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جواب سؤال
الزوااي الدولية والزوااي القومية احمللية للصراع يف إثيوبيا
السؤال( :أخفق جملس األمن الدويل اجلمعة يف التوصل إىل اتفاق لوقف إطالق النار يف إقليم تيغراي إبيثيو يا ...فرانس /24أ ف

ب  )2021/11/20وكان اجليش اإليثيوي قد كمنن قلل وايل العام من القضاء على كمرد جلهة حترير تيغراي وفرض سيطرته على
اإلقليم ابلنامل ،مث عادت جلهة حترير تيغراي قوة و سطت سيطرهتا على اإلقليم وأخذت تتمدد خارجه مهددة ابلوصول إىل العاصمة
أديس أاباب ،فهل هذه األ داث حملية وانجتة عن صراع قومي داخلي أم أهنا تتغذى من الصراع الدويل؟
اجلواب :ىت تتضح اإلجا ة ال د من دراسة الزوااي الدولية والزوااي القومية احمللية للصراع يف إيثيو يا ،وأتيثريها على األ داث:
أوالً :الزوااي الدولية:
 -1من النا ية الدولية فإن إيثيو يا كانت حتت اال تالل اإليطايل امللاشر إىل أن مت طرده من اللالد مبساعدة اإللجليز سنة
 ،1941وإبعادة تنصيب اإلمرباطور هيال سيالسي سنة  1941أصلحت إيثيو يا حتت النفوذ الربيطاين ،وملا كمننت أمرينا عرب
الدعوات االشرتاكية اليسارية من إسقاط نفوذ ريطانيا ابنقالب الضلاط اليساريني سنة  1974فقد أصلحت إيثيو يا حتت النفوذ
األمريني ،و عد صراع ني الضلاط االنقال يني فقد استقر احلنم يف إيثيو يا سنة  1977حتت قيادة الضا ط منغيستو هيال مرايم،
وأغلقت النثري من املنافذ أمام عودة نفوذ اإللجليز .وظل احلنم يف إيثيو يا ات عاً ألمرينا ىت اآلن رغم تلدل احلنام.
 -2إقليم تيغراي يف إيثيو يا يعترب منطقة مغلقة ،فهو حماصر إبريرتاي والسودان من الشمال والغرب ،و لاقي الوالايت اإليثيو ية
التا عة للدولة من اجلهات األخرى ،لذلك فإن تقدمي أي دعم عسنري كلري للمتمردين يف هذا اإلقليم ال مينن أن ينون إال عرب عمالء
أمرينا ،سواء أكان ذلك داخل إيثيو يا نفسها أم عرب السودان أو إريرتاي ،وهذا يع ي أن الدول األورو ية ىت لو امتلنت اإلرادة
السياسية فإهنا عاجزة عن تقدمي الدعم العسنري املعترب لإلقليم املتمرد ،وفضالً عن ذلك فإن قيادات جلهة حترير التيغراي املناوئة
للحنومة املركزية يف أديس أاباب ليست عيدة عن العالقة امللاشرة مع أمرينا .وإذا استثنينا عض الدعم السياسي األوروي لإلقليم املتمرد
و عض التصرحيات األورو ية املنتقدة لسيطرة اجليش اإليثيوي على اإلقليم سنة  2020فإن الصراع ني احلنومة املركزية وجلهة حترير
تيغراي ٍ
خال من أي عد أوروي ذي قيمة.
 -3وأما مسألة سد النهضة اليت رزت هبا إيثيو يا على السا ة اإلقليمية والدولية يف السنوات األخرية فهي مسألة متعلقة مبصر
والسودان ،و نامهما عمالء ألمرينا وال يغري من هذا شيئاً أن علد هللا محدوك رئيس وزراء السودان املعزول يعترب عميالً لإللجليز
واألورو يني ،فمراكز القوة الفعلية يف السودان مل تزل يف يد أمرينا ،مبعىن أن عمالء اإللجليز واألورو يني اجلدد يف السودان أعجز عن
التدخل يف إقليم تيغراي اإليثيوي لصا ح اإللجليز واألورو يني ،فهم ينافحون على أمل أن يلقى هلم شيء من صة يف نم السودان.
وأما كيان يهود فهو حيرض احلنومة اإليثيو ية من وراء ستار على االستمرار يف ناء وتشغيل سد النهضة من ابب تشنيل مواطن ضعف
ونزاعات تنشغل هبا مصر ،وهذا أيضاً ال مينن أن يتمادى ه كيان يهود فيتجاوز السياسة األمرينية ،مبعىن أن الصراع ول مسألة سد
النهضة كمسك ه أمرينا شنل كلري وتديره وفق مصاحلها.
اثنياً :الزوااي القومية احمللية:
 -1تعترب إيثيو يا لداً متخلفاً من النا ية الفنرية والنوا ي األخرى ،فرغم نم الضلاط اليساريني من  1974ىت  1991فإن

أي أيديولوجيا مل يتم نشرها يف إيثيو يا رغم اجلعجعة ابالشرتاكية ،وكان ال هؤالء االشرتاكيني عمالء أمرينا كحال علد الناصر يف
مصر ،ورغم أن التقديرات الرمسية تعطي األكثرية للمسيحيني إال أن اإل صاءات غري الرمسية تقدر نسلة املسلمني يف إيثيو يا حبوايل
( %60مركز اجلزيرة للدراسات )2015/4/15 ،و سلب التوجهات الدولية إلعطاء إيثيو يا الصفة النصرانية فإن أتيثري اإلسالم يف تلك
اللالد ضئيل للغاية ويلقى حتت السطح ،أي أن اللالد خالية من أي فنر يقوي الو دة ني شعوهبا.
 -2وخللوها من الفنر الفاعل فإن العصلية القللية والنظرة القومية تلقى هي املهيمنة على كافة منا ي احلياة السياسية من دولة
وأ زاب وتشنيالت وكياانت وحتالفات ،و ذلك فإن العصلية القللية والنظرة القومية هي اللاب الواسع للتأيثري السياسي يف إيثيو يا ،منه
تدخل النزاعات القللية واحلروب القومية واخلالفات احلدودية ني األقاليم والوالايت ،ووفق النظرة القومية فإن والية أوروميا احلاضنة
للعاصمة أديس أاباب هي موطن أكرب القوميات اإليثيو ية "األورومو" الذين يشنلون قرا ة  %40من سنان إيثيو يا ،مث والية وقومية
األمهرة نسلة  ،%20مث القومية الصومالية يف إقليم أوغادين نسلة  %6يليها إقليم التيغراي والقومية اليت حتمل االسم نفسه نسلة
 ،%5يضاف إليها عشرات القوميات األخرى األصغر جماً.
 -3وابإلضافة إىل النزاعات احلدودية فإن شخص احلاكم ينظر إليه على أنه رأس اهليمنة القومية يف اللالد ،فمثالً كان عميل
اإللجليز اإلمرباطور هيال سيالسي وعميل أمرينا منغيستو هيال مرايم من قومية األمهرة ،وخالل نمهما الطويل فقد مت فرض الثقافة
األمهرية على اللالد وفرض األمهرية كلغة رمسية للدولة على الرغم من أن أديس أاباب نفسها تقع يف أوروميا ،وقومية األوروميا ذات
األغللية املسلمة تشنو التهميش على مدار التاريخ احلديث إليثيو يا ،و سلب اخلالفات القومية والنظرة املسيحية إليثيو يا فقد سيطرت
قومية التيغراي على احلنم منذ سنة  1991ني نم ملس زيناوي إيثيو يا ىت وفاته سنة  2012رغم أهنا كمثل أقلية قومية يف إيثيو يا،
واستمرت سيطرة التيغراي على احلنم عد تنصيب انئب زيناوي رئيساً للوزراء ديسالني على الرغم من كونه من قومية صغرية أخرى ،إذ
استمرت سيطرة التيغراي على مفاصل الدولة يف اجليش واألجهزة األمنية .و عد اال تجاجات الواسعة من قومية األورومو ول أديس
أاباب واليت اندلعت سنة  2015واستمرت ىت استقالة ديسالني سنة  ،2018عد ذلك مت تنصيب آي أمحد أول رئيس وزراء إليثيو يا
احلديثة من قومية األورومو.
 -4أخذ رئيس الوزراء آي أمحد إبخراج التيغراي من مفاصل الدولة فعزل يف زيران  2018رئيس أركان اجليش ومدير جهاز
األمن واملخا رات الوطنية ،واما من التيغراي ،وقد نظرت جلهة حترير التيغراي إىل ذلك ابعتلاره استهدافاً قومياً خاصة وأن التيغراي
حيتفظون هبذه املناصب احليوية منذ سنة  ،1991لنن الغريب أن رئيس الوزراء آي أمحد مل ينن يعمل لصا ح قوميته املهمشة عرب
التاريخ "األورومو" ،فقد صار متحالفاً مع قومية األمهرة ،ولعل كونه أورومياً من أب مسلم وأم أمهرية نصرانية ومتزوجاً من نصرانية
أمهرية قد شنال يف نفسه واقعاً قومياً مييل ابجتاه األمهرة ،لذلك سرعان ما أ ست قوميته األورومو هبذا التوجه وحتالفوا ضده مع جلهة
حترير تيغراي.
اثلثاً :وابلتدقيق يف هذه الزوااي الدولية واحمللية لجد أن الصراعات القومية والعرقية يف إيثيو يا هي األصل يف صنع األ داث احمللية
فيما تقوم الدول النربى صا لة النفوذ ابستغالل ذلك وتوجيهه وفق سياستها ومصاحلها ،هنذا كانت الصراعات اإليثيو ية عرب التاريخ
احلديث ،ولو رجعنا لسنوات خلت لوجدان أن روز قومية التيغراي كان منذ أتسيس جلهة حترير تيغراي سنة  1975و عد حنو  15سنة
سيطر زعيم جلهة حترير تيغراي ميليس زيناوي على كامل السلطة يف إيثيو يا سنة  1991مث أخذ يقوم ابلتعديالت الدستورية لضمان
ق التيغراي يف االنفصال عن إيثيو يا فيما لو دارت الدائرة يف أديس أاباب ضد التيغراي ،وهنذا كانت املادة ( )39من دستور إيثيو يا
لعام  1995واليت حيق مبوجلها ألي شعب من شعوب إيثيو يا تقرير املصري واالنفصال غري املشروط ،لنن التيغراي مل ينونوا حباجة هذه
املادة من الدستور طاملا أهنم يهيمنون على الدولة ،تلك اهليمنة اليت مت القضاء عليها سيطرة آي أمحد على السلطة يف أديس أاباب ،وملا

قامت نومة آي أمحد تأجيل االنتخاابت الربملانية اليت كان من املقرر عقدها يف آب/أغسطس  2020ذريعة انتشار فريوس كوروان،
رفضت جلهة حترير تيغراي هذا التأجيل وقامت إبجراء االنتخاابت يف تيغراي شنل منفرد فظهر إقليم تيغراي يف وضع املتمرد الذي
يضع نفسه على سنة االنفصال عن الدولة .و سلب التوجهات االنفصالية جللهة حترير تيغراي وقيامها أبخذ معسنرات اجليش اإليثيوي
املركزي يف اإلقليم و سلب رفض احلنومة املركزية أصالً لالنتخاابت املنفردة يف إقليم تيغراي فقد اشتعلت احلرب ني اإلقليم املتمرد
واحلنومة املركزية يف  ،2020/11/4وقد كمنن اجليش اإليثيوي خالل فرتة وجيزة من السيطرة على كامل اإلقليم وعاصمته مدينة
مينيلي ،وكان ذلك مبساعدة جيش إريرتاي ،وانتقلت جلهة حترير تيغراي للجلال.
رابعاً :لنن احلنومة املركزية يف أديس أاباب أخذت ابلرتاجع عد ذلك شهور و شنل غري متوقع ،يث كانت اللداية إبعالن
انسحاب إريرتاي عد أن مل تنن أديس أاباب تعرتف وجود اجليش اإلريرتي يف تيغراي (قال رئيس الوزراء اإليثيوي آي أمحد اجلمعة إن
القوات اإلريرتية ستنسحب من إقليم تيغراي مشال الده .فرانس ،)2021/3/26 ،24مث مت اإلعالن عن انسحاب اجليش اإليثيوي
نفسه من اإلقليم( ،وكان وزير اخلارجية اإليثيوي أعلن انسحاب احلنومة من تيجراي ،مؤكدا أنه قرار سياسي ،مضيفا" :حنن غري
مسؤولني عد اليوم عن ما حيدث يف تيجراي" .املصري اليوم ،)2021/6/30 ،وكذلك وفق املصدر السا ق نفسه فقد (أعلن رئيس
الوزراء اإليثيوي ،آي أمحد أن "خروجنا من تيجراي جيعلنا مننح شعب تيجراي فرصة للتفنري ملياً يف األمور" .وات ع آي آمحد" :لقد
أنفقنا حنو  100مليار ر يف إقليم تيجراي أي ما يعادل أكثر من  13ضعف ميزانيتنا السنوية لإلقليم ،ولنن من اآلن فصاعداً ،ال نريد
مواصلة هذا اإلنفاق الذي ال جيدي") .وكان انسحاب اجليش اإليثيوي هذا رغم الفوز الناسح حلزب رئيس الوزراء آي أمحد يف
االنتخاابت الربملانية  2021/7/10واليت اعتربها أتييداً شعلياً كلرياً حلملة جيشه على تيغراي ،ولتربير انسحاب اجليش عد االنتصار
املطلق على جلهة حترير تيغراي أخذت نومة أديس أاباب تتذرع أبن األولوية تتمثل يف محاية سد النهضة عد عض االشتلاكات مع
اجليش السوداين للسيطرة على شريط دودي ،مثلث الفشقة( .القدس العري.)2021/7/2 ،
خامساً :وابلتدقيق لجد أن اجليش اإليثيوي الضعيف أصالً مل ينن ميننه ا تالل اإلقليم املتمرد أواخر  2020تلك السهولة لوال

دعم أمرينا له ،ودليل هذا الدعم األمريني هو مشاركة جيش إريرتاي مع اجليش اإليثيوي يف معارك اإلقليم ،ورئيس إريرتاي أسياس أفورقي
عميل أمريني قدمي ،وابلتدقيق أيضاً لجد أن أمرينا هي اليت مسحت خبروج اجليش اإلريرتي من تيغراي عد أن مل تنن نومة أديس
أاباب تعرتف مبشاركته ابملعارك إىل جانلها ،مث تصرحيات وزير اخلارجية ورئيس الوزراء يف إيثيو يا كلها تشري إىل انسحاب اجليش اإليثيوي
طوعاً من اإلقليم ،وإخالء اجملال جللهة حترير تيغراي من جديد ،وهذا ال ينون أ داً إال طلب من أمرينا.
سادساً :و تد ر ما جرى وجيري يف إيثيو يا يتلني منه تبدل اخلطط األمريكية إلثيوبيا والقرن األفريقي برمته ،ولتوضيح ذلك:
 -1ملا قامت أمرينا دعم نومة آي أمحد وأسندته ابلسعودية واتصاالت ا ن سلمان ه كانت أوالً تفرتض قدرته على فرض
االستقرار يف إيثيو يا ،مث تلني هلا أنه غري قادر على ذلك ،ولعل حتالف جيش حترير أوروميا مع جلهة حترير التيغراي إلسقاط نومة
أديس أاباب إشارة واضحة إىل أن آي أمحد فشل ىت يف استقطاب القومية اليت ينتمي إليها ،هذا من ان ية ،ومن ان ية أخرى فإن
إدارة ترامب السا قة اليت قامت توفري الدعم حلملة اجليش اإليثيوي على تيغراي هناية  2020وضمنت هزمية جلهة حترير تيغراي مبشاركة
جيش عميلها رئيس إريرتاي يف املعارك ،كانت هذه اإلدارة تنظر عني وا دة هي عني كيان يهود الذي يرى تفاين رئيس الوزراء اإليثيوي
آي أمحد يف خططه لسد النهضة مبا يشنل هتديداً كلرياً واسرتاتيجياً ملصر ،وهنذا فإن إدارة ترامب وألسلاب انتخا ية وكماهياً مع كيان
يهود قد دعمت خطط آي أمحد يف إيثيو يا إلعادة فرض سيطرهتا على إقليم تيغراي هناية .2020
 -2وملا جاءت إدارة ابيدن خلفاً لرتامب فقد تغريت اخلطط األمرينية إليثيو يا والقرن األفريقي وأصلحت السياسة األمرينية تقود
إيثيو يا حنو التفنك ،وهذا ما يفسر مساح إدارة ابيدن إبخراج اجليش اإلريرتي من تيغراي ومن عده إخراج اجليش اإليثيوي من اإلقليم

مبعىن وضع اإلقليم على سنة االنفصال عن إيثيو يا ،ومن تتلع تصرحيات املسؤولني األمرينان ول األ داث يف إيثيو يا لجد أن عني
أمرينا مفتو ة ناملها على تفنيك إيثيو يا ،فتجدهم ينثرون احلديث عن "و دة األراضي اإليثيو ية" مع أن جلهة حترير تيغراي وغريها
من اجلماعات اليت حتالفت معها ال تذكر ذلك علناً! ويؤكد هذا التوجه األمريني يف تفنيك إيثيو يا ما يلي:
أ -ما جيري عملياً هو تخطيط أمريني ،فقد حتالفت  9فصائل مع جلهة تيغراي ضد احلنومة املركزية ،وكان أ د املتحالفني
جيش حترير أوروميا الذي يهدد العاصمة نفسها ،وكان حتالف هذه الفصائل يعقد يف العاصمة األمرينية واشنطن( ،قال حتالف مؤلف
من تسع فصائل مناهضة للحنومة اإليثيو ية ،اجلمعة "اخلامس من تشرين الثاين/نوفمرب  ،"2021إنه يهدف إىل إسقاط نومة رئيس
الوزراء أي أمحد ،سواء أكان ذلك ابلقوة أم ابملفاوضات وتشنيل نومة انتقالية ،...،وأعلن زعماء الفصائل يف واشنطن عن التحالف
رغم دعوات من زعماء أفارقة وغر يني لوقف إطالق النار يف احلرب الدائرة ني احلنومة املركزية واجللهة الشعلية لتحرير تيغراي و لفائها.
دوتشيه فيليه األملانية ،)2021/11/5 ،وظاهر من هذا اإلعالن من واشنطن أن أمرينا هي اليت ترعى هذه القوى االنفصالية وتعمل
على إضعاف نومة آي أمحد.
ب -نشرت جملة فورين أفريز األمرينية  Foreign Affairsمقاال مطوال عن احلرب يف إيثيو يا قالت فيه ( :ىت لو كان من
املمنن وقف القتال واحلروب ،فإن غياب هوية مو دة لللالد واخلالفات الشديدة ول من جيب أن حينم وكيف يستمر ،جتعل من
الصعب لجاة إيثيو يا من التفنك .وأضافت أنه ومن دون رؤية مقنعة ومشرتكة على نطاق واسع للدولة اإليثيو ية ،لن يتمنن آي أمحد
من منع قوى التفنك من الصعود على ساب قوى التو يد والتماسك .اجلزيرة نت.)2021/11/6 ،
سابعاً :واخلالصة أن أمرينا هي اليت تسعى إىل إضعاف نومة آي أمحد املركزية يف أديس أاباب ،وهي اليت كمهد طريق االنتصارات

املتتالية للمتمردين التيغراي وغريهم من متمردي األقاليم اإليثيو ية ،وكل ذلك يسري وفق خطتها اليت تلنتها إدارة ابيدن لتفنيك إيثيو يا
وتقسيمها إىل دويالت ،وقد ال حيدث هذا التقسيم يف املدى القصري ولنن هذه هي اخلطة األمرينية احلالية وفق جمرايت األ داث،
وهي اخلطة األمرينية نفسها للسودان واليت مبوجلها جرى فصل جنو ه عنه ،وهذا كله يشري إىل الدرجة العالية من اإلجرام يف العقلية
السياسية األمرينية ،وهي وغريها من القوى الدولية املستعمرة ال تلايل إبراقة الدماء يف سليل تنفيذ سياساهتا وحتقيق مصاحلها خاصة أن
الشعوب املستضعفة هي اليت تدفع الثمن ،ويف إيثيو يا فإن املسلمني غاللاً ما كانوا أول من يدفع الثمن ،وهم خاصة أهايل أوروميا
احلاضن للعاصمة أديس أاباب الذين هم من أكثر شعوب إيثيو يا هتميشاً ،وتتفق خمتلف القوى اإليثيو ية مع أسيادها من الدول النافرة
املستعمرة أبن املسلمني ال نصيب هلم من احلنم يف إيثيو يا ويتفقون على استمرار الوجه النصراين إليثيو يا ومنع اإلسالم من أن يطفو
على السا ة السياسية يف إيثيو يا رغم نسلة املسلمني النلرية يف هذا الللد.
لقد مثلت أفريقيا منوذجاً لإلجرام الغري كما صل يف مذا ح رواندا وغريها ،ويف العادة فإن املسلمني هم أول ضحااي تلك
احلروب ،ولن يتمنن أ د من الوقوف يف وجه هذه القوى الدولية املتو شة إال دولة اإلسالم ،دولة اخلالفة ،اليت تنشر اهلدى ني الناس
ليحل حمل العصليات والقوميات املنتنة ،وتنشف اللثام عن جرائم تلك الدول النربى ،وجتعلها عربة ملن يعترب ،ومن مث تصدع الدنيا
قول القوي العزيز﴿ :وقُل جاء ا ْْل ُّق وَزه َق الْبا ِطل إِ َّن الْب ِ
اط َل َكا َن َزُهوقاً﴾...
َ
َ ْ ََ َ ََ َ ُ
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