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ــيــــس الـــــــــوزراء  ُيـــضـــفـــي تـــعـــهـــد، رئــ
اإلثـــيـــوبـــي، أبــــي أحـــمـــد، بــاجــتــثــاث 
أبــعــادًا   )TPLF( الــتــيــغــراي  جــبــهــة 
جديدة لتطلعاته في حكم إثيوبيا، وذلك في 
سابقٍة ُمعلنة توضح ُعمق األزمة السياسية، 
مؤّشرًا  إلثيوبيا«  »ســرطــان  بـــ وصفها  وُيــعــد 
على إمكانية توسع سياسة التطهير العرقي 
واالضطهاد اإلثني، وهو ما ُيعد انقالبًا على 
أطــــروحــــات الـــســـالم الـــداخـــلـــي واإلقــلــيــمــي، ما 
لتحويل  مستقّرة  استراتيجية  غياب  يعكس 
مـــرتـــكـــزات الــســلــطــة فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، وبــجــانــب 
تشغل  الخارجية،  السياسة  تغيير  محاوالت 
إزاحــة الجبهة من املشهد السياسي ما يكفل 
ألبي أحمد املضي بمشروع التحالف الجديد، 
ــزاب إقــلــيــمــيــة، ال  ــ االزدهـــــــار، كــتــحــالــف بـــن أحـ
يــخــتــلــف فــــي مـــحـــتـــواه عــــن تـــحـــالـــف الــجــبــهــة 

الثورية )EPRDF( الحاكم سابقًا.
تــعــّثــرت أطـــروحـــات الـــســـالم ألبـــي أحــمــد أمـــام 
الــتــغــيــرات الــداخــلــيــة والــخــارجــيــة، فــمــن جــهــٍة، 
ــة االنـــــفـــــتـــــاح أحـــــــزاب  ــاســ ــيــ ــم تـــســـتـــوعـــب ســ ــ لــ
ــارج،  ــ ــــخـ الـ ــة، أو عـــــــودة مــــعــــارضــــي  ــ ــــارضـ ــعـ ــ املـ
فــقــد تــصــاعــد الـــخـــالف مـــع أحـــــزاب املــعــارضــة 
املحلية، وفــي الوقت ذاتــه، تفاقمت األزمــة مع 
التيغراي، ومن ناحية ثانية، تراجعت  جبهة 
تطلعات رئيس الــوزراء للتحالف مع إريتريا 
أمــام الضغوط  والــصــومــال، عندما لم يصمد 
الــخــارجــيــة عــلــى رفـــض مــشــاركــة إريــتــريــا في 

الحرب ضد التيغراي.
وتــجــري األحـــداث الحالية فــي ظــل تطلع أبي 
أحمد نفسه إلى قيادة جديدة إلثيوبيا، ومنذ 
وصوله إلى السلطة، يقوم على إعادة تشكيل 
هياكلها. وفي تحليل سابق تشر في »العربي 
)واتجاهات(  مالمح  الكاتب  تناول  الجديد«، 
ــار. ولــذلــك،  ــ املــشــروع السياسي لــحــزب االزدهـ
ــفـــاعـــالت الــبــيــئــة  تـــبـــدو أهـــمـــيـــة اســـتـــكـــشـــاف تـ
إثيوبيا  فــي  الــقــيــادة  مــشــروع  وتأثيرها على 
ــــاوي فــي  ــنـ ــ ــــس زيـ ــَل ــ ــــراغ بـــعـــد وفــــــاة َم ــفـ ــ ملـــــلء الـ
عمليات  شــكــلــت  حــيــث   ،2012 آب  أغــســطــس/ 
مدى  على  تحّديًا  التيغراي  مــن  السلطة  نقل 

الفترة التالية. 

حرب التيغراي وشرعية القيادة
بعد تصاعد الخالفات الداخلية، اتجه رئيس 
الــــــوزراء إلـــى الــبــحــث عـــن تــحــالــفــات إقليمية، 
يــهــدف أبـــي أحــمــد مــن تــحــالــفــه اإلقــلــيــمــي إلــى 
تــقــلــيــل عـــمـــق فـــجـــوة شــرعــيــتــه االجــتــمــاعــيــة 
ــنـــاد إلـــــى كــتــلــة اجــتــمــاعــيــة  ــتـ داخــــلــــيــــًا، بـــاالسـ
تــشــاركــه مــعــاداة جبهة الــتــيــغــراي. لــذلــك كــان 
الله  أفــورقــي وأبــي أحمد وعبد  التحالف بن 
فرماجو في يوليو/ تموز 2018، في حقيقته 
بحثا عن شرعية القيادة في إثيوبيا القائمة 
على االحتياج املتبادل للظهور على مستوى 
الــقــرن األفــريــقــي، يــكــون مــحــوره التخلص من 
جبهة التيغراي، باإلضافة إلى سعي أفورقي 
املسروقة منه  اإلثيوبية  الثورة  إلى استعادة 
عندما كان يسيطر على أديس أبابا، وبداًل من 
تسليمه حكم إثيوبيا دفعته ترتيبات مؤتمر 
السالم في 1992 إلى إجــراء استفتاء أدى إلى 
إعــالن استقالل إريــتــريــا. ظلت هــذه الــحــوادث 
في مخيال أفورقي تجاه العودة إلى إثيوبيا 

وإنهاء حكم التيغراي.
وعلى مدى فترة استقالل إريتريا، ظل أفورقي 
يشير  إثــيــوبــيــا  حــكــومــات  إلـــى  بتشّكك  ينظر 
إلى أن مسارات بناء الدولة سارت على نحو 
مختلف عن مشروع النضال السياسي، حيث 
الــفــرص املــتــســاويــة لــكــل الــقــومــيــات، فــقــد بــدت 
والتقسيمات  اإلثــنــي  االســتــقــطــاب  اتــجــاهــات 
إلى دستور  وأدت  التيغراي،  لصالح  الدينية 
ـــع الــشــعــب عــلــى أســــس عــرقــيــة.  فـــيـــدرالـــي َقـــطَّ
ووفقا إلى أفورقي، فإن ما حدث يمثل مؤامرة 
صــــادرت عــلــى مــشــروع الـــدولـــة املـــوحـــدة، وأن 
الــنــيــة. وتــمــثــل هــذه  الــفــيــدرالــيــة فلسفة سيئة 
إريــتــريــا،  ملــشــاركــة  السياسي  البعد  الــســرديــة 
ــرا وجــيــش إثــيــوبــيــا،  ــهـ بــجــانــب مــســلــحــي األمـ
على الرغم من تداعيات إثارة املسألة القومية، 
على نحو ُيعيدها إلى حالة الصراع في بداية 

تسعينيات القرن املاضي. 
شكلت هذه األرضية مسار الدخول إلى الحرب 
ضــد الــتــيــغــراي فــي نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الثاني 
العسكرية على نحو  العمليات  2020، ســارت 
التيغراي  لدى مجتمع  القوة  ُيقّوض مصادر 
أنــه، على  بشكٍل يتجاوز تفكيك الجبهة، غير 
وقف  املركزية  الحكومة  أعلنت  مفاجئ،  نحو 
ــد تــحــت تــبــريــر  ــ ــنـــار مـــن جـــانـــب واحـ ــــالق الـ إطـ
توفير املــنــاخ الســتــفــادة املــزارعــن مــن موسم 
لكنه،  اإلنسانية،  املساعدات  وتوزيع  األمطار 
ــــى حـــشـــد جــيــوش  ــا إلـ ــ ــــت قـــصـــيـــر، دعـ بـــعـــد وقـ
التيغراي،  ضــد  الــحــرب  الستئناف  القوميات 
ــلــــق تـــصـــريـــحـــات اســتــئــصــالــيــة، وصــفــت  وأطــ
الجبهة بالحشائش، وأنها سرطان إلثيوبيا. 
التطلعات صــراعــًا واضــحــًا على  تعكس هــذه 
النظام  وإلغاء حقبة مؤسس  إثيوبيا،  قيادة 

الفيدرالي، ملس زيناوي. 
وعــلــى خـــالف تــوقــعــات الــحــكــومــة اإلثــيــوبــيــة، 

ــادة  ــعــ ــتــ ــن اســ ــ ــّكــــنــــت قـــــــــوات الــــتــــيــــغــــراي مــ تــــمــ
ــورت عملياتها  ــ اإلقــلــيــم وطـ ســيــطــرتــهــا عــلــى 
الــعــســكــريــة خــــارج اإلقــلــيــم، وصــــواًل إلـــى إقيم 
حالة  فــي  إثيوبيا  جيش  وضــع  بشكٍل  العفر 
دفــاعــيــة. أصـــدرت جبهة تيغراي بيانًا، فــي 4 
إلــى شــروط  يوليو/ تموز 2021، أشـــارت فيه 
ــدا مـــحـــتـــواه مــحــاولــة  ــ ــــالق الــــنــــار وبــ ــــف إطــ وقـ
أخـــرى، وهــي،  مــرة  إثيوبيا  داخـــل  للتموضع 
وإن كانت تسعى إلى إرغام الحكومة املركزية 
أعلنت  أيضًا  فإنها  بالهزيمة،  االعــتــراف  على 
إثيوبيا  بــن  التحالف  إلــى فــض  عــن تطلعها 
وإريــتــريــا، ولـــم ُتــخــف رغبتها فــي شــن حــرب 
ضــد أســمــرا. كما وضــعــت بــديــاًل آخـــر، يتمثل 
في االحتفاظ بخيار االنفصال وتكوين دولة 

تيغراي الكبرى.
قد يدفع ضعف الجيش الفيدرالي إلى حدوث 
تمّرد مسلح في القوميات األخرى، فمن جهٍة 
تسعى معارضة األورومو إلى قيادة الشؤون 
القومية بديال عن حزب األورومو الديمقراطي 
عن  للتعبير  ــار،  ــ ــ االزدهـ حـــزب  عــضــو   )OPD(
تسعى  أخـــرى،  ناحية  ومــن  القومية.  املطالب 
جــمــاعــة األمـــهـــرا إلــــى الـــوصـــول إلــــى الــســلــطــة 
إثيوبيا.  لحكام  التقليدي  املخزن  باعتبارها 
أبــي أحمد  وبالتالي، ســوف يتوقف مستقبل 
عــلــى تــمــاســك جــمــاعــتــي األمـــهـــرا واألورومــــــو، 
فيما يمثل انسحاب إريتريا خصمًا مبّكرًا من 

فرصه السياسية.
ــام أوروبــــــا  ــمـ ــتـ فــــي هـــــذا الــــســــيــــاق، يـــرتـــبـــط اهـ
والواليات املتحدة بوقف الحرب في التيغراي، 
ــمـــان الـــحـــل الـــســـلـــمـــي، بــأنــه  والــــدفــــع نـــحـــو ضـ
امتداد للحفاظ على بقاء املكونات األساسية 
ــيـــوبـــي، الــتــيــغــراي واألمــــهــــرا،  فـــي الـــكـــيـــان اإلثـ
ومــا  واإلدارة.  الــحــكــم  عــصــبــيــة  بــاعــتــبــارهــمــا 
يتضح مــن الــبــيــانــات األمــيــركــيــة واألوروبـــيـــة 
أنها تحاول الوصول إلى خطوة تمهيدية لفك 
التحّدي  أن  الــصــراع، غير  االشــتــبــاك وضــبــط 
يكمن في كيفية املواءمة بن مطالب التيغراي 
والحكومة املركزية ونزعتها إلدخال منافسن 

دولين في الحرب الدائرة.
نفوذًا  األكثر  املتحدة  الــواليــات  كانت  وبينما 
ــام ديـــســـالـــن )2012 –  ــريـ فـــي مــرحــلــة هــيــال مـ
2018(، فهي في الوقت الراهن تواجه تنافسية 
ــة لـــلـــدخـــول  ــ ــيـ ــ ــن الــــصــــن ومــــــحــــــاوالت روسـ ــ مـ
الستعادة دورها البائد، ما ُيضفي صعوباٍت 
على كيفية تشكيل القيادة اإلثيوبية الجديدة. 
عملية  تتوقف  الخارجية،  العوامل  وبجانب 
ــة مـــتـــغـــيـــرات،  ــلـــى ثــــالثــ ــدة عـ ــديــ ــجــ الـــتـــشـــكـــل الــ

بانسحاب  للدفع  وأوروبــــا  املتحدة  الــواليــات 
ــارة الــشــعــور  ــ ــ إرتــــريــــا بـــاعـــتـــبـــارهـــا عــــامــــاًل إلثـ
الـــقـــومـــي فــــي إثـــيـــوبـــيـــا، وخـــصـــوصـــًا جــمــاعــة 

األورومو، فضاًل عن تطلعاتها الثأرية.

 االنتخابات الناقصة
املاضي  الشهر  فــي  إثيوبيا،  حكومة  تمّكنت 
انتخاباٍت على  إجــراء  )يونيو/ حــزيــران( من 
ما يقرب من %80 من املقاعد بجانب تطوير 
مــوقــفــهــا فــــي ســــد الـــنـــهـــضـــة، غـــيـــر أن إخـــفـــاق 
فجوة  يشكل  التيغراي  إقليم  على  السيطرة 
في النظام السياسي، لغياب تمثيل 38 دائرة، 
وذلك بجانب تأجيل االنتخابات في عدد من 
ــــو والــصــومــالــي.  الـــدوائـــر فــي إقليمي األورومـ
وتــتــالقــى الــنــتــائــج الــحــالــيــة مـــع االنــتــخــابــات 
السابقة في مكافحة املنافسن وحل أحزابهم. 
وتضمنت الدعاية االنتخابية محتوًى متكّررا 
ــرار الــحــكــومــة عــلــى بــســط سيطرتها  ــ عـــن إصـ
على كــل أقاليم الــدولــة وتــرويــج ســد النهضة 
مصدرًا لزيادة الثقة لدى الجماهير، وتقديمه 
مشروعًا قوميًا، غير أن تصاعد التمّرد املسلح 
في أقاليم التيغراي واألورومو وبني شنقول 
يكشف عن صعف تغطية السياسة الدعائية 
لـــغـــيـــاب مـــحـــتـــوى نــــاضــــج يـــخـــاطـــب مــســألــة 

االندماج القومي.
بــشــكــل عــــام، تــشــّكــل الــنــتــائــج املــؤقــتــة تــحــّديــا 
لتكامل سلطة الحكومة املركزية، وخصوصًا 
ــغــــراي وضــعــهــا  ــيــ ــتــ مـــــع اســــتــــعــــادة جـــبـــهـــة الــ
السياسي فــي اإلقــلــيــم، وظــهــورهــا فــي صــورة 
الحكومة  الــســكــان، بسبب جــنــوح  أمـــام  املنقذ 
الــتــيــغــراي  فـــي  الــعــرقــي  للتطهير  الــفــيــدرالــيــة 
ومــــؤســــســــات الـــــدولـــــة وارتــــــكــــــاب انـــتـــهـــاكـــات 
واســـعـــة فـــي اإلقـــلـــيـــم، وهــــي تـــطـــورات تــســاعــد 
بعد  القوية،  صورتها  الجبهة  استعادة  على 
الــقــول إن هدف  ت منذ 2014. ويمكن 

ّ
أن اهــتــز

لتفادي  كــان  االنتخابات  إقــامــة  مــن  الحكومة 
أزمـــة املــشــروعــيــة الــدســتــوريــة، ولــيــس البحث 
 مــســألــة 

ّ
ــن تـــســـويـــة وتــــهــــدئــــة، بــحــيــث تـــظـــل عــ

 جــــدٍل لــبــقــاء إقــلــيــم الــتــيــغــراي 
ّ

الــشــرعــيــة مــحــل
خارج التمثيل السياسي، وتسارع تحّركاتهم 
الــســلــطــة.  كــانــت استجابة النظام  الســتــعــادة 
للغاية،  ضعيفة  اإلثنية  التعّددية  االنتخابي 
الجبهة  حكومة  شكل  تغير  مــن  الــرغــم  فعلى 
الــثــوريــة  )EPRDF(عـــلـــى مــدار 28 عــامــا، ظلت 
التيغراي  الرئيسية ماثلًة في هيمنة  املشكلة 
ــــق املـــركـــزيـــة الــديــمــقــراطــيــة  عـــلـــى الـــقـــيـــادة وفـ
وصعوبة تطبيق الديمقراطية الليبرالية، في 
اســتــجــابــة مـــحـــدودة لــتــصــاعــد الــوعــي اإلثــنــي 
ــفـــاض مــســتــوى الــتــنــمــيــة. وعـــلـــى مــدى  وانـــخـ
السياسي  التحول  يكن  لم  املعاصر،  التاريخ 
ضمن مشروطية مؤسسات التمويل الدولية، 
فــقــد ظــلــت املـــســـاعـــدات تــتــدفــق فـــي ظـــل تــــرّدد 
باالقتصاد  االرتــبــاط  فــي  الــثــوريــة«  »الجبهة 
الــرأســمــالــي. وتــشــيــر تــجــربــة املــســاعــدات على 
ــبـــول غــربــي  ــقـ ــم الـــتـــيـــغـــراي لـ ــكـ ــتــــرة حـ ــدى فــ ــ مــ
بتثبيت التفاوت في العالقات اإلثنية. وخالل 
تلك الفترة، شهدت إثيوبيا انتهاكات واسعة 
ضــد الــجــمــاعــات اإلثــنــيــة األخــــرى، لــم تقتصر 

على اإلكراه واإلغتياالت السياسية. 

بين الدين والسلطة
ــتــــعــــّددة اإلثـــنـــيـــة، تــكــشــف  فــــي املــجــتــمــعــات املــ
صراعاٌت كثيرة أولوية اإلنتماء العرقي على 
الدين، غير أن تنازع االنتماء لدى الجماعات 
اإلثنية تالزمه حالة قلق من االندماج الكامل 
في الدولة الوطنية. وفي الجماعات املختلطة 

ــة.  ــيــ ــًا، تــظــهــر االنــــحــــيــــازات لــلــقــيــم األولــ ــيـ ــنـ ديـ
وبتداخل  التعّددية العرقية والدينية ظهرت 
أكــثــر تعقيدًا، كــانــت أهــم مظاهرها  صــراعــات 
في اندالع نزاعات ما بن ذوي الدين الواحد، 
ــع األديــــــــان  ــ وذلــــــــك بـــجـــانـــب نــــشــــوء صــــــــراع مـ
ــرى. وبــغــض الــنــظــر عـــن الـــخـــالف املمتد  ــ األخــ
بـــن األرثــــوذكــــس واملــســلــمــن، يــشــّكــل انــتــشــار 
الــبــروتــســتــانــت عــامــاًل إضــافــيــًا فــي الــخــالفــات 
الـــســـيـــاســـيـــة. وبــــهــــذا املـــعـــنـــى، تـــظـــهـــر أنـــمـــاط 

متعّددة لالنقسامات الدينية والعرقية.
التوحيد  كنيسة  ظلت  اإلثيوبية،  الحالة  فــي 
ا إدارًيـــــــــــا  اإلثــــيــــوبــــيــــة األرثـــــوذكـــــســـــيـــــة جـــــــــــزًء
ــة فــي  ــيــ ــســ ــوذكــ مــــن الـــكـــنـــيـــســـة الـــقـــبـــطـــيـــة األرثــ
اإلسكندرية على مدى الفترة 333 ـ 1959، وقد 
اإلنجيلية  الكنيسة  بظهور  انفصالها  ارتبط 
من   )Mekane Yesus )EECMY اإلثـــيـــوبـــيـــة 
أعــمــال اإلرســالــيــات لنشر املــذهــب فــي أوســاط 
ــم تــرســيــمــهــا في   كـــل الــجــمــاعــات اإلثـــنـــيـــة، وتــ
بلغ  إقليمية  كنسية  ملجامع  وًتقسمت   ،1959
وتــصــل   1974 فـــي  عــضــو   18000 أعـــضـــاؤهـــا 
فــي 2010 لــحــوالــي خمسة مــاليــن عــضــو من 
إجـــمـــالـــي الــبــروتــســتــانــت الـــبـــالـــغ 18 مــلــيــونــًا 
تقريبًا، وهي معّدالت النمو األسرع في العالم.
واجــهــت الكنيسة األرثــوذكــســيــة تــحــّديــًا آخــر، 
العلمانية واملاركسية في 1974،  فمع تطبيق 
عملت الدولة على إخضاع »كنيسة التوحيد 
فقد  الــدولــة،  لسلطة  اإلثيوبية«  األرثوذكسية 
على  الكنيسة  والفيدرالية  العلمانية  أكرهت 
تــقــلــيــص نــفــوذهــا الــســيــاســي والـــديـــنـــي. وقــد 
شعر األرثــوذكــس بخسارة دورهــم التاريخي 
البحث  إلى  دفعها  ما  البروتستانت،  لصالح 
مركز  لتكون  األرثوذكسية  الهوية  تعزيز  عن 
الــوطــنــيــة، وذلـــك فــي مــواجــهــة األيــديــولــوجــيــة 
املــاركــســيــة »نــظــام الــــدرك« وأنــشــطــة الكنيسة 
البروتستانتية. ظل هذا التوجه يتنامى منذ 
بداية الثمانينيات في القرن املاضي،  ولذلك 
بــدت حــريــصــًة على إظــهــار الــهــويــة املسيحية 

بالدولة في االحتفاالت العامة.
ــام، تــعــمــل الـــنـــزاعـــات حــــول املــجــال  ــ وبــشــكــل عـ
فــي بيئة هّشة ال تساعد على وجــود  الديني 
الجماعات  بــن  العالقة  قــواعــد صــارمــة تنظم 
انتهاك  أمــام  الباب  العرقية والــديــن، ما يفتح 
التوافقات املؤقتة، كما لم يمنع تماثل العقيدة 
الدينية األرثوكسية من اندالع صراع إثني بن 
جماعات التغري، التيغراي واألمهرا، يوضح 
أزمـــــات عـــديـــدة مــســتــمــرة تــاريــخــيــًا الــجــوانــب 
املــخــتــلــفــة لـــأزمـــات اإلثــنــيــة، وتــؤكــد مــشــاركــة 
جيش إريتريا في الحرب ضد التيغراي على 

أولوية االنتماء العرقي.
ولــــدى الــكــنــيــســة اإلنــجــيــلــيــة اعــتــقــاد بــوقــوف 
ــــو في  أراد وجــمــاعــات وراء احــتــجــاج األورومـ
2015 باالعتداء على الكنائس نتيجة الشعور 
الكنيسة اإلثيوبية،  باالنتقام والكراهية ضد 
أوروميا  كنيسة  لتشكيل  الــدعــوة  أن  وتعتبر 
األرثــوذكــســيــة تــعــبــيــر عـــن انــقــســامــات دينية 
ــود قـــســـاوســـة ال يــخــضــعــون  ــ ــــي  وجــ تــظــهــر فـ
الكنيسة  يــدفــع  مــا  الــقــائــم،  الهرمي  للتسلسل 
األرثوذكسية إلى نشر سلطتها الدينية على 
الهوية  لتغيير  األورومــــو  مؤسسات  أنــقــاض 

املحلية أو تدميرها وتحويلهم لتابعن.  
االنتماء  معضلتي  بن  إثيوبيا  مسلمو  يقع 
إلثــيــوبــيــا بــهــويــتــهــا املــســيــحــيــة والــتــزامــاتــهــم 
الــديــنــيــة تــجــاه جــمــاعــاتــهــم، تــشــيــر الـــروايـــات 
املــخــتــلــفــة إلــــى أن الــتــوطــر الــطــبــيــعــي لــلــدولــة 
يــقــتــضــي الـــدفـــاع عـــن مــصــالــحــهــا الــخــارجــيــة، 
السياسية. وعلى  املــؤســســات  فــي  واالنــدمــاج 
ــة مــغــايــرة تــقــوم على  ــك، هــنــاك رؤيــ خـــالف ذلــ
ــتــــراض أســبــقــيــة الــــــوالء الـــديـــنـــي لــالنــتــمــاء  افــ
ــلـــى الــــرغــــم مــــن تـــقـــديـــر نــســبــة  الـــســـيـــاســـي. وعـ
املــســلــمــن بــمــا يــقــارب %35 مــن الــســكــان، فقد 
عاشوا واقعًا صعبًا، ارتبط، في بعض مراحله، 
بالعنصرية، غير أنه مع وصوله إلى السلطة، 
عــمــل أبـــي أحــمــد عــلــى دمـــج مــمــثــلــي الــهــيــئــات 
اإلسالمية، حيث لم يلغ وجود املجلس األعلى 
وحتى   1930 منذ  املستمرة  اإلضطهاد  حالة 
2012، حيث تبدو مؤشرات املعارضة واسعة 

في أوساط املسلمن.
ويــمــكــن الــنــظــر إلــــى تــأيــيــد بــعــض املــنــظــمــات 
تــطــورًا طبيعيًا،  الحكومة  اإلســالمــيــة مــواقــف 
اإلسالمية  للشؤون  األعــلــى  »املجلس  فتأييد 
اإلثيوبية« سياسة الحكومة في سد النهضة، 
هو تعبير ديني، يتالقى مع االتجاهات التي 
تــذهــب إلـــى مــعــيــاريــة الـــدولـــة الــوطــنــيــة. وهــذا 
الجهات  لعالقة  العام  االتــجــاه  ال يختلف عن 
الــديــنــيــة بــالــســلــطــة تــحــت مــظــلــة الـــتـــوافـــق أو 
بيان  على  رّده  إلــى  النظر  ويمكن  الــخــضــوع. 
شيخ األزهر، منظمة منضوية تحت السلطة، 
وتـــفـــوق قــدرتــهــا عــلــى احـــتـــواء الـــخـــالف على 
شـــرعـــيـــة تـــصـــرفـــات الـــســـطـــة الـــســـيـــاســـيـــة فــي 
فــي جهاز  للمسلمن  املــتــمــاثــل  غــيــر  اإلدمـــــاج 
الدولة واستمرار مشكلة تفاوت توزيع الثروة.
)باحث مصري(

على مشارف حرب أهلية

مستقبل القيادة 
وأزمات الشرعية في إثيوبيا

على خالف توقعات 
الحكومة اإلثيوبية، 

تمّكنت قوات التيغراي 
من استعادة سيطرتها 

على اإلقليم

يقع مسلمو إثيوبيا 
بين معضلتي 

االنتماء إلثيوبيا 
بهويتها المسيحية 
والتزاماتهم الدينية 

تجاه جماعاتهم

يتطلع رئيس الوزراء اإلثيوبي، أبي أحمد، إلى تشــكيل قيادة جديدة إلثيوبيا بإعادة هيكلتها، معتمدًا على تحالفات إقليمية، 
ومستندًا إلى كتلة اجتماعية تشاركه معاداة جبهة التيغراي التي تعهد باجتثاثها

تجمع في أديس أبابا ضد جبهة التيغراي 2021/7/22 )األناضول(

لدى   1974 فبراير/شباط  في  إثيوبيا  وضع  مع  الحالية  المرحلة  تتقارب 
الحرب  تنامي  ظل  في  القيادة  تغيير  تم  حيث  سيالسي،  هيال  إطاحة 
األهلية وكثافة التدخل األجنبي. ولعل تحول منغستو إلى الماركسية 
التمرّد. وهو ما قد يحدث  دفع الواليات المتحدة إلى رعاية حركات 
عن  البحث  هي  زيناوي،  وفاة  منذ  السياسية  فالعمليات  المرة،  هذه 
يسد  ألن  مريحة  غير  إلثيوبيا  الخارجية  السياسة  تبدو  ال  بديلة،  قيادة 
الدولي،  التدخل  تعّدد  أو  إثيوبية  لمشكالت  سواء  الفراغ،  أحمد  أبي 

وخصوصًا بعد تلويحه بالتقارب مع الصين وروسيا.
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فــــي مــقــدمــتــهــا تـــوفـــيـــر الـــحـــمـــايـــة الــســيــاســيــة 
لــســد الــنــهــضــة، وضــبــط الـــصـــراعـــات اإلثــنــيــة، 
وأخيرًا، جعل إثيوبيا أكثر استقرارًا من دول 
مالية  مساعدات  ببرنامج  وإمــدادهــا  الــجــوار 
واقـــتـــصـــاديـــة. ويــمــثــل تـــراخـــي مــجــلــس األمـــن 
فــي التعامل مــع ســد النهضة مــســارًا لحماية 
ــتــــراف  ــانـــب االعــ ــن جـ ــ ــيــــوبــــي، إمـ املــــشــــروع اإلثــ
باالسترخاء في قضية سد النهضة، وتجّنب 
اعــتــبــارهــا تــهــديــدًا لــلــســلــم واألمـــــن، حــيــث بــدا 
سلوك الدول أعضاء املجلس أقرب إلى التقّرب 

من الحكومة اإلثيوبية.
على أية حال، تشكل مسارات الحرب الحالية 
تـــحـــّديـــًا لـــقـــدرة حــــزب االزدهــــــــار عــلــى ضــمــان 
الوصول إلى هياكل حكم تحقق الحد األدنى 
مــن رضـــا الــجــمــاعــات اإلثــنــيــة. كــانــت مشاركة 
أفــورقــي واضــحــة فــي تغليب كفة أبــي أحمد، 
غــيــر أن تــنــاســي الــخــالف املــمــتــد بــن الــتــغــري 
والتيغراي ظل يعمل على تمديد التناقضات 
بـــن الــقــومــيــات اإلثــيــوبــيــة، لــذلــك كـــان تــدخــل 
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