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.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

2.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

3.

جر الرصاع
تأجيل االنتخابات :حلقة تف ّ
إعالن الخيار العسكري وانعكاساته

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

التداعيات املحتملة عىل إثيوبيا وعىل املنطقة
خامتة

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

4

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

6.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

.

7

تقييم حالة | 25فون

/يناثلا

نيرشت

25  25

مقدمة
الحرب عىل
مل يكن إعالن الحكومة الفدرالية اإلثيوبية ،يف الرابع من نوفمرب /ترشين الثاين ،2020
َ
ما .فمنذ وصول رئيس الوزراء ،آيب أحمد ،إىل السلطة يف
إقليم تيغراي يف شامل البالد مفاجئًا متا ً
منتصف عام  ،2018كانت كل األوضاع تتجه نحو املواجهة بني السلطة الجديدة و»الجبهة الدميقراطية
الثورية لشعوب إثيوبيا» ( )EPRDFالتي قادت االئتالف الذي حكم إثيوبيا سابقًا بقيادة «جبهة تحرير
ما يف السلطة.
شعب تيغراي» ( ،)TPLFوالذي انسحب من الحكم تحت ضغط الشارع بعد  27عا ً
وعىل الرغم من أنه كان من الصعب توقّع إعالن الحرب من جانب رئيس الوزراء اإلثيويب ،آيب أحمد،
الذي حاز جائزة نوبل للسالم لعام  ،2019عقب اتفاقية السالم التاريخية التي وقعها مع الجارة
ة تُدخل منطقة القرن
إرترييا((( ،بعد عقدين من العداء العسكري  -وهو ما اعتُرب يف حينه خطو ً
األفريقي يف عهد جديد من االستقرار  -فإن رصاعات وانقسامات عميقة بدأت تشتعل يف الداخل
حول هذه االتفاقية.
فقد مثلت اتفاقية السالم بني أسمرا وأديس أبابا يف عام  2018أحد أبعاد الرصاع الدائر نحو سنتني
ُست يف حينه مبادرة آيب أحمد للسالم بأنها تهدف إىل
بني الحكومة الفدرالية وإقليم تيغراي؛ إذ ف ّ
إقصاء تيغراي من املشهد اإلثيويب ،العدو التاريخي للنظام اإلرتريي ،وهو ما أسهم يف تسعري
الخالفات بني جبهة تحرير شعب تيغراي والحكومة الفدرالية.
حل االئتالف الحاكم الذي كانت تقوده جبهة تيغراي،
وفاقم خالفات الطرفني إقدام آيب أحمد عىل ّ
واستبداله بـحزب االزدهار ،كام عمد إىل تطهري قادة الجبهة من السلطة العليا يف البالد؛ حيث أقال
رئيس األركان ومدير جهاز األمن واملخابرات الوطنية املنتمني إىل جبهة تيغراي .إضافة إىل أن تأ جيل
تفش جائحة فريوس كورونا املستجد (كوفيد ،)-19شكّل
الحكومة لالنتخابات مرتني متتاليني ،بسبب
ّ
جر الرصاع؛ حيث رأى إقليم تيغراي أن ت ُجرى االنتخابات يف موعدها بشكل منفرد .وهو األمر
نقطة تف ّ
د اإلقليم بسحب اعرتافه بحكومة أديس أبابا.
الذي رفضته الحكومة الفدرالية ،وع ّد ته غري دستوري ،ور ّ
وبعدها ،ش ّنت الحكومة الفدرالية حربًا مبارشة ألجل إخضاع اإلقليم بالقوة.

خلفية عن رصاع الحكم يف إثيوبيا
جر رصاع إقليم تيغراي والحكومة الفدرالية وإن بدا مرتبطًا بالوضع السيايس القائم حاليًا يف البالد،
إن تف ّ
فإن له جذو ًرا تاريخية تعود إىل تشكّل الكيان السيايس إلثيوبيا الحديثة ،ومناذج الحكم التي سادت منذ
وة
القرن والنصف املاضيني ،بد ًءا من حكم امللك مينلك الثاين ،الذي أخضع بقية الشعوب والعرقيات بالق ّ
تحت حكمه يف الربع األخري من القرن التاسع عرش ،بالتزامن مع فرتة بداية االستعامر األورويب للمنطقة.
وقد استمر الحكم اإلمرباطوري يف إثيوبيا إىل أن جاء النظام الشيوعي بقيادة منغستو هيال مريام،
طويل؛ إذ قادت الجبهة
ً
الذي قاد انقالبًا دمويًا ضد امللك هيال سياليس يف عام  ،1974لكنه مل يستمر
حا ضده ،واستولت عىل الحكم يف عام  ،1991بقيادة ملس زيناوي.
ً
الشعبية لتحرير تيغراي
عمل مسل ً

1 Simon Allison, “Abiy Ahmed is a Worthy Nobel Peace Prize Winner,” Mail Guardian, 11/10/2019. accessed on 13/10/2020, at: https://bit.ly/2UnPDZF
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حكم زيناوي البالد تحت ائتالف تقوده جبهته ،يُسمى الجبهة الدميقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا(((.
وعىل الرغم من أن البالد شهدت ظفرة اقتصادية يف فرتة رئاسته ،فإن حكمه اتسم بالقمع الشديد ،ومل
الزج باملعارضة والصحافيني والحقوقيني يف السجون .وكانت الحريات السياسية
ترتدد أجهزته األمنية يف
ّ
منعدمة يف البالد؛ حيث يفوز الحزب الحاكم بكل املقاعد يف الربملان يف كل فرتة انتخابية .وراكمت هذه
التجربة استيا ًء شعبيًا ضد الجبهة الدميقراطية الثورية ،لكن مع وفاة زيناوي يف عام  ،2012بدأ االئتالف
بالتصدّع؛ ما أدخل البالد يف انقسامات إثنية وعرقية جديدة.
ومل يفلح خلفه ،هييل مريام ديسالني ،يف استعادة صدقية الحزب الحاكم ،واندلعت يف فرتته
موجة اضطرابات شعبية يف أنحاء البالد ،وال سيام بني شباب األورومو ،أكرب مجموعة عرقية يف
البالد؛ ما أجرب حكومته عىل التنحي عن السلطة ،ليرتشّ ح بعدها آيب أحمد من املنظمة الدميقراطية
لشعب أورومو من داخل االئتالف الحاكم .وحني وصل آيب أحمد إىل السلطة يف عام  ،2018عمد
إىل استهداف قادة التيغراي ،وتطهريهم من مؤسسات الدولة ومالحقتهم بتهم الفساد ،واعتقل
الكثري منهم أو أجربوا عىل الفرار من العاصمة((( .وهو ما اعتربته جبهة تحرير شعب تيغراي تهدي ًد ا
وجود يًا لها ،لكنها ظلّت مسيطرة عىل قاعدتها الرئيسة يف إقليم تيغراي حيث يتمركز جناحها

املسلح .وبادر آيب أحمد ،يف إطار محاولته تحجيم دور الجبهة ،إىل تطبيع العالقات مع إرترييا ،وذلك
بإعادة بلدة بادمي الحدودية الواقعة يف إقليم تيغراي من دون إرشاك اإلقليم يف مفاوضات
ُس يف حينه بأنه عملية تقويض لسلطة النخب الحاكمة يف اإلقليم وإضعافها.
السالم؛ وهو ما ف ّ

الفدرالية اإلثنية مقابل مرشوع «االندماج الوطني»
أسس لها
أىت آيب أحمد مبرشوع جديد مختلف عن النظام السيايس القائم عىل الفدرالية اإلثنية التي ّ
زيناوي ،وتحدث مرا ًرا بأن هذا النظام يُضعف الدولة ويخلق انقسامات ومشكالت عنرصية ،واعتربها قنبلة
موقوتة تهدّد بزوال إثيوبيا .وبدلً من ذلك ،ركز عىل رضورة االندماج الوطني ،وإيجاد هوية وطنية جامعة
لكل اإلثيوبيني ،كام يسميها يف الكتاب الذي أطلقه يف ترشين األول /أكتوبر  ،MEDAMER ،2019وهي
كلمة تعني «التآزر» .وميثل الكتاب رؤية آيب أحمد لعالج مشكلة االندماج الوطني اإلثيويب((( .لكن بعض
وفهم من هذا املرشوع ،ورأوا أنه
املجموعات العرقية ،مثل القوميني األورومو والتيغراي ،أظهروا تخ ّ
يعزز حكم املركز عىل حساب األقاليم ،ويسعى إىل إلغاء الفدرالية اإلثنية.
حل آيب أحمد االئتالف الذي أوصله إىل السلطة:
ويف أواخر عام  ،2019ويف خطوة فاجأت املراقبنيّ ،
ونة لها يف حزب واحد،
الجبهة الدميقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا ،ودمج الكيانات األربعة املك ّ
أطلق عليه اسم حزب االزدهار .وعىل الفور ،اعرتضت عليه الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ،ورفضت
االندماج يف هذا الكيان ،وقطعت العالقات مع حكومة آيب أحمد ،وانسحبت من ائتالف الحكومة للمرة
األوىل منذ ثالثة عقود .ومنذ ذلك الحني ،تصاعد الخالف وتبادل التّهم بني الجانبني .ففي متوز /يوليو
جه مسؤولون من الحكومة الفدرالية إىل الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي اتهامات مبحاولة
 ،2018و ّ

 2كانت جبهة تحرير شعب تيغراي ،إبان رئاسة ملس زيناوي ،منظومة ثورية سياسية ماركسية لينينية ،حيث اعتمد عىل منوذج الفدرالية اإلثنية ،عرب تحالف باسم
«الجبهة الدميقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا» ،ويضم إىل جانب «جبهة تحرير شعب تيغراي»« ،املنظمة الدميقراطية لشعب أورومو» ،و»حركة أمهرا الوطنية
الدميقراطية» ،و»حركة شعب جنوب إثيوبيا الدميقراطية» .لكن جبهة زيناوي ،أي جبهة تحرير شعب تيغراي ،كانت هي الحاكمة األساسية ،واستمرت تحكم باسم
تحالف الجبهة الدميقراطية الثورية ،وهيمنت عىل مفاصل الدولة االقتصادية والسياسية.
3 “Powerful Ethiopian Party Accuses Government of Ethnic Crackdown,” Reuters, 20/11/2018, accessed on 13/11/2020, at: https://reut.rs/32Ijd0q
4 Linda Yohannes “Abiy’s Homespun Balancing Act: Medemer Reviewed,” Ethiopia Insigh, 26/1/2020. accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/32QHRMn
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اغتيال رئيس الوزراء يف مظاهرات حاشدة يف أديس أبابا(((؛ حني ألقيت قنبلة يدوية بالقرب من
حا((( .
املنصة ،حيث كان آيب أحمد يخاطب حش ًد ا جامهري يًا؛ ما خلف خمسة قتىل وأكرث من  140جري ً
ها
إىل جانب ذلك ،اعتربت نخب تيغراي صداقة آيب أحمد مع الرئيس اإلرتريي ،أسياس أفورقي ،تهديدًا موج ً
إليها؛ نظ ًرا إىل طبيعة العداء التاريخي بني الجبهة والنظام اإلرتريي ،وهو إرث يعود إىل حرب 2000 - 1998
بني إرترييا وإثيوبيا ،وخلف مئة ألف قتيل .ويتهم مسؤولو جبهة تحرير تيغراي أفورقي وآيب أحمد بالتآمر
لزعزعة استقرار تيغراي .ويف شباط /فرباير ،اتهم أحد املسؤولني يف تيغراي إرترييا بالتدخل يف الشؤون
ونت
الداخلية إلثيوبيا ،ووصل إىل حد التهديد «بقطع أيدي [أفورقي] إذا مل يتوقف عن التدخل»((( .يف حني د ّ
د عليه غيتاتشو
السفارة اإلرتريية يف إثيوبيا منشو ًرا عىل فيسبوك تسخر فيه من قادة جبهة التيغراي((( .ور ّ
رضا ،املسؤول يف حزب جبهة تحرير شعب تيغراي ،بأن حزبه سينترص عىل حكومتَي أديس أبابا وأسمرة،
ووصفهام بـ «اإلرهابيني»((( .ويف مطلع ترشين األول /أكتوبر  ،2020ظهر بثّ تلفزيوين آليب أحمد وهو
وسع الهوة بني الطرفني.
ول مع نظريه اإلرتريي يف منشآت قاعدة القوات الجوية اإلثيوبية؛ األمر الذي ّ
يتج ّ

جر الرصاع
تأجيل االنتخابات :حلقة تف ّ
جل الربملان اإلثيويب االنتخابات الوطنية التي كان مقر ًرا إجراؤها يف
يف حزيران /يونيو  ،2020أ ّ
آب /أغسطس 2020؛ بسبب جائحة فريوس كورونا ،وكانت هذه املرة الثانية التي يجري تأجيلها بسبب
تفش جائحة كورنا (فقد كانت مقررة أيضً ا يف أيار /مايو  .)2020واتهمت املعارضة رئيس الوزراء
ّ
باستخدام الوباء ذريع ً
ة لتمديد واليته بصفة غري قانونية .وشجبت جبهة تحرير شعب تيغراي القرار،
ووصفته بأنه «غري دستوري»( ،((1وأعلنت أنها ستجري من جانب واحد انتخاباتها اإلقليمية يف الوقت
املق ّرر((1(.
ويف تح ّد واضح للحكومة الفدرالية ،أقدم اإلقليم عىل إجراء انتخاباته اإلقليمية يف  9أيلول /سبتمرب ،لكن
حكومة إثيوبيا املركزية رفضت السامح للجنة االنتخابات املركزية باإلرشاف عليها ،ورفضت كذلك االعرتاف
بنتائجها .وسخر آيب أحمد من فوز «الجبهة» عىل املعارضة ووصفها بأنها «خالية من املعنى»( ،((1وأوقف
عنهم التمويل املايل ،ومنعت حكومته التحويالت البنكية بني إقليم تيغراي وبقية األقاليم يف إثيوبيا((1(.
ومنجانبها ،ردت حكومة إقليم تيغراي بأنها ستعترب حكم آيب أحمد غري رشعي اعتبا ًرا من  5ترشين األول /أكتوبر،
عي آيب أحمد
وهو تاريخ انتهاء فرتة آيب أحمد إذا مل يحصل عىل التمديد .ويف  30ترشين األول /أكتوبر،
ّ
العميد جامل محمد يف منصب نائب قائد القيادة الشاملية يف قاعدتها يف ميكييل ،عاصمة إقليم تيغراي.
لكن العميد مل يتمكن من الوصول إىل مكتبه؛ فقد اعرتضه مسؤولون حكوميون إقليميون يف تيغراي عند
5 “Ethiopia Attack: Five Charged for Trying to Kill PM Abiy Ahmed,” BBC, 28/9/2018, accessed on 13/11/2020, at:
https://bbc.in/2IGTE9b
6 Ibid
7 “Experts React: Understanding the Conflict in Tigray,” Atlantic Council, 11/11/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/3nvgwY1
8 Embassy of the State of Eritrea in Addis Ababa, Facebook, 31/10/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/32RnAq2
9 Getachew K Reda, Twitter, 3/11/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/2HamC0s
10 “What to Know about Ethiopia›s Tigray Conflict,” NPR, 13/11/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://n.pr/3lG9CP5
11 “Ethiopia Postpones August Election Due to Coronavirus,” Reuters, 31/3/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://reut.rs/3lG2fHe
12 “Ethiopia›s Tigray Region Holds Vote in Defiance of Federal Government,” France 24, 9/9/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/38Q06pc
”13 “What to Know.
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وصوله ،وطلبوا منه العودة إىل أديس أبابا .وأوضح غيتاتشو رضا ،مستشار رئيس والية تيغراي ،الحقًا يف
تغريدة أنه طُلب من الضابط العودة ،ألن «أي قرار بعد الخامس من ترشين األول /أكتوبر من الحكومة الفدرالية
ِ
تكتف حكومة تيغراي بذلك ،بل استدعت ممثليها يف الهيئات
لن يرسي عىل تيغراي»( .((1ومل
املنتخبة ويف مجلس الوزراء عىل املستوى الفدرايل .ويف رد فعل عىل تلك التطورات ،ق ّرر الربملان
اإلثيويب تصنيف جبهة تحرير شعب تيغراي حركة إرهابية( .((1وأصدرت الجبهة بيانًا قالت فيه إن آيب
أحمد وأسياس أفورقي يستعدان لشن حرب عليها ،مؤكدة استعدادها لخوضها لتكون «حرب شعب
تيغراي» .وأرسل رئيس إقليم تيغراي رسالة مفتوحة موجهة إىل رؤساء عرشات الدول ،يحذر فيها
من مخاطر تدهور األوضاع يف البالد ،ويناشد املجتمع الدويل أن يساعد يف نزع فتيل األزمة عرب حوا ٍر
أي كيان رشعي إلدارة دفة الحكم يف البالد بعد انتهاء فرتة حكومة
شامل .وأكد فيه أنه «ليس هناك
ّ
آيب أحمد»(.((1

إعالن الخيار العسكري وانعكاساته
يف هذه األجواء املشحونة ،أعلنت الحكومة الفدرالية ،يف صباح األربعاء  4ترشين الثاين /نوفمرب ،2020
أن مسلحني تابعني لتيغراي هاجموا «القطاع الشاميل» التابع للجيش اإلثيويب ،وهي وحدة عسكرية
ضخمة مجهزة بطائرات ودبابات ،ومتكنوا من االستيالء عليها ،كام هاجموا أيضً ا ،بحسب الحكومة الفدرالية،
«اللواء الخامس-مدرعات» .واتهم آيب أحمد جبهة تحرير شعب تيغراي بارتكاب الخيانة الوطنية ،بهجومها
عىل قواعد عسكرية إثيوبية يف بلديت ميكييل ودانشا؛ ما أسفر عن مقتل وإصابة جنود متمركزين يف
القيادة الشاملية للجيش اإلثيويب ،وهي واحدة من أربع قيادات إقليمية ،يف ميكييل ،التي تبعد أكرث من
 700كيلومرت شامل العاصمة أديس أبابا .وعىل الرغم من أن الكثريين يشككون يف هذه الرواية ،ورأوا فيها
ن عدة غارات
محاولة إليجاد مسوغات عملية لشن حرب عسكرية ضد اإلقليم ،فقد بدأت الطائرات اإلثيوبية بش ّ
عىل مواقع يف تيغراي ،يف حني بدأت يف امليدان اشتباكات تستخدم فيها مدفعيات ثقيلة ،تستهدف
فيها الحكومة تدمري مستودعات أسلحة تسيطر عليها الجبهة.
ن هجوم عسكري ضد اإلقليم للرد عىل هذه الهجامت املزعومة؛
وبهذا ،ب ّرر آيب أحمد إعطاء األوامر بش ّ
باعتبارها متردًا يجب إخامده ،لتبدأ منذ ذلك الوقت معارك ضارية ما زالت تدور رحاها .ويراهن آيب أحمد عىل
ن
الحسم الرسيع يف هذه املعركة؛ ألن ارتدادات عدم الحسم الرسيع ستكون عواقبها وخيمة عىل حكمه .لك ّ
الحسم غري وارد؛ ألن الجبهة متتلك صواريخ ومعدات عسكرية متك ّنها من االستمرار يف الحرب إىل أمد طويل،
أو نقل املعركة إىل ساحات أخرى يف األقاليم املجاورة ،أو حتى خارج حدود إثيوبيا .كام تُع ّد الجبهة األفضل
حا من كل القوى اإلثيوبية املعارضة ،ويقودها محاربون قدامى خاضوا العديد من املعارك ضد النظام
تسلي ً
املاركيس ،وشاركوا يف الحرب ضد إرترييا بني عامي  1998و .2000ويقال إن الضباط التيغراي ،الذين فُصلوا من
الجيش االتحادي يف عملية التطهري التي قام بها آيب أحمد ،عادوا إىل إقليمهم ليدربوا املج ّندين الجدد.
كام أن كون اإلقليم القاعدة الرئيسة ألقوى وحدات الجيش اإلثيويب «القيادة الشاملية» ،التي يتجاوز عدد
عب الحسم الرسيع ما مل يتحدّد والء تلك القيادة يف املعركة ،خاصة
الجنود فيها نصف تعداد الجيش برمته ،يص ّ

14 “Ethiopia’s Tigray Blocks General’s Appointment in Blow to Abiy,” Aljzeera, 30/10/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/2UxfmyD
15 Aryn Baker, “How Abiy Ahmed, Nobel Prize Laureate, Lost Control of Ethiopia’s Peace,” Time, 13/11/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/3pBrfSE
16 “Ethiopia: TPLF President Debretsion Gebremichael Letter to the International Community,” MinBane, 26/10/2020, accessed on 13/11/2020, at:
https://bit.ly/38SzlQL
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أن حكومة إقليم تيغراي أعلنت أن القيادة الشاملية «ستقف إىل جانب شعب تيغراي والحكومة اإلقليمية»،
بحسب وكالة فرانس برس(((1؛ ما يعني احتاملية وقوع انشقاقات داخل الجيش يف حال استمرار الرصاع.
ومثة عامالن مهامن ميكن أن يؤث ّرا يف مستقبل الرصاع خالل الفرتة املقبلة:
احتاملية مت ّدد الحرب يف أقاليم مجاورة أخرى :قد يؤدي القتال يف تيغراي إىل انزالق إقليم أمهرة
املجاور يف الحرب مع إقليم تيغراي ،خاصة يف ظل النزاع الحدودي طويل األمد بني اإلقليمني ،وتحالف
األقاليم الفدرالية األخرى (مبا فيها إقليم األمهرة) مع الحكومة املركزية يف حربها ضد التيغراي؛ بسبب
إرث سنوات حكم التيغراي يف البالد الحافل باالنتهاكات الحقوقية واإلنسانية .وقد ج ّد بالفعل انفجاران
يف مدينتني بإقليم أمهرة .كام استهدفت جبهة التيغراي بالصواريخ مطار بحر دار يف العاصمة اإلقليمية
ألمهرة ،لكونه القاعدة الجوية التي تنطلق منها الطائرات العسكرية التي تقصف إقليم تيغراي؛ ما يثري
م يطرح سيناريو
ول الحرب بني األقاليم الفدرالية ،ومن ث ّ
مخاوف حقيقية من أن القتال قد يؤدي إىل تح ّ
االنزالق إىل حرب أهلية شاملة .أما إذا استطاعت العمليات العسكرية الفدرالية محارصة جبهة تحرير شعب
تيغراي ،وإرغامها عىل تسليم سالحها يف وقت وجيز ،فقد تتغري املعادلة ،وهو ما يبدو غري وارد.
دور تأثري الجريان :ترددت أخبار تفيد بتو ّرط إرترييا يف الحرب ضد األقليم ،عىل الرغم من نفي وزير
الخارجية اإلرتريي ،عثامن صالح محمد ،صحة ذلك بقوله« :لسنا طرفًا يف الرصاع»( ،((1فإن الجبهة تؤكد
أن إرترييا تشارك يف قصف اإلقليم ،ولذلك استهدفت مطار أسمرا بثالثة صواريخ ،وستكون ردة فعل
إرترييا مؤثرة يف مجريات الرصاع( .((1ويف حال استعىص عىل آيب أحمد الحسم الرسيع ،فقد يضطر
إىل دخول مفاوضات سالم مع الجبهة .وأبدى الرئيس األوغندي ،يوري موسيفيني ،يف  16ترشين
الثاين /نوفمرب ،استعداد بالده الستضافة مفاوضات لحل األزمة لتجنب وقوع خسائر كارثية(.((2

التداعيات املحتملة عىل إثيوبيا وعىل املنطقة
ال شك يف أن أزمة داخلية كبرية متفجرة يف إثيوبيا لن تكون مقترصة عىل داخل حدودها ،بل سوف
ما.
يكون لها امتداد يف الخارج؛ نظ ًرا إىل مركزية إثيوبيا يف دول القرن األفريقي واملنطقة عمو ً
فهي الدولة الثانية من ناحية عدد السكان يف أفريقيا ( 110ماليني نسمة) ،كام تع ّد واحدة من أكرب
الدول املساهمة بقوات يف بعثات حفظ السالم يف القارة ،حيث يوجد جنودها يف السودان وجنوب
السودان والصومال( .((2وبالفعل ،بدأت إثيوبيا بسحب  3000جندي من قواتها العاملة ىف الصومال،
وأعادت نرشهم يف املناطق الشاملية للمساعدة يف هجوم تيغراي( .((2ومن املحتمل أن ترتك هذه
الخطوة آثا ًرا سلبية عىل استقرار الصومال ،خاصة أنه مقبل عىل فرتة انتخابات رئاسية وبرملانية؛ إذ من

17 Declan Walsh & Simon Marks, “Ethiopia Escalates Fight Against Its Powerful Tigray Region,” The New York Times, 18/11/2020, accessed on 13/11/2020, at:
https://nyti.ms/3pC3gmn
18 Giulia Paravicini, “Rockets Fired at Eritrean Capital from Ethiopia, Diplomats Say,” Reuters, 14/11/2020, accessed on 13/11/2020, at:
https://reut.rs/3f5ue0z
19 Ibid.
20 “Tigray Crisis: Museveni Meets Ethiopian Delegation in Gulu,” Daily Monitor, 16/11/2020, accessed on 16/11/2020, at: https://bit.ly/3fcOLR2
21 Salem Solomon, “Ethiopia’s Instability Threatens to Engulf Region,” VOA, 11/11/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/2UsaIlA
22 Simon Marks, “Ethiopia Withdraws Thousands of Troops from Neighboring Somalia,” Bloomberg, 13/11/2020, accessed on 13/11/2020, at:
https://bloom.bg/35ufOnv
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املمكن أن تستفيد حركة الشباب من هذا الفراغ لتكثيف نشاطها العسكري .ويف السياق نفسه ،أعلنت
عا لـ «حركة الشباب الجهادية»(.((2
رصا تاب ً
أديس أبابا عن اعتقال خلية إرهابية مكونة من  14عن ً
يف الداخل اإلثيويب ،مل يكن قرار التدخل العسكري يف إقليم تيغراي هو الوحيد ،بل ترتب عليه الكثري
من القرارات الداخلية بالبالد .وكان ضمن تلك القرارات :إعالن حالة الطوارئ بإقليم تيغراي لستة أشهر،
ومنع تحليق الطريان املدين باملنطقة ،وإعادة أربعة جرناالت متقاعدين إىل الخدمة العسكرية بقوات
الدفاع اإلثيوبية .هذا إضافة إىل تعديالت أجراها آيب أحمد ،يف الحكومة والجيش ،شملت الخارجية
ورئيس هيئة أركان الجيش ،ومدير األمن واملخابرات العامة والرشطة .كام شملت التغيريات قادة إقليم
حاكم جدي ًدا إلقليم تيغراي(.((2
عي رئيس الوزراء ،آيب أحمد ،مولو نيجا
تيغراي ،حيث
ً
ّ
عىل املستوى اإلنساين ،خلّف هذا الرصاع مئات القتىل يف خالل مواجهات األسبوعني األولني ،ونزوح
عا إنسانية صعبة .وقد
عرشات اآلالف من إقليم تيغراي يف اتجاه السودان( ،((2حيث يواجهون أوضا ً
أعلنت منظمة األمم املتحدة أنها تعمل مع الخرطوم إليوائهم يف الحدود السودانية ،ويتوقع أن
يصل النازحون إىل مئتي ألف نازح يف األسبوع املقبل؛ ما ينذر بكارثة إنسانية حقيقية ،خاصة إذا
استجاب السودان لضغوطات إغالق حدوده مع إثيوبيا(.((2
عىل املستوى اإلقليمي ،تحاول مرص تسجيل نقاط ضد أديس أبابا يف ملف املفاوضات بني الطرفني ،يف
هذه األوضاع التي مت ّر بها إثيوبيا .وقد أعلنت القاهرة عن مناورة عسكرية جوية مشرتكة مع السودان
يف قاعدة موري الجوية شامل السودان( ،((2ويأيت تنظيم املناورة بعد شهر من ترصيحات الرئيس
األمرييك السابق ،دونالد ترامب ،التي قال فيها إن مرص ميكن أن «تفجر» سد النهضة ،إذا مل يتم التوصل
إىل اتفاق حوله ،وهو ما فرسه البعض بأنه ضوء أخرض من واشنطن ملرص للتحرك عسكريًا ضد سد النهضة.

خامتة
منت يف دستور  1994البند  38الذي
كانت حركة التيغراي تسعى تاريخيًا إىل االنفصال ،وقد ض ّ
ينص عىل الحق باالنفصال ،لكنها ترا جعت عن هذا املطلب عند وصولها إىل سدة الحكم يف مطلع
ّ
وفس الكثرييون هذا البند بأنه محاولة لخروج آمن يف حال مل تستطع االستمرار
التسعينيات.
ّ
يف حكم كل إثيوبيا .ويف حال هزمية الجبهة عسكر يًا يف هذا الرصاع ،فقد يسعى اإلقليم إىل
تفعيل ذلك البند لتحقيق هدف االنفصال .وميكن قراءة استهداف إرترييا بأنه محاولة من الجبهة
إليجاد نظام بديل يف أسمرا ،يوفر للدولة الجديدة منف ًذ ا بحر يًا يف حال االنفصال.
أما الحكومة الفدرالية ،فتحاول استنساخ تجربتها مع الرئيس السابق لإلقليم الصومايل  -اإلثيويب املحسوب
عىل «جبهة تحرير شعب تيغراي» ،عبدي محمود عمر؛ فعندما أعلن األخري التمرد يف آب /أغسطس  2018وهدّد
عا للجيش الفدرايل ،وتجري حاليًا
باالنفصال ،أخضعته الحكومة املركزية بالقوات الفدرالية ،واستسلم رسي ً
محاكمته يف أديس أبابا بسبب انتهاكاته الفظيعة لحقوق االنسان يف فرتة حكمه يف اإلقليم .2018 - 2005
ن الفروق بني اإلقليمني متفاوتة من ناحية ميزان القوى؛ ما يستبعد تكرارها يف إقليم تيغراي.
لك ّ
23 Samuel Gebre, “Ethiopia Arrests al-Shabaab and ISIS Suspects Planning Attacks,” Bloomberg, 14/11/2020, accessed on 16/11/2020, at:
https://bloom.bg/2UA3Hz3
24 “Ethiopia Appoints New Tigray Leader, Amnesty Reports ‘Massacre’,” Aljazeera, 13/112020, accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/32Nc52W
25 Simon Marks, “Thousands Flee Ethiopia Fighting That’s Left Hundreds Dead,” Bloomberg, 11/11/2020, accessed on 16/11/2020, at:
https://bloom.bg/3ptO9Lx
26 “Sudan Partially Closes Border with Ethiopia: Agency,” Reuters, 7/11/2020, accessed on 16/11/2020, at: https://reut.rs/2IuzS0G
« 27بعد أسبوعني من زيارة وفد عسكري مرصي رفيع للخرطوم ...انطالق تدريبات جوية مشرتكة مرصية سودانية» ،الجزيرة نت ،2020/11/14 ،شوهد يف
 ،2020/11/16يفhttps://bit.ly/2IF048M :
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عا طويل األمد
ما ،يف ظل صعوبة الحسم العسكري ،فإن إيجاد حلول سياسية تج ّنب البالد رصا ً
عمو ً
مر ملنطقة
هو الخيار الوحيد إلنقاذ إثيوبيا من التدهور إىل حرب أهلية شاملة ،وهو سيناريو مد ّ
القرن األفريقي بأكملها يف حال تحقّقه ،أو خيار انفصال اإلقليم ،الذي يعني بلقنة إثيوبيا
واملنطقة املجاورة .ويبقى خيار الجلوس إىل طاولة املفاوضات رهي ًنا مبدى الضغوط التي متارس
عىل الطرفني من الخارج ،إليجاد تسوية معينة للقضايا الخالفية ،التي من بينها منوذج الحكم
املالئم ،وإرشاك املعارضة التيغراوية يف قيادة اإلقليم ،وتحديد فرتة االنتخابات الوطنية العامة،
فضل عن رضورة إدراك الطرفني أن الحسم العسكري لن يتم من دون تكلفة باهظة للمنطقة كلها.
ً
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