت اململكة يف عهده الى امل�سيحية كما النقو�ش والكتابات
والك�شوف االثرية عن الكثري من املعلومات عن عديد من امللوك ال نعرف الكثري عنهم ,وقد جرى التعرف عليهم
من امل�سكوكات بعد ان حتولت لغة البالط لتحمل ا�سماء يونانية ,كما اطلقت النقو�ش االغريقية على الإله القرمي
(حمرم) ا�سم اري�س (� )Aresإله احلرب االغريقي .
ويف تلك املرحلة وفد الى البالد رهبان بيزنطيون من �سوريا يعرفون ال�سريانية وان�شئت الكنائ�س واالديرة وامل�سالت ,وكل
هذه ا�صابها اخلراب ومل يبق من ق�صور اك�سوم الثالثة اندا �سمعون و�إند ميكائيل وتعخا مرمي �سوى قواعدها.
اما العرو�ش والتماثيل ال�ضخمة التي ورد ا�سمها يف النقو�ش او و�صفها امل�ؤرخون القدامى فلم يبق منها �سوى
امل�صاطب والقواعد وهكذا اندثرت معامل املدينة القدمية ,رغم انها ما زالت االكرث قدا�سة عند ن�صارى اثيوبيا
جميعا ,ومل يبق حتى يف املواقع التابعة لها مثل عدولى و مطرا �سوى اطالل و بقايا اثار لق�صور وبيوت وقبور ,وما
()7
زالت اعمال التنقيب جارية ملعرفة املزيد عن تاريخ تلك احل�ضارة املهمة.

تابوت العهد
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مقر امللك كالب يف اك�سوم

ولعل االحداث اال�شهر واالو�ضح وما حملته الن�صو�ص املنقو�شة هي ما جاء يف ر�سالة �أزقري ()Azqir
التي ا�ستمعنا الى م�ضمونها يف املتحف ,وفيها ذكر لتدخل ملك اك�سوم (ال�صباح) امللقب بـ (غالب-
 )Galibوهو اال�شهر والذي هب لن�صرة ن�صارى اليمن الذي جرى االعتداء عليهم واحراقهم على يد
الُ ْخ ُدو ِد .ال َّنا ِر َذ ِات ا ْل َو ُقو ِد�ِ .إ ْذ هُ ْم
اب ْ أ
اليهود وهو ما جاء القر�آن على ذكره يف �سورة الربوج ( ُق ِت َل �أَ ْ�ص َح ُ
()8
َع َل ْي َها ُق ُعو ٌدَ .وهُ ْم َع َلى َما َي ْف َع ُلونَ ِبالمْ ُ�ؤْ ِم ِن َني ُ�ش ُهو ٌد) ،واملق�صود بامل�ؤمنني الن�صارى يف اليمن.
توجه كالب لالنتقام من الذي ا�ضطهد ن�صارى جنران اوائل القرن ال�ساد�س وهو يو�سف ذو نوا�س ,لقد كانت تلك
االحداث كما يذهب حمللون الى ال�صراع الذي كان دائر ًا بني االمرباطوريتني الفار�سية والبيزنطية ,والذي انعك�س
على اك�سوم قبل ان يبد�أ اخلطر اجلديد على اك�سوم من اجلزيرة العربية واملتمثل يف بزوغ قوة امل�سلمني.
م�صوع و�سيطرتهم
وقد و�صل �ضعف اك�سوم غايته حني دخل االمويون الفاحتون جزائر دهلك يف خليج ّ
على الطرق التجارية يف البحر االحمر ,كما ن�ش�أت باملقابل اي�ضا امارات م�سيحية يف ال�شمال الغرب
من اك�سوم ودخلت الى مناف�ستها ,ومن هذه االمارات علوة و ُم ّقرة والنوبة و�سبب ا�ضعافه زحف قبائل
البجة من ال�شمال ,مما جعل االك�سوميني ين�سحبون نحو اجلنوب وي�ستبدلون اك�سوم بعا�صمة جديدة
ّ
ا�سموها (النا�صرة –  )Nazaretومع الزمن غابت اك�سوم عن التاريخ ,ومل يعد لها ذكر اّال يف كتب
اليعقوبي وامل�سعودي اللذين حتدثا عن بلدة مزعومة بديلة تدعى (كعرب) مل ّيعرف حتى اليوم موقعها
او معلومات عنها ,وهذا ما جعل امل�ؤرخني يعتربون ان القرن ال�سابع هو زمن غياب اك�سوم عن الفعل.
لقد اختار امللك كالب موقع ق�صره يف منطقة ا�سرتاتيجية يرقب منها االعداء فكان قباله جبال
عدوه ,و على بعد ( )30كم من حدود ارترييا احلالية ,وكان الق�صر قد �صمم ليكون ق�صرا حربيا،
حيث الطرق من حتته على �شكل انفاق نافذة يف �أربعة اجتاهات.

كانت ال�ساعة الواحدة ظهرا من يوم  2016 /12 /20حني انهينا جتوالنا على بقايا ق�صر كالب لنتوجه الى
بقايا ق�صر امللكة �شيتا (بلقي�س) ,وقد اخذنا ا�سرتاحة قليلة ل�شرب القهوة على الطريقة االثيوبية بعد ان �شرحت
لنا الدليلة (يليم تي�ستي –  )Yalem Testayمن متحف اك�سوم عن حمتويات املتحف الغنية ,ومعرفة الدور الذي
لعبه ملك اك�سوم "كالب" يف تو�سيع نفوذ مملكته وغزوه اليمن ,ثم ت�سليمه ال�سلطه البنه جربام�سكل ,اما ابرهة
الذي يرد ا�سمه يف كتب التاريخ العربية مرتبطا بتوجهه من اليمن الى احلجاز لهدم الكعبة قبل فرتة النبوة ويف
زمن عم الر�سول �أبي طالب فهو االبن الثاين للملك كالب ,ويذكر لهذا امللك اي�ضا انه كان متحم�سا للم�سيحية التي
انت�شرت بات�ساع يف عهده وانه بنى ( )34كني�سة ومواقع كني�سية اخرى على اكرث من (� )200صخرة.
لقد عربت بع�ض االنفاق التي ا�صبحت مملوءة حتت ق�صر كالب ,وهي التي كان يعربها وهو عائد من الغزو حتى
ال يظهر العدائه وكانت هذه االنفاق حتدد االجتاه الذي �سي�سلكه .
يف طريق عودتنا من موقع ق�صر االمرباطور كالب يف اعلى اجلبل� ،سلكنا واديا يف طريق غري معبد كان ي�سلكه
املارة من الن�ساء اللواتي حملن على ر�ؤو�سهن املاء ,وبع�ض احلطب من منطقة بدت جافة ال ا�شجار فيها ,وكان
يعرب يف الدرب اي�ضا طالب مدار�س عائدين من مدار�سهم على االقدام ,ال يجدون يف العودة نف�س امل�شقة التي
يجدونها حني �صعودهم اجلبل ,يف اال�سفل ومع انحدار حاد لفت الدليل انظارنا الى بركة بلقي�س امللكة وهي بركة
كبرية جدا فيها ماء ,والربكة عبارة عن تكوين �صخري طبيعي كما لو انه جزء من �س ّد ,وما زالت املياه املنحدرة
من اجلبال ت�صب فيها وي�ستعملها االهايل الغرا�ض ال�شرب وغ�سل املالب�س وحتى ال�سباحة.
هذا الطريق قادنا الى ق�صر بلقي�س الذي تك�شف بقاياها فوق االر�ض وحتتها عن عظمته و�ضخامته وموقعه
املميز وعديد غرفه وقاعاته وغرف اال�سرة احلاكمة حتى اخلدم واحلا�شية ومواقع انتظار ال�شعب وجتمعاته
على املداخل ,لقد �سميت الربكة بـ (مياه الزعيم) هكذا كانت الرتجمة ,وهي بركة �شيتا امل�سماة ملكة �سب�أ ,واملاء

قطعة من احلجر الأبي�ض كتب عليها
بلغات ثالث عن تاريخ اك�سوم القدمية

35

36
بقايا ق�صر بلقي�س يف اك�سوم

ي�صلها من اعلى ال�صخرة الكبرية التي ت�شكل جبال كامال كقطعة واحدة ,نحن هنا يف موقع يعود الى االلف �سنة
قبل امليالد .
على مقربة كيلومرتات قليلة يف طريق االنحدار من ق�صر كالب ,اوقفنا الدليل ب�شكل مفاجئ لنعرب الى متحف
�صغري من غرفة واحدة و�سط بيوت ب�سيطة جدا ملزارعني ,كان يف و�سط الغرفة ن�صب منحوت على حجر جرانيتي
ابي�ض على �شكل م�ستطيل كتب على واجهتيه بثالث لغات اغريقية واجلعزية القدمية وال�سبئية لريوي عن تاريخ
ملوك املكان وانت�صاراتهم وعن ا�سم امللك.
كان علينا ان ن�ستقر يف �سهل وا�سع بني على طرفه ق�صر بلقي�س امل�سمى باللغة االثيوبية (دفراماكدا) ,جرى
ك�شفه عام  1964على يد بعثة فرن�سية ,حيث جرى الك�شف عن ( )44غرفة وال يعرف احد على وجه الدقة ان
الق�صر لبلقي�س ام للمر�أة ال�شهرية (ماكدا) ,ولعل اللب�س ي�أتي يف اخلالف حول ا�صول بلقي�س كون القائلني
باخلالف ال يعرفون ان اليمن انذاك كان جزءا من ال�سيطرة االثيوبية ,هنا قيل ان منليك االول عا�ش مع امه
بلقي�س �شيبا ثالث �سنوات ,وحني كرب رف�ض ان يعود الى والده لي�صبح ملكا ل�صهيون ,واجلبل املقابل للق�صر
()9
جاءت منه احلجارة التي نقلت لت�شكل م�سالت اكيوم على بعد حوايل ( )7كم.
ومع بلوغ ال�ساعة الثانية بعد ظهر يوم  2016 /12 /20توجهنا الى الغداء عائدين الى اك�سوم حيث مطعم
(ياحا) وهو ا�سم امللك الذي قر�أنا عنه النق�ش ,وقد وجدنا املكان املرتفع موقعا منا�سبا اللتقاط ال�صور لبلدة
اك�سوم التي تنت�شر بيوتها ال�صغرية يف ال�سفح املقابل وتظهر امل�سالت يف الوادي بني اجلبلني.

إلى بلدة النجاشي
هذا �صباح ربيعي جميل� ,ساطعة �شم�سه كان يف  ,2016 / 12 / 18و�صلنا �إلى مطار ادي�س ابابا ال�ساعة
ال�ساد�سة �صباحا وقد اخذتنا الطائرة الى مدينة مغلى ,حيث ا�ستغرقت الرحلة �ساعة ون�صف ًا ,ذهبنا الى اختيار
فندق ن�ضع فيه حقائبنا قبل ان نتوجه الى بلدة النجا�شي ،نزلت يف فندق ا�سمه اك�سوم ,وقد مررت ب�شوارع وا�سعة
ونظيفة.
هذه مغلى عا�صمة اقليم تغري ,كان يف مدخل الفندق عينات من الع�سل االبي�ض واال�سود ,فاملدينة �شهرية
بالع�سل وخا�صة االبي�ض الذي اخذ ا�سمه من طحن الع�سل مع �شمعه وهو الع�سل الذي اراه على هذا اللون الول
مرة ,حيث ي�شتد االقبال عليه من جانب ال�سياح ,ا�صطحبت دليال من املدينة مع �سيارة اختارها املرافق احمد
عبد القادر ,حيث كان مكتب ال�سياحة يف ا�ستقبالنا وتوفري ا�سباب الرحلة لنا ,مررنا على الطريق مب�صنع كبري
لال�سمنت قيل انه االكرب ،فقد ظلت اثيوبيا بحاجة الى مثل هذا امل�صنع ,وهي تنه�ض ببنية حتتية وا�سكانية كبرية
()10
منذ �سنوات حيث �سجلت اعلى ارقام ن�سب النمو من بني الدول االفريقية االخرى.
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بلدة النجا�شي حيث �ضريحه و ا�ضرحة ال�صحابة من حوله
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الطريق الى بلدة النجا�شي وعرة ومعظمها غري معبد� ,صعدنا مرتفعات ا�صبحت م�شاهد مدينة مغلى منها
وك�أنها يف واد وبقينا ن�صعد م�سالك وعرة حتى ا�ست�شرفنا قرية �صغرية حمدودة البيوت يبدو عليها الفقر وا�ضحا,
ويف طريق فرعي منها يظهر م�سجد بقبة خ�ضراء عرفنا انه م�سجد النجا�شي وان �ضريحة فيه وانه اقيم على يد
رجل اثيوبي هو احلاج علي عبده ثم جدده رجل االعمال ال�سعودي من ا�صل اثيوبي وهو حممد ح�سني العامودي.
اذن نحن االن يف قرية النجا�شي ,وامام ق�صة تاريخية مهمة .
يف املدخل املف�ضي الى �ضريح النجا�شي �ساحة دفن فيها جمموعة من ال�صحابة الذين جاءوا بدينهم مهاجرين
اليه بعد ان ار�سلهم الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) وقال لهم تذهبون عند ملك ال يظلم عنده احد.
التقيت حممد ابراهيم امام امل�سجد املقام على �ضريح النجا�شي ,كما جرت اعادة اعمار م�سجد �صغري الى
اجلوار ,وقد قام املح�سن العامودي بالتربع ب�إعمار هذا امل�سجد الذي يحمل ا�سمه ويف اجلوار مقربة كبرية ملوتى
امل�سلمني وعلى بعد منها متتد القرية .
وكانت بعثة تركية قد و�صلت �إلى املكان ورممته و�شيدت فيه �صالة م�سقوفة كبرية حتولت الى تكية لتقدمي الطعام
مبنا�سبة عا�شوراء و يف �شهر رم�ضان ,حيث يقوم امل�سلمون بعد عودتهم من الديار املقد�سة يف مكة بزيارة �ضريح
النجا�شي وقبور ال�صحابة يف املكان ,كما يق�صده الكثري من م�سلمي اثيوبيا لنيل الربكة والعالج من االمرا�ض.
وقد بني امل�سجد كما قال ال�شيخ حممد ابراهيم على اول ار�ض عرفت اال�سالم يف افريقيا ,ويعتقد الكثريون
منهم ان من زار قرب النجا�شي ملك احلب�شة وقبور ال�صحابة املدفونني جواره كمن زار قرب النبي حممد يف املدينة
املنورة.
تبعد قرية النجا�شي حوايل ( )60كم من مدينة مغلى عا�صمة اقليم تغراي يف �شمال اثيوبيا اما النجا�شي فهو
(�أ�صحمه بن �أبجر) الذي حكم يف الفرتة ما بني عامي (610و )630ميالدية ,وكانت احلب�شة يف وقته ت�شمل

خمطط �ضريح النجا�شي و�صورة للتعاون الرتكي االثيوبي

ارترييا وال�صومال وال�سودان وجيبوتي واثيوبيا احلالية ,اما ا�سم احلب�شة ف�إنه ا�صبح قا�صرا على اثيوبيا ,اما
النجا�شي فهو لقب يطلق على ملوك احلب�شة ,وال�سالم النجا�شي ق�صة وقد تويف يف العام التا�سع للهجرة ،اي
�سنة  ,630وت�شهد القرية الزيارات مرتني ،احداهما يف �شهر رم�ضان حيث يق�صدها حم�سنون كثريون يوزعون
ال�صدقات ويطعمون الفقراء ,والزيارة االخرى يف �شهر حمرم حيث يق�صدها املريدون وا�صحاب الطرق ال�صوفية
الذين يقيمون ما ي�سمى حولية النجا�شي تربكا وتقربا.
ويف القرية بئر حفرها املهاجرون امل�سلمون يطلق عليها االهايل ا�سم ماء زمزم ،تيمنا مباء زمزم يف مكة ,وقد
ا�صبحت حمطة تربك و�شفاء للباحثني عن العالج ,وهذه الربكة ا�ستهدفها االعمار الرتكي بالتو�سعة وال�صيانة.
ر�أينا عن بعد مئذنة م�سجد النجا�شي تلوح دال��ة على املوقع التاريخي والديني املهم ,وال��ى جوارها القبة
اخل�ضراء التي تظل �ضريح النجا�شي املمدد على االر�ض والذي تعلوه قطيفة من القما�ش املكتوب علية بالعربية
"�أال ان اولياء اهلل الخوف عليهم وال هم يحزنون".
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وللماء امل�سمى هنا زمزم ق�صة رواها �شيخ م�سجد النجا�شي قائال :ملا جفت االر�ض وانعدم املاء عن قرية
النجا�شي وما حولها ,نزل املهاجرون الى الوادي القريب من القرية بو�صية من الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم),
ال�سقيا ثم حفروا
وهو املكان الذي حطت فيه رحالهم عند قدومهم حيث بد�أوا التهليل والتكبري و�س�ألوا اهلل ّ
االر�ض .
ومن فوق نف�س التلة التي ينت�صب عليها امل�سجد يرى الزائر كني�سة مريام ،ن�سبة الى مرمي زوجة النجا�شي
التي بقيت على دينها امل�سيحي ،يف م�شهد يدل على الت�سامح الديني الذي عرف به ال�شعب االثيوبي .
وامام امل�سجد الذي ال تزيد م�ساحته على  200م مربع -كما ذكرت� -صالة لتحفيظ القر�آن وتدري�س علومه,
ويف اجلهه االخرى مبان ت�ضم غرف ًا وخمازن مل�شروعات خريية ,على البوابة التي تف�ضي الى ال�ضريح كتب على
يافطة معلقة يقر�أها الزائرون تتحدث عن االثر التاريخي لهذه القرية وما حتت�ضنه من ا�ضرحة لل�صحابة,

�ضريح النجا�شي وم�سجد حتت الرتميم مب�ساعدة تركية

وت�شري الالفتة الدالة الى �ساحة مت�سعة حماطة ب�سور مبني من احلجارة كال�سل�سلة حيث يرقد (� )15صحابيا
منهم ( )10من الرجال و ( )5من الن�ساء ,ويف اجلوار مقربة ت�ضم اكرث من  1400من االئمة وامل�شايخ والقراء,
وهذه مع قبور ال�صحابة تعترب اول مقربة للم�سلمني يف افريقيا.
البئر امل�سماة زمزم امام �ضريح النجا�شي ال ين�ضب ما�ؤها كما علمت من االمام حممد وهذه م�س�ألة ال يجادل
فيها احد من �سدنة امل�سجد ومريديه ,حيث تقام املجال�س والتجمعات ال�سكنية واحلوليات ال�صوفية على مدار
ال�سنة ,وي�أتي النا�س �إليها من كافة ارجاء البالد ومن خارجها واكرب تلك احلوليات حولية النجا�شي التي تقام
يف العا�شر من �شهر حمرم من كل عام ,وي�صل عدد الزوار يف املنا�سبة ح�سب رواية ال�شيخ حممد امام م�سجد
()11
النجا�شي الى ( )200الف زائر .
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موقع بئر املاء امل�سمى زمزم جوار م�سجد النجا�شي

الصحابة الذين دفنوا إلى جوار النجاشي
ولعل االنفتاح اجلديد الثيوبيا يف عهد حكومتها االن وحزبها احلاكم ثمرة من ثمار الرغبة يف احلوار الذي
بد�أه رئي�س الوزراء الراحل ميل�س زيناوي وما زال م�ستمرا ويتطور وي�ستهدف اعادة ادماج م�سلمي اثيوبيا
ب�شكل ت�شاركي او�سع يف الوطن ووقف كل ا�شكال التمييز وال�سماح لهم برعاية م�ؤ�س�ساتهم ،وقد انعك�س ذلك
يف عدد امل�ساجد الذي يزيد على ( )25م�سجدا يف بلدة "مغلى" فقط ,ويف العديد من امل�صليات والزوايا,
حيث ت�صل ن�سبة امل�سلمني يف مغلى الكرث من  %15من عدد �سكانها ,ويقوم املجل�س االعلى لل�ش�ؤون اال�سالمية
بتنظيم �ش�ؤون امل�سلمني يف عموم اثيوبيا ,وهو هيئة م�ستقلة معرتف بها من احلكومة ،لتويل �ش�ؤون امل�سلمني

�ضريح ح�سن اجلربتي والد امل�ؤرخ
عبدالرحمن اجلربتي

االثيوبيني الدينية ويتم انتخاب اع�ضائها من اقاليم البالد الت�سعة وا�ستطاع املجل�س ان يدخل الى د�ستور البالد
فقرة ت�سمح للم�سلمني يف االحتكام ب�شرائعهم ومبوجبها ان�شئت حماكم ا�سالمية معرتف بها من املحكمة العليا
يف اثيوبيا ,وميثل جمل�س علماء االفتاء والدعوات والبحوث اال�سالمية �إحدى هيئات املجل�س وهي اجلهة املخت�صة
بالفتاوى والدعوة .
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كان امل�سلمون الذين عربوا الى ال�شاطئ االخر من البحر االحمر ميثلون اول ظهور لال�سالم يف افريقيا حيث
تقوم ثالث دول افريقية هي ال�صومال وال�سودان واريترييا ،وكان لهما ال�شرف يف ا�ستقبالهم ،يف حني كان
من امل�ؤكد ان اك�سوم هي اول من ا�ستقبلت وفد ال�صحابة الى احلب�شة البالغ عددهم (� )83صحابيا ,و ()19
�صحابية عادوا وتويف منهم ( )15دفنوا الى جوار �ضريح النجا�شي.
لفت انتباهي وامام امل�سجد ي�شرح يل عن اال�ضرحة ،وجود �ضريح والد امل�ؤرخ عبدالرحمن اجلربتي وهو
ح�سن اجلربتي الذي �أرخ للحملة الفرن�سية على م�صر وهو من بلدة جربتا يف اثيوبيا .

مدينة مغلى  ..نجمة الشمال

متحف مدينة مغلى ..ق�صة الثورة منذ عام 1974

حطت بنا الطائرة القادمة من ادي�س ابابا يف مطار الوال ابانكا ,كنت عربت املدينة متوجها الى فندق اك�سوم,
وقد غادرنا الفندق وتوجهنا ر�أ�سا الى قرية النجا�شي على بعد  60كم من خالل طريق �صاعدة وعرة ,وقد كنت
اجلت التجوال يف مدينة مغلى والتعرف عليها حلني العودة من بلدة النجا�شي ,ويف اليوم التايل بد�أت التجوال
يف املدينة التي وجدتها من اجمل املدن االثيوبية موقعا وتاريخيا وجماال وانخراطا يف الثورة التي خلعت حكم
الع�سكر الذي كان يقوده منغ�ستو هيال مريام .
و"مغلى" هي عا�صمة اقليم "تقراي" يف �شمال اثيوبيا وهي مركز حكومة االقليم ومقر حزب اجلبهة ال�شعبية
لتحرير تقراي وهي تبعد عن ادي�س ابابا باكرث من ( )870كيلو مرت ًا ,وهي من املدن احل�ضرية احلديثة يف �شمال
()12
اثيوبيا .
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مدينة مغلى  ..انطالقة الثورة

مدينة مغلى ويظهر فيها الفندق الذي نزلنا فيه

50

كانت مغلى منذ قدمي الزمان ملتقي التجارة ،خا�صة انها  تعترب حلقة و�صل  لل�شرق والغرب وال�شمال بني
ارتريا واقليم العفر واقاليم االمهرة ومركزا جتاريا مهما يف �شمال اثيوبيا وقربها من املناطق االثرية املهمة
اك�سوم والعفر وهنالك بالقرب منها مدينة (وقرو) م�سقط ر�أ�س امللك النجا�شي والتي بها مقربة ال�صحابة .
مرت مدينة مغلي بالعديد من احلقب وكانت �شاهدا على العديد من االح��داث وخا�صة ال�صراعات ابان
االنظمة ال�سابقة وهنالك يف و�سطها قلعة االمرباطور يوهان�س الرابع التي تعترب االن من اهم املتاحف التي
متتلك اثار اال�سر احلاكمة لتقراي ابتداء من االمرباطور يوهان�س الرابع والتي بناها 1884م ،وما زالت �صامدة
رغم احلروب والق�صف التي تعر�ضت لها يف كل احلقب اذ كانت مقرا وق�صرا لعدد من احلكام االثيوبيني الذين
حكموا اقليم تقراي وكان اخرهم "الرا�س منق�شا" حاكم االقليم ومقرا للحكومات االقليمية واالن تعترب من اهم
املعامل االثرية والتاريخية .

من مقتنيات متحف مغلى

يف مدينة مغلى متحف يحكي تاريخ املدينة واالقليم ويقدم للزوار املراحل التاريخية التي مرت بها واحل�ضارات
واملمالك التي قامت يف تلك املناطق .
هنالك اي�ضا ق�صر �أبرهة الذي يعترب من الق�صور االثرية القدمية يف املدينة ويقال انه كان اخا لالمرباطور
فبني هذا الق�صر كتحد ل�شقيقه امللك وهنالك بع�ض احلكايات التي كانت ترد بخ�صو�ص هذا الق�صر والذي
يعترب اليوم مقرا ل�ضيافة امل�س�ؤولني ،وكان قد تعر�ض مرات عدة لعمليات الق�صف خا�صة ابان فرتة نظام الدرج
واحلرب االهلية يف اثيوبيا .
كانت مدينة مغلى واحيا�ؤها �صغرية جدا ولكنها االن تو�سعت وا�صبحت من كربيات املدن االثيوبية ،تو�سعت
احيا�ؤها و�صوال ملداخلها امل�ؤدية من جميع االجتاهات ،يوجد مبغلى كل القوميات والقبائل االثيوبية واكرثها
قومية التقراية عا�صمة القليم تقراي وكل قبائل االقليم قريبة منها وجتد بها ان�صهار ًا للعديد من االعراق
والقوميات االثيوبية .
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منظر ملدينة مغلى من اعلى حيث الطريق الى قرية النجا�شي

القادم ملدينة مغلى اول ما يرى من �صور يرى م�سلة ال�شهداء او الن�صب التذكاري ل�شهداء الثورة االثيوبية
والتي تعترب من ابرز املعامل يف اقليم تقراي واثيوبيا وتعترب �شعار ًا حلكومة االقليم وت�ستقبلك كاعلى م�شهد عند
قدومك للمدينة من كافة االجتاهات جتدها ترحب بقدوم كل �ضيف وقرابة ال�ساعة وانت ال ترى �سوى هذا
الن�صب من كافة االجتاهات وانت تدور حول املدينة جتد امل�سلة من كل اجتاه حتى دخولك لو�سط املدينة  والتي
تتواجد يف م�ساحة كبرية يف و�سط املدينة وبها اي�ضا متحف به العديد من املعلومات وال�صور ل�شهداء الثورة
االثيوبية ومقر لالحتفاالت وقاعة م�ؤمترات وم�سارح دور عر�ض وهذه امل�سلة (الن�صب التذكاري) بنيت كاول
م�سلة بعد �سقوط نظام الدرق الع�سكري ن�صبا وتذكار ًا لل�شهداء الذين ماتوا من اجل البالد وجتد العلم االثيوبي
يرفرف عاليا وحوله علم حكومة االقليم وجتد املدينة ت�ضج بال�سكان وحركتهم خا�صة العمال وحركة التجار،
وهنالك العديد من اال�سواق التي يفد اليها �سكان املدن املجاورة لها وبها حركة جتارية كبرية جدا .
ومبدينة مغلى االن اكرب اجلامعات االثيوبية ،وهي جامعة مغلى والعديد من الكليات اخلا�صة واملدار�س
والعديد من ال�شركات احلكومية ومطار حديث ي�سمى مطار (الوال �أبانكا) والعديد من الفنادق واملنتجعات
واهمها م�صنع م�سوبو ل�صناعة اال�سمنت الذي يعترب من اقدم امل�صانع يف اثيوبيا و�شركة م�سفن الهند�سية
واخلا�صة وامل�ؤ�س�سات العامة واملنظمات االجنبية واالهلية وبها منطقة ع�سكرية وهنالك العديد من االديرة
()13
واملواقع االثرية القدمية بالقرب من املدينة ومواقع اخرى مهمة .
خرجت مدينة مغلى العديد من ال�شخ�صيات التي اثرت ال�ساحة ال�سيا�سية والفنية وتغنى بها العديد من
ال�شعراء والفنانني ،اذ تعترب املدينة من اقدم مدن اثيوبيا التي لعبت ادوارا كبرية يف تغيري �سيا�سة البالد ،اذ
كانت  كافة القوى ال�سيا�سية ت�سيطر عليها ن�سبة لأهميتها يف ال�شمال وخا�صة احلرب التي قادها الثوار االثيوبيون

�ضد االنظمة الع�سكرية القمعية ,فالثورة بدات من مغلى ،وزيارتي للمتحف الوطني يف املدينة مكنتني من متابعة
الثورة التي بد�أت على هيال �سيال�سي وا�ست�ؤنفت �ضد النظام الع�سكري الذي قاده منغ�ستو مريام ,وكيف نا�ضل
االثيوبيون اثناء حكم هيال �سيال�سي وبعد �سقوطه وكيف اجه�ض حكم الع�سكر الثورة لقد بد�أ الطالب الثورة,
حتركوا من جامعة ادي�س ابابا وتو�سعت حركتهم �ضد هيال �سيال�سي ,مل يكن لدى الثوار اال خم�س بنادق ,ر�أيناها
م�صفوفة يف املتحف وهي لي�ست من نوع واحد وامنا بع�ضها من النوع القدمي ,وقد تو�سعت بعد ذلك مقتنيات
الثوار من اال�سلحة ,كما و�ضع يف احدى قاعات املتحف �صناديق رمزية جلثامني ( )11ثائرا من الطالب جرى
قتلهم ,الثورة ا�ست�ؤنفت بعد �سنة من �سقوط هيال �سيال�سي حيث بد�أت عام . 1975
كانت القوى املختلفة تت�صارع على مغلى كمركز مهما لالنطالق لبقية اجزاء اقليم تقراي  ولهذا ال�سبب اطلق
عليها ا�سم جنمة ال�شمال وجتد اللغات التي يتحدث بها النا�س يف هذا االقليم التقرجنة كلغة ا�سا�سية لالقليم
واالمهرية   كلغة للدولة .
للأعياد واالحتفاالت يف مدينة مغلى طعم ،خا�صة  االحتفاالت الوطنية والدينية وجند من االحتفاالت اجلميلة
ر�أ�س ال�سنة االثيوبية التي توافق احلادي ع�شر من �أيلول من كل عام والتي توجد بها احتفاالت خا�صة ت�سمى
(اال�شيندا  )ashendaوالتي ي�شارك فيها اجلميع بالغناء واملرح وتقام يف امليادين العامة واي�ضا احتفاالت
التحرير الذي �سقط فيه النظام الع�سكري املارك�سي والذي يوافق الثامن والع�شرين من �أيار من كل عام كعيد
حترير للبالد والعديد من  االحتفاالت االخرى الدينية اال�سالمية وامل�سيحية وت�شاهد يف املدينة كافة الوان
الطيف االثيوبي من ثقافات وازياء القوميات وال�شعوب  االثيوبية املختلفة .
يف مغلى قمت بزيارة الق�صر االمرباطوري (ق�صر يوهان�س الرابع) ,وللق�صر ق�صة حني بد�أ االمرباطور
واوالده يف البناء وقد ر�أيت العر�ش وموقع الق�صر واحلروب التي خا�ضها .
رق�صة اال�شيندا
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يف اعلى جبل يطل على كنائ�س الليبيال  ..ا�سرتاحة مطعم

وصلت إلى مدينة الليبيال..
التقطت �أنفا�سي  ..ال ا�صدق ما �أرى  ..كيف ابدع االن�سان كل هذا ومن اجل ماذا ؟ ...هل كان يبحث عن
اخللود �أم كان ي�ستجيب لقوى خفية ؟.
كنت انقل نظري بني ما ا�شاهد وبني وجه مرافقي لأرى تعبريات وجهه �إن كانت تغريت �أو �شعر بالذهول
مثلي،كان يف ر�أ�سي الف �س�ؤال و�س�ؤال  ..وكان الدليل ي�شرح ب�صوت منخف�ض احرتاما للمكان و�أخذ ًا بالتقاليد،
فهناك الكثري من الزوار وال�سياح قد جاءوا للمكان.
قال دليلنا :هذا املكان الذي تقفون فيه يرتفع 2500م عن �سطح البحر ..نحن االن يف اقليم امهرة ..ثم نظر
ا ّ
يل وقال "ميكنك الت�صوير"  -انتبه الى انني احمل الكامريا -فقد ان�شغلت عيناي وان�شغلت بامل�شهد الذي ما
زلت انظر اليه قبل ان افكر يف ا�ستعمال الكامريا لت�صويره.
بد�أت اركز على قول الدليل" ..ان ال�شخ�ص امل�س�ؤول الذي اعطى الأمر ببناء هذه املباين التي ت�شكل احدى
عجائب الدنيا .وقد �صنفت كعجيبة ثامنة  ..واملكونة من احدى ع�شرة كني�سة منحوتة يف ال�صخر هو امللك
()14
«الليبيال» التي �سمي املكان واملدينة والكنائ�س با�سمه".

من كنائ�س الليبيال املحفورة يف ال�صخر

�إثيوبية تتعبد امام احدى كنائ�س ال ليبيال

قد ت�س�ألون ملاذا قام امللك بهذا وما دوافعه ؟ ..وملاذا اراد �أن تنتقل انظار امل�سيحيني امل�ؤمنني الى هذا املكان
وان يجذب العامل اليه ..هل كان يحاكي كنائ�س القد�س وبيت حلم التي واكبت امل�سيح وانت�شرت بعده قبل ان ت�صل
امل�سيحية الى اثيوبيا؟
يف الروايات ،هذه العجائب من الكنائ�س املنحوتة يف ال�صخر ولدت فكرتها يف ر�أ�س امللك «الليبيال» كر�ؤية
يف املنام تقول له ان يجعل الليبيال حمجا ومدينة مقد�سة بعد ان انتزع �صالح الدين االيوبي القد�س من �أيدي
الفرجنة عام  1187وقد كانوا من قبل يحجون لها ,ف���أراد «الليبيال» ان تكون كنائ�سه البديل وان يعمل على
()15
م�شروعه العظيم يف هذه االر�ض اجلليلة ذات ال�صخور احلمراء.
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�إحدى كنائ�س الليبيال ال�شهرية ..كني�سة القدي�س جرج�س

الإثيوبيون �شعب متدين ..احلج �إلى كنائ�س اللبيال
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كني�سة بيت جرج�س املحفورة يف ال�صخر  ..حتت م�ستوى االر�ض املحيطة بها

كان امللك مهند�سا وخمططا وعاملا يف اجليولوجيا والظواهر اجلوية ومل يكتف بو�ضع الفكرة والتخطيط بل عمل
بيده و�ساهم يف اال�شراف املبا�شر على العمل الذي ا�ستغرق �سنوات ومل يتم كله يف عهده كما تذهب بع�ض الروايات .
بد�أت العمال باالالف يف نحت الكنائ�س يف ال�صخر كما ا�شار عليهم وقد جرى التو�سع يف العدد حتى بلغت
احدى ع�شرة كني�سة وقد كانت يف هدفها رمزا بديال لكنائ�س االر�ض املقد�سة وحتى اجلغرافية ،تلك االر�ض
ورموزها حني جند ت�سميات نهر االردن  ..و�شرق النهر وغرب النهر وبيت حلم وت�سميات اخرى م�سقطه من
()16
االر�ض املقد�سة يف فل�سطني.
اطلق امللك اللبيال اال�شارة وو�ضع االدوات وعدد احلفر يف �صندوق كبري له قفل خا�ص وغريب على �شكل
مثقب يجري تخزين ادوات احلفر من ازاميل ومطارق وغريها فيه ما زالت هذه االدوات خمزونة يف ال�صندوق
التي يتو�سط احدى الكنائ�س وقد اطلعت عليه وا�ستمعت ل�شرح وافر عنه من الدليل الذي �أ�شار الى ان هذا البناء

املاثل واملحفور يف ال�صخر مل ت�ستعمل فيه اي مواد بناء وان املواد
املحفورة كانت تخرج لت�ستوي هذه الكنائ�س على قامتها ،اذ بد�أ
احلفر من االعلى الى اال�سفل يف �صخرة على عمق خم�سة ع�شر
مرتا وعر�ض اثني ع�شر مرتا.
كنت ا�ستعجل اال�سئلة لوقف الده�شة التي ع�شتها و�أنا انظر الى
هذا االبداع  ..كنت اعلم من يحدثني ان احلفر حني كان ينتهي
كانت النقو�ش يف الداخل تبد�أ على �شكل زخرفة ورم��وز دينية
ونوافذ داخلية ثم ينتقل العمل بعد ذلك الى النقو�ش اخلارجية على
اجلدران التي ف�صلت عن ال�صخور اخلام اال�صلية وك�أن الكنائ�س
ا�سقطت جاهزة يف حفرة وا�سعة من ال�صخر وقد اعتلت ر�سوم
على �شكل نوافذ على اجلدران ومل حتمل املباين املنحوتة �إال نوافذ
يف اعالها فقط وقد �أخذ امللك املهند�س م�س�ألة الفي�ضانات واملياه
املت�أتية من االمطار بعني االعتبار من خالل ممرات خارجية للمياه
ومن خالل خزان كبري جتمع فيه املياه ل�سد حاجات الكنائ�س منه
لذا ارتفعت ال�شبابيك احلقيقية يف االعلى اما اال�سفل فقد ر�سمت
()17
بع�ضها على �شكل رموز ل�شروق ال�شم�س.
امل�ؤلف امام مدخل احدى كنائ�س اللبيال
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كني�سة بيت جرج�س �سطحها مبوازاة �سطح االر�ض

توقفت مرة اخرى عند �صندوق االدوات «العدة» لأ�ستغرب :هل يعقل �أن كل هذا االجناز البديع والهائل مت بهذه
االدوات املحدودة الب�سيطة واملحفوظة يف هذا ال�صندوق اخل�شبي؟! وقد قطعت ال�شك باليقني حني ر�أيت ذلك.
جتولت يف جمموعة من الكنائ�س التي بلغت كلها احدى ع�شرة كني�سة كلها حفرت يف ال�صخر وقد انق�سمت
الى ثالث جمموعات ،كنت ادقق وا�ضع يدي على اجلدران لأكت�شف ان اجلدار كله قطعة واحدة جرت زرك�شتها
لتوهمك وك�أنها من قطع او اق�سام ,كان الدليل ي�شري الى ان ت�سميات االر�ض املقد�سة يف القد�س وجوارها قد
اطلقت على مواقع هنا يف الكنائ�س فهنا كما ا�شار ت�سمية لنهر االردن ال�صناعي املو�سمي وهناك ا�سم اخر ويف
تعليل الدليل ان االختالف يف الت�سميات قد ي�شري الى اختالف الفرتات الزمنية التي بنيت فيها هذه الكنائ�س
وامتداد هذه الفرتات لع�شرات ال�سنني وحتديدا ملا يقرتب من مائتي �سنة.

كنت بد�أت زيارة املجموعة االولى من الكنائ�س وهي التي حفرت اوال با�شراف امللك وم�شاركته وهي التي يبد�أ
احلجاج والزوار يف زيارتها ..ثم انتقلت الى املجموعة الثانية الى اجلنوب من املجموعة االولى �أو ما ي�سمونه
الى اجلنوب من نهر االردن ور�أيت ان املجموعة الثانية متثلت يف كني�سة واحدة فقط وهي كني�سة معزولة �سميت
"بيت جرج�س" تبتعد عن الكنائ�س االخرى م�سافة تزيد على مائتي مرت يف انحدار كنت احتاج الى االنتباه يف
امل�شي وانا انزل درجاته لأرى من مكاين املرتفع �سطح الكني�سة «بيت جرج�س» على �شكل �صليب �ضخم ..وهذه
الكني�سة حتفة رائعة يف �شكلها وهند�ستها ،اذ ال ي�ستطيع املرء ان يراها �إال اذا و�صلها ونزل الى ممر بجوارها
()18
يقود اليها وهي كما قلت مف�صولة عن املجموعة االولى والثانية من كنائ�س الليبيال)lalibela( ..
نظرت خلفي وانا اخرج من كني�سة «جرج�س» وقد الحظت ان كل كنائ�س الليبيال هذه مرتبطة مبنظومة
معقدة وفنية من االنفاق وال�سراديب واملداخل واجل�سور املعلقة وبع�ضها معتم وبارد وفيه جتاويف تدفن فيها
هياكل وعظام القدي�سيني من ع�صور قدمية جاءوا ليتعبدوا وميوتوا فيها وقد اذهلتني مناظر الهياكل العظمية
التي كانت يف متناول امل�شاهدة وعرفت ان هذه الهياكل هي للرهبان الذين جاءوا هنا من �سوريا وحتديدا من
�صور لن�شر امل�سيحية والتب�شري بها ..كانت هند�سة االنفاق حتمل افكارا عديدة ،فهي تربط الكنائ�س وت�ستخدم
كمالجئ اثناء احلروب وت�ستخدم اي�ضا احيانا لت�صريف املياه يف موا�سم االمطار وبع�ضها كم�ستودعات حلفظ
املياه وتخزينها ال�ستخدامها يف موا�سم اجلفاف واحلروب.
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من �أ�شكال البيوت يف مدينة اللبيال

بيوت �سكان الليبيال الدائرية

توقفت حني قال حمدثي :امللك اللبيال نف�سه الذي ابدع كل هذا دفن هنا ..وما زال قربه موجودا الى االن .لقد
دفن ودفنت معه ا�ساطري عديدة واخرى ما زال النا�س يتداولونها وخ�صو�صا حول طريقة البناء ودوافعها وكيفية
ادارة العمل.
يف اخلارج متتد القرية التي حتمل نف�س اال�سم ويلفت االنتباه بناء هذه البيوت ومكوناتها وا�ستدارتها على �شكل
دائرة وقد اطلق عليها ا�سم «تكل» والكلمة تعني بيوت �سكان الليبيال الدائرية وقد ر�أيت كيف بنيت هذه البيوت
بطريقة منظمة وب�سيطة من الق�ش والطني املمزوج بالتنب والق�ش واحلجارة ..وقد جرت تغطية �سقوفها بعد
اخل�شب بالق�ش الناعم الياب�س حلمايتها من االمطار وقد حافظ �سكان الليبيال على هذا النمط من البيوت وظلوا
يجددونه عرب اجيالهم املتعاقبة منذ ن�ش�أت البلدة مع بناء الكنائ�س قبل حوايل (� )900سنة وهم م�ستمرون يف بناء
اجلديد منها او ترميمها بني فرتة واخرى يف �سلوك يدل على مت�سكهم بح�ضارتهم وثقافتهم وعادتهم وتقاليدهم.

اطفال من اللبيال

روعة البناء و�أهميته وقيمته لفتت انتباه "اليون�سكو" لت�ضع هذا الرتاث االن�ساين العاملي يف حمايتها منذ
عام  1978وقامت بتظليل هذه الكنائ�س مبظالت �ضخمة متتد لتغطي �سماءها حماية لها من االمطار واالنواء
والتقلبات اجلوية والغطاء على �شكل مظلة م�سطحة ال تن�سحب على اجلدران ..وقد دلت عناية "اليون�سكو" على
()19
االهمية التي توليها هذه املنظمة العاملية املميزة لهذا الرتاث اخلالد.
كنت اغادر ج�سم الكنائ�س لأ�سمع ا�صوات اطفال تن�شد يف اخلارج ب�صوت جماعي هادر فاقرتبت من مواقع
ال�صوت خارج الكنائ�س لأجد جمموعات من الطلبة وقد تكد�سوا امام مدر�سهم وهم يحملون �صفحات مكتوب ًا
عليها بحروف �سامية قدمية وي��رددون خلف مدر�سهم تراتيل وا�شعار ًا ون�صو�ص ًا ب�صوت عال يف �شكل تعلمي
ي�شبه التعليم يف بالدنا قدميا والذي كان يعتمد احلفظ والتلقني وترديد الكالم  ..وقد كان ه�ؤالء االطفال الذين
يواظبون على الدرو�س ويحفظونها بدون ان يدركوا معانيها يف كثري من االحيان ي�ستعملون لغة قدمية «اجلعزية»؟
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هذا التقليد املتكرر عرب �سنوات طوال ت�صل الى عمر الكنائ�س وعرب االجيال التي مرت من هنا وهذا امل�شهد
كان لفت انتباه كثري من الرحالة والزوار الذين كتبوا عنه او اخذوا بتقاليده ودالالته وهذا ما كان ا�شار اليه احد
امل�ؤرخني الربتغاليني الذين رافقوا حمالت اخ�ضاع اثيوبيا ،وقد كتب يف مذكراته يقول «لقد و�صلناهم وحملنا
ال�سيف بيد واالجنيل بيد اخرى ووجدنا عندهم ثقافة اقدم من ثقافتنا» .وا�ضاف «انني لو اردت الو�صف وما
ر�أيته ف�إن احد ًا يف بالدي لن ي�صدقني» كان ذلك يف زيارة لكاتب هذه املالحظات عام .1521
ما زلت اختزن يف ذاكرتي من كنائ�س الليبيال تلك ال�صور املنحوتة على جدران الكنائ�س من الداخل لرموز
دينية عديدة ملونة ولوحات جميلة ر�سمت يف مراحل مت�أخرة ومعا�صرة غاية يف اجلمال واالتقان وبع�ضها منذ
مئات ال�سنني وما زال حمافظا عليها .امل�شاهد �سواء للوحات او جم�سمات الق�ساو�سة تثري االنتباه للتفا�صيل..
دائما كان هناك خلف ال�ستائر امللونة امل�سدلة والتي ال يتجاوزها الزوار الى داخلها ق�ساو�سة يتعبدون وال يخرجون
ولديهم يف الداخل تابوت العهد الذي يتكرر يف كثري من الكنائ�س وال يخرجون به �إال مرة يف ال�سنة.
كانت احلياة يف «الليبيال» متحركة  ..كانت اال�سواق الب�سيطة تن�شر ب�ضاعة من يتعاملون معها من مواد زراعية
وحرف يدوية و�سط �إحلاح الباعة على امل�شرتين على طول الطريق كانت الب�ساطة والر�ضى واالبت�سامات ال
تفارق كثري ًا من وجوه ال�صغار وال�صبايا اللواتي يبعن يف ال�سوق ما ح�صدنه من احلقول وبع�ضهن اخذت مبهنة
بيع القهوة املحلية التي كانت تدار بتقاليد وت�صنع يف �آنية من فخار على �شكل اباريق �صغرية يجري خلط النب
علي ان ا�سرتيح قليال وان اطلب القهوة التقليدية وان اعي�ش طق�س تناولها
املطبوخ فيها الى ان ين�ضج ..كان ّ
الذي ي�صاحبه احيانا حرق البخور وتطيرّ دخانه يف وجوه احلا�ضرين وهو بخور من اللبان املزروع يف البالد وقيل
املجلوب من اخلارج.

هذه الكنائ�س ما زالت حتمل �صورة حزينة م�ؤثرة يرجتف لها وجداين وانا ادقق يف الهياكل العظمية امل�سجاة
لبع�ض القدي�سني خلف �شبك ي�سهل م�شاهدة الهياكل العظمية ،من �أ�صابعها لليدين والرجلني حتى اجلماجم
وبع�ضها ما زالت تعلوه بقية مالب�س قدمية جدا.
مل اكن بحاجة الى اي ا�ضاءة مل�شاهدة هذه الهياكل جلثث ذابت وبقيت عظامها املتكل�سة ،فقد كانت االقدام
قريبة من ال�شبك بل تالم�سه ..يف منظر ينقلك من احلياة الى ما بعدها .وي�شعر بعمق اميان ه�ؤالء الذين جاءوا
من بالد امل�سيحية يف ال�شرق (حم�ص و�صور) ليموتوا هنا خدمة للكني�سة وتفانيا يف �سبيل االميان.
كنت احتفظت يف كامريتي ب�صور عديدة لتجوايل يف االروقة التي م�شيتها حافي ًا بعد و�ضع احلذاء على املداخل
واالنتباه اثناء الدخول حتى ال تنزلق قدمي على ال�صخر االمل�س جدا من كرثة املرور عليه .
كنت م�أخوذا بالهند�سة املعمارية املتفوقة وبالقدرة على بناء التفا�صيل واملرافق وخزانات املياه واجل�سور
املعلقة واالنفاق املعتمة ..وما زالت تقاليد اال�ضاءة يف الكنائ�س بال�شموع التي يتنقل بها الق�ساو�سة يف الكني�سة
وخلف �ستائرها املف�ضية الى غرف داخلية ال يرتادها ال��زوار بل يجل�س فيها ق�ساو�سة يخدمون تابوت العهد
ويخرجونه يف املنا�سبات.
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كنت اقف امام � 900سنة مرت من هنا على كنائ�س مب�ستوى االر�ض ال ي�شاهدها االعداء وتهفو لها نفو�س
امل�ؤمنني الذين ي�أتونها لريوا ابداع االن�سان يف بناء ما ميجد الروح ويحاكي اخللود ..هذه الكنائ�س ال ت�شبه بع�ضها
وهي يف جمموعها ال ت�شبه �شيئا �آخر يف اي مكان يف العامل.
انها خال�صة حتدي االن�سان للطبيعة يف �سبيل املجد وترك الب�صمات على الزمن واثبات لقدرة االن�سان وبحثه
عن اخللود والتفوق وت�أكيده على ارادته ..كنت هنا اجتول بني احلقيقة واخليال ،اعي�ش التاريخ يف نب�ضه احلي
عرب هذه املمرات التي تف�صلك عن اللحظة التي تعي�ش فيها..
«الليبيال»  ..حالة ا�سطورية  ..زرع االن�سان فيها ارادة مبدعة ليخلد قناعاته ويج�سد اميانه ..واذا كانت
«اليون�سكو» قد حفظت ورعت وحمت ف�إن املطلوب ان يرى العامل هذا االبداع وهذا الفن وهذه املكونات احل�ضارية
ليدرك املدى الذي كانت عليه ح�ضارة هذه البالد.
كنت اغادر لأقطع اثنني وخم�سني كيلو مرت ًا �أخرى بعيدا عن هذا املكان وما زالت ا�صوات الرهبان ووقع خطاهم
تدب يف اذين ،اذ ما زالت هذه الكنائ�س التي حتمل � 900سنة معمورة بال�صالة .

كنت اق�صد موقع ًا اخر لكنائ�س اخرى يف منطقة بريهان كري�ستو�س الى ال�شمال ال�شرقي من الليبيال حيث
الكني�سة ال�شهرية املبنية على جبل ي�سمى جبل «�أبونا يو�سف» على ارتفاع  2681م عن م�ستوى البحر والو�صول
الى هذه الكني�سة يتم بال�سري على الأقدام ،فالطريق وعر وغري معبد وهو �صاعد الى اجلبل ويف بع�ض احلاالت
()20
ت�ستخدم احلمري لعبور هذه الرحلة ال�شاقة.
اختار امللك بريهان بناء الكني�سة يف هذا املوقع ب�سبب املياه املعدنية املقد�سة التي كان يق�صدها امل�ؤمنون
لال�ست�شفاء والتعبد واالغت�سال بها .والكني�سة داخل مغارة كبرية م�ضى عليها الف �سنة يف داخلها املاء املقد�س
الذي امتدت الى جانبه مقربة من الهياكل �ضمت �ستة االف قرب .وحني تعرب الكني�سة وتنظر خلف �ستارة يف اخر
البناء امل�سور من اخلارج يطالعك يف الكهف خمزون يحوي �آالف الهياكل املجمعة فوق بع�ضها والى جانب بع�ضها
وقد تكد�ست يف منظر مريع� ..آالف اجلماجم امل�صفوفة ع�شوائيا واملكونة وجوارها �آالف االيدي واالرجل وبع�ض
الهياكل ما زال مغطى مبالب�سه القدمية منذ مئات ال�سنني وكل ه�ؤالء الذين رقدوا هنا جاءوا من اجل العبادة
واملاء املقد�س وقد جاوروا قرب امللك  ..حيث ق�صره اي�ضا يف اجلوار .

احد الرهبان يخرج من كني�سة يف اعلى اجلبل
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مدافن وجماجم عارية داخل الكني�سة

وهذه الكني�سة داخل املغارة جرى بنا�ؤها من مواد ثالث فقط هي اخل�شب واجلرانيت واجلب�س ويف اجلدران
�شبابيك مر�سومة على اجلدران على نظام ر�أ�س القرد.
كنت ا�س�أل مرافقي الدليل لأعرف �أن هذه الكني�سة بنيت يف عام  1036للميالد وقد جرت حمايتها لوجودها
داخل هذه املغارة الكبرية التي منعت عنها ت�أثريات الطبيعة وعوامل التعرية ,لقد جاء ه�ؤالء الذين رقدوا لالبد
هنا من اكرث من مكان م�ؤمن باالرثوذك�سية من اخلارج ..من �سوريا وم�صر واليمن وافريقيا ليموتوا هنا وقد
اكت�سبت نفو�سهم الر�ضا بعد ان تطهروا باملياه املقد�سة .

جوندور  ..مدينة القالع

مدينة جوندور وتظهر فيها قالعها ال�شهرية

و�صلنا جندور ال�ساعة الثانية ع�شرة وربعا قادمني من مطار اك�سوم وقد حطت بنا الطائرة يف مطار
جندور وقد ا�ستقبلنا الدليل (كفاله) هذا ا�سمه ,متوجهني الى فندق جوها ومعناها الفجر ,كان مطار
جندور يف اعلى اجلبل الذي توفر فيه �سهل ي�صلح القامة مطار ,ومل اكن اتخيل اننا ونحن منر بالطائرة
فوق هذا اجلبل املرتفع اننا �سنجد يف اعالها مطار ًا لت�ستطيع الطائرة ان تهبط فيه فقد انت�شرت االن
القرى ال�صغرية فوق جبال ه�ضبة �إثيوبيا التي كنا نراها من نافذة الطائرة ,وقد ر�أيت ان الطرق التي
()21
تربط تلك القرى طبيعية �شقتها اقدام العابرين او الدواب ب�صعوبة بالغة.
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مدخل الى قالع مدينة جندور

احد �شوارع جوندار
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جامعة غندور (ماراتي)

ما زالت هذه القرى تعي�ش اللحظات االولى من التاريخ ,وما زالت تفتقر الى الكثري من ا�سباب احل�ضارة
والبنية التحتية وقدرتها على التوا�صل.
بعد خروجنا من املطار متوجهني الى جندور� ،سلكنا طريقا ترابية قبل ان ن�صل الى طريق معبدة ,حيث ميتد
مدخل مدينة جندور لكيلومرتات عديدة تنت�صب على جانبيه دكاكني �صغرية تبيع فيها الن�ساء حما�صيل زراعية
جرى قطفها للتو وينتهي بيعها مع انتهاء النهار قبل ان يعاودن نف�س العمل على الطريق.
زرنا جامعة ماراتي وا�شهر كلياتها للطب البيطري وعلوم احليوان ومدار�س و�صيدلية عمرها � 60سنة وم�ست�شفى
ومرافق اخرى وم�صنع كبري ل�صناعة البرية االثيوبية املعروفة بـ (دا�شن) وعلى اليمني ترتفع جبال ر�أ�س دا�شن
و�سمني ماوننت يف ارتفاعات ت�صل الى  4600م.
مل اكن اعلم ان هذا املدخل املتوا�ضع املمتد يخفي خلفه مدينة جميلة حتتل عدة جبال واودية وتربز بيوتها التي
()22
يعلو الكثري منها القرميد.

كانت �أ�صوات الرتاتيل يف الكنائ�س متلأ اجلو وعرفت ان هذه الرتاتيل التي تقر�أ من مكربات ال�صوت ال تتوقف
ابدا ،ال يف الليل وال يف النهار ,وانها ت�أتي على �شكل ت�سجيالت جاهزة ل�ضمان ا�ستمرارها بال انقطاع ,كنا ن�صعد
الى الفندق الذي بني منفردا على جبل عال تغطيه اال�شجار يتم الو�صول اليه عرب طريق معبد ومتعرج و�صعب.
الفندق مليء بال�سياح الذين ي�أتون الى هذه املدينة التاريخية املهمة ..مدينة القالع من كل انحاء العامل,
ورغم ان الفندق قدمي يف مظهره اخلارجي اال انه حديث من الداخل ,ويتمتع باطاللة مميزة و�ساحرة متكن
امل�شاهد من ان يرى كل مدينة جندور ماثلة امامه ,ويتميز ال�شروق والغروب هناك ب�سحر ال تكاد اماكن اخرى
يف العامل تناف�سه ,مرافق الفندق متعددة ويجد فيه ال�سياح حاجاتهم وو�سائل الرتفيه متعددة ,رغم ان �شبكة
الإنرتنت ال�ضعيفة ال ميكن التقاطها اال يف (اللوبي) ،ومن قائمة الدخول الرئي�سية يف الفندق ح�صلت على
خريطة للمدينة.

73

قلعة االمرباطور فا�سيليد�س
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هذه املدينة التاريخية تبعد عن ادي�س ابابا حوايل  748كم وعن مدينة اك�سوم حوايل  250كم ,باجتاه اجلنوب وترتفع
الى  2133م عن �سطح البحر ,اما عن قالعها التي توجهنا لزيارتها فقد بنيت قبل � 400سنة ,حيث كان يعي�ش يف جندور
يف ذلك الوقت ( )60الف ًا ،وهو رقم كبري جدا قيا�سا الى ذلك الزمن ,مما يعك�س اهميتها وازدهارها وطبيعة كونها
()23
عا�صمة مللوكها.
وجندور تقع يف اقليم امهرة وهي يف جغرافيتها تقع �شمال بحرية تانا وجنوب غرب جبال �سيمني ال�شهرية باالرتفاع
واملحميات الطبيعية ,كما انها تبعد عن العا�صمة ادي�س ابابا  500كم باجتاه ال�شمال ,ويوجد يف املدينة اكرب عدد من
القالع والق�صور والكنائ�س اكرث من اي مدينة اخرى يف عموم افريقيا ,ومنها تتفرع ثالث طرق وهي حماطة ب�سبعة جبال.
عرفت جندور كعا�صمة للملوك واالباطرة الذين قادوا البالد يف القرن الرابع ع�شر الى القرن الع�شرين امليالدي,
اذ انها كانت عا�صمة االمرباطورية بني �سنة ( 1632و )1800وكان ملكها (فا�سيليد�س)فا�سيليد�س ( fasilidesعلم
�سكن) حكيما هادئا ,اراد ان يظهر مدى تفوقه وعظمته من خالل بناء هذه القالع ال�ضخمة ال�شهرية التي �سميت
مدينة فا�سيليد�س املح�صنة ,لقد كانت عا�صمة الثيوبيا خالل فرتة حكم امللك ثيودور�س الثاين ,وعلى القلعة الكربى
التي بناها فا�سيليد�س «فا�سيل العامل يركع له».

عربنا الى منطقة القالع التي تقع كلها يف مربع واحد
وا���س��ع ,وه��ن��ا ث�لاث ق�لاع ماثلة م��ن ب�ين �ست ق�لاع هي
جمموعها والقلعة الكربى ترتفع ( )32مرتا ,وقفنا امام
قلعة فا�سيليد�س التي بنيت يف عام  1640ميالدية ,وكانت
ق�صرا للحكم وبيتا للملك يف نف�س الوقت وقد ا�ستخدم يف
بنائها االحجار ال�ضخمة واملر�صو�صة بعناية �شديدة ومت
خلط املواد التي ت�شبه اال�سمنت ال�صلب حتى تكون متينة
وت�صمد يف وجه االعداء .
كما ا�ستخدم يف البناء االل��واح اخل�شبية الطويلة التي
و�ضعت يف �سقف الق�صر ,القلعة بنيت بناء على امر امللك
فا�سيليد�س ,ولها اربعة ابراج على زواياها مما اعطاها
�شكل القلعة الع�سكرية ,وكان هذا امللك قد حكم جندور
من  1632حتى  1667ميالدية ,وقد ا�شتهرت جوندور يف
عهده فكانت مركز ًا للتبادل التجاري مع االرا�ضي الغنية
جنوب النيل االزرق ومع ال�سودان يف الغرب ومرف�أ البحر
االحمر يف ما�سلوا يف ال�شمال ال�شرقي ,ثم جاء من بعد
ابنه يوهان�س ،حني تنازل له عن احلكم طواعية ,بعد ان
تقدم به العمر.
قلعة فا�سيليد�س ال�شهرية بعد�سة امل�ؤلف
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جاء يوهان�س االول ( )Ailaf sagadللحكم عام  1667وا�ستمر حتى العام  ,1682وكان اول ملك يعطي حقوقا
للحيوانات كما انه مل ي�أخذ �ضريبة من �شعبه ،اذ ا�شتغل بالزراعة وال�صناعة اليدوية كبديل عن ال�ضرائب,
وكان يوهان�س االول قد ورث عن ابيه وحدة البالد ،حيث ا�ستطاع امل�سيحيون وامل�سلمون يف اثيوبيا معا ومع قيادة
فا�سيليد�س طرد امل�ستعمرين الربتغاليني واعدام كهنتهم ،لت�صبح التقاليد الدينية االثيوبية خالية من ت�أثريات
()24
الغزو اخلارجي وتدخل الربتغاليني.
كنت �أرى يف املدينة وحتى يف قالعها اثر ًا الختالط ح�ضاراتها املختلفة عرب التاريخ ,وقد كان ذلك منعك�سا
يف الت�صاميم والبناء ومل يتوقف البناء يف قالع جديدة ،فقد بنى امللك يوهان�س االول بعد �أبيه ق�صرين داخل
املجمع الرئي�سي للقالع ,وا�ستخدم احدهما كمكتبة وقد كانت مليئة بالكتب ,حيث الكتابة فيها باللغة ال�سبئية,
اذ بلغ عددها اكرث من �ألف كتاب كما يقول االثيوبيون موجود معظمها يف املتحف الربيطاين بعد اخذها من هذه
املكتبة ,كما بنيت القلعة الرابعة التي �سميت قلعة داود.

احدى رق�صات ا�سك�ست ال�شعبية

وبنيت اي�ضا قاعة للمو�سيقى واالغاين املتنوعة والرق�ص وخا�صة رق�صة ا�سك�ستا,
وهناك مكان لتجميع اال�سود واالهتمام باحليوانات والى جواره �ساونا مده�شة يف
طريقة ت�شغيلها ,ا�ضافة الى قاعات اال�سطبالت واماكن جتمع النبالء والفر�سان,
حيث يلتقي الن�ساء والرجال على الطعام والرق�ص وال�شراب .
ويف جندور وبعد امللك يوهان�س االول ا�ستلم احلكم ابنه امللك �أيا�سو الثاين من
�سنة  1682الى  ,1706وقد قتل على يد ابنه امللك تكلي اميانويل بحجة فتح البالد
لالجانب ,وهو املبد�أ الذي كان يرف�ضه اجلد فا�سيليد�س الذي طرد الربتغاليني
واالجانب ومنعهم من الدخول الى مملكته .
ظلت هذه القالع �صامدة الى ان تعر�ضت يف احلرب العاملية الثانية الى الق�صف
على يد االجنليز الذين كانوا يحاربون االيطاليني يف دول املحور ,وعلى اثر ق�صف
االجنليز ملواقع االيطاليني يف اثيوبيا دمرت اجزاء من هذه القالع وهي بحاجة الى
مزيد من العناية والرتميم واحلفاظ على ما ترمز له من تراث ان�ساين.

يافطة حتمل ا�سم االمرباطور ادم �سكن �آيا�سور

القلعة التي ق�صفها االجنليز ويظهر الق�صف وا�ضح يف �سقفها.
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االثيوبيون يقاومون الغزاة االجانب

اما امللك لكالهيمانوت ( )leal sagadفقد حكم جوندور من �سنة ( )1709 – 1706وبعدها قام ثالثة
ملوك اعقبوه لع�شر �سنوات ,وقد بني يف عهده جممع كاميلوت الذي ي�ضم الكثري من القالع والكنائ�س وتبلغ
م�ساحته  70الف مرت مربع يحيطه �سور �ضخم حلمايته وتعلوه ابراج للمراقبة وله اثنا ع�شر مدخال وخمرج ًا .
ثم جاء االمرباطور ثم جاء االمرباطور تو�ضرو�س الثاين (كا�ساهايلو) والذي ولد �سنة  1818وحكم مملكة
اثيوبيا �سنة 1855حتى  ,1868وقد خا�ضت مملكته حروبا كثرية يف فرتة حكمه ,وكان من املقاتلني اال�شداء
ولذلك خلدوا ذكراه وو�ضعوا له متثا ًال و�سط البلد ,وقد قام الفنان اال�سكتلندي ويليام �سيمب�سون بر�سم لوحة
زيتية كبرية له ,وكان الغزو الربيطاين ململكة ثيودور ا�ستهدف حترير �أ�سرى بريطانيني ومب�شرين ,وكان
الهجوم على ح�صن جمدال االمرباطوري ,وقد ف�ضل االمرباطور االنتحار على ان يجري ا�سره ،لذا انتحر
()25
م�ستخدما امل�سد�س الذي اهدته له امللكة فيكتوريا.

احمد الغازي (غراي)
كني�سة (برى برهان يف جندور)

يف جممع القالع حمامات فا�سيليد�س التاريخية ومكان ا�سرتاحة امللوك وهي تتكون من طابقني ويتو�سطها
م�سبح ,وما زال االثيوبيون ي�ستعملون هذه احلمامات لتعميد اطفالهم.
زرنا يف جندور اي�ضا كني�سة «دبري برهان» التي بناها امللك �أيا�سو يف القرن ال�سابع ع�شر ,كما ان يف املدينة
م�ساجد اثرية وحتكي من خالل بنائها وا�سوارها تاريخا من التعاي�ش اال�سالمي امل�سيحي ,اذ تعترب املدينة اي�ضا
مركزا لتجارة احلبوب والبذور والنب واملواد الزيتية ب�سبب قربها من بحرية تانا التي وفرت لها بنية زراعية
منا�سبة ,ومكنت اهلها من العمل يف تربية املوا�شي واالبقار واحلرف اليدوية اخلفيفة و�صناعة املن�سوجات
الب�سيطة.
خا�ضت جندور حروب ًا مع الربتغاليني ,وبعدها االجنليز وحروب ًا بني االرثوذك�س والكاثوليك واخرى مع امل�سلمني
وخا�صة مع القائد ابراهيم الغازي (امللقب بالأع�سر او اال�شول) .
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�إحدى بوابات هرر ال�شهرية

مدخل وبوابات هرر من ال�ساحة الرئي�سية

بوابة الن�صر
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مطار دريداوا يف هرر

إلى هرر ..عاصمة الشرق اإلثيوبي القديمة
�صباح �شم�سه �ساطعة وحرارته ال تتجاوز  25مئوية ال�ساعة الثامنة والن�صف �صباح يوم  2017/1/18كنت انزل
درج الطائرة يف مطار دي ردوه الذي يرب�ض فوق ه�ضبة مرتفعة �ش�أن معظم مطارات اله�ضبة االثيوبية وبجوار
املطار جماري �سيول عميقة� ،س�ألت نف�سي والطائرة تهبط :كيف حتمي ال�سلطات املطار من غ�ضبة ال�سيول هذه
التي ما زالت اثارها حمفورة بعمق يف جنبات املطار؟!
نزلنا واخذنا �سيارة دفع رباعي «تويوتا» كانت واقفة بانتظارنا � ..صعدت مع املرافق وكان بانتظارنا �شاب هو
الدليل قدم نف�سه با�سم «ا�شممه» وقدم لنا املاء وما ان �شددنا االحزمة وانطلقت ال�سيارة ،حتى قال املرافق:
�سننتقل من ارتفاع  1100م الى حوايل  2100م لن�صل الى هرر التي يتجاوز �سكانها ( )300الف ن�سمة وهي تقع
()26
على م�ساحة 48كم.2
مررنا مبدر�سة قيل ان فيها حتف ًا و�صناعات يدوية «هارال» و�سلكنا طريقا وعرة �صاعدة باجتاه اجلبال التي
غطت �سفوحها نباتات خ�ضراء مرتفعة القامة قال املرافق انها «القات».

وقد ر�أيت القات يغطي امل�ساحات من �سفوح اجلبال
واوديتها وكل ما كان فيه تربة بني �صخورها وقد امتدت
�شبكات املياه البال�ستيكية لتغطي امل�ساحات حلاجة القات
الكبرية الى املاء وابدع املزارعون االثيوبيون يف مد هذه
ال�شبكة رغم كلفتها العالية التي ال يغطيها اال بيع القات
بكميات كبرية وبن�شاط قل مثيله ،ف�أهل ه��ذه املنطقة
ال ينامون اب��دا لطبيعة االجت��ار بالقات .واي�ضا لت�أثري
القات عليهم وهم ينطلقون ب�شاحناتهم املحملة واملغطاة
ب�أردية مبلولة ب�شكل جنوين الدراك اال�سواق مع الفجر
وبيعه يف ال�سوق العامة متهيدا ل�شحنه الى معظم مناطق
اثيوبيا والى اخلارج مبا فيها اوروبا ،حيث يباع للجاليات
االثيوبية واليمنية وال�صومالية والكينية وغريها.
وقد ذكر يل الدليل من ان��واع القات نوع ابو م�سمار
حيث متيل براعم اوراق��ه واط��راف اغ�صانها الى اللون
القرمزي وهو نوع �شديد الفعالية مقارنة باالنواع االخرى
املف�ضلة يف الطريق وحني ا�ستوت منب�سطة ر�أينا مناجم
امللح الطبيعية ،حيث يجري تعدين امللح من على وجه
االر���ض على �شكل كتل ت�ؤخذ من بني ال�تراب وحتمل يف
اكيا�س متهيدا لتكريرها وامللح مت�شكل من بحرية ممتدة
()27
وهي �شديدة امللوحة.

زراعة القات يف هرر

مناجم امللح
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يف امل�ساحات املرتامية من االر�ض املعلقة على اجلبال و�سفوحها جرى ح�صد النب واقتالع ا�شجاره وا�ستبدالها
بالقات ال�سباب تتعلق باملردود املايل االعلى للمزارعني.
مدير املوقع ال�سياحي حممد رجب
عبداحلليم ي�شرح عن تاريخ هرر

كنا ما زلنا يف بلدة «االمايا» ( )ALMAIAوقد توقفنا فيها عند �سوق القات ال�شهري حيث ما زال البع�ض من
التجار والبائعني ينام الى جانب الطريق لي�ست�أنف عمله؛ فالقات ال يحتمل االنتظار بعد قطفه،كنا نعرب �صفوف
الدكاكني على اجلانبني وان بدت فيها ب�ضائع اال�ستهالك اليومي من حاجات ا�سا�سية ،اال انها ت�أخذ ا�ستمرارها
()28
ومتويل مقتنياتها من زراعة القات وبيعه.
و�صلنا الى ابادر وقد قال لنا احد امل�ؤرخني الذي التقيناه (امل�ؤرخ حممد رجب عبد احلليم) انها تنت�سب لأبي
ذر الغفاري الذي كان �صحابيا لر�سول اهلل .وان من يقيمون يف املدينة بع�ضهم من �ساللته وهم من اتباعه وذريته
وي�سمون الهرله ومن زيلع اي�ضا  ..وقد امتدوا الى اله�ضبة الغربية ابتداء من ميناء زيلع يف ال�شرق وقد كتب
عنهم املقريزي وابن بطوطة والقلق�شندي كما كتب عنهم الفرن�سيون الذين زاروا املكان وجتولوا فيه وتعرفوا على
�سماته ،وم�ضى الدكتور حممد رجب عبد احلليم الذي ميار�س عمله متطوعا بعد ان تقاعد وهو متخ�ص�ص يف

تاريخ هرر بالقول :الكثريون كتبوا عنا وهناك حوايل  2500عنوان يف الببليوغرافيا تتعلق بهرر والكتابة جاءت
مبختلف اللغات واالمهرية والعربية واالجنليزية.
اما هرر ومقاطعتها فقد حكمها حوايل  72ملكا يف اربع �سالالت  ..ومن ابادر وحدها �سبعة ملوك منهم ابادر
يزيد ..وابادر عمر الر�ضا..
وال�سبعة لقبوا مبلوك االب��ادر وهناك اي�ضا �سل�سلة االمري �سعد الدين «ارج��وب» من بني خمزوم وين�سبون
للمخزومي ومنهم ابو �سفيان .كما ان حكومة «�شوا» اقامت امارة ا�سالمية يف قلب اثيوبيا التي ا�ستقبلت هجرات
ا�سالمية متعاقبة:
االولى من اك�سوم والثانية يف زمن عثمان بن عفان والتي دخلت من زيلع الى هرر وهناك قرية يف هرر ا�سمها
«رق ّية» ن�سبة الى ابنة اخلليفة عثمان بن عفان وه�ؤالء الذين جاءوا يف الهجرة ورجعوا بعد ثالث �سنوات علموا
اال�سالم ومنهم من بقي احدى ع�شرة �سنة وقد كانوا يف ال�شمال ..وقد عادت املوجة االولى منهم حني بلغهم ان
مكة قد فتحت ومن اال�سماء العربية كالب وهو ملك يف زمن النبوة كان م�سيحيا متع�صبا وا�سمه غالب.
اما املوجة او ال�سل�سلة الثالثة ،فكانت يف زمن مملكة «عدل» وكانت قبلها حروب طويلة وكثرية ،اما الكتب فقد
()29
كتبت انذاك بلغة اجلعزية.
اما االمري خليف �سعد الدين يف هرر وهو �صابر الدين ،فقد رحل ابنه الى اليمن واح�ضر معه جمموعة من احل�ضارمة
وقد ا�ستمرت �سل�سلة «العدل» يف القرون الو�سطى وانت�شروا يف مناطق عدة ،منها ك�سال يف ال�سودان وقد حكمت عدل
«� »16سنة وقد ا�صبحت هرر فيما بعد امرباطورية عا�صمتها جامبيا يف جوندور ودخلت كلمات كثرية من العربية الى
اللغات االثيوبية املتعددة .وخالل احلروب ال�صليبية يف ال�شرق «حروب الفرجنة» ا�شتد ال�صراع واحلرب على هرر من
ملوك احلب�شة والذين بد�أت الربتغال تدعمهم وقد ار�سل ملحاربتهم ابن كري�ستوفر داجاما مع اربعة جيو�ش وقد قتل
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ق�صر االمري عبداهلل يف هرر

ا�شتهرت هرر باملكتبات و�صيانة كتب
الرتاث وجتليدها

قائدهم كري�ستيوفار ابن فا�سكو دا غاما  ..وكان معه بارود .وقد جنح املهاجمون الربتغاليون
وحلفا�ؤهم يف قتل االمري احمد بن ابراهيم الغازي امللقب «الأ�شول»  ..وقد كان االمام تزوج
من «دبل معربة» بنت االمري حمفوظ وابن اخته تزوجها االمري نوار بن جماهد وهو الذي بنى
�سور هرر وقد حتالف انذاك الهرر والعفار وال�صومال.
وقد جنح الهرر يف قتل ابن دنكل ا�س اي كالود�س وكان االمري نور قد بنى لل�سور خم�سة
ابواب بعدد اركان اال�سالم اخلم�سة وخم�س اوقات لل�صالة ,وقد جاءت ال�سل�سلة الداودية يف
 1667حيث زحفت قبائل االرومو وهي قبائل وثنية وخا�ضوا حروبا �ضد هرر ليتحولوا بعد ذلك
الى م�سلمني ومرابطني يف العامل اال�سالمي وقد كانت الكتب تكتب يف هرر وتوزع على املرابطني
يف بلدان كثرية ويف مايل واملغرب وجبال االطل�س وح�ضرموت.
وا�شتهرت هرر بن�سخ الكتب وجتليدها وتدوينها ,وفيها كتاب يعود الى � 1300سنة واالخر الى
� 700سنة ,الى ان جاء هيال �سيال�سي وقد احرق الكتب يف الثالثينيات ( )1930وقد �سقطت
هرر عام ( )1887يف عهد منليك الثاين وقد كانت من قبل م�ستقلة ,وكانت عا�صمة ال�شرق
االثيوبي وقد اخ�ضعها منليك بثالثني الف جندي ومبدافع كانت معه .
كان االرومو الذين هجموا وهم وثنيون قبل ان يدخلوا اال�سالم قد جاءوا كقرا�صنة وقطاع
طرق ولكنهم ا�سلموا ويومها جاء امل�صريون يدافعون عن هرر وزيلع ,وكانت هناك حروب
وا�سعة �سقط فيها الكثريون مبن فيهم «كرونكل» كاتب منليك والذي �سفك دم الكثريين ,وقد
رحل الهرريون على بعد ( )180كم ,وقد قتلوا قريب منليك ,وجاء االمري عبداهلل بن عفيف
من ال�ساللة الداودية.

�صورة تاريخية ل�شخ�صيات هرر و�سالطينها

ار�سل لهم منليك الثاين طعام ًا ا�سمه طيف واالمري عبداهلل ار�سل له ب�سبا�س وم�سبحة وم�صلى ,وقال له لو
ا�سلمت نعطيك بالدنا ب�سالم ,وقد كان مع الهرر مدفعان هما هالك ومالك ,واحلرب كانت قا�سية وكان مع
االمري عبداهلل الف �شاب طلب منهم ان يتزوجوا حتى ال تنقر�ض �ساللتهم ,وقد ظل منليك ( )5ا�شهر ,وقد كان
عدد �سكان هرر داخل ال�سور ( )35الف ًا تراجعوا بفعل احلرب الى ( )17200فقط ,يف حني كان جي�ش منليك
( )12الف ًا .
وقد عقد منليك الثاين �صلحا مع �ستة من �شيوخ الهرر ,ون�ص االتفاق على عدم التدخل يف �ش�ؤون اهايل هرر
الدينية او يف م�ساجدهم او او�ضاعهم الداخلية ,وان ال مت�س ممتلكاتهم ،وقد ا�شرتط منليك ان يدفعوا له يف كل
�سنة ( )42الف مارتريزا كما كانوا يدفعون للعثمانيني ,ثم جاءت حرب عدوة يف ال�شمال .
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االمام عبد اهلل الهرري

لقد كانت هرر متقدمة يف جتارتها مع الهند وال�صني واندوني�سيا واملغرب ,وكانت ت�صنع مالب�س حتمل ا�سمها
يف كل الدول التي ت�ستورد من هرر ,وكان جتارها ين�شرون اال�سالم بالتجارة ,وقد بلغ عدد امل�ساجد فيها ()99
م�سجدا ,وكانت الن�ساء حمجبات ويلب�سن اال�سود ،وحني جرى اخ�ضاع هرر حتولت بع�ض امل�ساجد الى كنائ�س مثل
م�سجد ر�ؤوف با�شا ,وبعد ذلك عمل االتراك م�سجد اجلمعة (�سيد علي اوا�ش) وقد �سمي ميخائيل بيت كر�سيان
وقد نق�ض منليك االتفاقية .
وقد ظلت الكتابة يف هرر بالعربية حتى عام  ,1938وبعد التدخل الطلياين بد�أ االيطاليون يرممون امل�ساجد
وي�ساعدون من ا�ضطهد من امل�سلمني يف اثيوبيا ,اذ بني ( )51م�سجدا ويف زمن جهاد عمر املختار يف ليبيا ,وقد
ار�سل الطليان الى مكة ( )15الف حاج وبنوا م�سجد ًا يف هرر الى ان وقعت احلرب العاملية الثانية ،وقد اخذ
االجنليز الدور مكان الطليان ,وقد اعطوا الهرريني خيارين اما العي�ش مع االجنليز او مع هيال �سيال�سي ,ولكنهم
اختاروا اال�ستقالل وحتت �شعار (اعط ع�صاك للذي هو ا�ضعف منك  ..ت�أخذ منه متى ت�شاء).
وقد مار�س هيال �سيال�سي القمع وقال ":ان اثيوبيا جزيرة امل�سيحيني ,وال�شعب واالر�ض حق االمرباطور وامللك
حتر�سه ال�سماء ,وان ثلث الرثوة للكني�سة وثلث للعائلة املالكة وثلث لل�سالطني".
ولذ ا�صبح النا�س يف هرر فقراء وا�صبحت البالد يف قب�ضة هيال�سي ال�سي الذي كان يقول «اذا اردت ان اقول
للنهر قف يقف» ,ويف عام ( )1938حتولت الكتابة من العربية وبد�أت باالمهرية وامر بحرق الكتب العربية,
والهرر الذين طالبوا باحلكم الذاتي او اال�ستقالل عملوا حركة �سيا�سية عام ( )1940وار�سلوا وفدا لالمم
املتحدة (ع�صبة االمم) حني كان االجنليز حمتلني م�صر.
لذا ،فان هيال �سيال�سي حب�س كل الهرريني ونفى قيادتهم وعاقب االخرين باجلوع وهرب الكثريون الى م�صر,
وقد اعطاهم الرئي�س عبد النا�صر ( )20منحة للدرا�سة ودر�سوا يف �سوريا وم�صر ,ومنهم االم��ام عبداهلل

الهرري الذي تويف يف لبنان وكانت ال�شافعية املذهب الغالب والطريقة القادرية ,و�أ�صبحت هرر خليط ًا مثل مكة,
وا�صبحت املدينة املقد�سة الرابعة.
انتقلنا بعد ذلك الى مكتب ال�سياحة لنلتقي ال�شيخ ايوب عبداهلل و�س�ألناه :ماذا مييز هرر عن غريها من
املدن؟ فقال :ان الهرريني كانوا على �صلة مع كل ال�شعوب يف جنوب �شرق ا�سيا ,ويقال وهي رواية �ضعيفة ان بالل
احلب�شي من هرر وهذا لي�س �صحيح ًا فلم تكن هرر موجودة �أنذاك ،وقد ولد وعا�ش ل�سبع �سنوات وذهب خادما
الى اليمن ثم الى مكة يف عام الفتح ,وتعلم الهررية ,وتذهب روايات الى ان بالل احلب�شي من (هرر) وهذا لي�س
�صحيح ًا و�إمنا هو اثيوبي ،ومن الهرريني الرئي�س ابراهيم عبود الرئي�س ال�سوداين وقد زار هرر وح�صل على
كتاب مكتوب باليد عمره (� )1000سنة.
والهرريون اعتنقوا اال�سالم يف زمن الر�سول (�صلى اهلل عليه و�سلم) ,وكانوا ج�سرا لن�شر اال�سالم ,ويف هرر
عربنا �شارع « ماكينا هرر �سرتيت « ,و زرنا ق�صر هيال�سي ال�سي وهو موجود يف �سنرت البلد (ال�صرة)« ,ق�صر
ال�صرة» وفيه مكان مولد هيال�سي ال�سي ( ,)1903البوابة فيه بنق�ش هندي ومدير املتحف هو عبداهلل ال�شريف .

89

90

من لم يزر هرر لم يزر اثيوبيا
هرر مدينة يف �شرق �إثيوبيا ،وعا�صمة احدى مقاطعاتها .لقبت مبدينة الأولياء ,تقع على قمة تل ،يف امللحق
ال�شرقي من املرتفعات الإثيوبية حوايل خم�سمائة كيلومرت من �أدي�س �أبابا على ارتفاع �أكرث من  1885مرت ًا,
ا�ستنادا �إلى الأرق��ام ال�صادرة عن اجلهاز املركزي للإح�صاء يف عام  ،2005يقدر �إجمالى عدد �سكان هرر
ب�أكرث من ( )122الف ن�سمة ،منهم ( )60الف ًا من الذكور و ( )62الف ًا من الإناث� ,أهم قبائلها هررغي %7.1
االرمو  %45امهرة  %27وتعد قبيلة هررغي من القبائل العربية حيث يختلط فيها العلويون واهل بيت الر�سول
وقبائل ال�شيباين العربية ومنهم علي حمدون وها�شم بن العبد العزيز وزعيم االحبا�ش يف لبنان عبد اهلل بن وليد
ال�شيبي.
لقرون ،ظلت هرر مركزا جتاريا كبريا ،يربط طرق التجارة مع بقية �إثيوبيا ،ومنطقة القرن الأفريقي برمتها،
ويف �شبه اجلزيرة العربية ،من خالل موانئها ،والعامل اخلارجي� .أدرجت هرر يف قائمة الرتاث العاملي يف عام
 2006من قبل «اليون�سكو» .ووفقا لـ «اليون�سكو» ،ف�إن هرر تعترب رابع مدينة مقد�سة للإ�سالم ،لوجود  82م�سجدا،
ثالثة منها من القرن العا�شر ،و  102من الأ�ضرحة.

التأسيس
ت�أ�س�ست هرر بني القرنني ال�سابع واحلادي ع�شر ،وبرزت كمركز للثقافة الإ�سالمية والدين يف القرن الأفريقي.
وقد كانت جزءا من �سلطنة عدل (كانت يف �أوقات دولة تابعة لإثيوبيا) .القرن ال�ساد�س ع�شر كان الع�صر الذهبي
لهرر ,وازدهرت الثقافة املحلية ،وانتع�شت احلركة ال�شعرية ،كما قام حكامها �أي�ضا ب�ضرب عملة خا�صة بها.
متكنت املدينة من احلفاظ على ا�ستقاللها حتى  ،1875عندما غزتها م�صر .خالل هذه الفرتة ،عا�ش �آرثر
رامبو -ال�شاعر الفرن�سي ال�شهري -يف منزله ال�سابق يف هرر والآن ح ّول املنزل �إلى متحف .بعد مرور ع�شر
�سنوات ،ا�ستعادت هرر ا�ستقاللها ،ولكن هذا مل يدم �سوى عامني حتى  6كانون الثاين  1887عندما وقعت معركة
()30
 Chelenqoالتي �أدت �إلى �إنهيار هرر يف عام  ،1887و�إدماجها يف الإمرباطورية الإثيوبية ،ومقرها يف �شيوا.

هرر والمساجد
تعد مدينة هرر التاريخية يف �إثيوبيا واحدة من �أكرث املراكز الإ�سالمية املقد�سة .لكنها اكت�سبت �شهرة جديدة
م�ؤخرا كواحدة من مراكز انتاج البرية.
وكحال املدن املقد�سة ،متتلئ هرر بالألوان ،فداخل جدران املدينة القدمية مبان باللون الأخ�ضر والأ�صفر
والبنف�سجي .كما ترتدي الن�ساء ف�ساتني وحجاب ًا باللون الوردي ال�صارخ والربتقايل امل�شرق.
وتقع املدينة يف �أق�صى �شرق �إثيوبيا ،بطريق ميتد منها باجتاه الأرا�ضي ال�صومالية.
وقاد القائد امل�سلم �أحمد الأ�شول حمالت �شر�سة من هذه املدينة يف القرن ال�ساد�س ع�شر.
ويف �شوارع املدينة ال�ضيقة جتد ماعز ًا ورجا ًال كبار ًا يف ال�سن �أنهكهم م�ضغ القات ،و�صبي ًا يتبادل ركل الكرة
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م�سجد هرر ال�شهري و�سط املدينة

ون�ساء يبعن �شيئا ولو قليال مما جمعن من خ�ضار او فواكه ,واخريات يقمن ببيع القما�ش الهرري او مالب�س
تقليدية وطفالت منقبات ال ينظرن الى العابرين .
وبالقرب من امليدان الرئي�سي ،يجل�س اخلياطون �أمام حمالت الأقم�شة ،جاهزين للقيام بعملهم بن�شاط ,وقد
�سمي ال�شارع املمتد الذي ي�صطف اخلياطون على جانبيه مباكينات اخلياطة وا�صواتها با�سم (�صوت املاكينات)
حيث كان �أحد اخلياطني الذي يقوم ببع�ض �أعمال احلياكة ،ي�سرتجع �أ�صوله اليونانية ومن�ش�أ ماكينة احلياكة،
ويقول �إنها هدية ت�ساوي الآالف بالعملة املحلية.

عالمة مميزة بالمدينة

متحف لالدوات وال�صناعات التقليدية واليدوية

قال مرافقي ان امل�ساجد من جانب وم�صنع اجلعة والبرية وهو ما تعرف به املدينة �أكرث من اي �شيء اخر من
جانب �آخر ,وعلى مدار ثالثة عقود �أ�صبحت البرية الهررية مميزة ،وحتمل زجاجاتها عالمات بها �صور بوابات
املدينة القدمية.
ويف القرب من ق�صر هيال �سيال�سي خ�ص�ص منزل هرري منوذجي ت�شرف عليه وزارة ال�سياحة ويحوي مقتنيات
املنزل النموذجي الهرري من مفار�ش وادوات طهي ومالب�س وو�سائد وقناديل و�صور ,وكلها زاهية االلوان ي�ستطيع
()31
الزائر ان يدخله وان يلتقط فيه ال�صور وان يالحظ كيفية تق�سيم البيت الهرري من الداخل .
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هرر ..مدينة العلم والعلماء
االمري عبداهلل بن علي

تعترب مدينة هرر الإثيوبية من �أهم معاقل الثقافة الإ�سالمية يف �شرق افريقيا ،وهي الآن والية �ضمن
اجلزء ال�شرقي من دولة �إثيوبيا ،يف �إقليم �أروميا ،الذي تدين غالبية �أهله بالإ�سالم.
وكانت هرر �إمارة �ضمن الإم��ارات الإ�سالمية يف �شرق افريقيا ،وترجح امل�صادر �أن تاريخ �إن�شائها
يرجع للقرن ال�سابع امليالدي ،عندما هاجرت �إليها جمموعات عربية من ح�ضرموت ،واحتلت موقع ًا
ثقافي ًا وعلمي ًا مهم ًا منذ ذلك التاريخ ،حيث دخلها التجار والدعاة والعلماء امل�سلمون ،من اليمن وم�صر،
كما دخلها الأتراك ،يف عهد اخلالفة العثمانية.
ومن هرر انت�شر تعليم القر�آن الكرمي وعلومه ،وحلقات تعليم العلم ال�شرعي ،وانتظمت فيها حركة
بناء امل�ساجد يف �أماكن خمتلفة ،ومنها انت�شرت احل�ضارة الإ�سالمية ،والعالقات التجارية واالقت�صادية
واالجتماعية مع جريانها.
ولهذا ال�سببَّ ،
جتذرت يف نفو�س وقلوب ال�شعب الهرري الرتبية الإ�سالمية والأخالق الفا�ضلة ،من
�إكرام لل�ضيف ،وحب للعلماء وطالب العلم ال�شرعي ،وتعاطف مع امل�ساكني والفقراء ،وتعاون فيما بينهم
على تربية �أبنائهم تربية �إ�سالمية ،وتعليمهم يف اخلالوي واملدار�س الإ�سالمية قبل كل �شيء.
ولهذا ا�شتهرت والية هرر ب�أنها مهد العلماء وطالب العلم ال�شرعي منذ القدم ،ومل يزل ذلك الأمر
حتى الآن ،بل يزداد يوما بعد يوم.

ومن زار �إثيوبيا ومل مير على والية هرر وعلمائها ،ك�أنه مل يزر �إثيوبيا ،وذلك لغياب التاريخ عنه ،وعدم ر�ؤيته
علماء هرر وجمال�سهم التي ينت�شر منها العلم ،لأجل تبليغ ر�سالة الإ�سالم الى الأمة كافة ،داخل وخارج البالد.
ويف هذا ال�صدد نذكر علماء هرر الذين ما زالوا عاكفني على تعليم النا�س اخلري ،ون�شر العلم ال�شرعي،
يبذلون يف �سبيل ذلك جهدهم� ،أوقا تهم ،متوكلني على اهلل فقط ،ولقد تخ َّرج من جمال�سهم علماء ُكرث� ،صارت
لهم مكانة ،يف خمتلف واليات �إثيوبيا ،خا�صة يف والية «بايل» ووالية «�أرو�سي» اللتني �أ�صبحتا مثل والية هرر
يف املكانة العلمية ،وذلك بجهد ه�ؤالء التالميذ الذين رجعوا من هرر �إلى والياتهم ين�شرون العلم ،ويخرجون
()32
العلماء ،حتى امتلأت هاتان الواليتان بالعلماء يف خمتلف التخ�ص�صات.
وهذا بالإ�ضافة �إلى واليات �أخرى انتقل �إليها علم هرر ،مثل والية «ج ّما» ،ووالية «�شوا» ،ووالية «�إلو ّبابورا»،
ووالية «ولغا».
ونذكر هنا �أ�سماء بع�ض العلماء ،راجني من اهلل تعالى �أن ينتفع بذلك طالب العلم:
 -1ال�شيخ مو�سى �آدم حمربو ،ومق ّره يف منطقة «دري طيارة» يف حي «�سوقا».
 -2ال�شيخ مو�سى ،ومق ّره يف منطقة «دري طيارة».
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 -3ال�شيخ �آدم توال ،ومق ّره يف منطقة «�أَ َوداي» وهو متخ�ص�ص يف علوم احلديث وتف�سري القر�آن الكرمي ونحوي
وهو �أي�ضا عامل العالمة منذ زمان طويل.
 -4ال�شيخ مو�سى �س�ؤالة وهو متخ�ص�ص يف علوم احلديث.
 -5ال�شيخ عبد اللطيف ،ومق ّره يف منطقة «�أروميا» وهو متخ�ص�ص يف علوم احلديث والفنون الفقهية.
 –6ال�شيخ �أحمد وتر ،ومق ّره يف قرية ا�سمها «قر�سا» وهو متخ�ص�ص يف احلديث وتف�سري القر�آن الكرمي واللغة
العربية ،والفنون الفقهية ب�أنواعها ،وهو �أي�ضا من املحدثني ،وتخرج من جمل�سه علماء كثريون ،ويف جمل�سة
يزداد طالب العلم يوما بعد يوم ،و�أ�صبح مقره ،منطقة تاريخية وجزء ًا من تراث العلم ال�شرعي ،واحل�ضارة
الإ�سالمية ،ومن ذهب الى والية هرر فال بد �أن مير على هذا العامل وجمل�سه.

العلماء من والية غرب هرر

يف هرر اقدم ن�سخ القران التي ما زالت موجودة

 ال�شيخ حممد زبور ،وهو م�ستقر يف منطقة «هربو» قريب جدا من مدينة «غلم�سو» ،وهو متخ�ص�ص يف علوماحلديث وتف�سري القر�آن الكرمي.
 ال�شيخ قامو�سي ،وهو �أي�ض ًا من علماء منطقة «هربو» ،يف قرية ا�سمها «جفي �أناين» ،وم�شتهر بتدري�س علوماحلديث ،وهو �أي�ضا عامل معا�صر ،وقد خلف ال�شيخ �آدم جفي �أناين ،الذي نذر نف�سه لتعليم طلبة العلم ،ملدة
طويلة ،ولقد تخرج من جمل�سه علماء كرث.
 ال�شيخ ح�سن الرتمذي ،ومقر منطقة «خرفا جلي» ،غرب مدينة «جرو» وهو متخ�ص�ص ب�أحكام احلديث. ال�شيخ عبد الرحمن يابدو ،وم�ستقره يف منطقة يابدو غنبيال ،غرب مدينة جرو وهو م�شهور بعلوم اللغة،ب�أنواعها ،وي�أتي �إليه طالب العلم من �أماكن خمتلفة ،لي�أخذوا عنه علوم النحو وال�صرف ،وغريها من علوم
اللغة ،ولقد تخرج يف جمل�سه كثري من العلماء امل�شتهرين بعلم النحو.
 ال�شيخ مو�سى حو�سي ،ومقره بالقرب من مدينة «معي�سو» وهو م�شهور ب�أحكام احلديث والتف�سري القر�آنالكرمي ،تخرج من جمل�سه عدد من العلماء.
وتعترب هرر من مراكز احلياة اال�سالمية يف اثيوبيا .
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كهف صوفي عمر ..تكوين طبيعي ومزار ديني
يعترب كهف �صويف عمر من اطول الكهوف يف اثيوبيا الذي يقع يف اقليم اروميا يف منطقة بايل جنوب �شرق
اثيوبيا ويبلغ طوله حوايل خم�سة ع�شر كيلومرت ًا ويعترب من اطول الكهوف االفريقية ح�سب العديد من الدرا�سات
واملقارنات التي عقدت ومير عربه مياه نهر وابي �شبلي الذي ي�صل حتى احلدود ال�صومالية ويجف قبل الدخول
الى دولة ال�صومال املجاورة ومتر بداخل الكهف العديد من املمرات املائية التي ت�شكل حلقات من املجاري املائية
و�شبكة انهار داخلية وتوجد اعمدة نحتت بفعل العوامل الطبيعية وجريان املياه داخل الكهف مما ادى لتكوين
اعمدة واقفة يف اوا�سط الكهف وهنالك مدخل ي�سمى ايو اكو يف الكهف .

مسمى الكهف
ا�سم �صويف عمر يقال انه ا�سم لرجل م�سلم متدين كان يعي�ش يف هذه املنطقة وكانت له ابنة ت�سمى «ايو» وكانت
لل�شيخ عمر مكانة كبرية لدى �سكان هذه املنطقة وظل الكهف لفرتة طويلة مركزا دينيا مقد�سا يقوم النا�س
بزيارتة طوال العام وخا�صة امل�سلمني من �سكان اروميا ،وقد اكت�شف كهف �صويف عندما �سجل امل�ستك�شف ارثر
دونالد�سون زيارته االولى للكهف يف العام 1895م واي�ضا كانت هنالك حماولة لاليطاليني للو�صول �إلى املنطقة
يف العام 1913م ،لكن ح�سب بع�ض امل�صادر املحلية فان الكهف يعرفه �سكان املنطقة قبل ذلك بكثري ولكن مل
يكتب عنه �شيء يذكر ويف العام 1934م اجرى هرني برويل حماوالت ا�ستك�شاف اثرية يف املنطقة ويقال انه قبل
جميء االوروبيني هنالك من عرب هذا الكهف من املواطنني .وان االوروبيني مل يعربوه بل زاروه من اخلارج .
الغريب يف االمر رغم ان العديد من امل�ستك�شفني حاولوا التعرف على الكهف اال ان ا�سمه مل يتغري بل ظل ا�سما
()33
اثيوبيا الحد �سكان املنطقة يف املا�ضي .

احدى بوابات كهف �صويف عمر الطبيعية

مكونات الكهف
يتكون الكهف من �شبكة من الكهوف املمتدة للداخل ومتتد من الغرب الى ال�شرق ومن اجلنوب الى الغرب يف
م�ساحة طويلة وهي عبارة عن كهوف متوا�صلة ومرتابطة مع بع�ضها ويوجد بالكهف اثنان واربعون مدخال ،اربعة
منها فقط ي�ستطيع ان ي�ستخدمها ال�شخ�ص الذي يعربه الكهف من املعامل الطبيعية الغريبة والنادرة يف منطقة
ال�شرق االفريقي.
وتوجد بداخله حوايل  35غرفة و�صاالت كبرية وممرات ومعابر متعددة ومنها ما يعترب ممرا لقاعات اخرى
ومنها ما يعترب مغلق ًا وهنالك مناطق ك�أنها نحتت القامة �شخ�ص فيها وكذلك توجد ا�شكال �سالمل وم�صاعد يف
()34
كل االجتاهات واعداد كبرية من االعمدة التي تعطي �شكل منحوتات.
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مزارات دينية
توجد بالقرب من الكهف وبداخله ،م��زارات دينية اعتاد االهايل
وخا�صة م�سلمي املنطقة على زيارتها ،اعتقادا منهم ان هذا املكان كان
فيه �شيوخ لهم كرامات دينية وكانوا ي�سكنون يف هذه املنطقة ولهذا
جتد العديد من امل�سلمني يقومون بزيارة هذه املواقع خالل املنا�سبات
املختلفة .

كهف المياه
ميتلئ الكهف يف موا�سم الفي�ضانات باملياه حتى اع�لاه وي�صعب
دخوله يف فرتات حمددة من مو�سم االمطار اال يف مناطق حمددة فقط
والتي تعترب جافة وارتفاع من�سوب املياه قد ي�صل احيانا حتى �أعاله،
وهنالك عالمات وخطوط من الطني مر�سومة على جدرانه واالعمدة
تو�ضح ارتفاع منا�سيب املياه يف اوقات خمتلفة وهي عبارة عن قيا�سات
طبيعية الرتفاع من�سوب املياه داخله ،وال جتف مياهه نهائيا بل تقل
فقط ولكن �سريانها ،ي�ستمر طوال العام .

الكهف من الداخل

لوحة جمالية داخل الكهف

كهف �صويف عمر حيث تغمره املياه من الداخل

يعترب كهف �صويف عمر من االثار اال�سالمية الفريدة يف اثيوبيا وت�سعى وزارة ال�سياحة االثيوبية الى ت�ضمينه
يف قائمة االثار العاملية لـ «اليون�سكو» ،وفيه ا�شكال جمالية خا�صة عند ال�صباح ومتر عربه ا�شعة ال�شم�س وعند
امل�ساء ودخول ال�ضوء مبمراته الداخلية ،ال�شيء الذي يعطي ا�شكا ًال والوانا جميلة قد ت�سحر ناظريها وهنالك
بع�ض االلوان التي تنعك�س من املاء خالل انت�شار ال�ضوء فتعطي ا�ضاءات خمتلفة والوانا رائعة لناظريها .

101

جيما

جيما مدينة ال�سياحة واجلمال
بيوت من جيما من الطني واخل�شب و�سقوفها من الق�ش

ميدان يف جيما جيما � ..شهرة القهوة فاقت اي انتاج اخر
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ال�سلطان ابا جفار يف متحفه

مدينة جيما
أبا جفار سلطان جما  ..صاحب الوقف في مكة
مل اكن ادرك اهمية مدينة جيما الى ان زرتها ووقفت على �ضريح اعظم ملوكها ممن كان له ف�ضل ت�أ�سي�سها
وحكمها وبناء م�سجدها ,وكذلك الق�صر الذي بناه ليقيم فيه .
�إنه ال�سلطان �أبا جفار (بالعربية ابو جعفر) ,وقد كان طويال يبلغ اكرث من مرتين ,وكان عري�ض املنكبني،
اذ يزيد عر�ض كتفيه على مرت ,وكان ال ي�ستطيع فتح نافذة غرفته يف ق�صره (وهي عالية) اال هو ,و�إال ا�ضطر
()35
االخرون الى ال�صعود على �شيء اخر ليتمكنوا من ذلك.
ولفرط طوله ،فان �سلطان زجنبار «دار ال�سالم» ال�سلطان خالد بن برغ�ش كان اهدى ابا جفار �سريرا
حديثا لنومه ,لكنه اعتذر بلطف وكتب له ر�سالة بخط يده ر�أيتها يف متحف املدينة الذي يحوي مقتنيات ابا
جفار من مالب�س وخزائن وادوات طعام و�شراب وحرب ,بدون ان يقول ل�صاحب الهدية ان ال�سرير اق�صر من

�سرير ابا جفار و حجمه الكبري

من مقتنيات ال�سلطان �أبا جفار مكان و�ضع مالب�سه

قامته ،لكنه ر ّد عليه ردا لطيفا .ر�أيت غرف نوم ن�ساء ابا جفار الثالث اللواتي كن ي�صلني خلفه كل من غرفتها,
وقد تركت الباب مفتوحا ,كما ان ردهة الق�صر خ�ص�صت ملعر�ض يتبارى فيه املهرة من ال�صناعيني والفنيني
ليعر�ضوا منتجاتهم من املعادن املختلفة واخل�شب واالثاث وامل�سامري التي كانت تو�ضع يف ق�صره .
وبعد رحيله ،ا�ستولى الطليان على الق�صر واقاموا فيه مولدا كهربائيا ر�أيته ما زال قائما امام الق�صر الذي
اقيم يف مدخله م�سجد ما زال حرا�س ق�صره وزواره والقادمون الى املوقع واملقربة ي�صلون فيه و ُيرفع فيه االذان.
�شهرة «ابا جفار» كانت تطبق �آفاق االمارات ال�سلطانية وكذلك امرباطورية احلب�شة يف عهد منليك الثاين
الذي كان يرا�سله «�أبا جفار» ويدفع له �ضرائب ومكو�س ًا عن طريق املقاي�ضة ,فقد كانت جما تدفع ما عليها
من قيمة �ضرائب بالع�سل ,وكان ابا جفار حري�ص ًا على تعليم اهله وعائلته القر�آن واحلديث والفقه ,وقد اقيم
()36
�ضريحه الى جانب �ضريح ابنته وابنه وم�ساعديه من املقربني اليه ممن دفنوا الى جواره.
وحتى �ساعي او م�س�ؤول الربيد يف �سلطنته التي نالت �شهرة وا�سعة و�سط اثيوبيا قبل ان يحطمها الطليان يف
غزوهم الذي �ساندهم فيه خ�صوم ابا جفار كان قد دفن الى جواره .
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"�صندوق" تو�ضع فيه املالب�س و�ضيق الباب حتى يحتفظ برائحة العطر والبخور

مدينة جيما احلالية التي ازدهرت واخذت منطا من البناء والت�أثري االيطايل اكرث من اي مدن اثيوبية اخرى,
كان الطليان قد اقاموا فيها مراكز للرتفية ,حيث اقيمت يف زمنهم مراق�ص وقاعات مو�سيقى وكازينو وا�سواق
وفرية ,وعلى بعد اكرث من خم�سة ع�شر كيلومرتا اقام ابا جفار ق�صره على مرتفع ح�صني يطل على املدينة
الراب�ضة يف �سهل ومل يكن الو�صول اليه �سهال ,اذ كان ي�صله عن طريق اخليل ,وقد جلب املاء لق�صره عرب جمار
من اجلبل على بعد حوايل كيلومرتين لي�سد حاجة الق�صر ثم يرتك املاء ين�ساب بعد ذلك.
ما زال ق�صر «ابا جفار» يزار وما زال يف قائمة االثار املهمة يف اثيوبيا ,وما زالت �صوره وخزائن مالب�سه
و�سريره وبع�ض مقتنياته التي مل تنقل الى املتحف يف مدينة جما موجودة حتى االن ,وقد زرتها واطلعت عليها
كما زرت املتحف الغني باملقتنيات الذي امتدت حمتوياته لتغطي فرتة حكم ابا جفار وما بعدها ,حتى مقتنيات
()37
اخرى اثيوبية عديدة.
قال يل الدليل ال�سياحي «ان ال�سلطان ابا جفار كان يكرم �ضيوفه ويخ�ص�ص للمهمني منهم خيال وجواري،
فما كان يزوره احد حتى يهديه جارية او بغلة يركبها ,وكان يجمع حوله العلماء وقيل ان عددهم بلغ االربعني».

م�شهد امامي من منزل ابا جفار التاريخي املتبقي

�أما امل�سجد الذي بناه قريب ًا من �ضريحه فقد ا�سماه م�سجد االربعني ,وهو يق�صد به االربعني عاملا الذين كانوا
يف ق�صره يلقون الدرو�س ويعلمون النا�س التالوة والفقه .
عرفت باملعاينة �سماحة اهل جما وكرمهم و اريحيتهم يف ا�ستقبال �ضيوفهم ,و�س�ألت عن �سبب كرثة املظاهر
اال�سالمية؛ فقال يل الدليل ان ال�سلطان العظيم ابا جفار الذي حكم منطقة جما يف اوائل القرن التا�سع ع�شر
امليالدي وعندما دخل يف معاهدة مع منليك الثاين جتنيب ًا لبلده من الدخول يف احلرب وخرابها ا�شرتط عليه ا ّال
تبنى اية كني�سة وال يدخلها اي م�سيحي ليعي�ش او يدفن بها ,غري ان ذلك انتهى بوفاته ,وقد انتقل الى ربه قبل
احتالل الطليان مدينته ب�سنتني.
عندما تولى ابن �أبا جفار الأكرب (�أبا دوال) العر�ش من بعده وكان عاملا زاهدا تقيا وورعا ،ومل يكن له باحلكم،
�أناب ابنه �أبا جوير – حفيد �أبا جفار  -وكان �شجاعا ذكيا واملعيا و�شاعرا ف�صيحا ،وللأ�سف بعد رحيل االيطاليني
من احلب�شة انق�ض عليه هيال�سي ال�سي وغ�صبه احلكم ومل يلتزم باتفاق منليك الثاين مع �أبا جفار ،ووقتما
ح�صل انقالب منغي�ستو هيال مريام يف عام  1974م غادر هذا احلفيد مملكته ،وح�صل على اللجوء ال�سيا�سي
وعا�ش يف مكة املكرمة مع جمموعة من �أتباعه و�أفراد �أ�سرته – �أباريا  -و�أدركه كثريون من م�سلمي احلب�شة �إلى
�أن تويف بها ،فيما عادت �أ�سرته من اململكة العربية ال�سعودية يف عام (1411هـ1990 /م) �إلى �أوطانهم بعد
�سقوط النظام ال�شيوعي وقيام احلكومة الدميقراطية احلالية.

107

108

املقربة  ..حيث �ضريح ابا جفار وعديد من افراد عائلته

�سجل تاريخ �أ�سرة �أبا جفار ومناقبهم كثرية ومذكورة ومكتوبة بلغة �أمهرية و�أخرى �أجنبية ,ف�أبا جفار هو ابن
�أباغمول ويعني – الفر�س – ملك مملكة جما� ,إذ حكم مملكة جما ,وكلما جل�س على كر�سي احلكم يف ال�صباح
كان �شعاره «برئت عن كل دين غري دين الإ�سالم ,وكل ملك يزول وملك اهلل ال يزول» ,ب�إ�شارة من وزيره وم�ساعده
�أبادكو �أبابلو دخل اتفاقية عهد مع االمرباطور منيلك الثاين املت�ضمنة عدم التحر�ش و�إ�شعال احلرب بينهم .
وبعد انتقال �أبا غمول �إلى رحمة اهلل تعالى تولى ابنه �أبا جفار مقاليد احلكم ,وكان ذا هيبة �شجاعا ومقداما
ورعا يحب العلماء ويكرمهم وال يجل�س يف حكمه �إال وبجانبه عامل ي�ست�شريه ,حري�صا كل احلر�ص على الأمور
الدينية مهتما ومنكبا على منافع وم�صالح رعيته ,و�أبرز مزيته عن �سائر مماليك الإ�سالمية ال�سبعة التي �سطرها
التاريخ له �إقامته وقف ًا حلجاج �إثيوبيا يف مكة املكرمة وما زال الوقف �شاخما يف العتيبية بعد تو�سعة احلرم املكي
يف عمارة مكونة من خم�سة طوابق يتم �إدارتها من قبل جلنة من الإثيوبيني الأروميني برئا�سة حفيده �أبابيا
�أباجوير .
ثم انتقل احلكم �إلى حفيده �أبا جوير بدال عن والده �أبا دوال ملا كان يتمتع به من ال�شجاعة والعلم والثقافة,
حيث كان بارعا يف الر�أي ملما بلغات عديدة من �أبرزها العربية ف�صيحا طليقا بل حتى لديه م�ؤلفات بها ,وقيل
�أنه تزوج من امر�أة �سورية رزق منها ابنه �أبابيا ,ويقيم حاليا يف الواليات املتحدة الأمريكية .

أديس أبابا

منظر من اجلو ملدينة ادي�س البابا بكامريا امل�ؤلف

�أدي�س �أبابا عا�صمة جمهورية اثيوبيا الفدرالية الدميوقراطية اجلديدة .وهي عبارة عن مدينة والية� .أدي�س
�أبابا ( )Addis Abebaحا�ضرة �إثيوبيا .وتقع يف و�سط البالد على خط عر�ض  9درجات �شما ًال وخط طول 38
درجة و  50دقيقة �شرق ًا ،على جبل �أبي�سنك 2420م فوق �سطح البحر .حيث حتميها ال�سال�سل اجلبلية العالية من
()38
التيارات الهوائية ال�شمالية والغربية ،ولذلك تتمتع مبناخ معتدل.
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ميدان اال�سد يف العا�صمة ادي�س ابابا
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االمرباطور منيليك الثاين ..

تاريخها

زوجة منليك الثاين زاديتو (تاين تو)

�أ�س�سها الإمرباطور الإثيوبي مينيليك الثاين يف عام  ،1885يف عام  1885وقد �ساعدت زوجته “تاي تو” يف االختيار
واطلق عليها ا�سم فن فني (الوردة اجلديدة) و�أ�صبحت عا�صمة البالد منذ 1893م . ،وجعلها الإمرباطور هيال
�سيال�سي الأول مركز ًا حلكومته.
ولأهميتها الإقليمية �أقامت الأمم املتحدة فيها مركز ًا اقت�صادي ًا واجتماعي ًا يف عام  1958لدرا�سة الظروف
االقت�صادية وال�سكانية يف القارة االفريقية .و�أ�صبحت �أدي�س �أبابا تتمتع ب�أهمية �سيا�سية دولية منذ عام ،1963
حيث جرى فيها �أول لقاء لر�ؤ�ساء حكومات الدول االفريقية الذي متخ�ض عن ت�شكيل منظمة الوحدة االفريقية
ومركزها الدائم يف العا�صمة الإثيوبية .ومنذ عام  1974تطورت �أدي�س �أبابا تطور ًا �سريع ًا يف املجاالت االقت�صادية
واالجتماعية.

النمو السكاني والعمراني في أديس أبابا
�أدي�س �أبابا كربى املدن يف �إثيوبيا ويف �شرقي القارة االفريقية ،يعي�ش فيها �أكرث من مليون ون�صف املليون
ن�سمة (� )1984أو  ٪4.5من �سكان البالد ،وت�ضم �أكرث من ثلث �سكان املدن الإثيوبية ،وتتفوق على املدينة الثانية
حينذاك �أ�سمرة ب�أربع مرات ،وقد زاد عدد �سكانها بني عامي 1965و  1984من ن�صف مليون �إلى مليون ون�صف
املليون ن�سمة و�إلى  2.209.000ن�سمة يف عام  ،1995نتيجة الهجرة الريفية والزيادة الطبيعية التي بلغت 25
بالألف (بلغت ن�سبة الوالدات  50بالألف والوفيات  25بالألف) .وترتفع الكثافة العامة �إلى �أكرث من  5000ن�سمة/
كم 2وتنخف�ض يف �ضواحيها �إلى ما دون  100ن�سمة/كم.2
ترتفع ن�سبة الأطفال (�أقل من � 14سنة) يف العا�صمة �إلى �أكرث من  ٪40بينما تبلغ ن�سبة الذين �سنهم بني 15
و� 64سنة نحو .٪56
وتتفوق ن�سبة الإناث على الذكور يف العا�صمة ويف معظم املدن الإثيوبية ب�سبب عمل معظم الذكور يف الأقاليم
واملناطق الزراعية والرعوية وتنقلهم بح�سب املوا�سم الزراعية.
ينتمي معظم �سكان العا�صمة �إلى القومية الأمهرية (�أكرث من � ،)٪50إلى جانب �أقليات من العرب والهنود
وغريهم من الأجانب من افريقيني و�آ�سيويني و�أوروبيني .ويدين نحو ن�صف ال�سكان بالديانة الإ�سالمية ونحو
 ٪40بالديانة امل�سيحية.
جتمع �أدي�س �أبابا ما بني وجهي العمران االفريقي التقليدي القدمي والأوروبي احلديث .وقد زالت معظم املباين
الأثرية القدمية يف �أثناء االحتالل الإيطايل ،وحافظت الدولة على بع�ضها الآخر .وتنت�شر الأبنية القدمية انت�شار ًا
ع�شوائي ًا مبعرث ًا على م�ساحة 250كم ،2ويت�ألف معظمها من طوابق �أر�ضية مبنية من الطني واحلجارة ويغلب

113

114

متثال ا�سد ادي�س ابابا و�سط العا�صمة

عليها اللون الأبي�ض .وبد�أ العمران من النمط الأوروبي املتعدد الطوابق واملبني من الإ�سمنت امل�سلح واحلجارة
منذ نهاية اخلم�سينيات ،منها مبنى اللجنة االقت�صادية للقارة االفريقية.
وت�شتهر العا�صمة ب�ساحاتها الوا�سعة وحدائقها اخل�ضراء اجلميلة .منها �ساحة �أدوا (�ساحة الن�صر :وكانت
ت�سمى �ساحة هيال �سيال�سي) التي تقع على �أطرافها مباين املتاحف الوطنية والبنوك املحلية والأجنبية وق�صر
الإمرباطور التاريخي والربملان الإثيوبي .ومن �أهم �شوارعها احلديثة �شارع امللك كريكي ،حيث توجد املن�ش�آت
العمرانية احلديثة ل��وزارة اخلارجية واملالية وكليات اجلامعة ،ومن �أجمل متاثيلها امل�شهورة متثال مارتي�س
()39
(ل�شهداء اال�ستقالل) الذي �أقيم يف �ساحة �أكاتيت عام .1939

الجغرافيا والديموغرافيا
في أديس أبابا

م�شهد ل�سوق اثيوبية

يبلغ عدد �سكان �أدي�س ابابا حوايل  4ماليني ن�سمة ،يتكونون من  80جمموعة عرقية يتكلمون  80لغة ،ويغلب
()40
عليها الديانتان الإ�سالمية وامل�سيحية .مت �إن�شا�ؤها �سنة  ،1886وهي ترتفع  2500مرت عن �سطح البحر.
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من اال�سواق ال�شعبية

اقتصاد أديس أبابا
تتمتع املدينة ب�أهمية �سيا�سية واقت�صادية وعلمية وثقافية و�إدارية للقارة االفريقية عامة ولإثيوبيا خا�صة ال
�سيما لإقليم �شوا .فهي مركز للمنظمات الإقليمية والدولية والبعثات الدبلوما�سية واحلكومة الإثيوبية .كما تعد
�أدي�س �أبابا �أهم مركز اقت�صادي و�صناعي يف البالد� ،إذ ت�ضم �أكرث من ن�صف ال�صناعات التحويلية والغذائية
واخلفيفة ،كما �أقامت احلكومة فيها �أهم ال�صناعات احلديثة ك�صناعة احلديد وال�صلب يف �أكاكي �إحدى �ضواحي
العا�صمة ،و�صناعة الإ�سمنت ،ومعملني لتجميع �صناعة اجلرارات الزراعية وال�سيارات ومعم ًال ل�صنع �إطارات
ال�سيارات.
ولقد تطورت فيها �صناعة اجللود والأحذية يف ال�سنوات الأخرية ،فبلغ �إنتاجها �أكرث من � 300ألف زوج من
الأحذية منذ عام  ،1984ومنت �صناعة الكون�سروة وتعليب اللحوم و�صناعة ع�صر الزيوت ومطاحن احلبوب
وامل�شروبات الكحولية .وت�شتهر العا�صمة بال�صناعات اليدوية التقليدية الن�سيجية واخل�شبية واجللدية واملعدنية
()41
والفخارية.

هيال �سيال�سي ظل حليفا الكني�سة

مركز الحكومة االتحادية
عقد م�ؤمتر القمة االفريقي الأول يف مدينة �أدي�س �أبابا يف �شهر �أيار  .1963يوم � 26أيار كان يوم عيد الفريقيا
التي توحدت من خالل منظمة الوحدة االفريقية واعالن امليثاق .جمال عبدالنا�صر كان جنم «امل�ؤمتر» مع
()41
االمرباطور هيال �سيال�سي و�أحمد بن بيلال وابراهيم عبود ونكروما واحلبيب بورقيبة.

هيال �سيال�سي وعبد النا�صر
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فندق ال�شرياتون يف �أدي�س ابابا

معالم المدينة
فندق �شرياتون �أدي�س �أبابا.
متحف كني�سة الثالوث القدو�س (�سيال�سي).
متحف جامعة �أدي�س �أبابا.
متحف علم احليوان.

مدخل جامعة ادي�س ابابا

التعليم والثقافة
جامعة أديس أبابا
وت�ضم �أدي�س �أبابا �أكرب املراكز العلمية والثقافية يف البالد .فقد �أُ�س�س فيها �أول معهد للدرا�سات العليا يف عام
 1955حتول فيما بعد �إلى اجلامعة الإثيوبية (� 12ألف طالب يف عام  ،)1985وت�ضم خمتلف الكليات العلمية
والإن�سانية .وفيها معاهد للأبحاث العلمية والتاريخية واالقت�صادية وال�سيا�سية.
كما ت�ضم �أكرث من خم�سة ع�شر معهد ًا وم�شفى طبي ًا� ،إ�ضافة �إلى املراكز ال�صحية الدولية واملراكز ال�صحية
للأمرا�ض املختلفة املنت�شرة يف املناطق املدارية ،وكذلك ت�ضم العا�صمة �أكرب مكتبات �إثيوبية وفيها خم�س دور
لل�سينما وامل�سرح .واجلدير بالذكر ان اجلامعة افتتحت ق�سم اللغة العربية منذ �سبع �سنوات ويخرج طلبه على
()43
م�ستوى البكالوريو�س.
ي�صدر يف العا�صمة عدد من اجلرائد واملجالت باللغتني الأمهرية والإنكليزية ،وفيها حمطتان للإذاعة والتلفزيون.

النقل والمواصالت في العاصمة
و ُتعد �أدي�س �أبابا عقدة موا�صالت برية تنطلق منها طرق معبدة باجتاه املدن الرئي�سية والدول املجاورة ،منها
طريق �أ�سمرة � -أدي�س �أبابا ،وطريق ع�صب � -أدي�س �أبابا حتى احلدود الكينية جنوب ًا .ويعد اخلط احلديدي
جيبوتي � -أدي�س �أبابا �أهم اخلطوط احلديدية يف البالد و�أطولها وهو ي�صل املراكز الزراعية وال�صناعية
والإنتاجية مبيناء الت�صدير جيبوتي على خليج عدن .كما ترتبط العا�صمة بخطوط جوية دولية وداخلية ت�صلها
ب�أربعني مركز ًا داخلي ًا ومع  28مدينة دولية.
�أما اخلدمات العامة ،فما زالت تتطور خا�صة يف جمال توفري املياه النقية والكهرباء وال�صرف ال�صحي وغريها
من اخلدمات.
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جبال سيمين

جبال �سيمني او جبال ال�شمال يف اله�ضبة االثيوبية وهي االعلى

لي�س بامكانك ان تراها اال باحدى الو�سائل ,فان كنت بعيدا عن اثيوبيا او خارجها فيمكن م�شاهدتها بال�صور
او من خالل افالم ال�سينما التي اعتمدتها كمناظر خارقة للت�صوير ,واذا ما اتيح لك زيارة اثيوبيا فان امل�شاهدة
قد تتحقق من بعد ان تراها من خالل نوافذ الطائرة يف الطريق الى جندور او التحليق فوق بحرية تانا او ان
تهبط اليها وهي ال�صاعدة الرتفاع اكرث من 4500م عن �سطح البحر.
واختيار الذهاب اليها باالقدام ال يراود اال امل�ستك�شفني واملغامرين والذين لديهم قدرة وجلد على الو�صول
اليها والوقوف يف متنزهاتها التي بنيت ال�ستقبال ال�سياح والزوار واملغامرين ,حتى اذا حطت بك الرحال و�سط
جبال ارتفعت فوق الغيوم وتدفقت فيها ال�شالالت واملياه التي كونت بحرية تانا فانك �سرتى عجائب الطبيعة
()44
وحيواناتها و�ست�شعر انك يف عامل قد ال ي�شبهه عامل اخر يف اي بقعة من بقاع االر�ض .

هذه اجلبال العالية كتل ممتدة وجزء من اله�ضبة االفريقية ,فاملرتفعات االثيوبية ب�شكل عام وعرة متتد عرب
اثيوبيا واريترييا حتى �شمال ال�صومال يف القرن االفريقي ,وت�شكل اكرب منطقة متوا�صلة من املرتفعات يف القارة
كلها اّال انها متثل منبع النيل االزرق �شريان احلياة يف تلك املنطقة من القارة االفريقية.
تنق�سم هذه املرتفعات الى �شمالية غربية والى جنوبية �شرقية يف�صل بينهما عدد من البحريات املاحلة ,وتقيم
جبال �سيمني ال�شهرية وكذلك املواقع ال�سياحية وبحرية تانا امل�صدر الرئي�س للنيل االزرق.
تتمتع مرتفعات اثيوبيا ومنها جبال �سيمني مبناخ معتدل على غري العادة يف مثل هذه اجلبال املرتفعة القرتابها
من خط اال�ستواء ,كما ت�شهد امطارا غزيرة ,هنا «متنزة �سيمني الوطني» ذو ال�شهرة العاملية ,وهو حممية
حيوانات نادرة مثل القردة والثعالب ونوع من املاعز النادرة والتي ال مثيل لها يف العامل.
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لقدرات عوامل التعرية الكثيفة ملرتفعات اثيوبيا دور يف ت�شكيل مناظر �ساحرة على مر ال�سنني ,وهنا تك ّون احد
اجمل مناظر العامل الطبيعية على اله�ضبة االثيوبية منظر ًا قائم ًا على قمم ووديان وقيعان �سحيقة ت�صل الى
عمق ( )1500م ,مما جعل هذه املتنزهات قبلة لل�سياحة العاملية ومق�صدا للزوار واملغامرين والباحثني يف علوم
احلياة والنبات من خمتلف انحاء العامل.
ال ي�ستطيع الو�صف ان يدرك روعة ال�صورة يف املكان ,لذا فان الو�صول الى املتنزة الوطني يف جبال �سيمني
يجعل منه عنوانا لل�سياحة يف اثيوبيا التي ما زالت ار�ضا بكرا لل�سياحة العاملية.
ادرجت «اليون�سكو» متنزة �سيمني الوطني يف لوائحها عام  1978واعتربته جزءا من الئحة الرتاث العاملي,
وهذا املتنزة كما ذكرت من خالل م�شاهدتي ،هو حممية حيوانات نادرة مثل القرود والثعلب القدري او الوعل
()45
اجلبلي وغريها.

بحر دار وبحيرة تانا والنيل األزرق
و�صلنا الى املطار  ..متجهني الى بحر دار ,حلقت الطائرة فوق جبال عالية قبل ان نهبط الى مطار املدينة الواقعة
على �ضفة بحرية تانا اجلنوبية عند �شالالت منبع النيل االزرق ,نحن االن يف عا�صمة مدينة امهرة �شمال غرب
اثيوبيا ,يف مدينة جرى االعتناء بها ,ر�أينا املدينة و�شوارعها العري�ضة حيث زرعت اال�شجار على اطراف ال�شارع.
كان اجل ّو اميل الى احلرارة من املدن االخرى التي زرناها يف قوندار والبيال ,وبعد ان اخرتقنا املدينة باجتاه
الفندق (منتجع كرفتو) الواقع بني اال�شجار والذي اقيم بنا�ؤه من االخ�شاب ليتجان�س مع الطبيعة ويحمل �سماتها
()46
يف منط معماري تف�ضله الواح حيث املكونات كلها من االخ�شاب واجللود وال�صناعة اليدوية.
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مدينة بحر دار ال�سياحية على بحرية تانا

التنقل عرب بحرية تانا بالقوارب
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التنقل عرب بحرية تانا

كنا انتهينا لرنى البحرية تانا متتد امامنا .هذه مدينة كبرية اهتم بها هيال �سيال�سي و�أعاد تكوينها منذ
عام  ,1950فقد كانت عا�صمة �إقليم (امهرة) ,واملدينة يف ق�سمني قدمي وحديث ويف�صل بينهما املاء ,وحني
نرى املدينة من حتتنا ،كان علينا ان ن�صعد الى اجلبل الذي يطل عليها ,والذي ن�صب يف اعاله ن�صب تذكاري
وق�صر هيال �سيال�سي ,الذي ي�سمح للزوار يف �ساعات معينة بالدخول اليه ,مررنا بجامعة بحر دار وهي كبرية
حتوي تخ�ص�صات حديثة ,ويف اعلى اجلبل -حيث توقفنا هناك -كانت هناك ا�سلحة من دبابات وناقالت جنود
و طائرات كلها معطوبة ,فقد جرى جتميعها كمتحف يروي ق�صة ا�ستعمال احلكم الع�سكري الذي كان يقوده
منغ�ستو يف ق�صف املدينة واالهايل وقتل املواطنني االثيوبيني قبل ان ت�سقطه الثورة وتطارده.
هذه املدينة �سياحية بامتياز وكان احد ا�صدقائي امل�ستثمرين العرب قد ن�صحني بزيارتها وقال �إنها قابلة ان
حتمل ا�ستثمارات كبرية وان تنتقل ب�إثيوبيا �سياحيا الى م�ساحات جديدة وناجحة.
املدينة التي ي�ضبط ال�سري يف �شوارعها ا�شارات مرور عديدة �سياحية ,وهي عا�صمة اقليم امهرة وقد اثبت
االهتمام بها ان االمتيازات مل تعط لل�شمال التيغري الذي كانت منه الثورة واحلكومة وامنا ملثل هذه املدينة وهذا
يدل على ان حكم ميل�س زيناوي كان من�صفا وغري متحيز جلغرافية ال�شمال كما ظلت تدعي بع�ض امل�صادر.

�شالالت النيل االزرق الو�صول اليها لي�س �سه ًال

�أما املدينة املميزة بحداثتها الن�سبية ونظافتها ومناخها فهي واقعة يف مرتفعات اثيوبيا على ال�ضفة اجلنوبية
للبحرية عند �شالالت منبع نهر النيل ,وهي بوابة كنائ�س وديار الرهبان وبوابة مدينة قوندار ال�سياحية عا�صمة
اثيوبيا �سابقا.
ويقدر عدد �سكان بحر دار بـ (� )225ألف ن�سمة ,ويربطها مبدينة الق�ضارف ال�سودانية طريق بري مر�صوف.
بعد ان حجزنا غرفنا يف فندق غريب وجميل ،توجهنا لركوب قارب يبحر يف بحرية تانا لزيارة جزر داخل
()47
البحرية فيها كنائ�س قدمية ومهمة ,لقد توجهنا لزيارتها ومعرفة مكوناتها .
نزلنا يف احدى اجلزر داخل البحرية وعربنا بني اال�شجار يف ممرات طويلة ا�صطفت فيها ن�ساء يبعن هدايا
وتذكارات من ال�صلبان وا�شكاال من ال�صناعات اليدوية والرموز الدينية وقالئد من احجار وخيوط وعمالت
قدمية ,كنّ قد نزلن على مر�سى ب�سيط ا�صطف عليه القارب قبل ان نبد�أ رحلة امل�شي على االقدام الى ان انق�شع
من بني اال�شجار مبنى كني�سة التوحيد ذات ال�شكل امل�ستدير املغطى بالق�صب واخل�شب واالع�شاب ,والكني�سة
مق�سمة الى مكان ي�سمح للزوار وامل�صلني بدخوله و�آخر يقت�صر دخوله واالقامة على الكهنة ,وتكاد املقتنيات
()48
تت�شابه مبا حتويه كنائ�س اخرى ,بع�ض الكنائ�س يف اجلزيرة خم�ص�صة للن�ساء فقط واخرى للرجال.
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القارب يبحر يف بحرية تانا

كنا نعود من رحلتنا حني واجه القارب تك�سري الأمواج الذي جعل الرحلة تطول والقارب يت�أرجح ،يف حني كانت
رحلة الذهاب �أ�سهل و �أ�سرع ,وكان القارب ين�ساب بهدوءعلى �سطح ماء بحرية تانا.
يعود تاريخ بحرية تانا التي ت�ضم ( )37جزيرة غام�ضة ومتناثرة الى  14مليون �سنة ,تكونت نتيجة التحوالت
الربكانية و�صعود احلمم لت�ستقر على �شكل بحرية �ضخمة م�ساحتها من  3االف الى  3االف وخم�سمائة كم ح�سب
املو�سم و�سقوط االمطار ,وميتد عر�ضها على م�سافة  65كم �شرقا وغربا ,وطول  84كم نحو ال�شمال واجلنوب,
ويبلغ ارتفاعها ( )1820م عن م�ستوى �سطح البحر ,متو�سط عمقها  15كم ,تعترب البحرية م�صدر ًا مهم ًا من
اال�سماك التي متثل احلياة ال�سمكية امل�ستدامة .

االبحار يف بحرية تانا حيث يعي�ش ال�سكان على �ضفافها

ي�صب ببحرية تانا عدة انهار اهمها نهر ريب ونهر جمارة وججل ,يف اواخر القرن الثالث ع�شر امليالدي
حدث انهيار ا�سرة زغاوي وا�صبحت جوندور العا�صمة الدائمة يف اوائل القرن ال�سابع ع�شر ,و�صارت بحرية تانا
املركز ال�سيا�سي وال�سياحي لالمرباطورية امل�سيحية ,مما �سبب عزلة اجلزر يف البحرية التي كانوا ي�ستخدمونها
لتخزين الكنوز الفنية واالثار الدينية القدمية التي كان فيها بع�ض الغرابة والغمو�ض من جميع انحاء البالد.
وب�سبب خ�صوبة االرا�ضي حول البحرية يقوم املزارعون بزراعة � 7آالف هكتار من االرا�ضي قرب البحرية,
بحر دار تبعد عن العا�صمة ادي�س ابابا حوايل  565كم ,اعاد احياءها االمرباطور هيال �سيال�سي على الطراز
احلديث يف �سنة  1950و تلقب مدينة املاء وال�سهل واجلبل .
متثل املدينة العا�صمة ال�سيا�سية القليم امهرة .عدد �سكانها بحدود  225الف ن�سمة يتحدثون اللغة االمهرية.
نبتة النب اخل�ضراء التي �سحرت العامل بطعمها املميز ويطلقون عليها ا�سم الذهب اال�سود ,ال يكاد منزل يخلو
منها وهي اكرث نبته منبه ت�ستهلكها ال�شعوب يف العامل ،النها حتتوي على مادة الكافيني امل�س�ؤولة عن الرتكيز
والن�شاط ,املناخ يف اثيوبيا منا�سب جدا لزراعة نبتة القهوة واجود انواع النب يف العامل .
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القارب ناقل النا�س والب�ضائع ير�سو على طرف بحرية تانا

فر�س البحر يف بحرية تانا

عدنا من زيارة الكني�سة التي تقع يف جزيرة داخل البحرية لن�شاهد خروج النيل من البحرية وتوجهه جنوبا
يف جمرى هو االطول يف منابع النيل ,كان تدفق النيل هادئا ال يح�س به امل�شاهد ويعتقد انه جزء من البحرية,
فاملخرج ال يكاد مييز من بني اال�شجار واالع�شاب الطويلة ,على مقربة كان فر�س البحر يرب�ض م�سرتيحا ال يظهر
منه �سوى عينيه وانفه ,مل يكن يف حالة هجوم او افرتا�س ,كان يتمتع ب�شم�س معتدلة احلرارة وقد عاد لتوه من
()50
تناول وجبته الع�شبية.
علي العودة جمددا ويف نف�س القارب لالبحار باجتاه منطقة �شالالت النيل االزرق ال�شهرية ،حيث يتدفق
كان َّ
املاء عرب هذه ال�شالالت لي�صب من اعلى ال�شالل الذي يبلغ ارتفاعه ( )45م ,وهو منظر �ساحر ذكرين ب�شالالت
نياجارا يف كندا على احلدود مع الواليات املتحدة.
هذا ال�شالل وما حوله ارا�ض بكر ،اذ ال �سكان وال م�ساحات م�أهولة ,با�ستثناء الطيور التي حتيط بالبحرية او
تهبط او تقلع منها ,وهي على انواع متعددة ونادرة ،ويرى بع�ض الباحثني واملهتمني بالطيور انهم يجدون يف هذا

بحرية تانا م�صدر غذاء �سمكي لكثري من االثيوبيني

املكان متحفا او خمتربا للدرا�سة عن الطيور وانواعها وعاداتها وتقاليدها ,وحول البحرية ارا�ض رطبة حتوي
العديد من احليوانات الربية.
البحرية وما حتويه من ثروات �سمكية ،مركز غذاء للكثري من ال�صيادين واملواطنني املبحرين فيها بالزوارق
ال�صغرية التقليدية امل�صنوعة من الربدي والتي تذكر مبثيالتها يف ح�ضارة الفراعنة جنوب م�صر ,ال�صيادون
هنا يعي�شون وي�أكلون من البحرية ويبيعون ما يرون انه فائ�ض من �صيدهم وينه�ضون يف ال�ساد�سة �صباحا ليبد�أوا
ال�صيد يف بحرية ا�شتهرت اي�ضا بانها حتوي اكرب عدد من التما�سيح القوية املفرت�سة ,والتي يذهب �ضحيتها
الع�شرات �سنويا ممن ال يدركون خماطرها او يتجر�أون على عبورها بقواربهم ال�صغرية ويف نف�س القوارب او
التي تكربها يجري نقل اخل�شب كوقود ي�ستعمل يف البيوت بعد ان يجلب من زائد ا�شجار الغابة او مما قطعته
()51
الريح او ا�صبح ياب�سا.

131

132

كما تنقل على منت القوارب الب�ضائع المداد ال�سكان على اجلزر املتناثرة ،وح�صاد اال�سماك من البحرية وفري
ويف بع�ض االح�صاءات ي�صل الى ( )2454طن ًا �سنويا ،وبالتايل فان البحرية م�صدر مهم للرثوة ال�سمكية.
وتعترب الزراعة يف منطقة البحرية نب�ض احلياة لالثيوبيني حيث يعمل اكرث من  %80من ال�سكان فيها ,وت�سهم
الزراعة باكرث من  %43من الناجت املحلي االجمايل والذي يتكون من م�صادر اخرى كالنب والقات وال�شاي والبذور
وحما�صيل االلياف واملحا�صيل الزيتية والفاكهة واخل�ضروات .
وفرة املياة وحركتها تقفان وراء احلياة يف الزراعة والغذاء ,فاالمطار تهطل نتاج الرياح املو�سمية يف ال�صيف
بغزارة ,مما ميد خزان البحرية مبياه كثرية.
لقد كان علينا ان من�شي بال�سيارة يف طريق غري بعيد وعلى االقدام لن�صل ال�شالالت وقد كانت الطريق تثري
الغبار الذي يغطي قدرتنا على امل�شاهدة ,فال�شالالت التي ق�صدناها تبعد  32كم الى اجلنوب ال�شرقي من مدينة
بحر دار.

منظر امامي ل�شالالت النيل االزرق

ويطلق على ال�شالل ا�سم (ت�س ا�سات) ويعني دخان املياه ,الن الرذاذ الكثيف نتيجة ال�سقوط العميق للماء عن
()52
ال�شالل ي�شبه الدخان املت�صاعد.
التقطت �صورا �ساحرة غطى االح�سا�س بها تعب الرحلة ,فلقد قمت مبحاولة للتتبع يف جمرى النيل الذي
�س�ألتقيه ،حني يعاد وقفه او التحكم يف �سريه وتدفقه عند �سد النه�ضة قبل ان يعرب اثيوبيا الى ال�سودان بحوايل
 30كم.
يقطع النيل االزرق  800كم داخل ارا�ضي اثيوبيا ،منها  400كم يعرب فيها بني اال�شجار والغابات وال�صخور
الربكانية العالية ,اما بحرية تانا منبع النيل االزرق وهي االكرب يف اثيوبيا وثالث بحرية يف افريقيا فتبلغ م�ساحتها
 3االف كم ,وتعلوها  37جزيرة خمتلفة االحجام واالهمية ,ومنها جزيرة (�ساك�س بي�سوال) التي تبعد  20كم يف
عمق بحرية تانا ,وعدد �سكانها مائة الف ن�سمة.
النيل االزرق يف تدفقه الهادئ يحمل �سنويا حوايل  48مليار مرت مكعب من املياه ,يتبخر منها حوايل  3ماليني
مرت مكعب .
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بحيرة تانا  ..جغرافيا وأساطير

()52

بحرية تانا (بالأمهرية :تانا هايك)� ،أي «بحرية تانا» ،وكانت تـُكتب يف ال ِقدم ت�سانا  ،Tsanaو�أحيان ًا ت�سمى
« ِدمبـِيا  »Dembiyaعلى ا�سم املنطقة الواقعة �شمال البحرية بالإجنليزية  ،Lake Tanaوتـُكتب �أحيان ًا ()T’ana
هي منبع النيل الأزرق و�أكرب بحريات �إثيوبيا ،وتقع يف املرتفعات الو�سطى الإثيوبية وتغطي  3,625كم .2البحرية
طولها  76كم وعر�ضها  71كم وتقع على ارتفاع  1830مرت ًا فوق �سطح البحر .والبحرية �أ�صبحت ممتلئة بالطمي
جراء العدد املتزايد من الغدران التي ت�صب فيها ب�سبب ازالة الغابات حولها .ويف طرفها اجلنوبي (عند مدينة
ت�صرف البحرية يف النيل الأزرق الذي ال يلبث بعد  9كم �أن يهوي فوق �شالالت تي�سي�سات ليتجه بعد
بحري دار) ِّ
ذلك �شرق ًا ثم �شمال �شرق يف �سل�سلة من الوديان العميقة ذات الت�ضاري�س اخل�شنة.
تغذي �أنهار عباي الأ�صغر و ِرب البحرية ،ومارا البحرية ،وت�تراوح امل�ساحة ال�سطحية للبحرية بني 3,000
و 3,500كم 2ح�سب املو�سم و�سقوط الأمطار .م�ستواها مت تنظيمه منذ �إن�شاء جدار التحكم على خمرج البحرية
�إلى النيل الأزرق ،والذي يتحكم يف �سريان املاء �إلى �شالالت تي�س عباي وحمطة الطاقة املائية.

الجزر المقدسة
وكما ذكرت ،يوجد يف البحرية عدد من اجلزر ،يرتاوح عددها ح�سب م�ستوى البحرية؛ فقد انخف�ض م�ستوى
البحرية حوايل � 180سم يف الأربعمائة �سنة املا�ضية .فح�سب مانويل ده �أالميدا -الذي كان مب�شر ًا برتغالي ًا يف
ثمان منها عليها �أديرة «كانت يف ال�سابق �أكرب� ،إال
مطلع القرن ال�سابع ع�شر ،-كانت هناك  21جزيرة� ،سبع �إلى ٍ
�أنها انكم�شت كثري ًا» .وعندما زار جيم�س برو�س املنطقة يف �أواخر القرن الثامن ع�شر ،الحظ �أن ال�سكان املحليني
يعدون  45جزيرة م�أهولة� ،إال �أنه �أردف �أنه يعتقد �أنها قد تكون �إحدى ع�شرة» .وقد �أح�صى عامل جغرايف �أكرث
حداثة  37جزيرة ،يعت ِقد �أن  19منها عليها �أديرة �أو كنائ�س.

135

136

تقوم على بحرية تانا �صناعة �صيد �أ�سماك معتربة؛ فح�سب وزارة م�صايد الأ�سماك والزراعة الإثيوبية ،ف�إن
 1,454طن ًا من الأ�سماك تـُجلب �سنوي ًا �إلى بحري دار ،وهو ما تقدره الوزارة بنحو  %15من الكمية امل�ستدامة.
رفات الأباطرة الإثيوبيني القدامى وكنوز الكني�سة الإثيوپية مودعة يف �أديرة على جزر منعزلة يف بحرية تانا
(منها كربان برائيل ،عورا كيدانه مهرت ،نار �سال�سي ،دا �إ�سطفانو�س ،مدهانة عامل من رما ،كوتا مرمي ومرتوال
مرمي) .ففي جزيرة تانا قرقو�ص يوجد حجر �شاهده پول ب .هنزه ،قيل له �أن مرمي العذراء اتك�أت عليه يف
رحلتها عائدة من م�صر؛ كما قيل له �أن فرومنتيو�س ،الذي �أدخل امل�سيحية �إلى �إثيوبيا« ،يـُ َّدعى �أنه مدفون يف تانا
چرقو�ص» .جثمان يكونو �أملك مدفون يف دير القدي�س �إ�سطفانو�س يف جزيرة دا ،الأباطرة الآخرون املدفونون
يف دا ،ي�ضمون داويت الأول ،زارا يعقوب ،زا فا�سيليد�س .اجلزر املهمة الأخرى يف بحرية تانا ت�ضم جزيرة دك
وم�شراليا.

امل�ؤلف يبحر داخل بحرية تانا للو�صول الى كنائ�سها داخل اجلزر فيها

النيل األزرق يخرج كسو ًال ثم يشب عن المجرى في السودان
وقفت على انطالقته امل�ست�أنفة من بحرية تانا ,كان يخرج منها على ا�ستحياء ،مت�سرت ًا حتت اال�شجار التي متلأ
خمرجه وال يظهر من ج�سده اال م�ساحات حمدودة قبل ان يتعرى بعد مغادرة البحرية بعدة كيلومرتات ,لأول
وهلة وحني نظرت اليه من �شاطئ البحرية كنت اعتقد انه �سيكون اعظم واو�سع واكرث تدفقا ,ولكني وجدته هادئا
بالكاد ي�سري ويظهر تدفقه ,فقد كان يخرج منها على اكرث من فرع تلتقي وتفرتق لي�شكل بينها جزر ًا �صغرية.
قال مرافقي :هذا هو النيل االزرق ,انت االن على مدخله ,مل تلتقط له جمموعة من ال�صور من داخل القارب
قبل ان نحط على ال�ساحل حيث يظهر فر�س البحر وك�أنه يحمي املدخل كما ابو الهول يف حماية االهرام.
()53
النيل الأزرق هو نهر منبعه بحرية تانا يف �إثيوبيا .والنيل الأزرق والنيل الأبي�ض� أكرب روافد نهر النيل.
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خروج النيل االزرق من بحرية تانا

الجريان النيلي في حوض النيل األزرق
املفهوم �أن حو�ض النيل الأزرق ي�شغل م�ساحة كبرية تبلغ حوايل  234.410كم ,2ويقع معظمها على �سطح
اله�ضبة احلب�شية النيلية يف قطاعها الأو���س��ط ،وعلى املنحدرات الهابطة ب�شكل ملحوظ يف اجت��اه ال�سهول
ال�سودانية .وهو من غري �شك حو�ض عظيم الأهمية ،على اعتبار �أنه ميثل منطقة من مناطق الك�سب التي حتقق
جريانا عظيما ،ين�ساب �إلى النيل الرئي�سي .ويتجمع الفائ�ض الذي ين�ساب من �أر�ض هذا احلو�ض املنت�شرة فيما
بني خط العر�ض  8درجات �شماال وخط العر�ض  13درجة �شماال ،لكي ميثل احلجم الكبري من الإيراد الذي يجري
وفق نظام رتيب يف جمرى النيل الأزرق .
ويبد�أ جريان النيل الأزرق من بحرية تانا ،التي تقع على من�سوب حوايل  1840عن م�ستوى �سطح البحر.
وتتجمع املياه على�سطح هذه البحرية ،التي تبلغ م�ساحتها  3060كيلومرتا مربعا من املطر املبا�شر املو�سمي ،ومن
الفائ�ض على حو�ضها التي حتتل البحرية موقع القلب منه .وميكن القول �أن م�ساحة هذا احلو�ض الذي تن�ساب
فيه الروافد ،وجتمع الفائ�ض من املطر ال�سنوي عليه ،وتلقي به يف حيز البحرية تبلغ حوايل  13690كيلومرتا
مربعا ،ويعني ذلك �أن بحرية تانا تقع يف قلب حو�ض كبري ،حتيط به املرتفعات من اجلوانب ،التي تتنا�سق مع
�شكل البحرية التي تبدو كمرثية.
وميكن �أن ن�سجل �أن هذه املرتفعات الوا�ضحة تتخلى من كل بع�ض اجلوانب من �سهول �ساحلية �ضيقة ،نذكر
منها �سهل دمبعة  Dambiaالر�سوبي ،الذي تن�ساب عليه الروافد ماجات�ش ودم�برا ،ونذكر منها �أي�ضا �سهل
فوجارا على �ساحل البحرية ال�شرقي ،والذي ين�ساب عليه نهرا رب وغمارا .كما ت�سجل �أي�ضا قيمة هذه املرتفعات
من حيث حتديد حدود حو�ض البحرية من ناحية ،ومن حيث الف�صل بينها وبني حو�ض املجاري العليا لنهر

بحرية تانا حيث ينبع النيل

عطرية من ناحية �أخرى .وهي تف�صل من ناحية ال�شرق بني حو�ض البحرية كقطاع من حو�ض النيل الأزرق،
وحو�ض البحر الأحمر واملنحدرات الهابطة يف اجتاه ال�شرق.
ومهما يكن من �أمر ،ف�إن املرتفعات التي حتدد حو�ض بحرية تانا ال تكاد تتخلى عن �أي جزء من الأر�ض املحيطة
بها� ،إال عند الطرف اجلنوبي الذي تظهر فيه الثغرة التي ين�ساب عليها املجرى الأعلى للنيل الأزرق .ونود �أن
ن�شري �إلى �أن فم النيل الأزرق اخلارج من البحرية تق�سمه جزيرتان كبريتان هما :جزيرة دبرا مرمي Dabra
 Mariamوجزير �شيمابو � ،Shimaboإلى ثالثة جمار حمددة .ويكون اجلريان يف كل واحد منها هزيال ،وقد
حتف به امل�ستنقعات والربك .كما تظهر فيه بع�ض اجلنادل التي تعرت�ض جمرى نهر �آباي .ولي�س يف ت�صريف املاء
�أو يف حجم الت�صرفات التي تن�ساب من البحرية ما يوحي بالدور الكبري الذي ي�سهم به النظام املائي للنيل الأزرق
كله يف اجلريان النيلي الرئي�سي ب�صفة عامة ,وارتفاع املنا�سيب يف جمراه العظيم عظيم يف فرتة من ال�سنة.
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اثيوبيا بلد زراعة بن�سبة  %85من اقت�صادها

ويذكر الفنيون �أن حجم املاء الذي ين�صرف من بحرية تانا �إلى نهر الآباي لي�س مبعادل �أو م�شابه ملا ي�ستمده
نيل فكتوريا من بحرية فكتوريا على �سطح ه�ضبة البحريات النيلية .ويعني ذلك �أن بحرية تانا كانت تعرب دائما
عن ن�ش�أة النيل الأزرق املتوا�ضعة الهزيلة .وال يكاد يزيد ت�صريف النيل الأزرق ،عندما يخرج من بحرية تانا عن
قدر متوا�ضع بالقيا�س �إلى �إيراده الكلي النهائي عند اخلرطوم.
وميكن القول يف و�ضوح� ،إن ن�صيب البحرية الذي ت�سهم به يف جريان النهر طول العام ال يزيد على  %7من
�إيراد النهر الكلي �أو جمموع ت�صرفاته وفق ح�ساب دقيق يف �أثناء ال�سنة كلها .وهذه احل�صيلة كما قلنا نا�شئة عن
املطر املبا�شر على �سطح البحرية وعن الفائ�ض على حو�ضها.

ويقت�ضي احلديث عن دور البحرية يف بداية اجلريان املتوا�ضع للنيل الأزرق ،الإ�شارة �إلى من�سوب �سطح املاء يف
البحرية ،على اعتبار انه يت�أثر باحل�صيلة التي تتجمع على �سطحها من ناحية ،وعلى اعتبار �أنه ي�ؤثر على ان�سياب
املاء من الفم الذي يبد�أ عنده التدفق واجلريان من ناحية �أخرى .ومن�سوب �سطح بحرية تانا �ش�أنه يف ذلك �ش�أن
البحريات التي تلتحم وتغذي وتنظم النظام النهري عر�ضة للتغري من مو�سم �إلى مو�سم �آخر .ويعني ذلك �أن
من�سوب �سطح البحرية ي�سجل ارتفاعا وزيادة .كما ي�سجل هبوطا ونق�صانا بال�صورة التي تتنا�سق مع الظروف
التي ت�سيطر على �صورة املطر ،من حيث طول الف�صل الذي ي�سقط فيه ،ومن حيث الذبذبة على �سطحها ،ومن
حيث كمية الفائ�ض الذي يتجمع من على الأر�ض يف حو�ضها يف مو�سم املطر.
وعلى الرغم من عدم توافر الأرقام والبيانات التي ت�سجل املنا�سيب يف البحرية على مدى فرتة طويلة ومنتظمة،
ف�إنه ميكن للباحث �أن ي�صور على �ضوء بع�ض الأرقام املحدودة التي لدينا التغريات التي تطر�أ على املنا�سيب،
وتعرب عن نظام الدورة ال�سنوية فيها.
ويبدو �أن التغريات التي تتمثل يف من�سوب �سطح البحرية ،تكون �أكرث و�ضوحا من �أي تغريات تطر�أ على منا�سيب
�سطوح كافة البحريات الأخرى ،املرتبطة بالنظام النهري النيلي يف ه�ضبة البحريات .ويبلغ متو�سط هذا التغري
الذي ميثل الفرق بني املن�سوب املرتفع واملن�سوب املنخف ،حوايل � 155سنتيمرتا يف �أثناء ال�سنة .هذا بالإ�ضافة �إلى
حدوث تغري �آخر قوامه الفرق بني الأرقام التي ت�سجل املنا�سيب كنهايات عظمى ،والأرقام التي ت�سجل املنا�سيب
كنهايات �صغرى.
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مرف�أ على بحرية تانا

ويبلغ الفرق بني من�سوب النهاية العظمى التي �سجلت يف �أيلول �سنة  ،1929ومن�سوب النهاية ال�صغرى التي
�سجلت يف �أيار �سنة  ،1930حوايل 2.27م .وميكن القول �أن الفرتة التي ت�سجل يف �أثنائها منا�سيب �سطح البحرية
االرتفاع والزيادة تكون يف قلب ال�صيف يف �شهور �آب و�أيلول وت�شرين الأول ،يف حني �أن �أقل املنا�سيب ي�صري
ت�سجيلها يف فرتة تت�ضمن معظم �شهور الربيع ب�صفة عامة .ويرتبط ارتفاع املنا�سيب على وجه العموم ب�سقوط
املطر الغزير وزيادة ح�صة كل �شهر من متوز �إلى �شهر �أيلول على �سطح البحرية املبا�شرة ،وبالزيادة الكبرية
التي تتمثل يف فائ�ض املجاري النهرية التي تن�ساب من حو�ض البحرية واملرتفعات املحيطة بها من كل جانب� ،أما
االنخفا�ض والتدهور ف�إنهما يرتبطان من ناحية �أخرى بنق�صان املطر وحلول اجلفاف يف ف�صل الربيع ،وبع�ض
�شهور ال�شتاء.
وال بد للباحث بعد ذلك كله �أن ي�شري �إلى معامل االرتباط الوثيق ،بني حالة من�سوب �سطح البحرية وحالة
الت�صريف املائي منها �إلى جمرى النيل الأزرق .ويتمثل هذا العامل يف التن�سيق الكامل ،بني ارتفاع من�سوب �سطح
البيحرة وزيادة حجم الت�صرفات التي تغذي القطاع الأعلى من جمرى النيل الأزرق.

احد قوارب االنتقال ال�صغرية امل�صنوعة من الورق واالغ�صان وامل�ستعملة منذ زمن الفراعنة يف م�صر

وميكن القول �أن فرتة املنا�سيب املنخف�ضة هي بذاتها الفرتة التي تتدهور فيها الت�صرفات .كما نالحظ �أن
الفرتة التي ت�سجل فيها املنا�سيب ارتفاعا كبريا ،هي بذاتها �أي�ضا الفرتة التي تزداد فيها الت�صرفات زيادة
كبرية ،كما تعرب الأرقام عن الدور الهزيل الذي ت�سهم به بحرية تانا يف �ضمان اجلريان املائي امل�ستمر يف النيل
الأزرق طوال العام .وهي كبحرية تعترب موقعا من املواقع التي باتت �أهميتها من حيث �صالحية املوقع و�صالحية
�شكل احلو�ض ب�صفة عامة كحو�ض من �أحوا�ض التخزين.
ويذكر الفنيون الذين عاجلوا هذا الأمر �أن حتويل بحرية تانا وحو�ضها �إلى حو�ض من �أحوا�ض التخزين
ال�سنوي �أو امل�ستمر ،ورفع من�سوب املاء فيها الي�ؤديان �إلى زيادة م�ساحة امل�سطح املائي بقدر كبري .ويعني ذلك من
وجهة النظر الفنية �أن رفع املن�سوب ،لن ي�ؤدي �إلى زيادة كبرية يف احتماالت الفاقد بالتبخر .وهي على كل حال
تكفل البداية املتوا�ضعة للنيل الأزرق .بقدر ما يكفل ا�ستمرار اجلريان الدائم فيه طوال العام.
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وهكذا يخرج النيل الأزرق من بحرية تانا هزيال ومتوا�ضعا ،لكي يحقق الغرين فيه رحلة طويلة .ت�ستغرق �أكرث
من  1600كيلومرت حتى يقرتن بعدها بالنيل الرئي�سي .ويكون جمرى النيل الأزرق – الأباي الأعلى – اخلارج
من بحرية تانا �ضيقا اليكاد يزيد على  300مرت .واملفهوم �أنه مير بجنادل ت�شارا ثم يوايل املرور على مناطق
تتخللها مدافع املاء ،ثم ي�ضيق بو�ضوح �إلى �أن يرتدى اجلريان على �شالالت �أرفامي و�شالالت ت�سي�سات .ونذكر
بهذه املنا�سبة �أن هذه ال�شالالت تتمثل يف تكوينات �صلبة من الالڤا ،و�أن �سقوط املاء عليها يكون من ارتفاع ال يقل
عن �سبعة �أمتار يف مو�سم انخفا�ض املنا�سيب .
ويغري جمرى النهر من بعد ذلك اجتاهه ،بحيث يجري �إلى ال�شرق ثم �إلى اجلنوب .وال يلبث �أن ير�سم جمراه
طريقا ملتوي ًا التواء عظيما على �سطح اله�ضبة .ويالحظ الباحث �أن االجتاهات التي متر بها تخ�ضع للأثر
النا�شئ من انت�شار الكتل اجلبلية ال�ضخمة املرتفعة ،التي متخ�ض عنها الرتاكم الربكاين احلديث .وهو من �أجل
ذلك يدور دورة كبرية لكي يتجنب هذه الكتل ومير فيها بينها يف �إقليم جوجام .ونالحظ �أنه قد حفر واديا عميقا،
له �شكل اخلانق العميق الذي ي�صل عمقه �إلى حوايل  1500مرت .وقد �أظهر هذا النحت ال�شديد الطبقات املتوالية
من حيث العمر اجليولوجي ،والتي يت�ألف منها الرتاكم ،الذي �أ�سهم يف ت�أكيد ارتفاع �سطح اله�ضبة احلب�شية.
ويعرب هذا الوادي العميق الذي يت�ضمن جمرى النهر عن قدرة النهر على احلفر والنحت ال�شديدين .وميكن
القول �أن هذه القدرة قد اكت�سبها النهر من االنحدار ال�شديد ،والرتدي عن من�سوب بحرية تانا �إلى من�سوب

اخلرطوم .واملفهوم �أن هذا النهر الذي يبلغ طوله حوايل  1622كيلومرتا فيما بني تانا واخلرطوم ،ينحدر حوايل
 1440مرتا ،وهي مقدار الفا�صل الر�أ�سي فيما بينهما� ،أو ما يعادل حوايل  .1226 : 1وميكن القول �إن معظم
هذا االنحدار يكون فيما بني بحرية تانا والر�صري�ص ،اللذين يبلغ مقدار الفا�صل الر�أ�سي بينهما حوايل 980
مرتا .و�إذا علمنا �أن الر�صري�ص التي تقع على من�سوب  466مرتا عن م�ستوى �سطح البحر تبعد عن بحرية تانا
عن طريق جمرى النهر بحوايل  982كيلومرتا ،ف�إن ذلك يعني �أن االنحدار فيما بينها يبلغ  .1000 : 1وهذا
االنحدار كبري من غري �شك ومع ذلك ف�إنه �أقل بكثري من درجة االنحدار على اخلط املبا�شر فيما بني بحرية تانا
والر�صري�ص الذي يبلغ طوله  300كيلومرت.
ومهما يكن من �أمر ف�إن ال��دوران والتثني بني الكتل اجلبلية التي تعدو �سطح اله�ضبة قد �أديا �إلى تناق�ص
ملحوظ يف درجة االنحدار ،ويف قدرة النهر على النحت من ناحية �أخرى .كما �أديا �إلى زيادة م�ساحات ال�سطح
الذي يتجمع منه الفائ�ض عن طريق جمموعة كبرية من الروافد واملجاري النهرية املنت�شرة على �سطح هذه
امل�ساحات من ناحية �أخرى .ويعني ذلك �أنه بدال من �أن يجري ب�أق�صر طريق ،فيما بني تانا والر�صري�ص �صوب
الغرب مبا�شرة ،يطوف يف �أنحاء كبرية من �سطح اله�ضبة الوعر ،ويجمع املاء بال�شكل الذي ي�ؤدي �إلى زيادة حجم
اجلريان املائي فيه .
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من ا�سماك بحرية تانا ال�شهرية

وهو على �ضوء هذا الفهم ي�ستوعب الإيراد الطبيعي الكبري الذي يتجمع من الروافد واملجاري النهرية املتعددة،
يف كافة امل�ساحات املنت�شرة فيما بني خط العر�ض  8و� 13شماال .ونذكر من جمموعة هذه الروافد املجاري
النهرية التي تقرتن مبجرى النيل الأزرق ،من على اجلانب الأي�سر ،ومنها نهر جما ونهر موجر ونهر جودر ونهر
ديد�سا ونهر يابو�س .كما تتمثل الروافد �أي�ضا يف جمموعة من املجاري النهرية ،التي تقرتن باملجرى الرئي�سي
للنيل الأزرق من على اجلانب الأمين ومنها نهر درة ونهر ج�سني.
�أما فيما بعد الر�صري�ص وبعد �أن يتجاوز جمرى النهر جمموعة من اجلنادل التي تنتهي به �إلى الأر�ض
ال�سودانية ،ف�إن حيز املجرى يعتدل ب�شكل ملحوظ .ويتمثل هذا االعتدال يف تغري درجة االنحدار تغريا وا�ضحا
يف امل�سافة فيما بني الر�صري�ص واخلرطوم البالغة حوايل  640كيلومرتا .وميكن القول �إن درجة االنحدار فيما
بني هذين املوقعني تبلغ حوايل  .6700 : 1وي�ؤدي ذلك من غري �شك �إلى ات�ساع املجرى كما يبدو �صاحلا للمالحة.
ورمبا كان لهذا التغري يف درجة االنحدار �أثر ملحوظ يف حتول النهر �إلى �صورة جديدة �أ�سهمت من غري �شك يف
�إر�ساب وخلق تكوينات �أر�ض اجلزيرة.

النيل االزرق خارج من البحرية

ويرتاوح عر�ض النهر بني 400و 700مرت .وتظل له هذه ال�صورة �إلى �أن يقرتن املجرى الرئي�سي للنيل عند
اخلرطوم .وي�ستقبل النهر فيما بني الر�صري�ص واخلرطوم رافدين مهمني من على اجلانب الأمين ،هما نهر
دندر ونهر رعد .واملفهوم �أن هذين الرافدين ينبعان من على املنحدرات الغربية مبا�شرة لله�ضبة احلب�شية غرب
بحرية تانا ،و�أنهما يت�صالن بالنيل الأزرق �شمال وجنوب موقع واد مدين .وهما يجمعان املاء من على منحدرات
اله�ضبة احلب�شية ،ويحمالن فائ�ضا كبريا ي�سهم هي زيادة منا�سيب الفي�ضان ،بحيث ي�صبح النيل الأزرق �سيد
الروافد النيلية كلها ،وميكن القول �إن حجم الفائ�ض الذي ي�سهم به هذان الرافدان يبلغ حوايل  %10من �إيراد
النيل الأزرق كله .
هكذا يكون النيل الأزرق حجر الزاوية يف جريان النيل ب�صفة عامة .وميكن القول �إنه كرافد يجمع املاء .يزداد
خطورة مع كل كيلومرت مير به يف امل�ساحات التي يخرتفها يف �أنحاء اله�ضبة احلب�شية .ويكون حجم املاء الكبري
ح�صيلة جتمعها جمموعات الروافد وامل�سايل اجلبلية واملجاري النهرية التي تتخلل �سطح الأر�ض الوعرة امل�ضر�سة
على اله�ضبة .وتتجلى خطورة النهر يف �شهور الفي�ضان من كل عام ،عندما ترتفع املنا�سيب ويفعم املجرى باملاء
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الغزير .وميكن القول �إنه �إذا كانت حكمة هريودوت اخلالدة قد �أو�ضحت �أن م�صر هبة النيل الأعظم ،ف�إننا بدورنا
نذكر �أن النيل الأعظم هو هبة جريان النيل الأزرق بالذات .ويفهم ذلك على اعتبار �أنه يف النيل الأعظم يف �أثناء
عدد كبري من �شهور ال�سنة .بل لعلنا �أ�شرنا �إلى �أنه ي�سهم من غري �شك يف دفع اجلريان على املحور العام �صوب
ال�شمال ومينحه القدرة على الو�صول �إلى م�صر ،وعلى جمابهة املحنة عرب ال�صحراء احلارة اجلافة الفقرية .
وهو بعد ذلك كله ،مل يكن مورد املاء الغزير وامل�س�ؤول عن ا�ستمرار اجلريان النيلي �صوب ال�شمال فح�سب ،بل
لعله كان املورد الذي ي�ضيف من حمولة املواد العالقة فيه الروا�سب التي �أ�ضفت اخل�صب على الرتبة يف وادي النيل
الأدنى .من �أجل ذلك كله يحظى النيل الأزرق بكل اهتمام على اعتبار �أنه ال�شريك الهائل للنيل الأبي�ض ،و�أنه
ي�سهم ب�إيراد كبري يف الإيراد ال�سنوي الكلي للنيل.
والواقع �أن املعلومات والبيانات التي بنيت عليها اخلربات واملعرفة بالنظام املائي يف النيل الأزرق ،تعتمد اعتماد ًا
�أ�صيال على القيا�س والر�صد وت�سجيل املنا�سيب عن الت�صرفات يف حمطتني مهمتني .وتقع هاتان املحطتان على
جمرى النهر يف حدود الأر�ض ال�سودانية .ويعني ذلك �أننا المنلك �سبال لت�سجيل البيانات �أو قيا�س املنا�سيب فيما
وراء الأر�ض ال�سودانية يف اله�ضبة احلب�شية.
ومع ذلك ف�إن االعتماد على القيا�س والر�صد يف حمطة الر�صري�ص ،ويف حمطة �صوبا ،قبل اقرتانه باملجرى
الرئي�سي للنيل الأعظم ،ميكن �أن يحقق الت�سجيالت التي تلقي الأ�ضواء على اجلريان املائي .وعلى طبيعة النظام
املائي يف النهر ب�شكل وا�ضح .هذا بالإ�ضافة �إلى �إمكانية ح�ساب الت�صرفات والتعرف على �سمات اجلريان عند
()54
موقع �سد �سنار.

�شالالت النيل االزرق

ويظهر من الأرقام �أن �إيراد النيل الأزرق يف الفرتة من �شهر �آذار �إلى �شهر حزيران يكون هزيال .ولعل الإيراد
يف جملة ال�شهور من كانون الثاين �إلى حزيران ،يكون �أقل من جملة الإيراد يف �شهر متوز �أول �شهر يحمل فيه
النهر بدايات الفي�ضان املبكرة .كما �أن �إيراد النهر وحجم اجلريان املائي يف �شهر �آب قلب الفي�ضان ب�صفة
عامة ،يكون �أزيد بكثري من جمموع حجم اجلريان يف الفرتة من �شهر ت�شرين الثاين �إلى �شهر حزيران .وهو
من �أجل ذلك ي�سجل منا�سيب منخف�ضة يزداد انخفا�ضها من �شهر �إلى �آخر ،وبحيث تكون منا�سيب �شهر ني�سان
بالذات مبثابة النهاية ال�صغرى للجريان.
وتلك على كل حال ال�سمة الرئي�سية التي متيز اجلريان املائي يف النيل الأزرق ،حيث يتمثل اجلريان يف �صورتني
متباينتني متاما .ويكون يف ال�صورة الأولى ،هزيال متوا�ضعا يف الفرتة من كانون الثاين �إلى حزيران ،ويكون يف
ال�صورة الثانية جيا�شا تزداد فيه املنا�سيب زيادة كبرية قد ت�صل �إلى حد اخلطر ال�شديد يف الفرتة من متوز �إلى
ت�شرين الأول� .أما يف ت�شرين الثاين وكانون الأول فتتمثل فرتة االنتقال من م�ستوى املنا�سيب العالية� ،إلى م�ستوى
املنا�سيب املنخف�ضة.
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ولي�س ثمة �شك يف �أن حدوث هاتني ال�صورتني يكون ا�ستجابة طبيعية ،حلالة املطر
ومو�سمه الغزير على �سطح اله�ضبة احلب�شية ،وامل�ساحات التي يتجمع منها الفائ�ض
الذي يجري يف النهر .وميكن القول �إن الفي�ضان يكون خطريا يف بع�ض ال�سنوات ،عندما
تظل املنا�سيب العالية م�ستمرة يف فرتة طويلة ت�شمل �شهر �أيلول ،وتكون الت�صرفات يف
هذا ال�شهر معادلة تقريبا للت�صرفات يف �شهر �آب.
ومهما يكن من �أمر ،ف�إن اجلريان املائي يف النيل الأزرق يكاد ي�سيطر يف �شهور
الفي�ضان �سيطرة �شبه كاملة ،على حجم اجلريان يف النيل الأعظم ،من حيث ارتفاع
املنا�سيب التي يكون عليها اجلريان يف النوبة وم�صر ،ومن حيث حجز حجم كبري من
جريان املاء والإيراد الطبيعي يف النيل الأبي�ض.

شالالت النيل األزرق
�شالالت النيل الأزرق تعرف با�سم تي�س �أباي باللغة الأمهرية ،مبعنى «ماء التدخني» .تقع على املجرى العلوي
من نهر النيل الأزرق يف �إثيوبيا ،على بعد حوايل  30كم من م�صب املدينة للبحر وبحرية تانا  .وتعترب احدى
مناطق اجلذب ال�سياحية الأكرث �شهرة يف اثيوبيا.
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متتد �شالالت النيل الأزرق بني  37و  45مرتا على نهر النيل الأزرق يف �أفريقيا وهي البلد التاريخي يف �إثيوبيا،
والتي تت�ألف من �أربعة تيارات ،والتي تختلف يف موا�سم اجلفاف �إلى �أكرث من  400مرت عن مو�سم الأمطار  .يتم
تنظيم بحرية تانا الآن لتقليل االختالف �إلى حد ما ،ومنذ عام  2003ا�صبحت املحطة الكهرومائية التي اتخذت
الكثري من الأماكن للتدفق با�ستثناء فرتة مو�سم الأمطار .وهي عبارة عن  319،67كيلومرتا من امل�سافة الإجمالية
يف العا�صمة الوطنية� ،أدي�س �أبابا  .ويقدر عر�ضها بنحو ن�صف ميل ،مما يجعل م�شاهدها رائعة بقطرات املياه
املت�ساقطة �أ�سفل ال�شالالت اخلالبة للأ�شخا�ص الذين يزورون هذا املكان .
ميكن الو�صول �إلى �شالالت النيل الأزرق بطريقة �سهلة نظرا لوجود العديد من الرحالت التي ميكن ترتيبها
لزيارة هذا املكان الرائع يف �إثيوبيا  .يعتمد العديد من ال�سكان املحليني على دخلهم من ال�سياحة ؛ والعديد منهم
يعمل على بيع املواد الغذائية وامل�شروبات .

هناك العديد من �أم��اك��ن الإق��ام��ة املف�ضلة لل�سائح
الذي يزور �شالالت النيل الأزرق كما �أن هناك الفنادق
املتوفرة على بعد ب�ضعة كيلومرتات من ال�شالل � .إذا
كنت تخطط لزيارة �شالالت النيل الأزرق ،فمن املف�ضل
االهتمام ب��ارت��داء املالب�س املريحة لل�سري ب�سهولة يف
طريق ال�شالالت الوعرة .
بعد مغادرة القرية �سوف جتد ممر ًا مليئ ًا بالتعرجات
بجانب احلقول املفتوحة واخل�صبة ،والذي يوجد بجانب
اماكن االن�شقاق العميق مع اجل�سر املح�صن الذي يرجع
�إلى القرن ال�سابع ع�شر عن طريق املغامرين الربتغاليني
والذي ما زال قيد اال�ستخدام .
وعلى م�سافة ق�صرية من تلك امل�ساقط يقوم اجل�سر
احلجري الأول يف �إثيوبيا ،الذي بني يف عهد الإمرباطور
�سا�سينوي�س ( )Susenyosيف عام  .1626ووفقا ملانويل
دي �أمليدا ،فقد مت جلب الأحجار التي �صنع منها اجلري
من الروافد اجلانبية للنهر يف حني قام �أحد احلرفيني
ال���ذي �أت���ى م��ن الهند م��ع �أفون�سو مينديز ،بطريرك
الكاثوليك يف �إثيوبيا ،بالإ�شراف على البناء.
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جزر تانا موطن املجتمعات القدمية

تعترب «تانا» نقطة بداية «النيل الأزرق» ،ومن الأمكنة
الأكرث روع ًة يف اثيوبيا .متلأ قوارب ال�صيادين التقليدية
�سطح ال��ب��ح�يرة التقليدية ،يف ح�ين �أن اجل���زر موطن
املجتمعات القدمية.

الحمم البركانية

من براكني ارتال ايل  .منطقة عفار

هل �شاهدت بوابة اجلحيم من قبل؟ ،هل تعرف �أن �إثيوبيا متتلك واحدة من بني  6بحريات بركانية دائمة
عاما ،الذي �سافر و�صعد �إلى حافة
الن�شاط فى العامل؟ ،هذا ما �أظهره امل�صور الت�شيكي املتهور «كاريل توبي» ً 35
قدما حيث بحرية من احلمم الربكانية الن�شطة �سميت مملكة ال�شيطان�« ،إرتا �إيل» الربكان
تت�سع لـ (ً )150
الن�شط منذ عام  1906والذي مل يهد�أ ومل يربد على مدار �سنوات كثرية ،هي بركة ت�صدر حرارة �ساحقة نتيجة
غليان ال�صخور املن�صهرة ،بحرية احلمم واحدة من �أقدم البحريات فى العامل والتي تكونت من ثوران الربكان.
وبح�سب تقرير جريدة امليل �أونالين ،ف�إن امل�صور قال �إن احلرارة الناجمة من البحرية قادرة على �صهر �أي
�شيء ،فيما علق �أي�ضا �أن ال�سكان املحليني يرف�ضون اقرتاب الغرباء من الربكان ،وهو ما دعاه ال�ستخدام بع�ض
م�ستخدما �سيارة دفع رباعي بعجالت تتحمل ال�سري يف املناطق
ال�سكان الفقراء مل�ساعدته يف الو�صول �إلى احلافة،
ً
الوعرة ،الرحلة �أ�شبه بفيلم «رحلة �إلى مركز الأر�ض» ولكنها �شيقة وت�ستحق املغامرة ،للربكان الثائر الذي قتل
حوايل 250ر�أ�س ما�شية يف  ،2005وت�سبب فى �إجالء ال�سكان من املنطقة يف  ،2007وت�سبب يف اعتبار الكثريين
()55
يف عداد املفقودين يف .2008
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الحقول البركانية المائية

من براكني اثيوبيا � ..صورة خالبة جتذب ال�سائحني

املناظر الرائعة لربكان دلول ( )The Dallol Volcanoيف �إثيوبيا تبدو ك�أنها من خارج عاملنا ,بتلك الألوان
ال�صفراء والربتقالية والتي متتد لأميال حول املنطقة .
هو يف الواقع حقل هيدروحراري ,يقع يف منخف�ض داناكيل يف �شمال البالد ,كما حتتوي املنطقة على عدد من
الينابيع ال�ساخنة ,التي يتدفق منها حملول ملحي ,و�سائل حم�ضي .
ويقع على م�ستوى  150مرت ًا حتت م�ستوى �سطح البحر ,ولديه �أدنى فوهة بركان معروفة يف العامل .
�إلتقط تلك ال�صور الرائعة امل�صور الأملاين « �أدريان رونيفلدر ,»Adrian Rohnfelder -الذي كان يف مهمة
ت�صوير يف �إثيوبيا اللتقاط بع�ض ال�صور لبحرية من احلمم الربكانية لربكان �آخر يف �إثيوبيا ي�سمى « �إيرتا �إيل -
 ,»Erta Aleوكان ذلك يف نهاية �شباط . 2016

وقال �أدريان «�أنا حق ًا منده�ش من هذا املنظر املده�ش واملهول ,فهذا م�شهد ال ي�صدق ,لقد �صدمت متام ًا من
تلك امل�ساحة ال�ضخمة من الألوان الزاهية ,الأحمر,الأ�صفر ,الربتقايل ,الأخ�ضر ,الأزرق ,والأبي�ض ,وك�أن هذا
امل�شهد من كوكب �آخر بعيد ًا عن جمرتنا «درب التبانة»� ,إنه م�شهد مل ي�سبق �أن ر�أيته من قبل».
بوابة اجلحيم يف �إثيوبيا واحدة من �أقدم بحريات احلمم الربكانية الن�شطة ب�شكل م�ستمر يف العامل ،تقع يف
منطقة تلعفر الإثيوبية وتتجاوز درجة حرارتها  1100درجة مئوية.
وتتدفق احلمم الربكانية يف البحرية ب�شكل م�ستمر منذ عام �- 1906أي منذ � 110أعوام -مما يجعلها �أقدم
بحرية من احلمم الربكانية يف العامل.
تقع البحرية على ارتفاع  2011قدم ًا عند بركان ايرتا ايل ( )Erta Ale volcanoواملعروف با�سم جبل التدخني.
�شهدت ايرتا ايل انفجار ًا كبري ًا يف �أيلول عام  2005وقتل ما يقرب من  250من املا�شية وا�ضطر �سكان املنطقة
املحيطة ملغادرتها.
كان هناك املزيد من عمليات الإجالء الناجمة عن تدفق احلمم الربكانية مبا يف ذلك يف �آب عام  2007حيث
فقد �شخ�صان ويف ت�شرين الثاين عام  2008وقع االنفجار الأخري.
قام امل�صور الربتغايل جويل �سانتو�س وعمره  38عاما بالتقاط �صور نادرة للبحرية بوا�سطة طائرة بدون
طيار لت�صوير لقطات من فوق البحرية جنبا �إلى جنب مع �أربعة كامريات  4Kالتي ميكنها حتمل هذه الظروف
احلارقة للت�صوير حول حافة البحرية.
وكان من ال�صعب جدا التقاط �صور بهذا القرب لهذه املنطقة املدمرة ،لأن موجات احلرارة القوية ميكن �أن
ت�ؤدي �إلى تعطل �أو ذوبان معدات الت�صوير.
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وتكمن خطورة ايرتا ايل يف �أن حافة فوهة الربكان تتغري دائما كما هو احلال يف بحرية احلمم الربكانية ،فهي
تتحرك �صعودا وهبوطا وكثريا ما تفي�ض.
كما قد تبدو الأر�ض ثابتة و�صلبة لكنها تكون لينة وجتعلك تدخل يف احلمم الربكانية.
وميكن �سماع �أ�صوات من ال�ضغط حتت الربكان كل دقيقتني �أو ثالث وفج�أة ميكن �أن يفتح �صدع وا�سع بدون
�سابق �إنذار حيث تبد�أ احلمم الربكانية تتطاير يف الهواء مثل الألعاب النارية.
يذكر �أن الت�ضاري�س املحيطة بايرتا ايل من الأكرث ق�سوة على االر�ض ولكنها من اكرث املناظر جما ًال وده�شة يف
العامل.
الربكان قريب جدا من احلدود مع �إريرتيا ولهذا وجب ان تكون هناك مرافقة مع الزوار �أثناء ال�صعود �إلى
الربكان.
وبالرغم من كل ذلك ،تبقى زيارة الربكان جتربة مثرية للغاية وتبدو مثل رحلة حقيقية �إلى مركز الأر�ض.

عفار  -البراكين
عفار ..ما ان يطرق اال�سم ال�سمع ،حتى يتداعى للذاكرة ا�سم القبائل العربية املقيمة يف املكان واملهاجرة اليه
من اليمن و�أماكن �أخرى ..فالعفاريون هنا يتحدثون لغة قدمية هي عربية بلهجة عفارية ..الوجوه اقرب الى
الطبيعة والبيئة ..وجوه �صحراوية يعتليها الغبار احيانا من كرثة الرتحال وق�سوة املناخ و�ضجر ال�صحراء التي ال
تركد ..بقيت عفار ك�أقليم معربا �أكرث منه م�ستقرا ولكن تروي�ض الطبيعة جعل االن�سان يتوقف ليتكيف مع املكان
ويذلل كل الطوارئ فيه ..ولذا الف ان�سان عفار الربكان واقام جولة ور�صد متغرياته و�صار خبريا فيه باحلد�س
والتجربة املوروثة �أكرث من العلم واملعرفة.
املنطقة �شبه معزولة �إن مل نبالغ وهي ب�صدد الت�شكيل عرب التاريخ الذي يح�سب هنا مباليني ال�سنني حيث
ال�صدع االفريقي املمتد عرب البحر االحمر قادما من بالد ال�شام ليخرج من البحر االحمر تاركا هذه الرباكني
التي ما زالت عاملة حني يلتقي ال�صدع مع التكوين القادم من خليج عدن ،فيلتقي ال�صدع الذي يكاد ي�شطر
افريقيا لي�صل الى موزمبيق ،ومن هنا يتوقع العلماء ان�شطار افريقيا لي�شكل حميط ًا جديد ًا.
هنا الب�ساطة املطلقة ..هنا خيار ال�صحراء امللتهبة والتي تتجاوز حرارتها كل قدرة وهي حتمي ر�ؤو�س القاطنني
فيها من وهج ال�شم�س  ..وهنا العفاريون مع �إبلهم وموا�شيهم ون�سائهم يف جممعات متناثرة ب�سبب ابتعادها اكرث،
الفناء لل�سائرين املتقطعني ..هنا ال رفاه وال تنوع يف الطعام ..بل تع�سف وحتمل ..فاخلبز واحلليب فقط الوجبة
الرئي�سية اليومية ..ال�سكان هنا يعتمدون على بحرية افامبو بن�سبة .%20
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القبائل العفارية ذات اال�صول العربية ت�سكن يف منطقة الرباكني

مقاطعة عفار

()56

�أهم ما تو�صل اليه العلماء يف هذه املنطقة �أن هناك حدثا جيولوجيا مهم ًا حدث يف منطقة عفار وهو بداية
والدة حميط جديد ،بحيث يعترب منطقة عفار نقطة التقاء ال�صدع القاري القادم من البحر االحمر الذي يبد�أ
من البحر امليت الى العقبة على طول البحر االحمر الى عفار ومن خليج عدن ومن جنوب افريقيا حتى اعادة
اجلنوب ال�شرقي حتى ي�صل الى موزمبيق ،ولذلك تنق�سم افريقيا لق�سمني وبعد ع�شرات ماليني ال�سنني �سوف
تنف�صل املنطقة بكاملها وتنغمر معلنة والدة حميط جديد ،منطقة عفار منطقة �شبه معزولة (�صحراء قاحلة).
نهر اوا�ش الوحيد الذي ي�صب يف بحرية افامبو والوحيد املوجود يف مقاطعة عفار.
 %80من �شعب عفار ي�سكنون بال�صحراء رحل يتنقلون ثالث مرات يف ال�سنة من منطقة ملنطقة ح�سب االحوال
اجلوية ،عندهم عادة ت�ضييف ال�ضيف بحليب اجلمال ،في�صبح ال�ضيف بهذه احلالة حتت حمايتهم.
ال توجد معلومات دقيقة عن ا�صول العفار ،بع�ض اال�ساطري تقول ان ا�صولهم اتت من ع�شائر مينية واخرى

امل�صور املغامر لرباكني عفار يف �أرتايل (كارل توبي)

تقول انهم تخالطوا باليمنيني واخرى تقول ان ا�صولهم يف اثيوبيا متتد لآالف ال�سنني ،هم معتدلو القامة ،بنيتهم
قوية ،ب�شرتهم �سوداء ،انوفهم دقيقة و�شعرهم جعد وكثيف.
ومن �صفاتهم ال�شجاعة والزهد وال�صرب ومييلون بالفطرة للقتال ،يتحدث العفاريون لغة العفار اخلا�صة بهم
وهي فرع من اللغة الكو�شية التي تعود لعائلة اللغات العفر �آ�سيوية وكلمة عفار يف لغتهم تعني االول او االف�ضل،
يعي�ش قبائل العفار يف اثيوبيا ويتوزع اجلزء االخر منهم يف جيبوتي وارترييا.
بركان ارت�أيل واحد من اربعة براكني على الكرة االر�ضية ما زال فاع ًال لليوم 1200 ،درجة احلرارة يف فوهة
الربكان.
بحرية احلمم هي قمة عمود من املوجة العجينية املعر�ضة للهواء الطلق وهي مت�صلة ب�شكل دائم باجلهة
العجينية ،لي�صل عمقها الى حد الكيلومرت لال�سفل ومل يقدر العلماء حلد االن الفهم الكامل لطبيعة القوة املكونة
للرباكني لكنهم طوروا نظريات تدور حول كيفية ت�شكيلها من خالل هذا الربكان تتفجر وتثور احلمم والغازات
()57
احلارة وال�شظايا ال�صخرية.
تظهر معظم الرباكني على هيئة جبال ،ترتفع �سحب كثيفة ملتهبة فوق فوهة جبل الربكان.
اهايل عفار ي�سمون بركان ارت�أيل جبل الدخان ويعتربونه بوابة جهنم.
ثار بركان ارت�أيل �آخر مرة يف عام 2009م.

163

164

يتوقع في�ضان احلمم الربكانية يف ارت�أيل يف اي وقت وهذا �سبب
اخر للحذر واخلوف ال�ساكن يف قلوب ال�سكان املحليني لأنه حدث
انفجار كبري لهذا الربكان يف  25كانون الأول  2005ونتج عنه موت
املئات من املا�شية واج�بر �آالف ال�سكان على الفرار وك��ان هناك
املزيد من تدفق احلمم الربكانية يف �آب  2007مما ا�ضطر الى
اجالء املئات.
يقع بركان ارت���أيل يف اق�صى �شمال �سل�سلة طويلة من الرباكني
غطت حممه الربكانية ال�سهل املجاور ب�صخور بازلتية حديثة الت�شكل
منعت منو النباتات .وهو بركان بازلتي ن�شط م�ستمر يرتفع 613م
وهو من بني الرباكني الـ ( )600النا�شطة على �سطح االر�ض وواحد
من ارب��ع احلمم الربكانية النا�شطة على �سطح الكرة االر�ضية،
ويقف نحو اخل��ارج ثالثة ان��واع رئي�سية من امل��واد هي الالفا اي
احلمم وال�شظايا ال�صخرية والغاز وتعتمد املادة على ن�سبة لزوجة
او �صهورة املادة الربكانية (الالفا) ا�سم لل�صهارة التي ت�سللت على
�سطح االر�ض �صخور ًا ملتهبة ومتوهجة وتزيد درجة حرارتها على
 1200مئوية ،عند انخفا�ض درجة حرارة احلمم تت�شكل يف �أ�شكال
()58
عديدة خمتلفة.

ا�شكال منحوتة يف �صخور ملحية يف منطقة الرباكني

بركان دالول
�صحراء دناكل من ا�صعب �صحارى العامل ب�سبب ق�سوة املناخ فيها ،درجة احل��رارة فيها ت�صل  60يف ظل
انخفا�ضها  160م عن م�ستوى �سطح البحر ،يقع بركان دالول يف و�سط ال�صحراء وهو غري تقليدي ومن الرباكني
الن�شطة.
تولد دالول بفعل ال�ضغط الربكاين والتحركات التكتونية التي تغيرّ يف مالمح االر�ض اجلغرافية وهو ار�ض
دائرية التكوين واحلركة عمقه 83م على م�ستوى �سطح البحر ومميز وال�صخور التي تخرج منه هيدروكيميائية
خليط من �صخور عجينية ولي�ست في�ضانات حمم .ل�شرح تكوين دالول ا�ستنتج العلماء نظرية انفجار جيب من
املهل العجينية على عمق �ضحل بحيث تقوم املادة امل�صهورة امل�ضطربة حتت ال�سطح بتزويد �شبكة �ضخمة من
ال�شقوق التي تعترب انابيب طبيعية من املياه .كانت النتيجة حقل بعر�ض  1.6كيلو مرت من املياه احلارة والنوافل
()59
والنوافري التي تخرج من االحما�ض.
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م�شاهد من منطقة الرباكني يف دالول

ي�شكل دالول ح�صيلة ناجتة عن تفاعل بني علم الرباكني وعلم املياه� ،إال ان فوهاته ال تخرج حمم ًا بركانية وامنا
معادن واحما�ض ًا .واالحما�ض تو�صل درجة حرترتها الى  70درجة .من النادر �أن جند علماء يدر�سون منطقة
دالول وا�سباب درجة احلرارة املرتفعة يف ظل تلوث اجلو باالحما�ض وااليونات احلم�ضية التي ت�ؤثر على اجللد
والب�شرة والعيون واجلهاز التنف�سي .
وهذا الربكان مليء باال�شكال الزخرفية الرائعة ذات االلوان املختلفة التي ت�شكلت عن طريق الرياح واالمطار
()60
وعرفت با�سم الفطر امللحي.

الوادي المتصدع الكبير

الوادي املت�صدع الكبري �أو الأخدود الأفريقي العظيم (بالإجنليزية ،)Great Rift Valley :ويطلق عليه �أحيان ًا ال�شق ال�سوري
الأفريقي ،هو �أحد الأ�سماء ال�شائعة ل�صدع جيولوجي مير غربي �آ�سيا و�شرق افريقيا ،من جنوب تركيا يف ال�شمال عرب بالد
ال�شام ،البحر الأحمر وخليج عدن� ،إلى كينيا يف اجلنوب .يف كينيا ينف�صل ال�صدع �إلى جناحني ي�صالن �إلى زميبابوي يف
اجلنوب االفريقي .وكذلك ي�شار �إلى هذا ال�صدع ب�أ�سماء« :ال�شق ال�سوري الأفريقي»« ،الأخدود الأفريقي العظيم»« ،االنك�سار
االفريقي العظيم»« ،ال�صدع االفريقي» وغريها من الأ�سماء .يبلغ طوله �أكرث من  6000كم ويرتاوح عر�ضه بني  7و 20كم .يبلغ
ارتفاع ال�شق  1170مرت ًا فوق �سطح البحر يف �أعلى نقطة له قرب مدينة بعلبك اللبنانية� ،أما يف البحر امليت فينزل �إلى نقطة
عمقها �أكرث من  400مرت حتت �سطح البحر ،ما يعترب �أعمق نقطة ياب�سة يف العامل .
ويعترب من �أ�شهر الظواهر الطبيعية لكونه ال�سبب اجليولوجي الن�صياغ معامل طبيعية بارزة ،من بينها �سهل البقاع اللبناين،
ووادي اليتم ووادي حلتا املنحدر حتت بلدة كفر�شوبا يف ق�ضاء حا�صبيا الذي ميتد من مرج اخليام �إلى �سهل احلولة ،بحرية
طربيا واملرج حولها ،مرج بي�سان ،نهر الأردن وغور الأردن ،البحر امليت ،وادي عربه ،خليج العقبة والبحر الأحمر .
وبد�أ هذا ال�شق الطويل يف الربوز قبل حوايل  25مليون �سنة ،وقد نتج ب�سبب حركة �أفقية ل�صفيحتني تكتونيتني من ال�صفائح
التي ت�ؤلف الق�شرة اخلارجية للكرة الأر�ضية .ال�صفيحتان املوجودتان من جانبي ال�شق هما «ال�صفيحة العربية» من ال�شرق
و«ال�صفيحة االفريقية» من الغرب .تتحرك كال ال�صفيحتني نحو ال�شمال ،لكن «ال�صفيحة العربية» تتحرك ب�أكرث �سرعة مما
()61
ي�سبب ال�صدع اجليولوجي بينهما.
ح�سب التقديرات ،تتقدم «ال�صفيحة العربية»  4مم �إ�ضافية كل �سنة مقارنة بـ «ال�صفيحة االفريقية» وقد بلغ الفرق بني
ال�صفيحتني منذ بداية احلركة  105كم تقريب ًا� ،إذ ي�شابه تركيب الأر�ض يف نقطة معينة �شرق ال�شق تركيب الأر�ض 105
كم جنوبا لها يف اجلانب الغربي لل�شق .ويعتقد الدكتور علي املزروعي وهو عامل �أفريقي كيني� ،أن �شبه اجلزيرة العربية
(جيولوجيا) جزء من القارة الأفريقية ،ولكن ال�شق ف�صلها بالبحر الأحمر.
تتعر�ض املناطق املجاورة لل�شق خلطر الزالزل .يف املواقع القريبة من ال�شق ،مثل مدينة �أريحا ،ت�سجل زالزل عديدة ،لكن
معظمها �ضعيف غري ملمو�س .وت�شهد املنطقة من حني �إلى �آخر زالزل خطرية .ويبدو �أن مدينة �أريحا من احلفريات الأثرية
()62
وامل�صادر التاريخية خربت عدة مرات �إثر زالزل قوية.

خريطة البحر امليت والبحر الأحمر
وامتداده يف �سوريا واثيوبيا
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الجغرافية االثيوبية

االر�ض حيث ي�ضربها العط�ش وتت�شقق وترتك جماعات

170
جغرافية اثيوبيا
�إثيوبيا ( )Ethiopiaدولة افريقية عا�صمتها �أدي�س �أبابا وم�ساحتها  1.133.380كم 2منذ ا�ستقالل �أريترييا
عنها وهي حتتل م�ساحات وا�سعة من و�سط �شرق القارة االفريقية .ويف الوقت نف�سه تطل على الواجهة اجلنوبية
الغربية للبحر الأحمر عرب �أريترييا وجيبوتي .وتك ّون �إثيوبيا العمق الت�ضاري�سي الداخلي للقرن االفريقي الذي
ميتد داخل القارة ،وت�شغل موقع ًا حم�صور ًا بني العرو�ض اجلغرافية  3درجات و 30دقيقة و 18درجة �شما ًال،
وبني الأطوال اجلغرافية  33درجة و 4دقيقة و 48درجة �شرق ًا.
وتع ُّد �إثيوبيا بلد ًا داخلي ًا مغلق ًا ،يحدها من الغرب ال�سودان ومن ال�شمال وال�شمال ال�شرقي �أريترييا ومن
ال�شرق جيبوتي ،ثم كينيا وال�صومال من اجلنوب واجلنوب ال�شرقي .لكن االحتاد الفيدرايل الذي فر�ضته على
�أريترييا عام  1952وما تبعه من �ضم نهائي منذ عام � 1962سمح لها ب�أن متلك  -حتى عام  - 1993واجهة
بحرية طويلة �إلى حد ما تطل من خاللها على البحر الأحمر� .أما خط حديد �أدي�س �أبابا  -جيبوتي فيمكن �أن
يع ّد منفذ ًا حيوي ًا جد ًا يربط �إثيوبيا بخليج عدن.
وت�ؤلف دولة �إثيوبيا� ،أو اله�ضبة الإثيوبية ،حاجز ًا �إداري�� ًا وطبيعي ًا يف وجه امتداد ال�صحراء العربية نحو
اجلنوب ويف�صل النهايات اجلنوبية لل�صحراء املتمثلة بال�صومال و�إقليم �أوغادين وهرر وغريها من ال�سودان
()64
و�أريترييا.

األوضاع الطبيعية
املالمح اجليولوجية :حتوي اله�ضبة الإثيوبية يف ق�سمها الأكرب �صخور ًا قدمية تعود للحقبة اجليولوجية ما
قبل الكمربية واحلقبة الثانية وتتك�شف �أجزاء من هذه ال�صخور يف �أريرتيا� .أما يف الأطراف اجلنوبية لله�ضبة
الإثيوبية ،ال �سيما يف مناطق �سيدامو ومقاطعة هرر ،فتمتد طبقات �صخرية ر�سوبية ثخينة جد ًا تعود للحقبة
اجليولوجية الثانية .وتظهر يف و�سط البالد� ،أو ما يعرف باله�ضبة املركزية الو�سطى ،املظاهر الربكانية والأغ�شية
البازلتية ،وتربز على �شكل جزر بركانية معزولة وفوهات وخماريط براكني قدمية ،ت�شاهد حتى يف تلك الأجزاء
املرتفعة جد ًا من اله�ضبة التي ي�صل ارتفاعها �إلى نحو 4620م.
والتف�سري املمكن لهذه الظواهر اجليولوجية هو �أنها نتيجة عوامل بنائية (تكتونية) وحركات �أر�ضية كانت
�سبب ًا يف تكوين املنخف�ض البنيوي يف الزمن الأوليغو�سيني  -امليو�سيني من احلقبة اجليولوجية الثالثة �إثر نهو�ض
الركيزة القارية العربية  -الإثيوبية يف الزمن اجلورا�سي  -الإيو�سيني وما رافق ذلك من �أن�شطة بركانية جتاوزت
�إثيوبيا من جزئها اجلنوبي و�سارت من بحرية �ستيفاين ( )Stephanieحتى خليج تاجورة م�ؤلفة منخف�ض �أوا�ش،
ثم انق�سمت بعد ذلك �إلى فرعني ،الأول ي�ساير امتداد البحر الأحمر والثاين خليج عدن.
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مرتفعات �شاهقة من اثيوبيا

الت�ضاري�س :تت�ألف امل�ساحات الكربى من الأجزاء الداخلية لإثيوبيا من ه�ضبة تنحدر من ال�شرق نحو الغرب،
وتهبط تدريجي ًا نحو النيل الأعلى با�ستثناء بع�ض احلاالت ال�شاذة حيث ي�صبح االنحدار غري نظامي ومتقطع ًا
ي�سمح بظهور تدرجات ونتوءات ت�ضاري�سية اليتفق ميلها وانحدارها مع الت�ضاري�س التي قبلها وال مع التي بعدها.
�إن القمم العالية التي ترتفع �إلى نحو 4000 - 3439م يف اجلزء الغربي لله�ضبة املركزية الإثيوبية الو�سطى،
تهبط تدريجي ًا �إلى م�ستوى ي�صل �إلى نحو 2500 - 2000م يف الأجزاء ال�شرقية� ،أي باجتاه البحر الأحمر و�سهل
الدناقيل .ولكن هذا الهبوط التدريجي يف �أكرث الأحيان ،ويف الأجزاء العليا من اله�ضبة يقطعه ظهور جمموعات
خمتلفة من ال�سال�سل اجلبلية التي كانت مراكز �أ�سا�سية لن�شاط بركاين قدمي مثل� :سل�سلة جبال �سيمني �أو ر�أ�س
دا�شان التي ترتفع �إلى نحو 4620م ،وقمم جبال �شوك �أو غاجام ،و�سل�سلة جبال ال�ستا وتكيزة العليا التي ت�صل
�إلى ارتفاع  4198يف قمة �أبونا جوزيف.

�أمطار مفاجئة يف مناطق جافة

املناخ واملياه :يتميز مناخ املناطق الداخلية والعالية بكونه بارد ًا ورطب ًا �إلى ح ّد ما ب�سبب االرتفاعات ال�شاهقة
التي تهيمن على �أجزاء وا�سعة جد ًا من اله�ضبة الداخلية الإثيوبية ،وت�ؤلف الت�ضاري�س العالية يف �إثيوبيا عوائق
طبيعية حقيقية لل�سحب وكتل الغيوم الرطبة املحملة ببخار املاء ،لذلك ف�إن الأمطار تهطل تقريب ًا طوال الأ�شهر
الثالثة يف ف�صل ال�صيف وتغذي الأنهار الكربى وتكفي حاجة الرتبة يف الأجزاء العليا من اله�ضبة املركزية.
�أما الأجزاء ال�شرقية من البالد فتتلقى �أمطارها بفعل الرياح املو�سمية .لكن هذا النوع من الهطل يتعر�ض
لعمليات تبخر هائلة ،وكميات الهطل ال تزيد على 250مم وهي غري كافية لقيام زراعات اقت�صادية وال ت�ساعد
على قيام حياة ب�شرية م�ستقرة ال �سيما يف �أقاليم وادي �أوا�ش والدناقيل و�أوغادين .وعلى العك�س من ذلك ،ف�إن
الأجزاء اجلنوبية الغربية من اله�ضبة الإثيوبية الو�سطى تتمتع ب�أمطار نظامية وتتلقى كميات تزيد على 2000مم
يف ف�صلي اخلريف والربيع.
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�أما �أنهار �إثيوبيا فتتجه جميعها بوجه عام نحو الغرب وتنتهي يف حو�ض وادي النيل
با�ستثناء نهر �أومو الذي يجري يف اجلنوب ويتجه �إلى بحرية رودلف (توركانة)
ويجري يف ال�شمال نهر تكيزة �أو كما ي�سمى حملي ًا «الرهيب» مع روافده هابط ًا من
جبال ال�سكا .لكن �أكرب �أنهار �إثيوبيا هو نهر �آباي� ،أو النيل الأزرق ،الذي يتغذى من
بحرية تانا ومن نهر �آباي ال�صغري �أو النيل الزرق ال�صغري الذي يهبط من جبال
�شوك وي�صب يف بحرية تانا املذكورة.
تزداد غزارة هذه املجاري املائية مع هطل الأمطار املو�سمية ال�صيفية وهذا ما
�سمح لها ب�أن حتفر �أودية وخوانق مدرجة عظيمة جد ًا يف ج�سم اله�ضبة ي�صل عمقها
�أحيان ًا �إلى نحو 1000م مثل نهر تكيزة ونهر النيل الأزرق ال�صغري وي�سري كل منهما
يف خانق ي�صل عمقه �إلى نحو 1500م� ,أما الأنهار التي تتجه بوجه عام نحو اجلنوب
ال�شرقي من البالد ف�إنها تنتهي يف الأرا�ضي املنخف�ضة وال�سهول من املنطقة نف�سها
ما عدا نهر جوبا الذي يعد النهر الوحيد الذي يعرب جمهورية ال�صومال وي�صب يف
املحيط الهندي .ويف الأجزاء العليا من اله�ضبة الو�سطى يتكون منخف�ض بنيوي
انهدامي � -أخدودي مكون من حفر و�أحوا�ض ملأتها جمموعات من البحريات التي
متتد باجتاه جنوبي  -غربي� ،شمايل � -شرقي.
تتو�ضع هذه ال�سل�سلة من البحريات �أحيان ًا على ارتفاع 4340م كما يف منطقة
�أرو�سي ،ويف �أحيان �أخرى تتو�ضع على م�ستوى منخف�ض يهبط �إلى نحو 300م يف
النهايات اجلنوبية ال�شرقية الدنيا لله�ضبة بالقرب من هرر و�سهول ال�صومال.

وينفتح منخف�ض البحريات املذكورة �أع�لاه نحو ال�شمال ال�شرقي� ،أي
نحو الأرا�ضي املنخف�ضة وال�سهول ال �سيما نحو �سهول �إقليم عفار الذي يعد
امل�صرف املائي لغالبية امل�صادر املائية املختلفة والكثرية مبا فيها نهر �أوا�ش
الكبري الذي يهبط من �إقليم �أدي�س �أبابا.
النبيت� :إن التغري الكبري يف املظاهر الت�ضاري�سية وما يتبعه يف العادة
من تباين يف بنية الرتبة ،من جهة ،وتباين يف ت�أثري امل�صادر املائية املختلفة،
من جهة ثانية ،يقود �إلى تنوع يف �أمناط الغطاء النباتي والوجود احليواين
بالإ�ضافة �إلى ظهور �أقاليم مناخية متنوعة.
ففي الأجزاء العليا من اله�ضبة الإثيوبية ي�سود مناخ اجلبال العالية الباردة
ويرافق ذلك �سيادة نباتات جبال الألب .وعلى العك�س من ذلك ت�سود الأجزاء
ال�شرقية واجلنوبية ال�شرقية من البالد مناخات �صحراوية و�شبه �صحراوية
و�صحراوية جافة جد ًا ترافقها �سيادة نباتات �سهبية مالئمة لرتبية املا�شية
ال �سيما يف �إقليم �أوغادين واملنطقة احلدودية ال�صومالية الإثيوبية.
وي�سود �أغ��ل��ب الأرا���ض��ي الأري�تري��ة امل��ج��اورة و�سهولها مناخ ح��ار ج��د ًا
و�صحراوي ،قليل الأمطار �أي�ض ًا يالئم تربية املا�شية� .أما يف ال�سفوح ال�شرقية
للمرتفعات الإثيوبية الداخلية فهطل الأمطار يف العادة يف ف�صل ال�شتاء
وت�سمح بانت�شار غطاء نباتي وع�شبي �إ�ضافة �إل��ى انت�شار �أ�شجار الدغلة
الربية الق�صرية.
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�أما �صحراء الدناقيل املغطاة بطبقة من احلجارة البازلتية ال�صغرية يف معظم �أرجائها والتي تقوم يف جزئها
الغربي جبال ترتفع �إلى نحو 1900م ،ف�إنها تتلقى كميات من الأمطار مبعدل كاف لنمو الغابة.
ومن دار�سة اله�ضبة الداخلية ،ميكن متييز املناخات والأقاليم اجلغرافية الآتية:
�إقليم (قول ال)  :وي�شغل النهايات املنخف�ضة لله�ضبة حتى م�ستوى 1800 - 1500م ويحوي �أرا�ضي قابلة
للزراعة ال �سيما يف الأودية والنجود .و�أكرث املناطق املالئمة للزراعة هي التي تتو�ضع بالقرب من مدينة هرر
�إ�ضافة �إلى �سيادة الغطاء النباتي اال�ستوائي احلار ،و�أهم �أ�شجاره املطاط واملوز والنخيل و�شجرة النب الربية.
�إقليم وينادفا :وي�شغل امل�ساحات التي تبد�أ من بداية انح�سار خ�صائ�ص الإقليم الأول وترتفع حتى 2500م
فوق �سطح البحر وتتنوع يف هذا الإقليم املظاهر النباتية .ففي الأجزاء اجلنوبية تنمو نباتات املناطق احلارة
�إ�ضافة �إلى الغابة التي حتمل خ�صائ�ص البحر املتو�سط من �أ�شجار احلم�ضيات والكرمة ويف الأجزاء ال�شمالية
تنت�شر نباتات ال�سهوب و�أ�شجار اخليزران والزيتون.
�إقليم دفا :وي�شغل الأرا�ضي املمتدة من ارتفاع 2500م حتى 3500م وهي مناطق باردة على العموم ،وتنت�شر
فيها نباتات جبال الألب على ح�ساب انح�سار الغابة.
�إقليم �شوك :ويحتل �أعلى �أجزاء اله�ضبة الإثيوبية �أي ي�شغل القمم العالية التي ت�صل �إلى 4620م وب�سبب
الربودة ال�شديدة وا�ستمرار وجود الثلج ،ف�إن احلياة تكون تقريب ًا معدومة يف هذه املناطق.

المناخ
نوع املناخ ال�سائد هو الرياح املو�سمية اال�ستوائية ،مع االختالف الناجم عن الطبوغرافية الوا�سعة .تغطي
املرتفعات الإثيوبية معظم �أنحاء البالد ولها املناخ الذي هو عادة �أكرث برودة بكثري من املناطق الأخرى يف القرب
مماثلة �إلى خط اال�ستواء .وتقع معظم املدن الكربى يف البالد على ارتفاعات حوايل  2500-2000مرت (-6562
 8202قدم) فوق م�ستوى �سطح البحر ،مبا يف ذلك العوا�صم التاريخية مثل غوندور و�أك�سوم.
يقع يف العا�صمة �أدي�س �أبابا احلديثة جبل �إنتوتو على ارتفاع حوايل  2400مرت ( 7874قدم ًا) ،ويواجه جولة
�صحية وممتعة .مع �أن درجات احلرارة على مدار ال�سنة موحدة �إلى حد ما ،وتعرف املوا�سم يف �أدي�س �أبابا �إلى
حد كبري من قبل هطول الأمطار ،مع مو�سم اجلفاف من �شهر ت�شرين الأول و�شباط ،ومو�سم الأمطار اخلفيفة
من �آذار �إلى �أيار ،ومو�سم الأمطار الثقيلة من حزيران �إلى �أيلول .متو�سطهطول الأمطار ال�سنوي حوايل 1200
ملم.
هناك يف املتو�سط � 7ساعات من �ضوء ال�شم�س يف اليوم الواحد ،وهذا يعني �أنه من م�شم�س حلوايل  ٪60من
الوقت املتاح .مو�سم اجلفاف هو �أ�شم�س الوقت من ال�سنة ،على الرغم من ذروة مو�سم الأمطار يف �شهري متوز
و�آب ال تزال هناك عادة عدة �ساعات يوميا من ال�شم�س ال�ساطعة .يبلغ متو�سطدرجة احلرارة ال�سنوية يف �أدي�س
�أبابا  16مئوية ( 60.8فهرنهايت) ،مع �أق�صى درجات احلرارة اليومية يف املتو�سط  25-20مئوية (77.0-68.0
فهرنهايت) طوال العام ،وهبوط بني ع�شية و�ضحاها يف املتو�سط  10-5مئوية ( 50.0 -41.0فهرنهايت).
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من مدن اله�ضبة �أدي�س ابابا

تكمن معظم املدن الرئي�سية واملواقع ال�سياحية يف �إثيوبيا يف ارتفاع مماثل لأدي�س �أبابا ولها مناخ مماثل .يف
املناطق الأقل مرتفعة ،ال �سيما املراعي ومناطق الأدغال يف �شرق البالد ،ميكن �أن تكون �أكرث �سخونة ب�شكل كبري
و�أكرث جفافا .ولدى دلول ،يف منخف�ض عفار يف هذه املنطقة ال�شرقية� ،أعلى متو�سط درجة حرارة �سنوي يف
العامل من  34مئوية ( 93.2فهرنهايت).

البيئة والحياة البرية
تتميز البيئة االثيوبية بتنوعها وجمالها وما حتويه من حيوانات برية ,بع�ضها مهدد باالنقرا�ض ,لذا حتاول
احلكومة وبالتعاون مع هيئات دولية احلفاظ على انواع من هذه احليوانات او الطيور او الكائنات احلية االخرى.
ولعل ابرز هذه احليوانات اال�سود احلب�شية التي جرى تدمري مواطن عي�شها ،اذ ميثل الأ�سد احلب�شي يف �أغنية
لبوب ماريل يف �إ�شارة �إلى هيال �سيال�سي �آخر �أباطرة �إثيوبيا ،رمزا وطنيا يف هذا البلد ،ميكن ر�ؤيته على قطع
العملة املعدنية وحافالت النقل العام والطائرات والكثري من التماثيل يف �شوارع العا�صمة �أدي�س �أبابا.
وهذه التماثيل احلجرية قد تبقى وحدها ال�شاهد على �إرث الأ�سد احلب�شي امل�شهور بعرفه الأ�سود والذي بات
مهددا يف �إثيوبيا ب�سبب التدمري املطرد ملواطن عي�شه .وذكر «زيالمل تيفارا» االخت�صا�صي يف احلياة الربية
وممثل منظمة «بورن فري» يف البالد �أن «الأ�سود كانت تعي�ش يف �سائر �أنحاء �إثيوبيا تقريبا»� ،إال �أن «متدد رقعة
االنت�شار ال�سكني للب�شر وملناطق الزراعة �أدى الى تقلي�ص مواطنها واختفاء طرائدها ،ما يعني �أن الأ�سود مل تعد
جتد ما تقتات عليه».
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ويف غ�ضون ب�ضعة عقود ،اختفت الأ�سود من جزء كبري من الأرا�ضي الإثيوبية حتت �ضغط النمو الدميوجرايف
ل�سكان هذا البلد الذين يزيد عددهم حوايل مليوين ن�سمة �سنويا.
وبح�سب �أحدث تقرير �صادر �سنة  2012عن االخت�صا�صي الأمريكي يف علوم الأحياء «جاي�سن ريجيو» ،ف�إن
�أ�سود �إثيوبيا ال يتخطى عددها الألف ب�شكل رئي�سي يف املناطق احلدودية مع جنوب ال�سودان وال�صومال ويف
ب�ضعة متنزهات وطنية يف و�سط البالد و�شرقها .وت�سجل �أعداد الأ�سود الأفريقية امل�صنفة كائنات «مهددة» على
القائمة احلمراء لالحتاد الدويل حلفظ الطبيعة ،تراجعا يف �سائر �أنحاء القارة ال�سمراء ،والأ�سود احلب�شية
لي�ست ا�ستثناء يف هذا املجال.
و�شدد «زيالمل تيفارا» على �أن «الأ�سود ذات العرف الأ�سود فريدة ومتثل جزءا مهما من ثقافتنا ،ال �أعتقد
�أنها �ستختفي كليا يف ال�سنوات القليلة املقبلة ،رغم �أن هذا الأمر حا�صل ال حمالة يف حال عدم القيام ب�أي
�شيء للحفاظ على مواطنها» .وما تزال الرتكيبة الوراثية امل�ستقلة للأ�سود احلب�شية مو�ضع نقا�شات بني العلماء،
لكن بالن�سبة لكثري من الإثيوبيني ،ف�إن فرادة هذا النوع لي�ست مثار �شك البتة ،فقد اختارها الإمرباطور هيال
�سيال�سي �شعارا ملكيا له وما يزال الق�صر الرئا�سي يف �أدي�س �أبابا ي�ضم حيوانات من ال�ساللة نف�سها للأ�سود التي
كان يعتني بها الإمرباطور الراحل يف ق�صره.

وميكن م�شاهدة حوايل خم�سة ع�شر �أ�سدا حب�شيا يف مدينة احليوانات
يف �أدي�س �أبابا مو�ضوعة يف �أقفا�ص ا�سمنتية �صغرية على مر�أى من جموع
املتفرجني الغفرية .ومع �أن الفرتة التي كان يتعني فيها على ال�شبان
الإثيوبيني الراغبني يف الزواج ا�صطياد حيوان بري ملن يودون االقرتان
بهن انتهت ،ف�إن ال�صياد الأول لهذه الأ�سود ما يزال الإن�سان ،فعلى بعد
ب�ضع ع�شرات الكيلومرتات من العا�صمة الإثيوبية ،يف الغابات املجاورة،
ا�ستقبلت م�ؤ�س�سة «بورن فري» �سبعة �أ�سود التقطها قرويون �أو ع�سكريون
وتعر�ضت يف كثري من الأحيان ل�سوء معاملة.
وخالفا لباقي احليوانات الربية التي يتم انتزاعها من املهربني ،مثل
الفهود �أو القرود ،ال ميكن �إعادة الأ�سود للعي�ش يف الطبيعة؛ �إذ �إن مواطن
هذه احليوانات يف �إثيوبيا حم�صورة جدا وخطر ح�صول م�شاكل مع الب�شر
كبري للغاية .و�أبدى «ديريك بريت�س» امل�س�ؤول عن العناية باحليوانات يف
هذه امل�ؤ�س�سة �أ�سفه لكون م�ساكن الأ�سود احلب�شية �آخذة يف الرتاجع،
قائال�« :إذا ما �أفلتنا هذه الأ�سود للعي�ش يف الطبيعة ،ال ميكننا �ضمان
�أنها لن ت�شكل تهديدا على ال�سكان وقطعانهم من املوا�شي».
ويف �إثيوبيا حوايل اثني ع�شر متنزها وطنيا حيث يتم نظريا حفظ
احليوانات الربية يف احلقيقة ،ف�إن �إثيوبيا وهي ثاين �أكرب بلد �أفريقي من
حيث التعداد ال�سكاين ،ت�شهد متددا م�ستمرا من الب�شر على م�ساحات
الأرا�ضي املخ�ص�صة لعي�ش الأ�سود.
الرثوة احليوانية يف اثيوبيا  ..من ابرز مكونات االقت�صاد الوطني
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من جانبها ،عربت «فيكريتي جيربي�سنبيت» الباحثة املتخ�ص�صة
يف الأ�سود الإثيوبية يف جامعة �أوكالهوما �ستايت الأمريكية عن
�أ�سفها لكون حماية احلياة الربية لي�ست �أولوية يف �إثيوبيا ،قائلة
�إن «املحميات لي�ست فعال حممية ،يعي�ش �أ�شخا�ص يف املتنزهات
ن�صف �أوقات ال�سنة وي�أتي مربون ب�شكل دوري لرعاية موا�شيهم،
وهذا الأمر ي�ؤدي �إلى نزاعات مع الأ�سود».
ومن احليوانات االخ��رى املهددة الذئب احلب�شي �أو املعروف
اي�ض ًا با�سم الذئب االثيوبي ،الذي يتواجد الأ�صلي منه يف املرتفعات
الإثيوبية ،وهو م�شابه لذئب �أمريكا ال�شمالية يف احلجم والبناء .
وي���ن���درج �ضمن احل��ي��وان��ات امل���ه���ددة ب��االن��ق��را���ض م��ن قبل
( ،)IUCNوت�شمل التهديدات �ضغوط ًا متزايدة م��ن تو�سيع
التجمعات الب�شرية ،مما �أدى �إلى تدهور املوائل من خالل الرعي
اجلائر وانتقال الأمرا�ض من الكالب .
تتميز جمجمته ب�أنها طويلة ،مع منطقة الوجه الطويل وهو ما
ميثل  ٪58من �إجمايل طول اجلمجمة ،الأذنان وا�سعتان ،الأ�سنان،
وخا�صة الأنياب� ،صغرية ومتباعدة على نطاق وا�سع ،قيا�س -14
 22مم يف الطول ،فرا�ؤه باللونني الأحمر والأبي�ض  ,والذكور �أكرب
من الإناث ،بوجود قدر �أكرب من  ٪20بكتلة اجل�سم .
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الذئب االثيوبي  ..ذو �شهرة و متييز

من طيور اثيوبيا املميزة والنادرة

والذئب الإثيوبي لديه �شعرات ق�صرية و�سميكة من ا�سفل ،توفر احلماية يف درجات حرارة منخف�ضة ت�صل �إلى
 15درجة .وتقت�صر موائله على جيوب معزولة من املراعي واملروج ،مع بع�ض الذئاب ،ولديه تف�ضيل للمناطق املفتوحة
التي حتتوي على الع�شب واملراعي .
فري�سته الأولية فئران اخللد الكبرية ،وت�شمل الفري�سة الثانوية انواع الفئران االخرى ،و�أحيانا الطيور والبي�ض.
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ويف �إثيوبيا عدد كبري من الأنواع املهددة باالنقرا�ض واملعر�ضة لالنقرا�ض يف العامل .ميكن تق�سيم الأنواع
املهددة يف �إثيوبيا �إلى ثالث فئات (على �أ�سا�س تقييمات  .:)IUCNاملهددة باالنقرا�ض ،املهددة باالنقرا�ض،
وال�ضعيفة.
الثدييات املهددة
باالنقرا�ض

الثدييات ال�ضعيفة
الأحمر واجهته وغزال
املاو�س روب
ذو �أذنني املاو�س
اخلفافي�ش �سكوت
غزال

Soemmerring

غزال �سبيك
مرقط العنق ق�ضاعة
املاو�س املدعومة من
ال�شريط

اخلفافي�ش حرة الذيل
كبري ذو �أذنني
ال�صغرى اخلفافي�ش
حدوة ح�صان

الفيل الأفريقي

حمار وح�شي

Grevy

الثدييات املهددة
باالنقرا�ض
اجلربوع خففت

Ammodile

جبل نياال

وحيد القرن الأ�سود

الأ�سد

الزبابة بيلي

الوعل النوبي

الذئب الإثيوبي

مورالند الزبابة

بايل الزبابة

الكلب الربي الأفريقي

 Gurambaالزبابة

اخلفافي�ش موري�س

بريا الظباء

 Harennaالزبابة

الفهد

الزبابة ماكميالن

Dibatag

اليا الوعل

اخلفافي�ش ماو�س
الذيل الأنواع
ناتال اخلفافي�ش حرة
الذيل
نيكوالو�س املاو�س

دوركا�س غزال

ترايدنت �أوراق االنف
اخلفافي�ش Patrizi

الزبابة
الزجاج

إزالة الغابات

ازالة الغابات يقلق ال�سلطات

نياال اجلبل يف ( )Nechisarهي احلديقة الوطنية ،وواحدة من العديد من حمميات احلياة الربية يف �إثيوبيا.
و�إزال��ة الغابات ،م�صدر قلق كبري لإثيوبيا كما ت�شري الدرا�سات ،وفقدان الغابات ي�سهم يف ت�آكل الرتبة،
وفقدان املغذيات فيها ،وفقدان املوائل احليوانية واحلد من التنوع البيولوجي .يف بداية القرن الع�شرين حوايل
420000ك��م� 2أو  ٪35من الأرا�ضي يف �إثيوبيا تغطيها الأ�شجار ،لكن الأبحاث احلديثة ت�شري �إلى �أن الغطاء
احلرجي الآن ما يقرب من  ٪11.9من امل�ساحة ,وهي واحد من �سبعة مراكز �أ�سا�سية وم�ستقلة من �أ�صل النباتات
املزروعة يف العامل.
وتفقد �إثيوبيا ما يقارب  410كم 2من الغابات الطبيعية كل عام ،فبني عامي  1990و  2005فقدت البالد ما
يقرب من 21000كم.2
تتكون برامج احلكومة احلالية لل�سيطرة على �إزالة الغابات من التعليم ،وتعزيز برامج �إعادة الت�شجري وتوفري
املواد اخلام البديلة للأخ�شاب .توفر احلكومة يف املناطق الريفية �أي�ضا م�صادر الوقود غري اخل�شبية والو�صول
�إلى �أرا�ض غري حرجية لتعزيز الزراعة بدون تدمري موائل الغابات.
وتعمل منظمات مثل ( )SOSومزرعة �أفريقيا مع احلكومة االحتادية واحلكومات املحلية على �إن�شاء نظام
لإدارة الغابات ,مع منحة قدرها حوايل  2300000يورو ،وبد�أت احلكومة الإثيوبية م�ؤخرا تدريب النا�س على
()65
احلد من ت�آكل وا�ستخدام الري �سليم التقنيات الذي ال ي�سهم يف �إزالة الغابات.
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السكان
ارتفع عدد �سكان اثيوبيا يف ال�سنوات االخرية ب�شكل ملحوظ ,و ميكن تتبع اجلدول التايل ملعرفة تطور الزيادة
ال�سكانية منذ عام  ،1960اذ بلغ متو�سط هذه الت�سجيالت  ,50.017.326و �أعلى البيانات ذكر �أن � 2014أعلى
�سنة بالن�سبة مل�ؤ�شر �إجمايل عدد ال�سكان .96.958.732 : ,وقد و�صل الآن  2017الى ما يقارب ( )100مليون
ن�سمة.
()66
اما �أدنى البيانات ،فهي  1960بالن�سبة مل�ؤ�شر �إجمايل عدد ال�سكان ,والنتيجة . 22.151.218 :
تاريخ المعلومة

البيانات

2014

96958732

2013

94558374

2012

92191211

2011

89858696

2010

87561814

2009

85302099

2008

83079608

2007

80891968

2006

78735675

2005

76608431

وجوه اثيوبية من قبائل اجلنوب
التطور

التاريخ

البيانات

~ 2,400,358

2014

96,958,732

~ 2,367,163

2013

94,558,374

~ 2,332,515

2012

92,191,211

~ 2,296,882

2011

89,858,696
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الثقافة والفنون والعادات
والتقاليد والحياة االجتماعية

حمل احلطب على الظهر عادة م�ستمرة

وجوه من اقليم تيغري
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الثقافة والفنون والعادات والتقاليد والحياة االجتماعية
تعتمد اثيوبيا على تقومي خا�ص مت�أخر بفارق ثمانية �أعوام عن التقومي امليالدي� .أول �شهور ال�سنة االثيوبية هو
�شهر م�سكرم �أو �أيلول ،ويف هذا ال�شهر ،ال تقام املنا�سبات املنا�سبات االجتماعية كاالرتباط والزواج ،و�إمنا اغلب
املنا�سبات تقام يف �شهر (ط ّر) جمادى الأولى فرباير
ومن �أبرز عادات الزواج وامل�شرتكة بني غالبية القوميات ،اختيار فتاة من خارج �إطار العائلة بعد �أن ت�س�أل
عنها ن�ساء العائلة .ثم يقوم �أهل العري�س ب�إح�ضار املهر وال�شبكة ،على �أن ُيج ّهز �أهل العرو�س منزل الزوجية
�إ�ضاف ًة �إلى تقدمي مبلغ من املال للعري�س ُي�سمى حملي ًا «القزمي».
الالفت يف هذه الزيجات لي�س ا�ستمرار االحتفال لأكرث من ثالثة �أي��ام ،بل ما يقدّمه �أ�صدقاء العرو�سني من
خدمات ملدة  12يوم ًا ال تتحرك فيها العرو�س من الغرفة وال تقوم بالأعمال املنزلية .وال تخرج اال برفقة �صديقتها
املقربة والزواج للعذراء فقط والتي اذا ما ت�أكد انها غري عذراء يتم ارجاعها الى ا�سرتها وابدالها بفتاة اخرى من
اي ا�سرة ،واذا كانت فتاة فتفتخر ا�سرتها بهذا ال�شرف وت�ستمر االحتفاالت مرة اخرى لعدة ايام ويتم ار�سال رمز
ال�شرف على قطعة قما�ش الى ا�سرة العرو�س �سرا حتى يفرحوا بابنتهم ،وبعد عدة ايام تزور االم وخاالت العرو�س
و�شقيقاتها العرو�س يف منزل الزوجية وحت�ضر الن�ساء حممالت بامل�أكوالت وامل�شروبات ال�شعبية والوطنية .

زفاف السوط
يغلب الكرم على عادات الزواج يف مناطق هرر وبايل وجيمه االثيوبية .بعد الإعالن عن اخلطبة التي تتم
بح�ضور امل�شايخ والقبائلُ ،ير�سل العري�س بقرة حلوب ًا �إلى منزل عرو�سه حيث تبد�أ والدتها بتجهيز ما لذ وطاب
ملنزل ابنتها الزوجي.
ومن واجبات العري�س حلظة �إعالن خطوبته �أن يكون يف خدمة والد العرو�س دائم ًا ،في�ساعده مث ًال يف الزراعة
والرعي .ويف وقت تن�شغل فيه والدة العرو�س بتخزين ال�سمن من البقرة وجتهيز الع�سل والقمح املطحونُ ،ي�س ّلم
للعري�س كل ما ُح ّ�ضر بعد االنتهاء من مرا�سم الزفاف �أو كما ي�سمى «يوم ال�سوط».
�أما عن مائدة الزفاف ،فتقدم للحا�ضرين على طاوالت خا�صة ،على �أن ال ي�أكل العري�س �إال من مائدة �أع ّدتها
والدة العرو�س بنف�سها كدليل على ر�ضاها عنه .كما تق ّدم له �إنا ًء من اللنب لي�شرب و�أ�صدقا�ؤه منه ،ومينح هو يف
()67
املقابل عمة العرو�س وخالتها هدية من املال.
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ُأخطف واهرب
ويف بع�ض املجتمعات القبلية يف اثيوبيا ،احلب ممنوع ،يرت�أ�سه ال��زواج الق�سري الذي حت ّرمه الت�شريعات
ال�سماوية وتتغا�ضى عنه املحاكم القبلية حتى ال�ساعة.
«اخطف واهرب وتز ّوج» كلمات ثالث �سائدة يف بع�ض القبائل االثيوبية .يقوم الرجل ومعه بع�ض �أ�صدقائه
با�ستئجار �سيارة ومراقبة حتركات الفتاة التي �أعجبته ،فيخطفها من ال�شارع ويذهب بها �إلى منزل ذويه .بعد
ذلك ،يقوم وفد من �أ�سرته بزيارة �أهل الفتاة التي يتم احتجازها �إلى �أن ي�صل �أحد �أفراد �أ�سرتها ويح ّدد ما �إذا
كانت العائلة والعرو�س توافقان على «اخلطبة» واالقرتان باخلاطف.

إثيوبيا الجمال والطبيعة
العادات والتقاليد لدى قومية التقراي

من قبائل وادي االومو

اقليم تقراي احد اقاليم اثيوبيا الت�سعة وهو موطن لقومية تقراي واللغة اال�سا�سية لأهله التقرجنة التي ترجع
ا�صلها الى اللغة القئزية والتي تعود هي والعربية ال�صل واحد وهي اللغة ال�سامية .وباالقليم عدد من القبائل التي
ترجع ا�صولها الى اال�صول العربية واالفريقية ،ومعروف ان اقليم تقراي امتداد القليمني يتحدث �شعبهما اللغة
التقرجنة وهما اريرتيا االقليم ال�سابق الثيوبيا الذي انف�صل يف العام  1993با�ستفتاء �شعبي وثانيها اقليم تقراي
()68
الذي يقع �شمال اثيوبيا ويحده �شماال دولة اريرتيا وغربا ال�سودان و�شرقا اقليم العفر وجنوبا اقليم االمهرة .
وبهذا االقليم اعرق احل�ضارات االن�سانية يف منطقة القرن االفريقي ،اال وهي ح�ضا رة اك�سوم العريقة التي
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احدى م�سالت اك�سوم املدمرة

قامت بعد انهيار �سد م�أرب يف اليمن -وهي امتداد حل�ضارات �سب�أ وحمري ومعني اليمنية يف جنوب اجلزيرة
العربية -بالهجرة مع القبائل العربية الى احلب�شة وان�صهارهم مع ال�سكان اال�صليني يف املنطقة وتزاوجوا معهم
ونقلوا معهم بع�ض ا�ساليب احلياة يف �شبه جزيرة العرب ،منها الزراعة على �سفوح اجلبال و�صناعة الفخار.
وبهذا يقول معظم امل�ؤرخني ان مملكة اك�سوم لها جذور عربية وكانت معظم االمور ت�سري بامر الكني�سة،
اذ كانت امل�سيحية اقوى يف هذه املنطقة وانت�شرت للمناطق املجاورة لها وكانت لها عالقة قوية ووطيدة بروما
واالمرباطورية البيزنطية يف وقتها وكني�سة اال�سكندرية وكانت هنالك مناف�سة بينها ومملكة مروى ال�سودانية .
واطلق ا�سم اك�سوم يف فرتة من الفرتات على كل اثيوبيا ولي�س تقراي وحدها وما زالت �آثار هذه احل�ضارة باقية
حتى يومنا هذا واهمها كني�سة القدي�سة مرمي وامل�سالت العمالقة االثرية التي توجد يف مدينة اك�سوم بتقراي
وجمموعة من املدافن االثرية التي ترجع الى ملوك تلك احلقبة .

رق�ص جماعي اثيوبي

يرجع معظم العادات والتقاليد يف هذا االقليم للبيئة املحيطة بها ،كالزواج والنفري واحل�صاد والرعي واي�ضا
بع�ض العادات والتقاليد ،كالطقو�س ال�شعبية ،وهذا االقليم كباقي اقاليم اثيوبيا يعتمد على التقومي االثيوبي.
وهنالك اي�ضا عادة خا�صة بجمال املر�أة كالو�شم الذي ي�شبه الو�شم املوجود لدى القبائل ال�سودانية يف بع�ض
مناطقه ،ويكون يف تقراي على ال�صدر والعنق واليد وال�ساق والظهر والوجه واجلبهة واللثة والذي يعتقد انه
يعطي املر�أة ابعادا جمالية ،وكل هذه الر�سومات تو�ضح الرموز الدينية وكانت املعتقدات الدينية .ت�أخذ حيزا
كبريا لدى القبائل يف اقليم تقراي وجميع االقاليم االثيوبية ومعظم اال�شكال والر�سومات التي توجد على اخلزف
والفخار ت�أخذ الرمز الديني وهي معتقدات دينية واي�ضا جند معظم االلوان ترجع الى الوان العلم االثيوبي.
ومن العادات والتقاليد اي�ضا عادات الطعام وتقدمي املائدة خا�صة لدى الأ�سرة املكونة من عدد كبري ،اذ ال
ميكن و�ضع املائدة يف وجبة قبل ح�ضور رب اال�سرة �إال يف حالة اعتذاره عن املجيء الى البيت واي�ضا ال يقوم احد
من افراد اال�سرة عن ال�سفرة احرتاما لها قبل الآخرين ،بل بعد ان ي�شبع اجلميع ،فيقوموا جميعا .
وجند من التقاليد التي يقوم بها ال�صغار يف املنا�سبات واالعياد ،اذ يجتمع الفتية والفتيات كل على حدة،
ويبد�أون بتهنئة املارة يف ال�شوارع واملنازل وهم يغنون االغاين اخلا�صة باالعياد واملنا�سبات ويقدم لهم الكبار
هدايا وهي عبارة عن حلويات ومبالغ من املال واطعمة ويتم جتميعها يف مكان واحد ثم بعد ذلك يقوم الفتية
والفتيات باقامة حفل �صغري يح�ضره اجلميع كبارا و�صغارا يتخلله الغناء والرق�ص اجلماعي امل�شرتك ،اذ ال
توجد رق�صة يف اثيوبيا اال كانت م�شرتكة بني الن�ساء والرجال والكل له فيها دور يف هذا االرث العريق واملتميز.
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واي�ضا هنالك من العادات اخلا�صة باالحزان يف امل�آمت والتي ت�ستمر حتى ثالثة ايام لدى البع�ض و�سبعة لدى
البع�ض ،فالكل يف تقراي من ا�سرة امليت يلب�س الزي الوطني االبي�ض اللون ،ولكن لدى الن�ساء يتم لب�س الطرحة
االثيوبية باملقلوب -اي قلب ال�شريط امللون يف اال�سفل الى اعلى -ويعرف الفرد بهذا ان له احد ًا قد تويف وهو
حزين لفقده �شخ�ص ًا ما .
ومن العادات القدمية عدم التزاوج مع عمال بع�ض احلرف اليدوية التي كانت تعترب يف ال�سابق عارا او �شيئ ًا
خمج ًال او يعتربها املجتمع اعماال ال تليق باال�سرة املحافظة ،و�أحد هذه االعمال هنالك ما ي�سمى ال�شماين وهم
الن�ساجون املحليون الذين ين�سجون وي�صنعون الثوب الوطني وكذلك احلدادون وال�صاغة الذين يعملون يف �سبك
الف�ضة ،كان املجتمع يف تقراي يرف�ض التزاوج منهم ،ولكن هذه العادة �سقطت حديثا وا�صبحت من املا�ضي.
وهنالك احلكم واالمثال واحلكاوى والعادات ال�شعبية.

األغاني والرقص

وجوه من ادي�س ابابا

تختلف الأغاين والرق�ص من اقليم الى اخر ومن قبيلة الى اخرى خا�صة ان اثيوبيا تعترب ار�ض القوميات
ن�سبة لتعدد القوميات فيها حتى داخل االقليم الواحد والقومية الواحدة الى عدة قبائل .وتتميز االغاين االثيوبية
والرق�صات عن بقية انحاء افريقيا ،اذ تقتب�س من الطبيعة وحركة احليوانات والطيور ،حتى االزياء اخلا�صة
بالرق�ص لدى القبائل لها مدلول طبيعي ،خا�صة االلوان التي تختلف من منطقة الى اخرى ح�سب الطبيعة التي
تعي�ش عليها القبيلة او القومية (جبا ًال ،اودية ،مرتفعات ،غابات� ،صحراء) وتختلف الرق�صات ح�سب املنطقة،
وتعترب املر�أة عن�صر ًا ا�سا�سيا يف الرق�ص والتجمع -اي دخول كل احل�ضور والرق�ص اجلماعي والعفوية مع القفز
وحتريك جميع اع�ضاء اجل�سد -وجند يف تقراي رق�صة معروفة اال وهي رق�صة التقرجنة الدائرية التي يتحرك
فيها االفراد يف �شكل دائري ،وهنالك رق�صة قبيلة الرايا املعروفة التي تعطي منوذج ًا للرق�ص يف �شكل قفز
()69
واي�ضا رق�صة االور�س التي تعتمد على الرجل واملر�أة .
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األزياء
معظم االزياء االثيوبية حملية ال�صنع ويدوي ًا بطرق بدائية ..بالنول املحلي وي�سمي �صانعوه (ال�شماين) وهم
جمتمع قائم بذاته وله احتاد وتقاليد واعراف وهي وظيفة تتوارث عرب االجيال حتى االحفاد ومتتاز بالوان
بي�ضاء زاهية ونا�صعة البيا�ض مع بع�ض اال�شكال اجلمالية (تطريز) لها مدلوالت اما بالدين او املنطقة وهي
غالبا ما ت�أخذ االلوان التي ترمز للعلم االثيوبي (اخ�ضر ،ا�صفر ،احمر) والتي ال يخلو اي بيت منها ويعتقد
البع�ض ان الوان العلم االثيوبي مقتب�سة من احلزام او ال�شال الذي كانت تربطه العذراء .ويقول البع�ض انه � ٍآت
من الف�ضاء وان العلم لي�س اختيار ال�شعب بل هبة من اخلالق (الوان الطيف وقو�س قزح) .
()70
وت�سمى االزياء الن�سائية (الزوريا) والرجالية (اجلي طبب) وهي ا�شبه باللب�سة الباك�ستانية بي�ضاء اللون .

المأكوالت
هي كثرية و�أكرثها انت�شار ًا الزغنى واالنيجريا وهو نوع من االطعمة ي�صنع من اللحوم وخا�صة الدجاج
واالجنريا وهي ك�سرة ت�صنع من نوع من انواع الذرة ال يوجد اال يف اثيوبيا ي�سمى الطاف او الطيف وهنالك
الدليخ وهي �شطة مطبوخة بالبهارات ولها مذاق خا�ص وهي نوع من ال�شطوط .وهناك العديد من امل�أكوالت
االخرى كالع�صيدة االثيوبية التي تختلف من منطقة الى اخرى يف بقية االقليم ,وت�صنع وت�ؤكل بال�سمن يف تقراي
وباللنب يف منطقة اخرى وتوجد انواع كثرية ومتنوعة مثل (الدولت وال�شره) وال نن�سي امل�شروبات االثيوبية واهمها
القهوة التي لها مذاق خا�ص وطقو�س خا�صة يف املنا�سبات املختلفة واالفراح ولها ا�شياء مكملة لها كال�ستي �أو
ال�سمهل وهو نوع من النبات والق�ش االخ�ضر يفر�ش على االر�ض ،داللة على خ�ضرته وخ�ضرة املنطقة التي ترجع

حرف يدوية وم�شغوالت

اليها القبيلة او اجلل�سة وال نن�سى الف�شار ،وهو نوعان من الذرة ال�شامية والذرة املحلية (عي�ش) واحلمبا�شة وهي
نوع من اخلبز م�صنوع للمنا�سبات ودائري ال�شكل وكبري احلجم يقطع الى مثلثات ويقدم مع ال�شاي وامل�شروبات
املحلية ،وهنالك م�شروبات حملية اخرى مثل (التج ،واالبي�ش ،والطحني ،والربزي).

الحرف والمشغوالت اليدوية
وهي اال�شياء حملية ال�صنع التي تعتمد عليها اثيوبيا والعامل الب�سيط ،وغالبا ما تعتمد على اال�شياء ال�صناعية،
اذ معظم االدوات م�صنوعة يدوي ًا وهي تراثية ،ابتداء من امل�شاط الى الزينة واالك�س�سوارات املنزلية وامل�صنوعات
اجللدية التي لها دالالت ومعان وطنية تاريخية والتذكارات امل�صنوعة من احلجارة واخل�شب التي يحاول االثيوبيون
من خاللها عر�ض تراثهم والوانهم وتاريخهم واثارهم الوطنية ومعتقداتهم الدينية (�صليب ،كني�سة ،م�سالت،
ملبو�سات ،اعالم ،رموز ،ا�سلحة) واالعمال الفنية الف�ضية الذهبية والنحا�سية واحلديدية ويحاول االثيوبيون
عر�ض عاجاتهم وثقافتهم عرب امل�شغوالت اليدوية .
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األغنية ..سفيرة لإلثيوبيين في جميع
المحافل
م��رت االغنية االثيوبية ب��ف�ترات ع��دي��دة ،منها ف�ترة االج��ه��زة
النحا�سية او العزف اجلماعي والتي كانت يف ال�سابق ت�سيطر عليها
مو�سيقى القوات امل�سلحة وكانت مو�سيقى الفرق االثيوبية يف اغلبها
مو�سيقى اجلي�ش ,وكان يف تلك الفرتات معظم الفنانني �ضمن القوات
امل�سلحة خا�صة ابان فرتة الدرج الع�سكرية التي كان ي�سيطر عليها
الع�سكر ,وعلى كل �شيء ،وفرتة االغنية احلديثة يف وقتها والتي ت�أثرت
بالغرب وكان لها روادها من ال�شباب يف الع�صور ال�سابقة ,وفنانون
أغان غربية ،وقد متيزت فيها االغاين الفردية التي
ال يتغنون �إال ب� ٍ
تعتمد على �آل��ة واح���دة ،خا�صة االالت ال�شعبية امل�صنوعة حمليا
ك�آلة املا�سنقو التي يحملها االزماري (وهو فنان �شعبي متجول يقدم
اال�شعار ح�سب املنا�سبات وي�ؤلف ال�شعر وميدح االفراد م�ستعمال �آلة
واح��دة هي املا�سنقو) وهو يتجول من منطقة الخ��رى ،و�آل��ة الكرار
باال�ضافة للآالت االخرى ،ومعظم الآالت ال�شعبية الإثيوبية م�صنوعة
من اجللد واخل�شب وبع�ض امل��واد حملية ال�صنع التي يعتمد عليها
()71
االن�سان الب�سيط.

وعادت فرتة العزف ب�آلة واحدة حديثا خا�صة مع دخول �آلة االورج التي تعطي �أ�صوات ًا متعددة واعتمد عليها
الفنانون ال�شباب لأنها تقلل تكلفة العازفني ,وتعطي �أ�صوات ًا لآالت متعددة من جهاز واحد ,ومرت االغنية االثيوبية
بفرتات �أثرت معظمها على االغنية التقليدية القدمية ,خا�صة اال�ستعرا�ضية التي يعتمد معظم الفن االثيوبي
عليها وعلى الرق�ص اجلماعي للقوميات وال�شعوب االثيوبية.
تلعب االزياء االثيوبية التقليدية القومية ح�سب �ألوانها وا�شكالها دورا مميزا العطاء �أبعاد لكل الرق�صات,
خا�صة لأنها تت�شابه من منطقة الخرى و�أحيانا لوال الأزياء ال تعرف يف البدء من �أي منطقة هذه الرق�صة خا�صة
رق�صات اجلنوب االثيوبي التي تت�شابه يف االداء وتختلف يف االزياء (قوراقي ،هديا� ،سلطي ،كون�سو ،همر ،الالبا،
�سيدامو ،واخرى).
وتت�شابه الرق�صات لدى القوميات الإثيوبية مع العديد من رق�صات الدول االفريقية والعربية وهنالك ت�شابه
لها مع الدول املجاورة لها ال�سودان والقبائل ال�سودانية وال�صومال واجلزيرة العربية ,خا�صة �أن رق�صات اقليم
هرر يف �شرق اثيوبيا ت�شبه حلد كبري رق�صات اجلزيرة العربية واخلليج وقبائل غرب وجنوب اثيوبيا ,وتت�شابه مع
رق�صات القبائل ال�سودانية وجنوب ال�سودان ب�سبب التداخل الذي بني الدول الثالث ،ال�شيء الذي جعل الأغاين
والرق�صات االثيوبية معروفة خارج اطارها ,و�أ�صبحت متميزة من بني ارث الدول االفريقية االخرى .
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واال�ستعرا�ض والرق�ص االثيوبي متميز ومر �أي�ضا مبراحل �أُدخل فيها العديد من اال�ضافات والت�أثري
عليه ،خا�صة الت�أثر بالغرب والرق�صات احلديثة ,وااليقاعات ال�سريعة واالمن��اط التي انعك�ست على
الت�صميمات يف االزياء التي تختلف عن الإرث االثيوبي الفريد ،وخا�صة ت�صافيف ال�شعر التي تعرف من
خاللها املر�أة االثيوبية .والت�صفيف االثيوبي ل�شعر املر�أة معروف منذ �أقدم الع�صور ،حتى �أن الأباطرة يف
ال�سابق كانوا مي�شطون �شعرهم بهذه الطريقة ،ال�شيء الذي ا�صبح حكرا للمر�أة مع مرور الزمن ,وهو من
اال�شكال اجلمالية للمر�أة االثيوبية واال�شياء التي تعك�سها االغاين ك�إرث ثقايف �شعبي متداول.
حتاول الأغنية االثيوبية امل�صورة �أن تعك�س العديد من اال�شياء التي تبني الرتاث والتنوع الثقايف يف هذه
البالد ,وكان لها دور كبري يف الفرتات ال�سابقة قبل ظهور الإعالم االثيوبي الذي كان مت�أخرا ب�صورة �أو�سع
قبل الف�ضائيات ,وكانت �إثيوبيا قد �سبقت العديد من الدول يف هذا املجال ،وعك�ست من خالل ثقافتها
وارثها وعادات �شعوبها .وللأغنية امل�صورة �أدوار كبرية ،من �أهمها:
• عر�ض الرتاث الثقايف.
• عر�ض املواقع ال�سياحية والطبيعية.
• عر�ض الثقافات املختلفة للقوميات االثيوبية املختلفة (ت�سمية اثيوبيا متحف ال�شعوب).
• عر�ض رق�صات القوميات املختلفة.
• عر�ض طقو�س وعادات وتقاليد كل قبيلة او قومية.
• عر�ض االطعمة وامل�شروبات.

• عر�ض املنا�سبات املختلفة (دينية ،ثقافية).
• عر�ض االزياء االثيوبية القومية املختلفة.
• عر�ض مالمح و�سحنات ال�شعوب االثيوبية.
كل هذه العنا�صر حتاول الأغنية االثيوبية امل�صورة عك�سها من خالل الثقافات املختلفة لهذه ال�شعوب املتعددة,
ومعظم االنتاج حملي تنتجه ال�شركات اخلا�صة ,التي ا�صبح لها دور كبري يف انت�شارها خارجيا وعملت على
ترويجها يف الداخل واخلارج ,و�ساعدت يف تطوير الن�شاط الفني يف البالد ،خا�صة التناف�س الفني بني الفنانني
ال�شباب ,ال�شيء الذي فتح الباب امام العديد من البيوتات التجارية للم�ساهة وامل�شاركة يف هذا املجال ,وهنالك
كربى ال�شركات الفنية يف �إثيوبيا �ساعدت يف �إخراج العديد من االلبومات الفنية من الناحية التي تناف�س االعمال
امل�سجلة خارجيا من الناحية الفنية.
لذلك ،جند اجلانب الفني واالخراجي يف االغنية امل�صورة يفوق �إنتاج العديد من ال��دول املتقدمة ،ن�سبة
الكت�ساب اخلربة اخلارجية وم�ساهمة ر�ؤو�س االموال املحلية ب�صورة كبرية يف هذا الن�شاط ,ال�شيء الذي ا�ضر
بحقوق الفنانني االدبية واملالية واحتكار العمل من قبل ال�شركات (انعدام قوانني امللكية الفكرية يف ال�سابق)
وكان الفنان يح�صل على �أموال قليلة ,وتتحكم ال�شركة يف �إعادة ن�سخ املادة وتدخل القر�صنة الفنية من جانب
�آخر من قبل التجار يف اال�سواق .
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رق�صات �شعبية اثيوبية من اجلنوب

اذا ،للأغنية امل�صورة دور كبري يف ن�شر الرتاث وامل�ساهمة يف احلراك الثقايف والعادات والتقاليد ،وا�صبحت
منت�شرة يف كل مكان ,بل هنالك العديد من الف�ضائيات �صارت تبثها عرب فرتات بثها وبراجمها املختلفة عربية
كانت �أم اجنبية ،ولالغنية الإثيوبية جماليات كثرية ومتفردة جتذب حتى الذي ال يعرف اللغات االثيوبية وجتعله
يندمج مع الأغاين االثيوبية ويرتمن بها ويدندن ،والآن كرث حمبو الأغنيات االثيوبية يف العامل وا�صبحت �سفرية
لالثيوبيني يف جميع املحافل .

الموسيقى
املو�سيقى يف �إثيوبيا متنوعة للغاية ،بخا�صة مع وجود ثمانني جمموعة عرقية يف البالد ،وت�ستخدم املو�سيقى
الإثيوبية نظام ًا م�شروط ًا ،كما هو احلال مع العديد من اجلوانب الأخرى من الثقافة والتقاليد الإثيوبية ،والأذواق
يف املو�سيقى وترتبط بقوة مع تلك كلمات يف اريرتيا وال�صومال وجيبوتي وال�سودان املجاورة ,والغناء التقليدي
يعر�ض �أ�ساليب متنوعة من تعدد الأ�صوات (تغاير ال�صوت ،بدون طيار ،والتقليد والطباق) .تقليديا ،ترتبط
كتابة الأغنية بقوة مع مناظر من الوطنية �أو الكرامة الوطنية ،والرومان�سية وال�صداقة.
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القبائل

من قبائل املر�سى االثيوبية

تنت�شر يف �إثيوبيا العديد من القبائل مبختلف لغاتها وعقائدها الدينية ،وهناك حوايل � ٢٠٠ألف من الأفراد
الذين ينتمون �إلى عدد من القبائل يعي�شون يف �أ�صقاع نائية يف �إحدى املناطق الأثيوبية البعيدة ،يف وادي «�أومو»
الذي تعي�ش به قبائل :الهمر ،والكارو ،والإيربور ،واملر�سي ،و�شعب الكون�سو ،بعيدا عن احل�ضارة واملدن واحلياة
ً ()72
الع�صرية ،التي ال تعلم عنها �شيئا.

من ا�شهر القبائل يف جنوب غرب �إثيوبيا قبيلة تدعي «املر�سي»،
التي تعد من ا�شهر القبائل ،والغريب يف الأمر �أنهم �شبه عراة يعي�شون
يف م�ساكن وكهوف.
ومن �أ�شهر عاداتها� ،أن الن�ساء يتزين ،بو�ضع لوح خ�شب �أو فخار يف
�شفاههن ال�سفلية حيث يتم و�ضعها من قبل الن�ساء املقربات عند بلوغ
البنت � ١٥سنة ،ويتم و�ضع قطعة خ�شبية �صغرية حتى يلتئم اجلرح،
ثم يتم تركيب قطع �أكرب ف�أكرب على فرتات زمنية حتى الو�صول �إلى
احلجم املرجو.
وهناك بع�ض الن�ساء اللواتي ي�ضعن لوحة قطرها � ١٥سنتمرتًا،
وكلما كرب حجم اللوحة تكون �أجمل يف نظر �شباب القبيلة ويكون
مهرها �أكرب من البقر والقطيع وتكون بنت قبيلة املر�سي خمرية يف
قطع ا�سفل �شفتها ،و�إذا مل حتمل اللوح ف�سيكون مهرها قلي ًال جد ًا قبل
الزواج.وتتم �إزالة الأ�سنان الأمامية لتفادي احتكاكها باللوح.
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يف بع�ض القبائل عادة ال�ضرب بالع�صى على ظهر الن�ساء

قبائل وادي أومو
تقطن جنوب �إثيوبيا ،حفتها املخاطر ،وجمعت بني جوانب الرغبة والرهبة ،بها الكثري من الغرائب والعجائب،
التي قد ال ي�ست�سيغها العقل الب�شري.
�أما يف رق�صات الن�ساء والرجال في�أتون بحركات غريبة ال تتكرر كث ًريا ،وي�ستقطب لبا�سهم الذي ي�شبه اللوحات
الفنية ،ع�شاق الفن املتوح�ش.
القر�ص الدائري الذي يح�شر يف ال�شفة ال�سفلى الهابطة كـ«بعري» ،والأنف كما الهودج فوق اله�ضبة ،وقالئد
احلديد الثقيلة التي تعلقها الن�سوة يف �آذانهن ،كل هذا اخلليط يتقلده ب�شر ،انقطعوا عن و�سائل االت�صال بالعامل.
وتنت�شر عند ال�صبية عادة تزيني وجوههم بالطني امللون ،وي�ضعون على ر�ؤو�سهم تيجا ًنا من الأغ�صان اخل�ضراء،
وهم يعربون النهر ،م�ستقلني القوارب اخل�شبية الب�سيطة ،ورغم �أنه مليء بالتما�سيح� ،إال �أن ي�ستعر�ض �صغار
قبيلة �أومو ي�ستعر�ضون مهاراتهم يف خو�ض النهر �سباحة ويلعبون بالعقارب ال�سامة.

قبائل الهمر
من قبائل ال��وادي ،وتتم�سك بعادة �ضرب ال�سوط �أو اخليزرانة ،في�أتي �شخ�ص يحمل ع�صيا
كثرية ،وتتوافد حوله البنات ،ثم تعطى كل واحدة منهن ع�صا ،فتعطيها بدورها لولدها �أو �أخيها
�أو �أي �أحد تقدره كث ًريا ،فيقوم ب�ضربها على ظهرها من الأ�سفل ،وكلما كانت ال�ضربة قوية وتدمي،
دل ذلك على احلب ،حتى �إن الدماء لت�سيل من ظهورهن ،لكنها عادة مقبولة لديهم.
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تو�صف ن�سا�ؤها بـ«�أقوى ن�ساء العامل» ،حيث ظهرن مباكياجهن الربتقايل وخرزاتهن امل�شرقة ،والندوب تبدو
يف ب�شرتهن با�ستخدام ال�شوك ،ويت�سمن مبرونتهن ،حيث يع�شن حياة غري م�ستقرة يف �أح�سن الأحوال ووح�شية
يف �أ�سوئها.
وبالن�سبة لرجال القبيلة ،هناك طقو�س �أخرى تنطوي على اختبارات قفز من فوق املا�شية ،تكون �ضرورية
لكي ينجحوا يف م�ساعي التحول من �صبية لرجال .ويتعني ،مبوجب تلك الطقو�س االحتفالية� ،أن يقفز كل �صبي
من فوق  15بقرة ،كلها ملطخة بالروث لكي ت�صبح زلقة .و�إن �أخفق يف اجتياز .هذا االختبار ،فلن يكون بو�سعه
الزواج ،و�سيتم �ضربه على �أيدي ال�سيدات اللواتي يجل�سن وي�شاهدن الطقو�س.
وتتعر�ض ال�سيدات من �أقرباء الرجل يف الوقت نف�سه �إلى ال�ضرب من �أجل خلق من �أجل خلق عالقة مبنية على
()73
الدم بني الرجل و�شقيقاته اللواتي يتباهني بندوبهن يف تلك املنا�سبة بكل فخر.

قبائل احلجر حفالت ومنا�سبات جماعية

وطب ًقا للقواعد التي تنتهجها قبيلة «حمر» ،ف�إن الرجل ال يكون م�ضط ًرا لتف�سري �سبب �إقدامه على
�ضرب املر�أة ،كما يحق له � ً
أي�ضا �أن يتزوج من �أكرث من زوجة ،و�أن يكلف زوجاته ال�صغريات بجزء كبري
من املهام اخلا�صة بالزراعة وجمع املياه واخل�شب.
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امل�ؤلف مع العالمة ال�شريف �صاحب اكرب مكتبه خمطوطات تراثية ا�سالمية يعر�ض بع�ضها على امل�ؤلف

اللغات واآلداب

تق�سم اللغات الإثيوبية �إلى ثالث جمموعات كبرية :كو�شية ونيلية و�سامية .ف�أما �أوالها ف�أهمها ال�صومالية
وهي ال�سائدة يف �أوغادين ،والأورومو وهي لغة القبائل املعروفة بهذا اال�سم� ،أما الثانية فت�ضم جمموعة من لغات
()74
القبائل ال�صغرى يف �أريرتيا ومنطقة احلدود مع ال�سودان وهي حمدودة االنت�شار.
�أما املجموعة ال�سامية ف�أهم لغاتها �ست :اجلعزية  Geezوالأمهرية  Amharicوالتغرينية  Tigrinyaوالتغرية
 Tigreوالغوراجية  Gurageوالعربية ،وتعد اجلعزية �أقدمها و�أهمها لأنها لغة النقو�ش الأك�سومية ولغة الرتاث
الإثيوبي حتى عهد قريب ،وخطها متطور عن اخلط العربي اجلنوبي «املُ�سند» الذي �أ�ضيفت �إلى حروفه رموز
للحركات فخ ّل�صته من اللب�س وعدم الو�ضوح ،غري �أن الأمهرية �أخذت منذ القرن الثالث ع�شر حتل حملها ب�سلطان
حكام �إثيوبيا الأمهريني وكانت �أول الأمر لغة احلديث للقومية الأمهرية وحدها ،ثم انت�شرت انت�شار ًا وا�سع ًا ،حتى
�أ�صبحت اللغة الر�سمية والأدبية للبالد ،فرتاجعت اجلعزية واقت�صر ا�ستعمالها على ال�ش�ؤون الكن�س ّية� ،ش�أنها يف

العالمة الهرري (ال�شيخ �شريف) يعر�ض ن�سخة قبل الف �سنة من القر�آن الكرمي

ذلك �ش�أن الالتينية يف �أوروباي الع�صر احلديث .ويلي الأمهرية يف االنت�شار التغرينية وموطنها �شمال �إثيوبيا
وبع�ض مناطق �أريرتيا وتغري ،فالتغرية يف �أجزاء من �أرترييا ،والغوارجية يف املنطقة التي حتمل ا�سم كوارجي
يف جنوب �أدي�س �أبابا وهي تتفرع �إلى لهجات متعددة� .أما العربية فموطنها يف املنطقة ال�ساحلية ،حيث يكرث
امل�سلمون ،وهي لغة التفاهم يف الأ�سواق واملراكز التجارية يف الداخل ولها مكانة خا�صة يف املدار�س الإ�سالمية يف
هرر و�سواها ب�صفتها لغة القر�آن الكرمي .وظلت العربية والتغرينية لغتني ر�سميتني حلكومة �إقليم �أريرتيا حتى
عام .1957
ويت�سم الأدب الإثيوبي الذي و�صل �إلينا ب�سمتني مميزتني� :إحداهما غلبة الطابع الديني عليه ،والأخرى �أنه �أدب
مرتجم ،ولعل ذلك يرجع �إلى �أن التعليم كان حم�صور ًا برجال الكني�سة الذين مل يهتموا ب�آداب اليونان والرومان
والعرب وفل�سفتهم وعلومهم ،بل جعلوا الكتاب املقد�س وما يت�صل به من علوم الهوتية م�صدر املعارف كلها.
وقد م ّرت الرتجمة يف عهدين تف�صل بينهما مرحلة دامت نحو خم�سة قرون مل ي�صل منها �شيء ي�ستحق الذكر،
وكانت الرتجمة يف العهد الأول منهما � -أي من القرن اخلام�س �إلى القرن الثامن ،من اليونانية و�شملت الكتاب
املقد�س ،و�أ�سفار ًا �أخرى �أهمها :كتاب «اليوبيل»  Jubileesو«�أخنوخ»  Enochو«�صعود ا�شعياء» Ascension of
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ن�صو�ص قدمية يف هرر

 Isaiahو«ابن �سرياخ»  ،Sirachوكتابان يف الرهبنة هما «قوانني باخوم» م�ؤ�س�س نظام الرهبنة يف م�صر و«كتاب
الرهبان» ،وكتاب عنوانه «كريل�س»  Kyrillosن�سبة �إلى بطريرك الإ�سكندرية املتوفى عام 444م ،وكتاب �آخر
يدعى «الفيزيولوجية»  Physiologosعن النبات واحليوان مع ت�ضمينه رموز ًا م�سيحية ،وكانت الرتجمة الالتينية
لهذا الكتاب �شائعة يف �أوروبا يف القرون الو�سطى.
وبد�أ العهد الثاين �أواخر القرن الثالث ع�شر ،وفيه �صارت امل�ؤلفات العربية م�صادر الرتجمة ،و�إن كان بع�ضها
مرتجم ًا �أ�ص ًال عن اليونانية �أو ال�سريانية ،كما تدل بع�ض املوا�ضع يف الن�صو�ص املرتجمة على �أن �أ�صولها العربية
مرتجمة عن القبطية ،و�أهم ما و�صل �إلينا «جالل امللوك» و«نظام اململكة» وهو �سجل للبالط امللكي من القرن
الثامن ع�شر ،و«بيان ي�سوع» الذي يتنب�أ بظهور ملك يدعى ثيودور ميلأ العامل �سعادة وقد �ألف يف عهد ثيودور الأول
(1414 -1411م) دعاية له وكتاب «ال�ضياء» املن�سوب �إلى امللك زرع يعقوب (1468 -1434( )Zara Yakobم)
وكتابان قانونيان ي�شمالن الت�شريعات الكن�سية هما «قانون امللوك» وهو ترجمة «املجموع ال�صفوي» ل�صفي الدين
بن الع�سال ،و«ال�سندو�س» ( )Synodusوجمموعة منها :كتاب امليالد ومعجزات مرمي وتقومي القدي�سني و�سرية
اال�سكندر� ،ضمن �سل�سلة طويلة من الكتب املح�شوة بالأ�ساطري تتحدث عن معجزات امل�سيح ومرمي العذراء
والق ّدي�سني واال�سكندر املقدوين الذي يعدونه قدي�س ًا م�سيحي ًا ،وثالث ترجمات يف التاريخ ،هي «تاريخ العامل»
جلري�س بن العميد امللقب بـ «املكني» ،و«الوقائع» لأبي �شاكر ،و«الوقائع» ليوحنا من نيقية وثمة م�ؤلفات �أخرى
كثرية يف الوعظ والتنجيم وال�سحر واللغة والنحو و�سواها.

ن�صو�ص من كنائ�س اثيوبية

ولل�شعر الديني الذي ميجد مرمي العذراء والقدي�سني منزلة خا�صة عندهم ،وهو �ضربان ي�سمى �أولهما�« ،سالم
�أو �صورة» ( )Malkeيح ّيي ناظمه فيه �صديق ًا �أو حمبوب ًا �أو ي�صف حما�سن فتاة من الر�أ�س حتى القدم ،وميثل
ثانيهما مقطوعات ق�صار ًا تغ ّنى غناء يف املنا�سبات الدينية ،ومما �ألف يف الأنا�شيد والرتاتيل جمموعة يف ت�سبيح
مرمي العذراء ون�شيد �آخر ظهر يف مطلع القرن اخلام�س ع�شر ي�سمى «دقة» ( )Degguaو�إن كانوا ين�سبونه خط�أ
�إلى املغني ياريد ( )Yaredالذي عا�ش يف القرن ال�ساد�س.
�أما الت�أليف بالأمهرية فكانت بدايته على يد املب�شرين الذين ترجموا الكتاب املقد�س وم�ؤلفات دينية �أخرى
�إلى الأمهرية لين�شروا املذهب الكاثوليكي ،ثم ظهر ما ي�س ّمى «�أنا�شيد امللوك» وهي ق�صائد يف مدح امللوك
ومتجيدهم ،وو�صلت �إلينا �سرية حياة ثيودور الثاين التي �ألفها �أحد الق�ساو�سة ،قد ن�شر �أف��ا َورق جربا �إيا�س
(� )Afawarq Gabra Iyasusأول رواية بالأمهرية عام  1908و�أتبعها �سرية حياة منليك الثاين ،كما ن�شر هروي
ولد �سيال�سي (�) Herouy Walda Sellaseسري ًا �أخرى وجمموعات �شعرية وروايات تاريخية.
ومن الأ�سماء املعروفة يف الأدب الأمهري املعا�صر :ماكونني �إندال كات�شو () Makonnen Endal Katchew
وكابادا ميكائيل () Kabbada Mikaelومانغ�ستو الما( )Mangestu Lammaوليبان تاد�سة() Liban Tadesse
والما منغا�سا () Lamma Mangasaوبالتا غربا �إغزيابحر( .)Blatta Gabra Egziabherو�أما �آداب اللغات
الأخرى وهي لغات احلديث للقوميات غري الأمهرية فقد اهتم امل�ست�شرقون الذين قدموا �إلى �إثيوبيا بجمعها من
()75
�أفواه النا�س ون�شروا جمموعات منها وو�ضعوا لبع�ضها معاجم وافية.
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العمارة والفن
تع ّد �أك�سوم والليبيال وغوندور املراكز الثالثة الكربى التي متثل ح�ضارة �إثيوبيا امل�سيحية يف تاريخها وميتاز
الطراز املعماري الأك�سومي  -املت�أثر بنظريه يف اليمن القدمي  -ب�شكل البناء املربع وامل�ستطيل و�إقامته على قاعدة
مدرجة ي�صعد �إليها ب�سلم م�ؤلف يف العادة من �سبع درجات ،وا�ستخدام احلجارة واخل�شب ،ويتناوب يف اجلدران
بروز بع�ض العوار�ض اخل�شبية وتراجع بع�ضها الآخر ،وي�سمون ذلك النمط «ر�أ�س القرد» ولي�س فيها من املالط
()76
�سوى الطني.
وجند تطوير ًا لهذا الطراز يف كنائ�س الليبيال التي بنيت يف ع�صر تال� ،أي بدء ًا من القرن العا�شر ،و�أكربها
كني�سة خم ّل�ص العامل التي يبلغ طولها  33مرتا وعر�ضها  23وارتفاعها  ،11لكن �أكرثها غرابة كني�سة القدي�س
جورج املنحوتة على �شكل �صليب مربع يف منخف�ض عميق ،بحيث ال يرى املرء �سقفها �إال بعد �أن يدنو منها� ،أما
غوندور فكان ت�أ�سي�سها بعد انفتاح �إثيوبيا على الغرب وقدوم املب�شرين الي�سوعيني الربتغال والإ�سبان ،و�سرعان
ما �أ�صبحت بف�ضل ا�ستقرار امللوك فيها و�إنفاقهم الأموال الطائلة على تو�سيعها وتطويرها �إحدى املدن الكربى يف
افريقيا يف القرن ال�سابع ع�شر ،ويذكر الطراز املعماري الغوندوري كما تعر�ضه قالع املدينة وق�صورها و�أبراجها

وكنائ�سها وج�سورها وبواباتها ،بالطراز املعماري املعروف يف �أوروبا يف ع�صر النه�ضة.
ويلمح املرء فيما بقي �سامل ًا من �أيقونات ور�سوم متثل احلواريني والقدي�سني ومو�ضوعات �أخرى م�ستوحاة من
الدين امل�سيحي �أثر الفن البيزنطي الذي �ساد �آنذاك ،و�إن كان هنا �أكرث ب�ساطة .ويف بع�ض الكنائ�س كما يف كني�سة
مرمي يف دبرا �صهيون ( )Derba Seyonزخارف هند�سية ونباتية على النمط امل�ألوف يف العمارة الإ�سالمية،
وحت ّلى املخطوطات بر�سوم دينية الطابع ك�صليب امل�سيح ،والب�شارة ،و�شجرة احلياة.
�أما الطراز املعماري الإ�سالمي ،فما زالت منه بقية يف هرر حتى اليوم ،ومع �أن منليك الثاين �أخ�ضعها يف
نهاية القرن املا�ضي ل�سلطانه و�أقام عليها ابن عمه ماكونن ( )Makonnenوهو والد هيال �سيال�سي ،لي�صبغها
بال�صبغة الأمهرية ،ف�إن هذه املدينة ب�سورها ذي البوابات ال�سبع  -املزينة بالآيات القر�آنية وكتابات بالرتكية
العثمانية  -وم�ساجدها الأربعة و�أ�سواقها وبيوتها ،ال تختلف كثري ًا عن مدن اليمن.
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املطبخ االثيوبي غني ومتعدد اال�صناف

المطبخ
يعك�س املطبخ االثيوبي ح�ضارة متنوعة تعك�س بدورها اجلغرافيا االثيوبية املنوعة ومناخها وت�ضاري�سها ،وتعدد
االثنيات واالديان ,ولهذا فان املطبخ االثيوبي ظل يتمتع مبيزات مل�أكوالته ,ولعل ابرز ما فيه االينجريا وهذه الوجبة
تت�ألف من �إينجريا وعدة �أنواع من وات �أو ت�سيبهي (احل�ساء) وهو من امل�أكوالت الإثيوبية واالريرتية النموذجية.
�إينجريا هي كعكة خمريية ا�سفنجية .تقليديا م�صنوع من دقيق التف ,وهو الطبق الوطني يف �إثيوبيا و�أريترييا.
نف�س الأكلة ت�ؤكل يف ال�صومال وجيبوتي (حيث يطلق عليها عاجنريو �أو الحوح) وكذلك اليمن (معروفة با�سم
()77
حلوح).

المكونات وطريقة الطبخ
كاجنريو الن�سخة ال�صومالية من �إينجريا وهي العن�صر الرئي�سي يف املطبخ ال�صومايل واجليبوتي.
احلبوب الأكرث قيمة ت�ستخدم يف �صنع �إينجريا ،من التف ال�صغرية الغنية باحلديد .ومع ذلك يقت�صر �إنتاجها
على املرتفعات الو�سطى ومناطق معينة مع هطول الأمطار الكافية ولذلك فهو مكلف ن�سبيا للأ�سرة املتو�سطة ،لأن
الغالبية العظمى من الإثيوبيني ال�ساكنني يف املرتفعات من الأ�سر الزراعية الفقرية ف�إنها تقوم بزراعة احلبوب،
القمح ،ال�شعري ،الذرة ،و�/أو دقيق الأرز لتحل حمل بع�ض �أو كل حمتوى التف .وهناك �أنواع خمتلفة من �إينجريا
يف �إثيوبيا مثل نيت�ش (�أبي�ض) وكاي (�أحمر) وتيكور (�أ�سود).
ل�صنع �إينجريا ،يتم خلط دقيق التف مع املاء ثم ي�سمح للتخمر لعدة �أيام مع العجني .نتيجة لهذه العملية �أقل
ما يقال �أن �إينجريا له طعم احلام�ض� .إينجريا �صار جاهزا للخبز كفطائر كبرية احلجم �إما على موقد كهربائي
متخ�ص�ص �أو -وهو الأكرث �شيوعا -على لوح ال�صل�صال املو�ضوع على النار .الطريقة غري العادية خلبز عجني
اخلمرية ي�سكب على �سطح اخلبز .من حيث ال�شكل يقارن �إينجريا بالكريب الفرن�سي ودو�سا اجلنوبي الهندي
كقطعة خبز دائرية مطبوخة وت�ستخدم كقاعدة لغريها من الأطعمة .الطعم وامللم�س مع ذلك فريد من نوعه
وعلى عك�س كريب ودو�سا وي�شبه اجلنوبي الهندي �أبام .ال�سطح ال�سفلي من �إينجريا الذي يالم�س �سطح التدفئة
له ملم�س ناعم ن�سبيا يف حني �أن ال�سطح الأعلى م�سامي .هذه البنية امل�سامية ت�سمح للإينجريا �أن يكون اخلبز
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جيد ًا ليلتقط ال�صل�صات والأطباق.
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خبز االنيجريا ال�شهري يف اثيوبيا

تو�ضع �إينجريا يف اريرتيا و�إثيوبيا �ضمن جمموعة متنوعة من الطبخات و�أحيانا مع ال�سلطة (�أثناء ال�صيام
ح�سب الأرثوذك�سية الإثيوبية التي ميتنع امل�ؤمنون عن معظم منتجات احليوان) �أو بب�ساطة �أكرث �إينجريا (وت�سمى
�إينجريا فريفري) .با�ستخدام اليد اليمنى تقطع قطع �صغرية من �إينجريا وت�ستخدم لتناول الطعام وال�سلطات.
ومبوجب هذه ف�إنه تت�سرب من �إينجريا الع�صائر واملرق وبعد �أن يختفي الطعام وال�سلطة فقد يتم تناول اخلبز
�أي�ضا .عندما يتم تناول �إينجريا ف�إن الوجبة انتهت.
يف ال�صومال ويف وجبة الغداء (امل�شار �إليها با�سم قدو) وهي الوجبة الرئي�سية يف اليوم ،ف�إن �إينجريا �أي�ضا
ت�ؤكل مع احل�ساء (مرق) �أو احل�ساء.

االستخدام المعاصر
�إينجريا له مكانة بارزة يف املطبخ اليمني حيث �أنه معروف با�سم «اللحوح».
يف اريرتيا و�إثيوبيا ت�ؤكل �إينجريا تقريبا ب�شكل �شبه يومي يف كل الأ�سر� .إعداد �إينجريا يتطلب وقتا طويال وموارد.
ين�ضج اخلبز على لوح كبري �أ�سود من الطني على النار .هذا الإعداد هو موقد ي�سمى ميتاد (باللغة الأمهرية) �أو
موغوغو (يف اللغة التغرينية) الذي من ال�صعب ا�ستخدامه وينتج كميات كبرية من الدخان وميكن �أن ي�شكل خطرا
على الأطفال .وب�سبب هذا الأ�سلوب غري الفعال للطبخ ي�ضيع الكثري من املوارد املحدودة يف املنطقة.
لكن يف عام � 2003أعطيت جمموعة الأبحاث جائزة �أ�شدين  ,لت�صميم نوع جديد من املواقد لطبخ �إينجريا,
املوقد اجلديد ي�ستخدم م�صادر الوقود املتاحة (مبا يف ذلك الروث وي�سمى حمليا كوبيت) لطبخ �إينجريا وغريها
من الأطعمة بكفاءة وتوفري احل��رارة من الوقود .عدة �أج��زاء ت�صنع يف املدن املركزية يف كل بلد يف حني �أن
الأجزاء الأخرى امل�صبوبة من الطني ت�صنع من قبل الن�ساء يف املناطق املحلية .ومع ذلك العديد من الن�ساء يف
املناطق احل�ضرية الآن ي�ستخدمن مواقد كهربائية لطبخ �إينجريا التي تعلوها لوحة معدنية كبرية.
ميكن العثور على �إينجريا خارج اله�ضبة الإثيوبية واالريرتية يف حمالت البقالة واملطاعم املتخ�ص�صة يف
الأطعمة االريرتية ،الإثيوبية� ،أو ال�صومالية.
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ويت�أثر املطبخ االثيوبي ب�ألوان الطعام يف البلدان املجاورة ،كال�سودان وكينيا وال�صومال ،ولكن تبقى لهم
عاداتهم وتقاليدهم املعروفة ،خا�صة ا�ستخدام الفلفل احلار يف �أغلب الأطعمة .كما �أن اخلبز املعروف با�سم
«�إينجريا» مادة �أ�سا�سية على املائدة الإثيوبية ويرافق عدة �أنواع من الأطباق الرئي�سية التي تقدم� ،سواء مع حلم
الغنم �أو البقر ،الدجاج ،ال�سمك ،ب�شكل فتة �أو ملفوف بح�شوة من اللحم والبقول وت�شكيلة من التوابل احلارة �أو
املعتدلة ،وهو ي�شبه خبز ال�صاج الرقيق.
ومن الأطباق املهمة «�أليت�ش» وهي من البقول التي تطبخ وي�ضاف لها الفلفل احلار واحلم�ض ،وطبق «ووت» وهو
مكون من امللفوف واجلزر والبطاطا مع ال�صل�صة ،والطبق التقليدي الرئي�سي يف البالد هو «دورو �أليت�شا» وهو
قطع من حلم الدجاج مع ال�صل�صة ،وميكن �أن ي�ضاف له بع�ض �أنواع اخل�ضار والفلفل الأحمر وبع�ض البهارات
احلارة.
«دورو ووت» �أكلة تقليدية �أي�ضا وتتكون ال�صل�صة فيها من الفلفل الأحمر احلار وبع�ض اخل�ضروات ،وتو�ضع
مع الإينجريا ،وطبق «دورو فتفيت» وهو يحتوي على قطع الإينجريا مع اللحم املقطع املطهو جيد ًا وامل�ضاف له
ال�صل�صة اخلا�صة بهذا الطبق ،وهناك «الدوليت» وهو حلم مقطع �أو كبد جمفف يطبخ مع زبدة و�أع�شاب خا�صة
بهذه الأكلة.

ومن الأطباق ال�شهرية الأخرى يف �إثيوبيا ،توجد �أ�ضالع اخلروف امل�سلوقة التي متزج مع �إينجريا مثل الفتة
�أو الرثيد ،وهناك الكثري من الأطباق اخلفيفة التي تقدم على املائدة خ�صو�صا مائدة الإفطار ،مثل املقبالت
و�شوربة العد�س التي تعرف با�سم «زيفا» ،وكذلك احلم�ص مع الليمون والكمون ،وال�سنبو�سا ،وطبق «الرببري»
�أكلة �شعبية �أثيوبية ذات نكهة خا�صة ،مكوناتها من الفلفل الأحمر والثوم والبهارات الأخرى وكلها تكون جمففة
يف ال�شم�س ،تخلط مع التوابل وتو�ضع مع الأكلة املعروفة «ووت».
ومن �أ�شهر امل�أكوالت يف رم�ضان« ،الع�صيدة» وطبق الـ «نيثريكيبي» املكون من الزبدة مع اللحمة والفول ،تطهى
كلها مع بع�ض ثم ت�ضاف عليها ال�صل�صة احلارة ،وهذه الوجبات تختلف من منطقة �إلى �أخرى ،وبني القرى
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واملدينة.
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الرياضة
ال ميكن متابعة كافة ا�شكال الريا�ضة االثيوبية اّال يف كتاب متخ�ص�ص ,لكنها يف كافة ا�شكالها املختلفة -الفردية
واجلماعية -و�ضعت اثيوبيا على خريطة العامل وعك�ست قدرات البطال اثيوبيني تفوقوا ,وقد كان الثيوبيا من
خالل حكوماتها دور يف ابراز الريا�ضة ومن مظاهر ذلك قرية (يايا) االفريقية االثيوبية  ,فعلى مدار تاريخ
البطوالت العاملية على غرار الألعاب الأوملبية ،متيزت الدول االفريقية وخا�صة �إثيوبيا بتخريجها الأبطال يف
خمتلف م�سابقات اللعبة يف �شتى الأعمار.
و�سعت �إثيوبيا يف ال�سنوات الأخرية �إلى �صقل املواهب عرب اال�ستفادة من �أبطالها الكبار الذين متكنوا من
ال�صول واجلول يف خمتلف البطوالت القارية والعاملية وحتقيق مراكز متقدمة والتتويج بامليداليات الذهبية
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والف�ضية والربونزية.
ويف هذا الإطار �أ�صبحت مدينة «�سولوتا» يف �إقليم الأورومو ،الواقع على بعد  26كم �شمال العا�صمة �أدي�س �أبابا
قبلة الريا�ضيني الدوليني واملحليني يف �إثيوبيا ،بف�ضل مركز «قرية يايا افريقيا» لتدريب �ألعاب القوى.
وقرية يايا افريقيا مركز تدريب ومع�سكر كبري مت تخ�صي�صه لألعاب القوى يف مدينة «�سولوتا» على م�ساحة

 5000مرت مربع ،وهي منطقة تقع على ارتفاع �أكرث  2700مرت ،وتتوافر بها الغابات والتالل اخل�ضراء وتتمتع
بحالة طق�س جيدة للتدريب خا�صة ،وت�ضم �صاالت للريا�ضة وال�سباحة وال�ساونا و�ألعاب ًا داخلية وخارجية.
ولالطالع على ميزات قرية يايا –تعني «ال�سعادة» باللغة العربية -قال مدير القرية �إن «حب الريا�ضة يعد
�أحد �أهم ما مييز �أهل هذه املنطقة» ،حيث تبد�أ النخب الريا�ضية وهواة اللعبة املف�ضلة من الرجال والن�ساء ،يف
مالب�سهم الريا�ضية ب�ألوانها املختلفة ،بالتوافد يف جمموعات �صباح كل يوم ،نحو منطقة «وي�ساربا».
و�أو�ضح امل�س�ؤول �أن منطقة وي�ساربا «�ساحة مفتوحة ،كان يرتادها هواة �ألعاب القوى ،و�أ�صبحت فيما بعد
مركزًا لتدريب اللعبة� ،أطلق عليه قرية يايا افريقيا لألعاب القوى ،ت�شرف عليه �إدارة مدينة �سولوتا» ،و�أ�ضاف �أن
املنطقة القت �إ�شادة من قبل العديد من الريا�ضيني ملدى مالءمتها لتدريب �ألعاب القوى.
ولفت �إلى �أن املركز ت�أ�س�س بجهود املهتمني باللعبة من �أهل القرية ،ومب�شاركة الريا�ضي الإثيوبي ال�شهري
«هايلي جيرب �سيال�سي».
عاما) �أ�شهر عداء �إثيوبي للم�سافات الطويلة على م�ستوى القارة االفريقية والعامل وفاز
ويعد �سيال�سي (ً 43
بلقب بطولة العامل �أربع مرات ،و�أحرز ميداليتني ذهبيتني يف الألعاب الأوملبية ،وحقق العديد من الأرقام القيا�سية
رئي�سا لالحتاد الإثيوبي لألعاب القوى يف ت�شرين الثاين  2016ملدة
يف �سباق العدو ،واعتزل اللعب ،ومت انتخابه ً
�أربعة �أعوام.
و�أ�شار �إلى �أن «املركز �أ�صبح قبلة لهواة وحمرتيف ريا�ضة �ألعاب القوى من خمتلف البلدان �إ�ضافة �إلى م�شاهري
�إثيويبا» ،و�أو�ضح �أن �شخ�صيات بارزة ت�أتي �إلى هنا للتدريب ،مثل البطل العاملي الريا�ضي الربيطاين من �أ�صول
�صومالية «حممد فرح».
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وتابع نائب مدير القرية بالقول �إن «اخلطط امل�ستقبلية للمركز ت�شمل زيادة عدد الغرف وو�ضع اللم�سات
الأخرية على العمل اجلاري لبناء مالعب �أخرى كالتن�س وكرة اليد وبناء املدرجات» معر ًبا عن �أمله يف حتقيق
الهدف الرئي�سي للقرية بجعلها �أف�ضل وجهة لأبرز الريا�ضيني الأفارقة والعامليني.
فيما عبرّ «ايانو زرقو» املدرب يف القرية ،عن فخر بالده بالالعب العاملي �سيال�سي ،وقال «�إذا كان هناك
معيار للقرية فهو �سيال�سي نف�سه لأن لديه الفر�صة لل�سفر حول العامل ونقل التجربة العاملية والنماذج الدولية من
املرافق املماثلة».
و�أو�ضح زروقو �أن «�سيال�سي هو املدير وامل�شرف على القرية ،ومي ّثل بجانب كفاءات املدربني و�إخال�صهم و�سالمة
املرافق الريا�ضية� ،أحد �أهم عوامل جذب الالعبني العامليني الذي بد�أوا يف القدوم لال�ستفادة من التدريب بها».
لكنه �أ�شار يف الوقت نف�سه �إلى وجود م�صاعب يف م�ساحات التدريب يف الفرتة الأخرية جراء تزايد �أعداد
منا�شدا اجلهات امل�س�ؤولة �إيجاد حل لهذه امل�شكلة واحلد من
ال�سكان واملباين اجلديدة باملنطقة املحيطة بالقرية،
ً
تزايد املباين حول القرية الريا�ضية.
�أما العداءة «ماري ديبابا» فقالت� ،إنها تف�ضل تلقي تدريباتها يف مثل هذه امل�ساحات املفتوحة و�سط مناظرها
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الطبيعية اخلالبة وطق�سها املنا�سب للتدريب.
وديبابا عداءة �إثيوبية مل�سافات طويلة من مواليد مدينة «�سولوتا» توجت بامليدالية الربونزية يف �أوملبياد ريو دي
جانريو  ،2016وح�صلت على املركز الثاين يف ماراثون �شيكاغو� ،إلى جانب فوزها باملركزين الثاين والثالث يف
ماراثون بو�سطن بالواليات املتحدة عامي  2014و ،2015و�سباق املر�أة يف العا�صمة ال�صينية بكني .2015
وحول جتربتها الريا�ضية �أو�ضحت ديبابا �أنها ت�أثرت كث ًريا يف جتربتها مبواطنتها «برهاين اديري» ومواطنها

«ابيبي ميكونني» ،وقالت �إن «جناحهما يف هذا املجال ومتكنهما من الفوز بالعديد من ال�سباقات �شجعني �أكرث
قدما يف لعبة العدو».
يف امل�ضي ً
وبرهاين اديري وابيبي ميكونني ،من م�شاهري ريا�ضة املارثون يف �إثيوبيا ،ومن مواليد مدينة �سولوتا � ً
أي�ضا،
وحققا العديد من االنت�صارات يف امل�سابقات العاملية.
فيما �أ�شادت «ليزا دييزا» – عداءة �إثيوبية مل�سافات طويلة من مواليد املنطقة التي �أن�شئت عليها يايا افريقيا-
بالقرية التدريبية ،وقالت �إن «املنطقة متتلك جميع الظروف املنا�سبة للتدريب وتتوفر فيها التالل والغابات وما
يكفي من الأوك�سجني �إ�ضافة للأر�ض امل�سطحة املغطاة بالع�شب».
وح�صلت «دييزا» على �أول ميدالية دولية يف بطولة �ألعاب القوى االفريقية للنا�شئني عام  2009يف موري�شيو�س،
وح�صلت على امليدالية الذهبية مل�سافة � 10آالف مرت ،كما فازت يف ماراثون بو�سطن عامي  2013و،2015
وماراثون دبي عام .2011
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التسمية
لدى الإثيوبيني نظام ت�سمية خمتلف عن النظام الغربي القائم على ا�سم العائلة ،حيث بالإمكان �إ�ضافة �أ�سماء
معينة من الوالدين واجلد للأب على التوايل �إلى اال�سم الذي يطلق على نف�سه ،لأغرا�ض التوافق ،كما هو احلال
يف جوازات ال�سفر ،و�أخذ يرد ا�سم اجلد باعتباره لقب الأ�سرة.

التقويم
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الأكرث �شهرة على نطاق وا�سع هو التقومي الإثيوبي ،واملعروف �أي�ضا با�سم تقومي اجلعزية ،لأنه يقوم على
التقومي ال�سكندري �أو القبطية القدمية ،التي ت�ستمد بدورها من التقومي امل�صري .مث ًال :التقومي القبطي والتقومي
الإثيوبي لديهما اثنا ع�شر �شهرا من  30يوما بال�ضبط كل زائد خم�سة �أو �ستة �أيام ( ،)epagomenalوالتي تتكون
يف ال�شهر الثالث ع�شر .تبد�أ الأ�شهر الإثيوبية نف�س �أيام التقومي القبطي ،لكن �أ�سماءها يف اجلعزية.
وهكذا يف اليوم الأول من ال�سنة الإثيوبية ،Mäskäräm 1 ،ل�سنوات بني  1901و �( 2099ضمنا) ،وعادة ما
يكون � 11أيلول (ميالدي ًا) ،ولكن يقع يف � 12أيلول يف ال�سنوات الكبي�سة قبل ال�سنة امليالدية� .أي�ضا هناك فجوة
�سبع �إلى ثماين �سنوات بني نتائج التقوميات الإثيوبية وامليالدي من ح�ساب بديل يف حتديد تاريخ الب�شارة ي�سوع.
وقد مت تطوير نظام تقوميي بارز حوايل  300قبل امليالد من قبل �أورومو .والتقومي القمري ،ممتاز ،ويعتمد هذا

ادوات للتقومي وح�ساب ال�سنوات

التقومي �أورومو على الأر�صاد الفلكية للقمر بالتزامن مع �سبعة جنوم �أو جمموعات معينة� .أ�شهر �أورومو (جنوم/
مراحل القمري) هي ( Bittottessa (Iangulum)، Camsaالرثيا) ،بوفا (Aldebarran)، (Waxabajjii
 (Belletrix)، Oboraتقدير ( Guddaو�سط �أوريون Saiph)، Obora-تقدير الدكة (�سرييو�س)BIRRA ،
(القمر الكامل)( Cikawa ،متناق�ص)( Sadasaa ،الربع القمر)( Abrasa ،الهالل كبرية)( Ammaji ،الهالل
املتو�سطة) و( Gurrandalaالهالل ال�صغرية).

الوقت
يتم احت�ساب الوقت يف �إثيوبيا ب�شكل خمتلف عن العديد من البلدان الغربية .ويعتقد الإثيوبيون اليوم كما
يف بداية  06:00بدال من  ،00:00بالتزامن مع �شروق ال�شم�س على مدار ال�سنة .للتحويل بني ال�ساعة الإثيوبية
وال�ساعات الغربية ،ال بد من �إ�ضافة (�أو طرح) � 6ساعات �إلى الوقت الغربي .على �سبيل املثال ،وي�سمى 20.00
()83
بالتوقيت املحلي �أدي�س �أبابا « 8ليال» يف �إثيوبيا ،يف حني ي�سمى  2« 8:00يف امل�ساء».
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األديان

�سيدة اثيوبية يف حال ثامل �أمام كني�سة جرج�س
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اليهودية
يهود الفالشا  ..نزيف أدى إلى تصفية وجودهم
«الفال�شا»  ..كلمة ظ ّلت تبحث لها عن معان لغوية وا�صطالحية وحاولت ان اتعرف على عالقة الكلمة بفال�سطا-
فل�سطني ,واي�ضا من اين جاءوا ,وما عددهم ؟ وكيف عا�شوا يف اثيوبيا ؟ وما هو امتدادهم ؟
وحني قمت بزيارة مدينة غوندور ال�شهرية باثارها وحيث كان مع�سكر االنتظار الذي كان فيه يهود الفال�شا
قبل نقلهم الى ا�سرائيل يف عملية اجنحة احلمامة ,حاولت اال�ستف�سار خا�صة ان الفندق الذي كنت اقيم فيه قد
و�صلته جمموعة بي�ضاء من اليهود الذين يق�صدون هذه املدينة وقد كانوا يتحدثون العربية ,ورمبا كانوا قادمني
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من ا�سرائيل.
مل يعد اليهود بعد الهجرات االخرية من اثيوبيا ميتلكون اعدادا كبرية ,وهم ح�سب تقديرات مرافقي االثيوبي
ال يزيدون يف عموم البالد على �ألفي ن�سمة ,وهناك مبالغات يف ت�أثريهم ,حتى يف الت�أثري اال�سرائيلي على اثيوبيا,
والذي تبالغ فيه و�سائل اعالم عديدة .
واذا ما كانت الروايات االثيوبية تقول ان الفال�شا هم من ن�سل منليك االول ابن بلقي�س (�شيتا) والذي هو ثمرة

بيوت ومعابد للفال�شا حيث متار�س الطقو�س ب�أمان

زواجها من امللك �سليمان او كانت غري ذلك من روايات اخرى ،فان جماعة الفال�شا او يهود الفال�شا هي الكنية
العربية ليهود بيتا �إ�سرائيل (يهود احلب�شة) معظمهم حالي ًا من �أ�صول �أثيوبية ،وهي ال�ساللة التي تركت التعاليم
الدينية �أو حتولت �إلى الن�صرانية يف الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر� ,سواء كان ذلك التن�صر طوعا �أو
�إكراها .هذه اجلماعة وافقت على قرار  2948للحكومة الإ�سرائيلية يف عام  2003بعدها هاجروا �إلى �إ�سرائيل,
مبوجب قانون الهجرة �إلى �إ�سرائيل.
حظيت هجرة جماعة الفال�شا باعرتاف واعتماد من ق�ضاة الهاالخاه� ,إال �أن من بينهم معار�ضني ومعظمهم
علمانيون يف م�س�ألة الهوية اليهودية التي تزداد بانتظام.
يف  29ت�شرين الثاين عام � 2012أطلقت عملية «�أجنحة احلمامة» لإمتام هجرة هذه اجلماعة ,بعدها انتهت
هذه العملية متاما يف �أكتوبر عام  2013يف �إطار هجرة حوايل خم�سة �آالف �شخ�ص يف خميم االنتظار يف غوندور.
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التعريف
وفق ملا ُذكر يف عقيدة «بيتا �إ�سرائيل» اليهودية ,فال�شا هو ال�شخ�ص املعروف بيهود ّيته بينهم� ،أي ولد وترعرع
بينهم ,لكن معرفة �شخ�ص معني بيهوديته ال تعني يهودية والديه �إال بتطبيقه ال�شريعة اليهودية .ومع ذلك ف�إن
املو�سعة يف بيتا �إ�سرائيل ذات ال�سبعة �أجيال املتكاملة .يف الن�صف الثاين
هذا التعريف ال يتفق مع تعريف العائلة ّ
من القرن التا�سع ع�شر هذه اجلماعة من «بيتا �إ�سرائيل» تف ّرقت �إلى فرقتني ،هما:
�أوريتايف (حماة التوراة) وهم الذين يوا�صلون ن�شر الو�صية الدينية وفق ًا ملا جاءت به الديانة اليهودية.
الفال�شا ،وهم الذين انقطعوا عن ن�شر الو�صية الدينية �أو تركوا دينهم واعتنقوا الن�صرانية .
ال يوجد تطابق يف التعريف بني الدين واجلماعة وهذا يعني �أن و�ضع العالقة باقية بني الفال�شا والأوريتايف.
حتى هجرتهم �إلى �إ�سرائيل ومل يكن لبيتا �إ�سرائيل �إح�سا�س وطني يهودي قوي� ,إال �أنها �أخذت اليهودية كدين
فقط وكجزء من املنظومة اليهودية العاملية.

تاريخ الفالشا

رجال دين من الفال�شا يف احد معابد غندور

يف منت�صف القرن التا�سع ع�شر� ,أطلقت اجلماعة اللندنية حركة للتب�شري بالن�صرانية بني يهود بيتا �إ�سرائيل
باعتماد من احلكومة الأثيوبية لكي ميكنهم دعوة غري الن�صارى .مل ُي�سمح لهذه احلركة ب�إقامة كني�سة منف�صلة
وا�ضطرت جلمع معتنقي دين الن�صرانية اجلدد داخل الكني�سة االثيوبية� ,إال �أن املب�شرين �أطلقوا على الذين
تن�صروا ا�سم «الإجنليز الربوت�ستانت» بعدها ابعدوهم عن جماعتهم.
ويف �سنوات ال�ستني عندما فتحت مراكز طبية لليهود بتمويل من م�ؤ�س�سة الفال�شا لل�ش�ؤون االجتماعية عاد
بع�ض من جماعة الفال�شا �إلى اليهودية .يف �سنة � 1963أُر�سل «روجر ومنن كويل» لأجل التن�صري وعمل يف �إثيوبيا
حتى �سنة  .1978ويف �سنوات ال�ستني بعدما طلبت «بيتا �إ�سرائيل» حماية امنية من االمرباطور ,توجه قادة
اجلماعة مل�ساعدة اليهود يف العامل يف طلب امل�ساعدة الإن�سانية والهجرة الفورية .وجزء من املعار�ضني للهجرة
اعرتفوا ب�إ�سرائيل ويرون ب�ضرورة تن�صري كل اليهود والن �إ�سرائيل ال حتتاج �أن تقتنع بهجرة هذه اجلماعة.
يف �سنة  1976اختار قائد «بيتا �إ�سرائيل» الذي ينتمي �إلى الفال�شا �شعار «الفال�شا الذين ال ي�ؤدون التعاليم
الدينية» وقد وافق على اللقب بني � 8إلى  15الف �شخ�ص .اليوم تركز حركة التن�صري اعمالها على جماعة
الكامنت وهم اليهود الوثنيون.
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هجرة الفالشا
يف ني�سان ع��ام  1990ب���د�أت اجلمعية الأمريكية لليهود
االثيوبيني ( )AAEJبعملية نقل يهود «بيتا �إ�سرائيل» من
املناطق التي ا�ستوطنوها �شمال �شرق �إثيوبيا �إلى العا�صمة
ادي�س ابابا ,و�سميت هذه املرحلة عملية «التجريد الآخ��ر»
للطائفة اليهودية .وخالل هذه العملية بد�أت جماعة الفال�شا
التوافد �إلى العا�صمة.
بعدها تنب�أت الوكالة الإ�سرائيلية يف ا�ستحالة امكانية هجرة
جماعة الفال�شا وتركهم لقراهم .وطلبت منهم العودة من
حيث اتوا� ,إال �أن جماعة الفال�شا مل تلتفت لطلب الوكالة وبقوا
يف العا�صمة .وينظر زعماء «بيتا �إ�سرائيل» �إلى هجرة الفال�شا
بنظرة ايجابية واعادوا � 2000شخ�ص �إلى الديانة اليهودية،
اال ان الوكالة منعت بذلك هجرة الفال�شا .اولئك الذين عادوا
�إلى اليهودية هاجروا �إلى �إ�سرائيل مع االورتافيني.
من يهود الفال�شا الذي جرى ترحيلهم �إلى ا�سرائيل

يف فرتة «عملية �شلومي» �أجرى امل�س�ؤولون الإ�سرائيليون يف �إثيوبيا حمادثات مع كل من الرمز الديني احلاخام
مردخاي �إلياهو واحلاخام عوفاديا يو�سف ووزير الداخلية ايريا درعي عن التحقق من يهودية الفال�شا ,والتي كانت
�ضمن حمادثات جرت مع قادة العملية وهم �إيهود باراك و�أمنون ليبكني �شاحاك وكذلك ارئيل �شارون عندما حتادثوا مع
رئي�س الوزراء �إ�سحاق �شامري عن �ضم جماعة الفال�شا ,وقد ا�شتملت هذه املحادثات على �إجراء ات�صال مع احلاخامات
الإ�سرائيليني يف �إثيوبيا الذين ا�ستوطنوا هناك و�أخربوهم ب�أنه ال ميكن �ضم الفال�شا �إال ر�سميا وبطريقة منظمة.
ويف ليلة ال�سبت ا�ستقبل ليبكني �شاحاك �أم ًرا من مكتب رئي�س الوزراء يق�ضي ب�أنه ميكن ا�ستيعاب الفال�شا يف تلك
العملية ،و�سرعان ما تلقى ر�سالة تن�ص «اليهود �أوال ومن بعدهم البقية» .ويف �أعقاب ذلك انطلق ه�ؤالء امل�س�ؤولون
�إلى اجلمعية الأمريكية لليهود الأثيوبيني كي تتناول وتعالج ق�ضية الفال�شا .ومع نهاية �سيطرة اجلي�ش الإثيوبي على
توجه
جماعات املتمردين «يحافا» (حزب ال�شعب الثوري الإثيوبي ),يف �شمال غرب �إثيوبيا ومع انتهاء احلرب الأهليةّ ،
يهود هذه املنطقة مبن يف ذلك يهود منطقة كفارا و�أي�ضا �آالف الفال�شا باعداد ال ح�صر لها �إلى �أدي�س ابابا بغية
الهجرة �إلى �إ�سرائيل.
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قرار 2948
يف يوم � 16شهر كانون الأول �سنة  2003و�ضعت حكومة �إ�سرائيل قرار  2948ب�ش�أن هجرة جماعة الفال�شا.
مف�صال ملخيمات االنتظار وملن هم من ن�سل
وجاء يف القرار �أن وزارة الداخلية وكبار احلاخامات و�ضعوا خطابا ّ
امهات يهوديات قادرون على الهجرة �إلى �إ�سرائيل مبوجب قانون الهجرة.
يف كانون الأول  2003و�صل �إلى �إثيوبيا وفد من الوكالة اليهودية بقيادة جيورا روم و�أو�صى ب�إعداد خطاب
مف�صل عن املهاجرين ويف �شباط � 2004أعلنت وزارة الداخلية بدء الت�سجيل للهجرة.
ّ
يف �أيار انتهى اعداد اخلطاب وبد�أ امل�س�ؤولون يف وزارة الداخلية با�صدار وثائق الهجرة.
يف يوم  17كانون الأول  2004قررت اللجنة الوزارية ل�ش�ؤون اليهود الإثيوبيني ان�شاء فريق من كبار حاخامات
وحاخامات «بيتا �إ�سرائيل» واع�ضاء من وزارة الداخلية كي يتخذوا اجراء نهائيا للقرار والت�أكد من �أن امل�سجلني
يحق لهم الهجرة فعال �أم ال.
يف �سنة  2009انتبهت جماعة الفال�شا يف اقليم تيغراي �شمال �إثيوبيا �إلى القرار ,وتوجهوا مع عائالتهم �إلى
احلاخامات و�إلى حكومة �إ�سرائيل الذين بدورهم ار�سلوا مندوبا �إلى اقليم تيغراي للت�أكد من احقيتهم يف الهجرة
لإ�سرائيل.
يف ت�شرين الثاين �سنة  2010قررت احلكومة الإ�سرائيلية ا�ستقبال  7846مهاجر ًا من الفال�شا الذين كانوا يف
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خميم االنتظار يف غوندور ،و�أعلنت احلكومة انتهاء عملية الهجرة املنظمة.

المعارضة
معار�ضة هجرة الفال�شا من غري املتدينني والتطرق مرارا وتكرارا مل�س�ألة يهوديتهم ،وفق ًا ملا قاله فيكتور
بريلوف�سكي ,ع�ضو الكني�ست يف حزب التغيري وما قاله كولت ابيتل ع�ضو يف حزب العمل �أن ت�أييد رجال الدين
لهجرة الفال�شا ،رغبة يف احل�صول على قوة �سيا�سية ودعم حزب �شا�س .وهذا النوع من اجلدال مل ُيرث �ضد
املهاجرين غري اليهود من االحتاد ال�سوفييتي ,الذين و�صل عددهم �إلى �أكرث من � 300ألف �شخ�ص يف �إ�سرائيل.
وقد اقرتح الباحثون ان الهجرة من تلك الدول هي ِخالف الهجرة من �إثيوبيا النها حتافظ على الهيمنة
اال�شكنازية البي�ضاء مقابل الطوائف الأخرى .ار�سل �سفري �إ�سرائيل املا�ضي يف �إثيوبيا� ,آيف غرانوت ر�سالة �إلى
رئي�س �إدارة التحويل (�أي االنتقال من دين �إلى اخر) ,قائال فيها« :يف زياراتي �إلى املنطقة ,ويف احلاالت التي
مل يكن خمططا للزيارة بها ,مل �أجد هناك �إدارة للحياة اليهوديةُ .تقام �صالة الفجر وتعلو �أ�صوات الب�شر فقط
عندما تكون الزيارات خمططا لها ,يتوقع الكثريون من �سكان �إثيوبيا الفقراء م�ستقبال �أف�ضل يف هذا العامل
الكبري ,و�إ�سرائيل ُت�شكل نقطة اجلذب املرغوبة»

المعارضة ألسباب صحية اقتصادية
ن�سبة حاملي االمرا�ض من اجلالية الإثيوبية مرتفعة ن�سب ًيا� .أُر�سل حوايل 2500خمت�ص �إلى � 90ألف مهاجر
�إثيوبي يف �إ�سرائيل لفح�ص حاملي مر�ض الإيدز �أو ناقليه ,ن�سبة كهذه مماثلة لن�سب املر�ضى وحاملي الإيدز يف
�إثيوبيا  %4.4منهم بالغون.
لهذا ال�سبب ُنقل ابناء الطائفة لفح�ص الإيدز يف �إ�سرائيل .ت�شري تقديرات وزارة ال�صحة يف عام � 2010إلى ان
التكلفة املبا�شرة ملعاجلة ابناء الفال�شا يف امل�ستقبل (لكل � 8000شخ�ص منهم) تبلغ  13مليون �شيكل يف ال�سنة,
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وهذه التكلفة ال تت�ضمن عواقب الظروف الطبية املرتبطة ب�أمرا�ض الإيدز� .أي تقدر تكلفة عالج الإيدز لـ ()8000
ال�سل.
�شخ�ص تقريبا بـ ( )8.4مليون �شيكل ,وبالإ�ضافة �إلى ذلك فانه يجب تفعيل برنامج للق�ضاء على مر�ض ُ
وثيقة ن�شرت عام  2010تقول �إن الرعاية ال�صحية لأبناء الفال�شا من فريو�س الإيدز والعالج منه �ستكلف الدولة
اكرث من  20مليون �شيكل .وفقا ملا ذكره مركز االبحاث واملعلومات التابع للكني�ست ,ف�إنه يف كل عام ُيكت�شف 200
ال�سل بني املهاجرين الإثيوبيني ,وخطة وزارة ال�صحة لعالجهم تكون بعالج
�إلى � 220شخ�ص ًا م�صاب ًا مبر�ض ُ
 1200مري�ض بااليدز من املهاجرين الإثيوبيني.
ويف درا�سة اجريت يف م�ست�شفى عني كارم على �أولئك الذين بقوا يف املدن الكبرية مثل ادي�س ابابا وخميم
غوندور اكرث من عامني ,تبني �أن ن�سبة تزيد على  %8لديها فريو�س الإيدز.

معاداة السامية
موقف احلكومة الإثيوبية نحو اليهود لي�س متييزي ًا� ,أي تقريبا ال حتدث �أمور معادية لل�سامية بينهم .طلبت
احلكومة الإثيوبية من �إ�سرائيل انكار ت�شريع قانون قرار هجرة الفال�شا حتى نهاية عام  ,2007وهو القرار الذي
مل يطبق يف الواقع .ما تعتقده الفال�شا انه ميكن الهجرة �إلى �إ�سرائيل ،وبذلك ف�إنهم م�ضطرون �إلى بيع ممتلكاتهم
�إلى جريانهم ,قبل تلقي املوافقة النهائية على الهجرة .الفال�شا الذين طلبوا الهجرة مل يكونوا �سعيدين بهذا
وا�ضطروا �إلى العودة واعادة �شراء ممتلكاتهم ,مما �سبب النزاعات وال�صراعات بينهم.
يف �شهر �أيار  1990زار ال�سيد دانيل بيكدو م�ست�شار رئي�س الوزراء لتفح�ص احوال يهود �إثيوبيا ,يف منطقة
غوندور .و�صف بيكدو يف تقريره حمنة الالجئني يف غوندور وا�شار �إلى بداية ظاهرة ال�شغب يف القرى القريبة
من ادي�س ابابا والأ�ضرار يف قرى اليهود هناك ,ومن جانب الن�صارى الذين يحثونهم على الرحيل من �إثيوبيا.
ثم ا�شار بيكدو �إلى التحرك �سري ًعا مل�ساعدتهم يف غوندور.

تمييز وفقر وبطالة
يعي�ش «الفال�شا» يف �إ�سرائيل ب�أحياء فقرية ومهملة ومدن �صفيح على �أطراف املدن القائمة ،كما هو احلال يف
مدينتي اخل�ضرية والعفولة ،حيث تتزايد ن�سبة املعتقلني اجلنائيني بينهم وتبلغ نحو  %40خ�صو�صا من ال�شباب
الذين يعانون الفقر والبطالة.
مواجهات  2015ضد التمييز
يف بداية �شهر �أيار  2015توا�صل غ�ضب املهاجرين اليهود من �أ�صل �إثيوبي يف �إ�سرائيل (الفال�شا) ،وا�صطدموا
مع ال�شرطة يف قلب تل �أبيب ليلة  2015/5/4خالل احتجاجهم على املمار�سات العن�صرية �ضدهم ،بعد احتجاجات
م�شابهة لهم يف القد�س املحتلة قبل عدة ايام فجرها اعتداء رجل �شرطة على جندي �إثيوبي.
ورفع املتظاهرون يف «ميدان رابني» بقلب تل �أبيب ،الفتات تندد بالعن�صرية وتدعو �إلى م�ساواة الإثيوبيني
ودجمهم يف املجتمع الإ�سرائيلي ،وهتفوا �ضد ال�شرطة واتهموها بالعن�صرية والعدوانية جتاههم .وحتولت
املظاهرة �إلى مواجهة مع ال�شرطة الإ�سرائيلية التي ا�ستخدمت الهراوات واخليول وقنابل ال�صوت والغاز �ضد
متظاهرين رجموها باحلجارة ،و�أ�صيب الع�شرات من الطرفني.
وكرد فعل رئي�س حزب «مريت�س» املعار�ض �إيالن غيل�ؤون ،ف�إنه اعترب ما يتعر�ض له الفال�شا «عار�ضا لتف�شي
العن�صرية يف �إ�سرائيل التي �سعت جاهدة ال�ستقدامهم و�أهملت ا�ستيعابهم» ،م�ضيفا �أنه يتفهم احتجاجهم يف
تل �أبيب والقد�س ويتهم ال�شرطة بـ «ا�ستخدام قوة مفرطة �ضد العرب واملتدينني الأ�صوليني �أي�ضا ،وبدون هذه
ال�ضجة لن يلتفت لهم �أحد يف �إ�سرائيل ولن تتغري �أحوالهم املعي�شية ،فهي ال تفهم �إال لغة القوة يف كثري من
الأحيان» .
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المسيحية من األصل إلى التطور
يكفي ان تكون يف اك�سوم او يف غوندور او حتى يف مدينة الكنائ�س الليبيال  ..لتدرك عمق امل�سيحية االرثوذك�سية
وثقافتها واميان اتباعها وما تركته من ب�صمات واثار خالدة ,وقفنا عليها يف مواقع يف املدن واالماكن والكنائ�س
التي جتلت فيها ,فما هي ق�صة امل�سيحية يف اثيوبيا ؟ ومن اين اتت وكيف انت�شرت وما هي جتلياتها؟.
ان الكتابة عن اثيوبيا يف عمقها التاريخي والثقايف واحل�ضاري والى حد كبري االجتماعي ,هي الكتابة عن
امل�سيحية وعن اللون االثيوبي من امل�سيحية ,وهي الكن�سية االثيوبية اال�صيلة وتطورها وجتلياتها يف االرثوذك�سية
االثيوبية التي ظلت تتميز بلغتها اللغة االثيوبية االم وبكنائ�سها وبطقو�سها املحلية يف ال�صلوات التي مل ي�ؤثر عليها
كثريا التدخل والغزو واالحتالل واختالف املذاهب.

المسيحية في إثيوبيا
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تعترب �إثيوبيا واحدة من �أقدم الدول امل�سيحية يف العامل .كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية وهي كني�سة
وطنية تعترب �أكرب طائفة م�سيحية يف �إثيوبيا (حوايل  %50من �سكان �إثيوبيا هم �أع�ضاء يف الكني�سة الإثيوبية
الأرثوذك�سية) وانف�صلت هذه الكني�سة الأرثوذك�سية امل�شرقية عن الكني�سة القبطية الأرثوذك�سية عام 1959م حني
منح البابا كريل�س ال�ساد�س ر�أ�سها لقب بطريرك ،وبح�سب م�صادر الكني�سة ف�إن عدد �أتباعها يبلغ  40مليون
�شخ�ص ،وهي بذلك ثاين �أكرب كني�سة �شرق ّية .ومقرها مدينة �أك�سوم ب�إثيوبيا.

التعداد
وف ًقا لتعداد احلكومة لعام  ،1994كان  %61.6من �سكان �إثيوبيا م�سيحيني :تت�ضمن � %50.6أتباع الكني�سة
الأرثوذك�سية الإثيوبية %10.1 ،الطوائف الربوت�ستانتية املختلفة %0.9 ،الكني�سة الأثيوبية الكاثوليكية .وكان
�أحدث تعداد حكومي يف عام  ،2007حيث �ش ّكل امل�سيحيون  %62.8من جمموع ال�سكان ،وقد ت�صدرت الطوائف
امل�سيحية «كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية» ب�سنبة  %43.5من �سكان البالد ،تليها الربوت�ستانت %18.6
والكاثوليك يف .%0.7

تاريخ
وترجع الكني�سة االثيوبية بوادر دخول
لعبت �ساللة «ال�سليمانيني» دور ًا مهم ًا يف تاريخ امل�سيحية يف �إثيوبياِ ,
الديانة امل�سيحية �إلى البالد �إلى القرن الأول امليالدي ،ويف القرن الرابع �أ�صبحت الديانة امل�سيحية الر�سمية
ململكة �أك�سوميت االثيوبية يف �أيام امللك �إيزانا ،بف�ضل جهود التب�شريية لفرومينتيو�س ال�سرياين الأ�صل .ا�ستمر
احتاد الكني�سة االثيوبية مع كني�سة الأقباط الأرثوذك�س حتى بعد �سيطرة العرب امل�سلمني على �أرا�ضي م�صر،
وا�ستمرت املرا�سالت ما بني بطاركة الإ�سكندرية وملوك احلب�شة والنوبة.
ويف عام  1439م يف عهد امللك زارا يعقوب قاد حوار ديني ما بني الأنبا جيورجي�س وزائر فرن�سي �إلى �إر�سال
�سفارة من �إثيوبيا �إلى الفاتيكان .كانت فرتة الت�أثري الي�سوعي التي ك�سرت يف �أثنائها قنوات االت�صال مع الكني�سة
القبطية ،بداية لف�صل جديد من تاريخ كني�سة �إثيوبيا ،حيث بد�أ عمل الإر�ساليات الكاثوليكية يف البالد بدعم من
الربتغاليني ،وجاء ذلك الدعم كجزء من كفاح الربتغاليني �ضد الدولة العثمانية امل�سلمة و�ضد �سلطنة عدولي�س
الإ�سالمية الواقعة �شرق �إثيوبيا لل�سيطرة على طرق التجارة �إلى الهند عرب البحر الأحمر.
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ارتبطت كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية يف ال�سيا�سة ،فمثلاً ح�صلت كل من �ساللة «ال�سليمانيني» يف
�إثيوبيا على ال�شرعية من كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية باعتبارهم من �ساللة امللك داود و�سليمان،
ً
ارتباطا وثي ًقا يف اململكة الإثيوب َّية.
فارتبطت الكني�سة والدولة

الثقافة
يوجد العديد من الكنائ�س املنحوتة يف ال�صخر يف اثيوبيا ،اكرثها �شهرة هي الكنائ�س الإثنتا ع�شرة يف الليبيال
�شمال البالد ،ويوجد �أي�ضا منط �آخر يف هند�سة الكنائ�س االثيوبية هو البازيليك ،ومن �أ�شهر كنائ�س البازيليك يف
اثيوبيا بازيليك �سيدتنا مرمي من �صهيون يف مدينة �أك�سوم ،ويف القرن ال�ساد�س امليالدي كان لهند�سة الكنائ�س
االثيوبية ت�أثري قوي على طريقة بناء الكنائ�س يف املناطق القريبة ك�صنعاء ويف معظم �أنحاء �شبه اجلزيرة العربية.
يوجد �شكالن مميزان لبناء الكنائ�س االثيوبية ،الأول املربع �أو امل�ستطيل والذي يتواجد يف جتراي والثاين ال�شكل
الدائري وجتده يف �أمهارة ويف �شيوة.
تقام معظم املرا�سم االحتفالية الدينية باللغة اجلعزية ،والتي �أ�صبحت لغة ر�سمية للكني�سة على �أقرب تقدير
و�صفوا بالقدي�سني الت�سعة �إلى اثيوبيا ،والذين قدموا �إليها هربا من بط�ش الإمرباطور البيزنطي
بعد و�صول من ِ
ب�سبب رف�ضهم مقررات جممع خلقيدونية عام  451م.
ال توجد ترجمة للن�سخة ال�سبعينية لكتاب العهد القدمي من اللغة اليونانية �إلى اللغة اجلعزية ،وكان االمرباطور
هيال �سيال�سي خالل فرتة حكمه قد رعى عملية �إ�صدار ن�سخ ر�سمية باللغة الأمهرية ملخطوطات قدمية مكتوبة
باللغة اجلعزية .ويتم الوعظ اليوم يف كني�سة التوحيد االثيوبية باللغات املحلية.

ت�ضع كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية ثاين �أكرب الكنائ�س امل�سيحية ال�شرقية يف العامل تركيز ًا �أكرث على
تعاليم العهد القدمي مقارنة يف الكنائ�س امل�سيحية الأخرى ،وحتث �أتباعها على التم�سك يف بع�ض املمار�سات التي
خ�صو�صا لدى اليهودية الأرثوذك�سية.
ما تزال موجودة يف الديانة اليهودية،
ً
تلتزم كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية يف �شريعة الطهارة املوجودة يف العهد القدمي والتي حتث على
�ضرورة االغت�سال �أو الو�ضوء للتطهر قبل ت�أدية فرائ�ض دينية معينة ،وبعد �أي �شيء ي�س ِّبب النجا�سة .ف�ض ًال عن
�ضرورة غ�سل اليدين قبل الأكل �أو ال�صالة ،وبعد اال�ستيقاظ من النوم ،وبعد زيارة املدافن �أو دخول دورة املياه.
متنع كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية املر�أة التي تكون يف فرتة احلي�ض والأ�شخا�ص غري الطاهرين وف ًقا
لل�شريعة من دخول الكني�سةُ .يذكر �أن منع املر�أة التي تكون يف فرتة احلي�ض من دخول الكني�سة حتى نهاية فرتة
احلي�ض موجود � ً
أي�ضا من قبل الكنائ�س امل�سيحية ال�شرقية الأخرى .وتلتزم كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية
يف تنظيم قواعد احلبل والوالدة املذكورة يف �سفر الالويني وكيفية الطهور بعدها �إذ �إن احلامل واحلائ�ض تعترب
جن�سة.
تفر�ض كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية �إلى جانب كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية االريرتية والكني�سة
القبطية الأرثوذك�سية �شريعة اخلتان على الذكور يف اليوم الثامن من والدة الطفل وتعطيه ُبعد ًا ديني ًا .كما تقوم
كني�سة التوحيد الأرثوذك�سية الإثيوبية �إلى جانب الأدفنت�ست بفر�ض �سل�سلة من ال�شرائع على الطعام وهي ت�شابه
القيود املوجودة يف الديانة اليهودية والتي تعرف بالك�شروت.
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كني�سة مرمي التوحيد االرثوذك�سية يف اك�سوم

تو�صلت يف تاريخ  13متوز  1948م كل من الكني�ستني القبطية والإثيوبية �إلى اتفاق مهد النف�صال وا�ستقالل
الكني�سة الأثيوبية ،حيث قام بطريرك الإ�سكندرية للأقباط يف ذلك العام بر�سامة خم�سة �أ�ساقفة لهذه الكني�سة
وفو�ضهم بانتخاب بطريرك جديد لهم يكون له ال�سلطان الحقا لر�سامة �أ�ساقفة جدد لكني�سته.
وقد اكتملت ف�صول تلك االتفاقية عندما قام بطريرك الأقباط البابا يو�ساب الثاين ب�إقالة با�سيليو�س رئي�س
�أ�ساقفة على الكني�سة الأثيوبية وهو من �أ�صل �أثيوبي يف تاريخ  14كانون الثاين  1951م ،بعد ذلك عام 1959م
قام بطريرك الكني�سة القبطية البابا كريل�س ال�ساد�س بتتويج با�سيليو�س ك�أول بطريرك على كني�سة �إثيوبيا
()87
الأرثوذوك�سية.

كني�سة جبل انتوتو يف ادي�س ابابا

تويف البطريرك با�سيليو�س عام  1971م وخلفه يف ذلك العام ثيوفيلو�س ،ومع �سقوط الإمرباطور
هيال �سيال�سي عام 1974م ف�صلت الكني�سة يف �إثيوبيا عن الدولة ،وبد�أت حكومة �إثيوبيا اجلديدة–
املارك�سية– بت�أميم الأرا�ضي مبا يف ذلك �أرا�ضي الكني�سة ،ويف عام  1976م اعتقل البطريرك
ثيوفيلو�س من قبل ال�سلطات الع�سكرية ومت �إعدامه ب�سرية يف وقت الحق من ذلك العام ،فقامت
احلكومة ب�أمر الكني�سة بانتخاب بطريرك جديد لها فتم تتويج تيكال هيمانوت على هذا املن�صب،
رف�ضت الكني�سة القبطية انتخاب ذلك البطريرك على اعتبار �أن املجمع املقد�س للكني�سة االثيوبية مل
يقر بعزل البطريرك ال�سابق ثيوفيلو�س ،لأنه مل يكن ُيعرف بعد للعلن ب�أنه مت �إعدامه من قبل احلكومة
فكان ال يزال ُيعترب البطريرك ال�شرعي لإثيوبيا ،وعلى �إثر ذلك انقطعت و�سائل االت�صال – على
ال�صعيد الر�سمي– بني الكني�ستني.
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كاتدرائية �شارع بوليه

مل يتعامل البطريرك اجلديد تيكال هيمانوت مع احلكومة الإثيوبية بال�سال�سة التي كانت تتوقعها منه ،لذلك
عندما تويف عام  1988م مت انتخاب مريكوريو�س ع�ضو الربملان الإثيوبي املوايل للحاكم لهذا املن�صب .يف عام
 1991م ومع �سقوط نظام ماجن�ستو الديكتاتوري وقدوم اجلبهة ال�شعبية الدميقراطية الثورية الإثيوبية للحكم،
ُعزل البطريرك مريكوريو�س ب�ضغط من ال�شعب واحلكومة وانتخبت الكني�سة باول�س بطريركا جديدا لها ،وفر
مريكوريو�س خارج البالد .
وبعد �أن ا�ستقلت اريرتيا عن �إثيوبيا عام 1991م �أعلنت الكني�سة القبطية الأرثوذوك�سية انف�صال كني�سة
التوحيد الأرثوذوك�سية االريرتية ،ف�أ�صبح لها بذلك جممعها املقد�س اخلا�ص امل�ستقل عن املجمع االثيوبي الأم .

المسلمون والحبشة
كانت احلب�شة املكان الأول الذي �ضم واحت�ضن امل�سلمني الأوائل عند هجرتهم الأولى وهربهم بدينهم وفرارهم
من كفار مكة .وبالرغم من �أن ال�صالت بني الأحبا�ش وامل�سلمني كانت يف عهد الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم طيبة
وودية ،حتى ان ملك احلب�شة ا�سلم بدون ان يرى الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم ،و�صلى عليه �صالة الغائب عندما
مات� ،إال �أنه بد�أت بع�ض االحتكاكات بني الأحبا�ش والدول الإ�سالمية بعد ذلك منذ عهد عمر بن اخلطاب.
يذكر �أن ميناء جدة تعر�ض لغارات الأحبا�ش مما ا�ضطر امل�سلمني للرد عليهم العدوان ،ويف عام  83هـ ،ا�ضطر
امل�سلمون الحتالل مدينة قريبة من احلب�شة ل�ضمان مراقبة حترك الأحبا�ش ،وقد وجدت بهذه اجلزر نقو�ش
عربية و�شواهد قبور ترجع �إلى منت�صف القرن الثالث الهجري ،مما يدل على �أن العرب امل�سلمني كان لهم بهذه
اجلزر حتى هذا التاريخ ومن هذه املدن زيلع ومدينة هرر وجما .
وقد �سجل لنا التاريخ مراحل متعددة بني ممالك الطراز الإ�سالمية ومملكة احلب�شة امل�سيحية ،فقد طمع
الأحبا�ش يف مد �سلطانهم لهذه املمالك ،بحكم موقعها اال�سرتاتيجي يف منطقة القرن الأفريقي يف التجارة
اخلارجية عرب املحيط.
وقد �أر�سلت امللكة «هيالنة» ملكة احلب�شة يف عام  1510ر�سو ًال �إلى امللك «عمانويل» ملك الربتغال بهدف االتفاق
على عمل م�شرتك �ضد القوى الإ�سالمية ،لكنها �أي�ض ًا كانت تنوي مهاجمة مكة ،وهي يف هذا بحاجة مل�ساعدة
الأ�سطول الربتغايل الذي �أحرز انت�صارات حا�سمة على الأ�ساطيل الإ�سالمية يف املحيط الهندي.
وقد ا�ستجابت الربتغال لهذا الطلب احلب�شي و�أر�سلت قوة على ر�أ�سها �أحد �أبناء فا�سكو دا جاما ،وقد منيت
القوات الربتغالية بخ�سائر فادحة وقتل قائدها ،لكن مل ت�ستطع القوارب الإ�سالمية �أن حتقق ن�صر ًا على احلب�شة
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والقوات امل�ؤازرة لها.
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موقع �ضريح الإمرباطور النجا�شي الذي ا�ستقبل امل�سلمني

�ضريح النجا�شي يف بلدته

وفق ًا للتعداد الوطني لعام  ،1994ف�إن الإ�سالم ،الذي و�صل البالد �سنة  615م ،هو الدين الثاين الأكرث انت�شارا
يف �إثيوبيا بعدامل�سيحية .يزيد عدد امل�سلمني على  25مليون ًا �أي  ٪33.9جمموع �سكان �إثيوبيا ح�سب تعداد عام
.2007
ي�ؤكد كتاب «حقائق العامل» املرتبة الثانية للإ�سالم كدين الأكرث ممار�سة على نطاق وا�سع يف �إثيوبيا ،م�شريا
�إلى �أن نحو  45يف املائة من �سكان �إثيوبيا م�سلمون .الإ�سالم الدين الرئي�سي يف عدة مناطق.
متثل �أول و�صول �إلى احلب�شة (�إثيوبيا حاليا) يف عدد �صغري من املهاجرين من ال�صحابة يف العام اخلام�س من
البعثة النبوية .اختار ر�سول اهلل �صلى اهلل عليه و�سلم احلب�شة ،كملج�أ من اال�ضطهاد الذي كان يعانيه امل�سلمون
يف مكة ،لأ�سباب عديدة ،منها عدل حاكمها ،واجلوار اجلغرايف ،و�صلة القربى بها.
كان هذا الو�صول �أول احتكاك .وبقيت املجموعة املهاجرة مدة من الزمن ،ثم عادت �إلى �شبه اجلزيرة بعد �أن
تركت انطباعا جيدا يف نفو�س �أهل احلب�شة من ما ر�أوه من �أخالق حميدة من املهاجرين .ولي�س غريبا �أن ي�سلم
البع�ض من �أهل احلب�شة .فقد ورد يف ال�سرية النبوية �أن الر�سول �صلى اهلل عليه و�سلم �صلى �صالة الغائب ملا
�أدركه نب�أ وفاة النجا�شي و�أخرب ال�صحابة ب�أنه كان يكتم �إ�سالمه.

كيف وصل اإلسالم إلى الحبشة؟ وما أوضاعه اليوم؟
متثل �أول و�صول �إلى احلب�شة يف عدد �صغري من املهاجرين من ال�صحابة يف العام اخلام�س من البعثة النبوية،
ولقد اختريت احلب�شة لأ�سباب عديدة ،منها عدل حاكمها ،واجلوار اجلغرايف ،و�صلة القربى بها .وكان هذا
الو�صول هجرة عادت بعد تغيري �أ�سبابها ،غري �أن الو�صول الفعلي للإ�سالم �إلى احلب�شة ،جاء عن طريق حمورين
رئي�سيني:
�أولهما :بحري من بالد العرب عرب البحر الأحمر وم�ضيق عدن ،فبعد �أن ا�ستقر الإ�سالم بجزيرة العرب نقلت
الدعوة خارجها ،ففي �سنة ع�شرين هجرية �أر�سل اخلليفة الثاين عمر بن اخلطاب ر�ضي اهلل عنه �سرية بحرية
لت�أديب قرا�صنة البحر الأحمر من الأحبا�ش ،ورغم عدم جناح هذه ال�سرية� ،إال �أن الدولة الأموية �أر�سلت قوات
بحرية احتلت جزر دهلك قرب ال�شاطئ الأريتريي ،واتخذت الدعوة الإ�سالمية طرق التجارة ،فانت�شرت حتت
()89
جناح ال�سلم.
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م�سلمو اثيوبيا  ,غالبيتهم على املذهب ال�سني ال�شافعي

وظهرت جاليات عربية م�سلمة يف مدن ال�ساحل مثل با�ضع وزيلع وبربرة ،وبد�أ نفوذ الدعوة ينتقل �إلى الداخل
يف ال�سهول ال�ساحلية ،ويف �صلب احلب�شة ،وما �أن حل القرن الثالث الهجري حتى ظهرت امارات �إ�سالمية يف
النطاق ال�شرقي ،واجلنوبي ال�شرقي من احلب�شة ،ودعم هذا الوجود الإ�سالمي ،هجرة بع�ض اجلماعات العربية.
وزاد اعتناق �أبناء البالد الإ�سالم ،فظهرت �سبع امارات �إ�سالمية يف �شرق احلب�شة وجنوبها ،فكانت امارة �شوا
الإ�سالمية �سابقة عليها جميع ًا ،وت�أ�س�ست �شوا على �أيدي ن�سل (ه�شام املخزومي) ،وك�شفت عنها الوثيقة التي
اكت�شفها امل�ست�شرق الإيطايل (�شريويل) ون�شرها يف �سنة 1355هـ – 1936م ،وا�ستمرت هذه االمارة من القرن
الثالث ،حتى نهاية القرن ال�سابع ،و�إليها يعود الف�ضل يف و�صول الإ�سالم �إلى قلب ه�ضبة احلب�شة ،لذلك كانت
هذه االمارة يف عزلة عن العامل اخلارجي.

احد امل�ساجد يف ادي�س ابابا

وملا �ضعفت يف �أواخر �أيامها ،برزت امارات �أخرى ،ولقد مدت امارة �شوا الدعوة �إلى حو�ض النيل الأزرق ،وورثت
دولة �أوفات امارة �شوا ،ولقد برزت �أوفات ك�أقوى االمارات الإ�سالمية ال�سبع باحلب�شة ،وهي دوارو ،واربديني،
وهدية ،و�شرخا وبايل ودارة ،غري �أن التفكك وال�ضعف جعالها تخ�ضع مللوك احلب�شة ،و�أمام التحديات ظهر حلف
�إ�سالمي من االمارات ال�سابقة ،وجند له ملوك احلب�شة ،فلقد ق�ضى الإمرباطور (عمد �أ�صيون) على دولة �أوفات،
يف �سنة 729هـ ،و�أ�سفرت اال�شتباكات عن عقد هدنة مع التحالف الإ�سالمي ،بعد تدخل املماليك وتهديدهم
ملوك احلب�شة ،ومل تدم الهدنة طوي ًال ،وا�شتد ال�صراع مرة �أخرى خ�صو�ص ًا بعد عقد م�ؤمتر فلورن�سا بني الكني�سة
الغربية والكني�سة ال�شرقية يف �سنة 857هـ – 1453م ،وح�ضره مندوب عن احلب�شة.
وتكرر ال�صراع مرات عدة وقامت امارات �أخرى يف غمرة هذا ال�صراع ،وبرزت من بينها امارة «عدل الإ�سالمية»،
ثم �أمارة «هرر» وملا �ضعفت حركة املقاومة ،قاد الأئمة املقاومة �ضد الأحبا�ش ،وظهر ال�شيخ �أبو عبد اهلل الزيلعي
وجمال الدين عبد اهلل بن يو�سف ،ثم برز الإمام �أحمد بن �إبراهيم ،والذي لقب (اجلري) �أي (الأ�شول) وخا�ض
غمار حرب عاتية ،ا�ستولى فيها على مناطق عديدة من احلب�شة ،فبحلول �سنة 942هـ – 1535م ،كان قد ا�ستولى
على و�سط احلب�شة وجنوبها ،ثم ا�ستولى على عا�صمة احلب�شة ،وطارد ملكها ،الذي ا�ستعان بالفرجنة ،وكان
ملوك احلب�شة على �صلة بهم منذ حروب الفرجنة بال�شام ،وكانت االت�صاالت تتم عن طريق دير حب�شي يف بيت
املقد�س ،وبعد هزمية الفرجنة يف ال�شام وفد عدد من جوا�سي�سهم الى البالد الإ�سالمية يف حماوالت لالت�صال
مبلوك احلب�شة ،متهيد ًا لعودة حروب الفرجنة و�أ�سفرت االت�صاالت عن تكوين حلف �صليبي ،لعب الربتغاليون
فيه دور ًا رئي�سي ًا.
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ولقد تدخل الربتغاليون يف احلرب الدائرة بني الإمام �أحمد (غراي) واحلب�شة فو�صلوا �إلى ميناء م�صوع
يف 948هـ – 1541م ،و�أخذوا يف �شق طريقهم نحو الداخل مبعاونة �أمراء احلب�شة ،ونتيجة لهذا التحالف هزم
الإمام �أحمد يف �سنة (950هـ) ثم ا�ستعان الإمام �أحمد بالأتراك العثمانيني ف�أر�سلوا �إليه جندة من  900جندي،
و�أحرز انت�صار ًا على التحالف احلب�شي الربتغايل ،لكنه �أخط�أ يف �إعادة الأتراك ،وكان النت�صار االمام احمد
نتائج ،ومن �أبرز هذه النتائج انت�شار الإ�سالم بني قبائل �أورومو ،وهكذا كانت نتائج املحور البحري الذي نقل
الإ�سالم من جزيرة العرب �إلى احلب�شة.
�أما املحور الثاين :فجاء بالإ�سالم من ال�شمال ،فبعد فتح م�صر ا�ستمر تقدم الإ�سالم نحو اجلنوب وقام البجاة
الذين متتد �أر�ضهم من حدود م�صر اجلنوبية حتى حدود احلب�شة بنقل الإ�سالم عرب هذا املحور .ولقد انت�شر
فريق من التجار العرب عربه ،كانت منهم جماعات عديدة من جهينة وربيعة وقي�س عيالن ،وانت�شر الإ�سالم
بني البجاة ،وقد �أ�شار امل�سعودي �إلى ه�ؤالء امل�سلمني عرب املحور ال�شمايل وتقدم الإ�سالم �إلى عيذاب و�سواكن
وجتاوزهما �إلى اجلنوب ،والتقى املحوران يف �أر�ض احلب�شة.
و�ساد الإ�سالم النطاق ال�سهلي ال�ساحلي يف �شرق احلب�شة ،واملعروف الآن با�سم �أريرتيا ،كما توغل �إلى املرتفعات
اجلنوبية ،بل و�صل �إلى و�سط احلب�شة ،وا�ستمر ال�صراع بني امل�سلمني وامل�سيحيني ،بل انتقل بني املذهبني امل�سيحيني
الكاثوليكي والذي وفد �إلى احلب�شة مع الربتغاليني ،والأرثوذك�سي املذهب الأ�سا�سي للم�سيحيني الأحبا�ش ،وقد
�أدى هذا �إلى مهادنة امل�سلمني باحلب�شة ،ف�أخذ الإ�سالم يزداد انت�شار ًا يف ظل ال�سالم.
ثم عاد ال�صراع يف عهد الإمرباطور يوحنا يف نهاية القرن احلادي ع�شر الهجري ،ويف القرن التايل �سادت
االنق�سامات احلكم احلب�شي ،و�سيطر اجلاال على احلكم وانت�شر الإ�سالم يف هذه الظروف بني قبائل التيجري يف
الق�سم ال�شمايل من ه�ضبة احلب�شة ،ثم تعر�ض امل�سلمون �إلى اال�ضطهاد مرة �أخرى يف عهد الإمرباطور ثيودور يف

خمطوطات قدمية يف مدينة هرر

الن�صف الثاين من القرن التا�سع ع�شر ،ويف عهد يوحنا من بعده وقد دخل يف �صراع مع الثورة املهدية بال�سودان،
ويف عهد منليك خليفة يوحنا ظهر النفوذ اال�ستعماري و�أخذ يف التدخل لل�سيطرة على العديد من مناطق �شرقي
�أفريقيا.
امل�سلمون يف �أريرتيا فقط ي�شكلون الأغلبية وكذلك يف �أوجادين ،كما �أن الو�ضع الب�شري والتاريخي بهما يختلف
عن الو�ضع يف و�سط احلب�شة ,وقد ظهرت اجلبهة الإ�سالمية لتحرير �أوروم��و ،وهكذا تعرب هذه اجلبهات عن
حقيقة الو�ضع املتدهور داخل احلب�شة ،ولقد حدث حت�سن ملمو�س يف ظل احلكومات االخرية على �أو�ضاع امل�سلمني
ب�إثيوبيا ،فبد�أ امل�سلمون يف بناء بع�ض امل�ساجد واملدار�س الإ�سالمية ،وعاد التعليم الإ�سالمي �إلى املدار�س امللحقة
بامل�ساجد ،وجدير بالذكر �أنه يف العا�صمة وحدها  13م�سجد ًا �أبرزها م�سجد النور وملحق به مدر�سة �إ�سالمية،
ولقد مت �إن�شاء  600م�سجد وم�صلى يف خالل الع�شر �سنوات الأخرية.
ظهرت حماوالت لل�صلح بني احلكومة الإثيوبية وجهات املعار�ضة مبكوناتها اال�سالمية ،بعد ان انهار احلكم
الدكتاتوري يف �إثيوبيا �أخري ًا وفر ماجن�ستو من البالد ،و�سيطرت جبهات التحرير املختلفة على احلكم ،وبد�أ
امل�سلمون يف دولة علمانية ودميوقراطية ي�ستعيدون دورهم كمواطنني يف دولة املواطن .
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الهيئات اإلسالمية

د�سالني  ..بناء الت�سامح الديني

توجد هيئات وم�ؤ�س�سات يف �إثيوبيا  8منها يف �أدي�س �أبابا ،كما يوجد بع�ضها يف ديرداوا وباتي ،ووالدايا.
لقد ك�شفت جوالتي املتعددة يف البلدات واملدن اال�سالمية يف هرر ويف بلدة النجا�شي ويف جما وبلدان اخرى
لديها كثافة ا�سالمية عن ارتياح يت�سع للمجتمعات امل�سلمة يف اثيوبيا ,حيث بد�أ االثيوبيون من ا�صحاب العقيدة
امل�سلمة ي�شعرون بارتياح اف�ضل يف ظل هذه احلكومة والتي ي�شاركون بها بفعالية ,فحق العبادة م�صون وكذلك
اقامة امل�ساجد وامل�صليات والكتب اال�سالمية وترجماتها ,ويخ�شى امل�سلمون يف اثيوبيا من تطرف بع�ض الفئات
التي ميكن ان يت�سرب اليها التطرف من اخلارج �سواء من معار�ضات مفتعلة او من فكر متطرف يجري احيا�ؤه يف
بع�ض الدول العربية واال�سالمية �ضربها التطرف و بات ي�شكل خطرا على امنها الوطني والقومي والعام.
ان التجمعات اال�سالمية يف اثيوبيا لي�ست بعيدة عن خماطر التطرف والعدوى ،لذا فان املطلوب ان تعي
هذه املجتمعات من خالل قياداتها ال�سيا�سية واالجتماعية والدينية وخا�صة املجل�س اال�سالمي االعلى خماطر
التطرف وان ال ت�صنع هذه اجلماعات ذرائع خمفية لل�صدام يف الدولة االثيوبية ,ولعل اخلطوات االيجابية التي
اتخذتها حكومة (هايله مرمي دي�ساليغنه) رئي�س الوزراء االثيوبي باجتاه االنفتاح على املجتمعات االثيوبية كافة
بحاجتها التجمعات اال�سالمية ودعوتها الى االنخراط واالن�صهار وتبني مفهوم املواطنة والدولة املدنية ,وان
يكون الدين لالفراد ولي�س للدولة فيه احلل وقد اثمر ذلك ويبقى ان يت�صدى جميع االثيوبيني على اختالف
عقائدهم واعراقهم ومكوناتهم الثقافية لكل ا�شكال التطرف وادانته والوقوف يف وجهه .
ويف هذا ال�صدد ،فان املزيد من االنفتاح على الدول العربية واال�سالمية والتعاون معها يف هذا املجال م�س�ألة
�ضرورية ,وازعم ان هذا االنفتاح وما يجب ان يحويه من م�ضامني لها عالقة مبحاربة الفكر املتطرف والت�صدي
()90
له ومنع انت�شاره او ت�أثر االجيال به مهمة جليلة.

امل�ؤلف مع امام م�سجد النجا�شي

لذا ،فانه ميكن ان ت�ستمر فكرة املجل�س اال�سالمي االعلى ويف التو�سع ويف ان�شاء جامعة او معاهد ذات ثقافة
ا�سالمية ,تت�صدى للتطرف وتدر�س فقه الواقع واالعتدال وجتلب ا�ساتذة و مدر�سني وحما�ضرين من الداخل
واخلارج وان يت�صدى املفكرون العرب وامل�سلمون لظواهر العنف والتطرف داخل املجتمعات االثيوبية وان تقوم
اثيوبيا بايقاد طالب ودار�سني وباحثني وعلماء الى االزهر والى مراكز ا�سالمية معتدلة ت�ؤمن بالت�صدي للعنف
والتطرف ونبذ االرهاب وقبول االخر.
ولعل يف تو�سيع دوائر امل�شاركة التي بد�أتها هذه احلكومة والتي ت�ؤمن بها كو�سيلة ورافعة من اجل االمن الوطني
ما �سوف حت�صد نتائجه رغم ان اطراف ًا اثيوبية ال ت�ؤمن بهذا النهج وت�ستمد مواقفها من مواقف متوارثة وقدمية.
ان القادة االثيوبيني كما ادركت يح�سون مبخاطر التطرف ويرون �ضرورة الت�صدي له با�سلوب اجنع ,وهو
ا�سلوب الفكر واحلوار وامل�شاركة وهناك مقرتحات كثرية ميكن ايرادها يف هذا املجال لو كان هذا الكتاب املكان
املنا�سب لذلك.
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لقد نظمت احلكومة االثيوبية واقع اجلماعات اال�سالمية من خالل جمل�س خا�ص بذلك ,وهذا يف حد ذاته
�شكل خطوة متقدمة الى االمام ,ولكن ال بد لهذا املجل�س من مهمات اخرى وتبعات مت�صلة وان يكون لديه خطط
ا�سرتاتيجية بعيدة املدى ,وان يربط به ا�شكال من التعليم واالفتاء والفقه وت�سيري ق�ضايا احلج والعمرة والبعثات
وال�سياحة الدينية وبناء امل�ساجد واملواقع اال�سالمية واحلفاظ عليها.
كما ال بد من خطاب ا�سالمي ع�صري حديث متوافق عليه ,يقبل االخر ويقدم يف امل�ساجد ,وال بد من االعتناء
بال�شباب ومراقبة احلركات ال�سيا�سية واالجتماعية التي ميكن ان ت�ؤثر عليهم او ت�أخذهم باجتاه االنحراف او
التجنيد الفكار متطرفة ,ويجب االنفتاح على التيارات اال�سالمية العلمية واملو�ضوعية ,والتحذير من ت�أثريات
املذاهب املتطرفة وامل�س�ؤولة عن �سلوكات التطرف والتع�صب.

المسلمون اإلثيوبيون ومراحل التحول
يتمحور و�ضع امل�سلمني يف �إثيوبيا حول �أربع مراحل �سيا�سية ،الأولى :وهي مرحلة ا َمل َلكية املطلقة والتي امتدت لقرون
كثرية وغاب عنها دور امل�سلمني يف امل�شاركة ال�سيا�سية واالقت�صادية والتعليمية ،وهي املرحلة التي انتهت بوفاة امللك
الإثيوبي الراحل هيال �سيال�سي يف عام  .1974وقد عانى امل�سلمون يف عهده �أ�شد �أنواع احلرمان حتى بتغيري �أ�سماء
�أطفالهم ليتمكنوا من ت�سجيلهم يف املدار�س احلكومية .
الثانية :وبو�صول النظام ال�شيوعي بقيادة ماجن�ستو هيال مريام �إلى ا ُ
حلكم ازداد و�ضع امل�سلمني يف �إثيوبيا �سو ًءا
لأ�سباب �سيا�سية ع َّدة ،منها :احلرب الباردة بني الواليات املتحدة واالحتاد ال�سوفيتي ال�سابق ،وظهور جبهات �إ�سالمية
وقومية م�س َّلحة خمتلفة املرامي واملقا�صد يف املنطقة ،وال�صراع الإثيوبي -االريرتي من جهة وال�صراع الإثيوبي-
()91
ال�صومايل من جهة �أخرى .وقد حارب ماجن�ستو جميع املظاهر الدينية امل�سيحية والإ�سالمية على ح ٍّد �سواء .
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الثالثة :ويرجع الف�ضل الأكرب يف االنفراج ال�سيا�سي للم�سلمني يف �إثيوبيا �إلى مرحلة الدميقراطية والتعددية احلزبية
ال�صعداء ور�أوا
والنظام الفيدرايل يف احلكم بقيادة رئي�س الوزراء الراحل ملي�س زيناوي ،ويف عهده تن َّف�س امل�سلمون َّ
نوعا من احلرية ال�سيا�سية وامل�شاركة يف احلكم؛
�أنهم جزء �أ�سا�سي من الوطن و�أبدوا الثقة باحلكومة بعد �إعطائهم ً
فمثلاً كانت حكومة ملي�س ت�ضم  12وزي ًرا م�سل ًما� ،إ�ضافة �إلى �إن�شاء برامج تعليمية وتدريبية للم�سلمني يف كافة املناطق
امل�سلمة امله َّم�شة مثل فتح �أول كلية �إ�سالمية يف �أدي�س �أبابا ،وتزامن مع هذا � ً
أي�ضا �إنعا�ش االقت�صاد يف املناطق امل�سلمة.
ورغم �أن �إثيوبيا تعترب دولة حبي�سة لي�س لها منفذ بحري ودولة تعاقبت فيها �أنظمة َم َلكية وديكتاتورية لعدة قرون
متنع احلرية ال�سيا�سية واالقت�صاد احلر �إال �أن هذا الكبت ال�سيا�سي واالقت�صادي زال تدريج ًّيا بو�صول زيناوي �إلى
ُ�س َّدة احلكم ،وبد�أ �صوت امل�سلمني ُي�س َمع يف �أروقة احلكومة والدوائر احلكومية املختلفة لأول مرة يف التاريخ الإثيوبي
ال�سيا�سي كما ازدادت ا�ستثمارات دول اخلليج يف �إثيوبيا ومت �إر�سال �آالف من العمال الإثيوبيني �إلى دول اخلليج .
ويف عهد زيناوي مت تق�سيم �إثيوبيا �إلى ت�سعة �أقاليم لكل �إقليم ُحكمه الداخلي ورئي�سه املحلي مع د�ستور فيدرايل
مرن يح ُّد احلدود بني تلك الأقاليم واحلقوق الد�ستورية لكل �إقليم و ُيق ُّر � ً
أي�ضا حق تقرير امل�صري واالنف�صال وتقا�سم
الرثوة وال�سلطة .نتج هذا الد�ستور عن خما�ض مرير و�صراع �سيا�سي م�س َّلح ،راح �ضحيته �آالف من الأرواح الب�شرية،
وت�شريد ق�سري �أجرب �آال ًفا من امل�سلمني وغري امل�سلمني على الهجرة �إلى دول اجلوار و�إلى العامل الغربي .ويعترب هذا
الد�ستور النواة الأولى والبوتقة التي ين�صهر فيها جميع �ألوان الطيف الإثيوبي .وبهذا الد�ستور وجد امل�سلمون كثريا
من احلقوق امل�ستحقة من م�شاركة �سيا�سية وتعليمية واقت�صادية والتي مل تكن موجودة يف الد�ساتري الإثيوبية يف العهد
امللكي والنظام الع�سكري .
وكانت �إثيوبيا يف العقدين ال�سابقني تعاين من املعار�ضة امل�سلحة القومية والإ�سالمية والتي كانت تنطلق من دول
اجلوار من ال�صومال و�أريرتيا وال�سودان .ومبرور الزمن اتخذت غالبية املعار�ضة امل�سلحة امل�سلمة يف �إثيوبيا النهج
ال�سلمي ونبذت العنف ال�سيا�سي امل�سلح ،و�أدت تلك امل�صاحلة ال�سيا�سية �إلى ال�شراكة يف احلكم واال�ستقرار والتنمية

االقت�صادية ،وت�سعى اجلماعات امل�سلحة التي انخرطت يف دوائر احلكومة العميقة �إلى خلق ج ٍّو �سيا�سي جديد .هذا
وتراقب ال�سلطات الإثيوبية بعني حذر وريبة الأن�شطة ال�سيا�سية للمعار�ضة ،حيث �إن �إثيوبيا حماطة بح ًرا باملخاطر
اال�سالمية من جميع جهاتها.
ويف العقدين الأخريين �شهدت البالد واحدة من �أعنف املعارك يف افريقيا بني جبهة �أورومو واالحتاد الإ�سالمي
واجلبهة الوطنية لتحرير �أوغادين والتي تعمل من �أجل انف�صال املنطقة ال�صومالية /الإثيوبية .بالإ�ضافة �إلى ذلك،
ف�إن اجلي�ش �شنَّ احلرب �ضد حركة ال�شباب مب�ساعدة مالية وكذلك لوج�ستية من الواليات املتحدة .وال يوجد يف الوقت
الراهن تهديد ع�سكري م�سلح� ،إذ �إن �أغلبية الفئات امل�سلحة انخرطت يف العملية ال�سلمية وو َّقعت اتفاقيات ال�سلم مع
رئي�س الوزراء الأ�سبق� ،أما احلركات امل�سلحة فلي�س لها دور ُيذكر على ال�ساحة الإثيوبية يف الوقت احلا�ضر .
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الرابعة :وبوفاة رئي�س الوزراء ملي�س زيناوي ه َّبت على امل�سلمني رياح �سيا�سية جديدة فبد�أت م�شاركتهم يف ال�سيا�سة
واحلكم تزداد؛ حيث تولوا ،لأول مرة يف تاريخهم ال�سيا�سي ،من�صب نائب رئي�س ال��وزراء ومنا�صب قيادية عليا،
�إ�ضافة �إلى انت�شار التعليم الع�صري احلديث يف املجتمع امل�سلم بفتح املدار�س واجلامعات النظامية يف املناطق امل�سلمة
امله َّم�شة �ساب ًقا والتي كانت تتبع نظام التعليم التقليدي من احللقات واملدار�س الإ�سالمية االبتدائية ذات النهج العربي
غري املعرتف به لدى ال�سلطات الإثيوبية.
وكانت �إثيوبيا متثل املركز العلمي للم�سلمني يف القرن الإفريقي و�شرق افريقيا عامة وخا�صة مركز هرر وال تزال
ت�ؤدي دورها ،ويف الآونة الأخرية بد ًءا من ت�سعينيات القرن املا�ضي ونتيجة لالنفراج ال�سيا�سي اجته امل�سلمون � ً
أي�ضا
�إلى دمج التعليم الع�صري يف م�ؤ�س�ساتهم العلمية مما �أدى �إلى نه�ضة ثقافية علمية دجمت بني النظام التقليدي
القدمي والنظام احلديث مثل جامعة جكجكا وفروع لعدة جامعات يف املناطق امل�سلمة.
وا�ضحا �أن هناك ن�سبة عالية من امل�سلمني على درجات
�أ َّما بالن�سبة للتعليم الأكادميي فخالل القراءات املحلية يبدو ً
عالية �إدارية وعلمية والذين ي�ش ِّكلون جز ًءا اً
معقول يف البلد بتخ�ص�صات خمتلفة كالطب والهند�سة والقانون والرتبية
()92
وغريها من العلوم احلديثة .

م�سجد االنوار يف �أدي�س اباب

المسلمون في إثيوبيا :انتهى عهد التهميش
جديدا بعد وفاة رئي�س الوزراء الراحل ملي�س زيناوي؛ فبتقلد
دخلت احلالة ال�سيا�سية الإثيوبية منعط ًفا �سيا�س ًّيا ً
نائبه هيال مريام من�صب رئي�س الوزراء ،والذي ينتمي �إلى الأقليات ال ِعرقية الإثيوبية ،وال يبتعد الطموح ال�سيا�سي
عن الطبقة امل�سلمة والتي �أ�صبحت بدورها ورقة �سيا�سية تو�ضع يف احل�سبان بثقلها االقت�صادي ودورها ال�سيا�سي
()93
املتنامي.
ومن املالمح الأخرى �إنعا�ش االقت�صاد نتيجة اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي تنعم به البالد يف الوقت احلايل ،وينمو
االقت�صاد ب�صورة مذهلة ح�سب التقارير الإح�صائية احلكومية والعاملية خا�صة اقت�صاد املناطق امل�سلمة ب�إن�شاء
�شركات الت�صدير والواردات والتي متتد �إلى دول اخلليج و�آ�سيا وال�صني وتركيا .تزامن هذا مع تطوير الزراعة
والرثوة احليوانية نتيجة ا�ستمرار املوا�سم املطرية وانخفا�ض ن�سبة اجلفاف والت�صحر يف املناطق الزراعية
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ومناطق الرعي .وكانت �إثيوبيا �ساب ًقا تتعر�ض لقحط وجفاف مزمن نتيجة �سوء التخطيط للحكومات امل َلكية
والع�سكرية ال�سابقة ،لكن بتطبيق النظام الفيدرايل يف احلكم و�إقرار نظام تطوير االقت�صاد وو�ضع ميزانية
قومية ،بد�أت ا�سرتاتيجية االكتفاء الذاتي يف �إثيوبيا تنمو ب�شكل ملحوظ ,وهذا ما ت�ضعه احلكومة االثيوبية
احلالية بعني االعتبار وهي تزداد انفتاحا على مواطنيها امل�سلمني .
وا�ضحا �أن الدور ال�سيا�سي للمعار�ضة امل�سلحة يتال�شى يف ظل االنفراج ال�سيا�سي يف عهد زيناوي ويف ظل
ويبدو ً
الفرتة االنتقالية احلالية لعدة �أ�سباب ،منها :انهيار احلكومة ال�صومالية املركزية والتي كانت قاعدة انطالق
للمعار�ضة امل�س َّلحة القومية والإ�سالمية الإثيوبية ،وانتهاء احلرب الباردة ،وظهور �سيا�سة القطب الواحد ،وتال�شي
نفوذ احلكومة الإريرتية ،وانت�شار القوات الإفريقية يف ال�صومال .
�إذا �ألقينا نظرة �سريعة على القيادات احلالية للم�سلمني يف �إثيوبيا ،ف�إننا نلم�س دماء جديدة تتطلع �إلى تغيري
الإرث الثقايف القدمي وت�سعى الخرتاق احلواجز والعقبات الفعلية التي و�ضعتها الأنظمة ال�سابقة وتلك الوهمية
املو�ضوعة من قبل القيادات امل�سلمة والتي بذلت كل جهدها بالن�ضال امل�سلح و�أهملت الن�ضال ال�سيا�سي ال�سلمي.
وا�ضحا �أن الرياح تهب حال ًيا نحو اال�ستفادة من الن�ضال ال�سيا�سي الذي و�ضع لبناته املهامتا غاندي يف
ويبدو
ً
القرن التا�سع ع�شر ونل�سون مانديال يف �ستينيات القرن املا�ضي.
وقد �أدرك قادة امل�سلمني اجلدد �أن البكاء على الأط�لال والتحدث عن املا�ضي ال ُيجديان نفع ًا وال يقودان
�إلى امل�ستقبل؛ فالأمم ُتبنى بقراءة املا�ضي وفهم احلا�ضر والتخطيط الدقيق للم�ستقبل ،والنقد الذاتي وتف�سري
�شكل هذا على قادة املنا�ضلني
املقد�س وغري املقد�س وتقلي�ص م�ساحة الثوابت وتو�سيع م�ساحة املتغريات ،وقد �أُ ِ
امل�سلمني القدماء يف �إثيوبيا .هذا وقد قام قادة امل�سلمني يف �إثيوبيا يف الوقت الراهن بت�صحيح املفاهيم املذكورة
بعد ن�ضال طويل امتد لفرتة طويلة.

لقد بد�أ امل�سلمون االثيوبيون يدركون ان التطرف والعنف ال يجديان ,وان االن�صهار يف املواطنة هو احلل ,وان
عليهم ان يلتفتوا الى م�شاركتهم يف الداخل ولي�س التطلع الى اخلارج والبحث عن ا�سناد خارجي ,لقد جرى
ت�ضليل الكثري منهم و دفع املجتمع االثيوبي كله الثمن ,ولعل امل�سلمني يف �إثيوبيا قد يدركون حال ًيا �أن ورقة الإرهاب
يف �إثيوبيا �ست�صبح الوحيدة التي ميكن ت�ضليلهم بها ,لذا يجب عليهم اليقظة واحلنكة ال�سيا�سية وا�ستمرارهم
على الأقل يف التمثيل يف احلكومات الإقليمية حتى يتمكنوا من اال�ستفادة من املناخ ال�سائد يف بناء م�شروعاتهم
التعليمية واالقت�صادية امل�ستقبلية.
وت�سعى احلكومة احلالية (� )2017إلى العمل بتوازن حيث يقود رئي�س الوزراء هيال مريام دي�سالني البالد
ملحاربة الف�ساد .وهذا ميكن �أن يحدث �إذا �أ�صبحت �أحزاب املعار�ضة امل�سلمة وغري امل�سلمة قوية ون�شطة .وقد
�أملح رئي�س الوزراء احلايل هيال مريام �إلى �أنه يحارب الف�ساد الذي تغلغل يف بع�ض م�ؤ�س�سات الدولة وال�شركات
الكربى من خالل برامج مقرة وقد دفعت حماربة الف�ساد الى مزيد من الر�ضى واال�ستقرار .
وت�سعى احلكومة احلالية �إلى تقليل �سلطات مركز القوى ايا كان م�صدرها وح�صر مهام اجلي�ش ب�شكل حمدد
يف املجال الع�سكري و�إبعاده عن ال�سيا�سة .وهذا كله ا�صبح حمل اختبار ل�سيا�سة رئي�س ال��وزراء احلايل التي
حققت جناحات ملمو�سة .
وتدرك خمتلف القوى ال�سيا�سية االثيوبية ان �أي طارئ �سيا�سي جديد ُيتوقع �أن يغيرِّ يف ال�ساحة الإثيوبية ورمبا
يغيرِّ من املعادلة ال�سيا�سية برمتها ،غري �أن التقارب بني احلزب احلاكم واملعار�ضة امل�سلمة ال�سلمية �سيكون
من �أهم نتائجه املتوقعة دفع املعار�ضة التقليدية َّ
اله�شة �سواء يف الداخل �أو يف الغرب واملهجر� ،إلى القبول بلعبة
التفاو�ض ال�سيا�سي مع احلزب احلاكم والر�ضى بتكوين حكومة عري�ضة القاعدة للخروج من امل�أزق ال�سيا�سي
احلايل.
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وتعترب حكومة هيال مريام احلالية ( )2017فوزا لوحدة االثيوبيني ،خا�صة للم�سلمني الذين حققوا الكثري من
حقوقهم ,لعدة ا�سباب هي ان رئي�س الوزراء احلايل من االقليات ومدين وا�ستاذ جامعي ,ومن �سيا�ساته االنفتاح
والأ�سواق احلرة وميله نحو �سيا�سة متوازنة ال غربية وال �شرقية ,ال تهيمن عليها قوى داخلية حمدودة .
ويرى بع�ض املحللني يف الغرب �أن م�صري �إثيوبيا يتقرر ايجابا بحكومات مدنية بعيدة عن االنقالبات الع�سكرية
ونفوذ اجلي�ش ,ومن هنا تطور و�ضع امل�سلمني وابتعدوا عن التهمي�ش .

مستقبل المسلمين في إثيوبيا والحسابات الدقيقة
لي�س للم�سلمني يف اثيوبيا م�ستقبل اال من خالل املواطنة املن�صهرة والفاعلة وامل�ؤمنة بالوطن الواحد ,فقد ظل
الوعي ال�سيا�سي يغيب عن الكثري من قادتهم وظلوا يقعون يف اخطاء املا�ضي حني مل يدركوا جمريات االحداث .
لقد ادى غياب املكون اال�سالمي يف �إثيوبيا �إلى �أن �سادت اخلالفات ال ِعرقية والقومية ؛ فاالنق�سامات الطائفية
من العوامل الأ�سا�سية التي حت ُّد من دورهم ال�سيا�سي امل�ستقبلي ،ولو �أن �شعور الوحدة موجود �إال �أن تخطي الطوق
ال ِعرقي وطرحه جان ًبا �ضرورة لتحقيق م�ستقبلهم .
ويالحظ املتت ِّبع حال امل�سلمني تراجع اخلطاب الع�سكري يف لغة القادة وعند �شرائح كثرية يف تنظيماتهم
وتقدمت لغة امل�شاركة والإ�صالح واحرتام �أخالقيات احلوار فيما بينها ومع القوى ال�سيا�سية الأخرى واحرتام
�أتباع الديانة امل�سيحية واملذاهب الأخرى يف البلد.
ذلك �أن مغزى ال�سيا�سة الرئي�سية لي�س النجاح الع�سكري فقط بل املك�سب ال�سيا�سي ال�سلمي الذي ي�ستند
�إلى الروح ال�سلمية التي حتمي م�صالح املجتمع .فال�سيا�سة حني تخطط وتوجه �إلى بناء م�ستقبل الأجيال �إمنا

ت�ستهدف احل�صول على ر�ضى �أغلبية املجتمع
لكي متتلك �سلطة التغيري .وق َّلما ُيح َّقق بالكفاح
امل�سلح �شيء ,وق��د قطع امل�سلمون يف �إثيوبيا
�شوطا اً
ً
معقول يف هذا الطريق منذ انخراطهم يف
امل�سار ال�سلمي ،لكن خطاب االنفتاح ال�سلمي مل
ي�صنع على �أر�ض الواقع حتالفات مع الأحزاب
الإثيوبية الأخرى ومل ي�شقَّ معامل طريقه ب�شكل
وا�ضح بعد .
من خالل هذا التتبع والعر�ض مل�سرية و�ضع
امل�سلمني ال�سيا�سي وعوامل الت�شابك والتداخل
فيها ،نخل�ص �إلى نتيجة مفادها �أن م�ستقبلهم
ال�سيا�سي مرهون بت�صرفاتهم وفهمهم ق�ضايا
الع�صر اجلديد والتفاعل معها بحنكة �إ�ضافة
�إل��ى فهم �سيا�سة التحالفات واال�ستفادة من
التجارب ال�سابقة واحلديثة واحل��ر���ص على
الوطن االثيوبي وتدعيم ا�ستقراره.

امل�سلمون يف اثيوبيا
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النظام السياسي اإلثيوبي
مقدمة تاريخية
قرابة القرن الثامن قبل امليالد� ،أقام ال�سبئيون م�ستعمرة يف �شمال �إثيوبيا يف منطقة �أك�سوم ويعد وجودهم
واحد ًا من �أقدم امل�ستعمرات احل�ضرية يف البالد ونقلوا �إليهم نظام الكتابة القدمي املعروف بخط امل�سند وتعد
�إثيوبيا من الدول الوحيدة التي ت�ستخدم اليوم قلما متطور ًا عن ذلك اخلط.
قامت مملكة �أك�سوم يف القرن الأول قبل امليالد ودخلت يف ا�شتباكات متفرقة مع مملكة �سب�أ وحتالفت مع
مملكة حمري لإنهاء ال�سيطرة ال�سبئية.
يف القرن الأول قبل امليالد ،ذكر اليونان �أن الأحبا�ش كانوا ي�سيطرون على �ساحل قبيلة كنانة يف تهامة قرب
مكة املكرمة.
ويف مطلع القرن ال�ساد�س امليالدي ،جنحت القوات الأك�سومية يف دخول اليمن و�سيطرت على تهامة بدعم
ميي عام
الإمرباطورية البيزنطية والقبائل اليمنية امل�سيحية يف جنران وتخل�صت من اليهودي ذو النوا�س ِ
احل َرّ
 525ـ  527ميالدية.
وقامت هجرة امل�سلمني �إلى احلب�شة بعيدا عن ا�ضطهاد م�شركي مكة ،مما جعل مل�سيحيي احلب�شة مكانة
عزيزة يف قلوب امل�سلمني.
�أما الأمهرة فهي الأقلية العرقية احلاكمة يف احلب�شة على مر الع�صور ،لديها ح�سا�سية مفرطة جتاه خمتلف
الأعراق امل�ساكنة واملجاورة .

نق�ش من الكني�سة القبطية

�أما م�سيحيو احلب�شة فقد كانوا يتبعون الكني�سة القبطية امل�صرية (حتى عام  )1974مبا ت�ستدعيه تلك العالقة
من حميمية واحتكاكات .ويف التاريخ �سرية �سيف بن ذي يزن ،من عيون الرتاث العربي واملكتوبة يف الع�صر
اململوكي ،تدور يف جمملها حول حروب احلب�شة يف اقليمها .
و �أكرث من  %70من في�ضان نيل م�صر ي�أتي من النيل الأزرق الذي ينبع من اله�ضبة احلب�شية� .أما م�شاريع
اثيوبيا لإقامة �سدود على النيل الأزرق فتقابل بقلق بالغ من امل�صريني.
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حملة احلب�شة ( )1877 - 1874امل�صرية يف عهد اخلديوي �إ�سماعيل حتالف �سفاري امل�ضاد للمد ال�شيوعي
(عام ( )1975واملكون من الواليات املتحدة وم�صر ال�سادات واملغرب وال�سعودية وكينيا و�إيران ال�شاه) اعتربه
ماجن�ستو هيال مريام م�ؤامرة م�صرية موجهة �ضد �إثيوبيا .ويف خطبة له عام  1979حطم زجاجات مملوءة دم ًا
على ا�سمي م�صر وال�سعودية.
منذ � 1991أتت �إلى احلكم حكومة يتزعمها ميلي�س زيناوي قائد جبهة حترير جتراي وهي على عالقة وثيقة
باخلرطوم.
فقد �شهدت عالقات �إثيوبيا حت�سنا ملحوظا مع كل دول اجلوار العربية ما عدا �إريرتيا التي يحكمها �آ�سيا�س
�أفورقي قائد اجلبهة ال�شعبية للتحرير التجرينية ،والتي كانت �شديدة القرب (عرقي ًا و�سيا�سي ًا) من جبهة حترير
جتراي خالل �سني الثورة.

اخلديوي ا�سماعيل

النظام ال�سيا�سي �سيا�سة �إثيوبيا جتري يف �إطار جمهورية برملانية احتادية ،حيث رئي�س الوزراء هو رئي�س
احلكومة .متار�س ال�سلطة التنفيذية من قبل احلكومة ،وتناط ال�سلطة الت�شريعية االحتادية لكل من احلكومة
وجمل�سي الربملان .ا�ستنادا �إلى املادة  78من الد�ستور الإثيوبي  ،1994فان ال�سلطة الق�ضائية م�ستقلة متاما عن
ال�سلطتني التنفيذية والت�شريعية .

احلكومة عقدت النتخاب اجلمعية الت�أ�سي�سية يف �إثيوبيا  547مقعدا يف حزيران  .1994اعتمدت هذه اجلمعية
د�ستور جمهورية �إثيوبيا الدميقراطية االحتادية يف كانون الأول  .1994و�أجريت االنتخابات لأول برملان وطني يف
�إثيوبيا مت اختياره �شعبيا واملجال�س الت�شريعية الإقليمية يف �أيار وحزيران  .1995اختار معظم احزاب املعار�ضة
مقاطعة هذه االنتخابات .كان هناك انت�صار �ساحق للجبهة ال�شعبية الإثيوبية الدميقراطية الثورية.
مت تثبيت احلكومة احلالية من �إثيوبيا يف �آب  .1995وكان �أول رئي�س ( .)Negasso Gidadaعززت احلكومة
التي يقودها احلزب احلاكم من رئي�س الوزراء ملي�س زيناوي �سيا�سة الفيدرالية العرقية وت�سند �صالحيات كبرية
لل�سلطات والإقليمية على �أ�سا�س عرقي� .إثيوبيا اليوم ت�سع مناطق حكم �شبه ذاتي .
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التقسيمات اإلدارية
قبل عام  1996كانت �إثيوبيا مق�سمة �إلى � 13إقليما
�أغلبها بنيت على �أ�س�س تاريخية.
�إثيوبيا الآن لديها نظام حكومة يتكون م��ن ثالثة
م�����س��ت��وي��ات للحكومة االحت���ادي���ة ح��ي��ث ت�����ش��رف على
التق�سيمات الإداري���ة على �أ�سا�س عرقي ،واملقاطعات
(وردا���س) ،والأحياء (كيبيلي) .قامت حكومة اجلبهة
ال�شعبية لتحرير �إثيوبيا بتق�سيم �إثيوبيا �إلى ت�سع مناطق
(بالأمهرية« :كيليلوت�ش» ،ومفردها« :كيليل») ح�سب
الأعراق .وهم:
عفار� ،أمهرة ،بني �شنقول  -قماز ،جامبال ،هررجي،
�أوروميا� ،أوجادين ،الأمم اجلنوبية ،تيغراي (�إقليم)،
وبالإ�ضافة �إلى ذلك هناك مدينتان ذواتا و�ضع خا�ص
(بالأمهرية�« :أ�ستدادر �أكبابيوت�ش») هما� :أدي�س �أبابا،
ديري داوا.

التاريخ السياسي للبالد في القرن العشرين
ارهاصات التغيير  -ما بعد هيال سيالسي

الربملان االثيوبي

يف �إثيوبيا ،وعلى غري عادة دول العامل الثالث ،يحظى الر�ؤ�ساء والزعماء املتعاقبون على احلكم بالقبول بن�سب
�شبه مت�ساوية لدى النا�س .على �أر�صفة �أدي�س ابابا �ستجد �صور الرئي�س احلايل (زي ّناوي) الذي �أطاح بـ(مانغ�ستو)،
و�صورهما جت��اور �صور الإم�براط��ور (هيال �سيال�سي) ال��ذي قتله (مانغ�ستو) .الرئي�س ال�سابق مانغ�ستو هيال
بحلة رمادية داكنة ،وغالبية م�ؤيديه من
ماريام يظهر غالب ًا يف �أغلفة الكتب واملل�صقات مرتدي ًا بدلته الع�سكرية �أو ُ
()94
ال�شباب وقدامى املارك�سيني واجلنود.
�أما �صورة الوجه املتجهم للأمرباطور (هيال �سيال�سي) في�ضعها غالب ًا امللتزمون ديني ًا مع الكني�سة الإثيوبية
الأرثوذك�سية التي ي�صل عدد �أتباعها �إلى  40مليون �شخ�ص ،وهى تدعي �أنها الكني�سة الوحيدة التي حافظت على نقاء
امل�سيحية! جماعة الرا�ستافاري ي�ؤمنون �إميان ًا قاطع ًا ب�أن الإمرباطور مل ميت و�إمنا �صعد بج�سده لل�سماء بالرغم من
اجلنازة التي �أقيمت لت�أبني (هيال �سيال�سي)!� أما �صورة الرئي�س الراحل (م ِي ّل�س زين ّاوي) فتكون عادة يف ال�شوارع
باحلجم الـ( ،)super sizeوعلى حافالت املوا�صالت وداخل حافظات النقود ،وبعد رحيله �أ�صبحت ال�صورة الأكرث
انت�شار ًا خ�صو�ص ًا لدى ال�شباب .يف �أدي�س �أبابا �ستجد الن�صب التذكاري العمالق لل�صداقة الإثيوبية الكوبية الذي
افتتح عند زيارة الرئي�س (فيدل كا�سرتو) الثيوبيا بعد قيام نظام الـ( )Dergالذي �سيطر عليه حزب العمال ذو
الأيديولوجيا اللينينية ،و�أ�صبح مبثابة رمز لال�شرتاكية يف �إثيوبيا ،و�أحد �أبرز معامل احلرب الباردة.
ويف املدينة نف�سها� ،ستجد كني�سة (هيال �سيال�سي) و�أتباعها الذين ي�ؤمنون ب�ألوهية الأمرباطور ،و�ستجد �أي�ض ًا
مقرات جتمع �أن�صار حزب اجلبهة ال�شعبية الثورية الإثيوبية ( )EPRPالتي ت�ضم قرابة الثالثة ماليني ع�ضو! كلهم
يتجاورون ب�سالم على �أر�ض �إثيوبيا ،ولكن التاريخ يقول �إن هذا هو اال�ستثناء ولي�س القاعدة!
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ي�س ْكل �إ�سكوير» يف و�سط مدينة �أدي�س �أبابا ت�صبح يف امل�ساء مكان لال�سرتخاء �أو ممار�سة الريا�ضة ،لكن هذه
�ساحة ِ«م ّ
ال�ساحة كانت �سابق ًا املكان املُف�ضل عند جنود اجلرنال (مانغ�ستو) لتنفيذ �أحكام الأعدام العلني يف املعار�ضني ،بعد
ي�س ْكل �إ�سكوير»،
�إجبار املوظفني وطالب املدار�س واجلامعات على احل�ضور مل�شاهدة هذه املجازر! يف طرف �ساحة « َم ّ
على �شارع بويل رود ،يوجد مبنى �صغري احلجم� ،أ�سود اللون ،مكتوب عليه بحروف بارزةMartyrs Memorial  
 .»Museum» Red Terrorهذا املتحف �أقامه يف العام � 2010أهايل و�أ�صدقاء �ضحايا اجلوع والتعذيب واالغت�صاب
يف عهد (�سيال�سي) ،و(مانغ�ستو)!
الإمرباطور (هيال �سيال�سي) �أ�ستغل مكانته الدينية كرئي�س للكني�سة الأرثوذك�سية الإثيوبية وفر�ض منط ًا قا�سي ًا
من احلياة على مواطنيه بينما كان البالط امللكي يعي�ش يف بذخ ال يو�صف ،الإمرباطور كان يفر�ض �ضرائب ثقيلة على
�أتباع الكني�سة .املكانة الدينية التي كان يتمتع بها كانت متنع ال�شعب من الثورة �ضد ( �سيال�سي) الذي مل ينتهز فر�صة
وقوف ال�شعب معه يف وجه االجتياح الإيطايل لإثيوبيا ،بل وا�صل يف عجرفته حتى و�صل الأمر لقيام املزارعني ب�أول
ع�صيان مدين �ضخم عام  1948امام الق�صر الإمرباطوري الذي جرت �أمامه �صدامات دموية مل تنت ِه فقط مبقتل
مئات املزارعني ،بل كانت العقوبة مب�ضاعفة ال�ضريبة حمل الع�صيان! على جدار املتحف خطاب بخط يد امللك وجه
لأبنائه و�أحفاده عام 1973؛ يف هذا اخلطاب يقدم الإمرباطور «ن�صائح �أبوية» لأولياء العهد اجلدد بكيفية معاملة
ال�شعب ،خا�صة املزارعني منهم ،حيث قال لهم �إن اهلل �أعطاه هذه الأر�ض ،وهو بدوره �سوف يهبها لهم مبن فيها وما
()95
فيها!!!
يف العام  1960قام الربيجيدور جرنال «منغ�ستو ن�� ّواي» و�شقيقه ِ«غ ّرمامي ن�� ّواي» مبحاولة انقالب فا�شلة نتج
عنها ان�شقاق دموي يف اجلي�ش ،ويف اليوم الثالث لالنقالب وقعت جمزرة �ضخمة يف الق�صر الإمرباطوري ُقتل
فيها وزير الدفاع (را�س �أبابا �أرغاي) ،والوزير (�أباهانا) .حو�صر يف هذه املجزرة رئي�س الوزراء ال�سابق (ت�شازما
بازابيه) ،والأمرية (نتنانورك) ابنة الإمرباطور؛ والتي هي زوجة رئي�س الوزراء (را�س �أند ّرغا�شوم�ساي) الذي كان

هيال�سي ال�سي مع ا�سرته

معهم ،وقد هربوا بعد تلطيخ �أنف�سهم بالدماء واالختباء و�سط اجلثث التي حتملها ال�سيارة لإلقائها خارج الق�صر!
بعد �إحباط املحاولة االنقالبية ت�شاءم الإمرباطور من الق�صر وقام مبنحه �إلى جامعة �أدي�س �أبابا .هذا الق�صر يقع
(�سدّ�س كيلو)؛ وحتديد ًا يف كليه التعليم التي قامت بتحويل مقر الإمرباطور �إلى
الآن يف �شارع امللك جورج مبيدان ِ
متحف .مر�شد املتحف ال يقدّم �إلى الزوار املعلومات املتعلقة باملجزرة التي وقعت يف الق�صر ،فهو ي�شري بيده �إلى �سرير
الإمرباطور ،لكنه ال يخربهم كيف ح�ضر ال�سرير �إلى متحف داخل كلية التعليم!
انقالب الربيجيدور جرنال (منغ�ستو ن ّواي) حظي بدعم جماهريي حمدود ،لكن هذا الدعم تزايد �أثناء حماكمته
التي بثها الراديو الإثيوبي يوم  14كانون الأول عام  .1960زاد الغ�ضب ال�شعبي بعد تنفيذ �سماع الكلمات الأخرية
للجرنال قبيل �إعدامه والتي قال فيها للقا�ضي:
«�أنا �أتقبل احلكم بالإعدام الذي ق�ضيته علي بال ر�أفة ،وال يتوجب ع ّلي طلب الر�أفة .لو كان الأمر عند ال�شعب
الإثيوبي فل�سوف �أطلب منه الر�أفة ،من امل�ؤكد �أنني �أحتاجها كثري ًا ،لكنني �أعرف �أن هذا لن يح�صل .لذا؛ ف�أنا ال �أنوي
لدي �شك ب�أن فقراء �شعب �إثيوبيا �سوف يقومون قريب ًا بتكملة
ر�ؤية وجه هيال�سيال�سي يف مكان �إظهار الر�أفة .لي�س ّ
املحاولة التي قمت بها من �أجل م�صلحتهم».
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ك�سرت هذه املحاولة االنقالبية حاجز اخلوف عند الإثيوبيني ف�أ�صبحوا يجاهرون مبعار�ضة الإمرباطور ،ابتدا ًء
من جمعية املعلمني الإثيوبيني التي قادت �إ�ضراب ًا �شام ًال ورف�ضت العودة للعمل �إال بعد مقابلة الإمرباطور �شخ�صي ًا
وقراءة مطالبها �أمامه .وكانت هذه املعار�ضة العلنية م�صدر �إلهام حلركة املقاومة الطالبية يف جامعة �أدي�س �أبابا
التي كان يقودها (تيالهون ِغ ّزاو) ،والذي كان للمفارقة من �أع�ضاء الأ�سرة الإمرباطورية والذي مت �إعدامه ب�صورة
علنية يف �ساحة اجلامعة عام  1960بوا�سطة ال�شرطة ،وقد تو�سعت حلقة الإعدام لت�شمل بقية قادة الطالب مثل
(مارتا ِمبرْ اتو) و (واليليغني ماكو ّنن).
ب�صعوبة كان اجلي�ش الإمرباطوري ي�ستطيع ال�سيطرة على البالد ،فاملجاعة كانت تطحن �سكان الأرياف ،وكانت
املدن ت�ضج باحتجاجات �شبه يومية ،ولكن الق�شة التي ق�صمت ظهر البعري كانت عندما عر�ض التلفزيون احلكومي
الفيلم الوثائقي « »The Hidden Hungerالذي قام به ال�صحفي الإجنليزي (جوناثان دميبلي) والذي ُعر�ض يف
�أيلول من العام .1973
النظام مل يدرك فداحة عر�ض الفيلم يف التلفزيون الر�سمي للدولة �إال بعد �أن جاءت ردود الفعل ال�شعبية التي بد�أت
بتنظيم اعت�صامات كبرية مل يفلح البولي�س يف قمعها لت�ستمر لعدة �أ�شهر .وكعادة النظام فقد قام اجلي�ش ب�إعدام
قادة االعت�صامات ،وكان العام  1974الأ�سو�أ يف ح�صيلة الإعدام ،وكان (�آبيدا جومو) رئي�س احتاد العمال الإثيوبيني
�أحد �أبرز ال�ضحايا يف ذلك العام ،لكن من امل�ؤكد لن يكون الأخري .بعد عر�ض الفيلم الوثائقي تغري �شكل املطالب ،ففي
البداية كان ال�شعب يطالب ب�إ�صالحات يف نظام احلكم ،لكن بعد ذلك ظهرت املطالب العلنية للإطاحة بالإمرباطور،
ومع الزمن تبدلت طبيعة قادة الإ�ضرابات؛ ففي البداية كانوا من الطالب واملثقفني ،والحق ًا �أ�صبحوا من العمال
واملزارعني وجنود اجلي�ش .كانت �أغلبية الإ�ضرابات ذات مطالب اقت�صادية ومنها على �سبيل املثال �إ�ضراب �سائقي
التاك�سي عن العمل يوم  23ني�سان  1974لالحتجاج على زيادة �أ�سعار البنزين .وكان اعت�صام امل�سلمني الإثيوبيني
تغيري ًا نوعي ًا بارز ًا يف حركة املطالبة بالدميوقراطية ،ففي اعت�صام يوم  26ني�سان  1974قام به امل�سلمون املطالبون

بامل�ساواة بني الأديان ،و�شاركهم امل�سيحيون يف مرحلة الحقة.
كل هذا جعل نظام (هيال �سيال�سي) يف و�ضع ال ُيح�سد عليه،
وهو ال�شيء الذي �شجع اجلرنال ( َما ّن ْغ ِ�ستو هيلاِ م ّريام) على
تنظيم انقالب ع�سكري حا�سم �أ�سقط به حكم الإمرباطور
الذي ا�ستمر � 45سنة.
قام االنقالبيون برفع �شعار «�إتيوب ّيا َت�� ّك�� ْدم» يف كل �أرك��ان
الدولة اجلديدة ،والذي يعني باللغة الأمهرية «�إثيوبيا �أو ًال».
اجلرنال اجلديد كان مت�أثر ًا بفرتة االحتالل الإيطايل لإثيوبيا
فقام بتقليد نظام (بنيتيو مو�سيليني) ،فاقتب�س ال���ـ(درغ)
الإثيوبي التجربة الفا�شي�ستية الإيطالية؛ ابتدا ًء بال�شعار وانتها ًء
بالأ�ساليب! ق��ام �ضباط م��ن اجلي�ش الإث�ي��وب��ي ب�ق��راءة بيان
االنقالب على الإمرباطور يف ق�صره ،وبعدها مت اقتياده لركوب
�سيارة (فولوك�س فاغن) زرقاء اللون ،فتعجب من حال ال�سيارة
وقال ملرافقيه�« :أنا ُمر�سل من ال�سماء ،كيف لكم �أن جتعلوين
�أرك��ب �سيارة مثل ه��ذه؟ عجب ًا!!!» .مل يدر (هيال �سيال�سي)
�أن رحلته بال�سيارة الزرقاء �ستكون الأخ�يرة ،ليموت بعدها
الإم�براط��ور بطريقة تراجيدية ويدفن حتت مقعد التواليت
املوجود يف ق�صره .قام بعدها (مانغ�ستو) ب�إعدام �ستني من
رموز حكم الإمرباطور رمي ًا بالر�صا�ص!

انطالقة اول انتخابات برملانية
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منغ�ستو مع فيدل كا�سرتو

عندما �سمع ال�شعب عن الطريقة التي �أُعدم بها الإمرباطور وقادة حكمه� ،أدرك البع�ض ب�سرعة ان اجلي�ش قد اختطف
الثورة التي قامت من �أجل الدميوقراطية واحلقوق املدنية .كما بد�أ نظام الـ(درغ) عهده بالدم ،موا�ص ًال امل�سري على
هذا النهج حتى النهاية .ابتد�أ مانغ�ستو؛ كعادة �أغلبية االنقالبيني ،بت�صفية الذين �شاركوه يف �إجناح االنقالب حتى
�أ�صبح وحيد ًا يف قيادة اجلي�ش وقيادة الـ( !)CoEWP / WPEلأ�سباب عديدة يطول �شرحها .قام العديد من امل�ؤرخني
الغربيني بتجاهل ال�صراع الذي ن�شب بني التنظيمات املارك�سية الإثيوبية بعد جناح الثورة �ضد الإمرباطور من �أجل
ال�ضغط على املع�سكر ال�شرقي �أثناء احلرب الباردة بادعاء ان االنقالب مت باتفاق كل ال�شيوعيني الإثيوبيني ،والبع�ض
ّ
يف�ضل �أن يجعل و�صول (مانغ�ستو) لل�سلطة نتيجة حتمية لكونه قائد االنقالب الع�سكري .لكن احلقيقة �أن املارك�سيني
الإثيوبيني من املدنيني كان لهم دور حا�سم يف �إ�سقاط الإمرباطور ،والـ(درغ) قام باختطاف ن�ضاالتهم و�سرقة الثورة.
ت�أ�س�س حزب «�إثيوبيا هزبوي �أبيوتاوي بارتي»؛ �أو حزب ال�شعب الثوري الإثيوبي ذو الإيدولوجيا املارك�سية والذي
ديبي�ساي) ،ومن �إقليم الأرومو
(ت�سفاي ّ
يتم اخت�صاره يف لغة الأمهرة بـ«�إهابا» يف ني�سان من العام  1972علي يد ّ
�أ�س�س (هايلي ِف ّردا) حركة ِ«ميلاّ �إتيوبيا �سو�سيال�ست �إنكوينكي» والذي ُيخت�صر بحركة «مي�سون» ،وباللغة العربية تعني
«حركة ُك ّل �إثيوبيا اال�شرتاكية»� .أدت االختالفات االيدولوجية بني املارك�سيني يف «�إهابا» و«مي�سون» عام  1976مع نظام
(مانغ�ستو) �إلى بداية عهد الرعب الأحمر!
الكاتب (ديفيد �أو ّتاواي) يذكر يف �صفحة  187من كتابه الهام «�إثيوبيا� :إمرباطورية يف خ�ضم ثورة» �أن حركة ِ«ميلاّ
�إتيوبيا �سو�سيال�ست �إنكوينكي» تعاونت مع نظام الـ(درغ) يف قمع رفاق الن�ضال من حزب «�إتيوبيا هزبوي �أبيوتاوي بارتي»
بامل�شاركة يف عمليات الت�صفية اجل�سدية واالعتقال اجلماعي ،لكن (مانغ�ستو) قام باالنقالب عليهم و�شن حملة دموية
عام  1978انتهت ب�إبادة قادة حركة ِ«ميلاّ �إتيوبيا �سو�سيال�ست �إنكوينكي» واعتقال �أغلبية الأع�ضاء وت�صفيتهم ج�سدي ًا.

اثيوبيا اجيال امل�ستقبل

كان (�سيال�سي) ي�ستقوي على �شعبه بوا�سطة اجلي�ش ،و�سالح الدين� .أما (مانغ�ستو) فكان ي�ستقوي �أي�ض ًا
باجلي�ش ،بالإ�ضافة �إل��ى ال�سالح ال�سوفييتي ال��ذي جعل اجلي�ش الإثيوبي الأ�ضحم ت�سليح ًا يف �أفريقيا .قام
(مانغ�ستو) با�ستخدام االيدولوجيا املارك�سية كغطاء لعمليات القمع املنهجي �ضد املعار�ضة املارك�سية .كانت
ي�سكل �إ�سكوير) حتت�شد دوم ًا بالدبابات ال�سوفييتية التي تذهب بعد انتهاء العرو�ض الع�سكرية لق�صف
�ساحة َ
(م ّ
املدنيني يف الأرياف ،كانت الأموال ال�سوفييتية ُت�ضخ يف خزائن اجلي�ش ،وبف�ضل امل�ساعدات الع�سكرية من كوبا
وكوريا ال�شمالية �صعد ال�ضباط واجلنود قمة الهرم االجتماعي واالقت�صادي يف البالد بينما الأري��اف كانت
ت�ضربها املجاعات والفقر.
لقد ت�شكلت منظمة زاميت�شا ال�شبابية التي �ضمت � 60ألف �شخ�ص لالحتجاج �ضد نظام (مانغ�ستو) ،حيث
كانوا يقومون ب�إقامة اعت�صامات �سلمية �ضد النظام الفا�شي�ستي الذي قابلها مبوجة �إعدامات وانتهاكات حلقوق
الإن�سان و�صلت ذروتها يف عامي  1977و ،1978حيث ق ّدر تقرير ملنظمة (�إمن�ستي �إنرتنا�شونال) ان ن�صف مليون
�شاب و�شابة وطفل قتلوا يف املعتقالت وحقول الإبادة اجلماعية!
متحف �ضحايا الرعب الأحمر حمت�شد ب�صور �آالف القتلى ،والذين كانوا �أحيان ًا من �أ�سرة واحدة ،ويف بع�ض
الأحيان كان القتلى �أطفا ًال تقل �أعمار بع�ضهم عن العا�شرة ،وو�صل الأمر بجنود اجلي�ش الإثيوبي �إلى �إجبار
ال�ضحايا على دفع نقود حتى يتم ا�سرتداد ثمن الر�صا�ص الذي �سوف يقتلون به!!!
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عيد اال�ضحى مل�سلمي اثيوبيا

من ايام الثورة

عقب ذلك ظهرت حزب ال�شعب الإثيوبي الثوري �أو الـ( )EPRPوقد انبثق من بقايا حزب �أهابا الذي مت تدمريه،
ديبا�ساي)ِ ( ،برهاين ِم ْ�س ِكل ريدا) ،وهو
ت�أ�س�س احلزب يف مدينة برلني الغربية على يد (كييفلو تد�سي)ِ ( ،تي�سفاي ّ
حزب مارك�سي وقد اعترب �أن (مانغ�ستو) ال ينتمي للمارك�سية ب�أي حال من الأحوال ،فهو يرفع �شعارات قومية متطرفة
(�شعار �إثيوبيا �أو ًال) ،ويتدثر بال�شيوعية ظاهري ًا لكي يك�سب ود النظام ال�سوفييتي ودعمه.
تلقى احلزب دعم التنظيمات القومية امل�سلحة ذات التوجه اال�شرتاكي مثل جبهة التحرير االريرتية (،)ELF
واجلبهة ال�شعبية لتحرير التغري  .TPLFاعترب نظام الـ(درغ) حزب الـ( )EPRPمبثابة عدو للدولة .وقام (مانغ�ستو)
بحملة �شعواء لإبادة التمرد ،فبد�أت قوات ال�شرطة بحمالت تفتي�ش دقيقة يف كل �أنحاء البالد بطريقة الـ(door-to-
 .)door searchكانت ن�شرة الأخبار امل�سائية حتتفل ب�إجنازات ال�شرطة والأمن واجلي�ش بالتنكيل باملعار�ضني ،وكانت
تعر�ض يف التلفاز ماكينات طباعة املن�شورات ،وتعر�ض الإذاعة �أنباء القب�ض على م�سلحني.
حركة القمع مل متنع من تنامي الغ�ضب ال�شعبي على نظام الـ(درغ) الذي جل�أ �إلى ت�سليح املدنيني و�إعطائهم رخ�صة
للقتل يف حالة اال�شتباه ،و�إعطائهم �صالحيات ب�إقامة حماكم تفتي�ش يف ال�شوارع وتنفيذ �أحكام الإعدام يف كل من
ي�شتبه يف انتمائه للمعار�ضة! طريقة الإعدام كانت تتم فور العثور على �أي من�شورات ،وكان الإجراء الروتيني حينها �أن
يتم جتميع �أقرب جمموعة من النا�س و�إجبارهم على م�شاهدة الإعدام للعظة والعربة !!!

وللمزيد من �إرهاب اجلماهري ظهر املقدم (مانغ�ستو) يف التلفزيون وهو يحمل زجاجة من الدم و�أطلق خطاب ًا ناري ًا
يهدد فيه باملوت لكل من يتجر�أ على ع�صيان النظام الذي �أ�صدر قائمة حتتوي على �صور و�أ�سماء  املطلوب القب�ض
عليهم .وخالل فرتة حكم النظام من العام  1974حتى � 1991سقط �أكرث من مليوين قتيل ،وقد �شهدت معتقالت
التعذيب فظائع يق�شعر لها البدن .كانت تقنية الـ(و ِفيالال) املف�ضلة يف �سجون �أدي�س �أبابا ،والكلمة بني القو�سني طريقة
تعذيب ُيربط فيها املعتقلون من �أرجلهم و�أيديهم ويتم تعليقهم يف ع�صا بني كر�سيني �أو من�ضدتني ،بعدها تظهر
ال�سادية املطلقة لأ�ساليب التعذيب؛ حيث يقوم اجلنود بالتبول والتغوط يف قطع قما�ش يتم تكويرها وح�شوها يف �أفواه
املعتقلني الذين يجلدون ب�سوط مزدوج.
(ه ّم ّربو ميكي ّلي) الذي ق�ضى ثماين �سنوات من حياته يف �سجون الـ(درغ) ،حكى عن يوميات ال�سجن املرعبة ،وكيف
كان اجلنود يغت�صبون املعتقالت ب�صورة جماعية ،وبعدها يقومون بح�شو الع�صي اخل�شبية يف امل�ؤخرات والأع�ضاء
التنا�سلية بعد و�ضع ال�شطة �أو الزيت احلار ،ويف النهاية يتم قطع الأثداء وترك ال�ضحايا ينزفن حتى املوت!!!
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�ضحايا املجاعة

اجلزء الأكرث رعب ًا من متحف �ضحايا نظامي وهيال�سي ال�سي ومنغ�ستيو هو الق�سم الذي يحتوي على البقايا
الب�شرية ل�ضحايا التعذيب والإعدامات الع�شوائية والإبادة اجلماعية ،مئات اجلماجم و�آالف العظام حم�شوة يف
�أرفف حديدية تئن من هذا الوزن الثقل ،ومن احلمولة الدموية والأخالقية لهذا التاريخ الأ�سود .و�سط الأعداد
التي ال حت�صى �سيجد الزوار بع�ض متعلقات �شخ�صية لل�ضحايا كال�صلبان وامل�سبحات� ،أقالم ر�صا�ص وفر�ش
ربو ميكيلي) �إلى �ساعة �أحد
�أ�سنان ،لعب �أطفال ،و�أي�ض ًا ميدالية منقو�ش عليها �شعار ال�شيوعية! و �أ�شار (ه ّم ّ
ال�ضحايا ،وحتديد ًا على �شظية اخرتقت زجاج ال�ساعة وظلت عالقة بها .ال�شظية �أوقفت الوقت عند يوم الأربعاء،
ال�ساعة الثانية وثالثة وع�شرين دقيقة وت�سع ثوان؛ �إنه ميعاد املوت الدقيق لل�ضحية ()A 41؛ وهو الرقم املت�سل�سل
الذي ُكتب على جمجمته .وللمزيد من الدقة ،ما تبقى من جمجمته التي ال يوجد منها على الرف احلديدي �سوى
الفك الأ�سفل وجزء من م�ؤخرة الر�أ�س!
بعد �سقوط نظام (الدرغ) عام  1991بد�أت �إثيوبيا تتعافى ببطء من ما�ضيها الأليم� ،إثيوبيا ت�سري يف الطريق
ال�صحيح للإ�صالح ال�سيا�سي ،وهو و�إن بدا �صعب ًا وطوي ًال �إال �أنه ال �سبيل �إال للتقدم ،فرتكة املا�ضي واملاليني من
جثث القتلى تغلق الدرب على كل من يود تكرار املا�ضي ،فاملا�ضي �إذا قد قام �سلف ًا بتكرار نف�سه ،ومل يكن �إال قمة
يف امل�أ�ساة.

السعي إلى بناء األمة
ي�سعى الد�ستور االثيوبي احلايل �إلى ا�ستنباط بع�ض احللول للتعددية الهائلة وم�س�ألتي االثنية والدين ,وغياب
ما ميكن ت�سميته الوحدة الوطنية الإثيوبية ,من خالل الن�ص على �إقامة حكومة فيدرالية ذات نظام دميقراطي
برملاين ترتكز فيه العملية الفيدرالية �إلى الأ�سا�س العرقي واللغة والإدارة ,حيث حملت �أ�سماء الواليات ال�صفة
العرقية املعربة عن الهوية الثقافية وال�سيا�سية للقوميات الكبرية .وبالإ�ضافة �إلى ذلك وبغر�ض �إيجاد �صيغة
مر�ضية للتعاي�ش جرى الن�ص على امل�ساواة بني اللغات على �أن تكون الأمهرية لغة عمل للحكومة الفيدرالية.
ولعل �أهم مواد الد�ستور التي �سعت ملعاجلة امل�شكلة العرقية هي املادة  39التي منحت جميع الأمم والقوميات
وال�شعوب الإثيوبية احلق يف تقرير م�صريها بنف�سها مبا يف ذلك االنف�صال ,مع تقييد ذلك بعدد من الإجراءات
التي توجب ت�صويت ثلثي �أع�ضاء املجل�س الت�شريعي ل�صالح االنف�صال ,مع تعريف حمدد مل�صطلحات الأمة
والقومية وال�شعب ,وهي الفئات التي يحق لها احل�صول على حق االنف�صال ,حيث يجري بعد ذلك ا�ستفتاء خالل
� 3سنوات.
�أما فيما يخ�ص امل�س�ألة الدينية ,فقد قرر الد�ستور مبد�أ ف�صل الدولة عن الدين ،حيث ف�صل ذلك يف ثالث
فقرات تن�ص علي عدم وجود دين للدولة وعلى عدم تدخل احلكومة يف �ش�ؤون الدين وعلى �أال تتدخل الأديان
يف �ش�ؤون الدولة .حيث ظهر وا�ضحا �أن د�ستور 1994م يعرب عن حلقة جديدة يف �سلم تطور النظام ال�سيا�سي
الإثيوبي الذي بد�أ ملكيا ثم حتول �إلى النظام االمرباطوري ,الذي �أعقبه ال�شمويل الع�سكري و�أخريا الدميقراطي
الربملاين الفيدرايل ,الذي �سعى من خالل تبني علمانية الدولة� ,إلى خلق جمموع وطني �إثيوبي موحد ,تذوب فيه
()96
ع�صبيات االنتماءات الدينية واملذهبية املتعددة وال�صراعات الإثنية املعقدة.
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لكن من الوا�ضح �أي�ضا �أن التجربة تعك�س وحتمل الكثري من التناق�ضات فى داخلها ,فتجربة التعاي�ش الوطني
ما زالت مت�أثرة كثريا بطبيعة الت�شكيل والتكوين ذي الطابع القومي للعرقيات الإثيوبية ,ف�إثيوبيا تعترب متحفا
للقوميات املتجاورة ولي�س للتعدد العرقي الب�سيط �أو املعروف ,ف�إذا كانت القومية تعرب عن جماعة متجان�سة
ومتما�سكة وذات هوية واحدة جتمع وتوحد بينها م�شرتكات وروابط العرق والدين واللغة والثقافة والتاريخ يف
�إطار رقعة جغرافية حمددة ,فهي تنطبق على الأو�ضاع العرقية الإثيوبية ,فهي لي�ست ذات طبيعة قبائلية �أو
ع�شائرية مثل ال�صومال ,كما �أنها لي�ست قبلية �أو طائفية �أو جهوية مثل ال�سودان ,حيث تختلف يف هذه الناحية
عن بقية املكونات االثنية يف القرن االفريقي.
وال�شاهد �أن االثنيات االثيوبية تتميز بخ�صو�صية وتفرد احلدود والتباينات الفا�صلة على امل�ستويات ال�ساللية
واللغوية والثقافية والدينية ,فالقومية الأمهرية بانتمائها �إلى ال�ساللة ال�سامية ولغتها الأمهرية ذات الأ�صول
ال�سامية �أي�ضا وديانتها امل�سيحية الأرثوذك�سية وتطورها التاريخي تعد خمتلفة عن القومية االورومية ب�أ�صولها
ال�ساللية احلامية ولغتها الأورومية وغالبيتها التي تدين بالإ�سالم.
وعلى هذا النمط ميكن ت�صور بقية اخلريطة االثنية (القومية) االثيوبية التي ت�ضم قوميات كبرية لها �أي�ضا
خ�صو�صياتها مثل التجــراي والعفار ال�صومالية ,ال�سيداما ,القراقي ,الهررية ,الهوبة ,الكامباتا ,واملكونات
العرقية يف مناطق بني �شنقول وقامبيال و�إقليم اجلنوب .كل هذه الرتاكمات �أدت �إلى �أن ي�صبح التكوين االثيوبي
الداخلي عبارة عن (دولة الدول القومية املتحدة) التي ما زالت تعمل على �صياغة وخلق �أمة �إثيوبية �أو قومية
�إثيوبية ,جتمع بينها قوا�سم العي�ش امل�شرتك واملواطنة والتعاي�ش القومي �أو الوطني بطريقة ت�سمح بتجاوز
اخل�صو�صيات القومية للإثنيات االثيوبية .

قيادة جديدة

رئي�س الوزراء االثيوبي وزوجته يف ا�ستقبال الرئي�س اوباما وزوجته..

فى الع�شرين من �آب  2012تويف ملي�س زيناوى يف احد م�ست�شفيات بروك�سل بعد احتجاب عن احلياة العامة
()97
لأكرث من �شهرين ،تارك ًا ب�صمته يف خمتلف مناحي احلياة الإثيوبية ,وقد ترك رحيله فراغا كبريا .
تولى نائب رئي�س احلكومة االثيوبي «هايلي مريام دي�سالني» رئا�سة الوزراء مبوجب الد�ستور االثيوبي بعد �أن
�أدى الق�سم �أمام الربملان ،لكي يكمل مدة زيناوي يف احلكم والتي كان من املقرر ان متتد الى عام  ,2014وكان
م�س�ؤوال عن حقيبة ال�ش�ؤون اخلارجية خالل حكم زيناوي الذي حري�صا على الدفع به �إلى �أن �أ�صبح نائبا لرئي�س
الوزراء ووزيرا للخارجية .ودي�ساجلني ال ينتمي �إلى �شعب «التيجراي» الذي كان ينحدر منه زيناوي� ،إذ انه ينتمي
�إلى �أ�صول �إثنية مغايرة يف جنوب البالد .وبذا فان توليه ملقاليد احلكم ي�شري �إلى عوامل م�ستجدة بدورها على
التقاليد ال�سيا�سية االثيوبية التي جتعل احلكم بيد حتالف االمهرة والتيجراي ،كما �أن دي�ساجلني �سيكون �أول
()98
م�سيحي من معتنقي الربوت�ستانتية ي�صل �إلى هذا املوقع الأول يف اثيوبيا ذات املذهب االرثوذك�سي.
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النظام السياسي المعاصر في إثيوبيا
الرئي�س ا�سا�س افوريف رئي�س ارترييا

نبذة تاريخية
�شهد العام  1974انقال ًبا ع�سكر ًيا �أنهى احلكم الإمرباطوري وحاول الت�أ�سي�س لدولة �شيوعية رفعت مبادئ
و�شعارات العدالة والعمل والإنتاج وحترير ال�شعب من قب�ضة الإقطاع ،جنحت يف ت�أميم الأرا�ضي الزراعية و�إعادة
توزيع الإقطاعيات على الفالحني وتفكيك البنية االقت�صادية واالجتماعية عرب �إجراءات كانت تهدف �إلى حماربة
الف�ساد ومتكني ال�شعب من حقوقه والإ�صالح الزراعي.
�إال �أنه �سرعان ما �أكلت الثورة �أبناءها ،فدبت ال�صراعات والتي �أدت حلدوث انقالب �آخر عام  1977بقيادة
ماجن�ستو هيال مرييام الذي حكم البالد باحلديد والنار وقام ب�إعدام وقمع خ�صومه ,وخالل عهده �شهدت
البالد العديد من الأحداث امل�أ�ساوية منها احلرب مع ال�صومال القوي بقيادة حممد �سياد بري يف �إطار التنازع
على �إقليم �أوجادين والذي تلقى خاللها ماجن�ستو الدعم ال�سوفييتي وكذلك املجاعة الأبرز ()1985-1983
نتيجة اجلفاف التي راح �ضحيتها ما بني ن�صف مليون ومليون مواطن ومل ت�ستطع احلكومة التعامل معها نظ ًرا
لالن�شغال بالق�ضاء على التمرد املنت�شر يف �أرجاء البالد.
جنحت قوات اجلبهة الدميقراطية الثورية ال�شعبية واجلبهة ال�شعبية لتحرير التجراي بقيادة ميل�س زيناوي يف
ال�سيطرة على العا�صمة �أدي�س �أبابا و�إ�سقاط حكومة ماجن�ستو الذي فر هار ًبا �إلى زميبابوي عام  1991لت�ؤ�س�س
حينها لنظام احلكم احلايل.
ويف العام نف�سه �سيطرت جبهة حترير اريرتيا بقيادة �أفورقي (رئي�س حايل) على العا�صمة �أ�سمرا و�أعلنت
اال�ستقالل عن �إثيوبيا لرتعي الأمم املتحدة ا�ستفتاء  1993مت فيه اال�ستقالل ب�صورة ر�سمية ،ورغم العالقة
اجليدة بني زيناوي و�أفورقي� ،إال �أن البلدين دخال يف حرب عام  1998ب�سبب التنازع على مناطق حدودية راح
�ضحيتها مئات الآالف و�أ�صبحت اجلارتان يف حالة عداء م�ستمر .

رجل إثيوبيا القوي
عاما حتى وفاته،
زيناوي الذي �صعد لقيادة اجلبهة الثورية عام  1989ت�سلم ال�سلطة ال�سيا�سية لأكرث من ً 20
حيث تولى رئا�سة البالد ( )1995-1991قبل اعتماد النظام الربملاين ليتولى رئا�سة الوزراء ()2012-1995
وا�ستطاع خالل تلك الفرتة قيادة بالده للعب دور �إقليمي فعال من خالل اال�ستقرار ال�سيا�سي والتنمية االقت�صادية
ولعب دور ًا م�ساعد ًا للواليات املتحدة يف املنطقة من خالل ا�ست�ضافة مفاو�ضات جنوب ال�سودان وامل�شاركة يف
حرب ال�صومال ومواجهة التنظيمات الإ�سالمية القريبة من القاعدة وداع�ش .
لقد كان رئي�س الوزراء االثيوبي زيناوي احد �أهم القادة االفارقة ,وقد حكم �إثيوبيا منذ  1991وكان ب�شخ�صه
يج�سد ال�سلطة ببلده وقد لعب دورا مميزا يف حملة مكافحة التطرف يف القرن االفريقي .ويف متوز حني مت
احلديث عن دخوله امل�ست�شفى يف بروك�سل ،قال م�صدر دبلوما�سي ان رحيله قد ي�ؤدي الى عواقب خطرة يف هذه
املنطقة غري امل�ستقرة .و�أكد «فر�ض �سلطته على الدول املجاورة وكان ي�شكل قطب ا�ستقرار بني ال�سودان واريرتيا
وال�صومال».
وكان زيناوي قائدا �سابقا يف حرب الع�صابات ،ور�أى فيه ان�صاره �صاحب ر�ؤية ،على غرار �أباطرة اثيوبيا التاريخيني.
وقاد �إثيوبيا منذ  21عام ًا ،ودخل هذا الرجل القوي يف النادي املغلق للقادة االفارقة احلاكمني منذ اكرث من
عقدين بعد فوز �ساحق يف انتخابات  2010التي ح�صل فيها على ت�أييد  ٪99من الناخبني .وقبل هذه االنتخابات
كان تزوج من مقاتلة من مقاتلة �سابقة تدعى عذب م�سفني تعرف اليها يف �ساحة القتال وهو والد البنتني و�صبي
وكان الينوي الرت�شح ،لكن حزبه «�أجربه» ر�سمي ًا على الرت�شح.

زوجة الرئي�س الراحل يناوي ازب م�سفني
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ويعد زيناوي الذي عرف بتق�شفه ،احد �أهم القادة االفارقة منذ ت�سلمه احلكم يف اثيوبيا يف  1991عندما كان
يقود حرب ع�صابات �أطاحت بنظام الديكتاتور مانغ�ستو هيال مرييام .مل يكن زيناوي يبلغ اخلام�سة والع�شرين
من العمر عندما تولى بدعم من رفاق ال�سالح قيادة جبهة حترير �شعب تيغرية عام  1979بعد خم�س �سنوات
فقط من تخليه عن متابعة درا�سة الطب لالن�ضمام الى ثورة التيغرية يف �شمال البالد.
تعلم زيناوي «القارئ املثابر ملجلة ذي ايكونومي�ست وتقارير البنك ال��دويل»« ،جميع حيل املانحني الكبار»
وتكلم مثلهم ،ما �أعطاه «�صدقية كبرية جد ًا».
الواثق بنف�سه و�صف ب�أنه مرهف ،لكنه على عك�س الكثري من نظرائه الأفارقة مل يكن قط �شغوفا بالرفاهية
والبذخ يف معي�شته.
قبل �سنوات و�صفه دبلوما�سي اثيوبي ب�أنه «�آخر �أباطرة اثيوبيا» .وقال بالن�سبة مللي�س زيناوي ،ما زالت ال�سلطة
()99
�أ�شبه ب�أ�سطورة وتت�سم ببعد روحي .
و�أجرى الرجل الذي ي�ضع نظارتني� ،سل�سلة ا�صالحات اقت�صادية يف بالده ،وعرف بقدرته عى التحكم يف
كل امللفات التي تعنيه .ولعب يف نهاية العقد االخري دور ًا كبري ًا بني مفاو�ضي القارة االفريقية يف مو�ضوع التغري
املناخي .ومنذ  2007كان يرت�أ�س «ال�شراكة اجلديدة من اجل النمو يف افريقيا» .و�ستبقى والياته مطبوعة بذكرى
حرب حدودية دامية مع اريرتيا بني  1998و 2000وبتدخلني ع�سكريني يف ال�صومال �أولهما من نهاية  2006الى
مطلع  2009وثانيهما �أواخر . 2011
الراحل ميلي�س زيناوي..
باعث اثيوبيا اجلديدة

مليس زيناوي رجل دولة
�أعلن التلفزيون الإثيوبي الر�سمي الثالثاء املوافق � 21آب وفاة رئي�س الوزراء ملي�س زيناوي عن عمر ناهز 57
عاما ب�سبب «عدوى مفاجئة» �أ�صابته بينما كان يتعافى من علة يف م�ست�شفى باخلارج .فمن هو ملي�س زيناوي؟
ولد يوم � 8أيار  1955يف بلدة �أدوا ب�إقليم تيغراي �شمال �إثيوبيا لأب من البلدة نف�سها و�أم من قرية �أدي كواال
يف اريرتيا.
وكان ا�سمه عند مولده ليغي�س قبل �أن يبدله �إلى ملي�س تيمنا بنا�شط �أعدمته احلكومة ال�شيوعية يف 1975
عندما كانت على �سدة ال�سلطة ب�إثيوبيا يف ذلك الوقت.
�أكمل تعليمه الثانوي يف مدر�سة اجلرنال وينجت العليا ب�أدي�س �أبابا ،ثم در�س الطب يف جامعة �أدي�س �أبابا (التي
كانت ُت�سمى �آنذاك جامعة هيال �سيال�سي) ملدة عامني ،قبل �أن يقطع درا�سته يف  1975ليلتحق بجبهة حترير
�شعب التيغراي.
وح�صل على �شهادة املاج�ستري يف �إدارة الأعمال من اجلامعة الربيطانية املفتوحة عام  ،1995ويف متوز ،2002
نال درجة الدكتوراه الفخرية من جامعة هنام يف كوريا اجلنوبية ،وماج�ستري العلوم يف االقت�صاد من جامعة
�إيرا�سمو�س الهولندية عام .2004
وعندما كان ع�ضوا يف جبهة حترير �شعب التيغراي �أ�س�س رابطة التيغراي املارك�سية اللينينية .وكانت جبهة
حترير �شعب التيغراي �إحدى املجموعات امل�سلحة الكثرية التي كانت حتارب �ضد حكم املقدم مانغ�ستو.
وا�ستطاع زيناوي �أن يو�سع قاعدة �سلطته بت�أ�سي�س ائتالف اجلبهة الثورية الدميقراطية لل�شعب الإثيوبي التي
�ضمت جمموعات عرقية �أخرى �إلى جانب التيغراي.
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وعندما فر مانغ�ستو يف �أيار  1991من �إثيوبيا متوجها �إلى زميبابوي ،دخل زيناوي وقوات اجلبهة الثورية
الدميقراطية العا�صمة �أدي�س �أبابا لي�شكلوا حكومة انتقالية برئا�سته وي�ضعوا نهاية للحرب الأهلية.
و�إبان توليه رئا�سة احلكومة االنتقالية ،انف�صلت اريرتيا عن �إثيوبيا عام  .1993ويف �آب � 1995أُعلن قيام
جمهورية �إثيوبيا الدميقراطية االحتادية.
واعتلت اجلبهة الثورية الدميقراطية لل�شعب الإثيوبي �سدة احلكم بعد انتخابات جرت �آنذاك ،لي�صبح زيناوي
على �إثرها �أول رئي�س وزراء لإثيوبيا.
عامي  2000-1998اندلعت ا�شتباكات حدودية بني �إثيوبيا واريرتيا �أ�سفرت عن مقتل � 80ألف �شخ�ص.
وبني ْ
ويف �أيار � 2005أدلى الإثيوبيون ب�أ�صواتهم فيما ُعرف وقتها ب�أنها «�أول انتخابات دميقراطية حقيقية» ت�شهدها
البالد ،حيث ح�صل التحالف من �أجل الوحدة والدميقراطية املعار�ض على ت�أييد هائل يف املدن والبلدات.
ويف كانون الأول � ،2006أر�سلت �إثيوبيا قوات �إلى ال�صومال لطرد املتطرفني الإ�سالميني من ال�سلطة ,وقال
حمللون �إن زيناوي اتخذ هذه اخلطوة بدعم من الواليات املتحدة تتويجا لعالقات وثيقة �سعى لبنائها مع الغرب
منذ �إطاحته بنظام مانغ�ستو .وقد ان�سحبت القوات الإثيوبية من ال�صومال يف كانون الثاين .2009
ويف كانون الأول  ،2009مثل ملي�س زيناوي القارة الأفريقية يف م�ؤمتر كوبنهاغن للمناخ ،مما عزز مكانته
كـ«زعيم» .

يف زيارة �ضريح الراحل ميل�س زيناوي

ويف �أيار  ،2010اكت�سحت اجلبهة الثورية الدميقراطية انتخابات الربملان املكون من  547مقعدا ليفوز زيناوي
بوالية رابعة كرئي�س للوزراء .
ويف ني�سان  ،2011جاهرت �إثيوبيا بدعمها ملتمردي اريرتيا الذين يقاتلون للإطاحة بالرئي�س �أ�سيا�س �أفورقي.
ويف �آذار  2012اعرتفت ب�أن قواتها �شنت هجمات على متمردين �إثيوبيني داخل الأرا�ضي االريرتية.
ويف حزيران � 2012سرت �شائعات ب�أن زيناوي يعاين من مر�ض خطري بعد �أن غاب عن م�ؤمتر قمة لالحتاد
الأفريقي الذي انعقد يف عا�صمة بالده �أدي�س �أبابا .ويف � 21آب � ،2012أعلن التلفزيون الإثيوبي الر�سمي وفاته
مبر�ض مفاجئ يف وقت مت�أخر من م�ساء � 20آب.
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�صناعات ن�سيج اثيوبية وت�ستبدل ال�صورة اجلانبية

محاربة المحسوبية من أولويات النظام السياسي
امل�ؤ�س�سات املعا�صرة عبارة عن نظم اجتماعية يجري عليها ما يجري على الكائنات الب�شرية ،فهي تنمو وتتطور
وتتقدم وتواجه التحديات ،وت�صارع وتتكيف ،ومن ثم ف�إن التغيري ي�صبح ظاهرة طبيعية تعي�شها كل م�ؤ�س�سة يف
الدولة.
وامل�ؤ�س�سات ال تتغري من �أجل التغيري نف�سه ،بل تتغري لأنها جزء من عملية تطوير وا�سعة ،ولأنها يجب عليها �أن
تتفاعل مع التغيريات واملتطلبات وال�ضرورات والفر�ص يف البيئة التي تعمل بها ،وهكذا مت تعريف التغيري ظاهرة
طبيعية تقوم على عمليات �إدارية متعمدة ،ينتج عنها �إدخال تطوير بدرجة ما على عن�صر �أو �أكرث ،وميكن ر�ؤيته
ك�سل�سلة من املراحل التي من خاللها يتم االنتقال من الو�ضع احلايل �إلى الو�ضع اجلديد� ،أي �أن التغيري هو حتول
()100
من نقطة التوازن احلالية �إلى نقطة التوازن امل�ستهدفة.
وما مت اليوم يف �إثيوبيا من تعديل وزاري �إن دل على �شيء ف�إمنا يدل على ج ّدية الدولة الإثيوبية يف العمل من
�أجل الأف�ضل والت�صحيح من �أجل دفع م�سرية العمل وال�سالم الى الأمام .

ك�سائر امل�ؤ�س�سات الأخرى يف املجتمع الإثيوبي تعي�ش الوزارات الإثيوبية يف بيئة �سيا�سية واقت�صادية واجتماعية
ت�ضعها �أمام حتديات كبرية ومتنوعة ،وال بد من وجود �إدارة تت�سم بالقدرة والكفاءة ت�ستطيع العمل يف ظلها،
وميكنها من ا�ستيعاب هذه التحديات ،و�أي �إخفاق ي�ستدعي تعدي ًال وزاري ًا فوري ًا ،لأن التقاع�س قد ي�ؤدي �إلى تذ ّمر
يف الر�أي العام االثيوبي وقد ي�ؤدي �إلى فو�ضى عارمة كما حدثت �سابقا.
وبذلك عني رئي�س الوزراء هيلي ماريام د�سالني  21وزير ًا يف تعديل وزاري يع ّد الفريد من نوعه منذ توليه مهام
من�صبه ،ومتثلت �أبرز مالمح الت�شكيل الوزاري اجلديد يف الإبقاء على  9وزراء من احلكومة ال�سابقة.
�أعلنت رئا�سة الوزراء الإثيوبية برئا�سة هيلي ماريام د�سالني عن �إجراء تعديالت وزارية ,و�أدى وزراء تكنوقراط
اليمني �أمامه ح�سب البيان.
وقد �شملت التعديالت تغيري �أكرث من ن�صف وزراء احلكومة الإثيوبية ،التي ت�ضم  30وزيرا ،وتولى وزراء جدد
احلقائب الوزارية املهمة ،التي ت�شمل وزارات التجارة وال�صحة واملياه والري والكهرباء والزراعة والبيئة.
يعد جمل�س ال��وزراء الإثيوبي من �أكرث الهيئات احلكومية تنوعا عرقيا ،وي�شمل ذلك ت�سعة وزراء جدد من
الأورومو.
و�أعلنت احلكومة ،بعد �إقرار حالة الطوارئ ملدة �ستة �أ�شهر ،منذ  9ت�شرين الأول � 2015أنها ا�ضطرت �إلى
تو�سيع نطاق الدميقراطية يف البالد .
و�شكلت �أدي�س �أبابا حكومة ت�ضم كافة القوميات الإثيوبية ،و�أن توزع املنا�صب وفق الكتل ال�سكانية وهو مطلب
()101
�سبق �أن رفعته املعار�ضة .
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غري �أن احلكومة يف �إثيوبيا نفت �أن تكون اخلطوة جاءت نتيجة التظاهرات يف �أدي�س �أبابا ،وقال الوزير الإثيوبي
«كا�س» �إن احلكومة اجلديدة �ضرورية ملوا�صلة التنمية �إلى جانب �أن هناك وزارات احتج عليها املواطنون ب�سبب
�ضعف �أدائها.
ووفق الت�شكيلة احلكومية اجلديدة ،ف�إن احلقائب املخ�ص�صة لقومية التغراي تق ّل�صت �إلى ثالث حقائب .
وح�صد الأوروميون  11وزارة ،بينها وزارات �سيادية كاخلارجية ،بينما الأمهرة ح�صلت على �ست وزارات،
بينها من�صب نائب رئي�س الوزراء .
من جهته� ،أعلن وزير الدفاع الإثيوبي �سرياج فيجي�سا �إطالق �سراح � 2000شخ�ص جرى القب�ض عليهم يف �إطار
حالة الطوارئ التي �أعلنت يف البالد .
و قبيل مرا�سم �أداء اليمني الد�ستورية ،قال رئي�س الوزراء هيل ماريام د�سالني �أمام �أع�ضاء الربملان �إن اختيار
�أع�ضاء احلكومة اجلديدة «على �أ�سا�س الكفاءة» ي�أتي يف �صميم �إ�صالحاته .و�أ�ضاف قائال« :بذلنا جهود ًا الختيار
�أف�ضل مر�شحني لتحقيق نتائج ،هذا جزء من �إجراءات تهدف ملعاجلة �سوء الإدارة واملح�سوبية» .
و�أكد وزير ال�ش�ؤون الفدرالية الإثيوبي كا�سا تكلي ،ح�سب �صحفية العربي اجلديد ،يف م�ؤمتر عقده يف ال�سفارة
الإثيوبية يف اخلرطوم بالتزامن مع زيارته ال�سودان م�ؤخرا �إن لدى �أدي�س �أبابا �أدلة حقيقية وثابتة ت�شري �إلى
تورط م�صر و�إريرتيا يف ت�أجيج االحتجاجات الأخرية.
ونفى تكلي وجود �أي معتقل �سيا�سي ،يف �إثيوبيا ،وو�صف ذلك باال ّدعاءات والتقارير الكاذبة ،وقال :ال يوجد يف
�إثيوبيا �أي معتقل �سيا�سي ،لكنهم يدعون ذلك» ،و�أردف« :منظمة �أمن�ستي �إنرتنا�شيونال ،تكتب تقارير وادعاءات
كاذبة عن �إثيوبيا ،وتقول �إنّ يف �إثيوبيا معتقلني �سيا�سيني».

رئي�س الدولة االثيوبي مع امري قطر

ملك املغرب يف زيارة اثيوبيا

و�أ�شار تكلي الى �أنّ �إعالن حالة الطوارئ ق�صري الأجل من قبل احلكومة� ،أ�سهم يف تقليل االحتجاجات ،و�إرجاع
املمتلكات ،بال�شكل الذي �أعاد البالد الى اال�ستقرار.
ويف ال�سياق �أو�ضح �سفري جمهورية �إثيوبيا باخلرطوم ابادي زمو� ،أنّ التعديل الوزاري يف �إثيوبيا ،جاء مبني ًا على
كفاءة الأ�شخا�ص وعلى ن�صيب املجتمع ،وذكر« :يجب �أنْ يتم متثيل كل ال�شعب يف احلكومة املركزية ،و�أنْ تمُ ّثل
فيها كل القبائل».
وكان قد ك�شف مكتب جمل�س اجلبهة الثورية الدميقراطية لل�شعوب الإثيوبية �أن اللجنة التنفيذية كانت يف
دورتها العادية من  27-24ت�شرين الأول � 2016أجرت مراجعة �شاملة حول التقارير املقدمة من الأحزاب الأع�ضاء
()102
يف اجلبهة الثورية الدميقراطية لل�شعوب االثيوبية و�إلى �أي مدى �أجرت عملية الإ�صالحات اخلا�صة بها .
وي�أتي الت�شكيل الوزاري اجلديد بعد �أ�سابيع من تعهد رئي�س الوزراء هيل ماريام د�سالني ،ب�إجراء مزيد من
الإ�صالحات يف البالد ت�شمل احلوار مع القوى ال�سيا�سية ،وتعزيز م�شاركة املجتمع املدين يف احلياة ال�سيا�سية.
وبذلك تكون احلكومة االثيوبية قد قامت بتعديل وزاري من �أجل الأف�ضل ،وت�ستطيع بذلك قيادة البالد واخلروج
بها من م�ستنقع الفو�ضى واملح�سوبية و�سوء الإدارة بالعمل اجلاد من �أجل املواطن والوطن ال غري.
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التفاعالت الداخلية
وأثرها على توجهات السياسة اإلثيوبية نحو العالم العربي
�إثيوبيا واحدة من دول القرن الأفريقي الكبري املهمة وامل�ؤثرة ،بحكم مميزاتها اجليوبوليتيكية والتاريخية،
والتي جعلتها دائمة احل�ضور يف جمريات الأحداث على اجلناحني الأفريقي والآ�سيوي ،وهي بكل احل�سابات تقيم
عالقات ودور ُا اثيوبي ًا هام ًا يف حميط عربي ،لأن عبقرية املكان فر�ضت �أن يكون اجلوار وخلف اجلوار الإثيوبي
مطوق ًا ب�أغلبية عربية.
وعليه جرت املالحظة �أن �إثيوبيا ت�أثرت كثريا بظروف تفاعالتها وحتوالتها الداخلية والإقليمية ،خا�صة يف العقود
الأخرية من تاريخها احلديث واملعا�صر ،وحتى الراهن ،وهي بالطبع متت بديناميكية تداخالت وامتدادات مع
دول طوقها وما خلف الطوق العربي ،الأمر الذي اوجد حمددات وم�ؤثرات يف طريق العالقات الإثيوبية العربية.
ينظر كثري من املخت�صني يف ال�ش�ؤون الإثيوبية �إلى �أن (العرق) و(الدين) ي�شكالن �أهم حمركات التفاعالت
الداخلية الإثيوبية ،لأن هذين العاملني يت�صالن ويرتبطان ارتباطا ال ينفك بكل حمركات التفاعالت الداخلية
()103
الأخرى ،وهي (ال�سلطة) و(االقت�صاد /التنمية) و(احلروب /النزاعات) وغريها.
وت�أ�سي�سا على ذلك ،جند �أن �إثيوبيا مرت بجملة حتوالت خطرية ومهمة� ،أث��رت يف تفاعالتها ومكوناتها
الداخلية ،وقد بد�أت بانهيار النظام الإمرباطوري لهيال �سيال�سي ،و�صعود النظام الع�سكري املارك�سي ملاجن�ستو
يف 1974م ،ولعل هذا التحول عمل على هدم وتفكيك احد 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
()104
نظام الإقطاع.

يف 1991م دخلت �إثيوبيا حتوال جديدا �أدى �إلى عدة حتوالت ،وهو �سقوط نظام ماجن�ستو و�صعود نظام زيناوي،
وقد كانت اخطر حتوالته ا�ستقالل اريرتيا  ،1993تاركة �إثيوبيا بكل مكوناتها وثقلها الإقليمي دولة حبي�سة وقد
فر�ض هذا الو�ضع التحول ملربع احلرب مرة �أخرى بني الدولتني عام 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 زيناوي على ت�أ�سي�س نظام �سيا�سي هدفه حل م�شكلة التعددية الإثنية والدينية ،فكان
د�ستور 1994م ،و�أول انتخابات برملانية 1995م ،ومن بني �أهم تبعات التحول الدميقراطي ،طبقت �إثيوبيا
ولأول مرة نظام (الفدرالية الإثنية) ،ولعل هذه التحوالت من د�ستور ودميقراطية وفدرالية ،قد ف ّكت ال�سيطرة
(الإثنية) لقومية حمددة ،حيث كانت تاريخيا للقومية الأمهرية ،وكذلك انهاء �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.
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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 زالت جارية على كل ركن من الأركان ال�سابقة ،وهو حتول مرتبط بـ (الدين)
و(ال�سلطة) و(العرق /الإثنية) ،مما ي�ؤكد �أن الداخل الإثيوبي موعود بتحوالت وتفاعالت داخلية �أخرى كبرية
ومهمة ،ت�ؤثر على م�سار �سيا�سته الداخلية واخلارجية ،خا�صة مع دول اجلوار واالقليم وخا�صة املنطقة العربية.
ويبدو �أن �أحداث � 11أيلول 2001م 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 حتدث ملكونات البيئة الإثيوبية الداخلية هي العن�صر والعامل
احلاكم يف حتديد تفاعالتها وتوجهاتها اخلارجية ،مع العوامل الإقليمية املحيطة حولها ،خا�صة ان املالحظة
ت�ؤكد تداخل وتقاطع كافة اخلرائط الإقليمية التي متثل �إثيوبيا جزء ًا منها ،فهي �إن كانت �ضمن خريطة القرن
الأفريقي ،فهي �أي�ضا �ضمن خرائط �شرق �أفريقيا ،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 االثيوبية و�أمنها القومي .

المحركات السياسية الداخلية
جرت املالحظة واملتابعة على �أن الدولة االثيوبية ومنذ �أن ن�ش�أت نواتها الأولى يف مملكة اك�سوم وحتى حال
�صورتها احلالية يف جمهورية �إثيوبيا الدميقراطية الفدرالية ،ظلت تتحكم فيها من املحركات التي ت�شكل �أو�ضاعها
ال�سيا�سية املحلية ،وتعمل كعنا�صر ومركبات ت�صنع معادالت التفاعالت الداخلية االثيوبية ،والتي تعمل بدورها
يف الت�أثري على حمددات وموجهات ال�سيا�سة االثيوبية اخلارجية ،ب�صفة عامة ،ونحو العامل العربي مو�ضع تركيز
هذه الدرا�سة ب�صفة خا�صة ،وعليه رمبا ميكن الإ�شارة �إلى هذه املحركات ال�سيا�سية الداخلية على النحو التايل :

 -1المحرك اإلثني:
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
()106
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 الآقاو م�شارك ًا يف احلكم يف فرتة انتقال
احلكم من اك�سوم �إلى لآ�ستا ،وتلك هي املرة الأولى والأخرية للآقاو للم�شاركة يف حكم �إثيوبيا ،لينتقل كليا بعد
جوالت من ال�صراعات العرقية بني �أقليتي الأمهرة والتقراي والأقاو �إلى قومية االمهرة ،وت�أ�سي�س حكمهم لأول
مرة منفردين ،يف منطقة قندار �شمال بحرية تانا.
مار�ست �أقلية القومية االمهرية �سيطرتها على احلكم و�شرعت يف التو�سع و�ضمت على فرتات تاريخية خمتلفة
�أرا�ضي قوميات واثنيات �أخرى كانت متثل ممالك و دويالت م�ستقلة �أهمها �أرا�ضي القومية الأورومية و�سط
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وجنوب اله�ضبة االثيوبية والقومية االريتريية 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 �أوغادين،
و�أرا�ضي القومية العفارية يف �شمال �شرق �إثيوبيا ،و�أرا�ضي بني �شنقول وقامبيال يف غرب �إثيوبيا يف حدودها مع
ال�سودان.
بهذه اخللفية لعمليات التو�سع وال�ضم التي قامت بها النظم االمهرية التي حكمت �إثيوبيا لأطول فرتة يف
تاريخها ،زادت معدالت ال�صراع الإثني وتوازنات التناف�س وال�صراع العرقي القومي .

 -2المحرك الديني:
ت�أتي �أهمية وخطورة الدين كمحرك فاعل و�أ�سا�سي يف التفاعالت الداخلية واالثيوبية ،انطالقا من ارتباط
تالزم عالقة (الدين بالدولة) و(الدين واملجتمع) يف الداخل الإثيوبي.
ف�إثيوبيا دولة تعددية دينية تتحرك فيها الأديان التقليدية اليهودية وامل�سيحية والإ�سالم بتوازنات وح�سابات
خمتلفة ،بالغة احل�سا�سية والتعقيد ،ولعل هذا الو�ضع التعددي 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.
وت�أ�سي�سا عليه ،ثبت �أن م�س�ألة الدين �أخذت و�ضعها ومكانها كمحرك �أ�سا�سي مع ن�ش�أة نواة الدولة االثيوبية يف
اك�سوم يف القرن الرابع امليالدي ،فمن بني القرن الرابع امليالدي وحتى فواتيح القرن احلادي والع�شرين ت�شكلت
الدولة الإثيوبية وفقا ملحرك الدين يف نظامني:
الأول� :إثيوبيا الدولة الثيولوجية �أو الالهوتية �أو الدينية ،حتى نهاية عهد هيال �سيال�سي  1974وهي التي الزم
الدين فيها ال�سلطة ال�سيا�سية .

رجل دين اثيوبي يعر�ض لكتاب مقد�س يف احدى الكنائ�س

الثاين� :إثيوبيا الدولة العلمانية ،من عهد مانغ�ستو هيال مرييام 1974م وا�ستمرت الى عهد ملي�س زيناوي الآن
2010م وهي �إثيوبيا التي مت فيها ف�صل الدين عن الدولة بن�ص د�ستور مانغ�ستو 1986م ود�ستور حكومة زيناوي
1994م .
والنظام العلماين يف اب�سط �صورة يف �إطار عملية التغيري ال�سيا�سي الذي ت�شهده اثيوبيا يعني تفكيك وخلخلة
و�إبعاد واحد من �أهم ركائز الدولة الإثيوبية وهي الكني�سة الأرثوذوك�سية التي ظلت مالزمة لركيزة امللك �أو
الإمرباطور .
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 -3المحرك االقتصادي:
الدولة الإثيوبية الداخلية دائرة تتقاطع عندها كل جوانب احلياة ،وتقوم عليها عملية ا�ستقرار وبناء الدولة
الإثيوبية.
ون�سبة لأهمية وخطورة االقت�صاد يف ترتيب �ش�ؤون الدولة الإثيوبية ،جاءت عملية التنمية االقت�صادية كواحد
من �أهم �أه��داف ال�سيا�سية الداخلية واخلارجية الإثيوبية ،لإجن��اح اكتمال بناء النظام ال�سيا�سي ،والتحول
الدميقراطي ،وتطبيقات نظام الفدرالية العرقية من �أجل ا�ستقرار �إثيوبيا.
ت�شري امل�ؤ�شرات االقت�صادية �إلى الو�ضع االقت�صادي الإثيوبي ،الن االقت�صاد الإثيوبي يعد من االقت�صادات
الفقرية التي تعتمد اعتمادا كبريا على الزراعة البدائية ،حيث متثل الزراعة حوايل  %60من �إجمايل الناجت
املحلي يف املتو�سط ال�سنوي ،وت�ضم  %80من �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
()107
وقلة التقنيات احلديثة �إ�ضافة �إلى حالة االدارة.
ت�شري امل�ؤ�شرات والإح�صاءات �إلى �أن الناجت املحلي الإجمايل مقوما ب�سعر �صرف الدوالر الر�سمي ي�ساوي
 32.32مليار دوالر ،مبعدل منو �سنوي بلغ  %8.7لنف�س العام 2009م .ميثل قطاع الزراعة فيه حوايل ،%48.8
ال�صناعة � ،%12.9أما اخلدمات فتمثل  .%38.3وت�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 عاجزة ،وهو �سمة معظم الدول النامية ،متثل
ال�صادرات فيه 1.657مليار دوالر� ،أما الواردات فقد بلغت  7.093مليار دوالر� ،أي �أن هناك عجز ًا يقدر بـحوايل
 5.436مليار دوالر ح�سب �إح�صاءات 2009م ,اما االن فقد تغريت املعطيات ب�صورة ايجابية اف�ضل وب�شكل
وا�ضح .
وجند �أن �أهم الدول امل�ستوردة من �إثيوبيا :ال�صني � ،%10.87أملانيا  ،%9.75اململكة العربية ال�سعودية ،%7.39
الواليات املتحدة  ،%7.21هولندا  ،%6.38ال�سويد  ،%5.33ال�سودان  ،%4.35بلغاريا  ،%4وت�أتي بعدها كل
من جيبوتي وايطاليا واليابان بن�سب �ضئيلة ح�سب �إح�صاء 2009م�.أم��ا �أهم امل�صدرين لإثيوبيا فهم :ال�صني
 ،%14.47اململكة العربية ال�سعودية  ،%8.41الهند  ،%7.65الواليات املتحدة الأمريكية . %4.3
وتبدو املالحظة وا�ضحة بقلة وت�أخر الدول العربية يف قائمة الدول امل�ستوردة من اثيوبيا ،الأمر الذي يعك�س
�ضعف وقلة العالقات االقت�صادية التي تبنى عليها بقية العالقات ،خا�صة ال�سيا�سية.
وعموما ،جاءت امل�ؤ�شرات االقت�صادية العامة لالقت�صاد الإثيوبي بح�سب تقديرات 2009م ،فقالت �إن اال�ستثمار
يف �إثيوبيا  %23من �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل ،ويتمتع االقت�صاد الإثيوبي بو�ضع جيد من حيث م�ؤ�شرات
جذب الأعمال مقارنة بو�صيفاته من االقت�صادات املجاورة� .إ�ضافة �إلى توقع وجود عدد من املعادن مثل الذهب
والف�ضة والبرتول واليورانيوم ،يوجد م�ستثمرون عرب يف كافة القطاعات االقت�صادية يف اثيوبيا يف املجاالت
الفندقية والعقارات وال�صناعات الغذائية� ،إ�ضافة �إلى التعدين ،مثل جمموعة �شركات حممد العمودي التي تعمل
يف منجم يقدر مبليار دوالر وهو م�ستثمر �سعودي يحمل اجلن�سية االثيوبية ويعد اغنى رجل يف القرن الأفريقي
من حيث انه مواطن.
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 -4محرك الحروب والنزاعات الداخلية واإلقليمية:
جاء االعتبار والنظر �إلى احلروب والنزاعات على �أنها احد املحركات الأ�صيلة واملهمة واخلطرية ،والتي تعمل
بطريقة متداخلة ومت�شابكة مع املحركات الداخلية الأخرى ،يف ت�شكيل كل التفاعالت الإثيوبية الداخلية من
منطلق ت�أ�صلها وجتذرها وحلقيتها يف �صلب الدولة الإثيوبية ،فمن حيث �أنها مت�أ�صلة يف جذر الدولة الإثيوبية،
ف�إن ذلك �إ�شارة وت�أكيد على عمق النحت للنزاعات العرقية يف اجتاه م�ستوى ر�أ�سي �إلى �أق�صى ما ميكن ،فهذه
حقيقة مثبتة ب�أن �إثيوبيا دولة نزاعات عرقية ن�ش�أت وولدت بها منذ قيام �إثيوبيا االك�سومية.
ويف م�ستوى �آخر ،تتجاذب �إثيوبيا حمرك النزاعات الإقليمية املت�أ�صلة واحللقية فنزاعها يف �إقليم �أوغادين
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 االريرتي اجليبوتي ،ويف حلقة خمتلفة مع النزاع الإثيوبي
ال�سوداين ،وهذا الأخري متحلق ومتداخل مع النزاع ال�سوداين امل�صري والنزاع الإثيوبي امل�صري .
ولعل هذا العر�ض ل�صورة اخلريطة النزاعية الإقليمية ي�ؤكد مدى حلقيتها االقرتانية املتداخلة ويف ذات الوقت
�أنها مت�أ�صلة وجمذرة ب�صورة ر�أ�سية يف �أعماق الروابط التاريخية لهذه النزاعات ،فهي متجذرة وحلقية متمددة .
فاملحرك النزاعي يف �إثيوبيا بدوائره املتقاطعة الداخلية واخلارجية ي�شكل مع بقية املحركات الأخرى العرقية
والدينية واملمار�سة الدميقراطية وتطبيق الفيدرالية �إحدى 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.

سياسة إثيوبيا الخارجية تجاه الدول العربية
مل 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 واحدة منها وهي  :دول منطقة القرن االفريقي ،ومنطقة
ال�شرق الأو�سط ،الدول االفريقية الأخرى� ،أوروبا ،و�أمريكا و�آ�سيا واملنظمات الدولية.
ظهر من خالل مدونة �أو �صحيفة العالقات اخلارجية ان �إثيوبيا تنظر وتتعامل مع العامل العربي من خالل
موقع �أي دولة عربية يف �إطار �سبع مناطق حددتها لتوجيه وتركيز �سيا�ستها اخلارجية ،وقد جاء توزيعها كما يلي:
�أوال :تتعامل �إثيوبيا مع ال�سودان وجيبوتي وال�صومال يف �إطار منظومة دول القرن االفريقي.
ثاني ًا :جاء ت�صنيفها ونظرتها املف�صلة يف �صحيفة العالقات اخلارجية لكل من م�صر ودول اخلليج العربي
و�شمال افريقيا يف �إطار منظومة ال�شرق الأو�سط.
ثالث ًا :جاءت نظرتها لبقية الدول العربية الأخرى من غري تف�صيل يف �إطار النظر الكلي �إلى افريقيا 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 الدول العربية
التي حظيت بنظرة تف�صيلية ومب�سمى الدولة نف�سها هي :ال�صومال ،ال�سودان ،جيبوتي ،م�صر ،بينما جاء تناولها
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لبقية الدول العربية الأخرى ب�صورة جمملة.
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 -1محددات سياسة إثيوبيا الخارجية نحو العالم 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:
�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 على 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
ثالث 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  -حمددات 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 افريقيا 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 والصعوبات التي تواجه سياسة إثيوبيا الخارجية نحو العالم 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 �إلى 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 على
امل�ستوى الر�سمي ،هذا الو�ضع خلق لإثيوبيا جملة من التعقيدات يف ر�سم �سيا�ستها اخلارجية جتاه الدول العربية
يف داخل قرن افريقيا 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 ان�شاء العالقات ،كما تنظر الى حتدي
ا�ستكمال التحول الدميقراطي والتجربة الفدرالية الإثنية يف ظل وجود تباين يف النظم للدول العربية .
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الظهور اإلثيوبي في جنوب الشرق األوسط
تدور حركة ال�سيا�سة اخلارجية الإثيوبية ،الفاعل اجلنوبي يف �إقليم ال�شرق الأو�سط ،عرب عدد من دوائر احلركة،
لعل �أهمها على الإطالق دائرة القرن االفريقي ،باعتبارها الدائرة وثيقة ال�صلة بالأمن القومي الإثيوبي ،وكذا
الرتباطها املبا�شر بالدور الإقليمي القائد الذي تطمح �إثيوبيا �إلى القيام به .و�إلى جانب هذه الدائرة ،توجد دوائر
�أخرى هي :حو�ض النيل ،والبحريات العظمى ،والتجمعات الإقليمية االفريقية ،وال�شرق الأو�سط.
بالن�سبة ملحددات ال�سيا�سة اخلارجية الإثيوبية ،فهي تنق�سم �إلى حمددات داخلية و�أخرى خارجية .املحددات
الداخلية ي�أتي يف مقدمتها :الو�ضع اجليوبوليتيكي ،واملواريث التاريخية والدينية ،والتعددية الإثنية ،والقدرات
االقت�صادية والع�سكرية.
فيما يتعلق بالو�ضع اجليوبوليتيكي ،ف�إثيوبيا «دولة حبي�سة» ،با�ستثناء فرتة �ضمها الريرتيا (.)1993-1952
كما �أنها ترتفع عن �سطح البحر ،بينما جتاورها مناطق منخف�ضة ن�سبيا .وهي �أي�ضا ت�شرتك يف حدود يبلغ طولها
( 5328كم) مع �ست دول عربية وافريقية ،وقد �أ�سهمت هذه العوامل يف �إحداث ت�أثريات ملحة على ال�سيا�سة يف
�إثيوبيا ،و�صبغ العالقات الإثيوبية مع دول اجلوار ب�صبغة خا�صة.
�أما املواريث التاريخية والدينية ،فتتمثل يف ال�صالت القدمية بني احلب�شة «اال�سم القدمي �إثيوبيا» والقبائل

التي كانت تقطن اجلزيرة العربية ،وامتداد الت�أثري امل�سيحي والإ�سالمي �إلى �إثيوبيا عرب �ساحل البحر الأحمر.
فامل�سيحية انطلقت من ال�شرق الأو�سط �إلى �إثيوبيا ،ليعتنق الإثيوبيون امل�سيحية ،قبل كثري من �شعوب العامل.
وملدة تزيد على  1600عام ،كان بطاركة الكني�سة الأرثوذك�سية ي�أتون من م�صر �إلى �إثيوبيا .والإ�سالم �أي�ضا،
وجد املالذ الآمن يف �إثيوبيا ،يف الوقت الذي كان يحارب فيه يف اجلزيرة العربية .لكن بالرغم من �أن امل�سيحية
والإ�سالم �أ�صبحا جزءا ال يتجز�أ من ثقافة وقيم وح�ضارة ال�شعب الإثيوبي.
�أما عن التعددية الإثنية ،فيت�سم املجتمع الإثيوبي بالتنوع الإثني واللغوي والثقايف ،حيث ي�ضم نحو  85جماعة
�إثنية� ،أكربها عددا جماعة الأورومو ( )%40من ال�سكان ،و جماعة الأمهرة ( ،)%25كما توجد جماعات �أخرى
مثل التجراي ( ،)%7وال�صوماليني ( ،)%6والعفر ( .)%4كما يدين �سكان �إثيوبيا بديانات عديدة� ،أهمها:
الإ�سالم ( ،)%35وامل�سيحية ( ،)%55والديانات التقليدية ( .)%8والأمهرية هي اللغة الر�سمية للدولة �إلى جانب
لغات عديدة �أخرى.
والد�ستور الإثيوبي ي�سمح للجماعات القومية باحلق يف تقرير امل�صري ،وهذا �أدى �إلى تنامي املطالب اجلماعية.
وبالن�سبة للقدرات االقت�صادية ،ف�إن �إثيوبيا دولة زراعية ،حيث ي�سهم الإنتاج الزراعي فيها بنحو  %45من
الناحت املحلي الإجمايل ،وت�ستوعب نحو  %85من الأيدي العاملة .ويعتمد دخلها القومي بالأ�سا�س على ت�صدير
حم�صول النب .
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اجلي�ش االثيوبي من اقوى اجليو�ش االفريقية

وبالن�سبة للقدرات الع�سكرية ،ف�إثيوبيا �أكرب قوة ع�سكرية يف القرن االفريقي ،من حيث حجم القوات امل�سلحة،
وكذا من حيث الإنفاق الدفاعي ( %1.2من الناجت املحلي الإجمايل عام  ،)2009يليها يف ذلك ال�سودان ،الأمر
الذي يعطي �أدي�س �أبابا نوعا من التفوق الع�سكري الن�سبي ،مقارنة مبحيطها الإقليمي املبا�شر.
وبخ�صو�ص املحددات اخلارجية ،ف�أهمها املتغريات الراهنة على امل�ستويني الدويل والإقليمي .فعلى امل�ستوي
الدويل يف هذا املجال حت�ضر اثيوبيا كقوة حليفة ملواجة االرهاب والق�ضاء على ب�ؤر التهديد الآنية وامل�ستقبلية
مل�صاحلها ،مبا يقت�ضيه ذلك من �إعادة ترتيب الأو�ضاع يف القرن االفريقي وال�شرق الأو�سط.
�أما املتغريات الإقليمية ،ف�أهمها حالة الفو�ضي املتنامية يف ال�صومال ،وتزايد االطماع الإريرتية يف القيام بدور
�إقليمي مناف�س ،والتطورات الدراماتيكية يف ال�سودان� ،إثر انف�صال اجلنوب يف يناير  ،2011وت�صاعد ال�صراع
يف دارفور منذ عام  ،2003وت�صاعد امل�شكلة املائية يف حو�ض نهر النيل ،والثورات واالحتجاجات التي باتت متوج
بها املنطقة العربية.
يف ظل هذه املتغريات ،حتر�ص �إثيوبيا على �إبراز دورها كقوة �إقليمية قادرة على امل�شاركة ولعب دور مميز ي�ضع
يف اعتباره م�صالح اثيوبيا الوطنية واالقليمية .

انطالقا من هذه املحددات ،حتر�ص �إثيوبيا على �ضمان وتعظيم م�صاحلها الوطنية ،التي ي�أتي يف مقدمتها:
احلفاظ على وحدتها و�سالمتها الإقليمية ،وت�أمني منفذ مبا�شر على البحر الأحمر ،واال�ستفادة من املوارد املائية
املتاحة لديها ،و�إ�صالح او�ضاعها االقت�صادية ،وتدعيم دورها كقوة �إقليمية ،مبا يتنا�سب مع مرياثها التاريخي
واحل�ضاري.
تتقاطع وجهات النظر الإثيوبية �أي�ضا مع م�صر ب�ش�أن امل�شروعات املائية ذات الأولوية ،حيث تعطي �إثيوبيا الأولوية
ل�صالح ثالثة �أن��واع من امل�شروعات هي م�شروعات :توليد الطاقة الكهربائية ،ونقل املياه �إلى املناطق القاحلة،
وا�ست�صالح الأرا�ضي والتحول �إلى الزراعة املروية .وهو ما يختلف بالطبع عن الأولويات امل�صرية.
ورغم حر�ص اثيوبيا على عالقات مميزة مع م�صر فان التوتر مل تخف حدته �إال بعد قيام الثورة امل�صرية يف
 25كانون الثاين  ،2011وما �أعقب ذلك من زيارات �شعبية ور�سمية م�صرية لأدي�س بابا ،حيث تعهد رئي�س الوزراء
الإثيوبي بعدم الت�صديق على اتفاق عنتيبي �إال بعد ا�ستقرار الأو�ضاع يف م�صر بعد الثورة .وبالرغم من �أن هذا
التعهد ال يلزم �إثيوبيا قانونا ،ف�إنه بادرة ينبغي ا�ستثمارها ،من �أجل ت�صحيح م�سار العالقات ال�سيا�سية واملائية مع
�إثيوبيا.
�أما عن الدور الإثيوبي يف حماربة الإرهاب ،فقد حر�صت �إثيوبيا على ا�ستثمار هذه الق�ضية يف دعم م�صاحلها
الوطنية �إزاء كل من ال�صومال واريرتيا ،وكذا تقدمي نف�سها كحليف �إقليمي قادر على خدمة الأهداف يف هذا ال�صدد.
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انف�صال جنوب ال�سودان عن �شماله

وبالن�سبة لق�ضية انف�صال جنوب ال�سودان ،فقد اتخذت �أدي�س �أبابا موقفا متوازنا من �شمال وجنوب ال�سودان،
ف�أكدت حر�صها على ا�ستقرار ال�سودان ككل ،مع تقديرها الكامل خليار االنف�صال الذي اختاره �أبناء اجلنوب.
ويعود تف�سري هذا املوقف �إل��ى �أن �إثيوبيا دول��ة املقر لالحتاد االفريقي ،ومن ثم فهي ال تريد اال�صطدام
باخلرطوم� ،أو باحلركة ال�شعبية .كما �أنها ترتبط بعالقات وم�صالح متميزة مع كال الطرفني ،فهي حت�صل على
النفط ال�سوداين مبزايا تف�ضيلية ،وت�ستورد احتياجاتها من الب�ضائع وال�سلع عرب ميناء بورت�سودان .وترتبط مع
ال�سودان يف م�شروعات للربط الكهربائي ،و�شبكات الطرق .ف�ضال عن �أن ال�سودان ي�ؤوي على �أر�ضه �أعدادا كبرية
من الالجئني الإثيوبيني.
وفيما يخت�ص باملوقف الإثيوبي من الثورات واالحتجاجات يف العامل العربي� ،أكد الزعيم الراحل ملي�س زيناوي
يف مرات عديدة احرتامه حقوق ال�شعوب يف تقرير م�صريها ،واختيار نظم احلكم فيها .لكنه كان �أكرث تفاعال
مع الثورة امل�صرية ،ف�أعلن تقديره للثوار امل�صريني ،معربا عن �أمله يف �أن ت�سهم الثورة يف تقدم العالقات بني
بالده وم�صر ،م�ؤكدا يف الوقت ذاته �أن �إثيوبيا مل تكن لديها م�شكلة مع ال�شعب امل�صري ،و�إمنا كانت لديها م�شكلة
مع الرئي�س امل�صري ال�سابق حممد مر�سي ،الذي يرى زيناوي �أن �سيا�ساته �أ�سهمت يف �إيجاد �أجواء من التوتر يف
�إقليم حو�ض النيل.

ويف جمال الق�ضية الفل�سطينية تتبنى �إثيوبيا �سيا�سة ر�سمية معلنة ،ترى �أهمية اتباع �سيا�سة متوازنة بني العرب
و�إ�سرائيل ،بعيدة عن تقلبات العالقات بني اجلانبني ،و�ضرورة احرتام حق ال�شعب الفل�سطيني يف تقرير م�صريه،
عرب ت�سوية �سلمية تفاو�ضية لل�صراع.
�أما عن التعاون الإثيوبي مع القوى الإقليمية يف ال�شرق الأو�سط ،ف�إنه يحتل �أهمية حمورية يف ال�سيا�سة اخلارجية
الإثيوبية ،خا�صة مع �إ�سرائيل وتركيا و�إيران ،ودول اجلزيرة العربية.
�أما تركيا ،فينظر �صناع ال�سيا�سة الإثيوبية �إليها ك�سوق وا�سعة وقريبة ،وكدولة قطعت �شوطا مهما على طريق
نبذ التطرف الديني ،والإ�صالح ال�سيا�سي ،والتطور الدميقراطي ،و�أنها ال ت�شكل تهديدا �آنيا �أو م�ستقبليا للأمن
القومي الإثيوبي .وبالتايل ،ي�صبح توثيق العالقات معها �أمرا حيويا من �أجل تدعيم وتعظيم امل�صالح االقت�صادية
الإثيوبية ،خا�صة يف جماالت التجارة اخلارجية ،واال�ستثمارات ،وامل�ساعدات التقنية ،وامل�شروعات املائية ،حيث
ت�شرتك الدولتان يف الإميان مببد�أ اال�ستخدام العادل واملن�صف للمياه.
وعلى ذلك� ،أعادت �إثيوبيا افتتاح �سفارتها يف �أنقرة يف عام  ،2006بعد �أن كانت قد �أغلقت يف عام ،1976
لأ�سباب مالية .كما تبنت �إثيوبيا �سيا�سة من �ش�أنها جذب اال�ستثمارات الرتكية �إلى ال�سوق الإثيوبية ،وتقوية
الروابط بني م�ؤ�س�سات الأعمال يف البلدين ،وتطوير املنتجات الإثيوبية لت�صبح قادرة على دخول ال�سوق الرتكية،
والق�ضاء على �أي معوقات حتول دون تنمية العالقات ال�سيا�سية واالقت�صادية بني اجلانبني.
وينطبق الأمر ذاته على �إيران ،التي تنظر �إليها �إثيوبيا كدولة ذات عالقات قدمية معها ،وك�شريك اقت�صادي
حمتمل .كما ترى �إثيوبيا �أن �إيران ال متثل خطرا على �أمنها القومي ،با�ستثناء بع�ض امل�شكالت التي ميكن �أن
تنجم عن الدعم الإيراين لبع�ض اجلماعات الإ�سالمية التي ت�صنفها �إثيوبيا متطرفة.
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الرئي�س حممود عبا�س مع ميل�س زيناوي

وقد تطورت العالقات بني الطرفني يف الوقت الراهن ،وانعك�س ذلك يف توافق �سيا�ساتهما (الر�سمية) يف
كثري من الق�ضايا الدولية ،ويف مقدمتها الق�ضية الفل�سطينية ،وق�ضية الربنامج النووي الإيراين ،كما منا حجم
التجارة الثنائية بينهما من  19مليون دوالر عام � 2004إلى  35مليون ًا عام  ،2007ف�ضال عن الزيارات املتبادلة
بني م�س�ؤويل الدولتني ،ومنها لقاء وزير اخلارجية الإيراين بامل�س�ؤولني الإثيوبيني ،لدى زيارته �أدي�س �أبابا حل�ضور
القمة الثانية ع�شرة لالحتاد االفريقي يف كانون الثاين .2009
�أما دول اجلزيرة العربية ،فتنظر �إليها �إثيوبيا باعتبارها فر�صة �سانحة ينبغي ا�ستثمارها ،كم�صدر للنفط،
و�سوق رائجة �أمام منتجاتها الزراعية ،وم�صدر مهم لال�ستثمارات الأجنبية ،ال �سيما يف قطاعي الزراعة والري،
وك�شريك مهم يف حتقيق الأمن وال�سلم يف �إقليمي القرن االفريقي وال�شرق الأو�سط ،خا�صة مع اململكة العربية
ال�سعودية وزيارة م�ست�شار خادم احلرمني ال�شريفني ادي�س ابابا وموقع �سد النه�ضة .
وتتمتع �أدي�س �أبابا بعالقات وطيدة مع اليمن ،وترى �أنها �أكرث دول اجلزيرة العربية �إيجابية �إزاء الق�ضايا
الإثيوبية .فيما حتتل ال�سعودية املركز الأول بني دول ال�شرق الأو�سط ك�شريك جتاري بالن�سبة لل�صادرات والواردات
الإثيوبية .بيد �أن انخراط دول اخلليج العربي يف اال�ستثمار يف امل�شروعات الزراعية الإثيوبية �أدى �إلى انفراج
ملحوظ يف العالقات بني اجلانبني.
�إن امل�صلحة الوطنية الإثيوبية كانت العامل احلا�سم امل�ؤثر يف �سيا�ستها اخلارجية يف �إقليم ال�شرق الأو�سط،
و�أن الرغبة يف القيام بدور �إقليمي فاعل ،ومواجهة الأزمات االقت�صادية الداخلية ،كانت العامل الأهم يف هذا
ال�صدد ،و�أن ال�سيا�سة الر�سمية املعلنة كانت تختلف كثريا عن املواقف الفعلية ،حتت �إحلاح امل�صلحة الوطنية.

سياسة إثيوبيا تجاه جيبوتي
تنظر �إثيوبيا يف �صحيفة عالقاتها اخلارجية �إلى جيبوتي على �أن العالقة بينهما قامت على �ضرورات احتياج
تاريخي لبع�ضهما� ،أدى �إلى 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 334كلم تقريبا ،وهي ن�شطة بتداخل عرقي
وثقايف لعدد من املجموعات �أهمها القومية العفارية ( ،)Afarهذا الو�ضع خلق م�صري ًا م�شرتك ًا فر�ضته طبيعة
مقومات وظروف الدولتني.
ت�شري �صحيفة العالقات الإثيوبية �إلى وجود بع�ض امل�شكالت التي تهدد العالقات بني البلدين ،وم�سبباتها
موجودة يف كل منها ،و�أولها �أن القاعدة ال�شعبية يف البلدين مل تهيئ وت�ؤ�س�س بقوة لتقبل وبناء العالقة ،لوجود
اعتقادات خا�صة من اجليبوتيني بعدم الإفادة من �إثيوبيا خا�صة يف ظل وجود نزاعات �شعب املثلث العفري يف كل
من �إثيوبيا وجيبوتي واريرتيا ،وعليه ترى �أن امل�صالح والفوائد رمبا تكون من دول الإقليم� ،أو جهات دولية �أخرى،
وترى �إثيوبيا �أن هذه امل�شكلة بدرجة ما منبثقة منها.
ومن امل�شكالت التي ت�ؤرق �إثيوبيا يف عالقاتها مع جيبوتي ،م�س�ألة تدخل القوى الإقليمية والدولية يف ا�ستخدامات
امليناء لأغرا�ض اقت�صادية وع�سكرية ،وهو يف احل�سابات الإثيوبية ي�ؤثر ت�أثريا مبا�شرا على 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 ،العتقاد �إثيوبيا �أنه يف حالة �سوء امل�شكالت ال�سيا�سية واالقت�صادية يف
جيبوتي ،حتل بعالقات وا�ستخدامات �إثيوبيا للميناء.
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وقد 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 موثوقة ،واالطمئنان على دميومة ا�ستخدام طويلة الأمد ،مع اعتبارات اجر
معقول ،ويف ذات اللحظة الإبقاء واالحتفاظ بفر�ص خيارات ا�ستخدام موانىء �أخرى� ،شريطة �أن تكون جيبوتي
امليناء الأ�سا�سي لإثيوبيا ،وهذا يوفر عقد ًا طوي ًال مع ال�ضمانات ،وكل ذلك ي�ؤكد حر�ص ال�سيا�سة الإثيوبية
علىم�س�ألة التنمية واالنفتاح اخلارجي ،وخوفها من انهيار االتفاق لأنه �سي�ؤدي �إيل توترات وخلق عالقات �سالبة
بني الدولتني .من جهة �أخرى ترى �أن جيبوتي ميكن �أن حتقق منفعة عادلة ت�ؤدي �إلى ت�أمني دميومة امل�صالح بني
البلدين ،و�إزالة املخاوف والتوترات التي تن�ش�أ بينهما من حني لآخر.
وترى �أن اال�ستخدام الأق�صى والأمثل مليناء جيبوتي ،وقوة الروابط التجارية بني البلدين ،يتطلبان 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 .وعلى 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 ،الأول :التوترات والنزاعات
املتداخلة بني دول القرن الأفريقي والتي ترتتب عليها مواقف احيانا تكون متباينة فت�ضعف العالقات.
الثاين :تذهب �إثيوبيا �إلى �أن جيبوتي ميكنها حتديد مالمح اقت�صادها وفقا لعالقتها معها ،واجتاه 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.
عموما ،تخطط �إثيوبيا �إيل ت�أ�سي�س عالقة اقت�صادية �شاملة بني البلدين ،وبعمل كل الإحاطات حلماية هذه

العالقة ،وترى �أن القرن الأفريقي ميكن �أن ينتقل من حالة اال�ضطراب بواحد من مناذج التعاون والتنمية كالتي
بني �إثيوبيا وجيبوتي ،وتخطط لأن تتبعها حلقة �أخرى بدخول ال�سودان ،وت�سعى بهذا التجمع لت�أ�سي�س رابطة
اقت�صادية متعددة الأغرا�ض ،وميكنها �أن تتمدد يف عدد من الدول ،والإيقاد ( )IGADميكن �أن تلعب دور ًا فعا ًال
يف هذا ال�ش�أن يف �إطار منظومة دول قرن �أفريقيا ،وت�ؤكد �إثيوبيا �أنها ما�ضية الآن يف هذه ال�سيا�سة ،بادية ومعولة
على هذه الدول الثالث ،لأنها منا�سبة وجاهزة لالنطالق .

العالقات اإلثيوبية السعودية
يعود تاريخ العالقات ال�سيا�سية بني ال�سعودية و�إثيوبيا �إلى عام 1948م عندما �أقيمت العالقات الدبلوما�سية
بينهما على م�ستوى القائم بالأعمال ،ثم مت رفع درجة التمثيل الدبلوما�سي بينهما �إلى درجة �سفري بتاريخ
 14ت�شرين الأول  1994وظلت البعثتان الدبلوما�سيتان للبلدين ت�شكالن همزة و�صل لتن�سيق ال�سيا�سات فيما
بينهما ،خا�صة ما يتعلق بالق�ضايا الثنائية والق�ضايا الإقليمية والدولية ذات االهتمام امل�شرتك ح�سب ما تتطلبه
ال�ضرورة ,ومبا �أن البلدين �شاركا معا يف ت�أ�سي�س الأمم املتحدة ف�إنهما قد ظال ملتزمني باملبادئ الأ�سا�سية
املن�صو�ص عليها يف ميثاق هذه املنظمة ,والبلدان ينتميان �إلى جمموعة دول عدم االنحياز التي كانا من بني
الأع�ضاء امل�ؤ�س�سني لها.
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العالقات االقتصادية بين البلدين
والبلدان موقعان على اتفاقية التعاون يف املجاالت االقت�صادية والتجارية واال�ستثمارية والفنية والثقافية
وال�شباب والريا�ضة التي مت التوقيع عليها بتاريخ 1423/8/1هـ املوافق 2002/10/7م .
وانطالقا من ذلك ف�إن الدورة الثالثة لهذه اللجنة امل�شرتكة عقدت يف ادي�س ابابا يف  16كانون الثاين 2012م،
ومت التو�صل الى اتفاقية اطارية للتعاون يف املجاالت الزراعية والرثوة احليوانية وال�سمكية.

الميزان التجاري بين إثيوبيا والسعودية
تعذر احل�صول على �إح�صاءات دقيقة عن التبادل التجارى بني البلدين الذي يقوم به يف الغالب �أفراد من
البلدين ،وقد اعلن عن و�صول امليزان التجاري بني البلدين الى ملياري ريال ،وو�صفت العالقات الر�سمية بني
البلدين ب�أنها متينة وانها ت�شهد تطورا ملحوظا ،وقال نائب رئي�س الوزراء دي�سالني (�سعينا لتمتني العالقات
على ال�صعيد ال�شعبي ات�ساقا مع ال�صعيد الر�سمي وتن�شيط التبادل يف اجلانب االقت�صادي ،حيث تعد ال�سعودية
ال�شريك التجاري الأول لإثيوبيا التي ت�شهد منوا ّ
مطرد ًا يف اقت�صادها ا�سوة بال�صني والهند وتركيا) .ودعا نائب
رئي�س الوزراء اململكة الى رفع ميزانها التجاري مع �إثيوبيا ،كونها ال�شريك التجاري الأهم لإثيوبيا.
ومت من خالل هذه اللقاءات بحث عدد من الق�ضايا ذات االهتمام امل�شرتك ،و�أعلن �أن ال�سعودية طلبت
ا�ستقدام � 30ألف عامل اثيوبي للعمل يف خمتلف التخ�ص�صات يف اململكة مثل العامالت املنزليات ويف جمال
التقنية وغريها ،وقال (�سعدنا بهذا الطلب الذي ميكن تنفيذه خالل عام واحد ،ونعمل على تدريب العمالة عرب
كثري من املعاهد املتخ�ص�صة يف هذا الأمر) ,وهناك اتفاقية بني غرفتي ادي�س ابابا وجازان التجاريتني .

�شرح �صورة الرئي�س االثيوبي مريام دي�سالني مع امللك �سلمان

وكان وفد من الوكالة الإثيوبية للرتويج للتجارة اخلارجية قام بزيارة اململكة بهدف تو�سيع فر�ص الت�سويق
وتعزيز العالقات االقت�صادية والتجارية بني البلدين .
ويف هذا الإطار ،ف�إن اململكة قد �شاركت يف املنتدى الإقت�صادي العاملي الثاين والع�شرين الفريقيا الذي افتتح
يف ادي�س ابابا يف � 9أيار 2012م ،بح�ضور اكرث من  700م�شارك ينتمون الى  70بلدا ,لت�شجيع رجال الأعمال
ال�سعوديني على اال�ستثمار يف م�شروعات زراعية يف اخلارج ل�ضمان الأمن الغذائي .ويف هذا ال�صدد قال الوزير
�إن (�شركة �سعودي ا�ستار للتجارة الزراعية) تن�شط حاليا يف القطاع الزراعي يف اثيوبيا ،كما اعلن �أن القادة
الأفارقة قد تو�صلوا الى قناعة ب�أن القطاع الزراعي يلعب دورا حا�سما يف التنمية الزراعية للقارة ،وقال ان بالده
ت�شاطر ه�ؤالء القادة يف هذا الر�أي و�أنها �ستوا�صل �شراكتها مع اثيوبيا والأقطار االفريقية بالعمل يف هذا القطاع
ب�صورة �أقوى .
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تكرمي رجل االعمال ال�سعودي االثيوبي حممد العامودي من امللك ال�سعودي

تقدير إثيوبي لالستثمارات السعودية

حتظى اال�ستثمارات ال�سعودية يف اثيوبيا ويف مقدمتها ا�ستثمارات رجل الأعمال ال�سعودي ال�شيخ حممد ح�سني
العمودي بتقدير كبري من قبل الإثيوبيني على امل�ستويني احلكومي وال�شعبي ،بو�صفها اكرب ا�ستثمارات اجنبية
مبا�شرة ،تلعب دورا رائدا يف اجلهود الإمنائية والعمرانية للبالد.
وينظر الإثيوبيون الى م�ساهمات اململكة فى م�شروعات التنمية االقت�صادية يف اثيوبيا عرب امل�ستثمرين
ال�سعوديني والى انخراطها يف تنمية البنية التحتية عامال م�شجعا ي�ساعد يف حتقيق اهداف اخلطة الإمنائية
والتحولية اخلما�سية التى �شرعت فيها اثيوبيا لتوها  .وكما عك�سته ن�شرة اخلارجية (كانون الأول  )2010ف�إن
الإثيوبيني يقدرون عاليا دور اململكة يف م�ساعدة بالدهم يف احل�صول على دعم �إمنائي من منظمات متعددة
الأطراف كال�صندوق الكويتي و«�أوبك» والبنك العربي للتنمية االقت�صادية (باديا) .

دي�سالني يف ال�سعودية والى جواره ويل العهد حممد بن نايف

وقد وقعت اثيوبيا على اتفاقيات مع م�ؤ�س�سات مالية عربية لتمويل م�شاريع للطاقة� ،صادق عليها الربملان
الإثيوبي يف كانون الثاين 2011م .وعلى الرغم من ان حجم هذه املبالغ مل يك�شف النقاب عنه ف�إن االتفاقيات
و�صفت ب�أنها مميزة �سواء يف طريقة �سدادها او فرتات �سماحها او �أرباحها ال�سنوية ،و�أنها تعترب مثالية وتفتح
الأبواب على م�صراعيها للتعاون العربي الإثيوبي ،خا�صة يف حتقيق اخلطة الإمنائية والتحولية اخلما�سية التى
تعمل اثيوبيا على تنفيذها بهدف حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية اجلديدة ،وقد �صادق جمل�س النواب الإثيوبي
على هذه االتفاقيات بهدف متويل برامج تو�سيع وحت�سني التغطية الكهربائية يف املناطق الريفية ،خا�صة يف
منطقتي جيجيجا عا�صمة الإقليم ال�صومايل الإثيوبي وبلدة دجاهبور بنف�س الإقليم.
ويف هذا ال�صدد اعلن رئي�س اللجنة الدائمة للموازنة واملالية و�ش�ؤون حماية الرثوات الطبيعية والبيئة باملجل�س
�أن املجل�س �صادق على اتفاقية قر�ض وقعتها احلكومة مع ال�صندوق ال�سعودي للتنمية لتمويل مثل هذا الربنامج
تن�ص على فرتة �سماح امدها � 6أعوام وان يتم ت�سديد القر�ض خالل فرتة متتد �إلى  24عاما بربح �سنوي مقداره
 .%1وباملثل وافق املجل�س على اتفاقية قر�ض �أخرى وقعتها احلكومة مع البنك العربي تن�ص على ان يتم �سداد
القر�ض خالل  20عاما بعد فرتة �سماح امدها  10اعوام وبربح �سنوي مقداره  ،%1كما �صادق على اتفاقية قر�ض
ثالثة وقعتها احلكومة مع �صندوق �أوبيك للتنمية تن�ص على دفع القر�ض خالل  20عاما بعد فرتة �سماح امدها 5
اعوام وبربح قدره � %1سنويا ونفقات خدمة ت�صل �إلى . %1
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مداوالت حول العمالة اإلثيوبية في السعودية
تت�ألف العمالة الإثيوبية يف اململكة من الآالف من العمال والعامالت يف خمتلف املهن والتخ�ص�صات ،ويف
مقدمتها العمالة املنزلية ،بحيث ا�صبحت ت�شكل عن�صرا مهم ًا يف العالقات بني البلدان يعمل البلدان على و�ضع
اطر لها بهدف تنظيمها واعدادها للمهام التي �ستناط بها يف اململكة مع �ضمان حماية حقوقهاو�سالمتها وامنها.

تقييم عام لعالقات البلدين
فى �ضوء ما تقدم ،جند ان اثيوبيا حتتل مكانة مرموقة يف املنطقة لعوامل من بينها :
 �إنها ثالث اكرب دولة يف افريقيا جنوب ال�صحراء من حيث امل�ساحة وال�سكان والأهمية االقت�صادية بعد جنوبافريقيا ونيجرييا.
 موقعها املركزي بالن�سبة لدول القرن االفريقي باعتبارها قوة ع�سكرية كبرية متتلك اقوى جي�ش يف املنطقة. ع�ضويتها يف منتدى �صنعاء للتعاون الذي ي�ضم الى جانبها كال من اليمن وال�سودان وال�صومال وجيبوتيم�شكال تكتال امنيا وع�سكريا واقت�صاديا و�سيا�سيا مهم ًا.
 وجود ن�سبة كبرية من امل�سلمني الإثيوبيني تتجاوز  %33طبقا للإح�صاء احلكومي الر�سمي فى عام .2007 ا�ست�ضافتها مقر االحتاد االفريقي الذي تن�ضوي حتت لوائه  25دولة ومقر اللجنة االقت�صادية االفريقيةالتابعة للأمم املتحدة وعدد من فروع ومكاتب املنظمات الدولية والإقليمية واملنظمات غري احلكومية.
 كونها دولة ذات اهمية للدول الكربى مثل الواليات املتحدة،خا�صة بعد احداث � 11أيلول ،وتتعاون معها يفم�سائل مكاقحة الإرهاب .

لذا ،ويف �ضوء ما تقدم ،ف�إن اململكة تعمل على تعزيز العالقات مع اثيوبيا بت�شجيع امل�ستثمرين ال�سعوديني على
اال�ستثمار يف اثيوبيا باال�ستفادة من الفر�ص اال�ستثمارية العديدة املتاحة ،ومن اجل تبادل الزيارات وامل�شاورات
بني كبار امل�س�ؤولني والت�شجيع على التوقيع على مزيد من االتفاقيات التعاونية يف املجاالت االقت�صادبة والتجارية
حتى يتمكنا من حتقيق املزيد من التقارب والتفاهم مبا يخدم امل�صالح العليا لل�شعبني واحلكومتني مع العمل على
حتقيق ال�سالم و�ضمان الأمن والرفاهية ل�شعبي البلدين ول�شعوب املنطقة برمتها .

العالقات المصرية اإلثيوبية ..عنوانها النيل
�أكرث من  %70من في�ضان نيل م�صر ي�أتي من النيل الأزرق الذي ينبع من اله�ضبة احلب�شية .م�شاريع �إثيوبيا
لإقامة �سدود على النيل الأزرق تقابل بقلق من امل�صريني.
يف تاريخ احلروب امل�صرية احلب�شية �سرية �سيف بن ذي يزن ,ويف القرن التا�سع ع�شر كانت احلملة امل�صرية
على احلب�شة � ,1877 -1874أما يف عهد هيال �سيال�سي ،فكانت جتمع الرئي�س امل�صري الراحل جمال عبد
النا�صر والإمرباطور هيال �سيال�سي عالقة قوية ،حيث كانت م�صر تركز على اجلانب الديني ،ف�إثيوبيا يف ذلك
الوقت كانت تابعة للكني�سة الأرثوذك�سية امل�صرية بل وكانت الكني�سة الأم يف م�صر تر�سل الق�ساو�سة من م�صر
للعمل يف الكنائ�س الإثيوبية وكان للبابا ال�سابق كريل�س عالقات �شخ�صية بالإمرباطور هيال �سيال�سي وكثري ًا ما
كان الرئي�س جمال عبد النا�صر يوظفها يف خدمة امل�صالح امل�شرتكة وكانت تتم دعوة الإمرباطور هيال �سيال�سي
يف افتتاح الكنائ�س يف م�صر وكان البابا �أي�ض ًا يفتتح الكنائ�س يف �إثيوبيا.
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الرئي�س االثيوبي مع الرئي�س امل�صري عبدالفتاح

�أما يف مرحلة «الدرغ» او «االرهاب االحمر» فبعد الإطاحة ب�سيال�سي بد�أت ترتاجع قوة العالقات امل�صرية
الإثيوبية �إلى �أن و�صلت �إلى مرحلة العالقات الر�سمية ال�شكلية ،وكان من نتيجة ذلك �أن ا�ستقلت الكني�سة الإثيوبية
عن الكني�سة الأم يف م�صر والتي ظلت منذ دخول امل�سيحية �إلى �إثيوبيا تابعة للكني�سة امل�صرية حتى عدة �سنوات
م�ضت و�أ�صبح لها بابا �إثيوبي خا�ص بها وانف�صلت قيادتها عن م�صر.

الخالف على مياه النيل
ثم تدهورت العالقات بني م�صر و�إثيوبيا م�ؤخر ًا ،وهو ما جتلى يف اخلالف بني دول املنبع ودول امل�صب حلو�ض
نهر النيل ,ويف ت�شرين الثاين  ،2010اتهم رئي�س الوزراء الإثيوبي ملي�س زيناوي م�صر باحتمال جلوئها �إلى العمل
الع�سكري �ضد بالده ,وقال زيناوي �إن م�صر ال ميكنها �أن تك�سب حربا مع �إثيوبيا على مياه نهر النيل ،و�إنها تدعم
جماعات متمردة يف حماولة لزعزعة ا�ستقرار البالد.
و�أ�ضاف :ال �أخ�شى �أن يغزو امل�صريون �إثيوبيا فج�أة ،فلم يع�ش �أحد ممن حاولوا ذلك قبال ليحكي نتيجة فعلته،
وال �أعتقد �أن امل�صريني �سيختلفون عمن �سبقهم و�أعتقد �أنهم يعلمون ذلك.
وقال :حان الوقت ليح�سم امل�صريون موقفهم �إذا ما كانوا يريدون العي�ش يف القرن احلادي ع�شر �أو القرن التا�سع ع�شر.
يذكر �أن دول حو�ض النيل الت�سع ومن بينها م�صر و�إثيوبيا جتري حمادثات منذ ما يزيد على ع�شر �سنوات
لت�سوية اخلالفات حول اقت�سام مياه النيل ،حيث ترى بع�ض الدول �أنها تعر�ضت للغنب يف اتفاقية �سابقة وقعت
عام .1929
لكن يف �أيار  2010وقعت �إثيوبيا و�أوغندا وتنزانيا ورواندا وكينيا اتفاقية جديدة مناق�ضة لالتفاقية ال�سابقة
ب�ش�أن مياه النيل التي �أبرمت عام  1929وتعدها هذه الدول ظاملة لها.
و�أعطت الدول املوقعة لبقية دول حو�ض النيل -وهي م�صر وال�سودان وبوروندي وجمهورية الكونغو الدميقراطية-
عاما لالن�ضمام لالتفاقية ،لكن تلك الدول انق�سمت ب�سبب خالفات وراء الكوالي�س منذ التوقيع.
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ومبوجب اتفاقية  1929حت�صل م�صر على  55.5مليار مرت مكعب �سنويا ،وهو ن�صيب الأ�سد من املياه املتدفقة
يف النيل والبالغة  84مليار مرت مكعب ،ومتثل �إثيوبيا م�صدرا حلوايل  %85من مياه النيل .و�أقامت �إثيوبيا خم�سة
�سدود �ضخمة على مدى العقد الأخري ،وبد�أت �إقامة من�ش�أة جديدة للطاقة الكهرومائية تكلف  1.4مليار دوالر.
يف � 3أيار � ،2011أعلن رئي�س الوزراء الإثيوبي زيناوي عن ت�أجيل عر�ض االتفاقية الإطارية اخلا�صة مبياه النيل
على برملان بالده ،حلني انتخاب رئي�س جديد مل�صر .وقال خالل لقائه الوفد ال�شعبي امل�صري� ،إنه وافق على
ت�شكيل جلنة خرباء م�صرية� -إثيوبية للت�أكد من �أن �سد الألفية العظيم ال ي�ؤثر على ح�صة م�صر يف مياه النيل،
و�إذا ثبت �ضرره �سنقوم بتغيري الت�صميم.

العالقات اإلثيوبية الصومالية

مع الرئي�س ال�صومايل حممد عبداهلل حممد

كانت القارة الأفريقية الغنية باملواد اخلام منطقة �أطماع تتكالب عليها القوى اال�ستعمارية الكربى وعلى ر�أ�سها
بريطانيا وفرن�سا و�إيطاليا ،ومل تكن منطقة القرن الأفريقي التي تتمتع مبوقع �إ�سرتاتيجي مميز ا�ستثناء من
ذلك.
حينما كانت ت�سود بني تلك القوى لغة التفاهم ،ينعك�س ذلك �سريعا على �شعوب املناطق املحتلة� ،أما �إذا عادت
ونق�ضت �إحداها اتفاقا و�أرادت �أن متد نطاق نفوذها؛ ف�سرعان ما يكون ال�سكان الأ�صليون وقودا لهذه اخلالفات.
والعالقات ال�صومالية الإثيوبية مثال على �صدق هذه القاعدة.
ففي عام � 1839أرادت الإمرباطورية الربيطانية �إقامة حامية ع�سكرية لها على �أر�ض ال�صومال لكي ت�ؤ ّمن
الطريق �إلى م�ستعمرتها يف عدن وتوفر جلنودها الغذاء خا�صة من حلوم الأغنام ال�صومالية امل�شهورة ،فاقتطعت
من �أر�ض ال�صومال م�ساحة �أطلقت عليها ال�صومال الربيطاين .وعلى املنوال نف�سه �سارت فرن�سا عام 1860
فاحتلت م�ساحة من الأر�ض ال�صومالية عرفت با�سم ال�صومال الفرن�سي (جيبوتي فيما بعد) ،ومل تت�أخر عنهما
�إيطاليا ف�أقامت كذلك �صوماال �أ�سمته ال�صومال الإيطايل عام .1889
�إلى هنا يبدو الأمر طبيعيا من املنظور اال�ستعماري على الأقل :قوى ا�ستعمارية تقتطع �أرا�ضي وم�ساحات
�شا�سعة ل�شعوب �آمنة وم�ستقرة ،وتر�سم على الورق خرائط وتقرر حدودا بدون الأخذ بعني االعتبار التوزيعات
القبلية والتكوينات العرقية لل�سكان.
لكن يف عام  1936عنَّ لإيطاليا �أن تو�سع نطاق نفوذها على ح�ساب املناطق التي حتتلها بريطانيا ،فاجتاحت
جيو�شها منطقة �أوغادين ،التي كانت �أوغادين يف تلك الفرتة ورغم �أن �سكانها �صوماليون ويتحدثون اللغة
ال�صومالية �إال �أنها وفقا للم�صالح اال�ستعمارية كانت خا�ضعة لل�سيطرة الربيطانية وملحقة ب�إثيوبيا ،فادعت
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�إيطاليا �أنها تريد �إعادة الأمور �إلى ن�صابها ومن ثم قامت ب�ضمها �إلى الأرا�ضي ال�صومالية و�أطلقت على هذه
املنطقة ب�أكملها (ال�صومال الإيطايل و�إقليم �أوغادين) منطقة �شرق �أفريقيا الإيطالية.
ومنذ تلك الفرتة و�إقليم �أوغادين ميثل ب�ؤرة للتوتر و�سببا لل�صراع بني ال�صومال و�إثيوبيا �أيا كان النظام
ال�سيا�سي احلاكم يف الدولتني ،وكان �سببا �-أو مبعنى �أدق� -ستارة تت�سلل من خلفها القوى الكربى لب�سط نفوذها
يف الن�صف الثاين من القرن الع�شرين .والقوى الكربى هذه املرة هي الواليات املتحدة زعيمة املع�سكر الر�أ�سمايل
واالحتاد ال�سوفياتي قائد املع�سكر اال�شرتاكي.
وكان �إقليم �أوغادين �سببا يف حربني كبريتني بني �إثيوبيا وال�صومال كانتا حجة لتدخل القوى الكربى يف القرن
الأفريقي على مدى العقود الطويلة املا�ضية.

حرب الستينيات
اتخذت احلرب الباردة بني القوتني العظميني من الأرا�ضي ال�صومالية والإثيوبية ميدانا لإحدى جتلياتها،
فاندلعت حرب كبرية بني �إثيوبيا وال�صومال حتت �شعار الأحقية يف �إقليم �أوغادين وا�ستمرت طوال الفرتة املمتدة
بني عامي  1964و ،1967فدعمت الواليات املتحدة �إثيوبيا باملال وال�سالح والت�أييد ال�سيا�سي يف املحافل الدولية،
بينما وقف االحتاد ال�سوفياتي وجمهورية ال�صني ال�شعبية وراء ال�صومال وقدمتا له املال وال�سالح.
ا�ستمرت احلرب ثالث �سنوات و�أنهك القتال الدولتني ومل يعد يف مقدور �أي منهما �أن ي�ستمر يف هذا النزاع
فقبال بوقف �إطالق النار ،و�ساعدهما على ذلك �أن حدة اال�ستقطاب من قبل الدول العظمى على م�سرح الأحداث
الدولية خفت نوعا ما ،الأمر الذي انعك�س على احلدود ال�صومالية الإثيوبية ،لكنه هدوء حذر وبرميل بارود
ينتظر عود ثقاب ليعاود اال�شتعال واالنفجار من جديد.

حرب السبعينيات
�أ�شعل عود الثقاب هذه املرة اللواء حممد �سياد بري الذي ا�ستولى على احلكم عام  ،1969و�أعلن �أن نظام حكمه
يقوم على املبادئ ال�شيوعية ليك�سب ود االحتاد ال�سوفياتي ،و�ألغى الأحزاب و�أحكم قب�ضته الأمنية على البالد،
ومع كل ذلك ن�شط يف تقدمي الدعم املادي والع�سكري للف�صائل ال�صومالية وللمعار�ضة الإثيوبية املتواجدة يف
�إقليم �أوغادين ،وطالب �إثيوبيا �صراحة با�ستعادة الإقليم وهو ما رف�ضته الأخرية ،فاندلعت احلرب الثانية بني
الدولتني عامي  1977و.1978
حققت القوات ال�صومالية يف بداية املعركة جناحا كبريا واحتلت �أجزاء وا�سعة من الأرا�ضي الإثيوبية ،لكن
الواليات املتحدة �سرعان ما تدخلت و�أمدت القوات الإثيوبية بال�سالح ،ما غري من نتائج املعركة وبد�أت الكفة
ترجح ل�صالح �أدي�س �أبابا فاتخذ بري قرارا بوقف القتال.
توقف القتال �إذن بني الدولتني ،لكن النزاع امل�سلح الذي تقوم به امللي�شيات املدعومة من اجلانبني مل تتوقف،
وقد ت�سبب قرار بري يف �ضياع املكت�سبات التي �أحرزها اجلي�ش ال�صومايل الذي كان قاب قو�سني من حتقيق حلمه
القومي با�ستعادة �إقليم �أوغادين ،ما �أ�شعر امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ال�صومالية بالإهانة وت�سبب يف اال�ضطرابات التي
عمت البالد وكانت مقدمة لالنقالب على بري و�إنهاء نظام حكمه عام .1991

الرئي�س حممد �سياد بري
الرئي�س اال�سبق يف ال�صومال
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حرب 2006
كانت �إثيوبيا من �أكرث امل�ستفيدين من زوال الدولة ال�صومالية وتفتتها �إلى عدة دول بعد �سقوط حكومة بري،
حيث مل يعد �أمامها خ�صم ميتلك جي�شا منظما يطالب بحقوق تاريخية ويدعم جماعات م�سلحة ت�سعى لهذا
الغر�ض.
راهنت �إثيوبيا رهانا خا�سرا على احلكومة االنتقالية املوالية لها التي منيت بخ�سائر كبرية يف مواجهتها مع
قوات املحاكم الإ�سالمية� ،أدت �إلى فقدانها لنفوذها يف معظم مناطق ال�صومال ،وحينما �أيقنت �أدي�س �أبابا
�أن الأمور �سوف تفلت من يدها �إلى فرتة قد تطول ،قررت الدخول مبا�شرة يف احلرب وقدمت دعما ع�سكريا
وا�ستخباراتيا للحكومة االنتقالية ،ومل تكتف بذلك بل قررت �أن تدخل بقواتها امل�سلحة ب�صورة مبا�شرة لتح�سم
ال�صراع  -كما تقول  -ع�سكريا ل�صاحلها ول�صالح حليفتها احلكومة االنتقالية التي طلبت منها امل�ساعدة.
تطورت الأم��ور ميدانيا ب�سرعة غري متوقعة وقررت املحاكم الإ�سالمية �أن حتول طبيعة املعركة �إلى حرب
ع�صابات �ضد احلكومة االنتقالية و�ضد �إثيوبيا ،الأمر الذي ينذر بطول �أمد القتال وبعودة �أجواء ال�صراعات
واحلروب مرة �أخرى بعد �أ�شهر نعم فيها ال�شعب ال�صومايل بالأمن الذي افتقده لأكرث من  15عاما.
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اقتصاد إثيوبيا
إستراتيجيات اقتصادية ناجحة
تعد اثيوبيا على الرغم من كونها ال تزال دولة فقرية �ضمن ق�ص�ص النجاح فيما يتعلق ب�سيا�سات التنمية
التي نفذتها حكومة تتمتع باال�صرار واالرادة .ففي �أقل من ع�شرين �سنة حولت احلكومة الإثيوبية البلد من حالة
احلرب الأهلية واملجاعة �إلى واحدة من الدول التي تطمح �إلى حتقيق اهداف تنمية الألفية بحلول عام 2015م
املا�ضي .علم ًا ب�أن طموحها قد جتاوز هذا احلد ويتوقع �أن تتحول اثيوبيا �إلى جمتمع متو�سط الدخل يف غ�ضون
الع�شر �سنوات �أو اخلم�س ع�شرة �سنة القادمة ,ان ال�سالم والدميقراطية والتنمية الناجحة يف اثيوبيا تقوم على
خلفية اال�ستقرار ال�سيا�سي واحلكم الر�شيد �إلى جانب نظام حكم فيدرايل دميقراطي يحرتم التنوع العرقي
ومينح حق تقرير امل�صري الوطانه ومواطنيه ونا�سه منذ عام 1991م .
()109
تتبع التنمية يف �إثيوبيا ،املبادئ التالية :

-1حتليل نقدي للم�شاكل والفجوات يف الدول النامية والتي تت�سبب عن طريق القيادات .
-2امللكية الوطنية لأهداف التنمية وا�سرتاتيجياتها والتي تنا�سب بيئة البلد النامي .
-3االنخراط الن�شط والفعال لل�شعب يف ر�سم وتنفيذ ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات وتقا�سم فوائدها ومزاياها .
-4االلتزام الكبري للقيادة ال�سيا�سية .
-5املراجعة الدورية لل�سيا�سات والإ�سرتاتيجيات على �أ�سا�س التقييم املنتظم .
-6بناء القدرات ك�إ�سرتاتيجية ومبد�أ لتحقيق االهداف ،و�أخري ًا تبني نهج اقت�صادي �صارم داعم للفقراء .
ويف احلالة الإثيوبية ،ميكن مالحظة وجود م�ستوى عال من اال�ستقرار ال�سيا�سي الذي �أثمر عن تنمية مهمة
ت�شمل منو ًا م�ضاعف ًا خالل الثماين ال�سنوات املا�ضية .عالوة على ذلك تظهر اال�سرتاتيجيات التي طبقت يف
اثيوبيا والتي �أثمرت عن هذا النمو ،بحيث يتوقع �أنه من املحتمل �أن حتقق اثيوبيا �أهداف الألفية التنموية .وهناك
مبد�آن تقوم على �أ�سا�سهما جميع اال�سرتاتيجيات ميكن ذكرهما يف هذا املقام ،الأول :االعرتاف ب�أن املوارد
الب�شرية متثل اهم موارد البالد واالعرتاف اي�ض ًا بحق تقرير امل�صري للمواطنني واجلن�سيات والواليات االثيوبية.
وقد �أدى املبد�أ الأول �إلى االنخراط الكامل للمجتمعات ال�سكانية كما �أدى �إلى ن�سبة م�شاركة عالية .
�أما املبد�أ الثاين ،فقد �أدى �إلى اعتماد النظام الفيدرايل يف البلد ومن ثم اعطاء الفر�صة للمواطنني للح�صول
على فر�ص متكافئة من التنمية ،مبا يف ذلك احل�صول على دعم خا�ص للفئات املت�ضررة �سابق ًا ،وهذا ميثل �إحدى
البدايات املهمة للنجاح ,كما يجري التحول �إلى اقت�صاد متو�سط الدخل من خالل تطبيق برنامج جديد وهو
خطة النمو والتحول ,وت�شري الدرو�س امل�ستفادة الى امكانية تطبيق ذلك على بقية البلدان النامية ,وهذه احلالة
نواح �أخرى .
ت�شري �إلى �أهمية العدل الذي ميكن �أن يكون مفيد ًا �أي�ض ًا يف ٍ
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التنمية
مرت �إثيوبيا باعتبارها مهد الكائن الب�شري مبوجات من التنمية والركود االقت�صادي عرب تاريخها الطويل.
فقد ا�ضمحلت ح�ضارة اثيوبيا التي كانت متقدمة جد ًا �إلى �أن �أ�صبحت واحدة من افقر الدول ب�سبب احلروب
والقمع .اال �إننا نلحظ حالي ًا نه�ضة متثل نقطة قوة لإثيوبيا.
ويو�ضح التحليل التايل كيف مت �أحداث تغيري �إلى الأف�ضل:

سيادة الدستور والديمقراطية والفيدرالية
التنمية متت يف اثيوبيا بعد ادخال تغيري جذري للنظام ،كما هو عليه احلال يف الكثري من البلدان النامية .وقد
متثلت �أول خطوة مت اتخاذها من قبل القيادة ال�سيا�سية يف التحليل املعمق للم�شاكل واال�سباب اجلوهرية لتدين
م�ستوى التنمية وكذا حتليل ال�سياق التاريخي والثقايف واجلغرايف .
وتعد �إثيوبيا بلد ًا ذا تنوع ديني وثقايف وعرقي كبري ،ففيها  75جماعة عرقية تعترب �أوطان ًا وجن�سيات و�شعوب ًا
لأن جميعها لديها تاريخ دولة خمتلف ولغات وثقافات خمتلفة .عالوة على ذلك ف�إننا جند الأديان الإبراهيمية
يف اثيوبيا .وقد كانت الأنظمة ال�سابقة تعترب هذا التنوع تهديد ًا لها فقامت بكبت هذا التنوع ،الأمر الذي جعل
من ال�صعوبة مبكان �أن يقوم جزء كبري من املجتمع باالنت�ساب �إلى الهوية االثيوبية .وقد مت �إلغاء هذا النهج متام ًا
بعد عام 1991م .ابتدا ًء من امليثاق امل�ؤقت �أو ب�شكل �أقوى من خالل الد�ستور ،ف�إن التنوع ينظر �إليه على �أنه ميثل
ر�صيد ًا للبلد .

وب�سبب االلتزام الطوعي من قبل الأوطان واجلن�سيات جتاة الإ�صالح يف �إثيوبيا كدولة ،والن هذه الأوطان وتلك
اجلن�سيات تتمتع باحلرية املطلقة ،فهناك اهتمام خا�ص و�إذا لزم الأمر بتجنب حدوث و�ضع قد يتم معه ال�شعور
بهذه احلاجة �أن تلك الدويالت واجلن�سيات وال�شعوب متتلك الد�ستور ،لذلك فقد مت �إ�سناد �سيادة البلد �إليها،
ولذلك ،فلي�س من امل�ستغرب �أن تقوم بتف�سري الد�ستور من خالل اجلهات النيابية التي متثلها والتي تتمثل يف
املجل�س الفيدرايل الذي يت�ألف من الغرفة العليا للربملان الإثيوبي .ويف هذه الغرفة فان كل وطن وجن�سية و�شعب
لدية ممثل واحد على الأقل �إلى جانب ممثل �آخر لكل مليون �شخ�ص .وال يقوم املجل�س الفيدرايل الإثيوبي بتف�سري
الد�ستور فح�سب ،بل يقوم �أي�ض ًا بحل النزاعات بني الواليات الإقليمية �أو بني والية �إقليمية وحكومة فيدرالية.
تكاف�ؤ الفر�ص وامل�شاركة الفاعلة يف العمليات االقت�صادية ابتداء من الت�صميم والتنفيذ على اال�ستفادة من
الإجنازات التي حتققت ،قد خلق بيئة ي�شعر فيها النا�س بالأمان ،ومن ثم اكت�ساب الثقة الالزمة كي يطمحوا
ب�شكل جماعي �إلى حتقيق املزيد من التنمية.
البيئة الدميقراطية امل�ستقرة تعترب �أ�سا�س ًا و�شرط ًا الزما للتنمية يف اثيوبيا بنف�س القدر الذي تعترب فيه التنمية
العادلة واملوزعة ب�شكل مت�ساو �ضرورية ل�صيانة الدميقراطية وال�سالم يف امل�ستقبل�.إمنا يرتبط ارتباط ًا وثيق ًا
ب�شمولية احلكومة الأثيوبية هو جتاوبها الكبري مع احتياجات النا�س وكذا نهجها ال�صارم الداعم للفقراء.
التجاوب يعد ا�سا�س ًا للم�ساءلة واملحا�سبة التي ت�شكل عام ًال يحدد مدى جناح حماوالت التنمية واال�ستقرار
ال�سيا�سي وال�سالم الذي مت حتقيقه.
نظام احلكم الربملاين والفيدرايل ال يكفل فقط مبد�أ امل�ساءلة على امل�ستوى الفيدرايل و�إمنا يخول النا�س اي�ض ًا
كي يدبروا �أمورهم ب�أنف�سهم على امل�ستوى الإقليمي و�شبة الإقليمي ,وميكن حل امل�شاكل اعتماد ًا على م�ستوى
حدوثها وعلى نحو يت�ضمن تطبيق �أف�ضل احللول املنا�سبة .
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المركزية في جميع المستويات
ي�ؤ�س�س الد�ستور لنظام فيدرايل مينح جميع اجلماعات العرقية احلق يف تقرير م�صريها ،وتقوم احلكومات
باتخاذ القرارات املتعلقة ب�ش�ؤون املناطق الواقعة حتت �سيطرتها وكذا املواطنني الذين تقوم بتمثيلهم .فلدى
جميع الأقاليم برملانات منتخبة دميقراطي ًا وكذا حكومات م�س�ؤولة �إمام الربملانات واملواطنني .كما �أن نظام
الالمركزية الذي ميتد لي�شمل جميع املناطق ،حتى م�ستوى املديرية الواحدة ،يعمل على تعزيز ودعم هذا
التوجه .اليوم ،يتم اتخاذ القرارات املتعلقة بربامج التنمية حملي ًا على نحو يجعل املواطنني لي�سوا م�ستفيدين
من اخلدمات والبنية التحتية وحت�سن ظروف املعي�شة فح�سب و�إمنا يجعلهم �صناع قرار �أي�ض ًا ،حيث يقومون
بامل�شاركة الفاعلة يف عملية التنفيذ �أي�ض ًا .ويف الواقع ،ف�إن ن�صف ال�سكان البالغني تقريب ًا ممثلون يف املجال�س
املحلية التي يتم انتخابها بطريقة حرة ونزيهة لفرتة خم�س �سنوات .فهذا امل�ستوى العايل من الالمركزية يت�ضح
يف امل�ستوى العايل من الر�ضى عن م�ستوى اخلدمات .

تطوير البنية التحتية
بينما كانت البنية التحتية -الطرق واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،واملطارات وم�شاريع املياة وال�صرف
ال�صحي -يف امل�ستوى البدائي لها يف �أف�ضل الأحوال� ،إال �أنه عندما جاءت احلكومة احلالية �إلى ال�سلطة عام
1991م ف�إن الو�ضع بعد مرور ع�شرين عام ًا يبدو حتى الآن �أف�ضل .فاليوم �أ�صبحت �شبكة الطرقات جيدة نظر ًا
للرتكيز الذي مت على تو�سيعها وحت�سينها .وفيما يتعلق بالنقل اجلوي فقد ا�صبحت �إثيوبيا البلد الأفريقي الرائد
يف هذا املجال ،حيث تعترب اخلطوط اجلوية االثيوبية واحدة من خطوط الطريان القليلة التي ت�ستويف �شروط
ومعايري ال�سالمة الدولية وتوفر اخلدمات يف كافة ارجاء القارة وما وراءها .ويعترب مطار بول ادي�س �أبابا الدويل
واحد ًا من ثالثة مطارات مهمة داخل القارة.
لقد �أفاد اال�ستثمار يف جمال البنية التحتية طبقة الفقراء ب�شكل مبا�شر ومكن املزارعني من حتويل �أرزاقهم
�إلى زراعة متخ�ص�صة موجهة بال�سوق ب�شكل �أكرث .فاليوم ا�صبح مبقدور املزارعني لي�س نقل منتوجاتهم �إلى
الأ�سواق فح�سب و�إمنا احل�صول على �آخر املعلومات املتعلقة ب�أ�سعار ال�سوق والطلب من خالل و�سائل االت�صاالت
الال�سلكية وال�سلكية احلديثة.
مكن التو�سع الكبري للطرقات والنقل اجلوي املنتجني القادمني من املناطق املعزولة النائية �سابق ًا من بيع
منتجاتهم يف املناطق احل�ضرية التي تتطور ب�سرعة .كما �أن عوا�صم الأقاليم �أ�صبحت مراكز جتارية و�صناعية
�شبة وطنية ،حيث �أن تدفق النا�س �إلى العا�صمة �إدي�س �أبابا �أ�صبح قلي ًال ن�سبي ًا مقارنة بالدول النامية املوحدة.
ي�شار �إلى �أن التنمية العادلة يف كافة �أرجاء الوطن قد مكنت الرتاكيب االجتماعية من البقاء يف مكانها وحالت
دون حدوث م�شاكل اجتماعية وحتى جنائية .
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العدل وفوائده ومزاياه لكافة شرائح المجتمع
العدل وخدمة املجتمع ككل مبد�أ مهم �آخر يتم اتباعه من قبل احلكومة الإثيوبية يف حماوالتها لتطوير الوطن
وتر�سيخ ا�ستقراره .وهذا يعني �أن ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات يتم ر�سمها من قبل ال�شعب ل�صالح ال�شعب .فهي
تقوم بالعناية بالبنية التحتية وتطويرها وكذا تطوير وحت�سني اخلدمات االجتماعية يف كافة ربوع البلد على نحو
ي�ضمن احلق الد�ستوري املمنوح لل�شعب من �أجل احل�صول على اخلدمات ذاتها.
وت�شكل التحويالت النقدية من امل�ستوى الفيدرايل �إلى الإقليمي عامل توازن متكافئ ًا مع ايالء عناية خا�صة
بالأقاليم النا�شئة التي كانت مهملة ومت�ضررة من الأنظمة ال�سابقة على نحو يظهر م�ستوى الت�ضامن الذي ميثل
�إحدى الركائز املهمة للد�ستور واال�سرتاتيجيات احلكومية.
العدالة وبع�ض االفكار غري التحررية ال تن�سجم مع بع�ضها ،ففي �إثيوبيا يهيمن العدل على مبادئ ال�سوق
الأعمى ،مبعنى �أن احلكومة لي�ست م�ستعدة لقبول جميع �أفكار املعتقدات الدولية غري التحررية ,حيث يتم �أو ًال
حتليل كل فكرة �أو مقرتح وال يتم تبنيها �إال اذا كانت ت�صب يف خدمة النهج العام للعدل ,فرف�ض اعتناق �أي �أفكار
غري حتررية �أثبت جدواه �أثناء الأزمة الدولية املالية وامل�صرفية ،لأن القطاع البنكي االثيوبي منظم بدرجة كبرية
وعليه ،ف�إنه مل يواجه �أي �أزمة مالية �أو م�صرفية .
�إ�سرتاتيجيات و�سيا�سات التنمية بحاجة �إلى �أن تكفل ب�أن كل اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات تعمل مع ًا نحو حتقيق
الأهداف و�أنه ال يوجد من هذه ال�سيا�سات �أو اال�سرتاتيجيات ما ي�ؤثر �سلب ًا على اال�سرتاتيجيات الأخرى .ومن
�أجل حتقيق ذلك ،ف�إنه يجب مراقبة تنفيذها ب�إحكام ونزاهة ،كما �أن املراقبة يجب �أال تقت�صر على مالحظة
مدى تقدم هذا التنفيذ فقط ،بل يجب �أي�ض ًا مراقبة ت�أثري هذه اال�سرتاتيجيات املتعلقة بكل القطاعات .

ومن بدايتها يف عام 1991م ،ركزت احلكومة الإثيوبية على اال�سرتاتيجيات التي ي�ستفيد منها الأغلبية الكبرية
من ال�سكان مع ال�سيا�سة االقت�صادية الداعمة للفقراء ،يف حني انتقدت بع�ض املنظمات الدولية هذه ال�سيا�سة،
اال انها بنيت على الو�ضع االقت�صادي ـ االجتماعي الذي كان ي�شهده البلد يف عام 1991م .
وعملت احلكومة على ت�شجيع الت�صنيع والزراعة ،والزراعة التي تقود �إلى الت�صنيع ،بالرتكيز على الر�صيد
املهم يف البلد وهو ال�شعب والقوى العاملة .ومن خالل متكنها من النقل ال�سريع للتكنولوجيا ودعم املزارعني يف
ت�أهيل �أنف�سهم وااللتحاق بالتعليم وتطوير البنية التحتية ،حققت البالد تقدما بارز ًا فيما يتعلق بالتنمية ،واليوم
تقدمت البالد �إلى حد بعيد ،كما �أنه بالإمكان ال�سري بالت�صنيع خطوات �أكرث ،ولأنه ما زال الرتكيز على امل�شاريع
ال�صغرية واملتو�سطة احلجم ،ف�إن ذلك مكن �أغلبية النا�س من �أن يكونوا جزء ًا من التنمية وهذه ال�سيا�سة مل تقبل
بكل �أ�ساليب ال�سوق التحررية احلديثة لكنها ركزت على التنمية املتكافئة والعادلة.
وتقوم احلكومة بت�صحيح كل االختالالت التي حتدث يف ال�سوق ،متى ما كانت تهدد خري وم�صلحة ال�شريحة
الأكرب من املجتمع  .والأمثلة على فعالية هذه ال�سيا�سة ميكن مالحظتها من الت�أثري ال�ضعيف ن�سبي ًا لالزمة املالية
العاملية على ال�سوق املالية االثيوبية ومن النمو االقت�صادي املطرد بالرغم من الت�ضخم .
وهناك م�ؤ�شر �آخر يدل على جناح ا�سرتاتيجيات التنمية يف اثيوبيا ،وهو منو ح�صة التموين بني العائد املحلي
واملعونات والقرو�ض .ففي احلني الذي ت�ضاعفت فيه عائدات ال�ضرائب ب�شكل مبا�شر ـ ثالث مرات بني الأعوام
1999م و2002م ف�إن عائدات ال�ضرائب من التجارة اخلارجية ت�ضاعفت تقريب ًا� ،أما االقرتا�ض فقد بقي ثابت ًا
ب�شكل ن�سبي ،يف حني مل حت�صل زيادة يف امل�ساعدات الأجنبية .وهذا يعني �أنه عند حتليل ما مت خالل ال�سنوات
الأربع ،ف�إن االقت�صاد �أ�صبح �أكرث ا�ستدامة ومكن احلكومة من زيادة اال�ستثمارات يف البنية التحتية والتعليم
()110
واخلدمات الأخرى .
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جميع اال�سرتاتيجيات وال�سيا�سات التي مت �إقراراها وتنفيذها بحاجة �إلى التزام كبري من القيادة ،ويف اثيوبيا
ف�إنه بالإمكان �أن نرى هذا االلتزام الرفيع امل�ستوى ،فالقادة يعملون با�ستمرار على رفع م�ستوى املعرفة لديهم
و�ضمان تنفيذ وتقييم �سيا�سات التنمية ،وهذا ميكنهم من اتخاذ قرارات �صائبة وم�ستنرية ومراجعة وا�ستعرا�ض
الربامج التي ينبغي تنفيذها .
فاحلكومة تعمل على �أ�سا�س اخلطط اخلم�سية ،على كل م�ستوى من م�ستويات احلكومة .فجميع التدابري التي
تتخذها احلكومة ت�صب يف �صالح م�ساندة الفقراء ،ولذلك ف�إنها تلبي احتياجات الغالبية العظمة من ال�سكان.
حيث يتم مراجعة اخلطط وتقييمها با�ستمرار ،واعتماد ًا على هذا التقييم يتم عمل التعديالت املنا�سبة .وت�ضمن
القيادة ال�سيا�سية اجلودة والكفاءة من خالل التدريب املنتظم لكل من القادة ال�سيا�سيني واملوظفني املدنيني،
وبنا ًء على نتائج اخلطة ال�سابقة ،وهي خطة التنمية ال�سريعة وامل�ستدامة لإنهاء م�شكلة الفقر والتي مت اعدادها
لتحقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،مت تطوير اخلطة اجلديدة وهي خطة النمو والتحول.

الحكم الرشيد واالستقرار السياسي
�إن �أي ًا من النجاحات التي حققتها اثيوبيا مل يكن له ان يتحقق ،لوال اال�ستقرار ال�سيا�سي .فبعد فرتة طويلة من
احلرب الأهلية والقمع ،بد�أ اال�ستقرار ال�سيا�سي بالنمو يف عام 1991م ،ومنذ ذلك احلني والد�ستور الدميقراطي
الفيدرايل يوفر اطار ًا لتكاف�ؤ الفر�ص للح�صول على املوارد االقت�صادية وال�سيا�سية جلميع �شرائح املجتمع ،فقد
�أن�ش�أت احلكومة هياكل دميقراطية بانتخابات حرة ونزيهة يتم اجرا�ؤها كل خم�س �سنوات على جميع م�ستويات
احلكومة .
ويف �إطار النظام الربملاين ،تكون احلكومة م�س�ؤولة �أمام الربملان ويكون الربملان م�س�ؤو ًال �أمام ال�شعب .وهناك
جهود كبرية يتم بذلها من خالل التعليم امل�ستمر للمواطن والناخب فيما يتعلق بحقوقهم ،وهذا بدوره �أدى �إلى �أن
الغالبية العظمى ي�ؤيدون اثيوبيا وي�شيدون باجلهود التي تبذلها والنتائج التي حققتها .وبالرغم من ان كل جريان
اثيوبيا لي�سوا م�ساملني ،ف�إن اثيوبيا تعمل على احلفاظ على اال�ستقرار ال�سيا�سي ،بالرغم من املحاوالت التي تقوم
بها بع�ض احلكومات املجاورة لزعزعة ال�سلم واال�ستقرار .
تطوعت اثيوبيا للم�شاركة يف ا�ستعرا�ض النظراء الأفارقة املتعلق باحلكم الر�شيد و�سمحت للمراقبني الدوليني
مبراقبة االنتخابات وتبدي تعاونها مع عدد كبري من الدول الأخرى فيما يتعلق باحلكم الر�شيد ،كما يتم ت�شجيع
�أفراد ال�شعب على الإبالغ عن وجود �أي ق�صور يف احلكم الر�شيد وكذا امل�ؤ�س�سات التي تلقى قبو ًال دولي ًا مثل
املجل�س القومي لالنتخابات ومفو�ضية حقوق الإن�سان ومعهد املظامل.
ويف ظل قدرته على تف�سري الد�ستور ،فان املجل�س الفيدرايل ي�ضمن وي�ؤكد �أنه ينبغي احرتام حقوق الإن�سان
وحمايتها .وتظهر ا�ستطالعات الر�أي �أن هناك زيادة يف الثقة يف امل�ؤ�س�سات ،حيث �أعرب ال�شعب عن ثقته بها،
ويف حني ترى بع�ض احلكومات يف الدول النامية� ،أنه ال ميكن تر�سيخ الدميقراطية اال بعد حتقيق التنمية ،ف�إن
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ن�ساء اثيوبيات من اجل حفظ ال�سالم

الثيوبيا نظام ًا دميقراطي ًا وتنموي ًا ،ويف الوقت نف�سه ،ف�إن القيادة على قناعة تامة �أنه ال ميكن حتقيق التنمية
امل�ستدامة �إال يف اطار دميقراطي ويف ظل حكومة م�س�ؤولة ومتجاوبة مع طموحات �شعبها ،وعند وجود �أي م�ؤ�شرات
للف�ساد او وجود �أ�صحاب امل�صالح اخلا�صة ،ف�إنه ال يتم الت�سامح معهم ،ولي�س هناك �أي تهاون يف هذا اجلانب،
وت�شهد على ذلك النجاحات التي �أ�شرنا اليها �سابق ًا .
ومنذ عام 1991م �شهدت اثيوبيا منو ًا اقت�صادي ًا مطرد ًا وتنمية م�ستمرة� ،شارك فيها ال�شعب بفعالية يف
االقت�صاد ،كما فعل يف ال�سيا�سة ب�شكل مبا�شر ومن خالل انتخابات حرة ونزيهة .
وكما ركزت اثيوبيا على التنمية الوطنية ،ف�إنها تنتهج �سيا�سة ودبلوما�سية �سلمية وودية ،و�إدراك�� ًا منها ب�أن
ال�سلم واال�ستقرار ال�سيا�سي الوطني لن يكونا كافيني اال مع وجود ال�سلم اخلارجي ،فقد اتبعت احلكومة مبد�أ
الدبلوما�سية القائمة على امل�صالح امل�شرتكة واملتبادلة مع اجلريان ومع الدول الأخرى .فال�سيا�سة االثيوبية ال
حتمل يف طياتها �أي ايذاء لأي بلد كما انها ال تفر�ض �آراءها على �أي بلد ًا �آخر .
و�أ�سهمت اثيوبيا ب�شكل كبري يف حفظ ال�سلم يف �أفريقيا ،من خالل بعثات حفظ ال�سالم الدولية ،وت�ؤ�س�س
تنميتها الناجحة على مبد�أ التعاي�ش ال�سلمي مع جميع الدول الأخرى .

تحويل البالد إلى اقتصاد الدخل المتوسط
ا�ستناد ًا �إلى نتائج اخلطط ال�سابقة واعتماد ًا على تقييم هذه ال�سيا�سات واال�سرتاتيجيات ،كانت احلكومة
الأثيوبية قادرة على و�ضع املزيد من الأهداف للم�ستقبل .وكما ر�أينا ف�إنها حملت وما زالت الكثري من التفا�ؤل
و�أحرزت جناح ًا �أعلى مما كان متوقع ًا ،فالبيئة ال�سيا�سية امل�ستقرة والآمنة حفزت النا�س وعملت على تعبئتهم
()111
ب�أن ي�صبحوا القوة املحركة للتنمية والباعثة لها .
ويف حني �أنه من املتوقع �أن يعمل البلد على حتقيق الأهداف الإمنائية للألفية ،ف�إن احلكومة ت�سعى جاهدة �إلى
حتويل اقت�صاد البلد �إلى اقت�صاد الدخل املتو�سط يف غ�ضون الع�شر �سنوات القادمة ،من خالل خطة التحول
والنمو ،انطالق ًا من التجربة الناجحة لها ،مبعنى �أن هناك فر�ص ًا جيدة وتفاو ًال كبري ًا يف حتقيق هذه اخلطة
وتتبع خطة النمو والتحول مبد�أ النمو االقت�صادي املنا�صر للفقراء ،وتعمل على حتقيق االهداف الرئي�سية الآتية :
 -1املحافظة على الأقل ،على معدل منو الناجت املحلي الإجمايل احلقيقي بن�سبة  %11وحتقيق الأهداف االمنائية
للألفية .
 -2تو�سيع و�ضمان نوعية التعليم واخلدمات ال�صحية وبالتايل حتقيق الأهداف الإمنائية لاللفية يف القطاعات
االجتماعية.
 -3تهيئة الظروف املواتية لبناء الدولة امل�ستدامة واملتينة ،من خالل �إقامة دولة دميقراطية م�ستقرة وتنموية .
� -4ضمان ا�ستدامة النمو ،من خالل حتقيق كل االهداف املذكورة �أعاله �ضمن اطار م�ستقر لالقت�صاد الكلي .
وميكن تلخي�ص اال�سرتاتيجيات الكفيلة بتحقيق خطة النمو والتحول ،على النحو التايل:
 -تعزيز النمو االقت�صادي العادل ب�شكل �أ�سرع .
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احلفاظ على الزراعة كم�صدر رئي�سي للنمو االقت�صادي .خلق الظروف املواتية لل�صناعة لكي تلعب دور ًا رئي�سي ًا يف االقت�صاد .تعزيز تو�سيع تطوير البنى التحتية وجودتها .تعزيز تو�سع وجودة التنمية االجتماعية .بناء القدرات وتعميق مبد�أ احلكم الر�شيد .ت�شجيع دور املر�أة ومتكني ال�شباب .حتقيق املنفعة العادلة للمجتمع ب�أكمله .وقد مت تطوير االن�شطة واالهداف املدرجة يف كل هذه املجاالت اال�سرتاتيجية ويجري العمل حالي ًا على تنفيذها.
تعتمد التنمية االقت�صادية الناجحة على عوامل خمتلفة .ويف الوقت الذي ن�ستطيع �أن ن�ستنج فيه �أنه لي�س هناك
«و�صفة جاهزة» للنجاح ف�إنه بامكاننا �أن نتعلم الكثري من الدرو�س من احلالة االثيوبية (التجربة االثيوبية)� .أو ًال
وقبل كل �شيء ،بد�أت احلكومة الأثيوبية ـ عقب توليها ال�سلطة يف عام 1991م ـ على الفور يف ت�صحيح املظامل
التي �أرتكبتها الأنظمة ال�سابقة .فقد تبنت احلكومة ـ مبا�شرة ـ حق تقرير امل�صري للع�شائر والقوميات االثيوبية
من �أجل متكينهم من تقرير م�صريهم ب�أنف�سهم ،يف حني عملت على تقدمي الدعم وامل�ساعدة من حيث امل�ساواة
املالية «التكاف�ؤ امل��ايل» والبنى التحتية وتطوير اخلدمات ف�ض ًال عن بناء القدرات ،فالد�ستور الدميقراطي
الفيدرايل يقدم الإطار للتنمية العادلة التي قامت احلكومة بتنفيذها وعملت على متابعتها .ولعل التنمية العادلة
تكون واحد ًا من عوامل النجاح تلك التي يجب ت�صديرها �إلى االقت�صادات النامية الأخرى .
فامل�ساواة والعدل يعتربان اال�سا�س للتعاي�ش ال�سلمي للقوميات املتنوعة ،لأنهما مينعان الظلم والتهمي�ش لبع�ض
ال�شرائح يف املجتمع .

فالعدل �إلى جانب مبادئ احلكم الر�شيد ،يوفران جمدد ًا املقت�ضيات الالزمة للح�صول على ال�سالم واال�ستقرار
ال�سيا�سي ،هذا العامالن مهمان جد ًا لتحقيق التنمية امل�ستدامة .
وهناك ت�صور �آخر قابل للت�صدير ،رمبا يكون الرتكيز على احتياجات املجتمع واال�صرار الناجت لتطبيق وتنفيذ
مثل هذه اال�سرتاتيجيات التي تنا�سب املجتمع واحتياجاته ،يف حني يتم رف�ض اخلطط التي ال تنا�سب ما يحتاجه
ال�سارة مع ال�شركاء الدوليني ،لكن يف
املجتمع .وهذا رمبا ينطوي على حدوث بع�ض اللقاءات واملواجهات غري ّ
نهاية املطاف ،ف�إن احلكومات تكون م�س�ؤولة �أمام �شعوبها ولي�س �أمام املنظمات الدولية .فالهدف هو التنمية
وال�سلم واال�ستقرار ولي�س اختبار الآراء واالفكار .
�أما العامل الثالث الذي بالإمكان تطبيقه يف �أي بلد �آخر ،فيكمن يف االلتزام والنزاهة اللذين تبديهما القيادة.
فالقيادة ال�سيا�سية االثيوبية تلتزم بال�سالم والدميقراطية والتنمية ،فالقادة ي�ضحون بحياتهم من اجل تطوير
البلد ،وبا�ستطاعة البلدان الأخرى �أن حتذو حذوها.
العامل الرابع هو نظام املتابعة امل�ستمرة «�أي تكون على التوايل» فقد تطورت القيادة االثيوبية لالحتفاظ بالقوة
الدافعة للتنمية .ونظر ًا لعدم اقتناعها بالنجاحات ق�صرية املدى ،فقد ركزت على التنمية طويلة املدى ،لتمنع
بذلك تدخل املنتفعني و�أ�صحاب امل�صالح ،من خالل ت�أ�سي�س النظام التناف�سي الذي تكون فيه على ا�ستعداد
ملراجعة اال�سرتاتيجيات يف الوقت املنا�سب.
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النموذج االثيوبي لالن�سان الف ّعال

و�أخري ًا ،ينطلق جناح �إثيوبيا من منظور القيادة ال�سيا�سية الذي يرى �أن ال�شعب املورد الرئي�س للبلد .وهذا
يعني �أنه يجب متكني النا�س ليكونوا فاعلني وعلى ا�ستعداد لتغيري عقلياتهم و�أفكارهم نحو التنمية ويجب احرتام
حقوق النا�س وحمايتها ،كما �أنه يجب �أن تفيد جميع ال�سيا�سات واخلطط الأغلبية العظمى من ال�شعب ولي�س
املجموعات ال�صغرية (النخبة من النا�س) .
ويف حني ال تزال اثيوبيا بلد ًا فقري ًا ،اال انها قطعت �شوط ًا كبري ًا خالل الع�شرين ال�سنة املا�ضية ،كما �أنها تدرك
�أنه بالرغم من �أنه ما يزال هناك الكثري الذي ينبغي عمله� ،إال انها ت�شعر بالفخر ملا قامت بتحقيقة �سابق ًا .
ونظر ًا لوجود الثقة ب�أن �أفريقيا مكان �آمن لال�ستثمارات املحلية واالجنبية ،فقد �أدى ذلك �إلى زيادتها ب�شكل
ملحوظ ،وهذا من �ش�أنه �أن يحفز التنمية االقت�صادية .

االقتصاد األكثر نمو ًا في العالم بين « 2007و »2012
ُتظهر الأرقام ال�صادرة من البنك الدويل ارتفاع حجم النمو االقت�صادي لإثيوبيا خالل ال�سنوات الفائتة،
لت�صبح الدولة الأكرث من ًوا بني عامي � 2007إلى .2012
ُت�شكل الزراعة املرتبة الأولى يف االقت�صاد الإثيوبي� ،إذ متثل حوايل  %50من االقت�صاد و  %80من ال�صادرات،
بجانب امل�ساحات املتوافرة لزراعتها� ،إذ تبلغ امل�ساحة املزروعة من هذه امل�ساحات ن�سبة  ،%20بجانب ت�أ�سي�س
العديد من امل�ؤ�سات املعنية بتطوير طريق الزراعة ،وتطوير ال�سماد امل�ستخدم يف عملية زراعة املحا�صيل ،مل�ضاعفة
الإنتاجية الزراعية للمزارع الإثيوبي.
كذلك ت�سهم احلكومة يف توفري الت�سهيالت املتمثلة يف ال�سماح للم�ستثمر الإثيوبي بت�صدير منتجاته بدون �أي
ر�سوم و�إعفاء �ضريبي لفرتة ت�صل بني  3و� 7سنوات ،وكذلك ي�سمح ارتفاع خمزون الأرا�ضي الزراعية بها بت�أجريه
لدول �أخرى للزراعة لت�أمني غذائها.
ُي�شكل التعدين كذلك ن�سبة ت�صل �إلى  %1من االقت�صاد الإثيوبي ،والذي ينح�صر يف عملية ا�ستخراج الذهب
والبرتول والنحا�س وكافة امل��وارد الطبيعية يف �أر���ض �إثيوبيا املمتدة ،بجانب م�ساعي احلكومة لرفع حجم
اال�ستثمارات يف هذا املجال.
وي�شكل قطاع الطريان م�صدر دخل وفري للحكومة الإثيوبية� ،إذ ت�ستحوذ �شركة الطريان الإثيوبي على �شركات
�أخرى يف غرب وو�سط افريقيا لي�صبح لديها �شبكة متنوعة تربط �إفريقيا ببع�ضها ومنها �إلى �شمال افريقيا
()112
و�أوروبا ،بجانب حتقيقها �أرباحا بلغت  110ماليني دوالر يف �سنة . 2014
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الصين والمعونات الدولية ..الممول الرئيسي للمشروعات الحكومية

رئي�س الوزراء ال�صيني يف زيارة اثيوبيا

ال ت�ستطيع املوازنة العامة لدولة �إثيوبيا تغطية نفقات امل�شاريع الكربى التي نفذتها خالل ال�سنوات الأخرية،
وحققت بها طفرة اقت�صادية هائلة ،ومن ًوا �ضخ ًما يف حجم ا�ستثمارات الدول الأجنبية داخلها ،مما منحها ً
نفوذا
ُمكت�س ًبا.
لكن املعونات الدولية التي حت�صل عليها «�إثيوبيا» من امل�ؤ�س�سات االقت�صادية الدولية ،متنحها القدرة على
ا�ستكمال امل�شاريع حتت غطاء �شرعية �سيا�سية للدول ال ُكربى كرتكيا ،و�إ�سرائيل ،والواليات املتحدة الأمريكية،
الدول الأكرث ا�ستثما ًرا على �أرا�ضيها.
ُتظهر البيانات املن�شورة على موقع البنك الدويل ،يف ال�صفحة املُخ�ص�صة لإثيوبيا ،ح�صولها على معونات
ق َّدرها البنك بقيمة  639مليون دوالر يف العام  ،2011و 974مليون دوالر يف  ،2012ومليار و 115مليون دوالر يف
 ،2013ومليار و 646مليون دوالر يف  ،2014ومليار و 320مليون دوالر خالل العام . 2015
كذللك تعهد االحتاد الأوروبي بتقدمي معونات بقيمة  640مليون دوالر خالل اخلم�س �سنوات من  2015الى
 ،2020لتمويل م�شاريع النقل داخل �إثيوبيا� ،أو التي تربط بني �إثيوبيا وجريانها.
بجانب امل�ؤ�س�سات الدولية ،حتتل ال�صني املرتبة الأولى يف قائمة الدول الأكرث ا�ستثما ًرا يف �إثيوب ًيا ،ومتويلاً � ً
أي�ضا
للم�شاريع القومية الكربى احلكومية� ،إذ تعد ال�صني �صاحبة �أكرب ا�ستثمارات �أجنبية ،بجانب متتعها بعالقات
قوية مع احلكومة الإثيوبية؛ مما جعلها املُنفذ الأول لكافة م�شاريع القطارات يف التمويل والتنفيذ.
و ُيعد بنك �إك�سم بنك ال�صني الذي تتفاو�ض معه �إثيوبيا على قر�ض  2.4مليار دوالر� ،أحد املُ�ساهمني الرئي�سيني
يف بناء خط قطارات يربطها مع موانئ كينيا ،بجانب القرو�ض التي تتولى �شركتا هواوي وزتي ال�صينيتان تقدميها
()113
لتطوير �شركة االت�صاالت الإثيوبية.

المشاريع ُ
الكبرى ..خطة نمو اقتصادي
من �أبرز امل�شاريع الكربى يف �إثيوبيا خالل ال�سنوات الأخرية ،م�شاريع الكهرباء والنقل واملوا�صالت�،إذ �أن�شات
قطا ًرا حدي ًثا بني �شرق و غرب العا�صمة ،وقطارا يربط الدولة مع جيبوتي حيث يتواجد بها حمطة حاويات موانئ
دبي ،والذي اخت�صر زمن الرحلة من يومني �إلى � 10ساعات ،وحتقيق التكامل مع منطقة التجارة احلرة التي
تبنيها ال�صني هناك.
وجاءت م�شاريع الطاقة املولدة من ال�سدود يف املرتبة الثانية �ضمن قائمة امل�شاريع القومية للحكومة الإثيوبية،
حيث تولت �إثيوبيا ت�شييد � 5سدود من العام � 2004إلى الآن ،والذي كان نهر الأومو �أكربها بطاقة  1870ميجا،
وبد�أ العمل يف  2015بتكلفة بلغت  1.8مليار دوالر ،يف حماولة منها ملواجهة ُم�شكلة اجلفاف املتزايدة يف �شرق
�إثيوبيا.
ُت�شكل الزراعة �أكرب قطاع يف اقت�صاد �إثيوبيا� ،إذ تمُ ثل اكرث من  %40من حجم االقت�صاد ،والتي بدورها توفر
 %78من حجم التوظيف داخل الدولة ،وهو ما حتاول الدولة ا�ستثمار هذا القطاع من خالل تدريب املزارعني على
طرق زيادة الإنتاجية ،وتقدمي ت�سهيالت للقطاع اخلا�ص يف هذا املجال من خالل �إقامة مزارع لل�شاي والقهوة،
()114
وتعظيم عملية ا�سترياد هذه املنتجات ،وا�ستخدام عائداتها املادية يف تقليل معدالت الفقر .

الحكومة والجيش ..أدوات النمو والتنمية الرئيسية والتعليم
تعتمد �إثيوبيا ب�شكل رئي�سي على امل�ؤ�س�سة الع�سكرية ك�أولوية يف ت�أ�سي�س امل�شاريع القومية ،وعملية النمو
والتنمية ،حيث تتولى ت�أ�سي�س �شركات ا�ستثمارية مملوكة لها ،تتولى عملية اال�ستثمار يف كافة القطاعات ،ال
�سيما القطاعات ال�صناعية ،والزراعية ،والبنية التحتية ،وكذلك تدخل يف �شراكة مع اال�ستثمار اخلا�ص يف
م�شاريعه ،وتكون �شركات مرتبطة مع احلكومة ب�شكل �أو �آخر ت�ساهم يف التنمية جنبا �إلى جنب مع ال�شركات
اململوكة للحكومة واجلي�ش.
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�سد النه�ضة  /امل�ؤلف ي�شري من موقع ال�سد

خ�صو�صا يف كافة م�شاريع النقل،
�شركة  METECت�أتي على ر�أ�س ال�شركات �صاحبة �أكرب ا�ستثمار يف �إثيوبيا
ً
وهي �شركة مملوكة للجي�ش فيما حتل �شركة كهرباء �إثيوبيا يف املرتبة الثانية يف حجم ا�ستثماراتها ،وهي �شركة
مملوكة للحكومة ،ويرت�أ�س �إدارتها نائب ري�س الوزراء ،ونائب رئي�س اجلبهة املمثلة لعرق التيغراي يف التحالف
احلاكم ،والتي ت�شرتك � ً
أي�ضا مع �شركة اجلي�ش يف ا�ستقدام ع�شرات اخلرباء من الهند وكوريا ك ُم�شرفني على
امل�شاريع.
تتولى الدولة تقدمي ت�سهيالت ُكربى لل�شركات اململوكة للحكومة �أو اجلي�ش يف امل�شاريع اال�ستثمارية� ،إذ حددت
احلكومة �أن  %27من قرو�ضها تتوجه لل�سندات احلكومية املمولة مل�شروع �سد النه�ضة ،بجانب حتديد ن�سبة فوائد
�أقل لهذه القرو�ض ،لت�سهيل عملية التمويل ،بجانب الت�سهيالت املتمثلة يف توفري الأرا�ضي املُخ�ص�صة للم�شاريع .
كذلك يربز دور الدولة � ً
أي�ضا يف عملية التعليم� ،إذ متتلك الدولة غالبية املدار�س واجلامعات ،ويت�ضاءل ن�صيب
القطاع اخلا�ص يف اال�ستثمار التعليمي يف كافة مراحله ،بحيث ي�صل �إنفاق الدولة عليه  %4.7من الناجت القومي.

في طريقها لتصبح قوة صناعية في أفريقيا
�إثيوبيا جتذب انتباه االقت�صاديني املهتمني ب�أفريقيا يف الآونة الأخرية ،لأنها تعترب الدولة الأفريقية الوحيدة
ً
ملحوظا م�ستم ًرا على مدى �أكرث من عقد من الزمان،
ارتفاعا
با�ستثناء رواندا -التي ي�شهد منوها االقت�صاديً
بدون االعتماد على طفرة يف املوارد الطبيعية.
بلغت ن�سبة ن�صيب الفرد من النمو يف �إثيوبيا � ٪8سنو ًيا ما بني عامي  2004و  ,2015وهذا يعترب �أعلى م�ستوى
للنمو يف القارة الأفريقية خالل هذه الفرتة ،ومثار �إعجاب بكل املقايي�س.
ويعزى هذا النمو بالأ�سا�س �إلى الطفرة العمرانية وزيادة الإنتاجية الزراعية ،والدور احليوي الذي يلعبه قطاع
الت�صنيع ،الذي منا بن�سبة � ٪11سنو ًيا ،الأمر الذي �أدى �إلى زيادة ال�صادرات الت�صنيعية ب�أكرث من �أحد ع�شر
�ضع ًفا ،وكان هذا �إلى حد كبري بف�ضل عائدات ال�صادرات املتزايدة من �صناعة الأحذية واملالب�س .وميثل النمو
�أكرث من �ضعف ح�صة ال�صادرات امل�صنعة يف �إجمايل �صادرات ال�سلع التي ت�ضاعفت هي نف�سها ب�أكرث من خم�سة
�أ�ضعاف خالل هذه الفرتة.
ومع ذلك ال يزال الت�صنيع ميثل ن�سبة  %5من الناجت املحلي الإجمايل ،وهذه الن�سبة �أقل بكثري من ن�سبة
الـ( )٪10يف �أفريقيا .ويعترب البلد � ً
أي�ضا �أقل من املتو�سط الأفريقي يف التنويع والقدرة التناف�سية لل�صادرات
()116
والإنتاجية وتطور امل�ستوى التكنولوجي.
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االلتحاق بركب دول صناعية كبرى
وعلى الرغم من ذلك ،ف�إنه من املتوقع �أن تلحق �إثيوبيا بركب دول مثل :ال�صني وفيتنام يف بع�ض ال�صناعات
جدا بالن�سبة
منخف�ضة التكنولوجيا يف امل�ستقبل القريب .وهذه ال�صناعات تعترب تكاليف العمالة �أم ًرا مهما ً
بلدا يف العامل لديه عمالة �أرخ�ص من �إثيوبيا .وبعيد ًا عن هذه
لها ،ويف الوقت احلايل من ال�صعب �أن جتد ً
ال�صناعات الوا�ضحة ،هناك �سببان يدفعان لالعتقاد ب�أن �إثيوبيا قد تكون على الطريق ال�صحيح للحاق بركب
�أكرث االقت�صادات املتقدمة:
الأول :التوجه التنموي يف �إثيوبيا ،الذي ي�شبه يف نواح كثرية التجارب الناجحة يف �شرق �آ�سيا ،مثل كوريا
وتايوان.
وقد �أعرب رئي�س وزراء �إثيوبيا الراحل ملي�س زيناوي ،الذي ال يزال �إرثه قو ًيا يف االئتالف ال�سيا�سي احلاكم
حالي ًا ،مرارا عن اعجابه بتجربة �شرق �آ�سيا ،و�شدد على �أن جناحها كان مبني ًا على �أ�سا�س مزيج من قوى ال�سوق
وتدخل الدولة .ومل تقدم الدولة البنية التحتية واخلدمات الأ�سا�سية فقط ،لكنها وفرت �أي�ض ًا بيئة مواتية للقطاع
اخلا�ص.
الثاين :يكمن التفا�ؤل ب�ش�أن م�ستقبل �إثيوبيا يف قدرة ال�سيا�سات ال�صناعية الرائعة التي تراكمت لديها منذ �أن
جاءت حكومة اجلبهة الدميقراطية الثورية لل�شعب الإثيوبي �إلى ال�سلطة يف العام  ،1991حيث �أ�صبحت جودة هذه
القدرة وا�ضحة ،من خالل قراءة خطة النمو والتحول التي تغطي الفرتة من .2015-2010

وقد �أعطت اخلطة �أولوية لل�صناعات التحويلية ،بناء على توافر املوارد وكثافة العمالة واالرتباط بالزراعة
و�إمكانات الت�صدير والعوائق املنخف�ضة ن�سب ًيا لدخول التكنولوجيا .وت�شمل هذه ال�صناعات املالب�س واملن�سوجات
وجتهيز املنتجات الزراعية وجتهيز اللحوم و�صناعة اجللود واملنتجات اجللدية ،والت�شييد والبناء.

البنوك الحكومية تمول الصناعات
مت �إن�شاء م�ؤ�س�سات لدعم كل �صناعة من هذه ال�صناعات لتن�سيق �سال�سل القيمة على نحو فعال ،على �سبيل
املثال من خالل �ضمان كفاءة �إمدادات �شركات الت�صنيع وم�ساعدة ال�شركات برفع امل�ستوى التكنولوجي لها.
ويوفر البنك التجاري الإثيوبي وبنك التنمية الأثيوبي اململوكان للدولة ،معظم التمويل لهذه ال�شركات .وبب�ساطة
ال ُي�سمح للبنوك الأجنبية بالعمل يف �إثيوبيا .ونفهم من هذا �أنه لن يتم ال�سماح لهما بالعمل� ،إال عندما تطور
البنوك املحلية قدرتها على املناف�سة.
وبينما تقوم احلكومة الإثيوبية ب�صياغة �سيا�سات لدعم قطاعات �صناعية حمددة ،فقد �أعطت امليزانية
االحتادية على مدى الع�شرين �سنة املا�ضية �أولوية خا�صة ل�سيا�سات �أكرث «�أفقية» يف طبيعتها مثل التعليم والبنية
التحتية ،والنتائج التي حتققت حتى الآن مثرية للإعجاب.
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زيادة نسبة التعليم
وفيما يتعلق بقطاع التعليم يف �إثيوبيا ،زاد معدل ن�سبة االلتحاق باملدار�س االبتدائية ،من �أقل من  ٪20يف �أوائل
فرتة الت�سعينيات �إلى نحو  ٪94يف العام  .2012وارتفع عدد اجلامعات من واحدة فقط يف العام � 1990إلى �أكرث
من  30حال ًيا.

أكبر محطات الطاقة الكهرومائية في العالم

ا�ستثمرت احلكومة الإثيوبية بكثافة يف تطوير البنية التحتية مع الرتكيز على قطاع النقل وتوليد الطاقة ،ومت
تو�سيع �شبكة الطرق من  26.550كم �إلى  53.997كم يف الفرتة من � 1997إلى  ،2011ومن املتوقع �أن تزيد قدرة
البالد على توليد الطاقة �إلى �أربعة �أ�ضعاف عند االنتهاء من بناء �سد النه�ضة الإثيوبي على النيل يف /2017
 .2018و�سيكون هذا ال�سد ،الذي يعترب �أحد �أكرب حمطات توليد الطاقة الكهرومائية يف العامل ،قاد ًرا على توليد
� 6آالف ميجا وات.

ثالث أكبر منتج لإلسمنت في أفريقيا
م�ستفيدا يف ذلك من طفرة البناء والت�شييد ،وبلغ متو�سط
�شهد �إنتاج الإ�سمنت من ًوا هائلاً منذ العام ،1999
ً
النمو ال�سنوي يف �إنتاج الإ�سمنت �أكرث من �ضعف املتو�سط العاملي .ونتيجة لذلك تعد �إثيوبيا الآن ثالث �أكرب منتج
له يف �أفريقيا.
وقدمت الدولة دع ًما مبا�ش ًرا وغري مبا�شر لهذا القطاع من خالل تدابري مبا�شرة ت�شمل حوافز دخول لل�شركات
املحلية ،مثل قرو�ض طويلة الأجل لال�ستثمارات الر�أ�سمالية و�سهولة الو�صول �إلى موارد التعدين وتخ�صي�ص
العمالت الأجنبية على �أ�سا�س تف�ضيلي.
بالإ�ضافة �إلى ذلك ،كان توفري احلكومة و�سائل النقل والطاقة �أم ًرا حا�س ًما.

زراعة الزهور تسهم في التنمية االقتصادية
ومثلما حدث مع �صناعة الإ�سمنت ،فقد قدم قطاع زراع��ة الزهور الإثيوبية ،م�ساهمات مهمة يف التنمية
االقت�صادية ال�شاملة للبالد.
وارتفعت �صادرات الزهور املقطوفة من � 3أطنان بني عامي � 2004/2003إلى �أكرث من � 50ألف طن بني عامي
 ،2012 /2011ما �أدى �إلى زيادة عائدات الت�صدير ب�شكل كبري.
وت�ضاعفت فر�ص العمل يف هذا القطاع ،خالل الفرتة من � 2007إلى  ،2012من � 25000إلى  50.484فر�صة
عمل .ومنا هذا القطاع من �شركة واحدة فقط يف العام � 2000إلى حوايل � 100شركة يف العام .2014
و�أ�سهمت هذه ال�صناعة �أي�ضا يف خلق وظائف غري مبا�شرة من خالل التو�سع يف زراعة الب�ساتني .كما ا�ستفادت
الأن�شطة املرتبطة بهذه ال�صناعة مثل الإنتاج والتغليف واخلدمات اللوج�ستية والنقل اجلوي.
وبينما �أ�سهمت ال�شركات االثيوبية يف البداية يف انطالق �صناعة الزهور ،فقد زادت ال�شركات الأجنبية
ا�ستثماراتها يف هذا القطاع .ويف العام � 2012شكلت هذه ال�شركات ن�سبة  ٪63من جميع ال�شركات العاملة يف
هذا القطاع.
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االستثمار األجنبي يسهم في التنمية التكنولوجية
وقد �أ�سهم اال�ستثمار الأجنبي يف التنمية التكنولوجية وحت�سني الو�صول �إلى الأ�سواق ،حيث يقول امل�ستثمرون
الأجانب� ،إن �إثيوبيا �أ�صبحت موق ًعا ا�ستثمار ًيا جذا ًبا ب�سبب الرثوات الطبيعية مثل الأرا�ضي واالرتفاع والعمالة
الرخي�صة واحلوافز التي تقدمها احلكومة وت�شمل :الإعفاءات ال�ضريبية على الأرباح ،ملدة ت�صل �إلى � 5سنوات،
وامتيازات الإعفاء من الر�سوم على جميع ال�سلع الر�أ�سمالية وتوفري مواد البناء.
وكانت القرو�ض املدعومة ،امل�صدر الرئي�س يف متويل اال�ستثمار طويل الأجل لل�شركات العاملة يف �صناعة
الزهور ،واعتمد تقري ًبا ثلثا ال�شركات العاملة يف هذه ال�صناعة على قرو�ض من بنك التنمية الإثيوبي .وبد�أت
امل�صارف اخلا�صة � ً
أي�ضا يف �إقرا�ض هذه ال�صناعة ،عندما ر�أت جناح مثل هذه القرو�ض.
ولكي ت�صبح هذه الأ�سواق قادرة على املناف�سة دول ًيا ،دعت احلكومة الإثيوبية امل�ستثمرين الأجانب لتقدمي
ر�ؤو�س الأموال اال�ستثمارية التي هي يف �أ�شد احلاجة �إليها ،وكذلك القدرات التكنولوجية .ومت و�ضع عدد كبري من
احلوافز لت�شجيع هذه ال�شركات ،وكذلك ال�شركات املحلية التي ميكن �أن تلبي املعايري الدولية ،على الت�صدير.
وت�شمل هذه احلوافز دعم �إيجار الأرا�ضي يف املناطق ال�صناعية ,وبرامج ائتمانية �سخية ,حيث الإعفاء بن�سبة
 ٪100من دفع الر�سوم اجلمركية على ال�سلع الر�أ�سمالية امل�ستوردة واملواد اخلام الالزمة لإنتاج �سلع الت�صدير،
وهناك �إعفاءات �ضريبية ملدة خم�س �سنوات على الأرباح.

التحفظ على دخول البنوك األجنبية
قال هيلي ماريام دي�سالني رئي�س الوزراء الإثيوبي� ،إن بالده لن ت�سمح للبنوك اخلارجية بالدخول يف نظام
العمل امل�صريف يف اثيوبيا.
وقدم «دي�سالني» مربرا �سيا�سات حكومته يف هذا االجتاه ،قائال �إن «البنوك االجنبية ت�ضعف البنوك الوطنية
وميكن �أن تعر�ض اقت�صاد البالد �إلى االنهيار يف الو�ضع احلايل ،يف حال خروجها من البالد لأي �سبب كان».
جاء ذلك يف م�ؤمتر ت�شاوري بقاعة االلفية ب�أدي�س ابابا بني القطاعني العام واخلا�ص بح�ضور رئي�س الوزراء
الإثيوبي وعدد كبري من الوزراء وامل�س�ؤولني يف القطاعني العام واخلا�ص ورجال االعمال وامل�ستثمرين الإثيوبيني
والتجار.
وقال رئي�س ال��وزراء ،فيما يتعلق بالقرو�ض اخلارجية للبنوك االثيوبية� ،إن هذه امل�س�ألة ت�شكل خطرا على
االقت�صاد لأن البنوك اخلارجية عند متويلها للبنوك الوطنية تقوم بتحريك االموال داخليا بالعملة املحلية ،لكنها
عندما ت�سرتجعها تكون بالعمالت ال�صعبة وهذا ما ال يتوفر لدينا ،م�شريا �إلى �أن الدولة لي�س لديها احتياطي
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كاف ،حتى ت�سمح بذلك ،االمر الذي دفعنا �إلى �أن ال ن�سمح بالقرو�ض اخلارجية للبنوك.
ٍ
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و�أ�ضاف ان احلكومة الإثيوبية �ست�سمح بالقرو�ض بعد ان تت�أكد من منو قدرات وامكانات البنوك الوطنية
ومناف�ستها البنوك اخلارجية ،م�شددا على �أهمية �أن تنتهج البنوك االثيوبية �سيا�سة االدخار وتطوير هذه الثقافة،
بحيث ي�سهم ذلك يف حتريك ر�أ�س املال الداخلي الذي �سي�سهم بدوره يف منو االقت�صاد.
و�أو�ضح «دي�سالني»� ،أن البنوك الإثيوبية الوحيدة التي مل تتعر�ض لأزمة مالية ابان االزمة العاملية ،وارجع ذلك
ل�سيا�سة احلكومة االثيوبية يف عدم ال�سماح للبنوك االجنبية بدخول النظام امل�صريف �إال يف حال قدرة البنوك
الإثيوبية على املناف�سة الدولية.
و�شن رئي�س الوزراء الإثيوبي هجوما عنيفا على القطاع اخلا�ص ،وقال �إن م�شاركته وا�سهامه يف منو االقت�صاد
الإثيوبي �ضعيفان جدا.

نموذج صناعي
هل تصبح إثيوبيا وجهة لصناعة األحذية؟
بد�أت �شركة « »Enziالنا�شئة برتك ب�صمتها على عامل الأزياء ،ب�أحذيتها امل�صنوعة بالكامل يف �إثيوبيا.
وقال مالك ال�شركة �أزارياه مينجيت�سو« :ما مييزنا كا�سم جتاري هو مدى جودة الأحذية ومدى راحتها
لدى االرتداء» ,ومن هذه الور�شة ال�صغريةُ ،ت�ص ّنع الأحذية التي ت�ص ّدرها ال�شركة للأ�سواق يف �أوروبا
و�آ�سيا والواليات املتحدة« .يقولون �إن تركيزهم على اجلودة هو ما مييزهم ،لكن اتباع تلك اال�سرتاتيجية
كان �أمر ًا �صعب ًا �أحيان ًا»« .بد�أنا مبيزانية ثالثني �ألف دوالر تقريب ًا ،جمعناها داخلي ًا من خالل �شراكات
مع م�صانع حملية».
ومل تكن �شركة «�إنزي» م�ستعدة للم�ساومة على جودة العمل والت�صنيع خارج البالد .ومع القليل من
املال املتبقي ،ب��د�أوا بت�صنيع كافة املواد الالزمة ،وت�سيطر ال�شركة ب�شكل مبا�شر على كافة خطوط
الإنتاج.
ويبد�أ ثمن الزوج الواحد من الأحذية من  150دوالر ًا ،وحت�صل غالبية املبيعات عرب موقع ال�شركة.
لكن ،اف ُت ِت َح �أول متجر لـ «�إنزي» ،وهو خطوة مهمة يف حياة هذه ال�شركة النا�شئة التي ت�سعى �إلى �أن تكون
عالمة عاملية.
ويقول« :عندما يحمل الزبائن الأحذية ،نراهم يت�ساءلون عما �إذا كانت حق ًا قد �صنعت يف �إثيوبيا،
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حتى �أن الإثيوبيني يتفاج�أون من جودتها».
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البن
النب ،امل�شروب العاملي الأول والأكرث �شعبية يف العامل ،من لندن الى طوكيو ومن مو�سكو الى نيويورك ،ويعترب
ثاين �أكرث ال�سلع تداو ًال بعد النفط اخلام يف البور�صات العاملية .
ويعتقد �أن الإثيوبيني �أجداد قبيلة الأورومو كانوا �أول من اكت�شف وتعرف على النب و�آثاره املن�شطة ومل يعرث
حتى الآن على دليل قطعي على ذلك ،لكن �أغلب الروايات ت�ؤكد ان هناك راعي غنم كان يرعى يف �إحدى الغابات
وقد الحظ �أن الأغنام عندما ترعى يف تلك الغابات ت�سهر الليل وتكون يف ن�شاط فائ�ض .وقد قام بتجريبها
ور�أى مفعولها ،ثم �أخرب �أفراد قبيلته بذلك ،بعد ذلك مت عر�ضه على الكهان وا�ستخدم كعالج لالكتئاب والعجز
واخلمول ،وهذا ما ت�ؤكده كتب التاريخ رمبا �أن �شجرة القات ا�شرتكت ب�شكل مبا�شر يف هذه الرواية ومن �إثيوبيا
انتقل النب الى كافة ارجاء العامل ،ف�أول انتقال كان الى اليمن ثم ُ�ص ّدر الى م�صر ،وبحلول القرن اخلام�س ع�شر
ا�ستخدمت القهوة يف الطقو�س الدينية ويف الأديرة ال�صوفية يف اليمن ،ومنها انت�شرت الى ارمينيا وبالد فار�س
وتركيا ومنها الى �إيطاليا ومن ثم الى بقية �أرجاء العامل .
وتعد الربازيل الدولة الرائدة عامليا يف �إنتاج النب الأخ�ضر ،تليها فيتنام وكولومبيا التي تتنتج قهوة �أكرث ليونة.
�أما �أكرب م�صدر للنب يف ال�شرق االو�سط فهي �إثيوبيا وت�أتي يف املرتبة الرابعة عامليا وي�صنف بنها ،خ�صو�صا
النب العربي �أو الهرري من �أجود �أنواع النب ،وامل�صدرون الأوائل للنب يف العامل على الرتتيب :الربازيل ،فيتنام، ،
اندوني�سيا� ،إثيوبيا ،الهند.
ويبلغ متو�سط تناول القهوة حوايل ثلث تناول مياه ال�صنبور يف �أمريكا ال�شمالية و�أوروب��ا ،ويف فرتة ما بني
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1998م 2000-م مت �إنتاج نحو  6.7مليون طن من القهوة �سنويا .

امل�ؤلف ي�شرب القهوة على الر�صيف

يعد النب العربي من �أجود الأنواع يف العامل ويحمل عالمة جودة من الواليات املتحدة
الأمريكية وتزرع �إثيوبيا عدد ًا من �أنواع النب وهي  -1بن الهرري  -2بن �سيدامو  -3بن
لقميتي  -4بن �إلبابور  -5بن جما وترتاوح ا�سعارها ما بني  700و - 890بر �إثيوبي� -أي
 54.6دوالر �أمريكي لـ ( )100كيلو و 42دوالر ًا .وهناك �سوق �ضخم جدا لتداول النب
والذرة والقمح عرب البور�صة التابعة للحكومة .
و�ضعت احلكومة خطة �إ�سرتاتيجية جلعل النب ال�سلعة الأول��ى يف �إثيوبيا من ناحية
ال�صادرات� ،إال �أن �صادرات القات الى الدول الأوروبية وال�صومال وجيبوتي �أ�سهمت يف
اعتماد املزارعني على القات بدون االعتماد على زراعة النب ،ب�سب الأرباح ال�سريعة من
جتارة القات ،خ�صو�صا يف �إقليم الهرري امل�شتهر ببنه .
والقهوة يف �إثيوبيا م�شروب اجتماعي وتقليدي ،له طقو�سه وعاداته ،وغالبا ما ي�صاحبه
منا�سبة واجتماع و�إك��رام لل�ضيوف وهو دليل الكرم وال�سعادة ،وبع�ض الأمهات يتنب�أن
امل�ستقبل من خالل اكواب القهوة لبعث التفا�ؤل يف جيل ال�شباب وتقدم القهوة يف مثل
هذه االجتماعات مع اخلبز �أو العي�ش البلدي وت�شرب على ثالث مراحل ،الأول��ى وهو
ثقيل ،الثانية متو�سط ،الثالثة خفيف .
وينت�شر يف �إثيوبيا عدد من املقاهي العاملية ،خ�صو�صا يف �أدي�س �أبابا ومنها ما هو وطني
وقد اعتمدت بع�ض منها يف الواليات املتحدة الأمريكية كعالمة جودة وعالمة جتارية
وكذلك يف بريطانيا وهذا ما عزز مكانة النب يف �إثيوبيا واعتباره املح�صول االقت�صادي
الأول الذي �ساعد احلكومة يف توفري العملة ال�صعبة يف البالد .

�شجرة النب اكت�شف ت�أثريها راعي غنم
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حماية الملكية الفكرية ..البن اإلثيوبي نموذج ًا
�شرعت �إثيوبيا يف م�شروع ت�أمل �أن يكون بداية ل�صعود منتظم للخروج من براثن الفقر ،باالعتماد القوي
والثابت على حماية حقوق امللكية الفكرية.
فكل بلد� ،سواء �أكان فقريا �أم غنيا ،يتمتع بالقدرة على ا�ستحداث فوائد من امللكية الفكرية .فالنا�س يف العديد
من الدول النامية ،يظنون �أن حقوق امللكية الفكرية وجدت فقط خلدمة م�صالح �أمريكا و�أوروبا واليابان .وهذا
فهم خاطئ؛ فامللكية الفكرية� ،إذا ا�ستخدمت ب�شكل �صائب ،ميكنها �أن تلبي حاجات بلدان مثل �إثيوبيا.
لعبت حماية حقوق امللكية الفكرية دورا مهم ًا يف تطور االقت�صاد الأمريكي ،لذا ف�إن �إثيوبيا تود �أن ت�ستخدم
نف�س الت�أثري لت�سخريه مل�صلحتها.
وقد اتخذ املدير العام االثيوبي خطوة جريئة لتطبيق هذا املفهوم يف العام  ،2004بدات خطوات جريئة لتطبيقه
واالعرتاف العاملي بالعالمة التجارية املميزة لثالثة �أ�صناف من النب التي ت�شتهر بها �إثيوبيا ،وهي يرجات�شيف
و�سيدامو وهارار ،كعالمات جتارية مميزة متتلكها .وبذلك ،تغلبت على حماوالت من جانب رابطة القهوة القومية
الأمريكية للحيلولة دون ت�سجيل العالمات التجارية لهذه الأ�صناف من النب يف مكتب براءة االخرتاع والعالمات
التجارية املميزة الأمريكي .وقد حتولت �شركة �ستاربك�س -وهي �أكرب موزع للقهوة ومنتجات النب يف العامل -من
خ�صم مناه�ض للت�سجيل� ،إلى عميل مرخ�ص له وم�ؤيد قوي لها.
وباتت ت�سميات هارار ويرجات�شيف و�سيدامو وهي العالمات التجارية املميزة للأ�صناف اجليدة من النب
حممية يف  29بلدا .و�إثيوبيا تختار املوزعني العامليني لهذه الأ�صناف وحتدد ال�شروط التي يجب توافرها لبيعها.
وال تتقا�ضى �أية ر�سوم �أو اتاوات ملكية على الرتخي�ص بتوزيع النب ،لكنها يف املقابل تطلب من املوزعني ت�سويق كل
�صنف حتت ا�سمه التجاري املنف�صل اخلا�ص به.

ويعتقد ان �سبب عدم حت�صيل �إثيوبيا ر�سوم امللكية ،انها ال تهتم بالدخل الفوري ،لكنها بالأحرى تهتم بتو�سيع
الإقبال العاملي على هذا النب املمتاز ،وهو �أمر من �ش�أنه �أن يعود عليها مع مرور الزمن برثوة كربى .و�أ�شار املدير
العام الإثيوبي �إلى �أن هذه اال�سرتاتيجية ت�ستلزم �إقامة �شركات وثيقة مع م�ستوردي النب وموزعيه وال�شركات التي
تقوم بتحمي�صه ،وذلك بهدف تثقيف عدد متزايد من خرباء القهوة يف جميع �أنحاء العامل حول ال�صفات املميزة
حلبوب النب الإثيوبي اجليدة.
ومن خالل العمل مع �شركات توزيع وحتمي�ص النب ،حتاول اثيوبيا �إيجاد و�ضع يفوز فيه اجلميع .ففي املا�ضي،
كان املنتج يبيع بنه بدون �أن يعرف وجهته بعد خروجه من بوابة مزرعته .وهذا احلال كان ينطبق على امل�صدرين.
وهذا هو �أي�ضا �ش�أن �شاربي القهوة يف اخلارج؛ �إذ مل يكونوا على علم من �أين �أتت القهوة التي يرت�شفونها ،ناهيك
عن �أن �إثيوبيا م�سقط ر�أ�س القهوة� .أما اليوم فقد �أ�صبحت �إثيوبيا ت�شارك م�شاركة فعالة يف تنظيم املحافل
الدولية ملنتجي النب واملوزعني واملعلنني لتعزيز ال�شراكات.
ويجري الت�شديد على �أن ال�شراكة مع ال�شركات الأجنبية تعترب �أمرا يف غاية الأهمية لبلدان مثل �إثيوبيا التي
ت�سعى ال�ستخدام حقوق امللكية الفكرية لأغرا�ض التنمية.
ورغم �أنه من ال�سابق لأوانه ا�ستخال�ص ا�ستنتاجات نهائية� ،إال �أنها توجد دالئل مبكرة على �أن ا�ستخدام �إثيوبيا
العالمات التجارية املميزة وتوحيد ال�صنف يح�سن حياة الـ ( )15مليون �إثيوبي الذين يعتمدون على قطاع النب،
الذي ي�شكل  60يف املائة من ثروة البالد.
وقد لوحظ �أن دخل مزارعي النب ،قبل تبني �إثيوبيا حماية حقوق امللكية الفكرية ،كان قليال جدا ،مما كان
ي�ضطرهم �إلى قطع �أ�شجار بن هارار التاريخي ويغر�سون حملها �أ�شجار القات .ولو ا�ستمر هذا احلال لت�سبب يف
كارثة على اثيوبيا والب�شرية جمعاء.
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وت�سجيل العالمة التجارية املميزة للنب الإثيوبي ،يعود فقط بـ (� )25سنتا للرطل �أكرث من م�ستوى �سعر ال�سلعة
العادي .وهبطت �أ�سعار ال�سلعة ذات مرة مبقدار � 37سنتا للرطل ،مما دمر دخل امل�صدرين الذين يبيعون بهذا
النطاق ال�سعري� .أما اليوم ،ف�إن الأ�سعار العادية لل�سلعة تدور حول  1.30دوالر للرطل ،ويتم بيع النب الإثيوبي،
الذي ا�ستفاد من توحيد الأ�صناف ،ب�ضعف �أ�سعار ال�سلعة العادية.
على الرغم من �أن املزارع الإثيوبي ينتج قهوة تتمتع بدرجة عالية من اجلودة� ،إال �أن دخله يعترب �أقل دخل
يح�صل عليه �أي مزارع يف العامل من ت�صدير منتجاته الزراعية ،يف �إ�شارة �إلى الو�ضع الذي كان يعي�شه مزارعو
النب الإثيوبيون قبل �أن تدخل جهود توحيد �أ�صناف النب وت�سجيل العالمات التجارية اخلا�صة بها حيز التنفيذ.
و نتيجة لتح�سني القوة التفاو�ضية ،ت�ضاعف �سعر القهوة اجليدة الإثيوبية ،خالل العام  ،2015ومل يعد يحدد
وفقا لأ�سواق ال�سلع .وقد اقيم كم هائل من املباين ال�سكنية اجلديدة التي يتم �إن�شا�ؤها والعدد املرتفع من الأطفال
الذين يلتحقون باملدار�س والأع��داد املتزايدة من الدراجات يف املجتمع ,وهذه التطورات كلها تدل على وجود
حت�سن اقت�صادي.
وقد ي�ستغرق االمر فرتة �أخرى قبل �أن تتمكن القدرة التفاو�ضية لإثيوبيا من تثبيت �أ�سعار قهوتها اجليدة
الطويلة الأجل .والهدف هو اخلروج من �أ�سواق ال�سلع والإبقاء على �سعر �أعلى مع مرور الزمن ،الأمر الذي
�سيجلب املزيد من اال�ستثمار يف اجلودة وزيادة الإنتاج .ومن �ش�أن ذلك �أي�ضا �أن مي ّكن العائالت من �إر�سال
�أطفالها �إلى املدار�س واجلامعات .و�سيوفر للجمعيات التعاونية الزراعية االعتمادات الالزمة لبناء املدار�س
والعيادات ال�صحية و�شبكات املياه.

االستثمار الزراعي
تعترب الزراعة ،الدعامة الأ�سا�سية لالقت�صاد الإثيوبي ،حيث توفر فر�ص العمل حلوايل  ٪80من املواطنني
الإثيوبيني ,وعالوة على ذلك ،فللزراعة دور مهم ورئي�سي يف توفري املواد اخلام الالزمة لل�صناعة.
وتتنوع املحا�صيل التي تزرع يف �إثيوبيا حيث ينمو فيها تقريبا جميع �أنواع احلبوب وحما�صيل الألياف واملحا�صيل
الزيتية والقهوة وال�شاي و�أ�شجار الفاكهة كذلك يزرع الكثري من اخل�ضروات.
وتتميز �إثيوبيا بهطول الأمطار تقريبا طوال العام ،با�ستثناء �شهر �أو �شهرين يحدث اجلفاف ،وبالتايل ت�ستخدم
الأمطار يف الري ب�صفة �أ�سا�سية وهي ما ت�سمى الزراعة املطرية� ,إ�ضافة �إلى الزراعة على املياه اجلوفية ,حيث
توجد املياه اجلوفية على م�سافات قريبة من �سطح الأر�ض� ,أما املناطق القريبة من جمرى النيل الأزرق ،فرتوى
منه مع وجود بع�ض البحريات العذبة ال�صاحلة مياهها للزراعة.
واال�ستثمار يف جمال الزراعة يخدم قطاع ًا كبري ًا من امل�ستثمرين ،فهناك �صناعات قائمة على بع�ض املحا�صيل
()120
الزراعية وتفتح الفر�ص اال�ستثمارية يف جمال �إنتاج وجتهيز املحا�صيل الزراعية.
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أهم المحاصيل الغذائية
المزروعة
 -1النجيلية (التاف والقمح والذرة).
 -2البقولية (الفول ,البازالء ,العد�س ،الفول ال�صويا ،احلم�ص �إ�ضافة �إلى الرب�سيم احلجازي).
 -3الزيتية (ال�سم�سم ,فول ال�صويا ,بذرة الكتان ,الفول ال�سوداين ,عباد ال�شم�س ,بذرة القطن ,بذور البنجر).
وتعطى هذه املحا�صيل فر�ص ًا عظيمة لال�ستثمار من حيث :
 -1قيام بع�ض ال�صناعات مثل معا�صر احلبوب الزيتية و�إنتاج الزيوت واالع�شاب �إ�ضافة �إلى املطاحن والتي تنتج
الدقيق �سواء من القمح �أو الذرة وينتج منها �أي�ضا الردة كمخلف تغذى عليه احليوانات.
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 -2جتهيز هذه املحا�صيل من احلبوب والبقوليات وجتهز لأ�سواق الت�صدير بعد تعبئتها يف عبوات منا�سبة.

المشروبات
 -1القهوة:
يعترب املناخ االثيوبي منا�سب ًا لزراعة القهوة وبالتايل تنتج �إثيوبيا �أجود �أنواعها وتعترب �أكرب منتج لها العربي
وهي �أهم املحا�صيل النقدية.
 -2ال�شاي:
من املحا�صيل التي جتود وت�صلح يف املناخ االثيوبي ،كما يتم حاليا �إنتاج وجتهيز وت�صدير ال�شاي لكثري من دول
العامل �إ�ضافة �إلى اال�ستهالك املحلي.

األلياف
من �أهم حما�صيل الألياف التي تزرع يف �إثيوبيا القطن والكتان ،حيث يوفران فر�صا كبرية للت�صدير ا�ضافة
�إلى ال�صناعات القائمة لإنتاج املن�سوجات حمليا.

الفاكهة
الظروف املناخية الإثيوبية مالئمة لزراعة الكثري من الفواكه وعلى ر�أ�سها املوالح ب�أنواعها ،يليها املاجنو،
واالفوكاتو والبابا واملوز واجلوافة والعنب ب�أنواعه املختلفة وتتم تعبئة هذه الفواكه وت�صديرها الى بع�ض الدول.

الخضروات
ت�صلح الأجواء الإثيوبية لزراعة معظم اخل�ضروات امل�ألوفة وغري امل�ألوفة ,فيزرع الطماطم واخليار والب�صل
والثوم والكرف�س والفلفل والفا�صوليا واجلزر والكرنب والقرنبيط والبامية والبطيخ ،كل هذه املحا�صيل تزرع يف
�أماكن خمتلفة من �إثيوبيا وقد بد�أت بع�ض ال�شركات بت�صديرها �إلى بع�ض الدول .
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«القات» ..ما بين العادات والتقاليد المتوارثة وآثاره السلبية
«أوداي» لألثرياء والبرجوازيين لجودته ..و«أبو مسمار» و«الناشف» للفقراء لرخصهما

تعاطي ورقة �شجرة القات يف �أر�ض احلب�شة (�إثيوبيا) ميثل جزءا كبريا من العادات والتقاليد املتوارثة يف
املجتمع ب�أكمله وبالأخ�ص بني امل�سلمني الأكرث ن�سبة يف البالد ،يف ظل عدم جترمي تعاطيه رغم �آثاره ال�سلبية
اخلطرية و�أ�ضراره البالغة على ال�صحة العامة ،خا�صة عند ال�شباب.
يف �إثيوبيا �أنواع كثرية وخمتلفة من نبات القات ت�صل �إلى �أكرث من ( )10خمتلفة يف مدى الطعم والتخدير
واجلودة وال�سعر ،فمث ًال هناك نوع ي�سمى «اوداي» الذي يلقب بقات الأثرياء والربجوازيني جلودته الفائقة من
حيث تخديره وارتفاع �سعره ،و�أنواع �أخرى مثل «اجلراجي» و«النا�شف» و«�سبتا» و«�أبو م�سمار» الذي يعترب �أكرث
تخديرا ،تلقب بقات الفقراء.
و�سعر القات يف هذا البلد الفقري يعترب رخي�ص ًا جد ًا مقارنة بالدول املجاورة مثل اليمن وجيبوتي وال�صومال،
وميكن ملحدود الدخل �شراء القات ب�سعر ال يتجاوز الن�صف دوالر يومي ًا.
وال�شباب هم الأكرث تعاطي ًا لهذه ال�شجرة يف ظل البطالة املتزايدة كل يوم ..و�سعر القات �أقل بكثري مقارنة
بامل�شروبات الكحولية التي تعترب جزءا ال يتجز�أ من حياة الكثريين ،من الن�ساء والرجال ،ب�شكل يومي ،حيث انها
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متوافرة يف كل بقعة من �أر�ض �إثيوبيا وب�أ�سعار معقولة ،خا�صة امل�شروبات املحلية.

والقات الفاخر ميكن احل�صول عليه ب�سعر ال يتجاوز الثمانية دوالرات �أمريكية مل�ضغه يف اليوم الواحد وملدة ال
تقل عن ال�ست �أو ال�سبع �ساعات.
تتمثل ت�أثريات القات يف بع�ض الأحيان عادة يف الأرق والالمباالة وقلة الرتكيز ،وي�ؤدي اال�ستمرار املفرط يف
ا�ستعماله �إلى ت�أثريات جانبية خطرية ،فاملدمن يتميز ب�سرعة االنفعال وامل�شاك�سة والتوتر ،فهو يعي�ش يف عامل
الأحالم وانف�صال ذهني كامل عن الواقع ،وقد يعاين من تفكك ال�شخ�صية وي�صبح فاتر ال�شعور ومتبلدا لفرتة
م�ؤقتة ويختلف من �شخ�ص لآخر ..وي�ؤثر كثري ًا على ال�ضعفاء �صحي ًا والذين ال ميلكون القدرة على اتخاذ قرار
�أنف�سهم ،حيث ي�سيطر عليهم ب�شكل فاعل و�سريع.
يطلق على نبات القات املنت�شر يف �شرق �أفريقيا ا�سم «مريون» ويف تنزانيا وكينيا «نريون» ويف �إثيوبيا «ال�شات»
ويف ال�صومال وجيبوتي واليمن �أكرث الدول تعاطي ًا يف العامل ا�سم «القات».
هناك روايات تقول �إنه عرف يف �إثيوبيا وبالتحديد يف منطقة «هرر» واملناطق الو�سطى من البالد قبل حوايل
 700عام.
والبخور واللبان البلدي �أكرث ا�ستهالكا من تناول القات ،وخا�صة �أثناء الدعاء والتقرب �إلى اهلل عند الكثريين
من كبار ال�شيوخ وعلماء الدين يف خمتلف �أنحاء البالد.
وتناوله �شائع بني امل�سلمني الإثيوبيني ،خا�صة يف �شهر رم�ضان الكرمي ،ملنعهم من النوم وال�سهر ،ومن هنا
نقله امل�سلمون الإثيوبيون �إلى الدول املجاورة مثل ال�صومال وجيبوتي واليمن قبل حوايل  150عام ًا ،خا�صة �إبان
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التجارة بني اليمن والقرن الأفريقي.
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عقب قطف القات مبا�شرة ،يتم حت�ضري الفروع والرباعم على �شكل حزم وتغليفه ب�أوراق املوز ،من �أجل حفظه
طازج ًا ملدة ال تتجاوز اليومني عند بع�ض الأنواع بعد قطفها من ال�شجرة وقبل تناولها.
ويعترب القات ،عالج ًا يف �إثيوبيا وبني الأو�ساط التي تتناوله ب�شكل يومي لأمرا�ض عديدة ويف بع�ض الأحيان يتم
تعاطيه لإزالة الفتور اجلن�سي .ويف روايات �أخرى يذكر �أن قادة اجلي�ش الإثيوبي كانوا ين�صحون جنودهم بتعاطيه
�أثناء الليل ،كما كانوا ين�صحون اجلرحى بو�ضعه على جروحهم بعد خلطه باملاء.
ويف ال�سنوات القليلة املا�ضية بد�أ ال�شباب -ن�ساء ورجاال -مي�ضون �أوقات ًا طويلة وهم يتعاطون ،خا�صة يف �أيام
العطلة يف الأماكن اخلا�صة والعامة واملطاعم واملنتجعات ال�سياحية ،ونرى �أن م�ضغه ي�سبب م�شاكل ذات طبيعة
اجتماعية و�صحية واقت�صادية.
يقول �سائق التاك�سي بالي دميي�سي 41 ،عاما ،انه ي�ستفيد من هذا النبات فائدة ق�صوى ،لأنه يطرد النوم من
عينيه ويحجب عنه ال�شعور باجلوع والعط�ش ،بالإ�ضافة �إلى �أنه ي�ساعد على طرد الأفكار اخلبيثة ،بجانب تقويته
جن�سي ًا ،م�ضيف ًا �أن مكتب مرور العا�صمة �أدي�س �أبابا ،قد �أخط�أ بفر�ضه عقوبات على كل �سائق يتناول القات
وتغرميه �أمواال باهظة.
�أظهرت الدرا�سات الكيميائية �أن �أوراقه حتتوي على عدد من املركبات مثل القلويدات ـ جلوكوزيدات ،الرتبينات،
العق�صيات واملركبات الفالفونية ،وفيتامني ج وغريها.
بد�أت �أخريا بع�ض املطاعم يف �أدي�س �أبابا ببيعه وت�أجري الغرف امل�ستقلة املجهزة بكل م�ستلزمات اجلل�سة من
املفر�ش على الأر�ض وال�شي�شة (الأرجيلة) وامل�شروبات ال�ساخنة والباردة املختلفة لتعاطيه ،يف ظل تزايد عدد
ال�شباب املدمنني يوما بعد يوم.

يف الآونة الأخرية مل يقت�صر تعاطيه على امل�سلمني فقط ،كما كان احلال يف ال�سابق ،بل تعداه �إلى امل�سيحيني،
خا�صة ال�شباب منهم ،فيعترب القات من الدعوات اخلا�صة التي ميكن �أن يدعو �إليها �صديقته ويتعاطاه الع�شاق
يف جو هادئ على �أنغام مو�سيقية عربية و�سودانية لفرتات تتعدى الثماين �ساعات �أو �أكرث.
يختلف الإثيوبيون يف حتديد مدى م�ضاره ،فهناك من ي�ؤكد م�ضاره جن�سي ًا ..فيقول ال�شاب مكونن يلما32 ،
عاما� ،إنه بعد تعاطيه لفرتة معينة ،ف�إن �شعور ًا بال�ضعف اجلن�سي ينتابه ،لدرجة �أنه يخجل من زوجته.
حتى الآن مل ي�سجل القات �ضمن املخدرات يف الأمم املتحدة ح�سبما يقول الربوفي�سور �أوفئيل قابي�سا الباحث
يف مركز البحوث الأفريقية يف والية ميت�شيغن الأمريكية بل �إنه ي�شكك يف م�ضار النبات.
طالب املدار�س واجلامعات بالأخ�ص ،يتعاطونه من �أجل الرتكيز على درا�ستهم واملطالعة ،ويزداد تعاطيه
قبل دخولهم �إلى االمتحانات بيوم �أو يومني ..والبع�ض منهم ،خا�صة الن�ساء ،يف�ضلون غليه و�شربه من �أجل
عدم �إ�ضاعة الوقت يف م�ضغه ،ومفعوله مركز �أكرث من امل�ضغ� ،إال �أن هناك مرارة من ال�صعب التعود عليها عند
ال�شرب.
يعترب تعاطيه يف كثري من الأقاليم الإثيوبية جزءا من العادات والتقاليد ،فهو ي�ستخدم يف الأعرا�س وامل�آمت
ويف احلياة العامة ..ففي منطقة هرر يتناول ال�سكان القات يف ال�صباح الباكر قبل ذهابهم �إلى العمل ،حيث
ي�ستخدمونه كمن�شط ملمار�سة �أعمالهم ب�شكل جيد� ..أما يف فرتات الظهرية فال تالحظ �أي حركة يف مدن هرر،
حيث يدخل �سكانها �إلى منازلهم لتخزينه �إلى �ساعات مت�أخرة من الليل.
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إثيوبيا ..نحو قوة صناعية كبرى بالقارة السوداء
تعد �إثيوبيا الدولة االفريقية الوحيدة -با�ستثناء رواندا -التي حتتل مكانا بارزا على الدوام لدى الدول الكربى،
وحلوايل عقد من الزمان حافظت على عالقاتها مع �أوروبا و�أمريكا ،بدون االعتماد على طفرة املوارد الطبيعية
للنمو االقت�صادي.
وكان ن�صيب الفرد من النمو بني عامي  2004و� )%8(2014سنوي ًا  ،وهذا �أعلى م�ستوى و�صل له الفرد يف القارة
خالل هذه الفرتة ،مما �أثار اعجاب امل�سثمرين بكل املقايي�س.
ويعزى هذا النمو �أ�سا�سا �إلى الطفرة العمرانية وزيادة الإنتاجية الزراعية ،وكان للت�صنيع احليوي �أي�ضا ن�صيب
وافر ،فقد منا الت�صنيع بن�سبة  ،٪11و�أ�سهم يف زيادة ال�صادرات هذا العام ،ويعود الف�ضل يف هذا �إلى حد كبري
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�إلى عائدات ال�صادرات املتزايدة ل�صناعة الأحذية واملالب�س .

الدولة التنموية
ركزت �إثيوبيا �أو ًال على التوجه التنموي يف نواح كثرية ت�شبه التجارب الناجحة لدول �شرق �آ�سيا ،مثل كوريا
وتايوان ،خا�صة يف اتباع �سيا�سة امل�صالح اخلا�صة ،والتخطيط االقت�صادي املركزي.
وكان رئي�س وزراء �إثيوبيا ال�سابق ،ملي�س زيناوي ،قد �أ�شاد بتجربة �شرق �آ�سيا ،التي ينفذها الآن حكام �إثيوبيا
من بعده ،فالنجاح كان على �أ�سا�س مزيج من احلكمة لقوى ال�سوق وتدخل الدولة ،التي مل تقدم فقط البنية
التحتية واخلدمات الأ�سا�سية ،لكن هي�أت �أي�ضا بيئة مواتية للقطاع اخلا�ص.
وال�سبب الثاين للتفا�ؤل ب�ش�أن احتماالت ارتفاع �إثيوبيا وتقدمها ،قدرة ال�سيا�سات ال�صناعية الرائعة التي
()125
تراكمت لديها منذ جاءت حكومة اجلبهة الدميقراطية الثورية لل�شعب الإثيوبي �إلى ال�سلطة يف عام .1991

التعليم والبنية التحتية
رغم �أن احلكومة الإثيوبية �صاغت �سيا�سات لدعم قطاعات �صناعية حمددة� ،إال �أنها خ�ص�صت امليزانية الأكرب
لل�سيا�سات الأفقية ،مثل التعليم والبنية التحتية ،التي حققت نتائج مثرية للإعجاب حتى اليوم ،وزاد االلتحاق
باملدار�س االبتدائية بنحو  ٪20عن ت�سعينيات القرن املا�ضي ،كما �أ�صبح حوايل  ٪94يف عام  ،2012وارتفع عدد
اجلامعات من واحدة يف عام � 1990إلى �أكرث من  30جامعة حاليا.
وا�ستثمرت احلكومة بكثافة يف تطوير البنية التحتية ،مع الرتكيز على و�سائل النقل وتوليد الطاقة ،وتو�سيع
�شبكة الطرق ،كما تعمل �إثيوبيا على زيادة طاقة الكهرباء �إلى �أربعة �أ�ضعاف ما حتتاجه عند االنتهاء من �سد
النه�ضة ،الذي يتم �إن�شا�ؤه على النيل ،و�سوف ينتهي يف . 2018
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القطاعات الموجهة للنجاح في المستقبل
ومت تعيني املنتجات اجللدية وقطاعات الغزل والن�سيج واملالب�س وال�صناعات التحويلية الحتالل �أعلى �أولوية
يف خطة التنمية اخلم�سية التي �صدرت م�ؤخرا  ،2020-2015و�أحد الأ�سباب� ،أن لديهم روابط قوية مع القطاع
الزراعي ،كما �أنها ت�ستخدم مدخالت من قطاعي الرثوة احليوانية والقطن.
ولكي ت�صبح قادرة على املناف�سة دوليا ،دعت احلكومة الإثيوبية امل�ستثمرين الأجانب لتقدمي ر�ؤو�س الأموال
اال�ستثمارية التي ت�شتد احلاجة �إليها والقدرات التكنولوجية ،ومت �إن�شاء عدد كبري من احلوافز ،حلث هذه
ال�شركات وال�صناعات املحلية التي ميكن �أن تلبي املعايري الدولية للت�صدير.

صناعة السيارات
أديس أبابا مركز صناعة السيارات في أفريقيا خالل  20عام ًا

لدى اثيوبيا طموح كبري لتطوير �صناعة ال�سيارات املحدودة فيها� ،إذ ت�سعى لتحويل عدد
حمدود من �صغار امل�صنعني ل�شبكة من امل�صانع الكبرية التي ميكنها حتويل الدولة االفريقية
لأكرب م�صنع �سيارات يف القارة خالل  20عام ًا .وتنتج اثيوبيا � 8000سيارة جتارية �سنو ًيا
لل�سوق املحلي ،لكن امل�س�ؤولني عن هذه ال�صناعة ي�ؤكدون قدرتهم على امكانية تقدمي مزيد
من ال�سيارات من �أجل الت�صدير.
و�صدرت ال�شركة � 38.000سيارة م�صنعة حمل ًيا يف  ،2015بزيادة  %50عن عام ،2014
فيما تهدف هذه اخلطة لتحويل الدولة الفقرية لدولة م�صنعة ومركز ت�صنيعي لل�سيارات ،فيما
ينتظر اقامة مناطق ال�صناعة اجلديدة حول �أدي�س �أبابا واملدن ال�شمالية ،فيما تدعم اثيوبيا يف
هذا التوجه �شركات �صينية لت�صنيع ال�سيارات على غرار �شركة ليفان �أوتو جروب التي ت�صنع
� 5000سيارة �سنو ًيا هناك ،و�أكدت ال�شركة رغبتها يف بدء الت�صدير من اثيوبيا يف .2018
وتعترب �أكرب الدول امل�صنعة لل�سيارات يف القارة جنوب �أفريقيا واملغرب وي�صنعان �سنو ًيا
 600.000و � 200.000سيارة ،فيما متلك م�صر �صناعة �سيارات جيدة تلي البلدين ال�سابقني
وهناك �صناعة كذلك يف دول مثل ال�سودان وكينيا .وي�صنع كذلك يف ال�سوق االثيوبي موديالت
جيلي وفاو وبي واي دي وليفان .وت�سعى اثيوبيا من خالل �سد النه�ضة لتكون دولة م�صدرة
()126
للكهرباء وتقيم �شبكة طرق كبرية .
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إنتاج وصناعة البامبو

�أ�شجار البامبو م�شهورة يف �إثيوبيا وت�ستوردها ال�صني

يقول احد االثيوبيني «املال حقا ينمو على اال�شجار».
واملق�صود نبات البامبو الذي تنتج منه اثيوبيا ( )% 69مما تنتجه كل افريقيا ,اذ يزرع على م�ساحة مليون
هكتار ,لي�شكل ( )%30من االرا�ضي املرتفعة و حوايل ( )%70من االرا�ضي املنخف�ضة ,وامل�شكلة ان املزارع االثيوبي
ال يعرف كيف ي�ستثمر يف هذه ال�صناعة ,ولكن مع تقدم �صناعة اخليزران -وهو اال�سم االخر لت�صنيع البامبو-
فان ال�صني ذات اخلربة يف هذا املجال تتولى االن يف اثيوبيا مد االمكانيات لت�صنيع هذا االنتاج الكبري ,ففي
ال�صني التكنولوجيا اخلا�صة باخليزران وكذلك ر�ؤو�س االموال واي�ضا ال�سوق الدولية ,يف حني ان لدى االثيوبيني
()127
املوارد .
ولعل ا�شهر ميزات اخليزران ،دورة منوه ,اذ انه ا�سرع النباتات منوا يف العامل وميكن ان ي�صل الى ارتفاع
�سنتمرت يف اليوم الواحد ,مما يجعله بديال �صديقا للبيئة مقارنة مع اخل�شب ,واخليزران ي�ستخدم يف �صناعات
كثرية ابتداء من �صنع االثاث الى الورق واالر�ضيات وال�ستائر واحل�صري وقوالب الفحم وغريها.

التعدين
طرق بدائية للتنقيب عن الذهب

ت�شتهر �أرا�ضي �إقليم بني �شنقول غرب �إثيوبيا ب�أنها غنية بالذهب� ،إذ تنت�شر فيها حرفة التنقيب عن
املعدن النفي�س ب�صورة وا�سعة ،غري �أن الطرق املتبعة يف التنقيب عنه وا�ستخال�صه بدائية ،وال تكفل جتميع
كميات جتارية.
ويف عام  2015ح�صل  39م�ستثمر ًا على الرخ�ص الالزمة ح�سب القانون االثيوبي للعمل يف جمال التنمية
والتنقيب وانتاج املعادن بر�أ�س مال ي�صل الى ( )760مليون برا.
ومن امل�ستثمرين ،اثنان �سيقومان باالنتاج ،يف حني ان (� )37سيعملون يف التنقيب عن املعادن ,واغلب
امل�ستثمرين يف هذا القطاع من اجلن�سيات الهندية وال�صينية والربيطانية وال�سودانية .
وكانت هناك خطة للو�صول الى  50م�ستثمر ًا يف هذا املجال عام  2016وهذا من �ش�أنه ان يزيد يف
املعرو�ض من الذهب ,وار�سال ر�سالة الى امل�ستثمرين لهذا املعدن يف العامل.
حققت اثيوبيا مكا�سب و�صلت الى حوايل ملياري دوالر من �صادرات املعادن خالل ثالثة اعوام ,وقد
و�صلت ال�صادرات حوايل  43الف كيلو غرام من الذهب ,واكرث من �ألفي مرت مكعب من الرخام ,و�سبعمائة
طن من التانتالوم ومعادن زخرفية اخرى .
وكانت وزارة التعدين االثيوبية قد ح�صلت على ( )419مليون دوالر من �صادرات املعادن مع وجود خطة
مو�سعة والذهب يف التعدين اوال ,وتليها االحجار الكرمية بقيمة �صادرات بلغت  9.3مليون دوالر والتانتالوم
()128
مليوين دوالر ,وهذه كلها من اكرب م�صادر العملة ال�صعبة وت�سهم بـ ( )% 23من عائدات الت�صدير .
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ا�شجار البامبو  ..ت�صديرها االكرث لل�صني§

التعدين عن الذهب  ..ما زالت طرقه بدائية
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مشاريع البنية التحتية

اخلطوط الإثيوبية� ..أ�شهر اخلطوط الأفريقية

تتو�سع البنية التحتية يف اثيوبيا وقد حولها ذلك �إلى �سوق �أفريقي واعد وجاذب لال�ستثمارات ،لتمحى �صورة
البلد الذي اجتاحته املجاعة يف ثمانينيات القرن املا�ضي.
فهناك املطار الدويل اجلديد الذي اختارت احلكومة الإثيوبية بناءه فوق قطعة �أر�ض عمالقة مبحيط العا�صمة
«�أدي�س �أبابا» ،ال�ستيعاب حجم الرحالت اجلوية التي ت�ضاعفت من القارة الآ�سيوية �إلى �إثيوبيا والعك�س.
وي�أتي م�شروع املطار العمالق كجزء من م�شاريع البنية التحتية التي ت�شهدها العا�صمة ،مما جعل النمو
االقت�صادي الإثيوبي يقفز بن�سبة  %11منذ العام  ،2003وفقا لأرقام الأمم املتحدة ،نتيجة ال�صرف احلكومي
على م�شاريع النقل والطاقة ،التي متهد ال�سوق ال�ستقبال اال�ستثمارات.
املطار املخطط بنا�ؤه خارج العا�صمة� ،سوف يكون جاهزا ال�ستقبال  100مليون م�سافر خالل ال�سنة الواحدة،
مما �سيمثل دفعة �ضخمة خلطوط الطريان الإثيوبي ,فامل�شروع اجلديد هدفه حت�سني جمال الطريان املدين يف
�إثيوبيا ،حليويته التي جعلته يدر على البلد  3.2مليار دوالر العام  ،2015لتتفوق على جتارة النب الإثيوبي امل�شهور
()129
بجودته.

الصادرات ..أبرز المنتوجات اإلثيوبية
البن
يف � 1997-1996صدرت �إثيوبيا  118.000طن من النب ،تقدر بنحو  340مليون
دوالر� .أك�ثر من  ٪90من ح�صادها من ال�بن منتج ع�ضويا .ونوعية ب ّنها ال مثيل
لها ،ال �سيما يف النكهة والرائحة .وتنتج عدة �أنواع من القهوة ،واملاء القابل للذوبان
امل�ستخل�ص منها ميكن ا�ستخدامه يف امل�شروبات ال�ساخنة واملثلجة والبوظة و�صناعة
()130
احللوى.

منتجات حيوانات حية
تقدم اثيوبيا جمموعة متنوعة من اجللود امل�صنعة و�شبه امل�صنعة �إلى الأ�سواق
العاملية .وبع�ض املنتجات احليوانية ،مثل اخلراف التي تعي�ش يف املرتفعات والتي
اكت�سبت �سمعة دولية ل�صنع القفازات ،كما �أنها تتميز بخ�صائ�صها الطبيعية.

حيوانات حية ولحوم
من خالل �أكرب �إنتاج من املا�شية يف �أفريقيا ،ف�إن لدى اثيوبيا قاعدة امدادات كافية
لت�صدير احليوانات احلية واللحوم .وتقدر الرثوة احليوانية بـ ( )27مليون ر�أ�س من
املا�شية ،و( )24مليون ًا من الأغنام و( )18مليون ًا من املاعز .وتعتمد تربية املا�شية يف
معظمها على املراعي الطبيعية ،مما يعطي اللحوم ومنتجاتها مذاقا طيبا ،كما يكون
متميزا من ناحية التغذية ال�صحية ال�صاحلة لال�ستهالك الب�شري.

391

الرثوة احليوانية ت�شكل ن�سبة عالية من الدخل

�شجرة النب  ..الرقم االكرب يف االقت�صاد االثيوبي
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فاكهة وخضروات وزهور
ب�سبب املناخ املنا�سب ،ووفرة الأرا�ضي واملوارد املائية ،ف�إن معظم مناطق اثيوبيا �صاحلة لإنتاج
جمموعة وا�سعة من الفواكه اال�ستوائية و�شبه اال�ستوائية واخل�ضروات والزهور .وتعد اخل�ضروات
من منتجات الت�صدير الرئي�سية مثل البطاط�س ،الفا�صوليا اخل�ضراء ،البامية ،ال�شمام الأبي�ض
والأحمر ،الب�صل ،الكراث ،امللفوف ،ال�شمندر ،اجلزر الأخ�ضر ،و�شيلي ،الطماطم واخل�س .كما �أن
الثمار الرئي�سية امل�صدرة هي �أوراجن املاندرين وفاكهة العنب واملاجنو واجلوافة والليمون واجلري،
بينما تت�ضمن �صادرات الزهور الآليوم ،الورود والقرنفل.

الشاي
نوعية ال�شاي تعتمد �أ�سا�سا على الظروف املناخية ،ونوع الرتبة التي تقوم عليها منو النبات،
وطريقة املعاجلة .يزرع ال�شاي يف املناطق اجلبلية والغابات الكثيفة ،حيث الأرا�ضي اخل�صبة،
وبالتايل يكون ا�ستخدام الأ�سمدة �ضئي ًال جد ًا .وعالوة على ذلك ،ف�إن توافر اليد العاملة والرخي�صة
يف البالد حقق ا�ستخدام التع�شيب اليدوي ،بدال من التع�شيب الكيميائي ،وب�سبب هذا ،ف�إن الزراعة
تكون ع�ضوية يف �أغلب الأحيان ،وب�سبب هذه الزراعة الع�ضوية ،ف�إن ال�شاي الإثيوبي �أ�صبح معروفا
من حيث الرائحة والنكهات الطبيعية .هذا ما �أكدته جائزة اجلودة الأ�سبانية «النجمة الذهبية
العاملية» التي منحت يف مدريد �إلى �أحد امل�صدرين الرئي�سيني لل�شاي الإثيوبي.

منتجات معدنية
وفقا للدرا�سات التي �أجريت حتى الآن ،هناك جمموعة متنوعة من الروا�سب املعدنية املتاحة يف كثري من
�أجزاء اثيوبيا� ،أكرث من التي ميكن �أن تلبي معايري الت�صدير .و�أهم املعادن املتوافرة حتى الآن لأ�سواق الت�صدير
ت�شمل الذهب والبالتني ،والرخام واجلرانيت ،والتنتالوم ،و�إن كانت يف نطاق حمدود للغاية بالقيا�س الى
االمكانات الهائلة .كذلك تتوافر �أخرى ،مبا يف ذلك النحا�س والر�صا�ص والزنك والف�ضة واجلب�س واحلجر
اجلريي والكوارتز والبايرايت يف �أجزاء خمتلفة من البلد.
وميكن ت�صدير معظم املنتجات املعدنية االثيوبية �إلى بلدان يف �شرق وجنوب افريقيا ،و�آ�سيا ،حيث تتوافر ميزة
ن�سبية يف تكاليف ال�شحن ،التي تتفوق على نظائرها امل�صدرة من �أوروبا و�أمريكا ال�شمالية .كما دخلت اثيوبيا
م�ؤخرا نطاق ت�صدير الأحجار عالية اجلودة ،والتي تت�ضمن �أنواع ًا خمتلفة من كتل (غري جمهزة) ومعاجلة
الرخام واجلرانيت والأحجار اجلريية املنا�سبة لال�ستخدامات الداخلية واخلارجية معا.
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إثيوبيا تدخل « »2016من باب التحول االقتصادي الصعب
ماهية خطة التنمية
ت�سعى خطة النمو اجلديدة �إلى فتح جماالت رئي�سية لالقت�صاد مع التخطيط ،للحد من م�ساهمة القطاع
الزراعي يف الناجت املحلي الإجمايل بن�سبة  4يف املائة يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة ،من الن�سبة احلالية البالغة 40
يف املائة ،ل�صالح ال�صناعات التحويلية.
وتقرتح خطة احلكومة الراهنة خ�صخ�صة امل�ؤ�س�سات العامة جلذب امل�ستثمرين.
ويف �إطار �سعيها لت�صبح دولة ذات دخل املتو�سط ،بحلول عام  ،2025تهدف �إثيوبيا �إلى زيادة �إيرادات �صادراتها
�إلى  16مليار دوالر بزيادة من  3مليارات دوالر يف الوقت احلايل ،يف ال�سنوات اخلم�س املقبلة ,و�إلى االعتماد
على القطاع اخلا�ص املحلي لتمكني �إثيوبيا من موا�صلة التنمية ،من خالل تعزيز حزم احلوافز وخلق بيئة مواتية
()131
ملمار�سة الأعمال التجارية.

مكامن القوة في االقتصاد
تعترب �إثيوبيا بال �شك واحدا من �أهم االقت�صادات الأفريقية ،فخالل ال�سنوات القليلة املا�ضية
ا�ستطاع االقت�صاد الإثيوبي �أن يحقق معدل منو �سريعا ،الأمر الذي �أ�سهم ب�صورة كبرية يف تراجع
معدالت الفقر.
ويف ت�شرين الثاين � ،2015أ�صدر بنك التنمية الأفريقي تقريرا �إعالميا خا�صا باالقت�صاد الإثيوبي،
وا�صفا �إثيوبيا ب�أنها «البلد الأكرث م�ساواة يف �أفريقيا».
ً
�إثيوبيا التي تعترب ً
موطنا لأكرث من  80جمموعة عرقية ،واحد من �أ�سرع االقت�صادات ًمنوا يف
العامل ،حيث بلغ متو�سط النمو نحو  10يف املائة خالل العقد املا�ضي ،حتى مع النمو ال�سكاين املرتفع،
ت�ضاعف دخل الفرد ثالث مرات على مدى ال�سنوات الثماين املا�ضية ،من  171دو ًالرا يف عام 2005
�إلى  550يف عام  2013وخالل خطة النمو والتحول ،2015 ‑ 2010كانت اال�ستثمارات العامة تعادل
ثلث الناجت املحلي الإجمايل يف عام  ،2013مقارنة بـ ( )22يف املائة يف البلدان الأفريقية الأخرى
ذات الدخل املنخف�ض.
وقد ركزت خطط التنمية الوطنية يف �إثيوبيا على حتقيق التنمية على نطاق وا�سع ،واحلد من
الفقر وحتقيق الأهداف الإمنائية للألفية .وكان املحرك الرئي�سي للنمو على مدى العقد املا�ضي
ا�ستثمارات القطاع العام على نطاق وا�سع .فمنذ عام � 2010إلى عام  ،2013و�صل �إجمايل الإنفاق
على القطاعات املوجهة نحو النمو ل�صالح الفقراء من التعليم والزراعة والأمن الغذائي واملياه
وال�صرف ال�صحي وال�صحة والطرق �إلى  7.12مليار دوالر.
ويف عام  2013 /2012وحده بلغت ن�سبة الإنفاق على هذه القطاعات �أكرث من  70يف املائة من
الإنفاق احلكومي العام ،و ًفقا لتقرير بنك التنمية الأفريقي.
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ت�سارع النمو االقت�صادي يف �إثيوبيا ،لي�سجل متو�سط  9.10يف املائة بني عامي  2004و ،2014وهو ما رفع
البالد من ثاين �أفقر البلدان يف العامل يف عام  2000لت�صبح دولة متو�سطة الدخل بحلول عام  ،2025وفقا
لتقرير البنك الدويل عن االقت�صاد الإثيوبي.
ويقول التقرير ،الذي �صدر يف ت�شرين الثاين � ،2015إن النمو امل�ستمر جنح يف تقليل الفقر ب�شكل كبري من
 44يف املائة يف عام � 2000إلى  30يف املائة يف عام  .2011وي�شري التقرير الذي جاء بعنوان «الرك�ض العظيم
يف �إثيوبيا :ت�سريع النمو وكيفية احلفاظ عليه»� ،إلى �أ�سباب النمو املثري للإعجاب والذي جاء بدعم من تنمية
اخلدمات والزراعة على جانب العر�ض ،واال�ستهالك اخلا�ص واال�ستثمار يف جانب الطلب.

االستثمار األجنبي الدافع الرئيسي للتنمية
وعلى خلفية النمو ال�سريع واجلهود التي تبذلها احلكومة يف القطاع ال�صناعي جلذب ال�شركات العاملية� ،سي�سجل
اال�ستثمار الأجنبي املبا�شر يف �إثيوبيا متو�سط  5.1مليار دوالر �سنويا على مدى ال�سنوات الثالث املقبلة ،ارتفاعا من
 2.1مليار دوالر يف العام  ,2015ويتوقع التقرير �أن حتتل �إثيوبيا مرتبة بني �أكرب �أربعة مراكز للت�صنيع يف �أفريقيا
بحلول عام  .2025وقبل �سبع �سنوات ،مل ت�ستطع البالد ا�ستقطاب ا�ستثمارات من اخلارج �سوى بنحو  5.108مليون
دوالر فقط.
ووفقا لتقديرات البنك الوطني الإثيوبي ،بلغت اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة يف �إثيوبيا نحو  6.3مليار دوالر
خالل فرتة الأعوام الثالثة املا�ضية ،وجرى تقدمي تراخي�ص لنحو  2146م�ستثمرا �أجنبيا �شاركوا يف ا�ستثمارات تزيد
قيمتها على  187مليار دوالر خالل الفرتة نف�سها ،كما مت تنفيذ  637م�شروعا ا�ستثماريا ،وفقا لوكالة الأنباء الإثيوبية.
ويقول فيت�سيم �أريغا ،رئي�س وكالة اال�ستثمار يف البالد� ،إن تدفق اال�ستثمار الأجنبي ،ميثل �أهم منعطف جذري

�صناعات يدوية تقليدية ت�ستعمل بات�ساع يف �إثيوبيا

للتنمية منذ ثمانينيات القرن املا�ضي ،منذ �أن تعر�ضت البالد حلادث املجاعة ال�شديدة التي جعلت هذا البلد الأفريقي
ال�شرقي �سيئ ال�سمعة لعدم وجود تنمية.
و�أ�شار فيت�سيم ،يف بيانات �صحفية� ،إلى �أن ال�صني تقدم �أكرب عدد من اال�ستثمارات ،لكن من حيث القيمة تعترب
تركيا والهند �أكرب امل�ستثمرين .وقال �إن البالد ت�شهد �أي�ضا ا�ستثمارا وا�سع النطاق من كل من �أوروبا والواليات املتحدة.
وخالل العام احلايل ،قام كثري من ال�شركات الكربى بتد�شني م�صانعها يف �إثيوبيا ،وعلى �سبيل املثال �أقامت ال�شركة
ال�صينية «هواجيان» م�ص ًنعا للأحذية بتكلفة تقدر بـ ( )400مليون دوالر يف �ضواحي جنوب غرب �أدي�س �أبابا ،ومت
تد�شني ال�شركة التايوانية للأحذية يف منطقة بويل ملي ال�صناعية ب�ضواحي العا�صمة ،بالإ�ضافة �إلى �إقامة م�صنع
�إ�سمنت «دانغوتي» لرجل الأعمال النيجريي عليكو دانغوتي.
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عمليات ا�ستخراج الذهب

نقاط الضعف في اقتصاد إثيوبيا
يظل نق�ص النقد الأجنبي م�شكلة متكررة تواجه االقت�صاد الإثيوبي ,وقد قال �سفيان �أحمد ،وزير املالية والتنمية
االقت�صادية ال�سابق وم�ست�شار رئي�س الوزراء «هذا النق�ص يف العمالت الأجنبية لن يتم حله طوال حياته».
وبالفعل ،تعاين �إثيوبيا من اختالل هيكل ال�صادرات والواردات ،ب�سبب نق�ص النقد الأجنبي .وبح�سب درا�سة
حماكاة �أجراها البنك الدويل يف عام  ،2014تبني �أن تخفي�ض قيمة العملة املحلية الإثيوبية بخم�س نقاط مئوية
من �ش�أنه �أن ي�ؤدي �إلى ارتفاع يف الناجت املحلي الإجمايل ( )GDPبنحو  5.0يف املائة.
وهذا يعني �أن ارتفاع العملية الإثيوبية بنحو  15يف املائة ،يحمل يف طياته زيادة يف الناجت املحلي الإجمايل
الإثيوبي بنحو  5.1يف املائة .لكن طبقا للدرا�سة ف�إن تخفي�ض قيمة العملة املحلية� ،سوف تكون له تكلفة يف �شكل
زيادة يف تكاليف اال�سترياد .ومع ذلك ،تظل النتيجة النهائية �إيجابية من خالل احل�صول على ا�ستحقاقات
انخفا�ض قيمة ال�صادرات وارتفاع النمو.

فندق �سياحي يف اللبيال

تقرير دولي :االقتصاد اإلثيوبي حقق قفزات قوية
عر�ض تقرير �آفاق االقت�صاد الأفريقي لعام � ،2014أهم تطورات االقت�صاد الإثيوبي خالل عام ،2013/2012
و�أ�شاد التقرير ،الذي ي�صدر عن بنك التنمية الأفريقي باال�شرتاك مع منظمة التعاون والتنمية االقت�صادية وبرنامج
الأمم املتحدة الإمنائي ،ب�أداء االقت�صادي الإثيوبي� ،إذ �أنها نحجت يف حتقيق معدالت منو اقت�صادي قوية خالل العقد
املا�ضي ،ويف عام  2013/2012بلغ معدل النمو نحو  ،%9.7بل وكان ترتيب االقت�صاد الإثيوبي  12بني االقت�صادات
العاملية من حيث �سرعة النمو.
ويرى التقرير �أنه رغم اجلهود احلكومية هناك ال�ستدامة النمو �إال �أنه �أكد على �أن االقت�صاد الإثيوبي يواجه حتديات
يف �سبيل حتقيق ذلك ،و�أهمها انخفا�ض م�ستويات التنمية الب�شرية ،وارتفاع الديون كن�سبة من الناجت املحلي ،و�ضعف
مناخ اال�ستثمار ،و�ضعف امل�ؤ�س�سات العامة ،ف�ضال عن امل�شكالت البيئية املتكررة والتي ت�ضر القطاع الزراعي خ�صو�ص ًا.
من ناحية �أخرى� ،أبدى التقرير تفا�ؤله ب�إمكانية انخراط �إثيوبيا يف �سال�سل القيمة العاملية ،عرب توجهها لتوطني
ال�صناعات اخلفيفة مثل الأحذية واملن�سوجات ،وهو ما �سي�سهم يف النهاية يف زيادة معدالت النمو االقت�صادي وخف�ض
()132
م�ستويات الفقر وتوفري فر�ص العمل .

401

402

قفزات نمو كبيرة
ا�ستمرار ًا لأدائه القوي خالل ال�سنوات الع�شر املا�ضية ،حقق االقت�صاد الإثيوبي معدل
منو اقت�صادي بلغ  %9.7يف العام املايل  ،2013/2012بل وكان يف عام  2012االقت�صاد
الثاين ع�شر الأ�سرع منو ًا يف العامل ،و�شكل قطاع اخلدمات نحو  %46.1من النمو الذي
حتقق خالل  ،2014-2013تلته الزراعة بنحو  ،%32.1ثم ال�صناعة بـ« .»%21.8
وجاء منو قطاع اخلدمات ،بح�سب تقرير �آفاق االقت�صاد الأفريقي اخلا�ص ب�إثيوبيا،
مدفوع ًا بنمو قطاع جتارة اجلملة والتجزئة ،والنقل واالت�صاالت ،والفنادق وال�سياحة،
و�ساعدت طفرة البناء والت�شييد ،جنبا �إل��ى جنب مع التو�سع يف التعدين وال�صناعة
التحويلية ،على منو القطاع ال�صناعي بن�سبة .%18.5
وعلى �صعيد هيكل االقت�صاد الإثيوبي� ،أو�ضح التقرير �أنه رغم تناق�ص م�ساهمتها يف
الناجت املحلي الإجمايل ،فما زالت الزراعة متثل نحو  %42.7من الناجت املحلي الإجمايل
يف  2013-2012مبعدل منو  ،%7.1يف حني ال�صناعة ت�شكل  %12.3من الناجت املحلي
الإجمايل مبعدل منو  ،%18.5واخلدمات بن�سبة  %45من الناجت املحلي الإجمايل مبعدل
 %9.9يف  ،2013-2012وب�صفة عامة با�ستمرار زخم النمو يف العامني 2014-2013
()133
و ،2015-2014و�إن كان بوترية �أبط�أ ب�سبب القيود على منو القطاع اخلا�ص.

مالمح عامة لالقتصاد اإلثيوبي
الزراعة ..تحديات متعددة
نظر ًا لأن الزراعة ت�سهم تقريب ًا بالن�صف يف االقت�صاد الإثيوبي ،فقد �أفرد التقرير جزء ًا لي�س ب�صغري للزراعة.
ويذكر �أن الزراعة يف �إثيوبيا ت�سهم بنحو  %42.7يف االقت�صاد ،وتوظف نحو  %80من العمالة ،وجتني  %70من
�إيرادات الت�صدير.
وحول م�شكالت القطاع الزراعي هناك� ،أقر التقرير ب�أنه يواجه حتديات كبرية حتد من �إمكاناته ،وت�ضعف
فر�ص منو الإنتاجية الزراعية.
وبح�سب التقرير ،ف�إن �أهم ما يعر�ض القطاع الزراعي لأ�ضرار كبرية ،ال�صدمات البيئية واملناخية التي ت�صيب
البالد دائما ،خا�صة موجات اجلفاف املتكررة ،كذلك تعاين من �ضعف امل�ؤ�س�سات الت�سويقية والبنى التحتية،
ف�ضال عن �أن الإنتاجية ال تزال منخف�ضة جدا ،ويرجع ذلك جزئيا �إلى حمدودية ا�ستخدام الأ�سمدة الكيماوية
و املمار�سات الزراعية املح�سنة.
ومن �أهم امل�شكالت البيئية اخلطرة �أي�ضا التي تعاين منها الزراعة الإثيوبية ،ت�آكل الرتبة يف املرتفعات ذات
الكثافة ال�سكانية العالية ،ب�سبب الإفراط يف الزراعة والرعي ،ويف الآونة الأخرية �شهدت �إثيوبيا انخفا�ض ًا يف
ن�صيب الفرد من م�ساحة الأر�ض ب�سبب ارتفاع معدل النمو ال�سكاين.
وقد و�ضعت احلكومة الإثيوبية يف �إطار خطتها للنمو والتحول االقت�صادي� ،أولوية خا�صة للقطاع الزراعة،
وا�ستهدفت يف اخلطة النهو�ض بالقطاع الزراعي من خالل حت�سني بنية القطاع ،ودعم ح�صول املزارعني على
االئتمان ،وحت�سني اخلدمات الإر�شادية وت�شجيع الري ،وت�أمني مدخالت الزراعة ،وتنظيم احليازات الزراعية.
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المالية العامة :إنفاق متزايد للحد من الفقر

خالل عام  2013/2012ارتفعت الإي��ردات ال�ضريبية يف �إثيوبيا بن�سبة  ،%24.8وكن�سبة من الناجت املحلي
الإج��م��ايل ،فقد ارتفعت بن�سبة  0.1نقطة مئوية م��ن  %11.6يف ع��ام � 2012/2011إل��ى  %11.7يف عام
 ،2013/2012و�ساعد حت�سن تعبئة الإيرادات املحلية احلكومة الإثيويبة على متويل  %81من نفقاتها من م�صادر
حملية.
وانخف�ض �إجمايل الإنفاق احلكومي كن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل من  %16.8يف � 2012/2011إلى
 %16.1يف  ،2013/2012وارتفعت ح�صة الإنفاق على برامج املوجهة �إلى الفقراء ب�شكل مطرد ،حتى بلغت %70
يف  2013/2012ارتفاع ًا من  ،2011/2010 %67وكان من املتوقع �أن يزيد يف الإنفاق الكلي يف 2014/2013
و ،2015/2014يف ظل منو وترية الإنفاق الر�أ�سمايل القوي لدعم خطتها للتحول االقت�صادي.
ويعد املوقف املايل لإثيوبيا قوي ًا ،ال �سيما يف ظل التدابري املتخذة من �أجل حت�سني الإدارة ال�ضريبية ،وحت�سني
الو�ضع املايل ب�شكل عام ،ويبقى العجز املايل �ضمن م�ستويات مقبولة ،و�إن ات�سع العجز من  %1.2من الناجت
املحلي الإجمايل يف � 2012/2011إلى  %2من الناجت املحلي الإجمايل يف .2013/2012

التجارة الخارجية
خالل عام  ،2013/2012بلغت قيمة ال�صادرات ال�سلعية نحو  3.1مليار دوالر بانخفا�ض ن�سبته %2.5
عن العام املايل ال�سابق ،وكن�سبة من الناجت املحلي الإجمايل ،تقل�صت م�ساهمة ال�صادرات من  %7.5يف عام
� 2012/2011إلى  %6.6يف .2013/2012
وا�ستمرت القهوة ك�سلعة رئي�سية للت�صدير ،والتي متثل نحو  %24.2من �إجمايل �إيرادات ال�صادرات ،يليها
الذهب ( ،)%18.8ثم البذور الزيتية ( ،)%14.3والقات ( )%8.8والبقوليات ( ،)%7.6وال�سلع الرئي�سية

ال�ست ال�سابقة متثل ما يقرب من  %80من عائدات الت�صدير ،و�أ�صبح الذهب ثاين �أهم �سلع ال�صادرات بعائدات
بلغت  602مليون دوالر يف  ،2012/2011و نحو  579مليون دوالر يف  ،2013/2012وما زلت �صادرات ال�صناعات
التحويلية منخف�ضة جدا.
وعلى �صعيد الوارادات ،فقد ارتفعت قيمتها ب�شكل طفيف �إلى  11.5مليار دوالر يف  2013/2012من 11.1
مليار دوالر يف  ،2012/2011بارتفاع ن�سبته  ،%3.7وكما يت�ضح من �إح�صاءات ال�صادرات والواردات ،ف�إن امليزان
التجاري تكبد عجز ًا قدره  8.4مليار دوالر يف  2013/2012مبا ن�سبته  %20.3من الناجت املحلي الإجمايل.
ومع ذلك ،فقد حت�سن و�ضع امليزان الكلي للمدفوعات خالل نف�س العام� ،إذا �أنه حقق عجز ًا بنحو  114مليون
دوالر فقط ،مقارنة بنحو  972مليون دوالر يف  ،2012/2011نتيجة الفائ�ض يف جتارة اخلدمات ،والتحويالت،
وفائ�ض احل�ساب الر�أ�س مايل.

الدين الخارجي :اتجاه متناقص
ارتفع ر�صيد الدين اخلارجي لإثيوبيا �إلى  11.1مليار دوالر يف  2013/2012مقارنة بنحو  8.9مليار دوالر
يف  ،2012/2011وارتفعت ح�صة البنوك التجارية يف الدين اخلارجي �إلى  %28من  %10يف  ،2008/2007ومن
ناحية �أخرى ،ف�إن ح�صة دول نادي باري�س تلق�صت �إلى  %3.6من  %4.6يف . 2013/2012

مناخ االستثمار :تحسن نسبي
اتخذت �إثيوبيا �إج��راءات متعددة لتح�سني مناخ اال�ستثمار ،و�شملت تب�سيط �إج��راءات ت�سجيل الأعمال التجارية
والرتاخي�ص واال�ستثمار ،ف�ضال عن تغريات يف امل�ؤ�س�سات التنظيمية ،وتب�سيط القواعد ،ودعم الأعمال التجارية ،مما
�أدى �إلى انخفا�ض كبري يف تكلفة ممار�سة الأعمال التجارية ،والوقت الالزم للتخلي�ص اجلمركي للت�صدير ،وانخف�ض
الوقت الالزم ال�ستخراج الرخ�صة التجارية �إلى  15يوما ،بد ًال من  44يوما يف عام .2004
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ووفقا لتقرير البنك الدويل حول ممار�سة �أن�شطة الأعمال لعام  ،2014احتلت �إثيوبيا املرتبة  109يف دفع ال�ضرائب،
و 55يف ت�صاريح البناء و 44يف �إنفاذ العقود ،وي�شري التقرير �إلى �أن مركز �إثيوبيا يف حماية امل�ستثمرين ،وكذلك ت�سجيل
املمتلكات واحل�صول على التمويل والقدرة التناف�سية ،وح�صلت يف الرتتيب العام على الرتيب  125من �أ�صل 189
بانخفا�ض عن  124يف العام ال�سابق .
جتدر الإ�شارة �إلى �أن �إثيوبيا لديها متو�سط �أعلى منالقيود على ملكية الأجانب للأ�سهم مقارنة بجاراتها يف دول
جنوب ال�صحراء ،حيث �أنها تفر�ض قيودا على ملكية الأجانب لأ�سهم ال�شركات يف العديد من القطاعات ،ال �سيما
�صناعات اخلدمات ،وت�شمل القطاعات املحظورة كاالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية ،واخلدمات املالية ،والإعالم،
وجتارة التجزئة.

التنمية البشرية
ال تزال م�ؤ�شرات التنمية الب�شرية منخف�ضة ،ومع ذلك ،باملقارنة مع غريها من البلدان النامية ،ف�إن �إثيوبيا يف
املرتبة  174من �أ�صل  187بلدا يف م�ؤ�شر الأمم املتحدة للتنمية الب�شرية  ،2012ورغم ذلك ،ف�إن ن�سبة الفقر من
ال�سكان مرتفعة ،حيث تبلغ نحو  %29.6من ال�سكان يف عام  ،2011/2010وال يزال معدل وفيات احلوامل عالي ًا ،ويبلغ
 470حالة كل � 100ألف مولود ،و نوعية اخلدمات الأ�سا�سية ال تزال منخف�ضة.
ولكن ما يعطي تفا�ؤال بح�سب التقرير� ،أنه مع تنفيذ مبادرات احلد من الفقر ،والإنفاق ل�صالح الفقراء ،انخف�ضت
ن�سبة ال�سكان الذين يعي�شون حتت خط الفقر من  %45.5عام � 1996 /1995إلى  %29.6يف عام ،2011/2010
وا�ستطاعت خطة التحول احلد من الفقر وبلوغه  %22.2عام  2015وهذه الن�سبة �آخذه يف الرتاجع.

سالسل القيمة العالمية والتصنيع في أفريقيا
م�شاركة �إثيوبيا يف �سال�سل القيمة العاملية �ضعيفة ،وما زالت ح�صتها الن�سبية يف �إجمايل القيمة امل�ضافة التي
�أن�ش�أتها التجارة يف هذه ال�سال�سل �ضئيلة �سواء يف الروابط الأمامية �أو اخللفية ،وهي جنبا �إلى جنب مع العديد
من البلدان الأفريقية ،ال تزال يف املراحل الأولى من جني مكا�سب من ال�سال�سل.
ورغم ازدهار زراعة الزهور يف البالد ،واكت�سابها اهتمام ًا كبريا من قبل احلكومة ،بل و�أ�صبحت �إثيوبيا خام�س
�أكرب دولة خارج االحتاد الأوربي م�صدرة للزهور لالحتاد الأوروبي ،وثاين �أكرب م�صدر من �أفريقيا بعد كينيا،
�إال �أنها ال تعود عليها بعوائد كبرية ،فبينما يتم ت�صديرها باكرث من دوالر ون�صف للزهرة الواحدة ،يتم بيعها يف
حمالت التجزئة يف �أوروبا ب�سعر م�ضاعف ي�صل �إلى اكرث من  9دوالرات .
اما �شركة هواجيان ال�صينية -وهي واحدة من �أكرب م�صدري الأحذية يف ال�صني-فعملت على �إن�شاء م�صنع
يف �إثيوبيا يف عام  ،2011كجزء من خطة ال�ستثمار ملياري دوالر خالل � 10أعوام ،لتطوير جتمعات �صناعية
خم�ص�صة لت�صدير الأحذية ،وهو ما يعد بداية جيدة لتحول االقت�صاد الإثيوبي نحو الت�صنيع.
ويف هذا ال�ش�أن ،ي�ؤكد التقرير �أن �إثيوبيا لديها من املوارد املحلية التي ميكن �أن توفر مدخالت ذات قيمة لن�شوء
بع�ض ال�صناعات اخلفيفة ،والتي �ستخدم كل من الأ�سواق املحلية و�أ�سواق الت�صدير ،ومن بني املوارد الوفرية
املا�شية ،والتي ميكن ا�ستخدامها قي �صناعة اجللود ومنتجاتها �أو اللحوم املعلبة� ،أو الغابات ،والتي ميكن �أن
تكون مدخ ًال ل�صناعة الأثاث ،والقطن ،والذي ميكن �أن يدعم �صناعة املالب�س ،والأرا�ضي الزراعية والبحريات،
التي ميكن �أن توفر مدخالت ل�صناعات جتهيز املنتجات الزراعية ،خا�صة �أن وفرة العمالة مع انخفا�ض تكلفتها،
تعطيها ميزة ن�سبية يف القطاعات الأقل مهارة ،وكثيفة العمالة مثل ال�صناعات اخلفيفة.
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ورغم ذلك تواجه اثيوبيا حتديات تتعلق بالتحول نحو
الت�صنيع ،و�أهمها عدم وجود �إم��دادات كافية للمواد
اخلام واالفتقار �إلى اال�ستثمارات الأجنبية واملحلية،
وعدم وجود التخ�ص�صات الالزمة للو�صول �إلى الأ�سواق
املتخ�ص�صة الرئي�سية يف �أوروب���ا و�آ�سيا ،وانخفا�ض
�إنتاجية العمال ،و�ضعف الروابط اخللفية والأمامية.
وم��ع حت�سني �سيا�سات االقت�صاد الكلي وحت�سني
�أداء امل�ؤ�س�سات العامة ،وتطبيق معايري اجلودة� ،سوف
تتمكن �إثيوبيا من ا�ستخدام عامل العمالة الرخي�صة يف
دفع عجلة التنمية ،والت�أ�سي�س ل�صناعات خفيفة ذات
جودة عالية.
ويقدر عاليا توجه احلكومة الإثيوبية لإقامة املناطق
ال�صناعية يف كافة �أنحاء البالد كاملنطقة ال�صناعية
بويل ليمي ،التي ت�سعى �إلى جذب تدفقات اال�ستثمار
الأج��ن��ب��ي املبا�شر ع�بر خمتلف احل��واف��ز ال�ضريبية
والتنظيمية ،وتتجه ال�شركات �إلى اال�ستثمار يف قطاعات
اجللود والغزل والن�سيج ومعاجلة الأغذية ،كما ي�ؤكد
التقرير �أن املفاو�ضات اجلارية الن�ضمام �إثيوبيا ملنظمة
التجارة العاملية تعد التزام ًا �آخ��ر من قبل احلكومة
نحو فتح �آفاق كبرية للبالد لزيادة امل�شاركة يف �سل�سلة
()134
القيمة العاملية.

نمو االقتصاد اإلثيوبي للعام المالي 2016 / 2015
�أعلن رئي�س الوزراء الإثيوبي هيلي ماريام دي�سالني بلوغ النمو يف الناجت املحلي الإجمايل لبالده بن�سبة %8.5
خالل العام املايل  ،2016 /2015مقارنة مع  %10.7خالل العام املايل ال�سابق.
جاء ذلك يف تو�ضيح لدي�سالني رد ًا على �أ�سئلة نواب ال�شعب الإثيوبي (الربملان) يف اجلل�سة العادية  41يف
دورتها اخلام�سة.
و�صادق الربملان الإثيوبي بالإجماع ،على موازنة الدولة البالغة  274مليار بر �إثيوبي ( 12.631مليار دوالر)
للعام  ،2017/2016بزيادة تبلغ  %13.3عن ميزانية ال�سنة املالية املا�ضية.
وبح�سب قانون املوازنة يف �إثيوبيا ،تبد�أ ال�سنة املالية يف  8متوز من كل عام ،وتنتهي يف  30حزيران من العام
()135
الذي يليه.
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وركزت موازنة العام  2017/2016على قطاعات تنموية ،كالتعليم واملياه وال�صحة وامل�شروعات التنموية
الأخرى ،وتخ�صي�ص �أموال لتقليل ن�سبة الفقر يف البالد ،وتطوير الإنتاج وت�سريع تقدمي اخلدمات.
و�أو�ضح دي�سالني �أن قطاع ال�ضرائب �أ�سهم ب�شكل كبري يف �إعداد موازنة العام املقبل ،م�شري ًا �إلى �أن حكومته
بذلت جهود ًا كبرية لتعزيز نظام ال�ضرائب بهدف تعظيم الإيرادات ،بدون التطرق �إلى ن�سبة العجز اجلاري يف
املوازنة من �إجمايل قيمتها �أو من �إجمايل الناجت املحلي الإجمايل.
وقال دي�سالني �إن بالده بحاجة �إلى م�ضاعفة اجلهود لتحقيق �أهداف املوازنة ،م�ؤكد ًا �أن «الف�ساد رغم ح�صره،
�إال �أنه �أمامنا املزيد من بذل اجلهود للق�ضاء عليه كلي ًا».
ارتفعت ال�صادرات الإثيوبية عام  2015النب وال�سم�سم واملحا�صيل الأخ��رى بن�سبة  %20و %25و %30على
التوايل.
وتعاين �إثيوبيا من �أ�سو�أ موجة جفاف منذ  60عام ًا ،ما دفع احلكومة ملواجهتها عرب تخ�صي�ص مبلغ  800مليون
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دوالر �أمريكي.

االستثمار ..فرص جديدة وواعدة
تقع �إثيوبيا يف اجلزء ال�شمايل ال�شرقي لأفريقيا ،املعروف با�سم القرن االفريقي ،يف مفرتق الطرق بني �أفريقيا
وال�شرق الأو�سط و�آ�سيا .البالد لديها بيئة �سيا�سية واقت�صادية م�ستقرة ن�سبيا مقارنة دول كثرية جنوب ال�صحراء.
اثيوبيا لديها عدد كبري من ال�سكان ي�صل الى ما يقارب ( )100مليون ن�سمة ،وبالتايل يحتمل �أن تكون واحدة من
�أكرب الأ�سواق املحلية يف �أفريقيا ،بحكم ع�ضويتها يف ال�سوق امل�شرتكة ل�شرق وجنوب �أفريقيا (الكومي�سا) ،التي حتت�ضن
 23دولة ويبلغ عدد �سكانها �أكرث من ( )430مليون ن�سمة ،مما ي�شكل فر�صة كبرية لال�ستثمار يف هذه اال�سواق الكبرية.

�إثيوبيا م�ؤهلة للح�صول على فر�صة الو�صول التف�ضيلي �إلى �سوق االحتاد الأوروب��ي يف �إطار (كل �شيء �إال
الأ�سلحة) التي و�ضعها االحتاد الأوروبي ( )EBAوالو�صول �إلى �أ�سواق الواليات املتحدة الأمريكية يف �إطار الدعم
االمريكي لنمو الدول الأفريقية ،وفقا لذلك ميكن ملعظم املنتجات االثيوبية الدخول الى هذه الأ�سواق ومعفاة من
الر�سوم اجلمركية .وعالوة على ذلك ،يحق ملجموعة وا�سعة من ال�سلع امل�صنعة يف �إثيوبيا ،الو�صول الى اال�سواق
االمريكية يف �إطار النظام املعمم للتف�ضيالت ( )GSPمن الواليات املتحدة الأمريكية وال يتم و�ضع �أية قيود على
ح�ص�ص ال�صادرات االثيوبية التي تندرج يف �إطار  4800للمنتجات امل�ؤهلة لال�سواق االمريكية وفقا لإطار نظام
الأف�ضليات املعممة .
ي�ستند االقت�صاد االثيوبي على الزراعة والتي �أ�سهمت يف عام  2009/2008بحوايل  ٪43من الناجت املحلي
الإجمايل ( )GDPو  ٪86من عائدات العملة الأجنبية للبالد .وتعترب اثيوبيا من بني االقت�صادات الأف�ضل �أداء
يف �أفريقيا جنوب ال�صحراء .وعلى مدى ال�سنوات الإحدى ع�شرة املا�ضية ( )2014-2003ارتفع الناجت املحلي
الإجمايل احلقيقي مبعدل  11.5يف املئة �سنويا.
وهب اهلل �إثيوبيا موارد طبيعية وفرية ال حت�صى .فارتفاع �إثيوبيا يبلغ  125مرتا حتت م�ستوى �سطح البحر
باال�ضافة انها متلك اخف�ض منطقة يف دانكال يف اقليم عفار واعلى قمة فيها ت�صل الى  4.620مرت فوق م�ستوى
�سطح البحر يف منطقة �أمهرة ،وبالتايل ف�إن البالد لديها كل الإمكانات الزراعية والبيولوجية اخلا�صة بها ب�سبب
خ�صبة الرتبة ،كما �أنها متتلك واحدة من �أكرب و�أكرث املوارد الوراثية تنوعا يف العامل .الى جانب ذلك ،الرتبة
واملناخ املالئم لإنتاج جمموعة متنوعة من املحا�صيل الغذائية.
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يوفر قانون العمل يف �إثيوبيا حماية للعمال وم�شغليهم وفقا لقواعد ومعايري العمل الدولية ،وخم�ص�صات كافية
لإبرام و�إنهاء عقود العمل مع ال�ضمانات التي ال تنتهك حقوق امل�ستثمرين وتكلفة العمل يف �إثيوبيا منخف�ضة ن�سبيا
مقارنة باملتو�سط يف دولافريقية جماورة و عدد العمال املهرة والفنيني يف ازدياد م�ستمر ،نتيجة للزيادة يف عدد
اجلامعات والكليات ومدار�س التدريب املهني والتقني يف البالد.
ركزت احلكومة الإثيوبية الفدرالية جهودا جديرة بالثناء ،من خالل الإ�صالحات الت�شريعية والإجرائية ،من
�أجل حت�سني مناخ اال�ستثمار يف البالد ،وبالتايل جذب املزيد من اال�ستثمارات الأجنبية املبا�شرة .متا�شيا مع
ال�سيا�سة االقت�صادية املوجهة نحو ال�سوق العاملية ،وقد مت حترير نظام اال�ستثمار من خالل �سل�سلة من الت�شريعات
احلكومية منذ عام  ،1992وقد مت تنقيح قانون اال�ستثمار ثالث مرات ،ل�ضمان م�شاركة املزيد من اال�ستثمارات
الأجنبية يف خمتلف قطاعات االقت�صاد.

تسعة أسباب تجعلك تستثمر وتفتح عم ً
ال تجاري ًا في إثيوبيا
• اال�ستقرار ال�سيا�سي واالجتماعي يف البالد واالمن امل�ستتب.
• اال�ستقرار ومنو االقت�صاد الكلي والناجت املحلي �سنويا.
• ال�ضمانات واحلماية الكافية التي توفرها احلكومة للم�ستثمر االجنبي .
• �صرامة القوانني و�شفافية الإجراءات املب�سطة.
• فر�ص ا�ستثمارية وافرة يف بلد تتعدد فيه الفر�ص.
• توافر االيدي العاملة والقابلة للتدريب.

• �سوق حملية وا�سعة ،والفر�ص متوافرة يف ال�سوق الإقليمية والدولية.
• حوافز ا�ستثمارية تناف�سية.
• املناخ املعتدل والرتبة اخل�صبة.

كيفية الحصول على تصريح االستثمار
للح�صول على ت�صريح ،هذه الوثائق فقط مطلوبة� ،شرط ًا لرتخي�ص اال�ستثمار من هيئة اال�ستثمار الإثيوبية،
يف ن�سختني:
– ملء منوذج طلب اال�ستثمار يف اثيوبيا وتوقيعه من قبل امل�ستثمر /الوكيل ،مرفقة بن�سخة توكيل� ،إذا مت
تقدمي طلب عن طريق وكيل.
– ن�سخة من عقد الت�أ�سي�س والنظام الأ�سا�سي لل�شركات وامل�ؤ�س�سات� ،أو وثيقة مماثلة من ال�شركة الأم
(لفتح فرع بها فرع يف �إثيوبيا).
– ن�سخ جواز ال�سفر لكل م�ساهم� ،إذا كانت ال�شركة املزمع �إن�شا�ؤها يف �إثيوبيا او ن�سختني للم�ستثمر
الفردي.
– � 4صور �شخ�صية مقا�س با�سبوره �إذا كان امل�ستثمر فرد ًا.
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اال�ستثمار االجنبي يف �صناعة املالب�س

– يف حالة اال�ستثمار امل�شرتك مع امل�ستثمر املحلي ،يجب ارفاق �صورة من بطاقة الهوية �أو �شهادة تثبت
�صفة امل�ستثمر املحلي.
وي�ستغرق الوقت الالزم ن�صف �ساعة داخل املبنى يف غ�ضون � 4ساعات ،بتكاليف اخلدمة ( )600بر.
ويجب جتديد رخ�صة اال�ستثمار �سنويا ،حتى بدء عمليات االنتاج ويجب تقدمي تقرير يف حال حتديثها كل 6
�أ�شهر لهيئة اال�ستثمار االثيوبية.

المجاالت المتاحة لالستثمار
الزراعة
تعترب الزراعة القطاع االقت�صادي الأكرث �أهمية يف البالد
ويعمل فيها نحو  ٪80من جمموع ال�سكان وي�سهم بن�سبة ٪41
من الناجت املحلي الإجمايل .وهناك العديد من الثغرات يف
هذا القطاع حتتاج �إلى �أن متلأ من قبل امل�ستثمرين االجانب،
وهي:
انتاج الإ�سمدة الع�ضوية وغ�ير الع�ضوية� ،إنتاج وتوزيع
البذور املح�سنة� ،إنتاج املبيدات ،ان�شاء جممعات وثالجات
للتخزين البارد ،اال�ست�شارات الفنية املتخ�ص�صة يف الهند�سة
الزراعية ،م�صانع الآالت الزراعية وا�ستريادها ،االدارة
ال�صحية والبيطرية املتطورة للموا�شي ،تربية احليوانات
وت�سمينها ،منتجات الأل��ب��ان وم�شتقاتها ،جتهيز اللحوم
املربدة واملتجمدة وت�صديرها� ،إنتاج الأخ�شاب ولبها ،حتى
حطب الوقود واملطاط الطبيعي واللثة ،زراعة الذرة والقمح
وال�شعري وب��ذور الزيت والبقوليات والأرز وال�بن وال�شاي
والقطن ،وتربية �أ�سماك يف املياه العذبة والتما�سيح والأحياء
()137
املائية االخرى.
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العقار والبنية التحتية
بو�صفها بلد ًا يف طور التطوير امل�ستمر والتو�سع العمراين وح�صول طفرة يف قطاع
البناء ،خ�صو�صا يف البنى التحتية اال�سا�سية ،من بناء الطرق والنمو ال�سكاين
ّ
املطرد وظهور املجمعات التجارية وال�صناعية يف العا�صمة والواليات ،فتح الباب
امام امل�ستثمر االجنبي لي�شارك يف هذه الطفرة لتحقيق التوازن وادخال املنتجات
اجلديدة يف هذا املجال وتوفري م�ساكن منخف�ضة التكلفة ،واال�ست�شارات يف البناء
والت�صميم امل�شاريع الكربى يف البالد وادخ��ال �آالت البناء ومعدات لت�أجري هذه
اخلدمات وهي �أي�ضا فر�صة لتطوير هذا القطاع.
ويتطلب بناء خطوط الكهرباء و�أبراجها وحمطات الطاقة ،والإذاعة والتلفزيون
واالت�صاالت ال�سلكية والال�سلكية والإر�سال /ا�ستقبال من الأبراج وهوائيات �إ�شراك
امل�ستثمرين االجانب.
االن�شاءات العقارية فر�صة كبرية النها تتطلب توزيع ًا مركز ًا على املرافق احليوية
من املياه وال�صرف ال�صحي ،والنفط والغاز والطاقة الكهرومائية واالت�صاالت.
وت�شمل ت�صنيع وتوفري جزء ال يتجز�أ من النظام فائدة مثل �صهاريج التخزين
وحمطات ال�ضخ وحمطات الطاقة وامل�صايف .وبالتايل ،ف�إنها فر�صة ا�ستثمارية
()138
الهائلة .

الطاقة ومشتقاتها الطبيعية والصناعية
قطاع الطاقة يف �إثيوبيا غري م�ستغل ب�شكل جيد والبالد لديها ت�ضاري�س متنوعة وفرت الفر�صة للهيمنة على
م�صادر الطاقة املختلفة .ومتتلك �إمكانات ا�ستثمارية �ضخمة يف الطاقة الكهرومائية والطاقة احلرارية الأر�ضية
والوقود الأحفوري وطاقة الرياح والطاقة ال�شم�سية.

التصنيع والصناعة
ميثل  ٪7من الناجت املحلي الإجمايل فقط و ٪5.3من فر�ص العمل ،وال�صناعة التحويلية يف مرحلة الر�ضاعة
يف �إثيوبيا .لكن قطاع الت�صنيع مير بتغريات هائلة يف الكمية والتنويع.
ووفقا لهيئة اال�ستثمار الإثيوبية ،ف�إن الغزل والن�سيج واملالب�س اجلاهزة واملواد الغذائية وامل�شروبات واجللود
ومواد البناء واملنتجات الكهربائية والإلكرتونية واملعادن ،بع�ض من الق�ضايا املهمة التي جتري فيها ا�ستثمارات
كبرية و�ضخمة ومناف�سة .

التعدين والمعادن
قطاع التعدين غري م�ستغل ،ووفقا لوزارة املناجم والطاقة ،فان احلزام االخ�ضر الثيوبيا يقدم واحدة اف�ضل
اخلامات املعدنية ،خ�صو�صا من الذهب .وقد مت حتديد �أكرث من  500طن مرتي من روا�سب الذهب من قبل
احلكومة يف جهود اال�ستك�شاف هذا املعدن النفي�س .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،من املتوقع �أن يتم حتديدها يف ما ال يقل
عن �سبع مناطق وفرة من الذهب.
ولدى اثيوبيا �أي�ضا �إمكانات جيدة يف معادن الثمينة االخرى من التنتالوم والبالتني والنيكل ورماد ال�صودا
والبوتا�سيوم .بالإ�ضافة �إلى ذلك ،مت العثور على الرخام واجلرانيت واحلجر اجلريي والطني واجلب�س والأحجار
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الكرمية وخام احلديد والفحم والنحا�س وغريها يف مناطق �أوغادين ،غامبيال ،والنيل الأزرق وجنوب الوادي
املت�صدع ،كما توجد فر�ص كبرية للنفط والغاز الطبيعي.

التطوير االجتماعي والموارد البشرية
بع�ض املناطق يف القطاع االجتماعي يعاين �ضعفا ،خ�صو�صا يف ال�صحة والتعليم واالت�صاالت وتكنولوجيا
املعلومات والفر�ص املتاحة يف القطاع ال�صحي من �إن�شاء املرافق ال�صحية ويف القطاع الفرعي للتعليم ،وهناك
طلب كبري للم�ؤ�س�سات التعليمية من جامعات وكليات ومراكز تدريب مهني وتقني واداري .وهناك فر�صة �شراكة
وا�سعة النطاق يف قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت ،وفر�ص ن�سبية يف جمال الربجميات وتطوير الأجهزة
االلكرتونية .

السياحة
مناطق اجلذب ال�سياحي يف �إثيوبيا كثرية ترتاوح بني الأماكن التاريخية لبع�ض احل�ضارات القدمية لإن�سان،
ووفرة الغابات التي حتوي النباتات الطبيعية ،والتنوع الثقايف لل�شعب االثيوبي ،واجلذب ال�سياحي حلياة الربية
والت�ضاري�س الرائعة يف واحد من �أكرث املناخات املواتية يف العامل .ويعتقد �أن �إثيوبيا رمبا كانت املوطن االول
حلياة الإن�سان ،كما مت العثور على �أقدم حفريات لأ�سالف الإن�سان يف �أرا�ضي البالد.
يتطلب هذا املجال حت�سين ًا يف قطاع ال�سكن ،والرتفيه ،واخلدمات ذات ال�صلة ،باال�ضافة الى وجود فر�ص يف
بناء الفنادق النخبة والتي حتمل النجوم والنزل واملنتجعات واملطاعم العاملية واملتخ�ص�صة .وميكن للم�ستثمرين
املحتملني ،اال�ستفادة من هذه الفر�ص من خالل اال�ستثمار املبا�شر �أو امل�شاريع امل�شرتكة مع االثيوبيني.

النقل
ي�شهد قطاع النقل منوا هائال وهذا فتح فر�صا جديدة مثل اخلدمات املتعلقة بالنقل اجلوي والربي والبحري
وقد فتحت احلكومة خدمات ال�شحن اجلوي للم�ستثمرين الأجانب.
هناك فر�ص ال�ستثمار الأجانب يف جمال النقل واملوا�صالت وان�شاء الطرق.

تكنولوجيا المعلومات واالتصاالت
�شهد قطاع تكنولوجيا املعلومات واالت�صاالت الإثيوبي منوا كبريا يف ال�سنوات اخلم�س املا�ضية ،ب�سبب اتفاقات
اال�ستثمار ال�ضخمة مع �شركة  ZTEال�صينية ،وغريها والعديد من امل�شاريع الأجهزة والربجميات .وقد �أدى
التو�سع الهائل لل�شبكة االت�صاالت ،الى حت�سني اداء ال�شركة وتطوير خدماتها .
هناك فر�صة كبرية يف تطوير الأنظمة والربجميات ،حيث ان البالد يف طور االنتقال من النظام اليدوي �إلى
النظام املحو�سب يف اعمالها اليومية .

419

420

«التكتك» يف لهجة امل�صريني �أداة املوا�صالت الرئي�سية يف املدن وينت�شر بكرثة يف �إثيوبيا

البنك الدولي :استثمارات إثيوبيا في الصحة والتعليم والحماية االجتماعية تحدث نتائج إيجابية

يقول تقرير اثيوبيا حول الإنفاق العام املنقح «� ،»2015إن ا�ستثمارات �إثيوبيا يف جمال ال�صحة والتعليم واحلماية
االجتماعية والبنية التحتية لها ت�أثري �إيجابي على التنمية االقت�صادية وتعزيز الرخاء امل�شرتك يف البالد.
و�أو�ضح تقرير جمموعة البنك الدويل اجلديد الذي قام بتقييم فعالية املالية العامة �أن البالد ت�سري يف االجتاه
ال�صحيح ،على الرغم من ارتفاع ال�ضغط االقت�صادي.
وقال التقرير �إن اخلطوات الإيجابية التي اتخذتها احلكومة الإثيوبية على مدى العقد املا�ضي لإعادة توجيه
الإنفاق من الإنفاق املتكرر �إلى ر�أ�س املال ،ونقل املوارد من الفدرالية �إلى احلكومات الإقليمية ،والرتكيز على البنية
التحتية �أدت �إلى منو وا�سع النطاق.
ومن خالل اال�ستفادة من املوارد اخلارجية لتعزيز الإنفاق يف قطاعات م�ؤيدة للفقراء� ،أن�ش�أت حكومة �إثيوبيا
�أكرب برنامج �شبكة �أمان اجتماعي يف �أفريقيا يفيد  8ماليني �شخ�ص.
وك�شف التقرير عن �أن البالد حققت �أي�ضا نتائج �صحية وتعليمة ملحوظة با�ستخدام �أ�ساليب فعالة من حيث
التكلفة .ومع ذلك ،ي�شري التقرير �إلى احلاجة امللحة �إلى �ضمان امل�ساواة يف احل�صول على اخلدمات لتلبية اختالفات
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كبرية على م�ستوى الأ�سرة.

ويف جمال التعليم ،ف�إن �أفقر الأطفال يلتحقون باملدار�س االبتدائية ،لكن ،م�ستويات الت�سرب مرتفعة.
وقال كارولني ترك ،املدير القطري للبنك الدويل يف �إثيوبيا ،ال�سودان وجنوب ال�سودان «لقد كان ال�ستثمارات
�إثيوبيا يف القطاعات الرئي�سية �أثر �إيجابي على احلد من الفقر ،والآن املفتاح لهذا البلد هو تطوير تخ�صي�ص
ميزانية �أكرث فعالية من �أجل تعظيم العائد على اال�ستثمار».
وي�ؤكد التقرير �أهمية ا�ستكمال اال�سرتاتيجية احلالية التي يقودها اال�ستثمار العام مع زيادة اعتمادات امليزانية
للت�شغيل وال�صيانة.
ووفقا للتقرير ،ف�إن هذا �أمر �ضروري ،خا�صة يف القطاعات الرئي�سية مثل النقل واالت�صاالت والتعليم وال�صحة
وكذلك املياه وال�صرف ال�صحي.
وي�شري التقرير �إلى �أن �إثيوبيا بحاجة �إلى الرتكيز على تعبئة الإيرادات املحلية .وهذا �سوف ي�ساعد على خلق حيز
مايل ت�شتد احلاجة �إليه لزيادة متويل الت�شغيل وال�صيانة ودعم اال�ستدامة املالية.
ويقول التقرير �إن �إيرادات اثيوبيا ال�ضريبية احلالية �أقل من الدول الأقران بـ ( )12.7يف املئة من الناجت املحلي
الإجمايل .ووفقا للتقرير ،ف�إن الإدارة ال�ضريبية الأكرث كفاءة التي حتفزها الإ�صالحات ال�ضريبية ،والقدرة املح�سنة
وجودة الإدارة ال�ضريبية وكذلك القواعد ال�ضريبية املو�سعة ميكن �أن تكون امل�صادر الرئي�سية لإيرادات �إ�ضافية.
وقال جني كريينجيا ،كبري اقت�صاديي البنك الدويل وامل�ؤلف الرئي�سي للتقرير �إن « تعبئة املوارد املحلية �سوف
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ت�ضع الأ�سا�س لرحلة �إثيوبيا �إلى و�ضع الدخل املتو�سط».

قطار ادي�س ابابا  ..من ا�ستثمارات
ال�صني يف اثيوبيا
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الخطوط الجوية اإلثيوبية
تقوم احلكومة الإثيوبية يف الوقت احلا�ضر بتنفيذ خطة النمو والتحول الثانية يف البالد .ويف هذا ال�صدد،
�أعطت الأولوية لبع�ض الأن�شطة .وان واحد ًا من املجاالت املهمة يف قائمة �أولويات احلكومة ،هي �إن�شاء م�ؤ�س�سات
نزيهة وملتزمة و�شفافة ميكن �أن ت�ؤدي ب�شكل جيد �إلى دعم جهود البالد للحد من الفقر وحتقيق التنمية امل�ستدامة.
ان �إن�شاء وتعزيز امل�ؤ�س�سات القادرة� ،ضمن �أ�شياء �أخرى كثرية ،ميكن �أن ي�ساعد ب�شكل كبري البالد يف حتقيق
ر�ؤيتها يف �أن ت�صبح الدولة ذات الدخل املتو�سط ب�شكل عام وتنفيذ فعال خلطة النمو والتحول الثانية على وجه
اخل�صو�ص.
�شهدت الأعوام الأربعة والع�شرون املا�ضية التنمية االقت�صادية امل�شجعة للبالد .ومع ذلك ،ف�إن عدد امل�ؤ�س�سات
التي ميكن �أن تدعم هدف جهود التنمية يف البالد �ضئيل .ومع ذلك ،يجب على منظمة غري حكومية ان تتولى
زمام االمور وتلعب دورا رائدا يف �ضمان احلكم الر�شيد وخلق امل�ساءلة وتعزيز �أنظمة �شفافة.
ومع ذلك ،عندما نالحظ الواقع على الأر�ض ،ال يوجد �سوى عدد قليل من امل�ؤ�س�سات التجارية وامل�ؤ�س�سات التي
متكنت من تطبيق النظام املذكور لدعم هدف النمو االقت�صادي للبالد.
ويف هذا ال�صدد ،ميكن �أن ن�أخذ على �سبيل املثال ،اخلطوط اجلوية االثيوبية وهي من امل�ؤ�س�سات التجارية
القالئل التي دعمت هدف النمو االقت�صادي للبالد ،حيث تتنامى بنجاح من وقت لآخر وتدعم اقت�صاد البالد
ب�شكل كبري .وقد �أ�صبحت الداعمة الأولى الآمنة املوثوقة القت�صاد البالد ،ويف الوقت نف�سه مربحة �أفريقيا،
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واملناف�سة اجليدة يف عامل الطريان يف العامل.
قبل ب�ضع �سنوات قليلة ،مل تكن الدول االفريقية مرتبطة ومت�صلة مع بع�ضها� .إذا �أراد الراكب ال�سوداين،

على �سبيل املثال� ،أن ي�سافر �إلى بلد �أفريقي �آخر ،ف�إنه يف حاجة لل�سفر �أوال� ،إلى �أوروبا ومن ثم يعود الى الدولة
االفريقية التي ينوي الذهاب اليها  .هذا النوع من ال�سفر لي�س فقط ي�ستغرق وقتا طويال ،ولكن يتطلب الكثري من
املبالغ املالية .
ومع ذلك ،متكنت «الإثيوبية» ،من جتنب هذه امل�شكلة الأفريقية .ومتكنت من ربط البلدان الأفريقية ،وت�سهيل
التنقل من بلد الى بلد افريقي اخر ،فقد �أ�صبحت مفخرة لي�س فقط لالثيوبيني ،بل جلميع الأفارقة من خالل
توفري خدمات نقل فعالة وعالية اجلودة..
اخلطوط اجلوية االثيوبية تنقل عدد ًا كبري ًا من النا�س .ولها  92وجهة دولية عرب القارات اخلم�س على االمتداد
العاملي ،و هي الأ�سرع منوا يف �أفريقيا مع متو�سط منو قدره  ٪25يف �سبع �سنوات وت�صنف بالدرجة  6من بني 22
�شركات الطريان الأكرث اعتماد ًا عليها يف العامل.
واحدة من خ�صو�صيات اخلطوط اجلوية االثيوبية هي �أنها حافظت على �سمعتها يف جميع الأنظمة ال�سيا�سية
ال�سابقة التي تعاقبت على البالد منذ ن�ش�أتها .وقد اجنزت جناح التزاماتها بو�صفها الناقلة الوطنية يف التنمية
االجتماعية واالقت�صادية يف �إثيوبيا..
ووفقا للرئي�س التنفيذي تيوولدي جربمياريام ،فان التنقل واالت�صال ،املحرك االقت�صادي املهم للنمو امل�ستدام،
الذي �أجنزته االثيوبية بنجاح منذ �إن�شائها.
هذا النجاح الذي حققته نابع من ثالثة عوامل رئي�سية� :أن املوظفني يعملون بجد ،وتقا�سموا ر�ؤية م�شرتكة
جلعل اخلطوط اجلوية جمموعة الطريان الرائدة الأكرث تناف�سية يف �أفريقيا عن طريق توفري نقل �آمن وقوي
وملبي لل�سوق والرتكيز على خدمة الركاب ونقل الب�ضائع ،التدريب على الطريان ،متوين الطائرات واخلدمات
الأر�ضية بحلول عام .2025
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وان جميع موظفيها ي�شاركون هذه الر�ؤية لتحقيق ذلك .هذه هي اخلطوة الأولى املهمة لنجاح اخلطوط اجلوية
الإثيوبية .يف معظم احلاالت ،منظمات الأعمال املختلفة� ،إما حتت رعاية حكومية �أو خا�صة ،ف�شلت لأنها عادة ما
حتاول لتنفيذ ر�ؤية غري م�شرتكة .حتى لو حاولت بع�ض املنظمات تبادل الر�ؤية و�إجناز املهام ،لكنها تعتمد على
االكراه ،من خالل و�سائل قا�سية وتهديد املوظفني بالطرد .
من �أجل احل�صول على ر�ؤية م�شرتكة ،فمن املهم لأية �إدارة �أن تكون حكيمة وم�ساءلة و�شفافية .الرئي�س
التنفيذي �أتو تيوولدي قال مرة يف مقابلة ح�صرية مع مركز والتا للمعلومات �أن الإدارة احلكيمة ال�سبب الأ�سا�سي
الآخر لنجاح اخلطوط اجلوية الإثيوبية.
وقال �أعتقد �أن «الإثيوبية» ميكن �أن تكون منوذجا مل�ؤ�س�سات الأعمال الأخرى التي تعمل حتت رعاية احلكومة.
وم�ؤ�س�سات الأعمال ميكن �أن تنفذ �أ�سا�سا خطتها �إذا كانت قد ادارت مواردها الب�شرية ب�شكل �صحيح .ومن
ال�ضروري حتقيق الت�آزر بني املوظفني ،والإدارة و�أ�صحاب امل�صلحة .هذا هو ما قامت به «االثيوبية» يف حتقيق
جناحها.
ذلك ،يجب �أن تكون املهمة الأولى لأية م�ؤ�س�سة �إن�شاء �إدارة حكيمة قادرة على خلق ر�ؤية م�شرتكة بني جميع
العاملني يف امل�ؤ�س�سة.
«االثيوبية» لي�ست فقط م�ؤ�س�سة جتارية كر�ست نف�سها للح�صول على الربح ،لكن لديها �أي�ضا الكثري من
امل�ساهمات االجتماعية .وهي تدعم الريا�ضيني والباحثني وال�صحفيني ،حتى املنظمات الأخرى التي تعمل من
�أجل حت�سني حياة النا�س.

هذه اخلطوط اجلوية لديها قيم اجتماعية كبرية .يف الواقع ،نعم هي فخر جلميع الإثيوبيني .و�أكد �صاحب
امليدالية الذهبية االوملبية ال�سابق مل�سافات طويلة على التوايل ،هايلي جربي �سال�سي هذه الفكرة.
وقال «عندما كنت بد�أت للتو كريا�ضي قبل  28عاما ان اخلطوط اجلوية الإثيوبية كانت الداعم الأكرب يل،
و�أرى ان جناحي كواحدة من امل�ساهمات االثيوبية العظيمة يف ال ـ ( )70عاما على حد تعبريه.
والأداء املهم الآخر من قبل «االثيوبية» بناء �صورة البالد  .كما نقلت اخلطوط االثيوبية مناطق اجلذب ال�سياحي
والوجهات �إلى العامل ب�أ�سره.
ولها م�ساهمة كبرية بتدفق ال�سياح وامل�ستثمرين �إلى البالد .ومنذ �إن�شائها يف عام  ،1946فان اخلطوط اجلوية
الإثيوبية لها تاريخ م�شرف يف م�ساعدة النا�س ودعم النمو االقت�صادي للبالد .ولها تاريخ م�شرف ورائد يف القارة.
يجب على احلكومة الإثيوبية العمل اجلاد لإن�شاء املزيد من امل�ؤ�س�سات املماثلة للإثيوبية ،التي لديها �إدارات
حكيمة والقادة ذوو الب�صرية الذين يتمكنون من تقا�سم الر�ؤية الفاعلة ملوظفيهم وت�سهيل التنفيذ اخلطة.
وهذا ميكن �أن ي�سهم ب�شكل كبري يف حتقيق اجلهود املبذولة لتحقيق التنمية امل�ستدامة للبالد ب�شكل عام
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السدود والطاقة الكهرومائية
تعترب �إثيوبيا نف�سها قوة �أفريقية ب�سبب �إمكاناتها العالية لتوليد الطاقة الكهرومائية .وقد مت ت�سخري جزء
�صغري فقط من هذه الإمكانات حتى الآن .يف عام  ،2009كان �أقل من  ٪10من الإثيوبيني ي�ستطيعون احل�صول
على الكهرباء .وكان البلد يعاين من انقطاع التيار الكهربائي .ومن �أجل التغلب على هذا الو�ضع� ،شرعت
احلكومة يف تنفيذ برنامج طموح لبناء ال�سدود .وقد تكلفت بثالث حمطات لتوليد الطاقة الكهرومائية ب�سعة
جمتمعة  1.18ميجا وات ،وليتم التجهيز لها يف عام  2009وعام  2010فقط.
بد�أت �أكرب حمطة كهرومائية يف �إثيوبيا ،بيلي�س  ،Belesالعملية الأولى لها يف �أيار  .2010وقد مت توقيع عقود
�أي�ض ًا لبناء خم�سة �سدود كبرية �أخرى .ومبجرد االنتهاء ،ف�إن هذه ال�سدود كفيلة بزيادة القدرة املركبة من �أقل
من  1ميجاوات يف عام � 2008إلى �أكرث من  .11ومن املتوقع بناء املزيد من ال�سدود الكبرية يف اخلطة الرئي�سية
التي تهدف لزيادة الطاقة االنتاجية �إلى  15ميجاوات.
�إن الطلب على الطاقة يف �إثيوبيا ُمقيد ب�سبب الفقر ،وبالتايل ف�إن خطط البالد لت�صدير الطاقة �إلى ال�سودان
وكينيا وجيبوتي واليمن وم�صر ُمقيدة .حتى فوائد ال�سدود ال تقت�صر فقط على الطاقة الكهرومائية .العديد من
ال�سدود متعددة الأغرا�ض التي مت ت�صميمها �أي�ض ًا لتوفري املياه لأغرا�ض الري وال�سيطرة على الفي�ضانات .ومع
ذلك ،من املتوقع �أن تكون الفائدة الرئي�سية من ال�سدود توليد الطاقة الكهرومائية.
وي�ستلزم بناء ال�سدود الكبرية ،الكثري من التكاليف امللمو�سة وغري امللمو�سة .التكلفة املالية نف�سها بالفعل
كبرية .كما �أن �إع��ادة التوطني ُت�ضاف �إلى التكاليف االجتماعية لل�سدود .الرت�سيب والت�آكل بدون رادع يف
م�ستجمعات املياه العليا من الأنهار يقلالن من العمر االفرتا�ضي للخزانات .كما ُتفر�ض التكاليف البيئية على
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 11سد ًا تقيمها إثيوبيا على مجرى النيل
بعيدا عن �سد النه�ضة الذي �أثار جدال خالل ال�سنوات املا�ضية،
د�أبت ال�سلطات الإثيوبية على �إقامة العديد من امل�شروعات وال�سدود
ال�صغرية على جم��اري الأن��ه��ار ،حتى تتغلب على م�شكلة نق�ص
الكهرباء التي يعاين منها الإثيوبيون .و�أهم هذه ال�سدود:

سد فنشا
د�شن عام  ،1984ويبلغ �إنتاجه من الكهرباء حوايل  184ميجاوات،
و�أقيم على جمرى النيل الأزرق ،وي�ستخدم يف ري الأرا�ضي الزراعية
وتوليد الكهرباء .

سد جيلجل جيب 1
مت البدء يف �إن�شائه عام  ،2004وينتج قوة كهربائية تقدر بحوايل
 180ميجاوات ،متت �إقامته على حو�ض نهر جيلجل جب ،وقامت
بتنفيذه �شركة «�ساليني» الإيطالية املتخ�ص�صة يف �إن�شاء ال�سدود
بتمويل من البنك الدويل ،وبلغت تكلفته  331مليون دوالر.
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من مناظر �سد النه�ضة اجلديد

سد تيكيزي
�أعلى �سد خر�ساين ثنائي الأقوا�س يف افريقيا ،مقام على نهر تكزه (�أحد روافد النيل عرب عطربة) ب�أق�صى
�شمال �إثيوبيا لتوليد  300ميجا وات من الطاقة الكهرومائية� ،أن�ش�أه كون�سورتيوم مكون من �صينهيدرو و�شركة
ال�صني الوطنية مل�صادر املياه وهند�سة الطاقة املائية و�سور للإن�شاءات بتكلفة  224مليون دوالر .وبد�أ يف توليد
الطاقة التي تدخل عن طريق �شبكة الكهرباء الإثيوبية من حمطة مكعيلة ،وتكلف امل�شروع حوايل  365مليون
دوالر ،وبد�أ �إنتاج الكهرباء عام . 2009

سد بيليز
افتتح عام  2010عند بحرية تاتا على جمرى النيل الأزرق ،نفذته �شركة �ساليني الإيطالية
بتمويل من احلكومة الإثيوبية ،ويقوم بري ما يقرب � 140ألف هكتار من الأرا�ضي الزراعية .

سد جيلجل جيب 2

ينتج طاقة كهرومائية قدرها  420ميجاوات على نهر �أوم��و ،من تنفيذ �شركة �ساليني
الإيطالية ،بتمويل �إيطايل بالتعاون مع بنك اال�ستثمار الأوروبي ،بتكلفة �إجمالية قدرها 370
يورو .

امل�ؤلف ي�شري الى موقع ال�سد من اعلى اجلبل

سد جيلجل جيب 3

ُيقام على نهر �أومو ،لإنتاج قوة كهرومائية تقدر بحوايل  1870ميجاوات ،من تنفيذ �شركة
�ساليني ،بتمويل من احلكومة الإثيوبية والبنك ال�صناعي والتجاري ال�صيني بتكلفة قدرها
 1.55بليون يورو.

سد فينشا أميرتي

يولد قوة كهرومائية قدرها  100ميجاوات ،يقام على جمرى النيل الأزرق ،بتنفيذ جمموعة
�شركات «جزهوبا» ال�صينية ،وميوله بنك �إك�سيم ال�صيني بقيمة  276مليون دوالر.

سد هاليلي وورابيس

تبلغ قدرته الكهرومائية  440ميجاوات ،ويقام على نهر �أومو بوا�سطة م�ؤ�س�سة �صينهيدرو
ال�صينية ،بتمويل قدره  470مليون يورو .
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سد جيلجل جيب 4
تبلغ قدرته الكهرومائية  2000ميجاوات ،يقام على روافد نهر �أومو ،بتنفيذ من م�ؤ�س�سة �صينهيدرو ال�صينية
ومتويل �صيني قدره  1.9بليون دوالر.

سدود شيموجا جايدا
تبلغ قدرتها الكهرومائية  278ميجاوات ،تقام على روافد نهر النيل الأزرق ،بالقرب من ديربي ماركو�س ،من
تنفيذ م�ؤ�س�سة �سينوهيدرو ،بتمويل �صيني قدره  455مليون يورو ،وتتكون من � 5سدود مرتبطة ببع�ضها.

سد داوا
متعدد الأغرا�ض وحمطة طاقة مائية ،على نهر داوا يف مقاطعة مانديرا الإثيوبية ،من تنفيذ �شركة «�سي جي
جي �سي» ال�صينية بتكلفة قدرها  408ماليني دوالر ،ومتويل �شركة الهمري وبنك التنمية االفريقي.

سد النهضة
الطريق إلى السد..

�سد النه�ضة يف مراحله الأخرية ليكون جاهزا

ظلت زيارة �سد النه�ضة حلما يراودين منذ اثريت ق�ضية بنائه يف و�سائل االعالم التي تناولت ردود الفعل
على ذلك با�شكال خمتلفة اقرتب بع�ضها من احلقيقة وابتعد البع�ض االخر ,لكن ال�سد قامت فكرته وجت�سدت
بعد عقود طويلة ,ظلت فكرته تتنازع اطراف ًا عديدة لي�ست اثيوبيا فقط وامنا حتى خ�صومها الذين كانت لهم
ر�ؤية اخرى من وراء اطالق فكرته .فقد جرت مناق�شة فكرة بناء �سد على النيل االزرق ،حيث عملت بريطانيا
امل�ستعمرة مل�صر انذاك على احيائها يف فرتة وحاولت ايطاليا ذات النفوذ امللمو�س قبل احلرب العاملية الثانيه ان
ت�ستعيد الفكرة ..وكانت مواقف م�صر وكذلك ال�سودان حينما كانت ال�شعبية الربيطانية مواقف خمتلفه بني مد
وجزر ..وظلت الفكرة تغيب وحت�ضر وتتقدم وتت�أخر وغالبا ما كانت تغيب حتى من اطراف خارجية كانت تدعو
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جمددا� ،أثريت فكرة ال�سد يف ظل تبدالت اثيوبية جديدة بعد �سقوط عهد هيال �سيال�سي وبعد ت�صفية تركة
حكم الع�سكر الذي احلقوا اب�شع اال�ضرار باملجتمع االثيوبي ,وكان اطالق فكرة احياء بناء ال�سد قد راود ابرز
قادة اثيوبيا املعا�صرين ميل�س زيناوي الذي عمل من اجل ان تكون الفكرة جم�سدة وقادرة على ال�صمود وجاهزة
للتنفيذ ،حتى يف ارادة اولئك الذين ورثوا حزبه و�سلطته من حكومات الحقة.
كنت اجلت زيارتي ملوقع ال�سد ،لتكون يف اخر �سل�سلة زياراتي التي امتدت لثالث مرات ،يف كل مرة كنت ازور
جمموعة من املواقع واملدن قبل ان ت�صبح زيارتي لل�سد قائمة ,وملا مل تكن هنا و�سيلة للو�صول الى ال�سد مبا�شرة
ا�ستقللت طائرة خا�صة �صغرية تقل حوايل ع�شرة ركاب تنطلق من مطار ادي�س ابابا،
اال عن طريق الطائرة فقد
ُ
لتحط بجوار ال�سد مبا�شرة ,حيث جرى تد�شني مدرج ترابي جرى اعداده لت�ستطيع الطائرة ان تهبط عليه.
خرجنا يف ال�صباح و�صعدنا الى طائرة �صغرية يقودها طيار �شاب اثيوبي ,وكان ال�صاعدون الى الطائرة
معظمهم من الطليان وهم من مهند�سي او خرباء ال�سد ,و�سيدة مل اعرف عملها وكان مرافقي اي�ضا ,وبعد
حوايل �ساعتني من طريان مل يكن �سهال ،هبطنا يف منطقة ه�ضبة �صحراوية بدت �صخور جبالها مفتته حيث
تذكرت ت�شبيه اجلبال «كالعهن املنفو�ش» ,وبدت ال�شجريات التي تغطي تلك امل�ساحة من اجلبال ياب�سة ,وقد قيل
يل انها يف الربيع تكون كالب�ساط االخ�ضر.

كان الهبوط هادئا رغم اين خ�شيت ان يكون عك�س ذلك حني اقرتبت الطائرة من املدرج الرتابي الذي ميتد
وحيدا فوق املرتفع حيث ال مباين وال ثكنات اال من كوخ �صغري و�سيارة اطفاء واخرى حتمل الوقود.
اخريا هبطنا ونزلنا ال�ستعمال حمام �صغري جرى اال�ستئذان حل�صولنا على مفتاحه ,وبعد ذلك التقطنا �سائق
�سيارة تويوتا رباعية الدفع يغطيها الغبار بالكامل ,وقد كان �سائقها يرتدي قبعة و�سرتة برتقالية �أ�شعث ال�شعر
اغرب ,كنت اعتقده بداية انه ال�سائق حيث قدم نف�سه بانه كبري املهند�سني ومدير امل�شروع كله ,فا�ستغربت وقد
بد�أ يرحب بنا بلغة لطيفة تدل على حر�صه ورغبته ان ي�صاحبنا الى موقع ال�سد.
انطلق ب�سرعة هائلة يف طريق غري معبد ,كانت ال�سيارة فيه كما لو انها طابة من اال�سفنج وهي ت�صعد بنا
وتهبط يف و�ضع كنا نكاد نفارق مقاعدنا لريدنا �سقف ال�سيارة اليها ,كانت امل�س�ألة بالن�سبة لل�سائق طبيعية النه
اعتاد على القيام مبثل هذه الرحلة يوميا.
قلت لنف�سي :لو كان ل�سيارته ل�سان لنطقت ت�شكو �سوء معاملته لها ,ولكن يبدو ان برناجمه كان مزدحما وانه
يريد منا الوقت الكايف ليتجول بنا يف انحاء ال�سد يف اكرث من اجتاه ثم يف َح َرمه الداخلي وقعره وبواباته قبل ان
يعود بنا الى م�ساكن املهند�سني يف جبل عال مرتفع بعيد عن مركز ال�سد ( )17كم لتناول الغداء ,وقبل ان يعود
بنا الى الطائرة التي تنتظرنا يف ال�ساعة الثالثة والن�صف بعد الظهر .

املهند�س امل�شرف �سيمنغيو بكلي يف الو�سط
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كان املهند�س ال�شاب �سيمنغيو بكلي ( )SEME GNEW BEKELEي�سرع بنا على االقدام اوال لنلتقط �صورا
من االعلى ,حيث ترب�ض الطائرة وم�ساحات ال�سد املرتامية حتتنا  ..ثم بعد ذلك انطلق بنا هبوطا الى قعر ال�سد
ومن�ش�آته يف اال�سفل والتي و�صلناها بعد حوايل ع�شرة كيلو مرتات ،لنتجول هنا وي�شرح لنا عن البوابات وعن
كثافة اخلر�سانة وارتفاع ال�سد وم�ساحات احلاجز الذي يح�شر البحرية خلفه ,والذي ي�صل طوله الى اكرث من
( )5كم طوال على �شكل هالل.
كان هناك ج�سر ا�سمنتي معلق على اجتاهني ،واحد للمواطنني الذين يقطعون بني جبلني ي�صل بينهما ال�سد,
واالخر ال�ستعمال ال�سد نف�سه .يف املنطقة ال�سفلية وحيث جمرى النيل االزرق بني جبلني متقاربني وحيث اقيم
ال�سد ويف امل�ساحة املفتوحة ،اقيم م�صنع لال�سمنت املتحول ,وم�صانع وور�ش عديدة تدل على ان بناة ال�سد
ي�صنعون الكثري من لوازمه اال�سمنتية واحلديدية ,يف حني يجري �شحن مواد كثرية عرب الطرق الطويلة املمتدة
على االر�ض االثيوبية ,ومن امليناء على البحر االحمر.
الكلفة املالية املرتفعة لإن�شاء ال�سد التي ت�صل حلوايل ( )4.7مليار دوالر واي�ضا �ضخامة ال�سد الذي يحتل
موقعا متقدما على م�ستوى افريقيا والعامل يف �ضخامته ويف متيزه بانتاج الطاقة الكهربائية جعلتاه واحد ًا من
اهم اال�ستثمارات يف تاريخ اثيوبيا املعا�صر .بل يكاد يكون اال�ستثمار االول وقد ا�ستعملت فيه احدث انواع وا�شكال
التكنولوجيا من ال�شركة االيطالية املنفذة وال�شركات االخرى امل�شرتكة من الباطن بعد جولة طويلة على مواقع
ال�سد املختلفة ,والتي ا�ستعملت فيها التنقل بال�سيارة.
كنا نعود الى موقع االدارة ،حيث ال�صور واخلرائط والربوجيكرتات ,فقد جل�سنا يف قاعة مربدة و�سط حر
و�صل الى ( )45درجة مئوية ن�ستمع ل�شرح مف�صل من املهند�س (�سيمنغيو بكلي) عن كافة مراحل ن�شوء ال�سد
وموقعه وت�ضاري�سه واال�ستثمارات ال�سابقة ,وتطور فكرة الت�أ�سي�س وبلورتها ودرا�سات الرتبة وال�صخور ودرا�سة

جمرى النيل وانعطافاته و زمان في�ضانه وتراجعه ,ثم طبيعة البناء وقدراته على التحمل وال�صمود ,واالخذ بعني
االعتبار �أي مالحظات او معلومات تتعلق بال�سد وتنفيذه.
كانت حرا�سات م�سلحة من �سبعة جنود ي�ستقلون �سيارة مك�شوفة قد �صاحبتنا و�سارت امامنا ونزلوا معنا الى
�ساحة ال�سد ال�سفلي ,حيث جتري حرا�سات م�شددة يف ال�سد واملداخل اليه وال يدخل الى منطقته اال املعنيون او
حملة الت�صاريح ,وال ي�ستطيع احد خالف العاملني املرخ�صني ان يقرتب.
ا�ستغرق ال�شرح واال�ستف�سارات وعر�ض ال�صور واخلرائط وال�سكت�شات حوايل �ساعة ,خرجنا مبعلومات وفرية
وكنت قد ا�ستف�سرت عن مدى خطورة ان�شاء ال�سد وح�شر املياه بكميات ت�صل يف حال اكتمالها الى ( )76مليار
مرت مكعب خلف ال�سد على م�صر وتدفق النيل اليها وهل �ستحول اثيوبيا مياه ال�سد او تتحكم فيه على ح�ساب
م�صر التي تنخرط يف اتفاقيات تاريخية وقدمية مع اثيوبيا وغريها بخ�صو�ص ال�سد.
االجابات كانت ت�أتي من املهند�س االثيوبي يف ان ال�سد مل ت�أت فكرته من اجل حتويل املياه او ا�ستعمالها
يف الزراعة ,او حرمان م�صر من جريانها وامنا جاءت الفكرة حل�شر املياه يف هذه امل�ساحة (بحرية ال�سد)
ثم اطالقها عرب بوابات خمتلفة االحجام لتوليد الطاقة بكميات هائلة واال�ستفادة منها ل�سد حاجات اثيوبيا,
وللت�صدير لدول افريقية يف اجلوار وغري اجلوار ,وعرب ا�سيا الغربية واوروبا ,وقد ا�شار املهند�س الى ان املنطقة
التي يبنى فيها ال�سد لي�ست زراعية ولن ت�ستهدف املياه يف الري ,بل انها منطقة �صخرية �صحراوية ال زراعة ,فيها
ملئات الكيلومرتات القادمة وحتى الالحقة ,حيث يبنى ال�سد على بعد حوايل ( )40كم من احلدود ال�سودانية مع
احلب�شة.
كنت اح�س باالقتناع من الدالئل واالمثلة املقدمة ,ومل يه ّون املهند�س من اهمية املتغريات التي اعتربها يف
معظمها ايجابي ًا ل�صالح اثيوبيا ودول حو�ض النيل كافة ،مبنيا ان هناك فوائد عظيمة من بناء ال�سد ,بع�ضها
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اقت�صادي واالخر اجتماعي له عالقة با�ستيطان منطقة ال�سد واحيائها وكذلك بايجاد �سياحة مهمة حول بحرية
ال�سد واقامة بنية حتتية �سياحية ذات طابع علمي وعاملي ,فال�سد الذي اقيم يف منطقة عدمية او قليلة ال�سكان
جدا� ،سوف يكون نقطة اجتماعية و�سكانية واقت�صادية هائلة و�سيولد �آالف فر�ص العمل ,كما انه �سيحمي املنطقة
برمتها.
حملت كما كبريا من املعلومات والإجابات عن خمتلف اال�سئلة ,وعدنا الى موقع �سكن اخلرباء واملهند�سني يف
قرية حديثة �صغرية متطورة بكل و�سائل الرتفيه واملطاعم وبرك ال�سباحة ,فهنا ي�سكن مهند�سون جاءوا من دول
خارج اثيوبيا ليم�ضوا هنا �سنوات هي عمر ت�أ�سي�س ال�سد ,وهم ي�ستمتعون باملوقع املميز املرتفع الذي يطل على
ال�سد وعلى م�ساحات مرتامية من اجلبال واالودية ال�سحيقة.
تناولنا وجبة غداء ايطالية اعدتها طاهية اثيوبية قبل ان نعود ب�سرعة الى الطائرة التي حملتنا الى ادي�س ابابا
بعد يوم من رحلة �شاقة وغنية ,ما كنت الدرك اهميتها لو مل اذهب فيها الى �سد النه�ضة الرى جملة احلقائق
على االر�ض.
�ش ّدين وانا اغادر ،اعداد العاملني يف ال�سد والذي ي�صل الى اكرث من ( )11الف عامل وفني الى جوار حوايل
(� )3آالف خبري ومهند�س.
لقد عملت االدارة االثيوبية بفاعلية وهدوء يف البناء والذي يكتمل يف وقته نهاية عام  2017او بعده بعام,
كما �شدين احلر�ص على االحتفاظ بعالقات بينية مع دول حو�ض النيل ويف مقدمتها م�صر وحماولة اثيوبيا
با�ستمرار التخفيف من القلق امل�صري با�ستمرار املحادثات واال�ستف�سارات وم�شاركة م�صر يف اكرث من حوار,
ولقاء واجتماع وحماولة و�ضعها يف �صورة التطورات والعمل على الت�صدي لال�شاعات او حماولة اف�ساد العالقات
بني البلدين.

مع الرئي�س عبد الفتاح ال�سي�سي

ورغم توتر العالقة امل�صرية االثيوبية يف مراحل خمتلفة قبل بناء ال�سد وحتى اثناء انفاذ خمططاته من زمن
الرئي�س امل�صري ال�سابق حممد مر�سي اال ان الغ�ضب امل�صري جرى احتوا�ؤه ,ومل تكن حكومة مر�سي تدرك مدى
خماطر الت�صعيد او القطيعة ,وهو ما حاولت ان تتجنبه مرحلة ال�سي�سي التي عملت على فتح ابواب احلوار مع
اثيوبيا وتبادل الزيارات واالراء ,وحتى التعاون .
فما هي ق�صة ال�سد (�سد النه�ضة) او �سد االلفية باالرقام واحلقائق والوقائع واخللفيات التاريخية وما هو
حجم املخاطر على م�صر او غريها ؟؟.
وملاذا جرت املبالغة يف تقدمي املخاطر؟ وملاذا حاولت اثيوبيا تخفيف هذه املخاطر بالدالئل والرباهني وفتح
()145
امللفات وو�ضع ال�سد للمعاينة.
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خلفية تاريخية
هو �سد �إثيوبي قيد البناء يقع على النيل الأزرق بوالية بني�شنقول -قماز بالقرب من احل��دود الإثيوبية-
ال�سودانية ،على م�سافة ترتاوح بني  20و 40كيلومرتا .وعند اكتمال �إن�شائه ،املرتقب �سنة � ،2017سوف ي�صبح
�أكرب �سد كهرومائي يف القارة الأفريقية ،والعا�شر عامليا يف قائمة �أكرب ال�سدود �إنتاجا للكهرباء ,تقدر تكلفة
الإجناز بـ ( )4.7مليار دوالر �أمريكي ,وهو واحد من ثالثة �سدود ُت�شيد لغر�ض توليد الطاقة الكهرومائية يف
�إثيوبيا ,ويوجد قلق لدى اخلرباء امل�صريني بخ�صو�ص ت�أثريه على تدفق مياه النيل وح�صة م�صر املتفق عليها.
كانت ال��دول املت�شاطئة على نهر النيل يف ال�سابق م�ستعمرات ل��دول �أجنبية ،ثم ح�صلت هذه ال��دول على
ون�صت على عدم �إقامة �أي
ا�ستقاللها .وظهرت �أولى االتفاقيات لتق�سيم مياه النيل عام 1902م يف �أدي�س �أباباَّ ،
م�شروعات� ،سوا ٌء على النيل الأزرق� ،أو بحرية تانا ونهر ال�سوباط ،ثم اتفاقية بني بريطانيا وفرن�سا ،عام ،1906
وظهرت عام  1929اتفاقية �أخرى ،وهذه االتفاقية تت�ضمن �إقرار دول احلو�ض بح�صة م�صر املكت�سبة من مياه
النيل ،و�إن مل�صر احلق يف االعرتا�ض يف حالة �إن�شاء هذه الدول م�شروعات جديدة على النهر وروافده .وهذه
االتفاقية كانت بني م�صر وبريطانيا (التي كانت متثل كينيا وتنزانيا وال�سودان و�أوغندا) لتنظيم ا�ستفادة م�صر
()146
من بحرية فيكتوريا .ومت تخ�صي�ص ن�سبة  ٪7.7من تدفق لل�سودان و ٪92.3مل�صر.

 :1964 – 1956مت حتديد املوقع النهائي ل�سد النه�ضة الكبري الإثيوبي بوا�سطة مكتب الواليات املتحدة
لال�ست�صالح (احدى �إدارات اخلارجية الأمريكية) خالل عملية م�سح للنيل الأزرق �أجريت بني عامي 1956
و 1964بدون الرجوع �إلى م�صر ح�سب اتفاقية .1929
يف ت�شرين الأول  2009و�آب  2010قامت احلكومة الإثيوبية بعملية م�سح للموقع.
يف ت�شرين الثاين  ،2010مت االنتهاء من ت�صميم ال�سد.
يف � 31آذار  ،2011وبعد يوم واحد من الإعالن عن امل�شروع ،مت منح عقد قيمته  4.8مليار دوالر بدون تقدمي
عطاءات تناف�سية لل�شركة الإيطالية Salini Costruttori
يف  2ني�سان  2011و�ضع رئي�س وزراء �إثيوبيا ال�سابق ملي�س زيناوي حجر الأ�سا�س لل�سد وقد مت ان�شاء ك�سارة
لل�صخور جنبا �إلى جنب مع مهبط للطائرات ال�صغرية للنقل ال�سريع.
يف  15ني�سان � ،2011أعاد جمل�س الوزراء االثيوبي ت�سمية ال�سد «�سد النه�ضة الإثيوبي الكبري .حيث كان يف
البداية يطلق عليه «م�شروع  »Xوبعد الإعالن عن عقود امل�شروع �سمي «�سد الألفية .»Millennium Dam
يف �أيار � ،2011أعلنت �إثيوبيا انها �سوف تتقا�سم خمططات ال�سد مع م�صر ،حتى ميكن درا�سة مدى ت�أثري ال�سد
على امل�صب .
ويف �آذار � ،2012أعلنت احلكومة الإثيوبية عن ترقية لت�صميم حمطة توليد كهرباءال�سد ،وزيادتها من 5250
ميجاوات �إلى  6000ميجاوات.
عار�ضت م�صر (التي تقع على م�صب النهر) �إقامة هذا ال�سد ،الذي من امل�ؤكد �أنه �سيقلل من كمية املياه التي
حت�صل عليها من النيل .برر زيناوي (رئي�س وزراء �إثيوبيا ال�سابق) -بناء على درا�سة مل يك�شف عنها� -أن ال�سد
لن يقلل توافر املياه للم�صب وانه �أي�ضا ينظم املياه لأغرا�ض الري .
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الموقع الجغرافي
معروف �أن نهر النيل ينبع من م�صدرين رئي�سيني هما:
اله�ضبة الإثيوبية ،التي ت�شارك بنحو  71مليار م 3عند �أ�سوان ( %85من �إيراد نهر النيل) ،من خالل ثالثة
�أنهار رئي�سية :النيل الأزرق (�أباي)  50مليار م ،3ونهر ال�سوباط(بارو� -أكوبو)  11مليار م ،3ونهر عطربة
(تيكيزي) 11م.3
ه�ضبة البحريات الإ�ستوائية التي ت�شارك بنحو  13مليار م %15( 3من �إي��راد نهر النيل) ت�شمل بحريات
فيكتوريا ،وكيوجا ،و�إدوارد ،وجورج ،و�ألربت.
ويقع �سد النه�ضة (الألفية) يف نهاية النيل الأزرق يف منطقة بني �شنقول جوموز وعلى بعد نحو 40-20كم من
احلدود ال�سودانية ،خط عر�ض  11درجة � 6شماال ،طول  35درجة � 9شرقا ،على ارتفاع نحو  600-500مرت فوق
�سطح البحر .وي�صل متو�سط الأمطار يف منطقة ال�سد �إيل نحو  800مم�/سنة .

الموقع جيولوجي ًا
يقع ال�سد يف منطقة تغلب عليها ال�صخور املتحولة حلقبة ما قبل الكمربي ،والتي ت�شبه يف تكوينها جبال البحر
الأحمر الغنية ببع�ض املعادن والعنا�صر املهمة ،مثل الذهب والبالتني واحلديد والنحا�س ،بالإ�ضافة �إيل حماجر
الرخام.

التصميم
ال�سد طويل القامة ،يبلغ ارتفاعه  170مرت ًا ( 558قدم ًا) ،وبعر�ض  1.800مرت (� 5.906أقدام) من النوع
الوزين (بالإجنليزية )Gravity Type :مكون من اخلر�سانة امل�ضغوطة (بالإجنليزيةRoller-compacted :
 )concreteو�سيكون لها حمطتان لتوليد الطاقة الكهربائية ،كل على جانبي قناتي ت�صريف املياه .حمطتان
للطاقة ،الي�سرى واليمنى� ،سوف حتتوي كل منهما على  350 × 8ميجاوات من توربينات فران�سي�س واملولدات.
ولدعم ال�سد� ،سيكون اخلزان بطول  5كلم ( 3ميل) ،و 50مرتا ( 164قدم ًا) ارتفاع �سد ال�سرج .و�سيت�سع خزان
ال�سد حلجم  603مليارات م 3من املياه.
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التكلفة والتمويل
�أعلنت احلكومة الإثيوبية �أنها تعتزم متويل كامل تكلفة ال�سد بنف�سها .وقد �أ�صدرت �سندات ت�ستهدف الإثيوبيني
يف البالد واخلارج لهذه الغاية .التوربينات واملعدات الكهربائية املرتبطة بها من حمطات الطاقة الكهرومائية
تكلف حوايل  1.8مليار دوالر �أمريكي ،ويقال �إن التمويل �سيتم من ِق ِبل البنوك ال�صينية .وهذا من �ش�أنه ترك
 3مليارات دوالر �أمريكي يتم متويلها من ِق َبل احلكومة الإثيوبية ومن خالل و�سائل �أخرىُ .تقدر تكلفة البناء
بـ« »4.8مليار دوالر �أمريكي ،وهذا على ما يبدو با�ستثناء تكلفة خطوط نقل الطاقة الكهربائية ،وذلك يتوافق مع
�أقل من  ٪15من ناجت �إثيوبيا املحلي الإجمايل البالغ  41.906مليار دوالر يف عام .2012

اإلنشاء
املقاول الرئي�سي للم�شروع� ،شركة �ساليني الإيطالية ،التي �شغلت �أي�ضا من�صب املقاول الرئي�سي ل�سدود جيلجل
 ،1جيلجل  ،2جيلجل  ،3وتانا وبيلي�س  ،Belesبا�ستهالك  10ماليني طن مرتي من اخلر�سانة ،وقد تعهدت احلكومة
با�ستخدام اخلر�سانة املنتجة حملي ًا فقط .يف �آذار  ،2012منحت �ساليني ال�شركة الإيطالية تراتو�س كايف �سبا
عقد ًا لتوريد الكابالت املنخف�ضة وعالية اجلهد لل�سد .و�ستقوم �شركة �أل�ستوم بتوفري ثمانية  375ميغاواط من
توربينات فران�سي�س للمرحلة الأولى من امل�شروع ،بتكلفة  250مليون يورو .واعتبار ًا من ني�سان  ،2013مت الإنتهاء
مما يقرب من  %20من اكتمال امل�شروع .وقد مت االنتهاء من تركيب حمطة خر�سانة وتوجد �أخرى حتت الإن�شاء.
كما مت االنتهاء من حتويل النيل الأزرق يوم � 28أيار عام  2013و�أقيمت مرا�سم االحتفال يف اليوم نف�سه.

المنافع
هناك فوائد كبرية لل�سد ب�أن يقوم ب�إنتاج الطاقة الكهرومائية .الكهرباء التي يتم �إنتاجها بوا�سطة حمطة
الطاقة الكهرومائية ثم يتم بيعها لإثيوبيا والدول املجاورة مبا يف ذلك ال�سودان ورمبا م�صر .ولبيع الكهرباء من
ال�سد �سيتطلب بناء خطوط نقل �ضخمة.
و�ستتكون مراكز ا�ستهالك وفقد للطاقة مثل العا�صمة الإثيوبية �أدي�س ابابا والعا�صمة ال�سودانية اخلرطوم،
وكالهما يقع على �أكرث من  400كم من ال�سد .هذه املبيعات الناجتة عن ال�سد من �ش�أنها �أن ت�أتي على ر�أ�س
حمطات الكهرباء التي من املتوقع �أن يتم بيعها عن غريها من حمطات الطاقة الكهرومائية الكبرية التي هي
�أي�ض ًا قيد الإن�شاء يف �إثيوبيا ،مثل �سد جيلجل جيب .3
معامل احلمل املائي املخطط له = �إنتاج الكهرباء املتوقعة مق�سومة على الإنتاج املحتمل� .إذا مت ا�ستخدام
حمطة توليد الكهرباء ب�شكل دائم بكامل طاقتها ف�سيمثل  ٪33فقط مقارنة بـ « »٪60-45عن غريها من حمطات
الطاقة الكهرومائية ال�صغرية ،يف �إثيوبيا .النقاد يقولون �إن ال�سدود ال�صغرية تكون �أكرث فعالية من حيث التكلفة.
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اآلثار البيئية واالجتماعية
يبدو �أن بع�ض �أ�شكال الدرا�سات البيئية مت االخذ بها ،منذ �أن ذكرت ال�صحف �أن جلنة
دولية قد قامت بدرا�سة بيئية يف عام  .2012املنظمات غري احلكومية الدولية كلفت
الباحث املحلي ب�إجراء زيارة ميدانية نظر ًا لقلة املعلومات املتاحة .

التأثير على إثيوبيا
مبا �أن النيل الأزرق نهر مو�سمي للغاية ،ف�إن ال�سد �سيقلل من الفي�ضان ،مبا يف ذلك
 40كم من داخل �إثيوبيا .فمن ناحية� ،سيقوم ال�سد باحلد من الفي�ضانات وهو مفيد
لأنه يحمي امل�ستوطنات من الأ�ضرار الناجمة عن الفي�ضانات ,ال�سد �أي�ض ًا ميكن �أن يكون
مبثابة ج�سر عرب نهر النيل الأزرق ،ولي�ستكمل اجل�سر الذي كان حتت الإن�شاء يف عام
 2009من جمرى النهر.
وهناك تقييم م�ستقل يقدر �أن � 5.110أ�شخا�ص على الأقل �ستتم �إعادة توطينهم ونقلهم
من منطقة اخلزان ومنطقة امل�صب  ،Down Streamكما من املتوقع �أن ي�ؤدي ال�سد �إلى
تغيري كبري يف م�صايد الأ�سماك� ,سيتم نقل � 20.000شخ�ص ،فهناك خطة لنقل ه�ؤالء
الذين ُنقلوا ،ومتت �إعادة توطينهم ،و�إعطا�ؤهم �أكرث مما كان متوقع ًا يف التعوي�ض .جميع
ال�سكان املحليني «�أعربوا جميع ًا عن �أملهم يف �أن يجلب امل�شروع املنافع لهم من حيث
التعليم واخلدمات ال�صحية �أو �إم��دادات الكهرباء ،بع�ض املجتمعات اجلديدة بالن�سبة
لأولئك �سيكون نقلهم يف منطقة منا�سبة وبعيدة عن منطقة اخلزان ومنطقة عازلة مب�سافة
 5كيلومرتات ملكافحة املالريا .كما �سي�أخذ يف االعتبار تدبري بع�ض املناطق ملكافحة ت�آكل
املنبع على الأقل من �أجل احلد من النحر وتر�سب الطمي باخلزان .

التأثير على السودان ومصر
الت�أثري الدقيق لل�سد على دول امل�صب غري معروف .م�صر تخ�شى من انخفا�ض م�ؤقت
من توافر املياه نظر ًا لفرتة ملء اخلزان وانخفا�ض دائم ب�سبب التبخر من خزان املياه.
يبلغ حجم اخلزان حوايل ما يعادل التدفق ال�سنوي لنهر النيل على احلدود ال�سودانية
امل�صرية ( 65.5مليار مرت مكعب) ال�سد �سيحتفظ بالطمي .وبالتايل ف�إنه �ستتم زيادة
فرتة احلياة واال�ستفادة من ال�سدود يف ال�سودان  -مثل �سد الرو�صري�ص وال�سد �سنار
و�سد مروى  -وال�سد العايل يف �أ�سوان مب�صر .ان الآثار املفيدة وال�ضارة لل�سيطرة على
الفي�ضانات �ست�ؤثر على اجلزء ال�سوداين من النيل الأزرق ،متاما كما �ست�ؤثر على اجلزء
الإثيوبي من النيل الأزرق مل�صب ال�سد.
وبعد لقاء بني وزراء املياه من م�صر وال�سودان و�إثيوبيا يف �آذار  ،2012قال الرئي�س
ال�سوداين عمر الب�شري �إنه ي�ؤيد بناء ال�سد .مت التوقيع على معاهدة النيل التي وقعتها
الدول املت�شاطئة العليا يف عام . 2010
�أن�ش�أت م�صر و�إثيوبيا وال�سودان جلنة دولية من اخلرباء ملراجعة وتقييم تقارير درا�سة
ال�سد .وتت�ألف اللجنة من � 10أع�ضاء؛  6خرباء من  3دول و 4خرباء دوليني يف جماالت
امل��وارد املائية والنمذجة الهيدرولوجية ،وهند�سة ال�سدود واالجتماعية االقت�صادية،
والبيئية .وعقد الفريق اجتماعه الرابع يف �أدي�س �أبابا يف ت�شرين الثاين  ،2012وا�ستعر�ض
وثائق حول الأثر البيئي لل�سد وقاموا بزيارة موقع ال�سد .وقد قدموا تقريرهم الأويل �إلى
احلكومات املعنية يف نهاية �أيار  ,2013قالت احلكومة الإثيوبية وفقا للتقرير� ،أن ت�صميم
ال�سد ي�ستند �إلى املعايري واملبادئ الدولية» ,وقالت �أي�ضا �إن ال�سد «يقدم فائدة عالية جلميع
()147
الدول الثالث ولن ي�سبب �ضرر ًا لكل من البلدان املت�شاطئة».
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الخاتمة

مطار اك�سوم احد املطارات حيث
التنقل بني املدن بالطائرات
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بيت �أحد الفنانني الفرن�سيني يف هرر والذي �أ�صبح متحف ًا

انطباعات حول زياراتي العديدة إلثيوبيا وما رأيته وما أريد أن أقترحه
مل �أخالط �شعبا بطيبة ال�شعب االثيوبي املتنوع االعراق واللغات واالديان والعادات والتقاليد  ,فالهدوء والتوا�ضع
ال�سمة الغالبة على �شعب متدين متوزع بني االر�ض الذي ي�ستنبت منها رزقه ،حيث االعتماد على الزراعة بن�سبة
()148
هي االعلى عامليا وبني ال�سماء حيث التدين والرجاء واالحالة يف امل�صري الذي يراه الفرد واجلماعة مقدرا .
كنت ارى حجم التدين من احلفاظ على الطقو�س الدينية لالديان الثالثة ،فالكنائ�س عامرة بامل�ؤمنني الذين
ي�ستنجدون بها وي�صبون فيها رجاءهم و�شكواهم  ,وامل�ساجد مزدحمة بامل�صلني الذين يرون ان اخلالق معهم
وان من امنياتهم ان يكونوا يف احلج ،حيث ادرك ذلك احد ال�سالطني (�أبا جفار) املتويف عام ( )1934فبنى
للحجيج االثيوبي وقفا يف مكة ما زال قائما  ,ومن امنياتهم ان يعودوا بعد احلج ليقد�سوا حجتهم يف اك�سوم حيث
قرية النجا�شي امرباطور اثيوبيا القدمي الذي عا�صر الر�سول حممد (�صلى اهلل عليه و�سلم) وا�ستقبل الالجئني
الهاربني بدينهم اال�سالمي من احلجاز الى قرية النجا�شي والذي ا�سلم لريقد يف �ضريحه بني عدد من ال�صحابة

الربكة التي يطلق عليها ا�سم بركة بلقي�س وهي يف اك�سوم

وال�صحابيات الذين مل يعودوا الى مكة ،بل ق�ضوا بدينهم يف تلك القرية التي ما زالت �شاهدة على �صفحات
من تاريخ و�ضاء م�شرق يف التعاون ما بني اجلزيرة العربية واله�ضبة االثيوبية  ,وهو التعاون الذي كان قد بد�أ
من قبل عن طريق التجارة والتحالفات وال�صراعات بني بيزنطة التي دعمت الكني�سة االثيوبية االرثوذك�سية
والفر�س الذين ح ّموا يهود اليمن ومكنوهم من ا�ضطهاد الن�صارى الذين دافع عنهم القران يف �سورة الربوج
حني قام ابرهة اال�شرم ابن اخ ال�سلطان االثيوبي غالب بغزو اليمن والعمل على �ضرب جتارة قري�ش وهدم الكعبة
باعتبارها رمزا دينيا وجتاريا اقت�صاديا للعرب الذين كان تطورهم يهدد مملكة اك�سوم املزدهرة انذاك.
اذن ،كانت الطريق بني اجلزيرة العربية وه�ضبة احلب�شة ومكوناتها االخرى �سالكة قبل اال�سالم ,وكانت
�سالكة منذ بزوغ اال�سالم وقبل اقامة دولته يف الهجرة اال�سالمية االول��ى الى احلب�شة ,وقد ا�ستمر ذلك يف
عهد عثمان بن عفان والهجرة الثانية التي عرفت اكرث من ثمانني مهاجرا ,واي�ضا يف قيام االمويني بالرد على
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التحر�ش واال�شتباكات االثيوبية باحتالل جزر دهلك على �شاطئ القرن االفريقي وان�شاء قواعد ا�سالمية متقدمة
ما لبثت ان ات�سعت لي�صبح يف اثيوبيا ت�سع ممالك ا�سالمية تعدت هرر وعفار وجيما وغريها .
ويف هذا ال�سياق ،ظل اال�سالم ينت�شر عرب الطريق البحري القادم من البحر االحمر الى القرن االفريقي وظل
نفوذه يت�سع حتى ا�صبح ن�صف عدد �سكان اثيوبيا االن من امل�سلمني العرب وغري العرب ومن خمتلف العرقيات
والقوميات والثقافات .
لقد التقطت الدولة االثيوبية املعا�صرة طبيعة الرتاكيب ال�سيا�سية واالجتماعية واالقت�صادية االثيوبية ،حني
عمدت الى بناء الدولة ب�شكل علماين ,دولة كل مواطنيها ليكون الدين لالفراد وللدولة ود�ستورها وقوانينها
الناظمة اجلديدة التي حافظت على التعددية وحمتها ومكنت كل االثيوبيني على اختالف هوياتهم ال�سيا�سية
العرقية والثقافية من التعاي�ش معا يف مظلة الد�ستور وجعلت من احلكومة الفيدرالية التي جتمع اقاليم ذات
ا�ستقالل داخلي يف برملاناتها املحلية يف اطار واحد قوي ي�سمح بالدخول اليه واخلروج منه با�شرتاكات .
تطورت الدولة االثيوبية لتلتقط طبيعة التطورات املطلوبة للحفاظ على وحدة اثيوبيا وبقائها مت�صلة باجلغرافيا
ملونة يف لوحة ف�سيف�سائية جميلة .وهذه ال�سيا�سة يف اعتقادي هي التي جلبت االمن واال�ستقرار وا�شاعة الر�ضا
وو�ضعت االثيوبيني على بداية مرحلة جديدة من التطور وتداول ال�سلطة والبقاء االقت�صادي واالجتماعي املو�صل.
ويف اعتقادي ،ف�إن النهج الذي ت�سلكه حكومة اثيوبيا الفيدرالية التي اخذت بالتعددية وعدالة توزيع التنمية
وادواتها وكذلك التمثيل العرقي ال�سكاين الديني با�ساليب علمية ،ال�سبب يف البدء يف م�شوار التنمية الناجح يف
اثيوبيا اليوم .

كان يل �شرف زيارة هذه البالد ويف معظم جهاتها يف ال�شمال والو�سط واجلنوب  ,اذ ال �أزعم انني كنت يف
كل اجلغرافيا االثيوبية ،لكنني كنت يف اكرث املدن التاريخية القدمية اجلميلة لأ�شهد ما حتويه من كنوز تاريخية
واثرية وطبيعية � ,سواء كانت املدن املختلفة او ذات االغلبية امل�سيحية او تلك ذات االغلبية امل�سلمة .
زرت مدن اك�سوم وغوندور والليبيال ذات املواقع امل�سيحية املهمة ،كما زرت هرر وجما وغريهما ذات االثار
والتاريخ واحل�ضارة اال�سالمية .
اثيوبيا االن يف ا�سرتاحة التنمية والتطور بعد ان �أعيتها حروب التاريخ وحروب االديان وحروب االعراق وبعد
ان عرفت كل ا�شكال االمل والعذاب والغزو واحلروب ،حتى املجاعات وق�سوة الطبيعة وتنكرها لالن�سان واحليوان.
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نعم ،خرجت اثيوبيا الى ا�سرتاحة املحارب التي تريدها ان تطول وان ال تعود بعدها الى احلرب ابدا  ,فقد
تعلم قادتها وتعلمت �شعوبها ان ما عا�شته اثيوبيا من فقر ومعاناة ،ب�سبب ال�صراعات واحلروب واملجاعات ,ويف
خ�ضمها كانت ثقافات ال�شعوب االثيوبية وكانت الروح املقاتلة والع�سكرية االثيوبية والكفاح يف وجه الغزوات،
حيث مل ت�ستعمر اثيوبيا يف تاريخها املعا�صر �إال ل�سنوات اربع يف زمن الفا�شية االيطالية التي دحرها االثيوبيون
و�سجلوا عليها انت�صاراتهم .
اثيوبيا اليوم كما ر�أيتها تنه�ض من املا�ضي البعيد وحتطم قيوده وتزيح عن نف�سها غباره و�صد�أه ،لتخاطب العامل
مبا لديها من واقع وثروات وكنوز تاريخية وجغرافية ،داعية العامل �إلى ان يراها يف هويتها وتاريخها وحر�صها على
ال�شراكة وخماطبة العامل باللغة التي يفهمها والتي تعطيها -اي اثيوبيا -موقعا للم�شاركة والبناء .
تتمتع اثيوبيا اليوم نتاج اال�ستقرار مبكونات عديدة اقت�صادية واجتماعية وثقافية ،وهي تقدم نف�سها من خالل
الرغبة يف ان تفتح ابوابها و�شبابيكها ،حتى ال تظل حبي�سة او خمتنقة  ,واي�ضا بالقدر الذي ال ي�سمح بدخول الت�أثريات
ال�سلبية او يع�صف مبكا�سب ال�شعوب االثيوبية ومقدراتها  ,ولذا تتحفظ اثيوبيا على اي اجتاهات ر�أ�سمالية متغولة,
حتى على اخل�صخ�صة املنفلتة التي تتعامل مع الرثوة و تن�سى االن�سان او التي ت�سحق الطبقات الفقرية وحتى
الو�سطى ل�صالح تغول ر�أ�س املال وال�شركات لعابرة للحدود واالقلية االقت�صادية املرتفة .
يف اثيوبيا ثروات تاريخية بحاجة الى الت�سويق ،فهي عامل من املتاحف واالثار التاريخية والدينية والثقافية,
وعامل من الطبيعة اجلميلة النادرة امل�شكلة يف مرتفعات �سيمني ويف متنزهات ومنتجعات وحمميات هائلة وبراكني
وجبال عالية وما حتويه من نباتات نادرة وحيوانات متفردة اثيوبيا بامتالكها .
اثيوبيا اقت�صاد من ال�سياحة ،خامة بحاجة الى من يحركها وي�سوقها ويبني لها البنية التحتية اجلاذبة من طرق
وفنادق وا�سواق  ,واعتقد ان اثيوبيا اذا ما �سخر لها ان تبني ال�سياحة فيها على ا�س�س اكرث تطورا وعلمية مبا يتبع
ذلك من انفاق وتخطيط ،فان ذلك �سيكون من روافد االقت�صاد االثيوبي البارزة .

اثيوبيا بحاجة الى مزيد من تطوير التعليم املدر�سي واجلامعي وما ي�ستلزم ذلك من بنية حتتية يف املدار�س
واي�ضا يف نوعية التعليم وتقنية دعم ما حققت من اجنازات كثرية عن هذا ال�صعيد  ,اذ قفزت من جامعة واحدة
قبل خم�سني �سنة الى ثالثني يف خمتلف التخ�ص�صات  ,واي�ضا يف اطار ال�سياحة العالجية ملا حتويه من مياه معدنية
وكربيتية وم�شاق طبيعية ومواقع عالج معدين يف مناطق عفار وجبال �سيمني وغريها ،اذ ان الطب يف اثيوبيا اليوم
ميتلك نواة بنية �صلبة يعك�سها عدد االطباء وحجم التخ�ص�صات واي�ضا نوعية التعليم ومواكبته للع�صر .
يف اطار ال�سياحة ،اقرتح ت�شكيل هيئة او جمل�س لتن�شيط ال�سياحة مت�شكل من القطاعني العام واخلا�ص لرتويج
ال�سياحة االثيوبية ونفتح االفاق لها عرب العامل.
كما اقرتح ان يكون هناك اكرث من مركز او دائرة ال�ستقطاب اال�ستثمارات يف الواليات املتحدة ،حيث الالمركزية
وتوزيع امل�س�ؤوليات ،اذ من �ش�أن هذه املراكز ان ت�ستقطب امل�ستثمرين يف االقاليم ح�سب نوع اال�ستثمار واهتمامات
امل�ستثمرين .متتاز االر�ض االثيوبية �سواء يف الزراعة او التعدين او ال�سياحة او النقل �أنها بكر وما زال يلزمها
الكثري.
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هرر �شارع ماكنات اخلياطة  /هكذا ا�سمه

ان �صورة اثيوبيا على خرائط اال�ستثمار العربية والدولية ما زالت م�ضببة ومعتمة وما زالت بحاجة الى تعريف
و�شرح وا�ستقطاب واقناع وتذليل �صعوبات وتقدمي ا�شرتاطات ومبادرات اغرائية ،ت�ضمن امل�ستثمر وت�ضمن
حقوقه من خالل قوانني حماية امل�ستثمر و�صيانة حقوقه وقدرته الى حد ما على حتريك ر�ؤو���س امواله ،لأن
هاج�س امل�ستثمر يف الدرجة االولى الربحية .واذا كان الهاج�س يقلق او يخيف ال�سلطات االثيوبية ،ف�إنه ال بد
من خطاب بديل للخطاب املتحفظ القائم وال بد من مبادرات جديدة تت�سم باملرونة اكرث ،بدون امل�س مبقدرات
الفقراء االثيوبيني او ا�صابة بناء الطبقة الو�سطى التي ت�أخر بنا�ؤها وازدهارها.
اثيوبيا يف اعتقادي بحاجة الى �سفراء اكرث يتخطى عملهم احلالة ال�سيا�سية والدبلوما�سية الى دبلوما�سية
اقت�صادية ت�سويقية تعك�س ال�شعوب االثيوبية وم�صاحلها ولي�س الى جانب عك�س �سيا�سات الدولة وحكوماتها ..
ويف هذا ال�سياق ال بد من اعالم اثيوبي متطور يخاطب العامل بر�سائل فيها م�شاركة وقوا�سم م�شرتكة ال�ستقطاب
اال�ستثمار وال�سياحة واعادة بناء �صورة الثيوبيا تتنا�سب وح�ضورها القادم ومع رغبتها يف النهو�ض .
قبل زيارتي االولى الثيوبيا ،مل اكن اعرف عنها الكثري رغم �أنني كاتب �صحفي وباحث ،وقد فوجئت بات�ساع
جغرافيتها وعدد �سكانها الهائل (مائة مليون) اذ كنت اعتقد انها ال تزيد على ع�شرين او ثالثني مليون ن�سمة،
وهذا الق�صور يف املعرفة قد ال احتمله وحدي وامنا تتحمله اجلهات االثيوبية الر�سمية التي ان�شغلت بالداخل او
التي اغفلت هذا الباب يف ر�سم �صورة الدول وتفاعالتها ودورها.

التعليم الديني خارج كنائ�س الليبيال بالأ�سلوب القدمي

مكنتني معرفتي التي ما زلت ا�صفها باالولية رغم غزارتها ورغم انني ا�ضع من خاللها كتابا �شامال عن اثيوبيا
بعنوان «اثيوبيا كما ر�أيتها» من معرفة الكثري وجعلتني هذه املعرفة اكرث رغبة وقوة يف عك�س ما اطلعت عليه او
احطت علما به.
اثيوبيا اليوم تتقدم وهي حتت العد�سات وما يقال هي على الهواء ما دامت قيادتها ترغب يف ان تخرج الى
العامل وان ال تخ�شى ن�شر غ�سيلها على احلبال طاملا ا�ست�أن�ست بنظافته.
انني احمل اعجابا بالنجازات التي متت وباال�سلوب الذي بد�أت القيادة االثيوبية فيه تدير البالد وهو اال�سلوب
الذي اقرتحه الراحل ملي�س زيناوي قبل ان يرحل وكذلك حزبه ،وهذا اال�سلوب فيه عدالة وان�صاف وتوزيع
للرثوة واحرتام حلقوق االن�سان واعادة اعتبار لالن�سان االثيوبي ،بغ�ض النظر عن ا�صوله ومنبته ودينه وعقائده
االجتماعية.
ولعل اعجابي بالبلد «اثيوبيا» تاريخا وجغرافيا وح�ضارة ونظاما �سيا�سيا وا�سلوبا يف حل االزمات ولي�س ادارتها
والتم�سك باال�ستقالل الوطني بدون م�ساومة رغم ان اثيوبيا بحاجة الى الكثري ،لكنها بقيت احيانا جتوع بدون
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ان ت�أكل بثدييها من طامع او متدخل او م�ستعمر وبقيت تتطلع الى داخلها والى
اكتفائها الذاتي ولي�س ما لدى العامل املتقدم من قرو�ض وا�شرتاطات على
الدين او ارتهان لل�سيادة ،التي ظل االثيوبيون يح�سبون ح�سابها يف كل املراحل
والفرتات ،حتى يف زمن املعارك االقت�صادية وت�سويق االقت�صاد من خالل
البنوك وال�شركات املتعددة اجلن�سيات.
انني ادين مبعرفتي واكت�شايف الثيوبيا ،الى رجل االعمال اليمني و�صديقي
�شاهر عبد احلق الذي اعطاين وقته و�صربه ودعم زيارتي ورعى هذا الكتاب،
الذي امل ان يكون غر�سة نافعة وثمرة نا�ضجة ومعلما على طريق يحتاج الى
ا�ضاءة وتو�سعة وتد�شني ،العادة ربط العرب باحلب�شة وربط اثيوبيا بالعرب
وتقدمي ال�صورة احلقيقية عن هذا البلد التاريخي اجلميل بان�صاف وعلمية،
فما قمت به ال يعدو ان يكون ا�ضاءة �شمعة يف م�ساحات مرتامية حتتاج الى
ا�ضاءات اعمق و�أغزر باملكان والزمان وا�صرار االن�سان.
ا�سجل تقديري وع��رف��اين لكل االثيوبيني الذين التقيتهم من م�س�ؤولني
وموظفني ممن �ساعدوين ورافقوين و�صربوا على حماولتي للمعرفة ومعاناة
التعلم وهم كرث واخ�ص منهم مرافقي الذي يتحدث العربية وقد تعلمها واتقنها
وهو احمد عبد القادر الذي جرب يف عمله مواقع عدة ودبلوما�سية و�سياحية
واخرى ،ف�أنا ممنت له .حلر�صه على ان اعرف اكرث عن اثيوبيا وخللقه ونزاهة
()149
مواقفه وحبه بلده.
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اململكة الأردنية الها�شمية
رقم الإيداع لدى دائرة املكتبة الوطنية
()2017/5/2197
967.74
احلطاب� ،سلطان ها�شم
اثيوبيا كما ر�أيتها� /سلطان ها�شم احلطاب -.عمان  :دار العروبة للن�شر
والتوزيع2017 ،
(� )464ص.
ر� .إ.2017 /5/2197 : .
الوا�صفات / :تاريخ اثيوبيا/
يتحمل امل�ؤلف كامل امل�س�ؤولية القانونية عن حمتوى م�صنفه وال يعبرّ هذا امل�صنف
عن ر�أي دائرة املكتبة الوطنية �أو �أي جهة حكومية �أخرى.
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اثيوبيا بلد التنوع يف اللغات والقوميات والديان والقبائل
والثقافات وهي لوحة ف�شيف�شائية غاية يف التداخل واجلمال,
واي�شا التعقيد ,فانت يف اثيوبيا ل تعي�ش يف بلد واحد او قومية
واحدة او حتى يف مناخ واحد ,بل يف عامل كامل هو �شورة عن العامل
ككل� ,شمالها يختلف متاما عن جنوبها ,و�شرقها يختلف عن غربها.
كما ان فيها اأديان ًا ثالثة ملمو�شة التاأثري ,ومن هنا ابدع ال�شا�شة يف
ال�شنوات الخرية يف زمن الراحل ملي�ش زيناوي وبعده ممن امنوا
بحزبه ونهجه يف �شناعة د�شتورها وبناء الالمركزية يف نظامها
ال�شيا�شي الجتماعي والداري ,وجعلها فيدرالية يف تق�شيماتها ,يتاح
لكل قومية ان تدخل يف الفيدرالية ويحفظ للداخلني خط الرجوع
با�شلوب دميوقراطي وهو اخلروج الذي مل يتحم�ش الكثريون له يف
اثيوبيا ,ولكنه كان الكفيل ب�شون ا�شتقرارها وتاألقها حتى الن .
كنت يف كل زيارة اعود بكم هائل من املعلومات وال�شور التي ل
اأراها على الورق او مدونة من قبل وكان ذلك يذهلني ويجعلني ا�شعر
باملعرفة واقرتب من التخ�ش�ش يف ال�شـاأن الثيوبي ,الذي اعتقد ان
التخ�ش�ش فيه م�شاألة متميزة ومهمة ,خا�شة وان اثيوبيا لعبت دورا
مهما يف تاريخ العرب وامل�شلمني ,و�شالتهم التجارية وطرق ات�شالهم,
فقد انتقل اليها عرب كثريون على �شكل افراد او جمموعات او حتى
قبائل قبل ال�شالم وبعده.
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