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التحسن  نحو  اجتاًها  اإلثيوبية  املرصية  العالقات  شهدت 
خالل العام احلايل، جاء كنتيجة للتحوالت التي تشهدها  كل 
أصبحت  حيث  إمجااًل،  اإلفريقي  القرن  ومنطقة  إثيوبيا  من 
إثيوبيا  يف  النسبية  السكانية  األغلبية  ذات  األورومو  قومية 
أبنائها  أحد  بوزن سيايس مستحدًث، وذلك بصعود  حتظى  
إىل موقع رئاسة الوزراء، ومن ناحية أخرى تأجيل  تنفيذ سد 
النهضة، فضاًل عن تفاعالت من نوع جديد مع دول اخلليج 
من  وكل  إريرتيا  بني  تارخيية  مصاحلات  عن  أسفرت  العريب 

إثيوبيا والصومال وجيبويت.
تفاعالت  الراهنة  املتغريات  مجلة  تفرض  احلال  وبطبيعة 
القاهرة  بني  الثنائية  العالقات  مستوى  عىل  جديد  نوع  من 
وأديس أبابا، وإن كان ذلك ال ينفي أن املحددات احلاكمة يف 
عالقات البلدين مازالت مؤثرة، ومازالت أيًضا تواجه نوًعا 
العاصمتني  إجيابية يف  إرادة سياسية  إىل  التحديات حيتاج  من 
اجلديدة  االجتاهات  نجاح  يتطلب  كام  واإِلثيوبية،  املرصية 
لرئيس الوزراء اإلثيويب آيب أمحد يف املصاحلة الوطنية اإلثيوبية 

بام يضمن استقرار الدولة اإلثيوبية ذاهتا.
وسوف تتناول املحاور التالية حمددات العالقات بني مرص 
وكذلك  الداخلية،  اإِلثيوبية  التفاعالت  ضوء  يف  وإثيوبيا 

حتوالت القرن اإلفريقي الراهنة.
أوًل: املحدد املائي 

مرص  بني  العالقات  يف  حاساًم  دوًرا  املائي  املحدد  يلعب 
النيل  لنهر  املائية  التدفقات  من   ٪٨٥ أن  اعتبار  عىل  وإثيوبيا 
هلذه  وطبًقا  للمرصيني،  احلياة  رشيان  وهو  إثيوبيا،  من  تأيت  
املعادلة فإن نقص هذه التدفقات يعد إرضاًرا بالًغا ملرص يرق 

إىل مستوى هتديد احلق يف احلياة للمرصيني، بينام ترى إثيوبيا 
أن استمرار جريان هنر النيل إىل دولتي املصب يعرقل قدراهتا 
التنموية وربام هذا ما يفرس تضمني إعالن توجهات السياسة 
مرص  مع  العالقات   ٢٠٠٢ عام  الصادرة  اإلثيوبية  اخلارجية 

باعتبارها منافًسا يرقى إىل درجة العدو بسبب مسألة املياه .
 ٢٠١٨ عام  منتصف  يف  إثيوبيا  إعالن  من  الرغم  وعىل 
الزمنية  لألجندة  طبًقا  النهضة  سد  تنفيذ  عىل  القدرة  عدم 
السد عنوان األزمة مع مرص بعد  املعلنة مسبًقا ، حيث يعد  
أن جتاوزت إثيوبيا عام ٢٠١١  رشط اإلخطار املسبق  لبناء 
السدود، إال أنه  من غري املتوقع ختيل إثيوبيا عن مرشوع السد 
برمته، كام يبدو أن قبول املطالب  املرصية  يلقى مقاومة إثيوبية 
وهي املطالب املرتبطة أواًل بمعامل أمان السد ومدى هتديده 
لألمن اإلنساين إمجااًل يف منطقة وادي النيل، وثانًيا بتأثري السد 

عىل التدفقات املائية ملرص .
املعادلة  يف  الراهن  اخلليج  دول  تأثري  من  الرغم  وعىل 
اإلثيوبية، فإن عدم توصل جولة املباحثات التي انعقدت بني 
وزراء ري كل من مرص والسودان وإثيوبيا يف األسبوع األخري 
من سبتمرب إىل أية نتائج طبًقا لبيان وزارة الري املرصية يشري 

إىل مدى تعقد املوقف .
بني  املوقع  املبادئ  إعالن  أن  فيه  يبدو  الذي  الوقت  ويف   
التي  مرص وإثيوبيا والسودان يف مارس ٢٠١٥ هو املرجعية 
تتمسك هبا مرص عىل املستوى الرسمي،  فإن ما قدمته إثيوبيا 
بشأن معامل أمان السد حتى وقتنا الراهن  يعد  ضئياًل جًدا، 
وذلك يف ضوء قيام بعض اخلرباء املرصيني يف جامعة القاهرة 
ببناء نموذج حماكاة لسد النهضة خلصوا منه أن معامل أمان 

العالقات املصرية اإلثيوبية بني احملددات والتحديات
د. أماني الطويل

رئيسة الوحدة الدولية بمركز الدراسات السياسية 
والسرتاتيجية باألهرام  
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مستقبل العالقات املرصية- اإلثيوبية 
سد النهضة قد ال يتجاوز ١ عىل مقياس ١٠ بينام معامل أمان 

السد العايل مثال هو ٨ .
إثيوبيا  مع  املرصية  العالقات   آفاق  تبدو  السياق  هذا  يف 
مرهونة بعدم اإلخالل باألمن املائي املرصي أو هتديد األمن 
اإلنساين يف وادي النيل أي  أمن مرص والسودان مع احتفاظ 
إثيوبيا  بحقها يف التنمية وهو ما حيقق إرضاًء  جلميع األطراف 
يف هنر النيل ذات الطبيعة الدولية، وربام يكون من املأمول يف 
هذا السياق أن يتم التفاهم بني القاهرة وأديس أبابا حول سعة 
ختزينية معقولة لسد النهضة ال تسبب إرضاًرا، وهو ما يعني 
ارتفاع  اإلثيويب؛ األول ختفيض مستوى  املستوى  أمرين عىل 
السد وبالتايل ختفيض العائد منه يف توليد الكهرباء ملستوى قد 
يصل إيل ٣٠٠٠ ميجا واط فقط يف  حني أن املخطط اإلثيويب 
هو ٦٠٠٠ ميجا واط مع استكامل الفاقد من توليد الكهرباء 
داخل  تقع  أخرى  أهنار  عىل  صغرية  سدود  بناء  طريق  عن 

احلدود اإلثيوبية وقريبة من مراكز سكن اإلثيوبيني. 
وربام تنجح مرص يف عقد اتفاقية للمياه لدول حوض النيل 
كله بام يعني احلصول عىل غطاء قانوين حلصة مرص من املياه 
والبالغة ٥٥ مليار مرت مكعب   لتنقذ مرص من حالة فقر مائي 
راهن وذلك بالتوازي مع النجاح يف إنشاء مرشوعات تنمية 
املائية من مناطق املستنقعات ومنها مناطق مشار عىل  املوارد 
احلدود اإلثيوبية السودانية وهي املوارد التي تقدر بـ٥٦ مليار 
مرت مكعب من املياه يكون جلميع دول حوض النيل احلق يف 

تقاسمها واالستفادة منها.
تقاسم  ألزمتي  املرصي  اجلانب  من  املطروحة  اآلفاق  إن 
مياه هنر النيل وسد النهضة هي آفاق تعاونية تتامهى مع أجندة 
تسهم  أهنا   كام   ،٢٠١٥-٢٠٦٣ للقارة  األفريقي  االحتاد 
أفريقيا  ورشق  النيل  حوض  يف  النزاعات   فرص  حتجيم  يف 
لصالح التنمية التي تعد حاجة ملحة واسرتاتيجية لكل دول 
ختدم  أفريقية  إقليمية  بأجندة  االلتزام  برشط  النيل  حوض 
االسرتاتيجيات األفريقية يف دعم مستوى رفاه وجودة حياة 
دولية  أخرى  مع  تتناقص  أجندة  بالرضورة  وهي  األفارقة، 
أفريقيا عموًما ودول حوض  استنزاف  تزال يف  نجحت وال 

النيل خصوًصا.
ثانًيا: املحددات السياسية 

املائة  يتجاوز  مل  البلدين  بني  الدبلوماسية  العالقات  تاريخ 
عام وهو مرتبط بتأسيس الدولة اإلثيوبية ذاهتا التي مل تتبلور 
القرن  بداية  مع  إال  متنافرة  قوميات  متضمنة  كإمرباطورية 
إثيوبيا  يف  مرصية  قنصلية  أول  فإن  ذلك  وعىل  العرشين، 
ُأنشأت عام ١٩٢٣، ويمكن القول إن العالقات السياسية بني 

البلدين قد تأثرت بالعالقات املتميزة بني إرسائيل وإثيوبيا منذ 
حيث  وثقافية،  دينية  روافد  إىل  استندت  والتي   ،١٩٥٦ عام 
الثالثة عرش هي الفالشا اإلثيوبية،  اليهودية  القبيلة  يعتقد أن 
وربام هذا ما يفرس هجرة هؤالء إىل إرسائيل عرب السودان يف 
بداية ثامنينيات القرن املايض، حيث تبلورت االسرتاتيجيات 
من  مرص  خصوًصا  العربية  املنطقة  حمارصة  يف  اإلرسائيلية 
ختومها اإلفريقية، ويف هذا السياق  لعبت إثيوبيا دوًرا مناوًئا 
بامتياز وقت صعود  العايل، كام كانت خملًبا غربًيا  السد  لبناء 
تيار القومية العربية، حيث جنح الغرب وخصوًصا الواليات 
إنشاء  تبني  عرب  اإلثيوبية  باألداة  مرص  مناوئة  إىل  املتحدة 
والتي   الستينات،  منتصف  يف  اإلثيوبية  السدود  من  جمموعة 
املستوى  وحمدودية  طبيعية  صعوبات  تنفيذها  دون  حال 
التكنولوجي املتوافر وقتذاك. ورغم تعقد املوقف إال أن مرص 
بوزن  هلا  واالعرتاف  الديني  العامل  عىل  كثرًيا  اعتمدت  قد 
إقليمي نسبي خصوصًا يف إطار االحتاد اإلفريقي، وذلك يف 

حماولة حتييد إثيوبيا. 
املرصية  العالقات  تراجع  يف  عوامل  ثالثة  أسهمت   وقد 
وذلك   ،٢٠١٣ عام  حتى  السيايس  املستوى  عىل  اإِلثيوبية 
وحسني  السادات  أنور  األسبقني  الرئيسني  فرتيت  خالل 
حيث  ديفيد  كامب  اتفاقية  هو  العوامل  هذه  وأول  مبارك، 
تم إمهال الكتلة األفريقية عىل املستويني العريب واملرصي عىل 
اعتبار أن وظيفتها ككتلة تصويتية باملنظامت الدولية يف إطار  
الرصاع العريب الصهيوين قد انتهت، وتم اإلعالن من جانب 

السادات أن ٩٩٪ من أوراق اللعبة هي أمريكية. 
باألفارقة  عالقتها  إرسائيل  استعادت  السياق  هذا  ويف 
أما  تذكر،  مرصية  ضغوط  دون  بإثيوبيا  عالقتها  ووطدت 
العامل الثاين فهو تراجع الدور املرصي يف إفريقيا خالل  عهد 
دفع  كعملية  احلكم  يف  جتربته  إىل  النظر  يمكن  الذي  مبارك 
والسادات.  النارص  نظامي عبد  بال مالمح جديدة  من  ذايت 
مبارك يف  الرئيس  اغتيال  بمحاولة  الثالث  العامل  يتعلق  فيام 
أدارت  أهنا  ملرص  الطالع  سوء  من  يكون  وربام  أبابا،  أديس 
ظهرها إلثيوبيا يف نفس عام صعود املرشوع القومي اإلثيويب 
البلدان  افتقد  زيناوي عام ١٩٩٥ وعىل ذلك  مليس  يد  عىل 
املوقعة   ١٩٩٣ اتفاقية  إن  حتى  اإلجيايب  التفاعل  عىل  القدرة 
بني البلدين بشأن جممل العالقات ظلت جممدة ودون تفعيل  
النهضة بال  ببناء سد  بالكامل عام ٢٠١١  حتى تم اخرتاقها 

إخطار مسبق.
ويمكن القول إنه اعتباًرا من عام ٢٠١٣ شهدت التفاعالت 
الرتكيز  يتم  مل  جديًدا  منهًجا  عام  بشكل  أفريقيا  مع  املرصية 
بلورة  حماولة  إىل  جتاوزه  ولكنه  فقط  املائي  املحور  عىل  فيه 
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معادلة تعاونية شاملة لكافة املجاالت التنموية واالقتصادية، 
وبطبيعة احلال انعكس ذلك نسبًيا عىل العالقات مع إثيوبيا، 
وإن كانت ليست كافية حتى اآلن فيام يبدو للخروج من عنق 

زجاجة سد النهضة.
ثالًثا: املحددان الثقايف والديني 

يمكن القول إن العالقات بني الكنيستني املرصية واإلثيوبية 
تلعب دوًرا أحياًنا يف حتجيم تصاعد التوتر بني البلدين استناًدا 
بالقاهرة،  املوجودين  لإلثيوبيني  املرصية  الكنيسة  رعاية  إىل 
دول  ملعظم  السيايس  اللجوء  عىل  للحصول  انطالق  كنقطة 
العامل، حيث تقوم برتسيم القساوسة والشاممسة كام توفر هلم 
يف  العلمية  الدرجات  عىل  واحلصول  الالهوتية  الدراسات 
املرصية  الكنيسة  تقوم  كام  األرثوذكيس،  املسيحي  الالهوت 
لإلثيوبيني،  واالجتامعية  الصحية  الرعاية  يف  بأدوار  أيًضا 
يد  عىل  كان  إثيوبيا  يف  املسيحية  انتشار  أن  إىل  استناًدا  وذلك 
الديانة  وأصبحت  امليالدي،  األول  القرن  يف  مرصي،  كاهن 
امليالدي،  الرابع  القرن  يف  اإلثيوبية  أكسوم  ململكة  الرسمية 
مرص  إىل  فذهب  التبشريية،  »فرومنتيوس«  جهود  بفضل 
الناشئة  اجلديدة  للكنيسة  البابا  للحصول عىل دعم ومساندة 
برهان«،  »كاشاين  عليه  وأطلقوا  »سالمة«،  باسم  إثيوبيا،  يف 
قامت  اإلثيوبية  للكنيسة  مطران  كأول  النور«،  »كاشف  أي 
برتسيمه الكنيسة املرصية سنة ٣٢٨م، ويعرف »األب سالمة« 
بأنه املؤسس احلقيقي لكنيسة التوحيد األرثوذكسية اإلثيوبية، 

التي بلغ عدد مطارنتها ١١١ مطراًنا خالل ١٦ قرًنا.
وبحسب الدكتور مراد كامل، يف دراسته عن العالقات بني 
التقليد بأن يقوم الكريس  الكنيستني املرصية واإلثيوبية، نشأ 
الرهبان  بني  من  إثيوبيا  مطران  برتسيم   مرص  يف  السكندري 
وصوله  بمجرد  اإلثيوبية  اجلنسية  املطران  ويأخذ  املرصيني، 
إىل مقره. وقد ظل تقليد سيامة مطران إثيوبيا من بني الرهبان 
وكأنه  األمر  وبدا   ،١٩٥٠ عام  حتى  به  معمواًل  املرصيني 
صلة »رحم روحي« تكونت بني الكنيستني والشعبني، ومتتع 
يرأس  فاملطران  متميزة،  بمكانة  إثيوبيا  يف  املرصيون  املطارنة 
الكنيسة اإلثيوبية، ويتوج اإلمرباطور، ويعني الكهنة يف سائر 
أنحاء البالد. وصار تتويج امللوك واألباطرة من كربى مهامه 
الثالث عرش، حتى أصبح  القرن  الثاين من  النصف  بدًءا من 

من حقه أن يعزهلم أيًضا. 
ومل تتوقف مناوشات الغرب لزعزعة العالقة بني الكنيستني 
كادت  الثاين«  »ثيودورس  عهد  ففي  واإلثيوبية،  املرصية 
الدسائس واملؤامرات التي حتيكها بريطانيا وفرنسا تتسبب يف 
القبائل عىل  بسبب غارات  وإثيوبيا  اندالع احلرب بني مرص 
بإرسال  باشا  سعيد  وقيام  العايل  الباب  تدخل  لوال  احلدود، 

إمرباطورها،  مع  للتوسط  إثيوبيا  إىل  الرابع  كريلس  البابا 
لنفسه  باهلدايا  حمماًل  وعاد  الوساطة  مهمة  يف  البابا  ونجح 

وللوايل.
حاولت  إلثيوبيا  إيطاليا  احتالل  عقب   ١٩٣٥ سنة  ويف 
عىل  العزف  خالل  من  الكنيستني،  فصل  اإليطالية  احلكومة 
اإلثيوبية  »الكنيسة  إىل  والدعوة  اإلثيويب،  القومي  الشعور 
املستقلة«، فبدأت مطالبات اإلثيوبيني بإدخال تعديالت عىل 
العالقة بني الكنيستني، وبدأ ماراثون املفاوضات، حتى قرر 
اإلمرباطورية  مطران  يكون  أن   ١٩4٩ عام  املقدس  املجمع 
فكان  إثيوبًيا،  راهًبا  كريلس  املطران  خيلف  الذى  اإلثيوبية 
الكنيسة  تاريخ  يف  نوعه  من  األول  احلدث  بمثابة  ذلك 
القبطية بعد انقضاء ستة عرش قرًنا. ويف سنة ١٩٥٠ تويف آخر 
يف  يوساب  البطريرك  فرسم  إلثيوبيا،  قبطي  مرصي  مطران 
األنبا  القاهرة عام ١٩٥١ أحد األساقفة اإلثيوبيني، ويدعى 
باسيليوس كأول أسقف يتوىل هذا املنصب، ويف نفس العام 
قام البطريرك يوساب برتقية األنبا باسيليوس إىل رتبة مطران 

مع السامح له بسيامة مخسة من األساقفة األثيوبيني.
بني  أخرى  مرة  التوتر  أجواء  عادت   ١٩٥٦ عام   ويف 
كتابه  يف  يعقوب  أنطوان  الدكتور  يوضحها  كام  الكنيستني- 
يف  االشرتاك  اإلثيوبية  الكنيسة  رفضت  إذ  وإثيوبيا«-  »نحن 
املجمع  وأرسل   ،١٩٥٩ سنة  السادس  كريلس  البابا  ترسيم 
كامل  اتفاق  إىل  للتوصل  القاهرة  إىل  وفًدا  اإلثيويب  املقدس 
عرف فيام بعد بربوتوكول ١٩٥٩، وينص عىل ترفيع مطران 
رسامته  وحددت  جاثليق«،  »البطريرك  مركز  إىل  إثيوبيا 
وتنصيبه بواسطة بابا اإلسكندرية، »ولقد ساعدت شخصية 
نحو  واالجتاه  األجواء  ترطيب  عىل  السادس  كريلس  البابا 

املصاحلة«.
العالقات  قوة  ترتاجع  بدأت  هبيالساليس  اإلطاحة  وبعد 
املرصية اإلثيوبية إىل أن وصلت إىل مرحلة العالقات الرسمية 
الشكلية، وكانت من نتيجة ذلك أن استقلت كنيسة التوحيد 
سنة  يف  مرص  يف  األم  الكنيسة  عن  اإلثيوبية  األرثوذكسية 
١٩7١. ويف سنة ٢٠٠٢ رحبت كنيسة إثيوبيا بوجود كاهن 
لربوتوكول  طبًقا  األقباط  لرعاية  أبابا  أديس  يف  مقيم  قبطي 
جممل  عىل  االتفاق  وشهد  إليه،  التوصل  تم  الذي   ،١٩٩4

العالقات بني الكنيستني.
رابًعا: املحدد القتصادي 

تبدو العالقات االقتصادية بني مرص وإثيوبيا دون املستوى 
املأمول، حيث ال يتجاوز  حجم التبادل التجاري  املليار دوالر 
متضمًنا 4٠٠ مليون دوالر صادرات إثيوبية ملرص معظمها يف 
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مستقبل العالقات املرصية- اإلثيوبية 
جمال اللحوم املربدة واألبقار احلية، بينام بلغ االستثامر املرصي 
 ٥٨ عىل  موزعة  دوالر   مليار  بـ٣٥  يقدر  متوسًطا  معداًل  
أدواًرا  الصحي  القطاع  املدين يف  املجتمع  لعب  مرشوًعا  كام 
ومجعيات  يعقوب  جمدي  الدكتور  مركز  عرب  القيمة  متوسطة 
إثيوبيا  يف  املرصية  املرشوعات  أبرز  وتتمثل  املرصية،  الكبد 
موتورات  وصناعة  الكهرباء  كابالت  صناعة  مرشوعات 
الري ومواسري املياه. وقد وقعت مرص وإثيوبيا أكثر من ٣٠ 
وفًقا  البلدين،  بني  العالقات  بدء  منذ  واتفاقية  تفاهم  مذكرة 
للهيئة العامة لالستعالمات املرصية، وتأيت أبرز االتفاقيات يف 
تسيري خطوط جوية منتظمة عام ١٩٥٢، واتفاق التجارة عام 
١٩٥٩، واتفاق التعاون االقتصادي والعلمي والثقايف والفني 
والبنك  املرصي  املركزي  البنك  بني  واتفاق   ،١٩7٦ عام 
املنازعات عام  األهيل اإلثيويب عام ١٩7٦، ومعاهدة تسوية 
جماالت  يف  التعاون  اتفاقات  عرشات  إىل  باإلضافة   ،١٩٨٦

الثقافة والفنون والتعليم والصحة والسياحة، وغريها.
وعىل املستوى االسرتاتيجي تطرح مرص حالًيا آفاًقا للتعاون 
إقامة  املتوسط، وكذلك  البحر  يتيح هلا منصة عىل  إثيوبيا  مع 
مرص  إزاء  األسايس  التحدي  أن  إال  إثيوبية،  صناعية  مناطق 
هو أن امللعب اإلثيويب يزخر بالالعبني اإلقليميني والدوليني.  

خامًسا: املحدد اإلقليمي
 أسهمت عوامل داخلية وعاملية يف تصاعد الوزن اإلقليمي 
اإلثيويب، فعىل املستوى الداخيل كانت إثيوبيا تعاين من عدم 
من  وأعراقها  قومياهتا  لتعدد  طويلة  لفرتة  سيايس  استقرار 
جانب،  ولنزوع إريرتيا إىل االستقالل من جانب آخر، وهو ما 
ترتب عليه حرًبا طويلة بني الطرفني، ولكن مع وصول ميليس 
زيناوي للسلطة يف إثيوبيا يف ٢٢ أغسطس ١٩٩٥ متحالًفا مع 
أسياس أفورقي يف إريرتيا توافرت عوامل االستقرار النسبي 
اآلخرين  بني  متميزة  عالقات  وجود  مع  خصوًصا  إلثيوبيا 
املطلوبة  املساندة  وفرت  التي  األمريكية  املتحدة  والواليات 
كام  مريام  هلييل  الشيوعي  احلكم  من  التخلص  يف  لزيناوي 
وفرت مساندة مماثلة ألفورقي كي حيصل عيل استقالل بالده. 
كان  إثيويب  قومي  مرشوع  بلورة  يف  زيناوي  نجح  وقد 
ركيزته الرئيسية دستور يعرتف بالتعدد إىل حد احلق يف تقرير 
اجلهات  مع  عالقاهتا  تطورت  كام  اإلثيوبية،  لألقوام  املصري 

املانحة، واجته االقتصاد اإلثيويب نحو االستقرار. 
أحداث  أسهمت  فقد  الدولية  للمتغريات  بالنسبة  أما 
املتحدة  الواليات  يف   ٢٠٠١ سبتمرب  من  عرش  احلادي 
السفارتني األمريكيتني  اعتداء عىل  األمريكية وما سبقها من 
يف نريويب ودار السالم عام ١٩٩٨  يف أن تلعب إثيوبيا دوًرا 
يف املعركة األمريكية يف احلرب عىل اإلرهاب يف رشق إفريقيا، 
بفعل  الصومالية  الساحة  من  انسحاب  مرص   مع  خصوًصا 
إلجياد  العربية  اجلامعة  مبادرة  وإفشال  األمريكية،  الضغوط 
حل يف الصومال.  كام توجهت إثيوبيا نحو التنمية الداخلية 
األهنار  من  غريه  دون  األزرق  النيل  عىل  الرتكيز  خالل  من 
اإلثيوبية؛  حيث تم توظيف التوجه اإلثيويب نحو التنمية من 
جانب قوى إقليمية ودولية تسعى إىل إضعاف عنارص القوة 

الشاملة للدولة املرصية. 
منها  جديدة  فرعية  سدود  بناء  يف  إثيوبيا  رشعت  لذلك 
نجحت  السياق  هذا  ويف  وغريه  صيني  بتمويل  تيكيزي 
وامتد  إقليمها،  إزاء  اخلارجية  سياستها  بلورة  يف  إثيوبيا  
أي  ملرص،  التقليدي  اإلقليمي  النفوذ  مناطق  جتاه   نفوذها 
أن تصبح   األفريقي، حيث نجحت يف  النيل والقرن  حوض 
السودان  جنوب  يف  السالم  حفظ  لقوات  الرئييس  املكون 
وعىل احلدود بني دولتي السودان بقوة قوامها 4٠٠٠ عنرص، 
األفريقية  املنازعات  حل  يف  وزًنا  أبابا  ألديس  أصبح    كام 
باعتبارها بلد املقر لالحتاد األفريقي، وعىل ذلك تواجه مرص 
للعالقات  مرصي  تفعيل  ألي  واضحة  إثيوبية  مناوءة  حالًيا 
بدول القرن األفريقي، حيث ينظر إىل ذلك من جانب إثيوبيا 
بأنه عمل شبه عدائي، مما دفع  إثيوبيا إىل مقاومة وجود قوات 
مرصية حلفظ السالم يف جنوب السودان، كام تتوجس خيفة 
الذي يامرس  الصومال  الدبلومايس املرصي يف  الوجود  من  
دوره حالًيا انطالقا من نريويب، ونجحت لفرتة طويلة يف حتييد 

املوقف السوداين يف إطار أزمة سد النهضة.
إمجااًل  يمكن  القول إن تفعيل العالقات املرصية اإلثيوبية 
أمًرا  أصبح  السابقة  املحددات  إطار  يف  إجيايب   نحو  عىل 
ملًحا ومطلوًبا  من أجل دعم االستقرار والتوازن اإلقليمي 
جتارته  من  كبري  جزء  يف  تتحكم  العامل  من  حرجة  منطقة  يف 

البرتولية، وتؤثر عىل أمنه الدويل.


