
قضايا

خيري عمر

الفيدرالية  الحكومة  إعــان  يمثل 
ــلــــيــــم  الـــــــحـــــــرب ضـــــــد حـــــكـــــومـــــة إقــ
ــيـــغـــراي، 4 نـــوفـــمـــبـــر/ تــشــريــن  ــتـ الـ
تشنها  التي  الثالثة  املحاولة   ،2020 الثاني 
ــلــــى مـــــــدى 80 ســنــة  ــة عــ ــ ــزيـ ــ ــركـ ــ الــــحــــكــــومــــة املـ
ة،  املــرّ أنها تأتي، هذه  إلخضاع اإلقليم، غير 
بعد صعود التيغراي إلى السلطة في الفترة 
تــحــريــر  جــبــهــة  وتــشــابــك   ،2018 ـ   1994 بـــن 
تـــيـــغـــراي مـــع جـــهـــاز الــــدولــــة، وهــــو مـــا يثير 
الجدل بشأن مدى قدرة إثيوبيا على الخروج 
األزمة  إقليميًا، فما تثيره  متماسكة وفاعلة 
القومية  املــســألــة  بــاســتــمــرار  يرتبط  الــراهــنــة 

تحّديًا رئيسيًا للتكامل اإلثني. 

األزمة والقلق من االنتخابات
بــدأ مــشــوار األزمـــة السياسية فــي التصاعد 
بسبب  التشريعية،  االنتخابات  تأجيل  بعد 
جــائــحــة فـــيـــروس كـــورونـــا فـــي الـــبـــاد، وقـــام 
املجلس الفيدرالي بتسيير الشكل القانوني، 
لــتــمــديــد عــمــل املــؤســســات الــســيــاســيــة، ففي 
عــمــل  أجـــــل  مــــــّدد  ــران 2020،  ــ ــزيـ ــ يـــونـــيـــو/ حـ
تطوراٍت  وفي  اإلقليمية.  واملجالس  البرملان 
ــر  ــنــــواب، فـــي أواخــ الحـــقـــة، اعــتــبــر مــجــلــس الــ
أجرتها  التي  االنتخابات  أن  آب،  أغسطس/ 
واليـــــة تـــيـــغـــراي غــيــر قـــانـــونـــيـــة، كــمــا اعــتــبــر 
الــفــيــدرالــي، فــي 2 أكــتــوبــر/ تشرين  املجلس 
غــيــر شــرعــيــة،  الــتــيــغــراي  أن حــكــومــة  األول، 
ودعــــا إلـــى تــشــكــيــل حــكــومــة انــتــقــالــيــة تــقــوم 
كــمــا حظر  املـــدنـــيـــة،  واإلدارة  األمـــــن  بــمــهــام 
جميع أشــكــال الــتــواصــل مــع واليـــة تيغراي، 

وفرض حصارا عليها.
وقـــد شــكــلــت أجــــواء نــهــايــة أكــتــوبــر/ تشرين 
األول املاضي حالة من تسارع اإلعداد للحرب، 
كانت ذروتها في زيــارة رئيس الـــوزراء، آبي 
أحــمــد، إلـــى الــعــاصــمــة اإلريــتــريــة أســمــرا، في 
لــإعــداد لشن  املــاضــي،  أيــلــول  29 سبتمبر/ 
الحرب. وبدأت القوات اإلريترية في الوجود 
للتدريب  األمــهــرا،  إقليم  دار،  في مدينة بحر 
وتنظيم املواجهة. فيما بدأت حكومة إريتريا 
فـــي تــجــنــيــد الـــشـــبـــاب وتـــدريـــبـــهـــم فـــي حملة 
لـــتـــقـــويـــض جــبــهــة تــــيــــغــــراي. وقـــــد اســتــمــرت 
ــيـــات، بــحــيــث أجـــــرى رئـــيـــس الــــــوزراء  ــتـــداعـ الـ
تــعــديــات واســـعـــة عــلــى الــحــكــومــة واملـــواقـــع 
القيادية في الجيش وجهاز األمن، ما يعكس 
اإلعداد لحرب طويلة، وهي تعدياٌت تزامنت 
مــع إلــقــاء حــلــفــائــه فــي حـــزب االزدهـــــار الــلــوم 
مسؤولية  وتحميلها  تــيــغــراي،  جبهة  عــلــى 

تقويض السام.

ارتكان إثيوبي إلريتريا
الفيدرالية  الحكومة  موقف  يتدهور  وبينما 
تجاه التيغراي، بدأ آبي أحمد في البحث عن 
يوليو/  ومــنــذ  إريــتــريــا.  مــع  للتكامل  صيغة 
الــتــعــاون  تــنــشــيــط  تـــمـــوز 2018، عــمــل عــلــى 
االســـتـــراتـــيـــجـــي بـــن الـــبـــلـــديـــن. واتـــســـاقـــًا مع 
ــري أســيــاس  ــتــ مـــواقـــف رئـــيـــس الـــــــوزراء اإلريــ
بيان  في  إريتريا،  اعتبرت  السابقة،  أفورقي 
وزارة اإلعام، في 31 أكتوبر/ تشرين األول، 
أن حكومة تيغراي تهّدد السام والفيدرالية، 
الحكومة  االنــشــقــاق عــن  إلــى  بسبب نزوعها 

اإلثيوبية.
ــا يـــثـــيـــره الـــتـــقـــارب بــــن حــكــومــتــي أســـمـــرا  مــ
وأديـــس أبــابــا أنــه، بعد مرحلة مــن التنافس 
ــا إلـــى  ــريـ ــتـ ــقــــال، تــتــجــه إريـ ــتــ الـــقـــومـــي واالســ
الــتــقــارب مــع فــكــرة الــوحــدة اإلثــيــوبــيــة، وهــو 
ة الـــعـــاقـــات  ــقـــاش بـــشـــأن قـــــــراء ــنـ ــا يــثــيــر الـ مــ
ـ اإلثــيــوبــيــة، ســــواء فــي محتواها  اإلريــتــريــة 
الداخلي أو اإلقليمي. داخليًا، تبدو استجابة 
ــة اإلثـــيـــوبـــيـــة  ــومـ ــكـ ــحـ أفـــــورقـــــي لـــتـــطـــلـــعـــات الـ
فهمها  ويمكن  بديهية،  التيغراي  بتهميش 
ــيـــراث الــتــنــافــس عــلــى الــزعــامــة  فـــي ســـيـــاق مـ
اإلقــلــيــمــيــة. لــكــن بــقــاء الــرئــيــس اإلريـــتـــري في 
الــســاحــة الــســيــاســيــة، مــنــذ نــهــايــة ستينيات 
الــقــرن املـــاضـــي، ومــحــدوديــة إنــجــاز مــشــروع 
السلطة،  انتقال  االستقال، وغموض عملية 
عوامل تدفع إلى االحتماء بالكيان اإلثيوبي، 
للصراع  محًا  إريتريا  بترك  املغامرة  وعــدم 
السياق، يمكن للتحالف  اإلقليمي. وفي هذا 
ــة لــلــحــفــاظ عــلــى  ــعــ مــــع األمــــهــــرا تــشــكــيــل رافــ

مركزية الهوية اإلثيوبية.
وبــيــنــمــا رســـمـــت الـــحـــرب فـــي 1998 خــريــطــة 
ــة املــنــفــصــلــة  ــ ــــدولـ الــــصــــراع بــــن إثـــيـــوبـــيـــا والـ
عـــنـــهـــا، فـــــإن تــــجــــّدد الــــحــــرب يـــعـــيـــد تــشــكــيــل 
إريتريا،  التغري،  لينضم  معاكسة،  سياقات 
ــرا فـــي مــحــاربــة الـــتـــغـــراي، لتظهر  ــهـ إلــــى األمـ
شــبــكــة مــركــبــة مـــن الـــصـــراعـــات ســــوف تعيد 
رســــم خــريــطــة إثــيــوبــيــا. وبــشــكــل عــــام، يثير 
ــتـــري الــجــدل حــول  الــتــقــارب اإلثــيــوبــي ـ اإلريـ
طــبــيــعــة املـــشـــروعـــات الــســيــاســيــة فـــي الــقــرن 
األفــريــقــي املــوســع، فبينما يــطــرح أبــي أحمد 
أفــورقــي  أســيــاس  فــإن  إقليميا،  زعيما  نفسه 
يحاول وضع قدمه في السياسات اإلقليمية، 
وهــي تــطــوراٌت تستعيد حالة التنافس على 
القيادة اإلقليمية بن حكام البلدين. يتوقف 
نــــجــــاح أي مــنــهــمــا عـــلـــى حـــشـــد الــجــمــاهــيــر 
هذا  وفــي  اإلقليمي.  للتكامل  مشروعه  وراء 
اإلثيوبية  الحكومة  تحول  يساهم  السياق، 
نحو السلطوية في تفّكك الحاضنة الشعبية 

الجماهير  وانـــصـــراف  ــوزراء،  ــ الــ رئــيــس  وراء 
والتكامل  الحريات  عن  تراجعه  بسبب  عنه، 
ــنـــي، لــيــمــاثــل الــنــظــام اإلريــــتــــري فـــي قمع  اإلثـ

املعارضن.

ممانعة التيغراي
ولدى تأجيل انتخابات مايو/ أيار 2020 إلى 
ثــم تأجيلها  الــعــام نفسه،  مــن  آب  أغسطس/ 
ــراي إلـــى  ــغــ ــيــ مــــــرة أخـــــــــرى، ذهــــبــــت جـــبـــهـــة تــ
تقاوم  الــدســتــوري، وظــلــت  بــاملــســار  التمّسك 
اســتــبــعــادهــا مــن الــســلــطــة، وقــــّررت الحكومة 
اإلقــلــيــمــيــة املـــضـــي فــــي إجـــــــراء االنـــتـــخـــابـــات 
املــحــلــيــة، وحــصــلــت فــيــهــا الــجــبــهــة عــلــى 189 
تتوافق  نتيجة  190 مقعدًا، وهــي  مــن  مقعدًا 
السابقة، ومترافقة مع احتشاد  املعدالت  مع 
املشاركن في التصويت كصورة معبرة عن 
االنــتــشــاء الــجــمــعــي، مــا دفـــع جبهة تــيــغــراي، 
الحزب الحاكم لإقليم، للمضي في خطوات 

تأكيد التباعد مع الحكومة الفيدرالية.
ويــعــد بــيــان حــكــومــة تــيــغــراي، 24 أكــتــوبــر/ 
تشرين األول 2020، تعبيرًا عن وصول األزمة 
إلى الذروة، عندما تضمن ثاثة أبعاد تمثل 
األول  كــان  السياسي؛  للوضع  العام  التقييم 
أقرب إلى مناشدة الجيش الفيدرالي بالتمّرد 
على قــرارات الحكومة غير الشرعية، واعتبر 
أن ســـيـــاســـات الــــدفــــاع والــتــســلــيــح وتــحــريــك 
الـــجـــنـــود غــيــر مــقــبــولــة. أمــــا الــبــعــد الــثــانــي، 
فــكــان بمثابة رد مــبــاشــر عــلــى الــحــرمــان من 
املــخــصــصــات املـــالـــيـــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، وتــضــمــن 
عباراٍت مباشرٍة تشير إلى حّدة االمتعاض، 
تأتي  ال  مــالــيــٍة  احــتــجــاز مخصصاٍت  بسبب 
دافعي  الديكتاتورين، وإنما من  من جيوب 
دستوريًا.  ومــحــّددة  التيغراي  من  الضرائب 
واعتبرت الحكومة اإلقليمية أن ما يحدث هو 
تكرار لألخطاء التاريخية وقت اإلمبراطورية 
الــبــاد نحو  تــقــود  العسكري ســوف  والحكم 

التفّكك.
حيث  النهضة،  بسد  الثالث  البعد  وارتــبــط 
إدارة مجموعة غير شرعية،  أن  البيان  رأى 
الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة، املــحــادثــات مــع مصر 
في  كانت متساهلة  السد  بشأن  والــســودان 
السيادة الوطنية، غير أن الضغوط الشعبية 
منعت املفاوضن من االستجابة لإغراءات 
املـــالـــيـــة، والــتــضــحــيــة بــالــســيــادة الــوطــنــيــة. 

رئاسة الوزراء أو البرملان األهلية القانونية 
إلصدار القرارات.

وفـــي هـــذا الــســيــاق، انــهــمــكــت جــبــهــة تــيــغــراي 
ــارة أســئــلــة الــقــومــيــة الــتــي ظــهــرت في  ــ فـــي إثـ
ــيــــارات  ــــرن املـــــاضـــــي، وبــــخــ ــقـ ــ ســـبـــعـــيـــنـــيـــات الـ
متدّرجة، حيث اتجهت إلى الدفاع عن النظام 
الــســيــاســي اإلثـــنـــي، عــبــر إجــــراء االنــتــخــابــات 
وبهذا  االنفصال.  بخيار  والتلويح  املحلية، 
املعنى، ظلت األولويات القومية تشغل حيزًا 
مــعــتــبــرًا فـــي الــثــقــافــة الــســيــاســيــة لــلــتــيــغــراي، 
الشعور  تنامي  ومع  القوميات،  من  وغيرها 
الوعي  بــؤرة  تيغراي  القومي صــارت جبهة 
الــصــراع  يــرّجــح صعوبة حسم  مــا  الشعبي، 

لصالح الحكومة الفيدرالية.
قــرأ   ،2020 األول  تــشــريــن  أكـــتـــوبـــر/   12 فـــي 
سيوم ميسفن، وهو وزير خارجية سابق من 
وأفورقي،  أحمد  آبــي  بن  التاقي  التيغراي، 
وقد  إلريتريا.  ضعيفًا  شريكًا  إثيوبيا  واقــع 
اعــتــبــر أن ســيــاســة رئـــيـــس الـــــــوزراء سمحت 
وأنشأت  إريتريا  لحساب  الباد  باغتصاب 
تحالفًا غير متكافئ بن الحكومتن. يتماثل 
وعي سياسيي التيغراي في إدراك الكراهية 
ــيـــة، وأن فــــرص الــســام  ــنـ ــكـــونـــات اإلثـ بـــن املـ

بينها ظلت معضلة تاريخيا.  

من الفيدرالية اإلثنية إلى الفراغ
وبــيــنــمــا تــتــصــاعــد الــعــمــلــيــات الــعــســكــريــة، 
الــبــدائــل،  فــقــر  السياسية  املــقــتــرحــات  تعكس 
فمن جهٍة تبدو أطروحات آبي أحمد للوحدة 
اإلثــيــوبــيــة خــفــيــفــة املـــحـــتـــوى، وغـــيـــر ملهمة 
لــلــتــعــايــش بــــن الـــقـــومـــيـــات، فــنــســخــة حـــزب 
االزدهار تحمل عيوب الجبهة الثورية. ومن 
الفيدرالية  التجربة  تتمّكن  لــم  أخـــرى،  جهة 
على  وحافظت  اإلثنية،  النزاعات  تهدئة  من 

هشاشة مؤسسات الدولة.
كانت مساهمة  الحالي،  الوضع  على خــاف 
رئـــيـــس الــــــــــوزراء اإلثــــيــــوبــــي الـــــراحـــــل، َمــلــس 
زيناوي، أكثر وضوحًا في االستجابة لتطلع 
الــقــومــيــات فــي الــحــكــم الـــذاتـــي أو االنــفــصــال. 
وعلى مدى سنوات ما بعد سقوط منغستو 
الفيدرالي يعمل  النموذج  هايلي مريام، ظل 
على ضبط النزاعات اإلثنية وإدارة الخافات 
ــراء الــقــومــيــات  ــ ــ بـــطـــريـــقـــٍة جــمــعــت مــــا بــــن إغـ
صــغــيــرة الــحــجــم عــلــى الــبــقــاء فــي الفيدرالية 
وفرض إكراهات على القوميات الكبرى ملنع 
ــارات الـــتـــمـــّرد. كــانــت الــســيــاســة األخــيــرة  ــيـ خـ
واضــحــة تجاه جماعتي األورومـــو واألمــهــرا 
بحيث استطاع التيغراي التحكم فيهما عن 
طــريــق الــتــحــالــف الــحــاكــم، الــجــبــهــة الــثــوريــة، 
االقتصادية  املــيــزات  بعض  مــن  وحرمانهما 

والسياسية.
ــًا، شــكــلــت الــتــفــاهــمــات حــــول وصـــول  ــقــ والحــ
هــايــلــي مــريــام ديــســالــن فــي الــعــام 2012 ثم 
آبــــي أحـــمـــد فـــي 2017، مــرحــلــة مــخــتــلــفــة من 
وانحصارها  السلطة  على  التداول  سياقات 
التيغراي، بشكل طرح تساؤالت  في جماعة 
حـــول كــفــايــة الــفــيــدرالــيــة اإلثــنــيــة حـــًا أخــيــرًا 
ملسألة القوميات ووحدة الدولة، فقد استقر 
النظر إليها تعبيرا عن مركزية دور التيغراي 
ــيـــة، غـــيـــر أن وصــــول  ــيـــوبـ فــــي الـــســـيـــاســـة اإلثـ
مــمــثــلــي قـــومـــيـــات أخـــــرى إلــــى الــســلــطــة دفــع 
باتجاه إعادة صياغة أفكار الفيدرالية، وفقًا 
لــزيــنــاوي، بحيث صــار االرتــكــاز اإلثــنــي غير 
والسياسية  الدستورية  األطر  لتعريف  كاٍف 

للعاقة بن القوميات، فبينما التزمت فترة 
ديسالن بامليراث ىالسياسي القائم، بدا آبي 
ــادة هيكلة الــدولــة  أحــمــد أكــثــر نــزوعــًا إلــى إعـ

وهويتها السياسية.
ــة حــــــال، أعــــــاد تـــأجـــيـــل االنـــتـــخـــابـــات  ــ عـــلـــى أيـ
النقاش حول طبيعة الدولة، فمن جهة يفتقر 
ابتكار صيغٍة  إلى  الراهن  السياسي  الخيال 
توفر  الــقــومــيــات  بــن  مــا  للعاقة  تعويضيٍة 
إطــــارًا حــيــويــًا يــعــالــج إخــفــاقــات الــفــيــدرالــيــة، 
فما يطرحه حزب االزدهــار يدور حول سلب 
ــــرح مــحــتــوى  الــســلــطــة مــــن الـــتـــيـــغـــراي مــــع طـ
ســيــاســي أقــــل تــمــاســكــًا مـــن صــيــغ الــهــيــمــنــة 
 ،)1991  –  1974( ــة  ــزيــ ــركــ املــ أو  الـــحـــبـــشـــيـــة 
ــــي ظــــل تــمــلــمــل  أو الـــفـــيـــدرالـــيـــة الـــحـــالـــيـــة. وفـ
ــعــــوب الــجــنــوبــيــة  ــشــ قــــومــــيــــات األورمــــــــــو والــ
والعفر والصومالين من سياسات الهيمنة 
الحبشية، يساعد اشتعال الحرب في شمالي 
السلطة،  الستعادة  األمهرا  وتحفز  إثيوبيا، 
فــي إثــــارة اهــتــمــام الــقــومــيــات غــيــر الحبشية 
للبحث عن صيغٍة سياسيٍة للبقاء في الدولة 
أو الـــخـــروج مــنــهــا، مــا يــفــتــح نــطــاقــًا إضــافــيــًا 
لــلــحــرب فـــي مــنــاطــق واســـعـــة تــتــخــذ صـــورة 

الحرب األهلية.
للنزاع  الــحــالــي  التصاعد  إن  الــقــول  ويمكن 
يــشــيــر إلـــى مــــرور إثــيــوبــيــا بــمــشــوار طــويــل 
من عدم االستقرار وانفتاح الحرب األهلية، 
ليس فقط بسبب تطلع األمهرا إلى استعادة 
النظر إلى  السلطة، ولكن لغموض وتشتت 
أســــس وحـــــدة الــــدولــــة. ويــمــكــن الــنــظــر إلــى 
استدعاء الدخول على خط الصراع تعبيرًا 
وهيمنتها  اإلثنية،  السياسات  حضور  عن 
على مشروع الدولة الوطنية، ودعمها ظهور 
الحروب  ميراث  متعّددة تستعيد  صراعات 
األهلية في منتصف القرن املاضي، وخبرات 
التمّرد والنزعات االنفصالية. وثمة توقعات 
ــي الـــــصـــــراع، تـــكـــون فــيــه  ــحــــدوث تـــحـــول فــ بــ
جماعة األمهرا طرفًا رئيسيًا يقلل من نفوذ 
الحكومة القائمة، فقد مّرت الخبرة اإلثيوبية 
بأنماط ثاثة: الحكم اإلمبراطوري، والحكم 
ارتكز  وقــد  الحالية،  الفيدرالية  ثــم  املــركــوي 
ــار الــــوحــــدة اإلكـــراهـــيـــة،  ــكـ كـــل مــنــهــم عــلــى أفـ
مازمًة  ظاهرًة  األهلية  الحرب  جعل  بشكل 
لحياة الدولة. كما كشف أيضًا أن السياسة 
فـــي إثــيــوبــيــا لـــم تــتــمــّكــن مـــن الـــوصـــول إلــى 
صيغة واضحة لتعايش الجماعات اإلثنية، 
حـــيـــث تــجــنــبــت الــــتــــصــــّدي لـــنـــزعـــة احــتــكــار 
األمهرا، وأحيانا جماعة التيغراي، للسلطة 
وفي  األخـــرى.  اإلثنية  الجماعات  وتهميش 
ــيـــاق، ظــلــت مــســاهــمــة الــفــيــدرالــيــة  هــــذا الـــسـ
اإلثــنــيــة قــلــيــلــة األثــــر فـــي مــعــالــجــة الــتــفــاوت 
النزعة  السياسي واالقتصادي بشكٍل غّذى 
الخروج  أو  السلطة  في  للمشاركة  القومية 

من الفيدرالية.
قــد ال تــتــوقــف تــداعــيــات الــحــرب عــنــد تململ 
ــدة اإلثــــيــــوبــــيــــة، وتــــضــــاؤل  ــ ــــوحــ ــع الــ ــاريــ مــــشــ
ــدٌة مــن حــاالت  ــ مــحــتــواهــا الــفــكــري، فــهــي واحـ
فشل الدولة الوطنية في املجتمعات متعّددة 
املباشرة في  اآلثــار غير  اإلثنيات، فقد تبدو 
توقف التطلعات اإلقليمية أو الدفع بإثيوبيا 
لتكون مركزًا إقليميًا، فخال العقود األخيرة، 
الــرغــم مــن االســتــقــرار النسبي لنظام  وعــلــى 
ــيـــة، لـــم يـــتـــجـــاوز تــطــورهــا  ــنـ الـــفـــيـــدرالـــيـــة اإلثـ

صيغة الكيان السياسي.
)باحث مصري(

المسألة القومية والدولة... أية خيارات؟

إثيوبيا تحت الحرب األهلية

بينما تتصاعد 
العمليات العسكرية، 

تعكس المقترحات 
السياسية فقر البدائل

تساؤالت حول 
كفاية الفيدرالية 

اإلثنية حًال أخيرًا
 لمسألة القوميات 

ووحدة الدولة

يعود جزء مما 
يجري إلى فشل 

الدولة الوطنية في 
المجتمعات متعّددة 

اإلثنيات

ليست الحرب التي تشنها الحكومة الفيدرالية اإلثيوبية على حكومة إقليم التيغراي األولى من نوعها، فهي المحاولة الثالثة 
للحكومة المركزية منذ 80 عامًا، لكنها هذه المرة تأتي بعد تشــابك جبهة تحرير التيغراي مع جهاز الدولة منذ وصولها إلى 

السلطة )1994 -  2018(. تستعرض المطالعة مسار الوصول إلى الحرب المستجدة

مقاتل إلى جانب قوات الحكومة الفيدرالية اإلثيوبية في بلدة موسيبامب، شمال غربي غوندار، في 2020/11/7 )فرانس برس(

التي  القومية  أسئلة  ــارة  إث في  إثيوبيا  في  تيغراي  جبهة  انهمكت 
ظهرت في سبعينيات القرن الماضي، وبخيارات متدرّجة، حيث اتجهت 
المحلية،  االنتخابات  إجراء  عبر  اإلثني،  السياسي  النظام  عن  الدفاع  إلى 
القومية  األولويات  ظلّت  المعنى،  وبهذا  االنفصال.  بخيار  والتلويح 
وغيرها  للتيغراي،  السياسية  الثقافة  في  ومعتبرًا  واسعا  حيزًا  تشغل 
من القوميات في إثيوبيا، ومع تنامي هذا الشعور القومي بوضوح 
حسم  صعوبة  يرّجح  ما  الشعبي،  الوعي  بؤرة  تيغراي  جبهة  صارت 

الصراع لصالح الحكومة الفيدرالية التي شنّت الحرب.
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ويـــبـــدو مــوقــفــهــا أكــثــر مـــغـــاالة فـــي الــســيــادة 
ــنـــهـــايـــة، تــضــامــنــت جــبــهــة  ــيـــة. فــــي الـ ــقـــومـ الـ
ــع بـــيـــان الــحــكــومــة اإلقــلــيــمــيــة،  الـــتـــيـــغـــراي مـ
وخلصت إلى أن الحكومة اإلثيوبية، بعد 3 
أكتوبر/ تشرين األول، غير شرعية النتهاء 
فــتــرة واليــتــهــا »وفــًقــا للدستور اإلثــيــوبــي«، 
كــمــا أمــــرت أعــضــاء الــتــيــغــراي فــي الــبــرملــان، 
ــة، بــاالســتــقــالــة  ــيـ ــيـــدرالـ ــفـ ــي الـــحـــكـــومـــة الـ ــ وفـ
ــم، تــفــقــد  ــ ــن ثـ ــ ــــى مــنــطــقــتــهــم، ومـ ــــودة إلـ ــعـ ــ والـ
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