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 «األنباء» في أرض الحبشة بعد  ١٨ عاما ً من حكم الجبهة الثورية الديموقراطية

 إثيوبيا تتطلع لمستقبل أفضل يعيد ولو جزءًا من وهج الماضي

 أديس أبابا ـ عدنان الراشد ومحمد الحسيني
  تصوير: هاني الشمري

  يعتز اإلثيوبيون بتاريخهم الى درجة أنهم يفترضون أن كل سكان 
العالــــم يدركون مكانة إثيوبيا في التاريخ. كيف ال وهو البلد الذي أتى 
ذكره في السيرة النبوية وورد اسمه ٤٦ مرة في اإلجنيل ويحتل موقعا 
مهما فــــي التأريخ اليهودي إذ يعتبر اليهــــود اإلثيوبيون أحفاد كوش 
بن حام بن نوح گ، واإلغريقي حيث تكرر اســــم إثيوبيا في اإللياذة، 
واألوديسة، والفارسي، حيث أورد املبشر الديني الفارسي ماني مملكة 
أكسوم اإلثيوبية (في القرن الرابع بعد امليالد) الى جانب روما وفارس 

والصني كأعظم قوى على األرض في ذلك الوقت.
  يفتخــــر اإلثيوبيون كذلك بأنهم الشــــعب األفريقي الوحيد الذي لم 
يحكمه االســــتعمار إال لفترات قصيرة جدا كاجتياح القوات اإليطالية 
للبالد في عهد موســــوليني بني ١٩٣٦ و١٩٤١، وبأنهم حافظوا على مدى 
قرون طويلة على استقاللهم، وان اثيوبيا دولة مؤسسة في عصبة األمم 
واألمم املتحدة وبلد رائد في دعم حركات التحرر اإلفريقي الالحقة وهو 
ما ساهم بتحويل العاصمة اإلثيوبية أديس أبابا إلى العاصمة السياسية 
للقارة السوداء، حيث هي اليوم مقر االحتاد اإلفريقي (منظمة الوحدة 

اإلفريقية سابقا) ومقر بعثة األمم املتحدة االقتصادية في إفريقيا.
  اللحظة التي حطت فيها الطائرة في مطار أديس أبابا الدولي في ١٣ 
ســــبتمبر  -  اليوم الثالث للعــــام اإلثيوبي اجلديد ٢٠٠٢ وفق التقومي 
احلبشــــي والذي يبدأ في ١١ سبتمبر من كل سنة - كانت بداية التغيير 
في الصورة النمطية املرسومة في أذهاننا عن هذا البلد والتي يؤطرها 
الفقــــر والتخلف، فاملطار رحب متكامل املرافــــق وفق املعايير الدولية، 

وطرق العاصمة فسيحة وحتيطها املباني احلديثة.

  شارع بولي

  ومن املطار انطلقنا الى شــــارع بولي، الشــــارع الرئيسي في أديس 
أبابا الذي يضم على جانبيه أهم املراكز واملباني التجارية وتتفرع منه 
الشوارع الرئيسية األخرى في العاصمة، وأول ما يلفت الزائر هو العدد 
الكبير للمباني قيد اإلنشاء في العاصمة وبينها فندقان ملجموعة اخلرافي 
العاملية والعديد من مراكز التسوق واملباني الكبيرة، فيما يعكس اإلقبال 
االستثماري على إثيوبيا وعاصمتها املعروفة بقصورها الفخمة املوروثة 
من عهد اإلمبراطور الشــــهير هيالسيالســــي والتي حتول معظمها الى 
مقار لإلدارات الرسمية للدولة، وبكنائسها القدمية، وساحاتها الواسعة 
من مبانيها التي تعود الى حقبة الشــــيوعية (١٩٧٤ – ١٩٩١) بعد انقالب 
الديكتاتور منغستو هيالميريام على هيالسيالسي حني ارتبطت البالد 
بعالقات وثيقة مع االحتاد السوفييتي وكوبا وأملانيا الشرقية وغيرها 
من دول ما كان يعرف بالكتلة الشــــرقية آنذاك. لقاءاتنا مع املسؤولني 
وعلى رأسهم رئيس الوزراء ملس زيناوي الذي يقود البالد منذ جناح 
«اجلبهة الثورية الدميوقراطية للشعوب اإلثيوبية» بقيادته عام ١٩٩١ في 
إسقاط نظام هيالميريام وإنهاء سنوات «اإلرهاب األحمر» كما يسميها 
اإلثيوبيون شكلت فرصة لالطالع على األوضاع السياسية واالقتصادية 
واالجتماعية والتوازنات في البلد الذي يضم «أكثر من ٨٠ قومية وشعبا» 

بحسب املصطلح الذي يستخدمه اإلثيوبيون أنفسهم.

  تركة ثقيلة

  «لقد ورثنا تركة ثقيلة من احلقبة الســـابقة، جعلت مهمتنا في 

مت بناء على التماس تقدمت به للعفو عنهـــا كما تؤكد احلكومة.

  االستقرار واألمن

  زيناوي الذي ثارت تكهنات بشــــأن احتمال تنحيه عن قيادة اجلبهة 
احلاكمة في ٢٠١٠ وتقدم فعال باستقالته، لكنها رفضت خالل وجودنا في 
أديس أبابا، يؤكد أن ائتالفه املرجح استمراره بالسلطة، قد حقق تقدما 
في السنوات الـ ١٨ التي قاد خاللها اثيوبيا حتى اآلن على جميع الصعد 

خاصة على مستوى توفير االستقرار واألمن.
  مصادر سياسية أكدت استغرابها ملوقف زيناوي متسائلة: أيعقل أن 

نرى زعيما افريقيا يقضي ١٨ عاما بالسلطة ثم يتنحى مبلء إرادته؟!
  وشــــككت املصادر التي فضلت عدم الكشــــف عن اسمها في احتمال 

التنحي، خاصة أن فوز زيناوي شبه مضمون بحال ترشحه مجددا.
  خالل قضائنا أسبوعا كامال في أديس أبابا وزيارتنا لبعض املناطق 
املجاورة الحظنا شــــيوع النظام واألمن ليال ونهارا بشــــكل كامل، ومن 
األسباب الرئيسية في ذلك هيبة رجال األمن، وطبيعة الشعب االثيوبي 
الذي يشكل اليوم في األغلبية الكبرى من مقاطعات البالد اإلدارية الـ ١١ 
مبا فيها العاصمة منوذجا للتعايش بني األعراق واألديان، الســــيما بني 
املسيحيني واملســــلمني، علما أن املقاطعات تشكل كيانات ذات استقالل 
ذاتي إداريا ولها حكوماتهــــا وهيئاتها احمللية وتتحد فيدراليا في إطار 

دولة اثيوبيا وحتت قيادة حكومتها املركزية.

  أمور جميلة وأخرى محزنة

  مقابل الكثير من األمور اجلميلة التي تشــــتهر بهــــا اثيوبيا وبينها 
تصنيفها من قبل اليونيســــكو ضمن الدول االفريقية الثالث األولى إلى 
جانب مصر وجنوب أفريقيا من حيث عدد  املواقع األثرية فيها، وكونها 
من أول البلدان التي اعتنقت املسيحية في العالم بعد أرمينيا في القرن 
الرابع امليالدي واحتضنت أول هجرة في التاريخ اإلسالمي، وباعتبارها 
بلد أشهر عدائي املاراثون في األلعاب االوملبية والبطوالت العاملية، واملكان 
الذي انطلقت منه زراعة النب في العالم ويقدم إلى اليوم ألذ وأجود أنواع 
القهوة، تعاني اثيوبيا اليوم من مشاكل كثيرة وحتديات هائلة بعضها 
محزن يشوه الصورة اجلميلة للبالد. فالغالبية الساحقة من االثيوبيني 
يعيشون في مساكن العشيش الشعبية املبنية معظمها من الصفيح والطني 
ولذلك تخطط احلكومة اليوم لبناء مدن  كاملة من الوحدات املنخفضة 
التكاليف أمال بتحقيق نهضة في املجال اإلسكاني، ورغم النمو املستمر 
مبا يزيد عن ١٠٪ خالل السنوات املاضية اليزال أغلب السكان يعيشون 
حتت خط الفقــــر ويعانون من نقص في الغذاء واملياه ويعتمدون على 
الرعي و«الزراعات الفالحية»، كما يســــميها املسؤولون، والتي تسمح 
لهم بنوع من االكتفاء الذاتي. أجواء الفقر املســــتمر ونقص املياه تزيد 
من أخطار تفشي األمراض واالوبئة، خاصة في املناطق البعيدة في بالد 

شاسعة تزيد مساحتها عن مليون ومائة ألف كيلومتر مربع.

  الزراعة واالستثمار األجنبي

  ملواجهة هذه التحديات، أوضح مسؤولون حكوميون لنا أن احلكومة 
تســــعى اليوم إلى جذب االســــتثمارات لالنتقــــال بالزراعة من «الطابع 
الفالحي» احملدود اليوم إلى املســــتوى الصناعــــي والتجاري عبر بناء 
املنشآت لتصنيع املواد األولية الزراعية قبل تصديرها مبا ميهد لزيادة 

 البقية ص ٢٣ 

 ..وإحدى الكنائس في قلب العاصمة أحد اجلوامع الكبرى في العاصمة أديس أبابا حيث يتعايش املسلمون واملسيحيون

 «دامبل مول»

 زحمة شديدة في «املاركاتو» السوق الشعبي في العاصمة والذي ميتد على مسافة كبيرة فيها

 أحد األبراج في وسط أديس أبابا

 ٨٠ شـعبًا وقومية تكّون فـي ١١ مقاطعة معًا إثيوبيـا الفيدرالية

 رئيـس الـوزراء اإلثيوبـي يتحـدث عـن تقـدم اقتصادي 
وديموقراطـي كبيـر بعـد تركـة سـنوات «اإلرهـاب األحمر»

حتقيق النمو أصعب وأكبر» يقول زيناوي، مضيفا: «لكننا جنحنا 
في التحول من االقتصاد املوجه واملركزي الى اقتصاد السوق وفي 
إطالق عمليـــة دميوقراطية فاعلة ونســـتعد النتخابات ٢٠١٠ التي 
نعمل إلجنازها بأكبر قدر من النزاهة والشـــفافية بإشراف املراقبني 

الدوليني».

  السلطة والمعارضة

  كالم رئيـــس الوزراء وهو املنصـــب األهم من حيث الصالحيات 
فـــي البالد حيث رئاســـة اجلمهورية منصب فخـــري جاء ردا على 

ســـؤالنا حول وضع الدميوقراطية في إثيوبيا التي صنفتها مجلة 
«اإليكونوميست» في مؤشرها اخلاص بالدميوقراطية باملرتبة ١٠٥ 

من أصل ١٦٧ بالعالم.
  وحول حقيقة ما جرى في انتخابات ٢٠٠٥ التي شهدت صراعات 
بني رجال األمن واملعارضني وانتهت بزج العديد من رموز املعارضة 
في الســـجون قبل اطالقهـــم جميعا الحقا وقبل أن تعود السلطات 
وتعتقل رئيسة «التحالف من أجل الوحـــدة والدميوقراطية» القاضية 
بيرتوكان مديكسا مما سيحــــول دون خوضــــها للمنــــافسة في 
العام املقبل وذلك بعد أن نفت في خطاب بالسويد أن يكون اطالقها قد 




