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ودراسة السياسات

ــالـــف حــــــزب االزدهـــــــــار  ــحـ ــق تـ ــقـ حـ
الــــحــــاكــــم فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، بـــقـــيـــادة 
ا 

ً
رئــيــس الــــوزراء، آبــي أحــمــد، فــوز

كــبــيــًرا فـــي االنــتــخــابــات الــتــشــريــعــيــة، الــتــي 
جرت في 21 حزيران/ يونيو 2021 وُأعلنت 
يــولــيــو،  تــمــوز/  فــي 10  الــرســمــيــة  نتائجها 
املاضي،  العام  كــان مقرًرا عقدها في  والتي 
ــلـــت مــرتــن بــســبــب انــتــشــار وبـــاء  لــكــنــهــا ُأّجـ
فـــيـــروس كـــورونـــا املــســتــجــد )كــوفــيــد - 19(. 
وجاءت هذه االنتخابات في وقت تواجه فيه 
داخلية  وتــوتــرات  خارجية  أزمـــات  إثيوبيا 
التصويت في  لم يجِر  متعاظمة، وبسببها 
نحو ُخمس دوائر البالد البالغ عددها 637 
دائرة، حيث اقتصر االقتراع على ثمانية من 

أصل عشرة أقاليم.

فوز تحالف الحزب الحاكم
تــــنــــافــــس فــــــي االنـــــتـــــخـــــابـــــات الـــتـــشـــريـــعـــيـــة 
اإلثيوبية نحو 46 حزًبا سياسًيا، بينها 17 
إقليمًيا، وبلغ عدد  حزًبا قومًيا و29 حزًبا 
املــرّشــحــن فــيــهــا 9505. وأظـــهـــرت الــنــتــائــج، 
الوطنية،  االنــتــخــابــات  لجنة  أعلنتها  الــتــي 
فـــوز تــحــالــف حـــزب االزدهـــــار بـــ 410 مقاعد 
من أصل 436 مقعًدا كانت محل تنافس في 
غرفة البرملان الذي يضم 547 مقعًدا، على أن 
تجري جولة ثانية من التصويت الستكمال 
مقعًدا   111 عــددهــا  الــبــالــغ  املتبقية  املــقــاعــد 
املــقــبــل، بــحــســب ما  أيـــلـــول/ سبتمبر  فـــي 6 
)ينظر  الوطنية  االنــتــخــابــات  لجنة  أعلنته 
ح على هذا األساس أن تقوم  الجدول(. وُيرجَّ
بتكليف  زودي،  الــبــالد، سهلي ورق  رئيسة 
رئيس الــوزراء الحالي، آبي أحمد، بتشكيل 
الحزب  زعيم  باعتباره  الجديدة،  الحكومة 
الــحــاصــل عــلــى األكــثــريــة الــبــرملــانــيــة، وكــون 
نتائج الجولة التكميلية لن تؤثر في تركيبة 
الــبــرملــان، حتى لــو فـــازت املــعــارضــة بجميع 

املقاعد املتبقية فيه.
وقد شهدت االنتخابات مقاطعة من جانب 
ــــالد، بــمــا  ــبـ ــ ــي الـ ــة كـــبـــرى فــ ــارضـ ــعـ أحـــــــزاب مـ
إقليم أورومــيــا،  فــي  الرئيسة  فيها األحـــزاب 
وهـــو اإلقــلــيــم األكــثــر كــثــافــة مــن نــاحــيــة عــدد 
السكان ويتحّدر منه آبي أحمد نفسه، حيث 
قــاطــع االنــتــخــابــات حــزبــان مــن أبـــرز أحـــزاب 
أورومــو  مؤتمر  هما  اإلقليم،  فــي  املعارضة 
 .OLF وجبهة تحرير أورومو OFC الفدرالي
وأقرت املفوضية اإلثيوبية لحقوق اإلنسان، 
تــجــاوزات بما  إثيوبية، بوقوع  وهــي هيئة 
مــنــاســبــة«، وعمليات  غــيــر  »اعــتــقــاالت  فيها 
ــبـــن  ــراقـ ــات« جـــــــرت ملـ ــ ــقـ ــ ــايـ ــ ــــضـ تــــرهــــيــــب و»مـ
وصــحــافــيــن قــبــل الــتــصــويــت وبـــعـــده. كما 
وقعت في منطقة أورومــيــا حــوادث قتل في 
األيام التي سبقت التصويت، بحسب تقرير 
املفوضية. وتقدمت الحركة الوطنية ألمهرة 
املعارضة املعروفة بـ »أبن«، أيًضا، بشكاوى 
زعمت  اإلثيوبية  االنتخابات  مفوضية  إلى 
فــيــهــا إن عــديــديــن مـــن مــراقــبــيــهــا تــعــّرضــوا 
الحاكم،  الحزب  للضرب والطرد من أنصار 
مـــا يــعــنــي أن مـــجـــرى الــعــمــلــيــة االنــتــخــابــيــة 
لــم يختلف كــثــيــًرا عــن الــتــي كــانــت تشهدها 
إّبــان حكم  النظام السابق  إثيوبيا في عهد 
الــجــبــهــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــثـــوريـــة لــشــعــوب 
ــوزراء اإلثــيــوبــي  ــ إثــيــوبــيــا، بــقــيــادة رئــيــس الـ
الـــســـابـــق، مــيــلــيــس زيــــنــــاوي، إذ كــــان يــفــوز 
املقاعد.  بجميع  وحلفاؤه  الحاكم  االئتالف 
الرغم من ذلــك، تبقى األحـــزاب فاعلًة  وعلى 
فــي الــحــيــاة الــســيــاســيــة اإلثــيــوبــيــة، ولديها 

حرية نسبية في اإلعالم.

سياق االنتخابات 
جــــرت االنـــتـــخـــابـــات الــتــشــريــعــيــة فـــي مــنــاخ 
للبالد  السياسي  املشهد  فيه على  سيطرت 
تــحــّديــات داخــلــيــة وإقــلــيــمــيــة كــبــيــرة، وكـــان 
لــبــعــضــهــا تـــداعـــيـــات مــهــمــة عـــلـــى الــعــمــلــيــة 

االنتخابية، وأهمها:
االنتخابات  مّثلت  تــيــغــراي:  إقليم  حــرب   .1
ــاب الــتــي أدت إلــــى انـــــدالع أزمـــة  ــبـ أحــــد األسـ
ــام 2020. فــعــنــدمــا أقــدمــت  إقــلــيــم تــيــغــراي عـ
السلطات الفدرالية على تأجيل االنتخابات 
فــي  حــزيــران/ يونيو 2020 بسبب جائحة 
تيغراي  إقليم  رفضت حكومة   ،19  - كوفيد 
الــقــرار، ووصفت قــرار تمديد عمر الحكومة 
ــتـــوري،  ــدرالـــي بـــأنـــه غــيــر دسـ ــفـ ــان الـ ــرملـ ــبـ والـ
ــا مــــن طـــرف  ــ ــادًيـ ــ ــتـــخـــابـــات أحـ ــــت االنـ ــريـ ــ وُأجـ
اإلقليم في  أيلول/ سبتمبر من العام نفسه، 
شرعيتها  عــدم  الفدرالية  الحكومة  فأعلنت 
ــتــــراف بــالــحــكــومــة اإلقــلــيــمــيــة  ورفـــضـــت االعــ
ــتـــراف  ــرّد اإلقــلــيــم بــرفــضــه االعـ ــ الـــجـــديـــدة، فـ
بــشــرعــيــة الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة بــاعــتــبــار أن 
فّجر صراًعا  انتهت، ما  الدستورية  فترتها 
ــي إثــــــره الــحــكــومــة  بــــن الــــطــــرفــــن، قـــامـــت فــ
الـــفـــدرالـــيـــة بــاجــتــيــاح اإلقــلــيــم عــســكــرًيــا في 
تــشــريــن الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2020 وأطــاحــت 
بحكومة جبهة تحرير شعب تيغراي. ومع 
ــــدالع الــحــرب  أن األســـبـــاب الــتــي أدت الـــى انـ
االنتخابات،  مسألة  حــول  الخالف  تتجاوز 
إال أن األزمــة دخلت منعطًفا جديًدا بعدها، 

تيغراي  شعب  تحرير  جبهة  اســتــعــادت  إذ 
في 28 حزيران/ يونيو 2021 السيطرة على 
األراضـــي  »مــقــلــي« ومعظم  اإلقــلــيــم  عاصمة 
الفدرالية،  الحكومة  قــوات  اجتاحتها  التي 
آالف  يقارب من عشرة  ما  أن حاصرت  بعد 
وَأَســرتــهــم، في  الفدرالي  الجيش  جندي من 
حن قالت الحكومة الفدرالية إنها انسحبت 
من اإلقليم طوًعا ولدواٍع إنسانية. والواضح 
اخــتــار توقيت االنسحاب من  آبــي أحمد  أن 
ــراره اجــتــيــاح  ــ اإلقـــلـــيـــم بــعــد أن اتـــضـــح أن قــ
غير  مغامرٌة  إريتريا  مع  بالتحالف  اإلقليم 
محسوبة كانت لها تداعيات سلبية كبيرة.

مــّثــلــت اســـتـــعـــادة »مــقــلــي« انـــتـــصـــاًرا كــبــيــًرا 
ــد الـــقـــوات  ــغـــراي TDF ضــ ــيـ ــقــــوات دفــــــاع تـ لــ
العرقية  وامليليشيات  واإلريترية  الفدرالية 
ــــور آالف  ــرة، كـــمـــا اتـــضـــح مــــن صـ ــ ــهـ ــ مــــن األمـ
األسرى من الجنود اإلثيوبين واإلريترين 
التي عرضتها جبهة تحرير شعب تيغراي 
ــقـــت تــقــاريــر  ــد وّثـ ــــالم. وقــ ــ ــائـــل اإلعـ عــلــى وسـ
ــيــــة حــقــوقــيــة حـــجـــم االنـــتـــهـــاكـــات الــتــي  دولــ
تدّخلها  خــالل  اإلريــتــريــة  الــقــوات  ارتكبتها 
األخير في اإلقليم إلى جانب قوات الحكومة 
الــفــدرالــيــة. وفـــي حــن أجــّجــت تــلــك التقارير 
مــشــاعــر املــقــاومــة لـــدى شــعــب تــيــغــراي ضد 
ــا ســـمـــوه »تـــحـــالـــف الــــغــــزاة«، شــكــلــت هــذه  مـ
التقارير الحقوقية والعقوبات الغربية على 
الحكومة الفدرالية أداة ضغط قوية دفعتها 
إلى االنسحاب من اإلقليم بعد سبعة أشهر 

من اجتياحه.
ــّذرت األمــــم املــتــحــدة مـــن كـــارثـــة إنــســانــيــة  ــ حـ
تحيق بأكثر من 400 ألف شخص يواجهون 
تــيــغــراي، كما يقف 1.8 مليون  فــي  املــجــاعــة 
آخـــرون على حــافــة املــجــاعــة. وقــد تصاعدت 
ــي  ــة آبــ ــومــ ــكــ ــى حــ ــلــ ــــوط الـــــدولـــــيـــــة عــ ــغـ ــ ــــضـ الـ
أحــمــد بسبب الــتــقــاريــر الــحــقــوقــيــة الــدولــيــة 
املــتــعــلــقــة بــاإلقــلــيــم، وأّدى ذلــــك إلــــى تــحــّول 
فـــي مــوقــف املــانــحــن الــتــقــلــيــديــن إلثــيــوبــيــا. 
جــّمــد   ،2020 ديــســمــبــر  األول/  كـــانـــون  فــفــي 
يـــــورو  ــــن  ــــاليـ مـ  107 األوروبـــــــــــــي  االتــــــحــــــاد 
الحكومة.  مــيــزانــيــة  لــدعــم  مخصصة  كــانــت 
ــار/ مــايــو 2021، فــرضــت الـــواليـــات  ــ وفـــي أيـ
املــتــحــدة قـــيـــوًدا عــلــى مــســؤولــن إثــيــوبــيــن 
ــم  ــهــ ــابــ ــكــ )وإريـــــــتـــــــريـــــــن( عــــلــــى خـــلـــفـــيـــة ارتــ
 تجاوزات خطيرة خالل الحرب في تيغراي. 

وقد تدفع هذه الضغوط حكومة آبي أحمد 
الـــجـــديـــدة إلــــى رفــــع الـــحـــصـــار عـــن اإلقــلــيــم، 
وااللـــــتـــــزام بـــإيـــصـــال املــــســــاعــــدات الـــدولـــيـــة، 
وإطــالق حوار مع قادة جبهة تحرير شعب 
إجــراء  الــنــزاع، خصوصا بعد  تيغراي لحل 
فــي  رئـــيـــًســـا  دوًرا  أّدت  ــتـــي  الـ ــتـــخـــابـــات  االنـ
انــدالع الحرب، ومن املؤكد أن هذه الخطوة 
أهلية  إلــى حــرب  الــذهــاب  إثيوبيا  ستجّنب 
طــويــلــة األمــــد، فــي ضـــوء تــصــاعــد الــتــوتــرات 
العرقية في مناطق وأقاليم أخرى من البالد. 
بقاءه  أحمد  آبــي  ضمن  أن  بعد  وُيستبعد، 
في الحكم نتيجة فوز حزبه في االنتخابات، 
إلــى مهاجمة  الــفــدرالــيــة  الحكومة  تــعــود  أن 
اإلقــلــيــم، ليس ألن موسم األمــطــار الــذي بدأ 
منذ وقت قريب يتسّبب في صعوبة الحركة 
ــــداد فــحــســب، بــل بسبب  وقــطــع خــطــوط اإلمـ
عـــدم رغــبــة الــحــكــومــة فــي تــحــّمــل املسؤولية 
عن تفاقم األوضاع اإلنسانية التي يعانيها 
اإلقليم أيــًضــا. بيد أنــه، من جهة أخــرى، إذا 
الخدمات  توفير  اإلقليم  حكومة  تضمن  لم 
التي  والكهرباء،  االتــصــاالت  مثل  الحيوية، 
تتحكم فيها الحكومة الفدرالية، فإن جبهة 
تحرير شعب تيغراي قد تبدأ حرًبا جديدة 
املــجــاور، لفتح معبر نحو  مــع إقليم أمــهــرة 
السودان، وسيطلق هذا بدوره أزمة جديدة 

بن إثيوبيا والسودان.
االنتخابات  تــزامــنــت  النهضة:  ســد  أزمـــة   .2
الــذي  النهضة،  الثاني لسد  املــلء  مــع موعد 
بــعــد فشل  يــولــيــو 2021،  تــمــوز/  بـــدأ مطلع 
املـــفـــاوضـــات مـــع مــصــر والـــــســـــودان، الــلــتــن 
مــبــّرر، على جلسة  تــعــّوالن، مــن دون  كانتا 
ــن الـــتـــابـــع لـــأمـــم املـــتـــحـــدة فــي  ــ مــجــلــس األمــ
الثامن من الشهر ذاتــه، إلصــدار قــرار دولي 
يمنع إثيوبيا من ملء السد من دون اتفاق 
ــا كـــان  ــمـ ــذا لــــم يـــحـــصـــل، كـ ــ ــكـــن هــ مـــعـــهـــمـــا، لـ
ــاد املــجــلــس املــــوضــــوع إلــى  ــ مــتــوقــًعــا، إذ أعـ
ــذي يــتــوّلــى الــوســاطــة  االتـــحـــاد األفــريــقــي الــ
إثيوبيا.  الثالثة، وهــو مطلب  األطـــراف  بن 
ا 

ً
وفي حن عّدت إثيوبيا هذا التطور إنجاز

ما  تــّتــجــه، على  فإنها  لــهــا،  كــبــيــًرا  سياسًيا 
ــع بــشــروعــهــا في  يـــبـــدو، إلـــى فـــرض أمـــر واقــ
امللء الثاني للسد من دون اتفاق مع دولَتي 
املـــجـــرى واملــــصــــّب. وقــــد أعــلــن الــعــقــيــد بــوتــا 
الــهــنــدســة  بــاتــشــاتــا ديــبــيــلــي، مــديــر اإلدارة 
ــاع اإلثــيــوبــيــة، »أنــــه عــنــدمــا  ــدفـ فـــي وزارة الـ
ــــلء الــثــانــي لــلــســد ســــوف يضطر  يــكــتــمــل املـ
الجميع إلى العودة إلى طاولة املفاوضات، 
وعــنــدهــا ســيــكــون عــلــى الــبــلــديــن ]الـــســـودان 
أي  السد من  أن يسهما في حماية  ومصر[ 
طـــرف آخـــر يــحــاول مــهــاجــمــتــه، ألن الــتــحــّرك 
العسكري ضد السد سيجرفهما إلى البحر 
املتوسط«؛ في إشــارة إلى الفيضانات التي 
قد يــؤّدي إليها إلحاق الضرر بالسد. وهذا 
يعني، بحسب التقديرات اإلثيوبية، تحويل 
السد إلى قنبلة مائية في مواجهة ضغوط 

جيرانها الشمالين. 
وفي السياق الفني، من الوارد استمرار ملء 
الــســد حــتــى آب/ أغــســطــس املــقــبــل، لــزيــادة 
لتتجاوز  املــيــاه،  مــن  املحتجزة  املــيــاه  كمية 
بالفعل 13 مليار متر مكعب، غير أن خبراء 
مصرين تحّدثوا عن إمكانية توجيه ضربة 
عسكرية محدودة لعرقلة امللء الثاني للسد 
قــبــل اكــتــمــالــه، ولــيــس لــتــدمــيــر الــســد كــلــًيــا، 

أيًضا عراقيل عدة؛  الخيار يواجه  لكن هــذا 
أولـــهـــا، غــيــاب الــتــأيــيــد الـــدولـــي واإلقــلــيــمــي 
ملــثــل هــــذه الـــخـــطـــوة، خـــصـــوًصـــا بــعــد فشل 
قــانــون ملزم  بــإصــدار  األمـــن  جلسة مجلس 
إلثيوبيا، واالتــجــاه الــدولــي الــعــام الــرافــض 
أي عملية عسكرية. كما أن هذا األمر سوف 
يــدفــع اإلثــيــوبــيــن إلـــى االلــتــفــاف أكــثــر حــول 
ــّول قــضــيــة الــســد  قـــيـــادة آبـــي أحــمــد الــــذي حــ
إلى قضية كرامة وطنية في إثيوبيا، فضاًل 
عــن أهميته التنموية، ويــبــدو أن هــذا األمــر 
قــاعــدة دعمه  تــوســيــع  فــي  مــهــًمــا  دوًرا  أّدى 
الشعبية ومنحه نصًرا انتخابًيا كبيًرا في 
ضوء مواقفه املتشّددة بخصوص استكمال 
بناء السد وملئه. لكن آبي أحمد يخاطر هنا 
أيـــًضـــا بــتــجــاهــل مــصــالــح مــصــر والـــســـودان 
كلًيا، وإطــالق أزمــة إقليمية كبيرة في وقت 
ــات داخـــلـــيـــة مـــتـــعـــددة يــمــكــن أن  ــ ــه أزمــ يـــواجـ

تطيح حكمه.
3. األزمـــة الــحــدوديــة مــع الــســودان: التحّدي 
ــي أحــمــد  ــ ــالـــث الــــــذي يــــواجــــه حـــكـــومـــة آبـ ــثـ الـ
الجديدة هو األزمة الحدودية مع السودان، 
الــتــي تــفــجــرت بــالــتــزامــن مــع اجــتــيــاح قــوات 
وتزايد  تيغراي،  إلقليم  الفدرالية  الحكومة 
الخالف  وأصــل  النهضة.  بشأن سد  التوتر 
بن الطرفن هو على أراٍض زراعية حدودية 
في منطقة الفشقة تبلغ مساحتها نحو 260 
كيلومتًرا مربًعا، تقول السودان إنها تعود 
إليها بموجب اتفاقية ترسيم الحدود التي 
وّقــعــتــهــا بــريــطــانــيــا عـــام 1920 لــوضــع حد 
الحبشة  إلمبراطور  التوسعية  للسياسات 
فـــي ذلـــك الـــوقـــت، منيليك الــثــانــي، فـــي حن 
ترفض إثيوبيا ذلك، فشّجعت قبائل محلية 
إثيوبية على االستيالء عليها واستثمارها، 
إلـــى أن اســتــعــادهــا الــجــيــش الــســودانــي في 
 ،2020 ديــســمــبــر  األول/  كـــانـــون  مــنــتــصــف 
تيغراي،  بــحــرب  إثيوبيا  انــشــغــال  مستغاًل 
االتهامات حول من  الطرفان الحًقا  وتباَدل 

بدأ إطالق النار.
ويستغل الطرفان حالًيا هذه األزمة ألغراض 
داخــلــيــة، إذ يــصــّورهــا آبــي أحــمــد على أنها 
جزء من حرب إقليمية تهّدد إثيوبيا ينبغي 
أن يلتف الشعب حول حكومته ملواجهتها، 
وقد اتهمت أديس أبابا السودان مراًرا بدعم 
املقابل،  وفــي  تــيــغــراي.  جبهة تحرير شعب 
السيادة  مجلس  في  العسكري  املكون  يجد 
النزاع الحدودي مع إثيوبيا  السوداني في 
باعتبار  السلطة  في  لتعزيز وضعه  فرصًة 
تــهــديــدات أمنية خارجية  تــواجــه  الــبــالد  أن 
كــبــرى يــنــبــغــي الــتــركــيــز عــلــيــهــا، فـــي مــقــابــل 
تـــحـــديـــات اقـــتـــصـــاديـــة وســـيـــاســـيـــة وأمــنــيــة 

داخلية متفاقمة. 
ومــــن الــــواضــــح أن تـــفـــاعـــالت ســـد الــنــهــضــة 
ألــقــت بظاللها على هــذه األزمـــة أيــًضــا، فقد 
أجــــرى الــجــيــشــان الــســودانــي واملـــصـــري في 
تــشــريــن الـــثـــانـــي/ نــوفــمــبــر 2020 مـــنـــاورات 
جــويــة مشتركة، مــدة أســبــوعــن، فــي قاعدة 
ــة شـــمـــال الــــســــودان  ــعـ ــواقـ ــــروي الـــجـــويـــة الـ مــ
تحت مسمى »نسور النيل«، طرأ في إثرها 
الــســودان بخصوص سد  فــي موقف  تحول 
النهضة، إذ أخــذ املــوقــف الــســودانــي يقترب 
مـــن املـــوقـــف املـــصـــري بـــشـــأن الـــســـد، بــعــد أن 
املقابل،  أكبر حياله. وفي  كان يبدي مرونة 
ســعــت الـــخـــرطـــوم إلــــى الــحــصــول عــلــى دعــم 
مــصــري فــي نــزاعــهــا الــحــدودي مــع إثيوبيا 
لــلــضــغــط عــلــيــهــا إلعـــــــادة تـــرســـيـــم الـــحـــدود 
بــمــا يــضــمــن اعــتــرافــهــا بــســودانــيــة منطقة 
آبــي أحمد  الفشقة. ومــن املحتمل أن يسعى 
بعد ضــمــان فـــوزه بــاالنــتــخــابــات، والــشــروع 
املفاوضات  وعـــودة  للسد،  الثاني  املـــلء  فــي 
إلـــى االتــحــاد األفــريــقــي، إلـــى خــفــض التوتر 
مــع الــســودان بــشــأن الــخــالف الــحــدودي، في 
يواجهها،  الــتــي  الداخلية  التحديات  ضــوء 
وقد يسعى أيًضا، من خالل تقديم تنازالٍت 
حـــدوديـــة، إلـــى مــحــاولــة فــصــل الـــســـودان عن 

مصر بخصوص سد النهضة.

خاتمة
جرت االنتخابات التشريعية اإلثيوبية في 
إذ  عميق،  ومجتمعي  انقسام سياسي  ظل 
رئــيــســة بحّجة  مــعــارضــٌة  ــزاٌب  أحــ قاطعتها 
غياب شروط النزاهة والشفافية، كما جرت 
في ظل أزمــات إقليمية كبيرة استطاع آبي 
ــوز انــتــخــابــي  أحـــمـــد تــجــيــيــرهــا لــتــحــقــيــق فــ
ــــن أحـــمـــد عـــلـــى أن األغــلــبــيــة  ــــراهـ كـــبـــيـــر. ويـ
البرملانية الكبيرة التي حصل عليها سوف 
تمّكنه مــن تــرســيــخ دعــائــم حــكــمــه، وتنفيذ 
سياساته. وبالفعل، مّكنته هذه االنتخابات 
من التحّول من رئيس حكومة انتقالية جاء 
سياسية  توافقات  نتيجة   2018 عــام  إليها 
طــارئــة إلــى رئــيــس حكومة منتخب بـــإرادة 
ــذه االنـــتـــخـــابـــات وضــعــتــه،  شــعــبــيــة. لــكــن هــ
إقليمية وداخلية  ــاٍت  أزمــ أمـــام  املــقــابــل،  فــي 
ــه، وفـــي  ــمـ ــكـ مــــعــــقــــدة، يـــمـــكـــن أن تــــقــــّوض حـ
مــقــدمــة ذلــــك، الــتــوتــرات اإلثــنــيــة والــنــزعــات 
االنفصالية املتعاظمة في عدد من األقاليم 
االقتصادية   

ُ
األوضـــاع ا  ســـوًء تزيدها  التي 

واالجتماعية الصعبة وأزمُة نزوح داخلية 
كبرى تشهدها البالد في ظل تفشي موجة 

جديدة من وباء كوفيد19-.

قراءة في النتائج والتفاعالت الداخلية واإلقليمية

االنتخابات التشريعية اإلثيوبية

جرت االنتخابات 
التشريعية في مناخ 

سيطرت فيه على 
المشهد السياسي 

للبالد تحّديات داخلية 
وإقليمية كبيرة

تنافس في االنتخابات 
التشريعية اإلثيوبية 

نحو 46 حزبًا سياسًيا، 
بينها 17 حزبًا قومًيا 

و29 حزبًا إقليمًيا، وبلغ 
عدد المرّشحين فيها 

9505

شهدت االنتخابات 
مقاطعة من جانب 

أحزاب معارضة كبرى، 
بما فيها األحزاب 

الرئيسة في إقليم 
أوروميا، وهو اإلقليم 

األكثر كثافة من ناحية 
عدد السكان

جرت االنتخابات التشــريعية اإلثيوبية في ظل انقســام سياســي ومجتمعي عميق، إذ قاطعتها أحزاٌب معارضٌة رئيســة بحّجة 
غياب شــروط النزاهة والشــفافية، كما جرت في ظل أزمات إقليمية كبيرة اســتطاع آبي أحمد تجييرها لتحقيق فوز انتخابي 

كبير. هنا تقدير موقف للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حول هذه االنتخابات ونتائجها

امرأة إثيوبية تدلي بصوتها في مدينة بحر دار في إثيوبيا في 21/ 6/ 2021 )فرانس برس(

فشل  بعد  النهضة،  لسد  الثاني  الملء  موعد  مع  االنتخابات  تزامنت 
جلسة  على  تعوالن  كانتا  اللتين  والــســودان،  مصر  مع  المفاوضات 
مجلس األمن التابع لألمم المتحدة، إلصدار قرار دولي يمنع إثيوبيا من 
كان  كما  يحصل،  لم  هذا  لكن  معهما،  اتفاق  دون  من  السد  ملء 
متوقعا، إذ أعاد المجلس الموضوع إلى االتحاد األفريقي الذي يتولى 
عدت  حين  وفي  إثيوبيا.  مطلب  وهو  الثالثة،  األطراف  بين  الوساطة 
أمر  فرض  إلى  تتجه،  فإنها  لها،  كبيًرا  سياسًيا  إنجاًزا  التطور  هذا  إثيوبيا 

واقع بشروعها في الملء الثاني للسد

االنتخابات وسد النهضة
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