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قضايا
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كيف يمكن فهم الحروب والصراعات الحاصلة في إثيوبيا اليوم وماضيًا؟ ما أسباب هذه الصراعات؟ هل يفسر البعد السياسي
وخيارات النخب الحاكمة وحدهما ما يحصل هناك؟ أم أن األمر يعود إلى ما هو أبعد من ذلك ،إلى الدولة ذاتها وكيفية بنائها،
موسعة تشرح معضالت بناء الدولة في أفريقيا
سواء في إثيوبيا أو القارة السمراء بأسرها؟ هنا الجزء الثاني واألخير من قراءة
ّ
مدخال لفهم الحالة اإلثيوبية

أزمة الدولة في القارّة بعد االستعمار

الحالة اإلثيوبية
وتشابكات القرن األفريقي []2/2

محمد عبد الكريم أحمد

فــي ال ـجــزء األول مــن ه ــذا املـقــال،
ت ـحــدث الـكــاتــب عــن أزم ــة الــدولــة
األفريقية بعد االستعمار ،مبينا
أسباب ضعفها وأمراضها املزمنة بفعل ما
خلفه اإلرث االسـتـعـمــاري مــن إعــاقــة إقامة
«بيروقراطية ذات كـفــاءة» ووج ــود أشكال
من «الدولة الوراثية الجديدة» ،إضافة إلى
ال ـب ـحــث ف ــي جـ ــذور املـشـكـلــة اإلث ـيــوب ـيــة من
خ ــال دراس ـ ــة مــوس ـعــة ل ـس ـيــاســات األرض
وت ـط ـ ّـورات ـه ــا ،بــالـنـظــر إل ــى ع ــدة اع ـت ـبــارات
أبرزها طبيعة املجتمع اإلثيوبي الزراعي-
ال ــرع ــوي وت ـج ـس ـيــدهــا لـطـبـيـعــة ال ـعــاقــات
بــن «ال ــدول ــة» /السلطة واملــواط ـنــن .وهنا
(ف ــي ال ـج ــزء ال ـث ــان ــي) ي ـت ـحــدث ال ـكــاتــب عن
االن ـ ـت ـ ـقـ ــال الـ ـسـ ـي ــاس ــي فـ ــي إثـ ـي ــوبـ ـي ــا وع ــن
فـكــرة «اإلثيوبيانية» ألبــي أحـمــد و«إع ــادة
تشكيل» القرن األفريقي.
االنـتـقــال الـسـيــاســي فــي إثـيــوبـيــا :م ــآزق ما
بعد اإلمبراطورية
ي ـ ــاح ـ ــظ بـ ـشـ ـك ــل عـ ـ ـ ــام ت ـ ـ ـشـ ـ ـ ّـوه «االن ـ ـت ـ ـقـ ــال
ال ـس ـيــاســي» ف ــي أرج ـ ــاء الـ ـق ـ ّ
ـارة األفــري ـق ـيــة،
س ـي ـمــا أن أغ ـل ــب األح ـ ـ ــزاب ال ـس ـيــاس ـيــة في
ّ
أفــريـقـيــا لــم تتشكل ح ــول بــرامــج سياسية
أساس مما يطلق
واضحة ،لكنها قامت على
ٍ
عليه عالقة «السيد  -التابع» patron-client
 ،relationshipأو ال ـصــات الشخصية بني
الـقــادة واملــواطـنــن ،وعــاقــات مثل االنتماء
العشائري  clannishnessوالجماعة اإلثنية -
القبلية ،واألرض ،والدين واملبادئ املشابهة.
ّ
وتجسد جمهورية إثيوبيا الفيدرالية التي
ظلت تملك أغلبية كبرى من األحزاب القائمة
ً
ً
عـلــى أس ــس إث ـن ـيــة ،م ـث ــال ب ـ ــارزا عـلــى ذل ــك.
وعلى الرغم من أن «تنظيم تسجيل األحزاب
للعام Regulation on the Registration 2008
 )2008/of Parties (Proc. No. 573لم يعترف
إال ب ـ ــاألح ـ ــزاب ال ـس ـي ــاس ـي ــة ال ـق ــائ ـم ــة عـلــى
مستويات قومية أو إقليمية ،فإن  70%من
ّ
املسجلة بالفعل (حتى العام 2014
األحزاب
ّ
على األق ــل) كــانــت بسميات إثـنـيــة ،وتشير
إلــى انتمائها لجماعة لغوية معينة تقيم
ف ــي إح ـ ــدى واليـ ـ ــات إث ـي ــوب ـي ــا .ع ـ ــاوة على
ذلك ،فإن أحزابا كثيرة مسجلة على أساس
قــومــي لــم تـخــف انـتـمــاء هــا لـجـمــاعــة إثنية
معينة ،واستخدامها ذلــك االنتماء لحشد
السكان وراء أجنداتها السياسية.
ويمكن ّ
تلمس أزمــة هــذا االنتقال في حالة
الثورة اإلثيوبية  ،1974حيث شهد الحراك
ال ـع ـم ــال ــي والـ ـط ــاب ــي واأله ـ ـلـ ــي ضـ ــد قـمــع
ن ـظــام هـيــاسـيــاســي ف ــي مــرحـلــة مـتــأخــرة
قوات عسكريةٍ وأمنيةٍ ،
من الثورة انضمام
ٍ
ّ
طاملا استخدمت لقمع أية تطلعات شعبية.
وكانت أبرز مطالب الثورة مسألة الجنسية
 ،nationalityوامل ـس ــاواة الــديـنـيــة ،وإص ــاح
سياسات األراضي ،وتحسني ظروف العمل
وأج ـ ـ ــور الـ ـعـ ـم ــال ،واإلصـ ـ ـ ــاح ال ــدسـ ـت ــوري،
وإعــادة تنظيم الدولة ،وعنت هذه املطالب
وغيرها وضــع نهايةٍ «للوضع القائم» في
إثيوبيا ،وتولى الجيش اإلثيوبي مقاليد
األم ــور نيابة عــن «ال ـحــراك الـشـعـبــي» ،عبر
تكوين لجنة «ال ــدرج»  Dergueثــم املجلس
اإلداري الـعـسـكــري االنـتـقــالــي Provisional
)Military Administrative Council” (PMAC
الذي بادر بتعليق عمل البرملان والدستور
اإلمـ ـ ـب ـ ــراط ـ ــوري .وف ـ ــي ال ـت ـح ـل ـيــل ال ـن ـهــائــي
للتجربة «الديمقراطية» قبل الـعــام ،1991
حـســب دراس ــة وثــائـقـيــة دقـيـقــة لكاساهون
بيرهانو  Kassahun Berhanuعــن البرملان
ونظام الهيمنة الحزبية في إثيوبيا (،)2005
ف ــإن مــؤسـســات الـحـكــم الــرئـيـســة بـمــا فيها
املـجـلــس الـتـشــريـعــي «الـشـيـنـجــو» Shengo
ال ـتــابــع  ،PDREظـلــت غـيــر فـعــالــة وعــاجــزة
في مواجهة الوجود الطاغي لحزب العمال
اإلث ـي ــوب ــي Worker’s Party of Ethiopia
( )(WPEالــذي تكون في العام  1985كحزب
سـيــاســي وحـيــد بــال ـبــاد) ،ال سيما الــرجــل
القوي الــذي تصرف كطاغية تقليدي .وفي
ض ــوء ه ــذه الـحـقـيـقــة قـضــى ب ــرمل ــان PDRE
آخ ــر عـهــده مــن دون لـعــب أي دور قانوني
وت ـشــري ـعــي ،يــذكــر ف ــي مــراق ـبــة امل ـمــارســات
ال ـت ـن ـف ـيــذيــة وان ـت ـه ــاك ــات ـه ــا .وف ـ ــي غ ـضــون
األع ــوام الـثــاثــة الـتــي قــام فيها املجلس لم
يسجل املشرعون (على ًاملستويات القومية
ً
واحدا في مراقبة
والقومية الفرعية) موقفا
األعمال التنفيذية أو انتقادها أو معارضة
مشروعات القوانني املقترحة.
ّ
ومــثــل الـعــام  1991نقطة تـحـ ّـول فــي النظام
السياسي اإلثيوبي بعد سنوات طويلة من
املركزية ،وبدأت البالد بعدها مسارها نحو
«ديمقراطية ّ
تعددية» مع إقرار دستور العام
 1994ال ــذي قـ ّـســم إثيوبيا إلــى أقــالـيــم على
أســس إثنية ،ودعــا إلــى انتخابات ّ
تعددية
ج ـ ــرت ل ـل ـم ــرة األول ـ ـ ــى ف ــي  ،1995ف ـ ــاز بـهــا
تحالف الجبهة الديمقراطية الثورية الذي

التربة اإلثيوبية .وتمكن املفارقة هنا في
أن مساعي أبي أحمد قادت ،في واقع األمر،
إل ــى إع ــادة إن ـتــاج ه ــذا ال ـص ــراع الــدول ـتــي -
املجتمعي وتشابكاته بمستويات جديدة.

أبي أحمد خالل حفل لدعم القوات العسكرية في أديس أبابا في )Getty( 2021 /11/7

اخ ـتــار نـيـغــاســو غ ـي ــدادا Negasso Gidada
رئ ـي ـ ًـســا ل ـل ـب ــاد ،وم ـي ـلــس زيـ ـن ــاوي رئـيـ ًـســا
ل ـلــوزراء ال ــذي خلفه ديـســالــن هيالميريام
فــي  ،2012وظــل فــي منصبه حتى استقال
منه فــي فبراير /شباط  2018ليخلفه أبي
أح ـمــد ،فــي انـتـقــال سـيــاســي حــزبــي ضيق،
لــم يشهد أدن ــى قــدر مــن الـتـشــاور الشعبي،
بل قــرأه بعضهم اختيارا فرض في ظروف
غامضة حتى على أعمدة التحالف الحاكم
حينذاك.

أبي أحمد واإلثيوبيانية :إعادة
األوتوقراطية
استلهام
ّ
أع ـل ــن أبـ ــي أح ـم ــد مـ ـ ـ ـ ً
ـرارا ت ـبــن ـيــه م ـق ــارب ــات
وحــدويــة إلع ــادة أمـجــاد إثيوبيا كما رآهــا
مـتـجـ ّـســدة ف ــي فـكــرتــه ع ــن «اإلثـيــوبـيــانـيــة»
ً
 ،Ethiopianismمـ ـتـ ـج ــاوزا ح ـق ـي ـقــة ت ـكــون
هــذه الـفـكــرة على «أن ـقــاض» تهميش إثني
وس ـيــاســي ودي ـن ــي واق ـت ـص ــادي لـجـمــاعــات
«إث ـ ـيـ ــوب ـ ـيـ ــة» ش ـ ـتـ ــى ،س ـي ـم ــا ف ـ ــي امل ـن ــاط ــق
الجنوبية والغربية مــن إثيوبيا الحالية،
وبـ ـم ــا ي ـت ـف ــق مـ ــع الـ ـخـ ـط ــوط االق ـت ـص ــادي ًــة
والسياسية التي عرضت أع ــاه .وانطالقا
مــن مـقــاربــة ه ــذه الـفـكــرة املـغـلــوطــة ،تكشف
األزمــة الحالية عن تداعيات أزمة «دولــة ما
بـعــد االسـتـعـمــار» وتقاطعها مــع التجربة
اإلثـيــوبـيــة بـشـكــل مـلـفــت لـلـغــايــة .ووف ــق ما
الح ـظــه ب ـغ ــورن بـيـكـمــان Bjorn Beckman
ف ــي م ـق ــال ح ــول دولـ ــة م ــا ب ـعــد االسـتـعـمــار
ـور ث ــاث ــة فــي
( )1988وجـ ـ ــود أوجـ ـ ــه ق ـ ـصـ ـ ٍ
مـ ـق ــارب ــات دولـ ـ ــة مـ ــا ب ـع ــد االس ـت ـع ـم ــار فــي
ّ
الجدي
أفريقيا ،أولـهــا الفشل فــي التعامل
مــع الطبقات الحاكمة ،بما فيها قاعدتها
ّ
املادية املتسعة والتزاماتها األيديولوجية
(الـ ـ ـن ـ ــزع ـ ــة ال ـ ـقـ ــوم ـ ـيـ ــة) ،وس ـ ـبـ ــل ت ـك ــوي ـن ـه ــم
«امل ــؤسـ ـس ــات ال ـط ـب ـق ـي ــة»؛ ال ـت ـق ـل ـيــل ال ـك ـلــي
م ــن شـ ــأن ال ـع ــام ــل ال ـخ ــارج ــي ف ــي عـمـلـيــات
تكوين الــدولــة والطبقة الحاكمة .كما رأى
بـيـكـمــان وجـ ــوب ال ـن ـظــر إل ــى دولـ ــة م ــا بعد
االس ـت ـع ـمــار أن ـهــا م ـش ــروع «ع ــاب ــر لـلـحــدود

مثّل العام 1991
تحول في
نقطة
ّ
النظام السياسي
اإلثيوبي بعد
سنوات طويلة من
المركزية ،وبدأت
البالد بعدها مسارها
نحو «ديمقراطية
تعددية»
ّ
الوضع الراهن بقيادة
أبي أحمد ،يعيد إنتاج
جذور هذه األزمة
تصميم دؤوب من
النخبة السياسية
الحاكمة على إنكار
خطورة استدعاء
التجارب التاريخية ،بدلًا
من الدفع بمشروع
توافق وطني

إعادة إنتاج األزمة
أعلن رئيس وزراء إثيوبيا أبي أحمد مرارًا تبنّيه مقاربات وحدوية إلعادة
متجسدة في فكرته عن «اإلثيوبيانية» ،متجاوزًا
أمجاد إثيوبيا كما رآها
ّ
تكون هذه الفكرة على «أنقاض» تهميش إثني وسياسي
حقيقة
ّ
وديني واقتصادي لجماعات «إثيوبية» شتى ،سيما في المناطق
الجنوبية والغربية من إثيوبيا الحالية .وانطالقًا من مقاربة هذه الفكرة
المغلوطة ،تكشف األزمة الحالية عن تداعيات أزمة «دولة ما بعد
االستعمار» وتقاطعها مع التجربة اإلثيوبية بشكل ملفت للغاية ،فهل
يعمل أبي أحمد على إعادة أنتاج األزمة؟

الــوط ـن ـيــة»  .transnational projectوثــالــث
أوج ــه الـقـصــور هــذه وج ــود قـصـ ٍـد لتجاهل
ال ـت ـج ــرب ــة الـتـنـظـيـمـيــة ال ـن ــام ـي ــة لـلـطـبـقــات
التابعة ،وقدرتها على فــرض نفسها على
إدارة سلطة الدولة.
وي ـم ـك ــن ب ـ ـلـ ــورة جـ ــانـ ـ ٍـب مـ ــن هـ ـ ــذه ال ـف ـك ــرة
املـهـمــة ،وال ـتــي يـتــم تـجــاهـلـهــا فــي الـتـنــاول
الحالي لألزمة اإلثيوبية بشكل كبير ،في
تأثير السياسة الخارجية األميركية تجاه
ّ
ال ـن ـخــب اإلث ـيــوب ـيــة ال ـحــاك ـمــة ال ـت ــي مــكـنــت
األخيرة من االستغالل االقتصادي والقمع
ال ـس ـيــاســي املـنـتـظــم وامل ـن ـه ـجــي لـجـمــاعــات
بـحـجــم األورومـ ـ ــو (ف ــي كـشــف ل ــدالل ــة فـكــرة
ً
تاريخيا) ،وإن لوحظ املسار
اإلثيوبيانية
ً
ـات مقاربةٍ من الــدول
نفسه تقريبا وبــدرجـ ٍ
الغربية ودول الكتلة الشرقية وتمييزاتها
املـسـتـمــرة ضــد األوروم ـ ــو وبـقـيــة الـشـعــوب
املـ ـسـ ـتـ ـعـ ـم ــرة األخ ـ ـ ـ ـ ــرى «داخ ـ ـ ـ ـ ــل إث ـي ــوب ـي ــا
الحالية» في التعامالت الدولية مع أديس
أب ــاب ــا ،والـ ـت ــي تـ ـف ــادت ،ب ـش ـكــل واضـ ـ ــح ،أي
تـ ـن ــاول نـ ـق ــدي مل ـش ـك ــات األوروم ـ ـ ـ ــو (ع ـلــى
سبيل املثال) عبر قبول
معلومات مغلوطةٍ
ٍ
ور ّف ـ ــض أيـ ــة أفـ ـك ــار ت ـت ـع ـلــق إمـ ــا ب ـض ــرورة
تـبــنــي «سـيــاســة ديـمـقــراطـيــة» أو الـتــوصــل
إل ـ ــى حـ ـل ــول ل ـل ـت ـن ــاق ـض ــات بـ ــن األورومـ ـ ـ ــو
واألحباش (األمهرا والتيغراي ً
معا بحكم
الـ ـح ــدود ال ـج ـغــراف ـيــة لـلـهـضـبــة الـحـبـشـيــة
ً
تاريخيا).
ك ـم ــا لـ ــم ي ـن ـج ــح أب ـ ــي أحـ ـم ــد وفـ ـك ــرت ــه تـلــك
فـ ــي ت ـف ـك ـيــك ال ـص ـل ــة ال ـق ــائ ـم ــة بـ ــن ال ــدول ــة
واألي ــدي ــول ــوجـ ـي ــا «امل ـس ـي ـح ـي ــة» ال ـض ـي ـقــة،
ّ
تتجسد فــي «اإلثـيــوبـيــانـيــة» ،ومــوقــع
كـمــا
ج ـم ــاع ــات ك ـب ـيــرة غ ـيــر مـسـيـحـيــة ف ــي هــذه
األفـكــار .ففي تقديمه عمله الـبــارز والفريد
ح ــول فـهــم الــديــن والـتـغـيــر االجـتـمــاعــي في
إث ـيــوب ـيــا ( ،)2012يـكـشــف مـحـمــد جـيــرمــا
 M. Girmaع ــن م ـف ــارق ــةٍ م ـه ـمــةٍ ف ــي عــاقــة
ال ــدي ــن بــالــدولــة ف ــي إث ـيــوب ـيــا ،تــرت ـكــز على
منطقية هــذه العالقة ووثاقتها في العهد
ّ
اإلم ـ ًب ــراط ــوري ،حـيــث ظ ــل الــديــن املسيحي
ً
رئيسا في بنية نظام الحكم ،بينما
مكونا
ظلت تجربتا «الــدرج» (النسخة اإلثيوبية
م ــن امل ــارك ـس ـي ــة) وال ـج ـب ـه ــة الــدي ـم ـقــراط ـيــة
ال ـثــوريــة الـشـعـبـيــة (يـمـكــن وصـفـهــا بــأنـهــا
ن ـظــام ف ـيــدرالــي  -إث ـنــي اسـتـلـهــم بــدايــة من
«االشـ ـت ــراكـ ـي ــة األلـ ـب ــانـ ـي ــة») ت ـم ـي ــز بـشـكــل
واض ـ ـ ــح ،وفـ ــق دس ـ ـتـ ــوري ال ـن ـظ ــام ــن ،بــن
الـ ــدولـ ــة والـ ــديـ ــن ،غ ـي ــر أن هـ ــذه ال ـخــاصــة
«ال ـن ـظــريــة» ال تــأخــذ ف ــي اع ـت ـبــارهــا امل ــأزق
الوجودي الــذي مـ ّـرت به إثيوبيا مع بداية
ال ـق ــرن ال ـع ـشــريــن ،وال ـ ــذي يـمـكــن تلخيصه
في صراع مجتمع عتيق ضد دولة جديدة
ّ
أراض
(توسعية باألساس وقائمة على ضم
ٍ
مـ ـج ــاورة لـلـهـضـبــة الـحـبـشـيــة ف ــي إقـلـيـمــي
التيغراي واألمهرا الحاليني) ،وتوصل إلى
خــاصــة دالـ ــة ،أن فــرضـيــة ت ـح ـ ّـرر إثـيــوبـيــا
(فــي عـهــدي درج والـجـبـهــة) مــن كينونتها
الــديـنـيــة لــم تـتـجـ ّـســد إال فــي الــدولــة وليس
املـجـتـمــع ،وأن جـهــود «الـعـلـمـنــة» الـتـ ّـي قــام
بها النظامان ظلت بعيدة عن التجذر في

إثيوبيا «وإعادة تشكيل» القرن
األفريقي
ً
تماما
ال يخفى أن إقـلـيــم ال ـقــرن األفــري ـقــي،
ك ــإقـ ـلـ ـي ــم الـ ـ ـش ـ ــرق األوسـ ـ ـ ـ ـ ــط ،كـ ـم ــا ي ــاح ــظ
الدبلوماسي األميركي بول ب .هينزي P. B.
 Henzeفي كتابه القرن األفريقي من الحرب
للسالمً ( ،)1991من أكثر األقاليم في العالم
ارت ـه ــان ــا ب ــال ـت ــاري ــخ ،وأن أح ـ ــداث ال ـتــاريــخ
مالحظاته عن كثب
القديم والوسيط (حسب
ً
بحكم عمله في املنطقة) ،عوضا عن العصر
ّ
مستمرة بني
نقاشات
الحديث ،ال تزال محل
ٍ
الـســاســة (كـمــا ت ـ ّ
ـردد فــي خـطــاب أبــي أحمد
بشكل ملفت) واملجموعات الدينية واإلثنية،
وح ـتــى األفـ ــراد ال ـعــاديــن فــي املـنـطـقــة ،كما
تداخل التاريخ والدين في الشأن السياسي،
م ــع اس ـت ـم ــرار ت ــرك ــز الـتـعـلـيــم الــرس ـمــي في
اإلق ـل ـي ــم ح ـتــى وقـ ــت ق ــري ــب ف ــي مــؤسـسـتــي
الـكـنـيـســة وامل ـس ـجــد .ويـتـســق هــذ التفسير
ت ـمـ ً
ـامــا م ــع ط ــرح األن ـث ــروب ــول ــوج ــي ال ـب ــارز
فــي ش ــؤون ال ـقــرن األفــري ـقــي ي ــوان مـيــرديــن
لــويــس ( Ioan Myrddin Lewisف ــي كتابه
ح ــول ال ـتــاريــخ ال ـحــديــث ألرض ال ـصــومــال،
ّ
املوحدة التي
 )1965أن اإلسالم كان «القوة
لعبت ً
دورا بالغ األهمية في غــزو الحبشة
ً
في القرن السادس عشر ،وال يزال حيا بني
الصوماليني والكثير من شعوب «إثيوبيا
ّ
الـ ـح ــالـ ـي ــة» ».وقـ ــد ع ــل ــق األوروم ـ ـ ـ ــو (ال ـغ ــاال
 )Gallasفــي حــروب بناة اإلمـبــراطــوريــة من
ّ
املسيحيني واملسلمني .ويؤكد داريل بيتس
( D. Batesفــي دراسـتــه املهمة حــول املسألة
الـحـبـشـيــة وح ـم ـلــة م ــاج ــداال ،1868-1867
 )1979م ــراق ـب ــة األوروم ـ ـ ـ ــو ف ــي املــرت ـف ـعــات
باهتمام
الجنوبية والغربية هــذا الـصــراع
ٍ
ب ــال ــغ ،وأن ـه ــم ذاقـ ــوا األم ـ ّـري ــن م ـنــه ،ولـطــاملــا
ترقبوا نتيجة الصراع الستعادة أراضيهم
املنتزعة منهم .واسـتـمـ ّـرت الـصــراعــات بني
األح ـب ــاش واألوروم ـ ـ ــو م ــن ال ـق ــرن ال ـســادس
عشر حتى نهاية القرن التاسع عشر ،عندما
احتل األحباش أراضي األورومو بمساعدة
االستعمار األوروبي.
ّ
كـمــا لــخــص هــاغــاي إلــريــك ،Haggai Elrich
فــي تـنــاول مهم بعنوان «اإلس ــام والـحــرب
والسالم في القرن األفريقي» ( )2013فكرة
مهمة ،مفادها بأن متابعة تاريخ العالقات
ال ـس ـي ــاس ـي ــة اإلس ــامـ ـي ــة  -امل ـس ـي ـح ـي ــة فــي
ال ـقــرن األفــري ـقــي ت ـقــود حـتـ ًـمــا إل ــى التركيز
ع ـلــى ح ـق ـب ـتــن ،أول ـه ـم ــا  1920-1880الـتــي
م ــر خــالـهــا ال ـصــومــال والـ ـس ــودان بــإحـيــاء
ـت أخ ــذت فيه
«اإلس ــام الـسـيــاســي» ،فــي وق ـ ٍ
«إثيوبيا» (الحبشة املسيحية) في التوسع
ب ــداف ــع م ــن نــزع ـت ـهــا ال ـق ــوم ـي ــة امل ـس ـي ـح ـيــة.
وت ــأث ــرت األحـ ـ ــداث ف ــي ت ـلــك ال ـف ـت ــرة ،حسب
إلريك ،بتباين املفاهيم اإلسالمية وبمواقف
مختلفة عــديــدة للمسيحيني املحليني إزاء
اإلســام واملسلمني .أمــا الفترة الثانية فإن
مدارها حول املثلث الصومالي -اإلثيوبي-
ال ـس ــودان ــي نـفـســه عـنــد مـطـلــع تسعينيات
القرن العشرين حتى الوقت الراهن (مطلع
الـعـقــد ال ـثــانــي م ــن األل ـف ـيــة ال ـحــال ـيــة) وهــي
فترة تميزت بــإعــادة تفعيل اإلس ــام هوية
سياسية في السودان والصومال ،وإحياء
الــديــن عــامــل سـيــاســي فــي إثـيــوبـيــا ،سيما
فــي فـتــرة الـتــدخــل اإلثـيــوبــي الـعـسـكــري في
الصومال .2009-2006
خالصة
ت ــوض ــح الـ ـق ــراءة ال ـتــاري ـخ ـيــة ل ـج ــذور أزم ــة
ال ـ ــدول ـ ــة األف ــريـ ـقـ ـي ــة وح ــال ـت ـه ــا اإلث ـي ــوب ـي ــة
الـحــالـيــة أن الــوضــع الــراهــن بـقـيــادة رئيس
هذه
الــوزراء ،أبي أحمد ،يعيد إنتاج جذور ً
األزم ـ ــة ع ـلــى ن ـحـ ٍـو يـثـيــر ال ــده ـش ــة ،مـضــافــا
إليه تصميم دؤوب من النخبة السياسية
ال ـح ــاك ـم ــة ع ـل ــى إنـ ـك ــار خـ ـط ــورة اس ـت ــدع ــاء
ً
ه ــذه الـتـجــارب الـتــاريـخـيــة ،ب ــدل مــن الــدفــع
بـمـشــروع تــوافــق وطـنــي ،يعالج التهميش
التاريخي والسياسي واالقتصادي ،وربما
الديني الــذي عانت منه مجموعات كبيرة
من اإلثنيات املكونة لدولة إثيوبيا الحالية،
ً
ودفع مشروع الدولة الوطنية بدل من إعادة
ً
إنتاج نظم إثنية – دينية ،استنادا لهيمنة
وتـ ـ ـص ـ ــورات ت ــاري ـخ ـي ــة م ـن ــذ ن ـه ــاي ــة ال ـق ــرن
ّ
األوضاع
التاسع عشر ،ربما تقود إلى تفجر ّ
في إقليم القرن األفريقي ،حسبما تؤشر له
أن ـب ــاء تــوغــل جـمــاعــة «ش ـب ــاب املـجــاهــديــن»
ال ـصــومــال ـيــة ف ــي األراضـ ـ ــي اإلث ـيــوب ـيــة قبل
نهاية نوفمبر /تشرين الثاني  ،2021وما
يعنيه ذلــك (بـغــض النظر عــن دواف ـعــه) من
ّ
تجدد االنقسامات والصراعات
احتماالت
التقليدية في اإلقليم.
(باحث مصري)

