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 اتشانهوالدول التي  وأسبابها والحبشة،نجد من الضروري عرض تاريخ العالقات والحروب التي قامت بين مصر 

ما يؤيد ذلك هو اتصال ملكة الحبشة بالبرتغال لمساعدتها في طرد العرب،  أبرزمعادة مصر ولعل  علىوتحرضها 

اضحة علي العداء وبة. ولعل هناك داللة عرقية ودينية متعص بأسبا علىقائمة  أخريعدوانية  أمثلةوهناك 

 على إثيوبيا انتصار ويخلد المعاصرة إثيوبيا في عسكري وسام أعلى هو وندتگوسام التاريخي مع مصر أن 

 . 5781 عام المصري الجيش

(، وعرفت باسم الحبشة ኢትዮጵያ: باألمهريةنعود للتعريف الموجز لجمهورية أثيوبيا الفدرالية الديمقراطية )و

، وتعد ثاني أكثر القرن األفريقيفي األدبيات العربية القديمة، هي دولة غير ساحلية تقع فوق الهضاب في 

الدول من حيث عدد السكان في أفريقيا وعاشر أكبر دولة في أفريقيا عاصمتها هي أديس أبابا، تجاورها كل 

من غرب  وجنوب السودانمن شمال غربي  والسودانمن الشمال  أريتريامن جهة الشرق  والصومال جيبوتيمن 

 من جنوب غربي.  وكينيا

ها حضارة ملكية منذ عدة قرون قبل الميالد، ووجد العلماء أنها ولعل الحبشة من أقدم الدول في العالم وكانت ل

من أقدم الحضارات البشرية وكان لها تاريخ طويل من االستقالل حيث اجتاح الجيش اإليطالي إثيوبيا في الفترة 

https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%84%D8%BA%D8%A9_%D8%A3%D9%85%D9%87%D8%B1%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%82%D8%B1%D9%86_%D8%A5%D9%81%D8%B1%D9%8A%D9%82%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%8A%D8%A8%D9%88%D8%AA%D9%8A
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%88%D9%85%D8%A7%D9%84
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D8%B1%D9%8A%D8%AA%D8%B1%D9%8A%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%AC%D9%86%D9%88%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%88%D8%AF%D8%A7%D9%86
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%8A%D9%86%D9%8A%D8%A7
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ومن ثم هزمت القوات اإلثيوبية والبريطانية القوات اإليطالية واستعادت أثيوبيا السيادة الكاملة  5395 - 5391

 . 5399بعد توقيع االتفاق األنجلو إثيوبي في ديسمبر 

  تاريخ األحباش:

. وكانت مملكة أكسوم أكسوموعاصمتها مدينة  مملكة أكسوماألحباش كونوا لهم في القرن األول قبل الميالد 

 Ezana عيزاناوفي منتصف القرن الرابع تحول الملك  .قد قامت في الشمال الشرقي من إثيوبيا الحالية

ن السابع م. أصبح البحر الحمر تحت سيطرة . وفي القربالكنيسة القبطية المصريةللمسيحية وارتبط 

 المسلمين وفقدت أكسوم تجارتها واتصالها بالمحيط الهندي. وتالشت المملكة في القرن العاشر. 

ن أكبر قبائل الحبشة شعب م. وم 788وفي إثيوبيا )حبشة( قامت في الهضبة اإلثيوبية مملكة إثيوبيا سنة 

 التوراةاورومو من سكان مناطق اوروميا في الوسط والشرق والغرب والجنوب الشرقي[. ولقد أطلق عليها في 

رسواًل إلى الملك " عمانويل" ملك البرتغال  5158ملكة الحبشة في عام حبشت. وقد أرسلت الملكة " هيالنة " 

بهدف االتفاق على عمل مشترك ضد القوى اإلسالمية، ويقال أيضًا أنها كانت تنوي مهاجمة مكة وهي في هذا 

 ذي أحرز انتصارات حاسمة على األساطيل اإلسالمية في المحيط الهندي. بحاجة لمساعدة األسطول البرتغالي ال

 ، وقد منيت القواتفاسكو دا جاماوقد استجابت البرتغال لهذا الطلب الحبشي وأرسلت قوة على رأسها أحد أبناء  

 لكن لم تستطع القوارب اإلسالمية أن تحقق نصرًا على الحبشة –البرتغالية بخسائر فادحة وقتل قائدها 

 .والقوات المؤازرة لها

 العالقات المصرية األثيوبية

عالقات  سالسيهيال  واإلمبراطوركانت تجمع الزعيم جمال عبدالناصر من القرن العشرين، فى الستينيات 

فس فى مصر، وفى ن األم األرثوذكسيةلكنيسة  األثيوبيةحيث خضعت الكنيسة  الدينيالجانب  إلى إضافةقوية 

ى ولكن حدث بعض التوتر ف المسيحيإلى إثيوبيا لتعليم الدين  القساوسةيسة المصرية السياق أرسلت الكن

 5381المضاد  سفاريالسادات فى تحالف  واستدراج سالسي بهيال واإلطاحةالعالقات خاصة بعد وفاة عبدالناصر 

 األثيوبيةة بعد ذلك العالقات المصري واستمرت أثيوبياوالذى أعتبره منجستو مريام مؤامرة مصرية ضد 

 فى عهد الرئيس السابق محمد حسنى مبارك  األخيرةشكلية فقط حتى حدوث التوترات 

 لىإتؤثر على حصة مصر من مياه النيل وتعرضها  التيبعض السدود  إنشاءوكان أسبابه هو إعالن أثيوبيا 

توزيع  إلعادةلمصب مع دول ا اتفاقمخاطر كبيرة وأيضًا قيام رئيس الحكومة الراحل ميليس زيناوى بعقد 

https://ar.wikipedia.org/wiki/1936
https://ar.wikipedia.org/wiki/1941
https://ar.wikipedia.org/wiki/1944
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%85%D9%85%D9%84%D9%83%D8%A9_%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A3%D9%83%D8%B3%D9%88%D9%85
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%B9%D9%8A%D8%B2%D8%A7%D9%86%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%83%D9%86%D9%8A%D8%B3%D8%A9_%D9%82%D8%A8%D8%B7%D9%8A%D8%A9_%D8%A3%D8%B1%D8%AB%D9%88%D8%B0%D9%83%D8%B3%D9%8A%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/800
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%D9%84%D8%AA%D9%88%D8%B1%D8%A7%D8%A9
https://ar.wikipedia.org/wiki/1510
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
https://ar.wikipedia.org/wiki/%D9%81%D8%A7%D8%B3%D9%83%D9%88_%D8%AF%D8%A7_%D8%AC%D8%A7%D9%85%D8%A7
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زيناوى مصر أنها وراء بعض حركات التمرد فى  واتهمكاًل من مصر وأثيوبيا  اعتراضحصص المياه بالرغم من 

 بالده وإنها تقوم بتدعيمها من أجل قلب نظام الحكم مما أثار حفيظة مصر. 

 وجلب( إلثيوبيا البحرية النافذة )إرتريا وفصم الماركسي بالحكم أطاح إثيوبيا في انقالب حدث 5335 وفي

 ويتهم. إلثيوبيا أمهري غير أول حاكم ليكون زناوي وملس  إرتريا، ليحكم أفورقي،  التيجراي، من متمرَدين

 األمهرة فانتفض. التيجراي عشيرته بأبناء نفسه زناوي أحاط. لالنقالب المخطط بأنه" عروة الفاتح "األمهرة

  قط.الصومال فلم يخضع ألثيوبيا أما الجنوب في اآلوجادين ، الشرق في والمسلمون الوسط في

 وهو" األبيض الذهب "أسماه ما استغالل على تقوم  للنهضة،وطنية شاملة  حاول زناوي توحيد األعراق بخطةو

 ليست وهي  السدود، لبناء  مسبوقة، غير  طموحة، خطة فطّور. المياه مساقط من المولدة الكهرباء تصدير

 األمتار المكعبة منوهو ما يحرم مصر من مليارات   مرة، ألول خزاناتها لملء تحتاج ولكنها المياه الحتجاز

 " ....المياه

 فرنسا إليها دفعتنا التي( 5788-5789) حملة الخديوي إسماعيل علي الحبشة في األكبر الصدام كان ثموتاريخياً 

 الرابع يوحناعية البريطانية المدف ساندت لذا ،باب المندباليمنية في  بريملجزيرة  بريطانيا احتالل لمجابهة

منجستو  الماركسي الزعيم يكسر ، 5383 في ثم. وغيرهم وزيلع هرر مدن عّمرنا قد كنا وإن في دحر المصريين،

الرواية المقررة بالمرحلة  نأ نجد،  التسعينات وفي. والسعودية مصر اسم علي زجاجات مملوءة دمًا هايله مريم

 اآلن وحتى. هرري أزهري وشيخ  ماكر، مصري قس ضد يكافح خيالي ملك عن هي  ،"سالسي تفري " الثانوية،

 تعليقات. إسماعيل الخديوي جيش فيها أبادوا التي المعركة  ،"جوندت "اسم يحمل عسكري وسام أرفع فإن

  ".قذر عربي وجهه "بأن  أفِورقي،  اإلرتري، الرئيس تسب" نظرت "مثل الشهيرة المواقع في القراء

مع اتجاه بعض األطراف لترسيخ صورة أن ، شعور بخلو العالقات الثنائية من الودوجود خالصة القول هنا هو 

ه منغلق علي نفس هنأثيوبيا يقارب شعب مصر في عدد السكان ولكنه لم يلق نصيبه من التنمية كما إشعب 

 . من نيلهم األزرق يأتيمصر ونيلها  لطبيعة البالد الجبلية ولم يحقق حضارة تغزو العالم مثل مصر رغم أن خير

منافذها علي البحر  وأغلقتروبا ح عليهامن جانب آخر لم تهتم مصر بتنمية عالقاتها مع أثيوبيا بل شنت 

 األحمر، ولعل ازهي عصور التعاون الحذر جاء بفضل عالقات شخصية بين عبد الناصر وهيالسالسي

http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%AD%D9%85%D9%84%D8%A9_%D8%A7%D9%84%D8%AD%D8%A8%D8%B4%D8%A9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%B1%D9%8A%D9%85
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D8%A8%D8%A7%D8%A8_%D8%A7%D9%84%D9%85%D9%86%D8%AF%D8%A8
http://www.marefa.org/index.php/%D9%8A%D9%88%D8%AD%D9%86%D8%B3_%D8%A7%D9%84%D8%B1%D8%A7%D8%A8%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%B1%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D9%87%D8%B1%D8%B1
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php/%D8%B2%D9%8A%D9%84%D8%B9
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%88_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%88_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1
http://www.marefa.org/index.php?title=%D9%85%D9%86%D8%AC%D8%B3%D8%AA%D9%88_%D9%87%D8%A7%D9%8A%D9%84%D9%87_%D9%85%D8%B1%D9%8A%D9%85&action=edit&redlink=1

