
5253
عدد 59 - آب 2018عدد 59 - آب 2018

خالل  احمد  ايب  االثيويب  الوزراء  ورئيس  افورقي  اسياس  االريرتي  الرئيس  تعهد 
قمتني تاريخيتني جمعتهام يف متوز 2018، اوىل يف العاصمة االريرتية اسمرة وثانية 
نزاعهام  وانهاء  البلدين،  بني  الدم  ابابا، طي صفحات  اديس  االثيوبية  العاصمة  يف 
طموحات  وفرقتهام  واحدة،  دولة  كانتا  بعدما  الزمن  من  عقدين  منذ  املستمر 

االنفصال وخالفات حدود االستعامر وخنادق املتحاربني

تقرير

اثيوبيا  جعل  الذي  ما  الواضح  غري  من 
التي تشتهر بتفوق رياضييها يف مسابقات 
الجري والرسعة، تتأخر كل هذه السنوات 
اىل  اريرتيا  اللدودة  جارتها  مع  للوصول 
حرب  صفحة  تطوي  سياسية  مصالحة 
عبثية وقاسية، اودت بارواح اكرث من 100 
الف انسان. لكن املفاجأة السارة ان ذلك 

حصل بالفعل، وفجأة. 
رئيس  طائرة  حطت   ،2018 متوز   8 يف   
يف  اسمرة،  يف  احمد  ايب  االثيويب  الوزراء 
الباردة  الحرب  النهاء  مفاجئة  خطوة 
سنة،   20 نحو  منذ  اريرتيا  مع  القامئة 
الرصاع  انهاء  يعلن  بيان  توقيع  وجرى 
الديبلوماسية  العالقات  ويعيد  الحدودي 
بادله  متوز،   14 يف  الحدود.  وفتح  بينهام 
الخطوة  افورقي  اسياس  االريرتي  الرئيس 

بزيارة الديس ابابا.
القرن  مشهد  يف  اهمية  االكرث  رمبا  لكن   
االفريقي املستجد بني الدولتني، اىل جانب 
ـ  اثيوبيا  ان  الحرب،  ضحايا  دماء  حقن 

من إنفصال إلى تفاهم ثم قتال وحرب باردة
إثيوبيا وأريتريا نحو طّي صفحات الدم

خليل حرب
khalilharb66@gmail.com

وهي من بني اكرب الدول االفريقية واكرثها 
الحرب  التي اصبحت بسبب تلك  ـ  سكانا 
اي  بال  املايض  القرن  تسعينات  اواخر  يف 
االن  امكانها  يف  صار  البحر،  عىل  منفذ 
يف  والتاريخ  الجرية  اشقاء  مع  التعاون 
عافيتها  بعض  تحسني  اجل  من  اريرتيا، 
من  بحريا  بالعامل  واالتصال  االقتصادية 
اىل  ومنه  االحمر،  البحر  مياه  عرب  جديد 
السويس  قناة  اىل  او  املندب  باب  مضيق 
عصب  اريرتيا،  ميناءي  عرب  وذلك  شامال، 

ومصوع.
اثيوبيا  بني  املفاجئ  االنفتاح  هذا  مينح 
مليون  مئة  امال حقيقيا الكرث من  واريرتيا 
انسان فيهام، يف ان الحرب ليست قدرا بني 
والتاريخ...  الجغرافيا  فرقته حقائق  شعب 

واالستعامر. 
 1998 عام  اندلعت  التي  العامني  حرب 
يف  كثريا  تغري  مل   ،2000 عام  وتجمدت 
بني  من  وهام  الدولتني،  من  كل  مزاعم 
مئات  وانفقتا  افريقيا،  يف  فقرا  االكرث 

ودفعتا  عليها،  الدوالرات  من  املاليني 
الجبهات  اىل  الشبان  من  االف  بعرشات 

لحسم الرصاع املنفجر، من دون جدوى.
لكن االزمة كانت ترتاكم قبل ذلك بسنوات 
 .1993 عام  اريرتيا  استقالل  قبل  طويلة، 
الخمسينات  منذ  يقاتلون  االريرتيون  كان 
حمالت  مواجهة  يف  املايض  القرن  من 
باسم  كثريا  وصفت  التي  واالبادة  القمع 
نظام  جانب  من  املحروقة  االرض  سياسة 
وقتها  وتشكلت  ابابا،  اديس  يف  الحكم 
حركة التحرير االريرتية التي توسعت يف ما 
بعد لتتشكل جبهة التحرير االريرتية التي 
بدأت املطالبة باالنفصال. كان عىل مقاتيل 
تنظيامت  من  وغريها  وسياسييها،  الجبهة 
اريرتية مبا يف ذلك تنظيم الجبهة الشعبية 
بزعامة  وقوة  نفوذا  االكرث  اريرتيا  لتحرير 
نظام  سقوط  انتظار  افورقي،  اسياس 
عام  ابابا  اديس  يف  مريم  هايلة  منغستو 
االستقالل  مرشوع  يف  قدما  للميض   1991

عام 1993 بعد السيطرة عىل اسمرة.
استقالل  ان  السياسة،  عامل  غرائب  ومن 
اريرتيا ما كان ليتحقق لوال التحالف الذي 
وبني  افورقي  بني  املتحدة  الواليات  رعته 
املعارض االثيويب ميليس زيناوي ضد نظام 
منغستو هايلة مريم الذي حكم االثيوبيني 
بني عامي 1987 و1991، واتهم مبامرسات 

وحشية ضدهم. 
وزيناوي  افورقي  بني  التحالف  ان  املهم 
واالهم  النظام،  بسقوط  مثاره  اعطى 
يف  االريرتيني  حق  عىل  الطرفني  بتفاهم 
افورقي  يدعم  ان  مقابل  املصري، يف  تقرير 
اديس  يف  السلطة  اىل  صعوده  يف  زيناوي 
افورقي  وتربع  فعال.  تحقق  ما  وهو  ابابا، 
عىل الرئاسة يف اسمرة، وافورقي يف اديس 
ملعالجة  البلدين  بني  لجنة  وتشكلت  ابابا، 
وامللفات  واالزمات  املشكالت  ذيول  كل 

يف حفل موسيقي يف اديس ابابا حرضه آالف الضيوف الذين لوحوا باالعالم امام اسياس افورقي 
وايب احمد الذي قال للحارضين: "الصفح يحرر الضمري. عندما نقول اننا تصالحنا، اي اخرتنا طريق 
الصفح والحب... حني تحدثت مع اسياس، اخربته انه قد ال تكون هناك فنادق كافية مع زيارة 

االثيوبيني ملصوع واسمرة، فقال انه سيرتك لهم منزله وميكث يف الرشفة". 
يف ختام الحفل تعانق ايب احمد واسياس، ووضع رئيس اريرتيا يديه عىل قلبه وهو يلوح مودعا 

الحضور.

التمرد الصفح يحرر الضمير سنوات  منذ  بينهام  العالقة 
التعامل  يف  كثريا  تنجح  مل  لكنها  االريرتي. 
لجنة  تشكلت  ان  اىل  التحديات،  مع 
الحدود ملتابعة العديد من املشكالت التي 
بدأت تتفاقم بني الدولتني عام 1997 عىل 
طول الحدود املمتدة بينهام عىل اكرث من 

900 كلم. 
خرائط  عىل  االعتامد  الطرفان  حاول 

الثيوبيا  القصري  االيطايل  االستعامر  مرحلة 
نشأت   التي  الحدودية  الخالفات  لتسوية 
بعد استقالل اريرتيا، لكنها مل تكن صالحة 

لبت النزاعات بشكل كامل.
يقول محللون ان افورقي يتحمل مسؤولية 
الحدودية،  االزمة  ملف  انفجار  يف  كبرية 
ذلك انه يف خضم الخالف قرر ضم منطقة 

بادمة املتنازع عليها مع اثيوبيا، وفعل. 

سمحت املصالحة 
باستخدام ميناءي  الثيوبيا 

عصب ومصوع

استقالل اريرتيا 
عزل اثيوبيا 

عن البحر.
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ودورها  الريرتيا  رؤيته  يف  مندفعا  بدا 
وقوتها وهي الدولة املستقلة حديثا، ومد 
حنيش  جزر  ارخبيل  عىل  ايضا  سطوته 
التابعة للسيادة اليمنية يف منطقة  الكربى 
ذات اهمية اسرتاتيجية كبرية لوقوعها عىل 

طريق املالحة البحرية ما بني مضيق باب 
املندب وقناة السويس، ما تسبب باندالع 
بتدخل  انتهت  الطرفني،  بني  اشتباكات 
اليمن، يف  الدولية ملصلحة  العدل  محكمة 

مقابل حقوق جزئية الريرتيا. 

محاوالت  افورقي  بدء  فان  يكن،  مهام 
ضم منطقة بادمة ساهم يف اشعال رشارة 
حتى  اثيوبيا،  مع  الحدودية  االشتباكات 
املنطقة  اىل  اريرتية  قوة  بتقدم  انفجارها 
اثيوبيا  ورد  العسكرية،  بالقوة  لضمها 

)الجبهة  اثيوبيا  يف  الحاكم  االئتالف  انتخب   ،2018 آذار  يف 
جديدا  رئيسا  احمد  ايب  االثيوبية(  الشعبية  الثورية  الدميوقراطية 
يطل  مل  البالد.  حال  اصالح  يف  االمال  من  الكثري  اثار  ما  للوزراء، 

الوقت حتى قرر االنفتاح عىل اريرتيا. 
عرقية  مجموعة  اكرب  وهي  اورومو،  عرقية  من  احمد  ايب  يتحدر 
السابقة  للحكومة  املناهضة  االحتجاجات  تقود  كانت  اثيوبيا  يف 
امه  اما  اورومو،  عرقية  من  والده مسلم  ثالث سنوات.  مدار  عىل 

فمسيحية من عرقية امهرة، وهو متزوج من مسيحية امهرية. 
مريام  هاييل  السابق  الوزراء  رئيس  اعلن  قليلة،  باسابيع  قبلها 
يصبح  الحاكم  االئتالف  لرئاسة  بانتخابه  فجأة.  استقالته  ديسالني 
من  وزراء  رئيس  اول  وهو  تلقايئ،  بشكل  للوزراء  رئيسا  احمد  ايب 
بدأ  الذي  االئتالف  حكم  بداية  منذ  اثيوبيا  يحكم  اورومو  عرقية 

قبل 27 سنة.
اكادميية  مؤهالت  له  محنك،  سيايس  بانه  احمد  ايب  يوصف 

وعسكرية مهمة، وحاصل عىل شهادة الدكتوراه من جامعة اديس 
وبريطانيا،  املتحدة  الواليات  من  املاجستري  درجة  ويحمل  ابابا، 
تأسيس  اسايس يف  دور  له  وكان  الحكومة  يف  وزيرا  سابقا  وعمل 

وكالة االستخبارات يف اثيوبيا.
اورومو،  اقليم  يف  مدينة جيام  يف  اغارو،  منطقة  يف  احمد  ايب  ولد 
الدميوقراطية  الجبهة  ضمن   1990 عام  املسلح  بالعمل  والتحق 
لشعب االورومو، احدى جبهات االئتالف ضد حكم نظام منغستو 
ثم  حكمه.  سقط  حتى   ،)1991  -  1974( العسكري  مريم  هايلة 
التحق ايب احمد بالجيش عام 1991، ىف وحدة املخابرات واالتصاالت 

العسكرية. 
)انسا(  االثيوبية  املعلومات  شبكة  امن  وكالة  غادر   ،2010 عام 
عن  الربملان  يف  عضوا  فانتخب  مبارشة،  بصورة  للسياسة  ليتفرغ 
دائرته عام 2010، ويف عام 2015 اعيد انتخابه ىف مجلس الربملان، 

ثم عني وزيرا للعلوم والتكنولوجيا. 

يعتقد العلامء ان اثيوبيا هي اصل االنسان االول )هومو سابني( من خالل بقايا عظمية عرث عليها 
وتعود اىل نحو 200 الف سنة، اي اىل العرص الحجري. 

وصلت املسيحية اىل اثيوبيا عىل يد القديس فرومنتيوس، املتحدر من مدينة صور اللبنانية عام 
316 للميالد.  اثيوبيا كانت البلد الثاين يف العامل بعد ارمينيا يعتمد املسيحية ديانة رسمية للدولة. 
املسيحيون يف اثيوبيا )التي يبلغ عدد سكانها نحو مئة مليون نسمة( 66.5% من سكان البالد 
)43.5% ارثوذكس، 19.3% طوائف اخرى كالربوتستانت والكاثوليك(، واملسلمون نحو %34. 

اما يف اريرتيا التي يبلغ عدد سكانها نحو اربعة ماليني نسمة، فان املسلمني يشكلون الغالبية. 
ازمة النفط العاملية بعد قرار املقاطعة النفطية العربية خالل حرب ترشين 1973، ساهمت يف 

زعزعة حكم االمرباطور هيال سياليس وسقوط حكمه عام 1974. 
موجات الجفاف التي رضبت اثيوبيا خالل الثامنينات من القرن املايض، تسببت يف مجاعة كبرية 
ساهمت يف موت مئات االف الناس، وتأجيج الحروب االهلية وتزعزع الحكم املركزي يف اديس 

ابابا، والحقا زيادة حدة النقمة بني االريرتيني لالنفصال. 
نظام منغستو هايلة مريم  اضعاف  السوفيايت ساهام يف  االتحاد  وانهيار  برلني  سقوط جدار 

وسقوطه عام 1991، وعجل يف استقالل اريرتيا. 

عن اثيوبيا واريتريامن هو ابي احمد؟

اعالن  اىل  وصوال  الشاملة  الحرب  باعالن 
الذي   2000 حزيران  يف  الهدنة  اتفاق 
اريرتيا  امنية داخل  انشاء منطقة  تضمن 
املتحدة.  لالمم  تابعة  قوات  ارشاف  يف 
بعدها بستة اشهر وقعت اسمرة واديس 

ابابا اتفاق السالم يف الجزائر. 
كأنها  االمور  ظلت  الوقت  ذلك  منذ 
تقدم  اي  يحصل  ومل  باردة،  حرب  حالة 
سنة،   18 بعد  االن،  بينهام.  العالقات  يف 
تعهد افورقي خالل زيارة اديس ابابا حل 
الخالفات مع اثيوبيا، واعلن من هناك "مل 
واحد.  نحن شعب  دولتني.  نعد شعبا يف 
لكننا  فقدت  ارواح  معا...  قدما  سنميض 
محظوظون بتبجيلها اليوم... نحن شعب 
واحد، ومن ينىس ذلك ال يفهم وضعنا"، 
فيام بادله الزعيم االثيويب التحية قائال ان 
الشعب  واحرتام  مبحبة  "يحظى  افورقي 

االثيويب الذي يفتقده". 
وكان افورقي يقوم برد الزيارة اليب احمد 
الذي توىل منصبه يف آذار املايض. ويعتقد 
يف  السبب  االثيويب  الزعيم  ان   كثريون 
اذ  اسمرة،  مع  للجليد  املفاجئ  الكرس 
قرارا  التزامه  عن  االعالن  اىل  اوال  بادر 

االمم  تدعمها  لجنة   2002 عام  اصدرته 
املتحدة حول ترسيم الحدود بني البلدين 
اريرتيا،  اىل  حدودية  منطقة  واعادة 
بزيارة  اتبع ذلك  ثم  بادمة،  بلدة  ضمنها 
استعادة  افورقي  مع  ليعلن  اسمرة  اىل 

واالقتصادية،  الديبلوماسية  العالقات 
واالتصاالت  الجوية  الرحالت  وتبادل 

الهاتفية. 
تشري التقديرات االقتصادية اىل ان اثيوبيا 
تسجيل  من  املاضية  السنوات  يف  متكنت 
فان  ولذلك   ،%10 اىل  وصلت  منو  نسبة 
للواردات  خياراتها  توسيع  مصلحتها  من 
والصادرات عرب اكرب عدد من املرافئ، اذ 
تعتمد عىل سواحل  كانت طوال سنوات 
وستوسعها  جزئيا،  والصومال  جيبويت، 

حاليا لتشمل اريرتيا. 
املشهد  تبدل  وضحاها،  ليلة  بني  وهكذا 
قبل  من  فرقتهام  اللذين  البلدين  بني 
والطموحات  والجغرافيا  التاريخ  حقائق 
الظرفية،   والتحالفات  السياسية 

واعادتهام االن اىل التقارب مجددا.
هذه  اثيوبيا،  ملبادرة  االنتظار  طال   
سجلها  يف  التي  االفريقية  الدولة 
البطال  الذهبية  امليداليات  من  العديد 
وسباقات  الجري  مسابقات  يف  عامليني 
من  العديد  سيقول  الطويلة.  املسافات 
املبادرة  ليت  البلدين  يف  الضحايا   اهايل 
جاءت ارسع ... لكن املهم انها جاءت، 

وان متأخرة. 

حرب العامني لم 
تغير كثيرا في مزاعم 

واريتريا اثيوبيا 

اثيوبيا  مجاعات 
اودت بمئات االالف 

الثمانينات  في 


