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اندلعت يف الخامس من ترشين الثاين /نوفمرب  2020اشتباكات عسكرية مسلحة بني الحكومة الفدرالية
اإلثيوبية و«جبهة تحرير شعب تيغراي» ( ،)TPLFأحد املكونات األساسية للحزب الحاكم السابق «الجبهة
الدميقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا» ( ،)EPRDFالذي حكم البالد نحو ثالثة عقود تقريبًا .ومثة خلفيات عميقة
ن أسبابًا عديدة أخرى أدت إىل اندالع النزاع يف هذا التوقيت،
للرصاع مع رئيس الوزراء الحايل آيب أحمد ،ولك ّ
أهمها :تأجيل حكومة آيب أحمد االنتخابات الرئاسية بسبب جائحة فريوس كورونا (كوفيد)-19؛ ما أثار اعرتاضات
واسعة بني مختلف القوى السياسية واألحزاب ،وقيام الحكومة بحل الجبهة الدميقراطية الثورية ،وإنشاء
بديل منها ،إضافة إىل استهداف أعضاء الحزب من جبهة تحرير شعب تيغراي.
ً
حزب االزدهار التابع آليب أحمد
وقد دفعت هذه اإلجراءات جبهة تحرير شعب تيغراي إىل إجراء انتخابات داخلية يف اإلقليم من دون موافقة
أديس أبابا؛ ما أدى إىل تفجر األزمة.

أوضاع البالد عشية األزمة
سيطرت الجبهة الدميقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا((( ،والتي كانت تضم تحالفًا من أربعة أحزاب كربى أبرزها
جبهة تحرير شعب تيغراي ،عىل مقاليد الحكم يف إثيوبيا ملدة تربو عىل ثالثة عقود ( ،)2018-1991بعد أن
أسقطت منغستو هيال مريام بدعم من السودان ،ومتكنت خالل هذه الفرتة من تحقيق معدالت منو اقتصادية
عالية وصلت يف بعض السنوات إىل نحو  10يف املئة((( .لكن األوضاع السياسية واالقتصادية تدهورت بصورة
زعيم لجبهة تحرير شعب تيغراي ،وحكم البالد
كبرية ،بعد وفاة رئيس الوزراء ملس زيناوي ،الذي كان أيضً ا
ً
نحو عقدين من الزمن ( )2012-1991بقبضة حديدية .وبدأت البالد تشهد حالة من االضطرابات املستمرة اعتبا ًرا
من عام  ،2015وبلغت ذروتها يف احتجاجات إقليم أوروميا مطلع عام  .2018وقد وصل عىل أثرها آيب أحمد
إىل رئاسة الحكومة (بعد أن كان مدي ًرا للمخابرات العامة والحاكم الفعيل) ،بعد تفاهامت أسفرت عن انتخابه
زعيم لتحالف الجبهة الدميقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا ،يف نيسان /أبريل  .2018وقد شن حملة تطهري
ً
للتيغراي من مفاصل السلطة بعد وصوله إىل الحكم.
وخصوصا
لقي وصول آيب أحمد ترحي ًبا شعب ًيا ،خاصة بني الشباب الذين كان لهم دور بارز يف احتجاجات ،2018
ً
بعد أن أطلق سلسلة إصالحات ،تضمنت إطالق رساح املعتقلني السياسيني والسامح بتأسيس أحزاب معارضة،
وبفضل خطابه الداعي إىل الوحدة الوطنية يف بلد تعيش فيه أكرث من  80جامعة عرقية .لكن هذه اآلمال
رسعان ما تبددت؛ إذ عادت االضطرابات السياسية ،وصارت االغتياالت أم ًرا معتادًا يف أنحاء مختلفة من البالد(((،
وسط احتجاجات متكررة ضد الحكومة ،وصلت حد التمرد ،خاصة يف إقليم أوروميا ،الذي ينتمي إليه آيب أحمد
نفسه ،وسط اتهامات له بأنه مل ِ
آمال كبرية ،خاصة
ً
ريا مبصالح جامعته العرقية التي علقت عليه
يبد اهتام ً
ما كب ً
طويل ،مع أنها تشكل واحدة من أكرب املجموعات العرقية يف البالد .وقد بلغ عدد
ً
بعد أن جرى تهميشها
القتىل يف احتجاجات أوروميا ،التي اندلعت يف متوز /يوليو  2020عىل خلفية مقتل مغنٍ شعبي معروف،
616
شخصا عىل األقل((( .وحاكمت السلطات أكرث من  4000شخص ،مبن فيهم كبار قادة األورومو وقادة
ً
معارضة آخرين .ويف جنوب البالد ،وبحسب ما يسمح به الدستور الفدرايل ،قدمت إحدى املجموعات الكبرية
يف الجنوب  -وهي مجموعة سيداما اإلثنية طل ًبا يف متوز /يوليو  - 2018إىل الحكومة الفدرالية إلجراء
استفتاء لالنفصال عن إقليم األمم والقوميات والشعوب الجنوبية ( ،((()SNNPRوتكوين إقليم جديد خاص بها.
1 Sarah Vaughan, “Ethnicity and Power in Ethiopia,” PhD Thesis, The University of Edinburgh, 2003, accessed on 15/11/2020, at:https://bit.ly/36BOZgP
2 The World Bank, “The World Bank in Ethiopia,” 12/11/2020, accessed on 13/10/2020, at: https://bit.ly/2H39IBf
3 Human Rights Watch, “Ethiopia Events of 2019,” 24/10/2019, accessed on 15/11/2020, at: https://bit.ly/2H3Ci5F
4 “More than 160 Killed in Ethiopia Protests over Singer’s Murder,” Al Jazeera, 5/7/2020, accessed on 15/11/2020, at: https://bit.ly/3kvBFPJ
" 5ميالد اإلقليم العارش ..قومية سيداما اإلثيوبية تحصل عىل الحكم الذايت "،الجزيرة نت ،2019/11/24 ،شوهد يف  ،2020/11/15يفhttps://bit.ly/2ICMPFE :
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وكان هذا الطلب األول من نوعه عىل مستوى إثيوبيا .وعىل الرغم من نجاح االستفتاء يف عام  ،2019فإن
العديد من املشكالت ظلت عالقة مثل تبعية مدينة «أواسا» عاصمة اإلقليم وكذلك حدود اإلقليم؛ ما ينذر
بحدوث نزاع مع إقليم األمم والقوميات والشعوب الجنوبية .وعىل املستوى الوطني ،تأثرت إثيوبيا بجائحة
كورونا وكان لها تداعيات اقتصادية واجتامعية وسياسية كبرية.

من اآلمال إىل التوترات
ما إن صعد آيب أحمد إىل سدة الحكم ،حتى تصاعدت التوترات بني العاصمة أديس أبابا أو الحكومة الفدرالية

من جهة ،وميكييل – عاصمة إقليم تيغراي من جهة أخرى؛ حيث عمل آيب أحمد عىل تطبيق سلسلة من

اإلجراءات الهادفة إىل تطهري مؤسسات الدولة الفدرالية من أعضاء االئتالف الحاكم السابق وهي الجبهة
الدميقراطية الثورية التي كان يقودها ضباط ومسؤولون ينحدر أكرثهم من إقليم تيغراي .فتم اعتقال العديد
من القيادات وال سيام العسكرية واألمنية ،إال من استطاع الهروب إىل خارج البالد أو إىل إقليم تيغراي .وقد

عا من الحكم الذايت ،تسليم الهاربني إىل الحكومة الفدرالية؛ فكانت تلك
رفض اإلقليم ،الذي يدير عمليًا نو ً

بداية نشوء الصدع السيايس بني اإلقليم والعاصمة أديس أبابا .ويعود استهداف تلك القيادات إىل ضلوعها
يف هيمنة إثنية عىل إثيوبيا .كام ترى الحكومة الفدرالية أن الجبهة الدميقراطية الثورية مل تقبل خسارة

م فإنها كانت خلف عدد من العمليات اإلرهابية وعمليات التخريب وتقويض
السلطة يف عام  ،2018ومن ث ّ
األمن ،منها عمليات االغتيال العديدة؛ فهي بذلك تسعى إىل تقويض إدارة آيب أحمد إلجباره عىل إفساح

املجال لحكومة انتقالية بدلً من الحكومة الحالية.

يف املقابل ،ترى الجبهة أن آيب أحمد انقلب عليها ،حينام قرر حل الجبهة الدميقراطية الثورية ،بعد أن
استخدمها للوصول إىل السلطة؛ حيث تلقى املجلس الوطني لالنتخابات رسـالة من رئيس الجبهة آيب أحمد،
مفادها أن هذه الجبهة مل تعد موجودة بعد اآلن كحـزب سيايس ،وقد حل محلها حزب االزدهار ،الذي رفضت
جبهة تحرير شعب تيغراي االنضامم إليه .وترى جبهة تحرير شعب تيغراي أن هذا القرار ميثل خرقًا دستوريًا
ويأيت ضد إرادة الشعب اإلثيويب الذي انتخب أعضاء األحزاب التي كان يتكون منها تحالف الجبهة .وأصبح قسم
كبري من األرومو يعارضه ،بوصفه متفردًا يف الحكم وأصبح يبتعد عن الدميقراطية بحجة الحفاظ عىل وحدة
إثيوبيا وتنميتها ،وهذه أولوية عىل الدميقراطية؛ ويف ذلك نوع من التبني املؤايت ألفكار الرئيس اإلرتريي
أسياس أفورقي ،كام يرجح كثري من املعلقني اإلثيوبيني .وقد ازداد التوتر بني الحكومة الفدرالية وإقليم
تيغراي ،بعد قيام املجلس األعىل يف إثيوبيا« ،مجلس االتحاد» ،بتمديد فرتات حكم الحكومات الفدرالية
واإلقليمية بضعة أشهر بسبب تفيش جائحة كورونا .وهي الخطوة التي اعتربها اإلقليم غري دستورية .بناء
ما يف عقد انتخابات مجلسه اإلقليمي يف  9أيلول /سبتمرب  ،2020عىل الرغم من
عليه ،مىض اإلقليم قد ً
تحذيرات أديس أبابا واعتبار التصويت غري قانوين .وقد بلغت نسبة املشاركة يف انتخابات اإلقليم حواىل 98
يف املئة ،مبا يقارب  2.7مليون ناخب وفقًا للجنة االنتخابية يف تيغراي؛ حيث فازت جبهة تحرير شعب تيغراي
بأغلبية كبرية ،وحصلت عىل  152مقعدًا من أصل .(((190
وكانت أحزاب املعارضة الرئيسة يف إثيوبيا ،والتي يتجاوز عددها مئة حزب ،أعربت عن رفضها لقانون االنتخابات
مفصل عىل مقاس حزب االزدهار.
الجديد ،الذي تم إقراره قبل تفيش جائحة كورونا؛ إذ رأت أن هذا القانون
ّ
وقد رفض املجلس الوطني لالنتخابات حينها مطالب املعارضة بإعادة النظر يف القانون .وتضم هذه األحزاب،
التي تحظى بدعم شعبي كبري ،حزب املؤمتر الفدرايل ألوروميا الذي يقوده املعارض املعروف مرارا غودينا.
6 Medihane Ekubamichael, “News: TPLF Wins Regional Election by Landslide,” Addis Standard, 11/9/2020, accessed on 15/11/2020, at: https://bit.ly/38LpYlU
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ومن امللفات الشائكة يف هذه األزمة أيضً ا رفض حكومة إقليم تيغراي قرا ًرا اتحاديًا لتغيري قيادة القيادة
الشاملية للجيش ،والتي يقع مقرها يف اإلقليم ،وتضم قيادات معروفة بتعاطفها مع قضايا اإلقليم يف
مواجهة الحكومة الفدرالية وإريرتيا بسبب خالفات حدودية واتهامات إلريرتيا بالتدخل يف اإلقليم .وتضم
القيادة الشاملية أكرث من نصف إجاميل أفراد القوات املسلحة اإلثيوبية.
وقد رسخت هذه اإلجراءات قناعات لدى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي بأن آيب أحمد يعمل عىل إضعاف
اإلقليم ويسعى الحتكار السلطة .ويعترب الخالف حول تحويالت امليزانية من امللفات املهمة أيضً ا يف الرصاع
بني السلطات الفدرالية وحكومة إقليم تيغراي .وبسبب اعتبار الحكومة الفدرالية أن إجراء االنتخابات يف
بدل من ذلك إىل
اإلقليم غري قانوين؛ قررت وقف متويل السلطة التنفيذية يف إقليم تيغراي ،وتوجيهه ً
اإلدارات املحلية مبارشة؛ ما أثار حفيظة زعامء اإلقليم.

تداعيات محتملة للرصاع
مع إطالق ثالثة صواريخ مصدرها إقليم تيغراي ،استهدفت العاصمة اإلريرتية ،أسمرة ،يوم
 14ترشين الثاين /نوفمرب  ،2020يهدد الرصاع بني الحكومة الفدرالية واإلقليم بالتوسع واالنتشار ليس داخل
إثيوبيا فحسب ،بل خارجها أيضً ا إىل الدول اإلقليمية .ففي ظل التحالف الجديد بني أديس أبابا وأسمرا  -بعد
توقيع اتفاقية السالم بني البلدين يف حزيران /يونيو  2018وما تبعها من زيارات متبادلة بني قيادات البلدين
كان آخرها زيارة أفورقي إىل سد النهضة يف ترشين األول /أكتوبر  2020وهي أول زيارة لرئيس أجنبي
للسد  -فإنه قد يتحول إىل تحالف عسكري وعمليات مشرتكة ضد إقليم تيغراي .وهنالك شواهد عىل ذلك،
مثل استضافة أديس أبابا لعدد من املستشارين العسكريني اإلريرتيني .لكن هذا األمر قد يستدعي مزيدًا من
االنخراط اإلقليمي يف الرصاع ،فقد تنحاز مرص إىل صالح إقليم تيغراي ،بهدف التأثري يف القرار السيايس
اإلثيويب بشأن سد النهضة ،الذي تعتربه القاهرة تهديدًا ألمنها القومي ،وكذلك للرد عىل التحالف الناشئ
تدخل
ً
بني أديس أبابا وأسمرة .ولكن هذه احتامالت مل تتحقق بعد .وعىل الرغم من صدور دعوات تطلب
دبلوماسيًا دوليًا ملنع تدهور الوضع ،وال سيام أن استمراره سيهدد التامسك السيايس الهش يف إثيوبيا،
وسيضع الدولة الفدرالية أمام خطر التفكك ،فإن االهتامم الدويل اقترص حتى اآلن عىل دعوات أطلقتها
منظمة األمم املتحدة واالتحاد األفريقي لضبط النفس(((.
ويف ظل رفض بعض القيادات الشاملية للجيش اإلثيويب التدخل العسكري الفدرايل يف اإلقليم ،هناك
احتامل أن يتدهور الوضع أكرث ،خاصة مع تطور مشاعر إقليم تيغراي املؤيدة لالنفصال ،وال سيام أن الدستور
ن هذا لن يحصل عىل األرجح ،إال إذا
الفدرايل ينص عىل هذا الحق ،وقد رصحت قيادات اإلقليم مرا ًرا باألمر .لك ّ
قبول لدى
ً
تأزمت األمور وفشلت الوساطات والتدخالت الدولية يف وقف النزاع .ويلقى امليل نحو االنفصال
العديد من اإلثنيات داخل إثيوبيا .لكن الحكومة الفدرالية لن تقف عىل األرجح مكتوفة األيدي ،وهي ترى
البالد يف طريقها إىل التفكك؛ إذ ستعترب الحكومة الفدرالية أي محاولة لالنفصال غري قانونية؛ ألنها ترى أن
السلطة التنفيذية الحالية إلقليم تيغراي قد تم تشكيلها بطريقة غري قانونية .كام أن مساعي اإلقليم نحو
االنفصال واالستقالل من شأنها أن تطلق رصاعات جانبية مع إثنية األمهرة (املتحالفة قيادتها حال ًيا مع آيب
ٍ
أراض قام بضمها إقليم تيغراي من إقليم األمهرة قبل بضعة عقود.
أحمد) بسبب نزاعات حول
ويف ظل غياب تسوية سياسية للرصاع بني الحكومة الفدرالية وسلطات إقليم تيغراي ،قد تتصاعد األزمة،
التي باتت تنطوي عىل مخاطر كبرية تهدد وحدة البالد واالستقرار اإلقليمي ،خاصة مع تنامي صعوبة الفصل
بني التوترات الداخلية والرصاعات اإلقليمية التي تشهدها املنطقة.
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