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العوامل الملهمة

(حكمة افريقية" )لقد فقدوا تاريخهم فماتوا"•

"بلد من دون ذاكرة تاريخية مثله كمثل انسان بدون رأس"•

حيان كانت ِجدُّ شامخ كان وضع اثيوبيا في الجالية االفريقية لدرجة أنه في بعض األ" •
 Menelik Abroad, Raymond Jonas: The Battle of)" اثيوبيا مرادفة إلفريقيا ذاتها

Adwa: African Victory in the Age of Empire, Harvard University press, 2011, 

p.281)

Ex Africa semper aliquid“يوليوس قيصر هتف قائال• novi!” " = من إفريقيا
"يخرج دائما شيء جديد



العالم يخشى الوقت▪

الوقت يخشى التاريخ▪

التاريخ يخشى اثيوبيا▪

و لكنها كانت قادرة على ،لم تقدم اعانات مادية للشعوب المقهورة في العالملماذا ؟ ألن اثيوبيا ربما▪
من تقديم صالح عام معنوي و روحاني للعالم عبر حضورها القوي في التصدي بنجاح ضد كل شكل

أشكال العدوان االستعماري

الثرّي الفريد كمزود للموارد التحريرية و هذا يجعل من أثيوبيا حضارة و مصدر إلهام من خالل كيانها▪
!هذا بفضل وجودها المستقل على مر آالف السنين

العوامل الملهمة



أهمية اثيوبيا

المزامير سفر" )على األمراء أن يأتوا من مصر؛ أثيوبيا يجب أن تمد يديها إلى الّرب"•
68-31)

 Alan Caillon, British)" ال يوجد هناك في العالم من هو أكثر فخرا و شموخا من األثيوبي"•
Police Commissioner of Ethiopia’s Reserved Areas following WWII, Sheba Slept Here,1973, p.3)

األسالف أثيوبيا كانت من األمم ـ الدول القالئل تحت السيطرة اإلفريقية، العديد من"•
)"األفارقة اعتنقوها كدليل على قدرة السود على الحكم الذاتي Asante)

العوامل الملهمة



العوامل الملهمة

من أين جئت ؟•

.من والديّ •

من أين جاء والداي ؟•

.من والديهما•

در إلى المص( عبر ذاكرته المرئية أو مخيلته)إن قام أحد ما بالسعي وراء مثل هذا البحث •

هو األصل( الّرب)األقدم على اإلطالق، فمن المؤكد أنه سيصل إلى خالق غير مخلوق 

يس ـــ من األسفل إلى الّرب و ل" زرع يعقوب"و هذه هي الطريقة التي فكر بها . النهائي

!من األعلى إلى األسفل من الّرب إلى االنسان و الدين و الطبيعة 



العوامل الملهمة

داء و أعلم أن قلبنا دائما بين يدي الّرب؛ بإمكان الّرب ان يجعلنا سع

راضين إن كنا نواجه المصاعب و الفقر و المرض؛ أيضا بإمكانه أن

.يجعلنا بؤساء حتى و إن كنا نعيش في أقصى رغد و رفاه الدنيا

و لكن لهذا نرى يوميا أناسا فقراء و بؤساء يستمتعون بنعيم قلوبهم؛

. هم المحدودةاألغنياء و الملوك تعساء و مكتئبون في ثرواتهم بسبب رغبات
(10مقالة زرع يعقوب، الفصل )

(Treatise of Zera Yacob, chapter 10)

https://ethiopianphilosophy.wordpress.com/2013/05/26/treatise-of-zera-yacob-chapter-x/


العوامل الملهمة
ظىأحلكيبهأقومأنعلييجبصالحعملأيُمعلِّّم،ياسائالإليهقدمرجلذاهوها•

حياةالستدخلكنتان.واحدصالحيوجد.صالحهوعماتسألنيلماذا"فأجابه؟أبديةبحياة
تزنى،أالّ كعليتقتل،أالّ عليك"الّربفقال؟الوصايامنأيّ "لهقال."الوصايافاحفظ
تحبماكجيرانكتحبانيجبووأمكأباكأكرمزورا،تشهدأالّ عليكتسرق،أالّ عليك
أندتريكنتإن"الّربقال"؟بعدماذا.هذاكلحفظتلقد"الشابالرجلقال."نفسك
."اتبعني،تعالوالجنة؛فيكنزعندكسيكونوللفقراء،اعطوتملكمابعمثاليا،تكون

.طائلةممتلكاتيمتلككانألنهيعتريهالحزنوبعيداذهبذلكالشابالرجلسمععندما•
.عوبةبصاالللجنةغنيانسانيدخلاللكم،اقولصدقا"لحوارييه،المسيحيسوعقالو

"الفردوسغنيرجليدخلأنمنألسهلابرةثقبعبرجمليمرأنإنهلكمأقولثانية
.(24ـ:196متّى)



العوامل الملهمة

همالقليليمتلكوناوشيئايمتلكونالالذيناالشخاصانحقيقةمنذهلتاثيوبيا،فيشهرينقضيتعندما•

.لبعضابعضهميساعدونومتماسكةمجموعاتيشكلونهملذلكنتيجةو.البعضلبعضهماحتياجااالكثر

نفخرننحالغنيةالمجتمعاتففي:مالئمغيرهذااجد.اصدقائهمعيتقاسمهفإنّهالمالعلىاحدهميحصلعندما

وخصيةالشعالقاتنابينجليةوواضحةحدودانرسماننحاولاآلخرين؛منالمثلنتوقعوباستقالليتنا

(سامرزكلود)"االقتصادية

سكنمنكلاننجدالوراء،الىسنة00010بالزمنبالعودة!المشتركالتاريخمنسنة00010لدينا•

.إسحاقافرايم:ذاتهالسلفلديهماالفريقيالقرنواريتريااثيوبيا،

قرنالواريتريااثيوبيا،استوطنتالتيهيواحدةلغويةمجموعةالىتنتميواحدةامةسنة،00010منذ•

لكذعلىعالوة.البدائيةاآلسيويةاإلفريقيةباللغةالمسماة;اللغةذاتوالثقافةذاتلديهااالمةهاته.االفريقي

.واحدشعبيتحدثهاواحدةلغةمنفروعإالماهيالمنطقةفيالمتداولةاللغاتانالمؤكدمن



العوامل الملهمة

،(كلية)كالي،(قلب،روح)لوب،(أب)أبا،(أنت)آتي،(أنا)آنامثلاألوروميةالكلمات•
،(ماعز)ريتي،(طائر)سيمبرو،(تعال،يخرج)با(حلق،بطن)جارا،(أحمر)دوما
مثلكيف؟)أكام،(أعلى)عول،(تل)جوبا/جيبي،(يعيش،يسكن)جيرا،(ماشية)صاع
هاللالهتماممثيرةأفروآسيويةأوليةمصطلحاتهي،ذلكإلىوما(لماذا،ماذا؟)مال،(ماذا؟

قويةعالقةإلىالمحددةالكلماتهذهتشيربالتأكيد.الساميةاللغاتفيأيًضاموجودةمتشابهات
.األساسيالستنتاجنانهائيةليستولكنها،مهمةعالمةإنها.لغتينأولغةبين

ذلكمنهماألولكن،األساسيةالمفرداتفيالتشابهأوجهفقطليسحقًااللغاتعالقةيحددما•
(مورفولوجيا)بنيةوتحديدالنحووالصرفقواعدبلالكلماتعالقةليستإنها.القواعدهي

منتقريبًااليوماألفريقيوالقرنواإلريتريةاإلثيوبيةاللغاتجميعتنشأ،الصددهذافي.اللغات
اليومالمتحدثيناإلثيوبيينأننستنتجأنيمكننا.البدائيةاآلسيويةاإلفريقيةاللغة:واحدةلغة

.واحدةأصليةعائلةمنيتحدروناللغاتبهذه



العوامل الملهمة

EJ)النوركتاب,برهانمشافا• Brill, كل(1434-68)يعقوبزرعاإلمبراطورزمنمن(1973
.للمعرفةمتعطشونإثيوبياشعوب

،جديدةياءأشوتجربةجديدة،أشياءصنععلىوالتشكيكبالتعجبوالشعورالفضول،يساعد•
لمالتيباألشياءلقياملمستعًداكن.العالموتغييرالذات،وتغييربالنفس،والدفعوالعيش،والتعلم،

تفعلعندماانكفواعرماهيتهاتعلمبعداالثيوبيةلفلسفةللترويجواذهبقبل،منبهاالقياميتم
واألبدإلىتعيشإثيوبيالجعلانتظارهطالطالماومحلهفيشيئًاأخيًراتفعلفأنتذلك،

)موشيمامو).فخروبكرامة

إثيوبيا..لمالظمعيتسامحلنالملكألنلك،أفضلذلكفسيكونإثيوبيا،إلىستذهبكنتإذا•
ً يهاففإنالحبشةإلىاذهبوا".كربكمنهللايريحكالذيالوقتيحينحتىصديق،بلد الملكا

)سلموعليههللاصلى(محمدالرسولكالم:"أحدعندهيُظلم



المشاكل التي تؤثر على مصير إثيوبيا

تراثناوابهناتشمنبدالً اختالفاتناعلىتركزوالتيالمتاحةاالجتماعيةالعلومكتاباتقراءة•
بشدةمتناقضخلتاريومؤيدةوعرقيًاسياسيًاملوثةالكتاباتهذهمثلانندركتجعلنا؛المشترك

.اإلثيوبيةالفلسفةواإلثيوبيةالقيمةواإلثيوبيالتاريخمع

الماضيةافاتناوثقتاريخناصحةفيشككتالتيالقويةاألخيرةالعالميةالسياسيةالفلسفات•
.للعالماإلثيوبيينمنجيلنظرةعلىوأثرت

.الماضيالقرنإلىيعودالذيوالحديثالتعليمينظامناقصور•

مستقلةظلت)الداخليةالنزاعاتمنبالرغم(إثيوبياأنّ معحلهايتملمالتيالداخليةالصراعات•
.الطويلتاريخهاطوالتنتهيلمالتيمعاناتهاعبر



؟انظر أين أفريقيا اآلن

أكثرفعلونيلكنهم؛اإلثيوبيالنهضةسددعميرفضونأخرىدوليةمؤسساتوالدوليالبنك•
!أفريقياأنحاءجميعفيذلكمن

1.3همجموعماالفقيرةالبلدانتلقت،المسجلةللبياناتاألخيرالعاموهو،2012عامفي•
لكن.جالخارمنوالدخلواالستثماراتالمساعداتجميعذلكفيبماأمريكي،دوالرتريليون

2ةالناميالبلدانأرسلت،أخرىبعبارة.منهادوالرتريليون3.3حواليخرجالعامنفسفي
.العالمبقيةإلىدوالرتريليون

تريليون16.3يبلغمذهلإجماليإلىالخارجةالتدفقاتهذهصافيوصل،1980عاممنذ•
،قياإفريذلكفيبما،األرضيةالكرةجنوبمنأُنزفتالتياألموالمقدارهوهذا.دوالر
.الماضيةالقليلةالعقودمدىعلى



؟ هل تصدق هذا

تريليوناتإنها،نعم•

،الغربيةالحالمصسهلتهاالتيوالصراعاتالعنيفةاالنقالباتوالهائلالفسادذلكإلىأضف•
بل؛فقيرةالالدولتنميةبصددليستالغنيةالدولأنهووفقطواحداستنتاجيخرجهنامنو

GERALD).الغنيةالدولتنميةبصددالتيهيالفقيرةالدول CAPLAN, 14 FEBRUARY,
2017)

."تُخانإفريقيا"كتابهأيضااقرأ•

.ساعدتنامإلىبحاجةوأنهافقيرةإفريقياأنمفادهاالغربيةالمجتمعاتفيقويةروايةهناك"•
بشكلنهبهانعالعالمباقييتوقفأنهوحقًااألفريقيةالبلدانتحتاجهماأنالبحثهذايُظهر

األساسيةطبيعتهأنإال،الوقتبمرورتغيرقداالستعماريالنهبشكلأنحينفي.منهجي
The،اآلنالعالميةالعدالةمن،دودويلعائشة)."تتغيرلم Guardian)

https://beta.theglobeandmail.com/authors/gerald-caplan


الخطوط العريضة لتاريخ إثيوبيا

منوجزًءاأكملهابالحاليةإفريقيالتعنيالقديمةالعصورفيومصروالخميرإثيوبيااستخدمت•
..األوسطالشرق

اإلثيوبيالمحيطيسمىكانالحاليالهنديالمحيطحتى•

عام10000منأكثرمنذظهروامتشابهةلغاتيتحدثونالذيناإلثيوبيينإنيقال•

عام3000منأكثرعمرهاكمملكةإثيوبياإنيقال•



تقرير موجز للتاريخ اإلثيوبي 

تاريخيةوابطرلهاالتيالوحيدةاألفريقيةالدولةتكونربماإثيوبياإنالقديمالتاريخيقول•
  القديمالمتوسطاألبيضالبحرعالممعوثقافية

البحرساحلعلىالواقعةبنطلمدينةالبحريباستكشافهمالوقتذلكفياإلثيوبيوناشتهر•
األحمر

إثيوبيينكانواأسالفهمأنالمصريوناعتقد•

الميالدقبل720عاممصرفياإلثيوبيةالساللةتأسست•

إثيوبيااسملهاكانأيضاأفريقيا•



إيتوبيك

:رؤيتانهناك•

يثحاإلغريققبلمناخترعتأنهايقال..الشمسأثرمنالمحروقةالوجوهأرضإثيوبيا:هياألولى•
الحضارةفيأيًضامتجذرةالواقعفياليونانيةالحضارةأنالسوداءأثيناكتابهفيبرنالمارتنأكد

!آسيويةاألفرو

"هللاإلىالذهبيةالطبيعةهديةإثيوبيا":هي(الحقيقية)الثانيةالرؤية•

اإلثيوبيةاألمةأسسإيتوبيكالملكإنيقال•

السودانمناءوأجزوإثيوبياوإريترياوالصومالبجيبوتيحاليًايعرفماإتيوبيكحكمشمل•
مصروجنوب



أول رحم لإلنسانية : إثيوبيا 

الحفرياتعلمفيإثيوبياأهمية•

البشريالجنسمهدإثيوبيا•

إثيوبيافيعليهاالعثورتمّ العالمفيالبشريالجنسأسالفحفريات•



الهجمات على إثيوبيا تهين رحم لوسي

البشريةأصلهيإثيوبياأنلوسياكتشافأكد•

Rajeswari)لوسيرحمتهيناألفارقة/اإلثيوبيينعلىالهجمات• Sarala Raina ,2014)

فّاءممتازينحفرياتعلماءاآلنإثيوبياأنتجت• سبيلعلى)دةرائبأعمالالقياميواصلونوأكِّ
2014)المثال Globelics



عرض موجز لماضي إثيوبيا التاريخي

تاريخيةوابطرلهاالتيالوحيدةاألفريقيةالدولةتكونربماإثيوبياأنالقديمالتاريخيقول•
  القديمالمتوسطاألبيضالبحرعالممعوثقافية

البحرساحلعلىالواقعةبنطلمدينةالبحريباستكشافهمالوقتذلكفياإلثيوبيوناشتهر•
األحمر

إثيوبيينكانواأسالفهمأنالمصريوناعتقد•

الميالدقبل720عاممصرفياإلثيوبيةالساللةتأسست•

إثيوبياتسمىكانتأفريقياكل•



إتيوبيكالملكأبناء

:أبناءسبعةإتيوبيكللملكإنيقال•

•= ኖኅنوح

•= ሴምسام

•= ካምحام

•= ኩሽكوش

•= አቢሳأبيسا

•= ኢትዮጲስإثيوبيس

•= ያፌትيافث

هللامنكنعمةمميزةهويةلهاإثيوبيا•

باهللإثيوبياارتباطتأكيدتم،والقرآنالمقدسالكتابمنكلفي•



مملكة أكسومفترة

لنوحعظيمحفيدهوإيتوبيكإنيقال•

إيتوبيكأبناءأحديدعلىأكسومتأسست•

الميالدقبلالعاشرالقرنمنذتشكلتأنهاقيلكدولةإثيوبيا•

إثيوبياأصلهماوإريترياالحاليةتكرينيا•

م10إلىالميالدقبل300منأكسوممملكة•

وإريترياالحاليةتكرينيامنأبعدهوماإلىأكسومتوسعت•

:علىأكسومسيطرت،ذروتهافي•

مصرجنوب•

عدنشرقأراضي•

أومونهرجنوب•

النوبيةمرويمملكةإلىالغرب•

الحاليةالعربيةالسعوديةغربمنجزءأيضا•



مملكة أكسومحقبة

اضطهادمنهربامكةمناألوائلالمسلمونلجأ،الميالديالسابعالقرنفي•
المملكةإلىبالسفرقريش

األولىالهجرةباسماإلسالميالتاريخفيالرحلةهذهعرفت•

.الرابعالقرنمنمبكروقتفي"إثيوبيا"اسمالمملكةاستخدمت•

العهدتابوتحفظفيهيتمالذيالمكانهوأكسومأنيُقال•

أكسومعصرخاللالجعزيةخطاستخدامتم•



مملكة أكسومحقبة

المسلمينجيرانهامعجيدةعالقاتلديهاأكسوم•

.م615عامحوالياألوائلمحمدالرسولألتباعالمأوىأكسوموفرت•

المدلجيمجززبنعلقمةكبعثةعدوليسضدبعثةم640عامأوماأرسلت•

.النهايةفياإلسالميةالحملةأكسومهزمت•

(مانيالمانيشيالنبي)األربعالعظمىالقوىمنواحدةأنهاعلىأكسومإلىيُنظركان•

.والصينورومافارسبالدهماآلخرون•

,Cerulliانظر• "Ethiopia's Relations with the Muslim World" in Cambridge History
of Africa: Africa from the Seventh to the Eleventh century

•Trimingham, Spencer, Islam in Ethiopia, 1968, London, Cass



عصر أكسومما بعد

أثرت اليهودية واإلسالم على إثيوبيا•

مصير إمبراطورية أكسوم980عام يوديتحسمت الملكة •

تقلصت األراضي اإلثيوبية من اتساع نطاق أكسوم•

زاغوجاءت أسرة يوديتبعد •

فصاعًدا1270جاء ما يسمى بخط سليمان من عام •

في القرن الرابع سيونأمدا جاءت فترة العصور الوسطى بجهود كبيرة إلعادة التوسع في عهد •
عشر

صمة ربط زرع يعقوب الدولة والكنيسة في القرن الخامس عشر، وتوسعت إلى إريتريا من عا•
بيرهانديبريشيوان



تراجع الدولة اإلمبراطورية المسيحية

" أحمد األشول"، أو النصف األول من القرن السادس عشر ، صعود 1535و 1527بين •
متد من بمساعدة األسلحة النارية من العثمانيين الذين حكموا على إمبراطورية إسالمية واسعة ت

"زيال في أرض الصومال إلى مصوع في إريتريا 

يبدو أن دافعه كان دينيًا ، حيث دعا إلى الجهاد ضد إثيوبيا •

"أرض الكاهن جون " أنقذت"التدخل البرتغالي واألسلحة النارية •

جاالوديوسوقواته على يد " أحمد األشول"، تم هزيمة 1543في عام •



أوروموتوسع 

في جميع أنحاء إثيوبيا قبل التوسع العسكرياألوروموانتشر •

لكن بعد التوسع العسكري ، ذهبوا إلى البحر األحمر•

عسكريًاوبوروناوبيل جاناليمن مناطق أوروموتوسعت •

هم صناع ملك أو أمير في األوروموعاًما أن جنراالت 150شهد عصر األمراء الذي دام •
جوندار

!جوندارلغة المحكمة في 1855-1769في عهد األمراء األوروموكانت لغة •



دروس من التاريخ الطويل
مقياس مكاني ولغوي وثقافي وتاريخيلقد تم ربط اإلثيوبيين اليوم من خالل-العالم القديم •

عالم القرون الوسطى كما سبق•

كما سبق-الفترة اليهودية •

الفترة اإلسالمية ، كما سبق•

الفترة المسيحية كما سبق•

متصل ولكن في حالة من الفوضىعهد األمراء•

إفريقياالفترة الحديثة متصلة ومنقسمة بالتصميم اإلمبراطوري للقرن التاسع عشر المسلط على•

أثر التدافع من أجل إفريقيا على إثيوبيا•

طقةلقد أدى إلى انقسام إريتريا عن إثيوبيا في وقت الحق ، ولكن أيًضا إلى كل االنقسامات في المن•

يستمر النضال من أجل إنشاء أنظمة ومؤسسات وحوكمة وقيادة مستدامة ويمكن التنبؤ بها•



دروس من التاريخ

لمحيط الهندييحتل تاريخ إثيوبيا القديم تقريبًا نفس المنطقة الممتدة من البحر األحمر إلى ا•

و أخرىالناس الذين يعيشون بين البحر األحمر والمحيط الهندي ليسوا مجموعة عرقية نقية أ•

ت مرتبط ثقافيًا ولغويًا ومكانيًا وفي كل مجال من مجاالعرقيالقد تطوروا باعتبارهم خليطا•
الحياة

ما ينجح هو خيال تاريخي هجين لتعزيز الوحدة وليس لتقسيمها بتنقية التهجين•

أن يتفرقوا ويتقاتلوايجب أن يتحدوا ويتحدوا ال•



األهمية الخاصة لنصر عدوة

الماهرة كان  نصر عدوة معركة كبرى ضد االستعمار خاضها جميع اإلثيوبيين ، تحت القيادة•
اإلثيوبية، كان لهذا االنتصار صدى كبير خارج الحدود. تايتوواإلمبراطورة مينليكلإلمبراطور 

ق عالميلقد مثلت الصدام بين االستعمار والتحرير على نطا. خارج الحدود اإلفريقيةأيضابل

حدث ذلك في وقت كان فيه األوروبيون يتزاحمون على إفريقيا•

راطور إنها المعركة الوحيدة التي جعلت األوروبيين يعترفون بالهزيمة أمام معركة قادها اإلمب•
.وصفوها بأنها همجية، وتايتووإيتجيمينليك



اقرأ كيف يتم تبجيل انتصار عدوة

مل آلالف بعد عدوة ، أصبحت إثيوبيا رمًزا للبسالة والمقاومة األفريقية ، معقل الهيبة واأل"•

لبحث عن األفارقة الذين كانوا يعانون من الصدمة الكاملة للغزو األوروبي ، وكانوا قد بدأوا في ا

قيا من حيث كان المثقفون القوميون لغرب إفري... إجابة ألسطورة عقدة الدونية األفريقية 

محامين و تجار و صحفيين و أطباء و رجال دين يسعون باستمرار منذ مطلع القرن إلى

ي الفكر مشاركة السلطة السياسية مع الحاكم االستعماري ، وكان دور إثيوبيا أو االثيوبية ف
اج في كنائس أفريقية منفصلة، تمكن األفارقة من االحتج...والسياسة القوميين عظيًما وملهًما

بناء قيادة واضحة لمعارضة األعمال المسيطرة والتمييزية على الحكم اإلمبراطوري و

، في دراسته لإلثيوبية في غرب S.K.B. Asanteمأخوذة من ". للمسؤولين االستعماريين 

إفريقيا



أهمية انتصار عدوة

اانتصار عدوة على اإلمبراطورية العالمية خالل التدافع من أجل إفريقي: تراث النضال•

مالروحانية لجميع المظلومين في العال( أو الصالح العام)إثيوبيا كمزود للسلع العامة •

االثيوبية هي التعبير الحقيقي عن توفير الكرامة والعزة للمضطهدين•

ظلت إثيوبيا المثال المعزز أبدا•

و غيّر األوروبيون …لم يكن انتصار عدوة مجرد انتصار محلي ، بل جعل إفريقيا منتصرة•
ت المتحدة المستعمرون استراتيجيتهم لجعل إفريقيا وجهة ألوروبا كلها كما فعلوا في الواليا

!وكندا وأستراليا

صيرهاوستواصل إثيوبيا تقديم مثال خاص لعدم فشلها في المقاومة كلما هدد عدوان أجنبي م•



ثالث فلسفات مترابطة

من الهند•

من جنوب افريقيا•

من اثيوبيا•

إن تخليق هذه الفلسفات يساعد في صنع عالم أفضل •

ابتكرهاوشموليةقًدانالتفكيرطرقأكثروهي،والشاملالنقديالفكرهيالفلسفة.التفكيرمننوع،فكرينشاطالفلسفة•

نقديةكعمليةلفلسفةا.للعمليةوالتركيبيالتحليلياألسلوبمنكالالفكريةالعمليةهذهتتضمن.اآلنحتىالبشريالجنس

يحوتصح،المواقفواختبار،األهميةوتمييز،االفتراضاتوكشف،االرتباكحلعلىتنطويللفكروشاملة

الجهل،بديدتتشملكما.المفاهيميةاألطرفيوالتشكيكالعالميةالنظروجهاتوفحص،األسبابعنوالبحثالتشوهات،

وتحديدقيم،الواستكشافالمشاعر،علىوالسيطرة،الخيالوتطوير،اآلفاقوتوسيع،الخبرةوتوسيع،الفهموإثراء

وراءالسعيوالمعرفةوتوليفاالعتبارات،وتوسيعالتمثيل،عاداتوتأسيسالعقالني،البحثطريقعنالمعتقدات

.الحكمة



الفلسفة من أجل رؤية جديدة للعالم ؟

vasudhaiva': من الهند• kutumbakan’ طاقة حياة واحدة-عائلة بشرية واحدة

vasudhaiva"أعتقد أن الفلسفة الهندية لـ • kutumbakan " هي أن العالم بأسره هو عائلة

Mahaواحدة من نص الحكم المقدس  Upanishad (chapter 6, Verse 72): "ayan
bandhurayam neti ganana laghuchetasan udarachartananam tu

vasudhavia kutumbakam"" "الرجال الصغار فقط: "والتي تترجم على النحو التالي

أما بالنسبة ألولئك الذين يعيشون بكرم ، فإنأحدهم قريب واآلخر غريب ،: يميزون قائلين

." "العالم بأسره ال يشكل سوى عائلة واحدة



بإمكان الفلسفة أن تساعد في إحداث تغييرات

ام األول إنه في المق. الفلسفة نشاط فكري قد يصبح أسلوب حياة•
ي إنه استفسار حاسم وشامل عن الطرق الت. السعي وراء الحكمة

لسفة الف. يمكن من خاللها استخدام ما نعرفه للحصول على ما نقدره
ر تميًزا هي واحدة من أكثر األنشطة البشرية تميًزا، إن لم تكن األكث

ياة على اإلطالق، مثل هذه الفلسفة كانت وستظل ذات أهمية في ح
..البشر، حول العالم



طرق مميزة لتعريف الفلسفة 

نشرح سلسلة القيمة في حياة اإلنسان منذ الوالدة وحتى الموتكيف نفهم و•

كيف نصنع المعرفة الحقيقية•

ما هو مرفوض على أنه سيئكيف نكتشف ما هو مقبول على أنه جيد و•

هو الخطأهو الصواب و ماما•

كيف نربط القلب والجسد والروح والعقل والمادة•

كيف نفهم العالم الطبيعي والفضاء والهواء واألرض والمياه•

الكونيالنظامالفلك وكيف نفهم الكون و•

كيف نفهم الرغبات واألحالم والعواطف والمشاعر•

...إلخ•



فلسفتان نشأتا من إثيوبيا و لكننا ال نعرفهما 

الفلسفة االثيوبية•

 (Ethiopiawinet)اإلثيوبياوينيت•

االثيوبية اإلثيوبياوينيتخلقت •

االثيوبية هي أصل الوحدة األفريقية•

من كنداسامرزُكتبت الفلسفة اإلثيوبية من قبل كلود •

نها التنوير الفلسفة التي تُعرف اآلن ليس فقط على أحيووتيعقوب و تلميذه والدا ابتكر زرع•
اإلثيوبي ولكن أيًضا باعتبارها التنوير األفريقي

دي جيستوو روسينومرتبط بالغرب مع اإليطاليين كارلو كونتي هاتيتاانتشرت االتهامات بأن •
أوربينو

فنّد هذا سامرزلكن كلود •



االثيوبيةالفلسفة 

.إلخ..عماريةاالستبعدماواإلفريقيةالوحدةوالزنوجةوأوجامامثلوغيرهاأوبونتومثلفلسفاتانبثقتإفريقيامن•

التنوع."اأن"فيّ أنتوهنآكفيك"أنا"هناك.عديدالواحدوواحدالعديد..موجودألنكموجودأنا:أيًضااألوبونتوتروج•
وإخالصوصدقعبتواضنتعلمدعنا..ووحدتناتشابهنايسلبناأنينبغيالو..مكسبايكونأنيمكنبل،سلبيًاليس

.الذاتيةمصالحناعنبعيداوالعاليةبأخالقناالواحدة،بإنسانيتنااالحتفالأجلمنالتنوعلنقّدرونزاهة

والطائفةدينوالواللغةاللونمثلاختالفاتأي.الضيقةالذاتيةالمصلحةوراءوليسالعاطفيالذكاءوراءنسعىأنيجب•
أنيمكننا..بشريالتشابهناإنكاربعدماالختالفنقدركيفعرفناإذا..إنسانيتنامنتقللأوإنسانيتناتغيرالوالعرق

يديرهالذيالحاليميالعالالرأسماليالعالمفيالعيشوعدموالمشاركةالرعايةبقيمومتحضًراومسالًماإنسانيًاعالًمانخلق
.شيءأيتقديروعدمشيءكلتسعير

أوبنيًاكونيأنيمكناإلنسان..حصانًاأوكلبًايزالوال،أبيضأوأسودحيوانأيأوالحصانأوالكلبيكونأنيمكن•
بناءالجريمةاخلقوالذينأولئك...الشخصيةأوالبشريالجينيغيرأنيمكنالاللون..بشرايزالوال،أبيضأوأسود
بشريةلعائلةحالسماعليهمو..ارتكبوهالذيالمأساويالخطأمنيتعلمواأنيجبكبضائعالبشروبيعلشراءاللونعلى

األبديالزمننهرفياستمرارهعلىللحفاظبسالمعالمناباحتاللواحدة



االثيوبيةالفلسفة 

خاصيةالبهذهتتمتعإثيوبياأناليوماإلثيوبيونيعرفمدىأيإلىاآلننسأل•
ملهيتسنىلمالذينأولئكهل.الكوكبهذافيلهاالممنوحةالخاصةالروحية

وجهعلىارقةاألفلتحريرروحانيكينبوعبإثيوبيااالستثنائياالعترافهذامعرفة
ونمنفتحوواآلنجاهزون،عامبشكلالعالمفيالمضطهدينوجميعالخصوص

ذلكوةاألفريقيللوحدةالقويالحافزهذاتطبيقفيخاصةوتعلمفيراغبون
روحيةةقيمإضافةخاللمنإثيوبياتواجههاالتيالحاليةالمشاكلجميعحلبهدف
المساواةوعدمالفقرمثلتنتهيالالتيالماديةالصعوباتجميعمعللتعاملوقوة

قيمووالخدماتوالمؤسساتواألنظمةوالحكمالقيادةفيوالفشلوالفسادوالبطالة
.بعدهماواألمامإلىومستقلةواثقةرحلةفيإثيوبيالتحريكوالمشاركةالرعاية



االثيوبيةالفلسفة 

يعترفونعًاجميأنهممنللتأكداإلثيوبيينجميعلتوحيدروحيمنبعهياالثيوبية•
كنًزاتبارهاباععالميبتقديرتحظىاليوملديهمالتيإثيوبياأنويوحدونويقدرون

إلىيرقىالماليوإثيوبياإيذاءإن.عصيبةبأوقاتمرتالتيجمعاءللبشريةعظيًما
..للعالمإثيوبياأعطتهالذيالروحياإلرثهذاتقويضسوىشيءأي

فييدالعبوجدعندماعشر،السادسالقرنإلىلإلثيوبيةالمبكرةالعالماتتعود•
نإ.النيلمنطقةفيإثيوبياإمبراطوريةفيبوطنالوعدفيالعزاءأمريكا

(مرةعينأربمنأكثرتُذكر"إثيوبيا)"المقدسالكتابفيإثيوبياإلىاإلشارات
والسياسيالروحيالنهوضأجلمناستخدامهايمكنهمبأيديولوجيةزودتهم
الدينياريخالتفيواسعنطاقعلىالمقتبسةاآلياتأكثر"بعيدحدإلى.والثقافي
وستمد،مصرمناألمراءسيخرج":68:31المزمورهيــ"األمريكياألفريقي

."هللاإلىيديهاإثيوبيا



االثيوبيةالفلسفة 

لعزلةنهايةـاألسودالعرقعلى"اللعنة"نهايةإلىتشيرأنهاعلىاآليةفُسرت•
بينترًكامشما،حدإلىكانالذيوأوروبيًااعتقاًداهذاكان.هللاعنكبشراألفارقة
للمسيحياأفريقلكسبوسيلة"باعتبارهااالثيوبيةالحركةنشأتوهكذا.األفارقة

"يةاإلنسانأجلمناألفريقيين"و"لألفارقةأفريقيا"لحركةوكرائد،"وهللا
فريقيةاألالوحدةلتطويرالالحقةاألفريقيةوالفلسفات"هللاأجلمناإلنسانية"و

ءالعلماأسماهماظهورإلىاآليةهذهأدت.اإلمبرياليةاالستعماريةالقوةلمواجهة
واسعمصدًرابعدفيماأصبحوالذي"المقدسالكتابفيمتجذًراإفريقيًاتأوياًل "

هيمنةالضدالكفاحمواصلةعلىاألفارقةلتحفيزوالشرعيةلإللهاماالستخدام
السياسيالصعيدعلىالنبويةاآليةهذهتحقيقبدايةالبعضرأىو.االستعمارية



االثيوبيةالفلسفة 

:أُعلنهايتي،في1800ـ1792فيالناجحالعبيدتمردبعد،المثالسبيلعلى•
تاريخال)"والمساواةالحريةإلىالعبوديةغرقمنيدها،مدفيإثيوبياتبدأهكذا"

.(مؤرخغيرالمرهب،

علىفعلدرالبدايةفياإلثيوبيةالحركةكانت،إفريقياوجنوبأمريكامنكلفي•
سوىببلسالالسودالدينلرجالالصريحوالتهميشالكنسيةاإلدارةفيالتمييز

ترسيمبعدميضاءالبالتبشيريةالكنائسقبلمنمكتوبغيرقانونًاكان.بشرتهملون
نوبوجأمريكامثلبعيدةأماكنفيالتمييزهذاحدوثحقيقةإن.سوددينرجال
منثرأكمنهجيةممارسةكانأنهعلىدليلالزمنمنطويلةفترةمدىعلىإفريقيا
.المتفرقةالعنصريةأعراضأحدكونه



مصادر لتعلم ما يجب أن يعرفه كل الشباب

• Ethiopian Philosophy, vol. I: The Book of the Wise Philosophers, 
Commercial Printing Press, 1974.

• Ethiopian Philosophy, vol. II: The Treatise of Zara Yaecob and Walda
Hewat: Text and Authorship, Commercial Printing Press, 1976.

• Ethiopian Philosophy, vol. III: The Treatise of Zara Yaecob and Walda
Hewat: An Analysis, Commercial Printing Press, 1978.

• Ethiopian Philosophy, vol. IV: The Life and Maxims of Skandes, 
Commercial Printing Press, 1974.

• Ethiopian Philosophy, vol. V: The Fisalgwos, Commercial Printing 
Press, 1976.

• Classical Ethiopian Philosophy, Commercial Printing Press, 1985.



• The Source of African Philosophy: The Ethiopian Philosophy of Man, Steiner 
Verlag Wiesbaden, 1986.

• The Significance of Zera Yacob's Philosophy", Ultimate Reality and 
Meaning, 22(3):172–88, 1999.

• "The Significance of Ethiopian Philosophy for the Problematics of an African 
Philosophy", in Perspectives in African philosophy, Addis Ababa University, 
2002.

• "The Light and the Shadow: Zera Yacob and Walda Heywat: Two Ethiopian 
Philosophers of the Seventeenth Century", in Wiredu and Abraham, eds., A 
Companion to African Philosophy, 2004.

• Teodros Kiros, "Doing African Philosophy: Claude Sumner's Work on 
Ethiopian Philosophy", New Political Science 16.1 (1995), p. 95

مصادر لتعلم ما يجب أن يعرفه كل الشباب



االثيوبيةالفلسفة 

مبراطوريةاإلعلىالحاسماألفريقياالنتصارخاللمنأيًضااالثيوبيةتعزيزتم•
نشأ1896لعامإثيوبيابيانأنحقيقةإن.بحقجوناسريموندقالكماالعالمية،

نميتجزأالجزًءاأيًضاالعظيماالنتصارهذايجعلعدوةمعركةفترةخالل
إلثيوبياناالبيانانعدوة،انتصاراالثيوبية،الحركةهناككانت.االثيوبيةالحركة

االثيوبيةلسفةالفمعاآلنعنهاالتعبيريمكنناالتيإثيوبيافلسفة،(1896و1829)
المنطقبيقبتطهللاعلىواإلنسانيةاإلنسانيةأجلمنواألفارقةلألفارقةألفريقيا

.يعقوبزرعيستخدمهالذي



الفلسفات الثالث

Vasudhaiva: العالم كعائلة بشرية واحدة• Kubumbakam

أنا موجود ألنك موجود.. أوبونتو•

أفريقيا لألفارقة ، واألفارقة لإلنسانية واإلنسانية هلل.. االثيوبية •

معًا يمكنهم إحداث فرق كبير في جعل هذا العالم مكانًا أفضل للبشر•

Vasudhaivaوأوبونتوإزالة تسعير كل شيء واستخدام االثيوبية، • Kubumbakam : خيال
!!طويل المركز لتقدير اإلنسان والطبيعة قبل كل شيء 



االثيوبية و العلم

الفلكعلماءلقبمنباألدلةاالعترافتم.العلميةاالكتشافاتمنالعديدمصدرأيًضاهماألفارقة•

تقديممت،الكبرىاالختراعاتمنالعديدفيأنهعلىالغربيةاألبحاثجامعاتمنوالمهندسين

أقر؛تنزانيافيعام2000قبلالكربونيالفوالذتصنيعتم.األفارقةقبلمنموثقةمساهمات
واألنظمة،واللغةالفلكيالمالحظاتدوغونفيماليفيكورنيلجامعةمنسيغالكارل

لداخليةاالمياهمجاريفيوالمالحةالماشية،وتربيةوالزراعة،المعمارية،والهندسةالرياضية،

فارقةاألكانالحقولهذهجميعفيــالكتابةوأنظمةواالتصاالت،والطبالمفتوحة،والبحار
!مخترعين



الرياضيات و علم الفلك-االثيوبية

الثنائيقالمنطاستخدموااألفارقةأنتوضحإثيوبيامنقديمةرياضياتهناككانت•
لمعتمدةااألخرىواألنظمةالحالياإلنترنتمتصفحيشبهالذيالرياضيللحساب

.الكمبيوترعلى

•https://www.youtube.com/watch?v=OOKp9_sSkZg 

 :أبو شاكر ــ الكتاب الروحي من الكنيسة األثيوبية األرثوذكسية•

كواكب9يتنبأ بأكثر من •

لديه أيًضا رياضيات كسورية•

لألسف ال يمكننا الوصول إلى هذا الكتاب الروحي•

لتعزيز العلمنحن بحاجة إلى استكشافه ومعرفة كيف استخدم اإلثيوبيون المتعلمون والروحيون الوحي•

https://www.youtube.com/watch?v=OOKp9_sSkZg


االثيوبية و الجامعات

كانت أول جامعة في العالم أفريقية•

إنيقال،يةالقياسلألرقامجينيسموسوعةفيولكنالعالمفيجامعةأولهيستيفانوسحاييك•

.الميالدبعد859عامبالمغربفاسفيأفريقيةامرأةأسستهاجامعةأولهيالقرويينجامعة

التيوم969عامبنيتالتيمصرفياإلفريقيةاألزهرجامعةهيالعالمفيالثانيةوالجامعة•

منعاًما229بعدم،1088عامبولونياجامعةبدأت،أوروبافياليومحتىموجودةتزالال
.فاسجامعة

•(http://newafricanmagazine.com/need-africa-centred-innovations-
systems-prof-mammo-muchie



»أرمن«االثيوبية نحو

ريقيا المبتكرة إف/ األفريقية اإليجابية حول إفريقيا إلنشاء إثيوبيا / إحياء البيانات اإلثيوبية •
والخضراء والمزدهرة والمتطورة والمتجددة

ا به في إفريقي/ األفارقة ال يعرفون ما ساهمت إثيوبيا / يجب إحياء ما ال يزال اإلثيوبيون •
الحضارة وإدراجه في نظام التعليم

(أ)اإلفريقية / المساهمات األثيوبية علىالتنقيب•

(ر)روحي •

(م)المعرفة •

(ن)النضال •

 أرمنمعا تراث



االثيوبية قادرة على المواجهة

(وولبرتلويس )جميع العلوم غير الغربية تُعتبر من عصر ما قبل العلم الحديث •

»الطبيعة غير الطبيعية للعلم «ال يمكن أن يكونوا مختلفين كما يدعي في كتابه•

المذهب العرقي المعرفييؤيد•

يُنظر إلى اليونانية على أنها مهد العلوم الغربية•

أطروحة أن العلوم الغربية تنبع باألساس من الحضارة اليونانيةالمركزية األوروبية تؤيد•



االثيوبيةتحديات

اعتبار جميع الثقافات غير األوروبية بدائية•

عليهم االلتزام بحكم العالم" البيض"•

"األبيض"عبء الرجل •

يجب أن يوفر الغرب التنمية الثقافية لآلخرين القادمين من غير الغرب•

ى تبني يجب على الغرب مساعدة اآلخرين ليصبحوا غربيين من خالل تشجيعهم أو إجبارهم عل•
األساليب الغربية

!التحضر هو أن تكون أو أن تصبح غربيًا أو أوروبيًا•

هيمنة المركزية األوروبية•

.عدم االعتراف بالعلوم غير الغربية من قبل الغربيين وغير الغربيين•



V. የኢትዮጵያኒዝም ፍልስፍና ጥቅም ለአሁኗ ኢትዮጵያ
(من فلسفة االثيوبية إلثيوبيا اآلن)

• من إثيوبيا تنبعث االثيوبية

• ኢትዮጵያኒዝም ምንድን ነዉ? ( االثيوبيةماهي )

• ማን ፈጠረዉ? (من بعثها ؟)

• እስከ አሁን እነማንን ጠቅሟል? (من استفاد منها حتى يومنا هذا؟)

• ምን ያህል ኢትዮጵያዉያን ስለ ኢትዮጵያኒዝም እናዉቃለን? (ما مدى معرفة اإلثيوبيين باإلثيوبية؟)

• አሁንስ ኢትዮጵያኒዝምን ለማወቅ እንፈልጋለን? (هل نحب أن نعرف اإلثيوبية اآلن؟)

• ከለለን ፍላጎቱ ለመፍጠር እንችላለን (ذا لم يكن كذلك ، فهل يمكننا إيجاد طرق لمعرفة اإلثيوبية؟)



የኢትዮጵያኒዝም ፍልስፍና ጥቅም ለአሁኗ ኢትዮጵያ: 
መግቢያ (من فلسفة االثيوبية إلثيوبيا اآلن)

• የኢትዮጵያኒዝም ፈሳልፎች እነማን ናቸዉ?(من هم فالسفة االثيوبية؟)

• ኢትዮጵያኒዝም በዓለም መድረክ ያመጣቸዉ ለዉጦች?( ما التغيير الذي أحدثته االثيوبية

(في العالم؟

• ኢትዮጵያ እና ኢትዮጵያኒዝም(إثيوبيا واالثيوبية؟)

• የኢትዮጵያኒዝም ፍልስፍና ለአዲስ ባህርያዊ ለዉጥ( كيف تستخدم فلسفة االثيوبية إلحداث

(تغيير في الشخصية؟



የኢትዮጵያ ቤተክርስቲያን በኬፕ ታዉን( كنيسة إثيوبية في
(جنوب إفريقيا



االثيوبية في مناطق مختلفة من العالم

في جنوب إفريقيا

كنائستشكيلفيإفريقياجنوبفياإلرسالياتعمالبدأعندماعشرالتاسعالقرنثمانينياتفيالحركةبدأت•
السابقويسليانوزيركان.(1889)إفريقياوكنيسة(1884)القبليةتيمبوكنيسةمثل،بالكاملمستقلةأفريقية

األسباببينومن.(1892)اإلثيوبيةالكنيسةأسسعندماالمصطلحاستخدممنأول،موكونمانجينا،
اإلرساليةكنائسللالهرميالتسلسلفيالتقدممنُحرمواالذيناألفارقةبهشعرالذياإلحباطللحركةالرئيسية

."العرقيواالستياء

تمارسالوقتذلكفيكانتألنها"اإلثيوبيةللحركةالكالسيكيةالفترة"اسم1928ــ1872الفترةعلىيُطلق•
"واألفريقيةواألمريكيةاألوروبيةالصحافةفيواسعنطاقعلىولوحظتلهاسياسيتأثيرأكبر

(Shepperson, G., Ethiopianism past and Present in C. Baeta(ed.) Christianity in Tropicall Africa, Oxford
University Press,1968.p.250

الوطنيمرالمؤتإنشاءفيوساعدوارعاتهاانضمحتىمشتركوسياسيدينيدورلعبفيالكنائساستمرت•
.1912عامفياألفريقي



االثيوبية في مناطق مختلفة من العالم
في  أفريقيا الجنوبية

تايلنحمياكان.قلةمستأفريقيةكنائسإنشاءخاللمنالبيضالمبشرينقيودمنأنفسهملتحريراألفارقةالدينرجالسعى•

الحركةهذهوتُوجت"...الحركةهذهعناالنفصاليينأشهرمن1884عامفيتراسكيفيتمبوكنيسةأسسالذي

.(مانديالنيلسون)".عشرالتاسعالقرنتسعينياتفياإلثيوبيةللحركةمنظمتنابتشكيلالسياسية

السابقةالبريطانيةالمستعمراتفي

اتالمستعمرمنلألفارقةالمشتركةوالدينيةالسياسيةالتجاربمننشأ)أطلسيــأفرودينيــأدبي(تقليدهياالثيوبية•

الكالسيكيبالعصرإفريقياتاريخيًااالثيوبيةربطت.عشرالتاسعالقرنوأوائلعشرالثامنالقرنأواخرخاللالبريطانية

القرنمنتصففياألوروبيينالمستعمرينوصولقبلتاريخلهايكنلمالقارةبأنآنذاكالسائدةالفكرةمتحديةالقديم،

أنادعواوالعالمفيالمستمرةالحضاراتأقدممنواحدةكانتاألفريقيةاألمةبأناالثيوبيةأنصارجادل.عشرالتاسع

بحلول.وبياإثيفيتطورتاألخرىالعبادةوأشكالالرسميةوالتجمعاتالمنظمةالدينيةللمهرجاناتاألولىاألمثلةبعض

منالعديدنقهااعتاألفريقية،للسيطرةالخاضعةالقليلةالقوميةالدولمنواحدةإثيوبياكانتعندماعشرالتاسعالقرن

"الذاتيالحكمعلىالسودقدرةعلىكدليلأفريقيأصلمناألشخاص



االثيوبية في مناطق مختلفة من العالم

في  الواليات المتحدة األمريكية

واألغانيعبيد،الدعاةونصائحالعبيد،رواياتفيالمتحدةالوالياتفي"اإلثيوبي"التقليدذُكر•

في.الحضريةةللنخبالسياسيةواألفكارالخطبعنفضالً الجنوبية،السودلثقافةوالفولكلور

دعتالتيريقيةاألفوالقوميةالسوداءالقوميةاألبعاداالثيوبيةاحتضنتماغالبًا،األخيرةالحالة

استخدم.ةالمجازيأوالمادية"إفريقياإلىالعودة"حركةخاللمناألفريقيةبالقارةاالرتباطإلى

مصر،نماألمراءسيأتي":ملهمكتابيمقطعإلىإشارةفي"اإلثيوبية"مصطلحالسودالكتاب
.(68:31المزامير،)"قريبًاهللاإلىيديهاإثيوبياوستمد

ً "ستشهدأفريقيابأننبوءةبمثابةاآليةهذهالبعضاعتبر• وصناعيةةسياسينهضة"قريبا

فريقيأأصلمنالناسأنيعنيأنهعلىالمقدسالكتابآخرونفسر.دراماتيكيةواقتصادية
."مايوًماالعالمسيحكمون



االثيوبية في مناطق مختلفة من العالم

في أماكن أخرى من أفريقيا

منالقارةبرعجديدةمستقلةأفريقيةمسيحيةكنائسنشأتعشرالتاسعالقرنتسعينياتفي•
.ليبيريافيإفريقياشرقإلىالغرب

المتحدةاألنجليكانيةوالكنيسة1888عامفياألمالمعمدانيةالكنيسةتأسيستمنيجيريا،في•

.1917عامفيالمتحدةاألفريقيةالميثوديةوالكنيسة،1891عامفياألصليينللسكان

التييرونية،الكاماألمالمعمدانيةالكنيسةاالثيوبيةالحركةمنالمستمدةاألخرىالكنائسوشملت
.1898عامغانافيتأسستالتياألمالمعمدانيةالكنيسةو،1887عامتأسست



من اعتنق االثيوبية؟

كثيرفيالحادماختالفهمنالرغمعلىوالعشرينعشرالتاسعالقرنينفياألفريقيةالوحدةأتباع•
.االثيوبيةلمفهومالمحددالمعنىفياألحيانمن

روميلكألكسندرالقس،هوليتيجيمس،غارنتهايالندهنري،ديالنيآرمارتن:بينهممن•

وإدوارديغارفوماركوسدنبارلورانسوبولدوبوا.بيإيدبليو،واتكينزإلينفرانسيس،
غانامنهايفوردكاسليإيوجيهليبيريامنباليدندبليو



االثيوبية في مرحلة مناهضة االستعمار

الميثودياألسقف)السياسيلالستقاللاألساسويضعيسبقأنهعلىالدينياالستقاللإلىيُنظر•

(ةاألمريكيالمتحدةالوالياتمنإفريقياجنوبزارالذيتورنرماكنيلهنرياألفريقي

الستعمارلالمناهضيناألفارقةالنشطاءبيناإلثيوبيةظهرتالعشرين،القرنأوائلوبحلول•

والعلمانيةحيةالمسيالقوميةالتقاليدبينالجمعخاللمناالستعماريالحكملتحديخفيةكطريقة
.أوروبيةوصايةدونالمنظماتبناءعلىاألفريقيةالقدرةلفكرةللترويج



…هاميقال إن اإلثيوبية استمرت في لعب دور

، ضد الفصل العنصري المتزايد، شارك 1906عام بامباتاثورة : 1906في تمرد الزولو عام •
فيها قادة الحركة اإلثيوبية

ة الصناعيبروفيدنس، مؤسس بعثة تشيلمبويبقيادة جون 1915عام نياساالندفي نهضة •
.المستقلة

ظهرت . ييبدو أن اإلثيوبية استمرت في االنتشار في السنوات األخيرة من الحكم االستعمار•
.سابقةأنجليكانيةمن طائفة 1957كنيسة المسيح الكينية في إفريقيا عام 

ستقالل الدول لقد كانت اإلثيوبية جزًءا ال يتجزأ من نشأة حملة أوسع بكثير أدت في النهاية إلى ا•
!!!أفريقيا لألفارقة : األفريقية من خالل الترويج لشعار



…إثيوبيا غير مقيدة

التياإلنجليزيةالرواياتأولىمنواحدةهايفوردلكاسلي»ميقدةغيرإثيوبيا«روايةتعتبر•

اإلفريقيةللوحدةداعيةقصةأقدمباعتبارهبهاالستشهادتموقد.أفريقيكتبها

والتاريخةالمعاصراألفريقيةاألحداثإلىاإلشارةمعالفلسفيةالمناقشاتعلىالروايةتعتمد•
القديماألفريقي

Ethiopia).التحررأجلمنوالنضالاألفريقيةالهويةالستكشافإطاًراويوفر• Unbound:
Studies in Race Emancipation (1911. Reprinted London: Frank Cass, 1969)



الخصائص الرئيسية: االثيوبية

بشير الوحدة اإلفريقية•

دينية في األصل ولكن سياسية في النتيجة•

دمجت سياسة استقالل الكنيسة مع مقاومة الحكم االستعماري•

يقيقدمت األفكار التأسيسية لحركات مثل حزب المؤتمر الوطني األفر•

عمارياستمر االستدالل بها حتى الستينيات من لحظة االستقالل االست•



االثيوبيةخصائص

الكرامة والكبرياء وتقدير الذات•

االعتماد على الذات واالستقالل والحرية•

المقاومة والنضال والتحرير ضد الظلم•

أفريقيا لألفارقة•

تأتي اإلفريقية أوالً ، ال العرق وال القبيلة وال المنطقة وال الدين وال اللغة•

ليهاعاحتجهللاعنأخرىادعاءاتأيأوأبيضهللاأنادعاءبمعارضةبالروحانيةاألفريقيالتحررخيالربط•
!أجلهامنوماتوابشدةاإلثيوبيون

ارقةاألفبيناالختالفيضخمونالذيناألنثروبولوجياوعلماءاألفارقةمرتبةمنتقللالتيالمسيحيةالبعثاتمواجهة•



أهمية االثيوبية اليوم

هوية مشروع إفريقيا لألفارقة تنتظر أن تتحقق1.

ال تزال اإلثيوبية مهمة للمساعدة في تحقيق هذا الهدف2.

رؤية ننظر إلى الوراء إلى اإلثيوبية من أجل المضي قدًما في مشروع ورسالة و3.
وهدف أفريقيا لألفارقة 

خرجت إفريقيا رسمياً من االستعمار والميز العنصري4.

لكنها ما زالت لم تحقق بالكامل حالة ما بعد االستعمار5.



أهمية االثيوبية اليوم

ال تزال قوتها الكاملة بحاجة إلى أن تتحقق بالكامل6.

ال تزال معرضة  لالختراق مجددا7.

ن تحتاج إلى مواجهة ذلك حيث سعى الرعاة المسيحيون األوائل إلى التحرر م8.
قمع الالهوت العنصري

الغربية/ ترفض االمتياز المعرفي لصالح الهيمنة األوروبية 9.

تروج للفضيلة المعرفية والعدالة10.



أثيوبيا أصبحت مميزة أكثر بفضل انتصار عدوة

، اكتسبت إثيوبيا 1896بعد االنتصار على إيطاليا في عدوة عام "•
وحيدة أهمية خاصة في نظر األفارقة باعتبارها الدولة األفريقية ال

".الناجية

S.K.B. Asante, in his study of Ethiopianism in West Africa



..االثيوبية لجميع المظلومين

تكانأنهاإالدينية،كحركةنشأتاإلثيوبيةالحركةأنمنالرغمعلى•
قيأفريأصلمنالمتحدرةالشعوببتحريرالمطالبةتأسيسفيمهمة
افةوالثقوالحضارةالتاريخأناإلثيوبيةأكدت.إفريقياوخارجداخل

.األوروبيةللثقافةومنبعفخرمصدرهياألفريقية

األوسعنىالمعحول"اإلثيوبيةالكنيسةشكلواالذينأولئكمعمناقشةبعد•
ً يشيرطلحالمصللنبوءات،وفقًاأنهعلىالجميعاتفقإثيوبيا،لتسمية حرفيا

Glenda)".األوروبيينغيراألشخاصجميعإلى Kruss, Thesis, 1985)



…االثيوبية للثقافة والحضارة األفريقية

.وآفاقهااألفريقيةالثقافةبتاريخوعيًااإلثيوبيةتضمنت•

الملوكعلىالتركيزمعفخرمصدراألفريقيةوالثقافةالتاريخأصبح•

قافةالثبأنالسائداالعتقادوعلىالمجيدةاألفريقيةواإلمبراطوريات

(كروسغليندا)األوروبيةالثقافةمنبعكانتاألفريقيةوالحضارة

طرديفلصعودهامثاليةفرصةاإلثيوبيةللقيادةالسياسيالطموحرأى•
(كروسغليندا)."األفريقيةالقارةمنالعبوديةوإزالةاألوروبيين



…بيانان اثنان

1829البيان اإلثيوبي لسنة 

.العالميةالحريةمقياسفياألسودالرجلحقوقعنللدفاع،العبيدواعظ،يونغألكسندرروبرتكتبه•

إالنيتمتعوالإنهملألثيوبيينيقول.إثيوبيأنهعلىاألفريقي)الدياسبورا(الشتاتيعّرفيونغ.والبيضالسودمنكليخاطبيونغ•

.مستعبدبعضهمألنالميالدحقوقمنبالبعض

دوًرابشرتهونليلعبكيفيونغيتساءل.لهاتعرضواالتيالمعاملةسوءمدىيدركواأنأملعلىالعبيدوجميعاإلثيوبيينيخاطب•

وللجميعأعطاهامنهوهللألنللجميعالحريةيطلب.هللاهبةلتلقيأهليةأكثرالبيضاءالبشرةتعتبرلماذا.هللالعطيةمؤهالً جعلهفي
.فانونبشرليس

االجتماعية،ومكانتهمالمميتةثرواتهمعنالنظربغضأنهويخبرهمحقوقهم،منالعبيدبحرمانيتهمهمالبيض،الرجاليخاطبعندما•

جميعبينعالقةهناكإنويقول،إفريقيامنينحدربأنهنفسهيعّرف.األخرىالحياةفيأفعالهمثمنسيدفعونوهللا،أعينتحتفهم

مصرمنيخرجوناألمراءإنيقولالذي68:31مزموربسببالتراثنفسلديهمالسودواألطفالوالرجالالنساءإنيقول.السود
.قريبًاهللاإلىيديهاإثيوبياتمدوسوف



…بيانان اثنان
1896البيان اإلثيوبي لسنة 

فت• عدوةانتصارمنأشهر5بعد،1896سبتمبرفيصدربيانمنديانةأنهاعلىاإلثيوبيةُوصِّ
.الحاسم

وعلىسميارللعملالمسيحيسوعباسمالطوائفومختلفاألفريقيالعرقمنالمسيحيينلتوحيديسعى•
أفريقيةمسيحيةأّمةاألفريقيةالشعوبفيهتصبحالذياليومأجلمنالصالة

بالحقوقليفةوالحاألفريقيةالشعوببينالمتساويباالعترافوالقانونيةالمسيحيةبالطرق..للمطالبة•
لألوروبيينالممنوحةواالمتيازات

أنيرغبوننالذيالمسيحيينحثووأمريكاأوروباشعوبقبلمنباألفارقةلحقالتيالعذاب..لتسجيل•
.هللاأمامالحسابيوماألفارقةدماءمنحلفييكونوا

ــالموحدةجهودالوالصالةعبرــالتعجيلوالبحثوانتظاموبثبات"لألفارقةإفريقيا"سياسةلمتابعة•
.يرتئيهاالتيبالطريقةوالوقتوفيهللابقوةاألفريقيةالمسيحيةاألمةبتشكيل

والحضارةالمسيحيةــالغربيةوالثقافيةالدينيةالتقاليدتبنواأنبعدحتىمساواتهمعدمظلفياإلثيوبيون،•
معتساوينميكونواأنيمكناألفارقةأنويؤكدونالمستويات،جميععلىاستبعادهمعلىيحتجونكانواــ

.األوروبيين



االثيوبية وراء حركة التحرير االفريقية األولى

مناالجتماعيرهاواستقرااالقتصاديةورفاهيتهااألفريقيةالسياسيةالقوةتآكلعلىاألفريقيةالقيادةردت•

حصريًالألفارقةمستقلةهيئاتإنشاءخالل

أحدحأصبثمومن.إفريقياعلىالتنافسخاللاألفريقيةالمقاومةتاريخقدم1896سنةعدوةانتصار•

األفريقيةوالنهضةاألفريقيةالوحدةنحولإلثيوبيينالمحوريةاإلنجازات

السابقئيسالربهااعترفوإثيوبيةبروحانيةاألفريقي،الوطنيالمؤتمراألولى،التحريرحركةتشكلت•

جذبت.يةوالحرالذاتعلىواالعتمادالذاتتقديرهياإلثيوبيةللحركةاألساسيةالمبادئكانت":مانديال

السياسيةلحركةاتلكوتُّوجت.المتناميةالسياسيةالحركةإلىالمغناطيس،مثلاإلثيوبية،دعاةالمبادئهذه

بمعنىاألفريقي،الوطنيالمؤتمرحزبفإنوبهذا.1912عامفياألفريقيالوطنيالمؤتمرحزببتشكيل

،مانديالنيلسون)رعشالتاسعالقرنتسعينياتفياإلثيوبيةالحركةإلىمنظمتناتشكيلبذوريتعقبنحن،

(إفريقيابجنوباإلثيوبيةالكنيسة.األحرارإلىخطاب



الجمع بين الفضاء الكنسي للتحرير

لمناهضينااألفارقةالنشطاءبيناإلثيوبيةظهرت،العشرينالقرنأوائلبحلول•
التقاليدبينالجمعخاللمناالستعماريالحكملتحديخفيةكطريقةلالستعمار

المنظماتناءبعلىاألفريقيةالقدرةلفكرةللترويجوالعلمانيةالمسيحيةالقومية
.أوروبيةوصايةدون

فياإفريقيجنوبإلىذهبواالذيناألمريكيوناألفارقةالكنيسةرجالوصل•
ينشئونفارقةاألالمسيحيينبعضفيهكانوقتفيعشرالتاسعالقرنتسعينيات

."ةاإلثيوبي"تسمىكانتالمستقلةالكنسيةالحركةهذه.بهمخاصةكنائس

لتحسيناألسودالرجلجهودمجموعلوصفعاًمامصطلًحااإلثيوبيةأصبحت•
.المجتمعفيوالسياسيوالتعليميالدينيوضعه



إثيوبيا مزود القوة الروحية

لروحياالعامالصالحتوفيرخاللمناألفريقيةالوحدةأساساإلثيوبيةقدمت•

العالمفيلالستعمارالمناهضةللحركة

ياإلمبراطورالمشروعضدالروحيالعامالصالحتوفرهذايومناحتىتزالال•

هذا؟تصدقهل:البدايةفيموضحهوكمايستمرالذياالستعماري

للنهضةأيًضاالروحيالعامالصالحلتوفيراإلثيوبيةالحركةإحياءيمكنوبالتالي•

األفريقية

والنهضةالوحدةإلىالتفككمنالمرورهواليومالحقيقيالتحدي•



هايتي وإثيوبيا: مثال من الواقع 

عام على استقالل هايتي في أديس أبابا،100، تم االحتفال بمرور 1904في عام •
إثيوبيا

تطّوع حارس مشرف من اإلثيوبيين•

أطلقوا عدة رشقات نارية•

!!!تحيا إثيوبيا األمريكية ! عاشت هايتي: شعارهم•

لالحتفالمينليكسيلفان على إذن من اإلمبراطور بينيتوحصل •

1900مثّل سيلفان إثيوبيا وهايتي في مؤتمر الوحدة اإلفريقية لعام•



إثيوبياجنوب إفريقيا و: مثال من الواقع 

التأسيسيةأيديولوجيتهاإلثيوبيةاألفريقيالوطنيالمؤتمرحزبجعل•

باإلثيوبيةالعنصريالالهوتعلىالكنائساحتجت•

األفريقيالوطنيالمؤتمرلحزباألولوالزعيماألولالقسدوبي،النغاالبيليليجون•

بهمالخاصةرالتحريلحركةاإلثيوبياألصليتذكرونمبيكيوثابوماديبامثلاليومقادةحتى•

أنبعدالعظيماألفريقيعدوةانتصارمنعاًما120عنرائعةمحاضرةمبيكيثابوألقى•
.عدوةالنتصارالعالميةالصحافةتغطيةكيفيةحولممتاًزابحثًاأجرى

!أوروبااستعمرتإفريقياأن"عدوةنصر"  مععلنااألوروبيوناّدعىو•



انتصار عدوة من أجل أفريقيا:  مثال من الواقع 

(مبيكيثابو)نصر عدوة جعل إفريقيا منتصرة ال ضحية •

نصر عدوة غير العالقة بين إثيوبيا وأوروبا•

زارالذيسيلفانبينيتوالهايتيمثلاالفريقيةللوحدةمؤيدينالمثقفينزيارة،1906ــ1896•

مرات4إثيوبيا

لوضعينمرتإثيوبيابزيارةأمريكية،كوبيةأصولمنالمتحدرإليسوليامقامــ1904ــ1903•

األمريكييناألفارقةتوطينوإعادةاإلثيوبيةاالقتصاديةللتنميةخطط

األسودالوطنينشيدهفيعدوةمقاومةروحدمجخاللمنإثيوبيا»غارفيماركوس«خلّد•



نصر عدوة يعيش

جميعتوحيدلاإلفريقيةللوحدةاألساسأرستلإلثيوبيةالروحيةالقيمألننظًرا•

عليهاأسستتالتيالقيمنفسفإنالعنصري،والفصلاالستعمارلمحاربةاألفارقة

لتحقيقاأيضً ضرورية(ذلكإلىوماالذاتقيمة)األفريقيةالوحدةمثلاإلثيوبية

وقويقلمستكقائدالظهورمنإفريقياتمكينخاللمناليوماألفريقيةالنهضة

اديالحالقرنفيالسابقةاالستعماريةللقوىأتباعمجردمنبدالً وفخور

قساماالنإلزالةعدوةنصرمنتعلموايستمر؛عدوةنصردعواأقول.والعشرين

.الوحدةمنكاملةفوائدوتحقيق

ألفريقياةروحيكفلسفةاألمامإلىاإلثيوبيةدفعفيعدوةنصريستمرأنيجب•

.العالمفيالمضطهدةالشعوبوجميع



:الفلسفة االثيوبية تجمع بين 

أصل البشرية: حكم الحفريات•

جميع العلوم والرياضيات والفلك والجامعة األولى: التراث المعرفي•

، ماعتأوبونتوروحي، إنساني  جماعي، : التراث الفلسفي•

!أثيوبيا تمد يديها إلى هللا: الميراث الروحي•

نصر حاسم ضد التدافع األوروبي على أفريقيا: تراث النضال•

!رذيلة جديد متمركز حول اللوغاريتم يزيل العنف الوجودي والمعرفي والاكسيولوجيوخيال •



الدروس التي يجب تعلمها

انتصار عدوة على امبراطورية:  تراث النضال•

إثيوبيا المستقلة هي المزود للصالح العام الروحي•

وعلى الصعيد اإلثيوبية هي التعبير الحقيقي عن توفير الكرامة واالعتزاز لألفارقة المضطهدين•

العالمي لإلنسانية

ظلت إثيوبيا المثال المفضل أبدا•

»أرمن «األثيوبية تتحدى من خالل علم مركزية أوروبا•

ي مصيرهاستستمر إثيوبيا في تقديم مثال على عدم الفشل في المقاومة كلما واجه عدوان أجنب•

وجود إثيوبيا أمر حاسم بالنسبة للوحدة الحالية وهوية النهضة•



الدروس التي يجب تعلمها

امتياز االرتباط بإثيوبيايجب على جميع اإلثيوبيين الذين يعيشون حاليًا في ما يعرف بإثيوبيا أن يقدروا أنهم يتمتعون ب•

يجب أن يعرفوا جميعًا أن إثيوبيا هي أكثر من البلد الذي هي عليه اآلن•

يجب أن يعتزوا بشرف كونهم إثيوبيين إلى األبد•

أقل ما يمكنهم فعله هو التوحد وتعلم ثقافة الحوار لجعل إثيوبيا تعيش دائما في نهر الزمن األبدي•

إن إيذاء إثيوبيا هو إيذاء العالم األفريقي بأسره•

يجب أن تعيش إثيوبيا مرارا و تكرارا•

le zelealenm)نحتاج إلى جبهة إثيوبيا اإلثيوبية التي يجب أن تعيش إلى األبد • tinur Ginbar ) اآلن أكثر من أي

حرير إثيوبيا وقت مضى وخلق ثقافة ترسيخ السالم والحوار لجعل كل عمل يهدف إلى إعادة تخيل وتعزيز االبتكار وت
.من الفقر



الدروس التي يجب تعلمها

اإلثيوبية هي الوحدة األفريقية والنهضة األفريقية•

إثيوبيا هي مركزية لخلق وحدة أفريقية من أجل هوية مركزية عوضا عن مشروع االقتصادية المركزية•

.إرثها هو مورد سيظل موجوًدا دائًما لتوفير قوة روحانية•

به كليّاكل المعرفة مع تراث إثيوبيا الروحي  والنضالي و تعليمها الغني و أصلها المعترفمنهجةيجب أن يتم •

تم تأسيس المؤتمر . من الشتات1897إن اإلثيوبية واإلثيوبيين هم الذين شكلوا أيًضا الرابطة األفريقية في عام •

الوقت ، في ذلكمينليكويليامز الذي كان على اتصال مباشر مع اإلمبراطور سيلفسترمن قبل ( 1900)األفريقي 

.وما بعده1896قبل عام 

كرئيس شرعي ألول مؤتمر لوحدة إفريقيامينليكفي الواقع، تم تعيين اإلمبراطور •



..اليومإلثيوبييدروس 

روا أنهم يتمتعون يجب على جميع اإلثيوبيين الذين يعيشون حاليًا في ما يعرف بإثيوبيا أن يقد•

بامتياز االرتباط بإثيوبيا

يجب أن يعرفوا جميعًا أن إثيوبيا هي أكثر من البلد الذي هي عليه اآلن•

أنحاء العالمإثيوبيا توفر القوة الروحية لجميع المستعبدين والسلعة والمستعمرين في جميع•

َعلَُم إثيوبيا في جميع أنحاء العالم•

يجب أن يعتزوا بشرف كونهم إثيوبيين إلى األبد•

ر الزمن األبديأقل ما يمكنهم فعله هو التوحد وتعلم ثقافة الحوار لجعل إثيوبيا تعيش دائما في نه•



..الدروس المستخلصة

عامةدمةخوتنفيذوإدارةوتخطيطإلنشاءحقيقيةجودةذاتقيادةإثيوبياتستحق•

لذكاءاوالحوكمةمجالفيعليهاومتفقللتطبيققابلةمبادئعلىقائمةفعالة

اهةونزوإخالصصدقبكلوالفكريوالنفسيواالجتماعيوالعاطفياألخالقي

!أفريقيامصيريحددأنشأنهمنهذاو..وتواضع

..الذاتيةمصلحتهيقدسمنجيوبتخدمالوفعالةصادقةعامةخدمة•

عنوضاعالمجتمعيثمنونالذينالمواطنينغيرآخرشيءأيتستحقالأثيوبيا•

عرقيامنبوذينمواطنين



مالحظات ختامية

علىورالعثيتملم.نبتكرهمكانولكنهإليه،نذهبمامكانًاليسالمستقبل•

وناعالصمنكالا يغيرصنعهاونشاطإنشاؤها،تمبلإليهالمؤديةالمسارات

(شارجون)."الوجهة

فمتى؟اآلن،الوحدةتكنلمإذا•

!دائماودائماواآلنالوحدةبلأبدا،العرقيواالنقساملالنقسامال•

!!!وآمينآمينآمينتينورليزليم..االبدالىتعيشانيجباثيوبيا•



مالحظات ختامية

تقبلتعلمخاللمنإلثيوبياوللشعبالعامةالخدمةألداءالسياسةعوضالمعرفةنستخدمدعونا•

االتفاقوإعادةالتعلمإعادةهدفمعاالختالف

حتىكالتالمشجميعوحلللتوحيدواسعةحوارثقافة!اإلطالقعلىقتلأيسياسةأيتبررأاليجب•

.مأوىدونمنأحديبقىالوأحديعطشوالأحديتسولوالالجوعمنأحديموتال

/اإثيوبيفيواإلخوةاألخواتعنناهيكاإلطالق،علىبشريةإصابةأيرؤيةعدماألفضلمن•

!إفريقيا

!ونقاتلونتحدثنقولأنمجردمنأكثرونكونونفعلنتصرفكيفنتعلمدعونا•

Amsegnalehu, Asante Sana
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