
 

حصل رئيس الوزراء اإلثيوبي أبي أحمد على جائزة نوبل للسالم لعام 2019 لصنع 

السالم مع عدو إثيوبيا منذ فترة طويلة المجاورة إلريتريا. كان أبي أحمد أحد 

المرشحين المفضلين للحصول على الجائزة مقدًما. يحصل عليه ، من بين أمور أخرى 

، أمام الناشطة السويدية المناخية غريتا ثونبرغ ، التي كانت أيًضا من بين المرشحين 

المفضلين مقدًما. وقالت اللجنة التي تقف وراء القرار إن أبي أحمد البالغ من العمر 43 

عاًما يتلقى تكريًما "لجهوده إلحالل السالم والتعاون الدولي ، وال سيما للعمل الحاسم 

لحل النزاع مع إريتريا المجاورة". في 9 يوليو 2018 بعد اجتماع تاريخي في 

عاصمة إريتريا ، اختتمت أسمرة وأبي أحمد والرئيس اإلريتري إسياس أفورقي رسميًا 

عقدة صعبة بين البلدين. تم توقيع اتفاقية سالم في وقت الحق من ذلك العام. كان 

الصراع متأصاًل في نزاع حدودي بين عامي 1998 و 2000. منذ اتفاقية السالم ، 

أعيد فتح السفارات في البلدان. باإلضافة إلى ذلك ، تم استئناف مسارات الطيران. 

على عكس جوائز نوبل العلمية التي منحت في السويد ، يتم منح جائزة السالم في 

وتأمل  .Stortingالنرويج. يتم توزيعها من قبل لجنة أنشأها البرلمان النرويجي ، و 

اللجنة أن تساعد الجائزة في تعزيز عمل رئيس الوزراء من أجل السالم في المنطقة. 

يبدو من مكتب أبي أحمد أنه "نحن كأمة فخورون". أصبح أحمد رئيًسا للوزراء في 

أبريل 2018. وأعلن على الفور أنه سيستأنف محادثات السالم مع إريتريا. وتشدد 

اللجنة على أن رئيس الوزراء اإلثيوبي لم يكن وحده في ضمان السالم. - عندما مّد 

رئيس الوزراء أبيه يده ، استولى عليها الرئيس أفويركي وساعد على إضفاء الطابع 



الرسمي على عملية السالم بين البلدين ، وكتب لجنة انتخاب أبي أحمد. - ترى لجنة 

نوبل النرويجية أن أبي أحمد هو الشخص الذي قام ، خالل العام السابق ، بالكثير من 

أجل الفوز بجائزة نوبل للسالم لعام 2019. سيقام حفل توزيع الجوائز في ديسمبر. في 

 عام 2019 ، كان هناك 301 مرشًحا للجائزة. من هؤالء ، 223 فردا و 78 منظمة.

 


