
قضايا

المركز العربي 
لألبحاث ودراسة السياسات

تشرين  مــن  الخامس  فــي  اندلعت 
الثاني/ نوفمبر 2020 اشتباكات 
عــســكــريــة مــســلــحــة بـــن الــحــكــومــة 
الــفــدرالــيــة اإلثــيــوبــيــة وجــبــهــة تــحــريــر شعب 
تــيــغــراي )TPLF(، أحـــد املــكــونــات األســاســيــة 
للحزب الحاكم السابق، الجبهة الديمقراطية 
الــذي   ،)EPRDF( إثــيــوبــيــا لــشــعــوب  الــثــوريــة 
وثّمة  تقريًبا.  عقود  ثالثة  نحو  الــبــالد  حكم 
الـــوزراء  رئيس  مــع  للصراع  عميقة  خلفيات 
 أســـبـــاًبـــا عــديــدة 

ّ
الـــحـــالـــي، آبــــي أحـــمـــد، ولـــكـــن

أخرى أّدت إلى اندالع النزاع في هذا التوقيت، 
أهمها: تأجيل حكومة آبي أحمد االنتخابات 
الــرئــاســيــة بــســبــب جــائــحــة فــيــروس كــورونــا 
)كــوفــيــد - 19(؛ مــا أثــــار اعـــتـــراضـــاٍت واســعــة 
بـــن مــخــتــلــف الـــقـــوى الــســيــاســيــة واألحـــــزاب، 
وحل الحكومة الجبهة الديمقراطية الثورية، 
ــار الــتــابــع آلبـــي أحمد  ــ وإنـــشـــاء حـــزب االزدهــ
بــديــاًل مــنــهــا، إضــافــة إلـــى اســتــهــداف أعــضــاء 
الحزب من جبهة تحرير شعب تيغراي. وقد 
دفــعــت هــذه اإلجـــــراءات جبهة تحرير شعب 
ــراء انــتــخــابــات داخــلــيــة في  ــ تــيــغــراي إلـــى إجـ
اإلقليم، من دون موافقة أديس أبابا؛ ما أّدى 

إلى تفجر األزمة.

أوضاع إثيوبيا عشية األزمة 
ســـيـــطـــرت الـــجـــبـــهـــة الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة الـــثـــوريـــة 
من  تحالًفا  تضم  وكــانــت  إثــيــوبــيــا،  لشعوب 
ــزاب كــبــرى، أبـــرزهـــا جبهة تحرير  أربــعــة أحــ
شعب تيغراي، على مقاليد الحكم في إثيوبيا 
 ،)2018 -  1991( تربو على ثالثة عقود  مــدة 
بدعم  مريام  أسقطت منغستو هيال  أن  بعد 
مــن الـــســـودان، وتــمــّكــنــت، خـــالل هـــذه الــفــتــرة، 
عالية،  اقتصادية  نمو  مــعــدالت  تحقيق  مــن 
وصلت، في بعض السنوات، إلى نحو 10%. 
ولـــكـــن األوضـــــــاع الــســيــاســيــة واالقـــتـــصـــاديـــة 
تــدهــورت بــصــورة كــبــيــرة، بــعــد وفـــاة رئيس 
الـــــــوزراء، مــيــلــس زيــــنــــاوي، الــــذي كــــان أيــًضــا 
تيغراي، وحكم  تحرير شعب  لجبهة  زعيًما 
بقبضة   )2012-1991( عــقــديــن  نــحــو  الـــبـــالد 
ــبــــالد تــشــهــد حـــالـــة مــن  حـــديـــديـــة. وبـــــــدأت الــ
ــاًرا مــــن عـــام  ــبــ ــتــ االضــــطــــرابــــات املـــســـتـــمـــرة اعــ
2015، وبلغت ذروتها في احتجاجات إقليم 
أورومـــيـــا مطلع عـــام 2018. وقـــد وصـــل على 
)بعد  الحكومة  إلــى رئاسة  آبــي أحمد  أثرها 
أن كـــان مــديــًرا لــلــمــخــابــرات الــعــامــة والــحــاكــم 
الفعلي(، بعد تفاهماٍت أسفرت عن انتخابه 
زعيًما لتحالف الجبهة الديمقراطية الثورية 
 .2018 أبــريــل  نيسان/  فــي  إثيوبيا،  لشعوب 
وقد شن حملة تطهير للتيغراي من مفاصل 

السلطة بعد وصوله إلى الحكم.
لــقــي وصـــــول آبــــي أحـــمـــد تــرحــيــًبــا شــعــبــًيــا، 
خصوصا بــن الــشــبــاب الــذيــن كــان لهم دور 
احـــتـــجـــاجـــات 2018، وخـــصـــوًصـــا  فــــي  ــارز  ــ بــ
أطــلــق سلسلة إصـــالحـــات، تضّمنت  أن  بــعــد 
إطالق سراح املعتقلن السياسين، والسماح 
أحــزاب معارضة، وبفضل خطابه  بتأسيس 
ــى الــــــوحــــــدة الــــوطــــنــــيــــة فـــــي بــلــد  ــ ــ الــــــداعــــــي إلـ
لكن  عرقية.  80 جماعة  مــن  أكثر  فيه  تعيش 
هــــذه اآلمــــــال ســـرعـــان مـــا تــــبــــّددت؛ إذ عـــادت 
االضطرابات السياسية، وصارت االغتياالت 
أمــــًرا مــعــتــاًدا فــي أنــحــاء مختلفة مــن الــبــالد، 
وســـط احــتــجــاجــاٍت مــتــكــّررة ضــد الــحــكــومــة، 
ــمـــرد، خــصــوصــا فـــي إقــلــيــم  ــتـ وصـــلـــت حـــد الـ
إليه آبي أحمد نفسه،  الــذي ينتمي  أوروميا 
وســــط اتـــهـــامـــاٍت لـــه بـــأنـــه لـــم يـــبـــِد اهــتــمــاًمــا 
كبيًرا بمصالح جماعته العرقية التي علقت 
ــااًل كــبــيــرة، خــصــوصــا بــعــد أن جــرى  عليه آمــ
تهميشها طوياًل، مع أنها تشكل واحــدًة من 
أكبر املجموعات العرقية في البالد. وقد بلغ 
عــدد القتلى فــي احــتــجــاجــات أورومــيــا التي 
اندلعت في تموز/ يوليو 2020 على خلفية 
مــقــتــل مــغــٍن شــعــبــي مـــعـــروف، 616 شــخــًصــا 
على األقل. وحاكمت السلطات أكثر من 4000 
شـــخـــص، بــمــن فــيــهــم كـــبـــار قـــــادة األورومــــــو 
وقــادة معارضة آخــريــن. وفــي جنوب البالد، 
وبــحــســب مــا يسمح بــه الــدســتــور الــفــدرالــي، 
قّدمت إحدى املجموعات الكبيرة في الجنوب، 
وهـــي مجموعة ســيــدامــا اإلثــنــيــة، طــلــًبــا، في 
الفدرالية  الحكومة  إلى  تموز/ يوليو 2018، 
األمــم  إقليم  عــن  لالنفصال  استفتاء  إلجـــراء 
 ،)SNNPR( الجنوبية  والشعوب  والقوميات 
وكــان هذا  بها.  إقليم جديد خــاص  وتكوين 
الطلب األول من نوعه على مستوى إثيوبيا. 
وعــلــى الــرغــم مــن نــجــاح االســتــفــتــاء فــي عــام 
فــإن مشكالٍت عديدة ظلت عالقة مثل   ،2019
وكذلك  اإلقليم  عاصمة  أواســا  مدينة  تبعية 
حــــدود اإلقـــلـــيـــم؛ مـــا يــنــذر بـــحـــدوث نــــزاع مع 
إقليم األمم والقوميات والشعوب الجنوبية. 
وعـــلـــى املــســتــوى الـــوطـــنـــي، تـــأثـــرت إثــيــوبــيــا 
ــانــــت لـــهـــا تـــداعـــيـــات  بـــجـــائـــحـــة كـــــورونـــــا، وكــ
اقــتــصــاديــة واجــتــمــاعــيــة وســيــاســيــة كــبــيــرة.

من اآلمال إلى التوترات 
ما إن صعد آبي أحمد إلى سّدة الحكم، حتى 
تصاعدت التوترات بن العاصمة أديس أبابا 
أو الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة مــن جــهــة، وميكيلي 
ــن جـــهـــة أخـــــرى؛  عـــاصـــمـــة إقـــلـــيـــم تـــيـــغـــراي مــ
حــيــث عــمــل آبـــي أحــمــد عــلــى تطبيق سلسلة 
إلـــى تطهير مؤسسات  ــراءات هــادفــة  ــ مــن إجـ
الدولة الفدرالية من أعضاء االئتالف الحاكم 
الثورية  الديمقراطية  الجبهة  وهي  السابق، 
التي كان يقودها ضباط ومسؤولون ينحدر 
أكثرهم من إقليم تيغراي، فتم اعتقال قيادات 
عـــديـــدة، وال ســيــمــا الــعــســكــريــة واألمــنــيــة، إال 
مـــن اســتــطــاع الـــهـــروب إلـــى خــــارج الـــبـــالد أو 
الذي  إلــى إقليم تيغراي. وقــد رفــض اإلقليم، 
الــذاتــي، تسليم  الحكم  يدير عملًيا نوًعا من 
الهاربن إلى الحكومة الفدرالية؛ فكانت تلك 
الــصــدع السياسي بــن اإلقليم  نــشــوء  بــدايــة 
والــعــاصــمــة أديـــس أبــابــا. ويــعــود اســتــهــداف 
تلك القيادات إلى ضلوعها في هيمنٍة إثنيٍة 
الفدرالية  الحكومة  تــرى  كما  إثيوبيا.  على 
أن الــجــبــهــة الــديــمــقــراطــيــة الــثــوريــة لـــم تقبل 
خسارة السلطة في عام 2018، ومن ثّم فإنها 
كــانــت خــلــف عــــدد مـــن الــعــمــلــيــات اإلرهــابــيــة 
منها  األمـــن،  وتــقــويــض  التخريب  وعمليات 
عمليات االغتيال العديدة؛ فهي بذلك تسعى 
آبــي أحمد، إلجباره على  إدارة  إلــى تقويض 
إفــســاح املــجــال لــحــكــومــة انــتــقــالــيــة، بــــداًل من 

الحكومة الحالية. 
في املقابل، ترى الجبهة أن آبي أحمد انقلب 
عليها، حينما قّرر حل الجبهة الديمقراطية 
ــثــــوريــــة، بـــعـــد أن اســتــخــدمــهــا لــلــوصــول  الــ
الوطني  املجلس  تلقى  حيث  السلطة؛  إلــى 
لــالنــتــخــابــات رســـــالــة مـــن رئـــيـــس الــجــبــهــة، 
آبــي أحمد، مفادها أن هــذه الجبهة لم تعد 
مــوجــودة حـزبا سياسيا، وقــد حــل محلها 
حزب االزدهــار، الــذي رفضت جبهة تحرير 
شعب تيغراي االنضمام إليه. وترى جبهة 
الــقــرار يمثل  هــذا  أن  تيغراي  تحرير شعب 
الشعب  إرادة  ويأتي ضد  خرًقا دســتــورًيــا، 
ــزاب  ــ ــــذي انــتــخــب أعـــضـــاء األحـ اإلثـــيـــوبـــي الـ
الـــتـــي كــــان يــتــكــون مــنــهــا تــحــالــف الــجــبــهــة. 

األرومــــو يعارضه،  مــن  وأصــبــح قسم كبير 
يبتعد  الحكم، وأصبح  في  متفرًدا  بوصفه 
عــــن الـــديـــمـــقـــراطـــيـــة، بــحــجــة الـــحـــفـــاظ عــلــى 
وحــــدة إثــيــوبــيــا وتــنــمــيــتــهــا، وهــــذه أولــويــة 
على الديمقراطية؛ وفي ذلك نوع من التبني 
املــؤاتــي ألفــكــار الرئيس اإلرتــيــري، أسياس 
أفـــورقـــي، كــمــا يـــرّجـــح مــعــلــقــون إثــيــوبــيــون. 
الفدرالية  الحكومة  بــن  الــتــوتــر  ازداد  وقــد 
وإقليم تيغراي، بعد تمديد املجلس األعلى 
فترات حكم  االتــحــاد(  إثيوبيا )مجلس  في 
الــحــكــومــات الــفــدرالــيــة واإلقــلــيــمــيــة بضعة 
أشهر، بسبب تفشي جائحة كورونا. وهي 
خطوة اعتبرها اإلقليم غير دستورية. بناء 
عــلــيــه، مــضــى اإلقــلــيــم فـــي عــقــد انــتــخــابــات 
أيـــلـــول/ سبتمبر   9 فــي  اإلقــلــيــمــي  مجلسه 
2020، على الرغم من تحذيرات أديس أبابا 
واعتبار التصويت غير قانوني. وقد بلغت 
نسبة املشاركة في انتخابات اإلقليم حوالى 
%98، بــمــا يــقــارب 2.7 مــلــيــون نــاخــب وفــًقــا 
للجنة االنتخابية في تيغراي؛ حيث فازت 
جبهة تحرير شعب تيغراي بأغلبية كبيرة، 

وحصلت على 152 مقعًدا من أصل 190. 
وكانت أحزاب املعارضة الرئيسة في إثيوبيا، 
والــتــي يــتــجــاوز عــددهــا مــائــة حــــزب، أعــربــت 
ــانــــون االنـــتـــخـــابـــات الــجــديــد  عــــن رفـــضـــهـــا قــ
إقـــراره قبل تفشي جائحة كورونا؛  الــذي تم 
مقاس  مفّصل على  الــقــانــون  هــذا  أن  رأت  إذ 
حــزب االزدهـــار. وقــد رفــض املجلس الوطني 
لالنتخابات حينها مطالب املعارضة بإعادة 
النظر في القانون. وتضم هذه األحزاب، التي 
تــحــظــى بـــدعـــم شــعــبــي كــبــيــر، حــــزب املــؤتــمــر 
الـــفـــدرالـــي ألورومـــيـــا الــــذي يـــقـــوده املــعــارض 

املعروف مرارا غودينا. 
أيًضا  فــي هــذه األزمـــة  الشائكة  امللفات  ومــن 
اتحادًيا  ــراًرا  قـ تيغراي  إقليم  حكومة  رفــض 
للجيش،  الــشــمــالــيــة  الــقــيــادة  قـــيـــادة  لتغيير 
والتي يقع مقّرها في اإلقليم، وتضم قيادات 
ــا اإلقـــلـــيـــم  ــايـ مــــعــــروفــــة بــتــعــاطــفــهــا مــــع قـــضـ
فــي مــواجــهــة الــحــكــومــة الــفــدرالــيــة وإريــتــريــا 
بسبب خالفاٍت حدوديٍة واتهامات إلريتريا 
بالتدخل في اإلقليم. وتضم القيادة الشمالية 
أكثر من نصف إجمالي أفراد القوات املسلحة 

اإلثيوبية. 
ــراءات قــنــاعــاٍت لــدى  ــ ــ ــذه اإلجـ ــد رســخــت هـ وقـ
آبي  بــأن  تــيــغــراي  لتحرير  الشعبية  الجبهة 
أحــمــد يعمل عــلــى إضــعــاف اإلقــلــيــم ويسعى 
الــخــالف حول  ويعتبر  السلطة.  احتكار  إلــى 
أيًضا  املهمة  امللفات  من  امليزانية  تحويالت 
في الصراع بن السلطات الفدرالية وحكومة 
ــيـــغـــراي. وبــســبــب اعـــتـــبـــارهـــا إجــــراء  إقــلــيــم تـ
قــّررت  قانوني؛  غير  اإلقليم  فــي  االنتخابات 
الــحــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة وقــــف تــمــويــل الــســلــطــة 
التنفيذية في إقليم تيغراي، وتوجيهه، بداًل 
من ذلك، إلى اإلدارات املحلية مباشرة؛ ما أثار 

حفيظة زعماء اإلقليم.

تداعيات محتملة للصراع 
مــع إطــالق ثالثة صــواريــخ مصدرها إقليم 
تــيــغــراي، اســتــهــدفــت الــعــاصــمــة اإلريــتــريــة، 
أســـمـــرة، يـــوم 14 تــشــريــن الــثــانــي/ نوفمبر 

2020، يهّدد الصراع بن الحكومة الفدرالية 
واإلقــلــيــم بالتوسع واالنــتــشــار ليس داخــل 
إثــيــوبــيــا فــحــســب، بـــل خــارجــهــا أيـــًضـــا إلــى 
الدول اإلقليمية، ففي ظل التحالف الجديد 
بن أديس أبابا وأسمرا، بعد توقيع اتفاقية 
الــســالم بــن الــبــلــديــن فــي حـــزيـــران/ يونيو 
زيـــارات متبادلة بن  مــن  2018 ومــا تبعها 
أفورقي  زيــارة  البلدين، كان آخرها  قيادات 
إلى سد النهضة في تشرين األول/ أكتوبر 
أجــنــبــي  لـــرئـــيـــس  زيـــــــارة  أول  ــــي  وهـ  ،2020
للسد، فإنه قد يتحّول إلى تحالف عسكري 
وعــمــلــيــات مــشــتــركــة ضـــد إقــلــيــم تــيــغــراي. 
استضافة  ذلــك، مثل  وهنالك شــواهــد على 
أديس أبابا مستشارين عسكرين إريترين. 
ــًدا مــن  ــ ــزيـ ــ ــد يـــســـتـــدعـــي مـ لـــكـــن هـــــذا األمــــــر قــ
االنخراط اإلقليمي في الصراع، فقد تنحاز 
مــصــر إلــــى صـــالـــح إقــلــيــم تـــيـــغـــراي، بــهــدف 
التأثير في القرار السياسي اإلثيوبي بشأن 
سد النهضة، الذي تعتبره القاهرة تهديًدا 
التحالف  للرد على  القومي، وكذلك  ألمنها 
الناشئ بن أديس أبابا وأسمرة. ولكن هذه 

احتماالت لم تتحقق بعد. 
وعلى الرغم من صدور دعوات تطلب تدخاًل 
دبــلــومــاســًيــا دولـــًيـــا ملــنــع تـــدهـــور الــوضــع، 
التماسك  ســيــهــّدد  اســتــمــراره  أن  وال سيما 
الــســيــاســي الـــهـــش فـــي إثــيــوبــيــا، وســيــضــع 
ــام خــطــر الــتــفــكــك، فــإن  الـــدولـــة الــفــدرالــيــة أمــ
االهــتــمــام الـــدولـــي اقــتــصــر حــتــى اآلن على 
دعـــــــوات أطــلــقــتــهــا مــنــظــمــة األمــــــم املــتــحــدة 

واالتحاد األفريقي لضبط النفس.
وفـــي ظـــل رفـــض بــعــض الـــقـــيـــادات الشمالية 
للجيش اإلثيوبي التدخل العسكري الفدرالي 
في اإلقليم، هناك احتمال أن يتدهور الوضع 
أكـــثـــر، خــصــوصــا مـــع تـــطـــور مــشــاعــر إقــلــيــم 
تــيــغــراي املـــؤيـــدة لــالنــفــصــال، وال ســيــمــا أن 
الدستور الفدرالي ينص على هذا الحق، وقد 
 هذا 

ّ
صّرحت قيادات اإلقليم مراًرا باألمر. لكن

مت األمور 
ّ
لن يحصل على األرجح، إال إذا تأز

في  الدولية  والتدخالت  الوساطات  وفشلت 
وقـــف الـــنـــزاع. ويــلــقــى املــيــل نــحــو االنــفــصــال 
ــل إثــيــوبــيــا.  قـــبـــواًل لـــدى إثــنــيــاٍت عـــديـــدة داخــ
لكن الحكومة الفدرالية لن تقف على األرجح 
مكتوفة األيدي، وهي ترى البالد في طريقها 
إلى التفكك؛ إذ ستعتبر الحكومة الفدرالية أي 
محاولٍة لالنفصال غير قانونية؛ ألنها ترى 
أن السلطة التنفيذية الحالية إلقليم تيغراي 
كما  قانونية.  غير  بطريقة  تشكيلها  تــم  قــد 
االنفصال  اإلقليم نحو  أن من شــأن مساعي 
واالســتــقــالل أن تطلق صــراعــات جانبية مع 
مع  قيادتها حالًيا  )املتحالفة  األمهرة  إثنية 
آبي أحمد( بسبب نزاعات حول أراٍض ضّمها 
قبل بضعة  األمهرة  إقليم  من  تيغراي  إقليم 

عقود.
وفي ظل غياب تسوية سياسية للصراع بن 
تيغراي،  إقليم  الفدرالية وسلطات  الحكومة 
التي باتت تنطوي على  قد تتصاعد األزمــة 
مخاطر كبيرة تهّدد وحدة البالد واالستقرار 
اإلقـــلـــيـــمـــي، خــصــوصــا مـــع تــنــامــي صــعــوبــة 
والصراعات  الداخلية  التوترات  بن  الفصل 

اإلقليمية التي تشهدها املنطقة.

مقدماته وأسبابه ومساراته ومآالته

النزاع بين التيغراي 
والحكومة اإلثيوبية

أنشأ آبي أحمد »حزب 
االزدهار«، بديًال من 

الجبهة الديمقراطية 
الثورية لشعوب إثيوبيا 

 
األوضاع السياسية 
واالقتصادية في 

تيغراي تدهورت بعد 
وفاة  زيناوي، الذي 

كان أيًضا زعيًما لجبهة 
تحرير شعب تيغراي

ما إن صعد آبي أحمد 
إلى سّدة الحكم، حتى 
تصاعدت التوترات بين 

أديس أبابا وميكيلي 
عاصمة إقليم تيغراي

ثّمــة خلفيــات عميقة للصراع مع رئيس الــوزراء الحالي، آبي أحمد، ولكّن أســبابًا عديدة أخرى أّدت إلى انــدالع النزاع في هذا 
التوقيــت، أهمهــا: تأجيل حكومة آبي أحمد االنتخابات الرئاســية بســبب جائحة كورونا، وحل الحكومــة الجبهة الديمقراطية 

الثورية، واستهداف أعضاء الحزب من جبهة تحرير شعب تيغراي. هنا، تقدير موقف ألسباب ومآالت النزاع في إقليم تيغراي

الجئون إثيوبيون فروا من القتال العنيف في إقليم تيغري في مركز االستقبال الحدودي في كسال شرق السودان )14/ 11/ 2020/ فرانس برس(

مع إطالق صواريخ من تيغراي، استهدفت العاصمة اإلريترية، أسمرة، 
واإلقليم  الفدرالية  الحكومة  بين  الصراع  يهّدد  نوفمبر،   14 يــوم 
ففي  أيًضا،  خارجها  بل  فحسب،  إثيوبيا  داخل  ليس  واالنتشار،  بالتوسع 
بين  السالم  اتفاقية  توقيع  بعد  وأسمرا،  أبابا  أديس  بين  التحالف  ظل 
قيادات  بين  متبادلة  زيــارات  من  تبعها  وما   ،2018 يونيو  في  البلدين 
البلدين، آخرها زيارة أفورقي إلى سد النهضة في أكتوبر الماضي، كأول 
زيارة لرئيس أجنبي للسد، فإنه قد يتحّول إلى تحالف عسكري وعمليات 

مشتركة ضد إقليم تيغراي.

أسمرة على الخط
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