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خيري عمر

مع تقّدم قوات املعارضة اإلثيوبية، 
 
ٌ
تـــــســـــارعـــــت إعــــــــانــــــــاٌت مـــتـــتـــالـــيـــة

ــفــــرض حـــالـــة  ــــي أديـــــــس أبـــــابـــــا، لــ فـ
الــــطــــوارئ، وبــــدء حــمــلــة تــجــنــيــد واســـعـــة ملنع 
سقوط الحكومة. وبالنظر إلــى سير الحرب 
الدائرة منذ 3 نوفمبر/ تشرين الثاني 2020، 
تثير هــذه التطورات النقاش بشأن تداعيات 
الصراع على مستقبل إثيوبيا كيانًا سياسيًا 

في ظل حرٍب أهليٍة مشحونة بالعداء اإلثني.

الحرب الُمتبادلة
أدركت جبهة التيغراي )TPLF( مبّكرًا مخاطر 
تحالف رئيس الحكومة، أبي أحمد، مع رئيس 
إريتريا، أسياس أفورقي. ولذلك  رفضت في 
 عن 

ً
2019  االلــتــحــاق بــحــزب االزدهـــــار، بــديــا

الــجــبــهــة الـــثـــوريـــة، كــمــا قــاطــعــت االنــتــخــابــات 
التشريعية، وعقدت انتخابات مستقلة محلية 
وتشريعية في إقليم التيغراي، وبعدها بدأت 
ــفــيــدرالــي، 3  الجبهة عمليات طـــرد الــجــيــش ال
نــوفــمــبــر/ تــشــريــن الــثــانــي 2020، مــن اإلقــلــيــم، 
خيارًا وحيدًا اضطرت فيه الستخدام الساح. 
أّدت هــــذه الـــتـــداعـــيـــات إلــــى ســعــي الــحــكــومــة 
الفيدرالية إلخضاع اإلقليم ومكافحة الجبهة 
وتــدمــيــرهــا، وبـــــدأت حــربــهــا فـــي 4 نــوفــمــبــر/ 
تشرين الثاني 2020 تحت مظلة تسليم سلطة 
ــار،  ــ ــ اإلقـــلـــيـــم ملــجــمــوعــة مـــوالـــيـــة لـــحـــزب االزدهـ
واعــتــبــر الــبــرملــان الــفــيــدرالــي فـــي الــســابــع من 
الشهر نفسه حكومة التيغراي غير شرعية 
ــيـــة. ومــــع تـــداعـــيـــات الـــحـــرب،  ــابـ ومــنــظــمــة إرهـ
اتبعت الحكومة سياسة إبعاد التيغراي من 
املــواقــع الرسمية. وعلى وجــه مقابل، حاولت 
الـــحـــكـــومـــة تـــكـــويـــن تــنــظــيــم مــــعــــارض لــجــبــهــة 
التيغراي. تبدو هــذه السياسة غير متكاملة 
وتقليدية، انحرفت نتائجها عن الغرض من 
تــدشــيــنــهــا، فــقــد أحــيــت الــوعــي الــجــمــعــي لــدى 
التيغراي باالضطهاد من الحكومة املركزية، 
ــاد االعـــتـــبـــار لــجــبــهــة الــتــيــغــراي مــركــزًا  ــ ــا أعـ مـ

للعملني، السياسي والعسكري.
وفي ظل تعثر العمليات العسكرية وتنامي 
الـــــــوجـــــــود اإلريــــــــتــــــــري بــــجــــانــــب الــــضــــغــــوط 
الــدولــيــة، أعــلــنــت الــحــكــومــة الــفــيــدرالــيــة وقفا 
ــنــــار، وســـحـــب قـــواتـــهـــا من  مــؤقــتــا إلطـــــاق الــ
إقليم التيغراي فــي نهاية يونيو/ حــزيــران 
املاضي، لكنها عدلت عنه في 10 أغسطس/ 
آب املــاضــي. ويمكن النظر إلــى هــذه العملية 
مــــن دون مـــحـــاولـــة لـــلـــخـــروج مــــن فــــخ حـــرب 
الـــعـــصـــابـــات، وتــجــنــب تــفــكــك الـــجـــيـــش. ومــع 
طول الفترة، صارت السيطرة على التيغراي 
ــًا لــلــحــكــومــة الـــفـــيـــدرالـــيـــة، بــحــيــث لــم  ــّديـ تـــحـ
تــســتــطــع حـــمـــايـــة مــــرافــــق )وُمــــــعــــــّدات( األمــــم 
املتحدة العاملة في نطاق اإلغاثة، وتحويلها 
ألغـــــــــراض الــــقــــتــــال، فـــمـــنـــذ ســـحـــب الـــجـــيـــش، 
انكمشت العمليات العسكرية على الغارات 
الـــجـــويـــة املــتــقــطــعــة، بــحــيــث فـــقـــدت إمــكــانــيــة 
الــعــودة مــرة أخـــرى. وتـــرى إثيوبيا أن وقف 
إطــاق النار اإلنساني من جانب واحــد كان 
 ملراجعة الحرب، لكنه لم يلق استجابة 

ً
فرصة

من جبهة التيغراي واملجتمع الدولي لتهيئة 
البيئة للحوار والسام.

الوساطة الدولية المحدودة
ضت الواليات 

ّ
على خلفية مجريات الحرب، خف

املتحدة مستوى املساعدات إلثيوبيا، وأيضًا 
ــا التجارية، وتعليق امــتــيــازات إثيوبيا  ــزاي امل
عـــلـــى قــــانــــون الـــنـــمـــو والــــفــــرص فــــي أفــريــقــيــا. 
 تقترب من العقوبات السياسية 

ٌ
وهي صــورة

واالقــتــصــاديــة. يكشف هــذا السلوك عــن رغبة 
الواليات املتحدة في تقييد تصّرفات الحكومة 
اإلثيوبية، فيما تتجنب الحديث عن انتهاكات 
الـــجـــمـــاعـــات املــســلــحــة األخـــــــرى. وبـــــدا مــوقــف 
الحكومة اإلثيوبية مــن الــوســاطــة األميركية 
مــتــذبــذبــًا، ولــــدى تــصــريــح وزيــــر الــخــارجــيــة، 
أنـــتـــونـــي بــلــيــنــكــن، بــــوجــــود فــــرصــــة لــلــســام 
ووجوب وضع نهاية للحرب، حتى ال تتحول 
ب متحدثا الحكومة 

ّ
إلــى أزمــة إقليمية، تجن

وجبهة التيغراي التعليق. وفي سياق مماثل، 
لقيت مــحــاوالت املــبــعــوث األمــيــركــي، جيفري 
فــيــلــتــمــان، اهــتــمــامــًا مـــن رئــيــس الـــــــوزراء، أبــي 
ات أخرى جرت على مستوى  أحمد، فيما لقاء
سياسي أدنى حتى وصلت لعدم االستجابة 
ــــد تــــرجــــع حـــالـــة  ــة. قـ ــيــ ــركــ ــيــ لـــلـــمـــقـــتـــرحـــات األمــ
التذبذب اإلثيوبي النخفاض الثقة في الدور 
األمـــيـــركـــي بــاعــتــبــاره »حــيــلــة دعـــائـــيـــة« أقـــرب 
ملــواقــف الجبهة وحلفائها. وبـــدت الوساطة 
األفريقية محاولة لضبط الصراع، غير أنها 
لقيت استجابة مــحــدودة. فلم تــؤد وساطة 
الــجــزائــر ونيجيريا لفتح طريق للتفاوض، 
بل على خاف ذلــك، بدت محاوالت األطــراف 
املختلفة توسيع نطاق املــعــارك فــي األقاليم 
املــخــتــلــفــة. وفــــي نـــطـــاق وســـاطـــات نــيــجــيــريــا 
وكينيا وعــروض السام اإلقليمية، وضعت 
شروطًا للسام، أولها وقف توسيع الصراع 
العسكري للتيغراي واالنسحاب من األراضي 
التي توغلت فيها ووقف التواصل مع القوى 
املعادية، بجانب االعتراف بشرعية الحكومة 
وحسن النية في معالجة القضايا املطروحة.

خط الدفاع األخير
مـــع اقـــتـــراب قــــوات املــعــارضــة مـــن الــعــاصــمــة، 
ــا فـــــــرض حــــالــــة الـــــطـــــوارئ  ــيــ ــيــــوبــ ــنــــت إثــ ــلــ أعــ

ملواجهة تراجع الجيش الفيدرالي، واقتراب 
الــجــمــاعــات املــعــارضــة مــن الــعــاصــمــة، أديــس 
أبابا. وبدت الحكومة تتصّرف تحت ضغط 
تطور العمليات امليدانية اليومية مــن دون 
امـــتـــاك اســتــراتــيــجــيــة إلعـــــادة الــتــمــوضــع أو 
التفاوض مع الجماعات العسكرية املحمية 
بتحالفات إثنية. وفي تبرير حالة الطوارئ 
التي أقّرها مجلس نواب الشعب، 4 نوفمبر/ 
تشرين الثاني 2021، أشــار وزيــر العدل إلى 
عدم كفاية القانون العادي ملواجهة التهديد 
الــــوجــــودي لــلــســيــادة ولــلــســامــة اإلقــلــيــمــيــة. 
ــتـــصـــاص تــطــبــيــق الـــقـــانـــون ضمن  ويـــقـــع اخـ
مــهــام رئــيــس أركــــان قــــوات الـــدفـــاع الــوطــنــيــة، 
يعاونه ممثلون عن هيئات إنفاذ القانون في 
الــبــاد. وفــي ســيــاق تــداعــيــات الــحــرب، سعت 
الــحــكــومــة إلــــى تــفــســيــر حـــالـــة الــــطــــوارئ في 
تطمينات للبعثات الدبلوماسية على عدم 
تقييد بالحصانات، وباستقرار هذه القواعد 
ــة، وعــــــدم خــضــوعــهــا  ــيــ فــــي الـــعـــاقـــات الــــدولــ
للقانون الــداخــلــي، تــبــدو إثـــارة إثيوبيا لها 
نــوعــًا مــن تــطــمــني الــبــعــثــات األجــنــبــيــة، ليس 
الحتمال خضوعها لحالة الــطــورائ، وإنما 
لكسب الثقة واالعتراف بقدرة الحكومة على 
ت تلك  تأمينها ومباشرة مهامها، فقد جــاء
التوضيحات رّدًا على حمات إعامية روجت 
مخاوف الدبلوماسيني واملوظفني األجانب، 
ــن تـــتـــابـــع الــتــطــمــيــنــات  ــم مــ ــرغــ لــكــنــه عـــلـــى الــ
بسيطرة الــحــكــومــة، أصـــدرت بعثات عديدة 
نشرات توصي بمغادرة الرعايا األجانب من 
كــل مناطق إثيوبيا. وتكتمل حلقات األزمــة 
بــإعــان أبـــي أحــمــد املــشــاركــة فــي الــحــرب، ما 
ُيعد تعبيرًا عن فشل مؤّسسي يعكس القلق 
مـــن انـــفـــراط الــجــيــش وانـــكـــشـــاف الـــدفـــاع عن 
العاصمة. ويمكن النظر لتكثيف الهجمات 
ــًا مــــن الـــيـــأس  الـــجـــويـــة عـــلـــى الـــتـــيـــغـــراي نـــوعـ

العسكري والسياسي.

التحضير لالنتقال إلى السياسة
ــمـــل الـــتـــنـــظـــيـــمـــي،  ــلـ ــمـ ــتـ بــــعــــد ســـــنـــــوات مـــــن الـ
ساهمت الــحــرب الــجــاريــة فــي توحيد جبهة 
الـــتـــيـــغـــراي، وصـــــــارت أقــــــرب إلـــــى اســـتـــعـــادة 
عاقاتها التقليدية مع القوميات اإلثيوبية، 
وذلـــك باستثناء تصنيفها جــمــاعــة األمــهــرا 
أعــداًء، ويمثل بقاء جيدي زراتسيون رئيسًا 
للجبهة تعبيرًا عن تواصل أنماطها الفكرية 
والسياسية، والتي تقوم على أولوية العودة 

الديمقراطية )ADM(، الجبهة املوحدة الثورية 
الــديــمــقــراطــيــة الــعــفــريــة )ARDUF(، الــحــركــة 
 ،)BPLM( ــتــحــريــر بــنــي شــنــجــول الــشــعــبــيــة ل
 ،)GPLA( الجيش الشعبي لتحرير جامبيا
حـــزب كــيــمــات الــديــمــقــراطــي )KDP(، الجبهة 
القومية لتحرير السيداما )SNLF(، مقاومة 
اإلقليم الصومالي )SSR(، بحيث يغطي كل 

أقاليم إثيوبيا باستثناء األمهرا.
وضــع التحالف هــدف إسقاط أبــي أحمد عبر 
ــوة الــعــســكــريــة  ــقــ ــ وســـيـــلـــتـــني؛ الـــتـــفـــاوض أو ال
ــيـــل حـــكـــومـــة انـــتـــقـــالـــيـــة، فـــقـــد تــشــّكــل  ــكـ وتـــشـ
التحالف تحت خيار واحد يقوم على ضرورة 
تغيير الوضع الراهن حتى ال تقع املعارضة 
ــكـــومـــة، وفـــقـــًا لــلــمــتــحــدث  تـــحـــت مــقــصــلــة الـــحـ
بــاســم جــبــهــة الــتــيــغــراي، بــرهــانــا جــبــرا، ومــن 
ثم، يشّكل إسقاط الحكومة الفيدرالية الهدف 
املـــشـــتـــرك لــلــتــحــالــف الـــجـــديـــد، فــيــمــا تــتــراجــع 
قــضــايــا الــعــاقــات السياسية بــني الــقــومــيــات. 
وبــغــض النظر عــن قناعة »الجبهة املتحدة« 
بالدعم األميركي، ليس واضحًا طريقة عمله 
حيث ال يملك بعض أعضائه قــوة قتالية أو 
بــرامــج الــســيــاســيــة. وحــســب بــيــانــاتــه األولــيــة، 
نشأ التحالف استجابة لألزمة التي ضربت 
القوميات املختلفة، وتكشف آثــار نظام حكم 
أبي أحمد الفردي عن الحاجة للتعاون. ووفقًا 
لــرئــيــس حــركــة أجـــاو الــديــمــقــراطــيــة، أدمــاســو 
تيسجايا، يسعى التحالف إلى انتقال هادئ.

الميراث السلطوي 
وتحّديات المستقبل

تـــرك حــكــم الــتــيــغــراي عــلــى مـــدى عــقــديــن كمًا 
من العداوة والتفاوت بني األقاليم املختلفة، 
فقد ظلت حالة التنافر سمة ُمميزة للعاقات 
ــيــــة، مــا  ــنــ الـــســـيـــاســـيـــة واالجـــتـــمـــاعـــيـــة والــــديــ
ــرا، ســاد  ــهـ ــدادًا لحكم األمـ ــتـ يمكن اعــتــبــاره امـ
فــيــه تهميش الــقــومــيــات األخــــرى، وانــحــســار 
مــظــاهــرهــا الــديــنــيــة. كــمــا الزمــتــه السياسات 
الصفرية في الصراع األهلي، وترّبت أوضاع 
ال يــمــكــن الــتــوفــيــق بــيــنــهــا بــســبــب الــظــامــات 
ــار املــــيــــراث الــتــاريــخــي  ــ اإلثـــنـــيـــة. ولــــذلــــك، صـ
ــومـــي والـــتـــطـــلـــع إلـــى  ــقـ ــدرًا لــــاعــــتــــداد الـ مــــصــ

املساواة والحق في الحرية والحكم الذاتي.
وتــكــشــف الــســيــاســة اإلثــيــوبــيــة املــعــاصــرة عن 
انقسامات ثنائية، ما بني مؤيدي الامركزية 
وأولئك الداعني إلى املركزية، وبني من يشيدون 
باملاضي التاريخي، وآخرين ينظرون إليه بألم 
ة السياسة  وعـــار. وعــلــى أيــة حـــال، يمكن قـــراء
 من النمط الصفري، 

ً
اإلثيوبية ميراثًا طويا

حيث تؤّدي املفاوضات أو الحروب إلى هيمنة 
قــومــيــة إثــنــيــة عــلــى الــجــمــاعــات الــرئــيــســيــة أو 
الفرعية، حتى صــار التمّرد واالنتفاضة ضد 
الــحــكــومــة املــركــزيــة ظــاهــرة مــتــكــّررة، أّدت إلــى 
انتشار مطالب حق تقرير املصير واالنفصال. 
وفي هذا السياق، لم يصاحب انتقال السلطة 
لجماعة التيغراي تغيرًا في الثقافة السياسية، 
فقد ظل النمط البدائي في عقلية الدولة سائدًا 
فــي فترة مــا بعد 1991، حيث صــارت عاقات 
ــل نمطًا مــســتــقــرًا. ولــذلــك، صــار  ــشــّك

ُ
الهيمنة ت

ــرا طــبــيــعــيــا في  ــ الــعــنــف املــنــظــم مـــن الـــدولـــة أمـ
عّد الحرب الحالية امتدادًا 

ُ
االنتخابات، كما ت

لــلــتــاريــخ الــعــنــيــف فــي مــســتــويــاتــه السياسية 
واالجتماعية. 

وبدت الفيدرالية اإلثنية تعبيرًا عن التعّددية 
اإلثنية، حيث تقوم على تمثيل القوميات في 
الــحــكــومــة املــركــزيــة حــســب وزنــهــا السكاني، 
مــع إتــاحــة الــفــرصــة لتقرير املــصــيــر، غــيــر أن 

التطبيقات الــدســتــوريــة ســـارت نحو تركيز 
السلطة والــثــروة لصالح جماعة التيغراي، 
فــي صــيــغــٍة مــمــاثــلــة لــتــاريــخ ســلــطــة األمــهــرا. 
وعــلــى مــدى الفترة 1991 – 2015، ظــل عنف 
ــتـــصـــادي للقوميات  الـــدولـــة واالســـتـــاب االقـ
األخــرى سمات لصيقة بالسياسات العامة. 
وبــــغــــض الـــنـــظـــر عــــن عـــنـــف الـــــدولـــــة، ارتـــبـــط 
اســتــمــرار الــفــيــدرالــيــة اإلثــنــيــة بــقــدرة رئيس 
الـــوزراء األســبــق، ميلس زيــنــاوي، على إدارة 
ــة، الـــحـــزب  ــثــــوريــ الــــتــــوازنــــات فــــي الــجــبــهــة الــ
الـــحـــاكـــم ســـابـــقـــًا، والـــتـــحـــالـــف مــــع الــــواليــــات 
ــة في  ــيــ ــدة. وقــــد ســاهــمــت هــــذه األرضــ ــتـــحـ املـ
تعزيز إماكانات الدولة على اإلكراه ومقاومة 

العصيان والتمّرد. 
وبشكل عــام، يفرض الواقع اإلثيوبي أن ثّمة 
تحّديات تواجه عودة التيغراي إلى الحكم من 
أديس أبابا، في مقدمتها التوافق حول القيادة 
ــنـــاوي،  ـــاة زيـ واملـــرحـــلـــة االنــتــقــالــيــة، فــمــنــذ وفــ
ظلت مشكلة القيادة نقصًا في في مــلء فراغ 
السلطة. في السابق، ساعدت قــدرات زيناوي 
ــة فــــي بـــنـــاء حـــركـــة مــتــمــاســكــة  ــيـ ــولـــوجـ ــديـ األيـ
ــتــكــار حــلــول سياسية للمسألة  تنظيميًا، واب
القومية، وكان أقرب إلى القيادة اآلســرة، غير 
أن إثيوبيا، فــي الــوقــت الــحــالــي، تفتقر لنمط 
قـــيـــادي مــشــابــه. وفــيــمــا كـــانـــت ســـنـــوات حكم 
رئيس الــوزراء السابق، هيامريام ديسالني، 
انــتــقــالــيــة وتــقــلــيــديــة، كــمــا اتــســمــت مــحــاوالت 
أبــي أحمد بالخروج على الفيدرالية اإلثنية 
بالضعف األيــديــولــوجــي، وانــحــســار الــبــدائــل 
السياسية، فحزب االزدهــار مجّرد استنساخ 
لتجربة زيناوي، القائمة على تجميع األحزاب 
اإلقــلــيــمــيــة، املــحــلــيــة. ولــذلــك، يــعــد عـــدم الــقــدرة 
على صياغة نموذج متكامل للفيدرالية فجوة 
في تطلعاته السياسية، تكمن تفاصيلها في 
أن وصــول أبــي أحمد إلــى السلطة ارتكز على 

 بني األمهرا واألورومو.
ّ

تحالف هش
ويتمثل التحّدي الثاني في القدرة على بقاء 
التحالف مع األورومـــو والجماعات الطرفية 
الحدودية. يختلف الوضع الحالي عن 1991 
مــن جــانــبــني؛ يتمثل األول فــي وضـــوح الدعم 
الدولي لجبهة التيغراي، للوصول إلى السلطة 
ضمن تحالف واسع يسمح بانفصال إريتريا، 
فيما الوضع الحالي يمثل التنافس الدولي 
عــائــقــًا يـــحـــول دون حــســم الـــوضـــع الــنــهــائــي 
لصالح التيغراي منفردين بالسلطة. ويظهر 
الجانب الثاني في اختاف حالة القوميات، 
 حــول إسقاط 

ً
فبينما كانت سابقًا متضامنة

رئــيــس إثــيــوبــيــا، منغستو هــيــا مــريــام، عبر 
تحالف قريب أيديولوجيًا من جبهة التيغراي 
وعــمــاده أســـرى الــحــرب، فــإن تحالف الجبهة 
ًا وغير قادر على االستجابة 

ّ
املتحدة يبدو هش

لــلــتــطــلــعــات الـــقـــومـــيـــة، وخـــصـــوصـــًا فــــي ظــل 
مــرور إثيوبيا بالخبرة السلطوية للتيغراي 
فـــي الــســلــطــة. وفـــي غــيــاب إطــــار فـــكـــري، ُيمثل 
تــوزيــع السلطة والــثــروة تــحــّديــًا مــتــجــّددًا في 
املرحلة الــجــديــدة. ومــا طــرح حــول الفيدرالية 
والكونفدرالية ال يتعدى قــشــور أفــكــار ألزمــة 
ــك احتماالن،  سياسية ُمركبة. يترتب على ذل
تباين القوميات حول الوحدة وزيادة التدخل 
الدولي لبقاء الكيان اإلثيوبي موّحدًا. وبهذا 
ــول املــعــارضــة تــفــاوضــيــًا  ــــؤّدي وصــ املــعــنــى، يـ
أو عسكريًا إلى أديــس أبابا لوضع السياسة 
فــي إثــيــوبــيــا أمـــام مــفــتــرق طـــرق تضطر فيها 
لــتــطــويــر صــيــغــة الــتــعــايــش املــشــتــرك، أو بــدء 

دورة أخرى من الحرب األهلية. 
)كاتب وباحث مصري(

عبء الميراث التاريخي
تداعيات الحرب في إثيوبيا

ترى إثيوبيا أن وقف 
إطالق النار اإلنساني 
من جانب واحد كان 

فرصًة لمراجعة الحرب

بدت الوساطة 
األفريقية محاولة 
لضبط الصراع، غير 

أنها لقيت استجابة 
محدودة

تكشف السياسة 
اإلثيوبية المعاصرة 

عن انقسامات ثنائية، 
ما بين مؤيدي 

الالمركزية وأولئك 
الداعين إلى المركزية

يتتبــع المقال مســار الحــرب األهلية اإلثيوبية مرتكزًا على ميــراث تاريخي أفضى إلى الحالة الراهنة فــي البالد التي أضحت أمام 
مفترق طرق يضعها أمام خيارين: تطوير صيغة التعايش المشترك، أو بدء دورة أخرى من الحرب األهلية

مجندون عسكريون جدد ينضمون إلى قوات الدفاع اإلثيوبية في أديس أبابا 24/ 11/ 2021 )فرانس برس(

الفيدرالية  اإلثــيــوبــيــة  للقوى  المتحدة  »الجبهة  حالف  ت ل  ك ش ت
والكونفيدرالية« في واشنطن، فيما كان جيفري فيلتمان في أديس 
وثمة  والمالية،  الدفاع  ووزيــري  ــوزراء  ال رئيس  نائب  التقى  حيث  ا  ب ا ب أ
احتمال بارتباط تطورات التحالف بفشل المحادثات األميركية اإلثيوبية. 
ويُعد غياب ممثل عن األمهرا في تحالف الجبهة المتحدة تحديا أمام 
استعادة الفيدرالية اإلثنية أو بناء النظام الجديد. ويرجع هذا التحدي 
إلى أن تنامي العداء بين الجماعتين، بسبب تحالف األمهرا وحكومة 

أبي أحمد، يفرض نوعًا من الصراع اإلثني.

تحالف من واشنطن
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إلى حكم إثيوبيا وتشكيل الوضع السياسي.
الثاني 2021، سعت  ــي 5 نوفمبر/ تشرين  وف
جــبــهــة الـــتـــيـــغـــراي لــتــدشــني نــقــلــة نــوعــيــة في 
ـــرب، عـــنـــدمـــا أعـــلـــنـــت عــــن تــحــالــف  ـ ـــحـ ـ إدارة الـ
»الجبهة املتحدة للقوى اإلثيوبية الفيدرالية 
 the United Front of ة«،  ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ل ا در ـ ـ ـ ـ ي ـ ـ ـ ـ ف ـ ـ ـ ـ ون ـ ـ ـ ـ ك ـ ـ ـ ـ ل وا
 Ethiopian Federalist and Confederalist Forces
، ويضم تسع حركات شملت؛ جبهة التيغراي، 
جيش تحرير األورومـــو )OLA(، حركة أجــاو 

Monday 29 November 2021
االثنين 29 نوفمبر/ تشرين الثاني 2021 م  24  ربيع اآلخر 1443 هـ  ¶  العدد 2646  السنة الثامنة


