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ش ّ $كل ال $$تغيير امل $$فاج $$يء ف $$ي رئ $$اس $$ة ال $$وزارء اإلث $$يوب $$ية ،وق $$بله ال $$تغيير ف $$ي رئ $$اس $$ة ائ $$تالف
ال $$جبهة ال $$دي $$مقراط $$ية ال $$ثوري $$ة ال $$شعبية ب $$إث $$يوب $$يا ،م $$فاج $$اة س $$ارة ل $$عموم ال $$شعب اإلث $$يوب $$ي،
وخ $$ $اص $$ $ة ل $$ $عرق األوروم $$ $و ،1ب $$ $عد أن أط $$ $اح $$ $ت ري $$ $اح ال $$ $تغيير ب $$ $رئ $$ $يس ال $$ $وزراء واالئ $$ $تالف
ال $$ساب $$ق)ه $$اي $$لي دي $$سال $$ني( ،وأت $$ت ب $$قيادة ح $$كوم $$ية ج $$دي $$دة ت $$نتمي ل $$لعرق األوروم $$ي ال $$غال $$ب،
ت $$ $مثلت ف $$ $ي ش $$ $خصية)آب $$ $ي أح $$ $مد( ،ذل $$ $ك ال $$ $سياس $$ $ي امل $$ $خضرم ذي الخ $$ $لفية األك $$ $ادي $$ $مية
وال$عسكري$ة ،األم$ر ال$ذي ت$طلعت ف$يه ج$موع ال$شعب اإلث$يوب$ي إل$ى م$رح$لة ج$دي$دة م$ن م$راح$ل
ال$تغيير اإلي$جاب$ي ع$لى ك$ل املس$توي$ات؛ ال$سياس$ية واالق$تصادي$ة واالج$تماع$ية ،خ$اص$ة ب$عدم$ا
ع$$ $ان$$ $ته أغ$$ $لب ت$$ $لك الج$$ $موع ع$$ $لى م$$ $دار أك$$ $ثر م$$ $ن ع$$ $قدي$$ $ن ون$$ $صف ،م$$ $ن م$$ $ظاه$$ $ر ال$$ $تهميش
واإلقصاء والبطش على يد القيادة السابقة.
وف$ي ح$$قيقة األم$$ر ،ف$$إن امل$$تأم$$ل ل$$ري$$اح ال$$تغيير ال$$سياس$$ي ال$$تي ه$$بت ع$$لى إث$$يوب$$يا
م $$ $ؤخ $$ $راً ،يج $$ $د أن $$ $ها م $$ $نطقية ،وت $$ $سير ف $$ $ي االت $$ $جاه ال $$ $طبيعي ل $$ $توق $$ $عات ال $$ $خبراء واملح $$ $للني
االس $$ترات $$يجيني م $$نذ س $$نوات ع $$دي $$دة م $$ضت؛ ح $$يث ك $$ان $$ت األح $$داث ف $$ي ال $$داخ $$ل اإلث $$يوب $$ي،
ت$$ $صب ف$$ $ي ات$$ $جاه ان$$ $فجار ش$$ $عبي وش$$ $يك ،ي$$ $ترت$$ $ب ع$$ $ليه ت$$ $غيير ج$$ $ذري ف$$ $ي ع$$ $موم املشه$$ $د
اإلث$يوب$ي امل$حتقن م$نذ أك$ثر م$ن خ$مسة وعش$ري$ن ع$ام$ا ً م$اض$ية ب$فعل أس$باب ك$ثيرة أه$مها م$ا
يلي:
▪ ال $$شعور ال$$ $عام وامل$$ $سيطر ع$$ $لى ال$$ $طبقات االج$$ $تماع$$ $ية اإلث$$ $يوب$$ $ية ب$$ $ال$$ $ظلم والقه$$ $ر
وال$$ $تهميش ،وخ$$ $اص$$ $ة م$$ $ن ق$$ $بل ال$$ $عرق األوروم$$ $ي" ك$$ $برى ال$$ $قوم$$ $يات ف$$ $ي إث$$ $يوب$$ $يا،
وغ $$ال $$بيتهم م $$ن املس $$لمني؛ إذ ت $$تراوح نس $$بتهم ،وف $$ق ب $$عض ال $$تقدي $$رات ،ب $$ني %50
و %80م$ن ع$دد ال$سكان ،ال$بال$غ أك$ثر م$ن  102م$ليون ن$سمة" 2وه$و ال$شعور ال$ذي
ت $$عام $$لت م $$عه ال $$قيادة اإلث $$يوب $$ية ال $$ساب $$قة ب $$منتهى ال $$عنف وال $$قسوة وإع $$الن ح $$ال $$ة
 1ي$$عتبر األوروم$$و أك$$بر ق$$وم$$ية ف$$ي أث$$يوب$$يا ح$$يث ي$$قدر ع$$دده$$م ب$$نحو  50م$$ليون ن$$سمة وه$$ناك ن$$فس ال$$عدد
ي$$توزع ع$$لى دول ال$$جوار م$$ثل ك$$ينيا وال$$صوم$$ال .وه$$م ي$$عتبرون أن$$فسهم أم$$ة واح$$دة اس$$مها أوروم$$يا .وت$$شكل
أراض$$يهم أخ$$صب م$$ناطق ال$$حبشة ح$$يث يطلق ع$$ليها س$$لة غ$$ذاء ال$$حبشة .وق$$د ك$$ان$$وا ي$$شعرون ب$$االض$$طهاد
وي$حسون ب$ال$غرب$ة ف$ي أوط$ان$هم ن$تيجة ه$يمنة أق$لية ال$تيغرى امل$دع$وم$ة أم$ري$كيا ع$لى م$قال$يد ال$حكم وال$ثروة ف$ي
ال$بالد )راج$ع  :غ$ادة ب$ري$ك ،ال$نظام ال$حاك$م ف$ي أث$يوب$يا ق$د ي$سقط ق$بل ان$تهاء س$د ال$نهضة ــ ت$قري$ر م$صر ال$عرب$ية
 2016-8-15ـ على الرابط  ،/http://www.masralarabia.com :مع البحث بالعنوان املذكور( .
 2راجع)22/2/2018 ،https://www.elwatannews.com/news/details/3096467 :بتصرف(
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ال $$ $طواريء ،وخ $$ $اص $$ $ة ع $$ $ندم $$ $ا" اش $$ $تعلت م $$ $وج $$ $ات االح $$ $تجاج امل $$ $ناه $$ $ضة ل $$ $لحكوم $$ $ة
األث $$يوب $$ية ،ف $$ي م $$نطقة أوروم $$و ب $$وس $$ط وغ $$رب ال $$بالد ف $$ي تش $$ري $$ن ال $$ثان $$ي/ن $$وف $$مبر
 ،2016ث $$م ف $$ي م $$نطقة أمه $$رة ش $$ماالً ،وك $$ذل $$ك ف $$ي ال $$عاص $$مة أدي $$س أب $$اب $$ا ،ل $$لتندي $$د
ب$$ $هيمنة أق$$ $لية ال$$ $تيغري$$ $ن املتح$$ $دري$$ $ن م$$ $ن ش$$ $مال ال$$ $بالد ،وب$$ $اس$$ $تئثاره$$ $م ب$$ $امل$$ $ناص$$ $ب
ال $$رئ $$يسية داخ $$ل ال $$حكوم $$ة وق $$وات األم $$ن ،األم $$ر ال $$ذي أس $$فر ع $$ن س $$قوط  100ق $$تيل
$حتجني ،وف$$ $ق م$$ $ا ذك$$ $رت$$ $ه وق$$ $تها ت$$ $قاري$$ $ر مل$$ $نظمة ال$$ $عفو
ع$$ $لى األق$$ $ل ف$$ $ي ص$$ $فوف املّ $ $
ال$$دول$$ية" 3وق$$د ك$$ان ي$$زي$$د م$$ن غ$$ضب ال$$عرق$$يات اإلث$$يوب$$ية ال$$شعبية ،ق$$يام ال$$حكوم$$ات
ال$$ $ساب$$ $قة ب$$ $مصادرة األراض$$ $ي به$$ $دف اإلض$$ $رار ب$$ $أق$$ $ليات مح$$ $ددة ل$$ $صال$$ $ح ال$$ $عرق
ال $$حاك $$م ،وه $$و م $$ا ك $$ان س $$ببا ً ف $$ي زي $$ادة االح $$تقان ال $$داخ $$لي؛" ف $$فى إط $$ار ب $$رن $$ام $$ج
ال $$حكوم $$ة ال $$ساب $$قة ل $$توس $$يع ال $$عاص $$مة أدي $$س أب $$اب $$ا ع $$لى س $$بيل امل $$ثال ،اس $$تول $$ت
الس$$لطات ع$$لى األراض$$ي ال$$زراع$$ية وال$$غاب$$ات ف$$ي ق$$رى األوروم$$و ،وت$$م ط$$رد أك$$ثر م$$ن
 150أل $$فا ً م $$ن امل $$زارع $$ني م $$ن أراض $$ي أج $$داده $$م دون ت $$عوي $$ض م $$ناس $$ب ،أو إع $$ادة
ت$$وط$$ني س$$ليم ،ب$$ل أص$$بح امل$$زارع$$ون ال$$نازح$$ون ع$$مال ي$$وم$$ية ع$$لى أراض$$يهم ال$$تي ت$$م
االستيالء عليها"4
▪ س$وء ت$$عاط$$ى ال$$قيادة ال$$ساب$$قة ف$$ي ال$$بالد م$$ع مج$$مل األوض$$اع ال$$داخ$$لية ع$$لى م$$دار
أك$ثر م$ن ع$قدي$ن ،ب$اإلض$اف$ة ل$تطبيق م$رك$زي$ة متس$لطة ج$علت م$ن ال$فيدرال$ية اإلث$يوب$ية
ن $$قمة ع $$اص $$فة ب $$أم $$ن واس $$تقرار ال $$بالد؛ ح $$يث ك $$ان $$ت إث $$يوب $$يا" أش $$به ب $$طائ $$رة دخ $$لت
م$نطقة اض$طراب$ات ب$ال$غة؛ ح$يث ك$ان$ت ال$حصيلة ف$يما ي$تعلق ب$مجال الح$ري$ات ض$ئيلة
إل$$ى ح$$د ك$$بير ،خ$$اص$$ة م$$ع م$$ا ع$$رف ع$$ن ال$$حكوم$$ة ف$$ي ال$$بالد وق$$تها ،م$$ن أن$$ها ت$$سيء
ت$وظ$يف ق$ان$ون م$كاف$حة اإلره$اب ع$بر إخ$ضاع$ه الع$تبارات ق$مع امل$عارض$ني وإس$كات
امل $$نتقدي $$ن ،ب $$ل إن ت $$وظ $$يف ه $$ذا ال $$قان $$ون ل $$م ي $$كن ي $$قف ف $$قط ع $$ند ح $$دود امل $$عارض $$ني
ال $$ $سياس $$ $يني ،وإن $$ $ما ك $$ $ان ي $$ $تجاوز ذل $$ $ك إل $$ $ى ف $$ $ئة ال $$ $عام $$ $لني ب $$ $امل $$ $جال ال $$ $صحفي
واإلع$$الم$$ي؛ م$$ا ج$$عل إث$$يوب$$يا ت$$حتل امل$$رت$$بة ال$$ثان$$ية إف$$ري$$قيا م$$ن ح$$يث ال$$تضييق ع$$لى
حرية الصحافة"5

 3ان$$ظر  :أ.ف.ب ـــ اث$$يوب$$يا الح$$ليف ف$$ي الح$$رب ع$$لى االره$$اب ت$$غرق ف$$ي م$$شاك$$ل داخ$$لية ح$$ادة – ت$$قري$$ر م$$وق$$ع
إيالف ــ على الرابط  ) http://elaph.com/Web/News/2016/8/1103005.html :بتصرف (
 4ان$$ظر . :أم$$يرة ع$$بد الح$$ليم ــ اح$$تجاج$$ات األوروم$$و ف$$ي إث$$يوب$$يا :ردا ع$$لى ت$$اري$$خ م$$ن امل$$ظال$$م بحق األغ$$لبية
ال $$ $عرق $$ $ية ـ ت $$ $قري $$ $ر م $$ $رك $$ $ز األه $$ $رام ل $$ $لدراس $$ $ات ال $$ $سياس $$ $ية واالس $$ $ترات $$ $يجية ب $$ $تاري $$ $خ  2016-1-10ـ http://
)acpss.ahram.org.eg/Review.aspx?Serial=10268بتصرف(
 5انظر  :أ.ف.ب ـــ اثيوبيا الحليف في الحرب ،...مصدر سابق) بتصرف (
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▪ ال$$شكلية ال $$فيدرال $$ية وم $$ا ت $$رت $$ب ع $$ليها م $$ن م $$ساويء اج $$تماع $$ية واق $$تصادي $$ة وأم $$نية
ك $$ثيرة ب $$ني اإلث $$يوب $$يني؛ ف $$قد ك $$ان ال $$غال $$ب ف $$ي إث $$يوب $$يا خ $$الل س $$نوات ع $$دي $$دة س $$اب $$قة،
وخ $$اص $$ة ل $$دى ال $$قيادة امل $$نصرم $$ة ،أن ت $$قوم الس $$لطات ال $$حاك $$مة ب $$تطوي $$ع األوض $$اع
ال $$سياس $$ية واالج $$تماع $$ية واالق $$تصادي $$ة وإخ $$ضاع $$ها الع $$تبارات امل $$صلحة ال $$خاص $$ة،
ح$$تى م$$ع ش$$رك$$اء ال$$تغيير وال$$تحول ال$$سياس$$ي وال$$دي$$مقراط$$ي ف$$ي ال$$بالد؛ ل$$ذا ك$$ان$$ت
ال $$بالد ت $$عان $$ي م $$ن ش $$كلنة ال $$نظام ال $$فيدرال $$ي؛ ب $$حيث إن" ال $$فيدرال $$ية ال $$تي اع $$تقد
ال$بعض أن$ها أك$ثر ال$نماذج ال$سياس$ية م$وائ$مة إلث$یوب$یا ،طّ $وع$تها ال$قيادات ال$سياس$ية
ال$$ساب$$قة ض$$د م$$صال$$ح ال$$قوم$$یــات ال$$غري$$مة م$$ثــل األورومــ$$و وال$$صــوم$$ال$$یین وغ$$يره$$م،
وهـ $$و األمـ $$ر الـ $$ذي أف $$ضـى إلـ $$ي م $$شـكالت م $$زم $$نة ع $$ان $$ت م $$نهـا ت $$لك ال $$قوم $$یات ،ول $$م
ت$كن ال$شكلنة ال$فيدرال$ية ت$قـود ف$قـط إلـ$ي ت$كـری$س عـ$دم ال$تجـان$س االج$تمـاع$ي ف$ي
ال $$بالد ،وإن $$مـا ك $$ان $$ت ت $$زي $$د مـ $$ن ب $$لقنـة ت $$لـك ال $$قوم $$یـات واألقـ $$ال $$یم ،ك $$ما زادت مـ $$ن
رغ$بـات$هم االن$فصـال$یة ،ب$فعل ح$رم$ان$هم م$ن م$شـارك$ة ح$قیقیـة وم$توازنـ$ة فـ$ي م$كاسـ$ب
السـلطة والثـروة"6
وب$$ال$$نظر إل $$ى ج $$ملة االع $$تبارات واألس $$باب ال $$ساب $$قة ،ف $$قد تس ّ $لم)آب $$ي أح $$مد( ت $$رك $$ة إث $$يوب $$ية
ث$قيلة ،وم$شكالت م$عقدة تج$مع م$ا ب$ني ال$سياس$ي واالق$تصادي واألم$ني ،ك$ما ت$تطلب إح$داث
م$وازن$ات خ$اص$ة ع$لى ك$ل املس$توي$ات وامل$حاور ت$قري$باً؛ ل$ذا ف$إن$ه ب$ال$تدق$يق وال$تأم$ل ف$ي ال$حال$ة
اإلث$يوب$ية ،نج$د ج$ملة تح$دي$ات ك$بيرة ت$واج$ه ال$رج$ل م$نذ أن تس$لم م$نصبه الج$دي$د م$نذ ع$ام م$ن
اآلن تقريباً ،وهي التحديات التي يمكن رصد أبرزها في اآلتي:
 (1ص$$عوب$$ات ال$$توافق ال$$عرق$$ي وال$$قوم$$ي :وه $$ذه م $$ن أك $$بر التح $$دي $$ات ال $$تي تس $$بب
م$شكالت إث$يوب$ية ك$ثيرة ل$رئ$يس ال$وزراء الج$دي$د)آب$ي أح$مد(؛ إذ أن م$ا ي$واج$هه ال$رج$ل م$ن
ص$عوب$ات ع$لى املس$توى اإلث$ني وال$عرق$ي ت$عد غ$اي$ة ف$ي ال$تعقيد وال$تأزم ن$ظرا ً لتج$ذر ح$ال$ة
ال$$فصام ش$$به ال$$كام$$ل ال$$تي ظ$$ل ال$$شعب اإلث$$يوب$$ي ي$$عان$$ي م$$نها ت$$جاه أن$$ظمته ال$$سياس$$ية
امل$تتاب$عة ب$فعل ص$راع ال$قوم$يات واألع$راق ،ع$لى خ$لفية اك$تظاظ ال$بالد ،ب$أك$ثر م$ن ث$مان$ني
ق $$وم $$ية وإث $$نية وش $$عب 7وم $$ما ي $$زي $$د األم $$ور ت $$عقيدا ً وص $$عوب $$ة ،أن)آب $$ي أح $$مد( ل $$م يس $$تطع
ح$تى اآلن أن ي$وازن ب$ني م$صال$ح ال$قوم$يات اإلث$يوب$ية رغ$م ح$رص$ه ع$لى ذل$ك ،ف$هناك دوم$اً
ن$يران م$حتملة ت$حت ال$رم$اد ،ك$ما أن ال$تاري$خ ال$عرق$ي إلث$يوب$يا ،ي$ؤك$د م$عان$ات$ها ال$دائ$مة م$ن
ال$تفكك وال$بحث ع$ن ال$وح$دة وال$هوي$ة؛ "ف$عبر ع$قود ط$وي$لة ظ$ل ت$أث$ير ت$كوي$ن ال$دول$ة اإلث$يوب$ية
 6ان$ظر :ض$لع ،ج$مال مح$مد ال$سيد ـ ال$تغيير ال$سياس$ي وال$تحول ال$دي$مقراط$ي ف$ي إث$يوب$يا ـ دراس$ة ص$ادرة ع$ن
ق$سم ال$نظم ال$سياس$ية واالق$تصادي$ة بمعه$د ال$بحوث وال$دراس$ات األف$ري$قية  ،2002 ،ص ص  ،11 ، 10 ،م$لف ب$ي
دي إف ،راب$$ $ $ $ $ $ $ط h t t p : / / a f r i c a n - r e s e a r c h . c o m / u p l o a d s / d o c s / :
) 1362424055tagher_seasy_in_ethiopia.pdfبتصرف(
 7راجعhttp://www.alraipress.com/news860.html :
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ق $$ $ $ $ $ $ائ $$ $ $ $ $ $م ع $ $ $ $ $ $ل$$ى م $ $ $ $ $ $س$$ار األح $$ $ $ $ $ $داث ف $ $ $ $ $ $ي $ه$$ا ،ح $ $ $ $ $ $ي$$ث ح $ $ $ $ $ $ك$$م األب $$ $ $ $ $ $اط $$ $ $ $ $ $رة ه $$ $ $ $ $ $ذه
ال $$دول $$ة)،(1974-1855وات $$سمت س $$ياس $$تهم ب $$ال $$توس $$ع ع $$لى ح $$ساب األق $$ال $$يم امل $$جاورة
ف$تشكلت ال$دول$ة اإلث$يوب$ية م$ن ج$ماع$ات ع$رق$ية م$ختلفة وه$يمنة ج$ماع$ات ع$رق$ية رئ$يسية ه$ي
األمه$$رة والتيج$$ري ع$$لى غ$$يره$$ا م$$ن الج$$ماع$$ات األخ$$رى ،ول$$م ت$$تطور ه$$ذه ال$$سياس$$ة دون
م $$ $قاوم $$ $ة ،وك $$ $ان ف $$ $ي م $$ $قدم $$ $ة الج $$ $ماع $$ $ات ال $$ $عرق $$ $ية ال $$ $تي ع $$ $ان $$ $ت م $$ $ن اس $$ $تبداد األمه $$ $رة
والتيج $$ري ،ج $$ماع $$ة األوروم $$و)ال $$عرق ال $$ذي ي $$نتمي إل $$يه آب $$ي أح $$مد( والج $$ماع $$ات ال $$عرق $$ية
األخ$رى ف$ي ج$نوب غ$رب إث$يوب$يا؛ ل$ذل$ك ظ$لت م$شكلة إث$يوب$يا ال$كبيرة ه$ي ال$بحث ع$ن ه$وي$ة
ق$وم$ية م$وح$دة" 8وم$ن ج$هة أخ$رى ،ف$إن ارت$باط ب$عض األع$راق اإلث$يوب$ية ب$صالت س$ياس$ية
وع $$الق $$ات خ $$ارج $$ية م $$ع ال $$قوى ال $$كبرى ،ي $$زي $$د ف $$عليا ً م $$ن ت $$صعيب م $$همة)آب $$ي أح $$مد( ف $$ي
ال$$توف$$يق ب$$ني ال$$قوم$$يات واألع$$راق ف$$ي ال$$بالد؛ إذ أن أغ$$لبية األع$$راق غ$$ير ال$$حاك$$مة س$$يكون
ل$دي$ها ق$ناع$ة راس$خة دوم$ا ً ب$أن ال$بالد" ي$متلكها أص$حاب ال$نفوذ ،وأن$ها ل$م ت$كن أب$دا دول$ة
م$$وح$$دة م$$ن ح$$يث ال$$تاري$$خ وال$$ثقاف$$ة ،وال$$لغة املش$$ترك$$ة ،إال ف$$ي أوق$$ات الح$$روب ف$$ي ال$$قرن
ال $$تاس $$ع عش $$ر ح $$يث ح $$ارب $$ت ض $$د ال $$قوى ال $$خارج $$ية م $$ثل األت $$راك واإلي $$طال $$يني وك $$ذل $$ك
امل$صري$ني وال$سودان$يني ،وع$لى ال$عكس م$ن ذل$ك ،ك$ان$ت الج$ماع$ات ال$عرق$ية امل$ختلفة تنخ$رط
ف $$ي ح $$روب داخ $$لية ض $$د ه $$يمنة وت $$وس $$ع)ال $$غزاة اإلث $$يوب $$يني( ه $$ذه ال $$هيمنة ال $$تي ك $$ان $$ت
تقودها جماعتي األمهرة والتيجري سابقا ً بمساعدة أوروبية"9
 (2إش $$كال $$ية االن $$تقال الس $$لس :وه$$ $ذه اإلش$$ $كال$$ $ية ه$$ $ي األخ$$ $رى ،ت$$ $مثل تح$$ $دي $ $ا ً ك$$ $بيراً
أم$ام)آب$ي أح$مد(؛ ف$دائ$ما ً ت$واج$ه ال$قيادة ال$سياس$ية الج$دي$دة ص$عوب$ات خ$اص$ة ب$االن$تقال
الس$لس م$ن ن$مط االس$تبداد ال$سياس$ي إل$ى ن$مط الح$ري$ة ال$سياس$ية وال$تعددي$ة الح$زب$ية،
وخ$$اص$$ة ف$$ي م$$جتمعات ع$$ان$$ت ك$$ثيرا ً م$$ن ه$$يمنة ال$$حاك$$م ال$$فرد ل$$فترات زم$$نية ط$$وي$$لة ك$$ما
ه $$ي ال $$حال ب $$النس $$بة ل $$لشعب اإلث $$يوب $$ي؛ ف $$في ج $$وه $$ر ال $$سياس $$ة وم $$ضمون $$ها االع $$تيادي
امل$$ $تعارف ع$$ $ليه ،ي$$ $ختار امل$$ $حكوم م$$ $ن ي$$ $حكمه ،ويتعه$$ $د ال$$ $حاك$$ $م ب$$ $حفظ ح$$ $قوق امل$$ $حكوم،
وال$عمل وف$ق م$نهج س$ياس$ي م$تفق ع$ليه ب$ني ال$طرف$ني ،غ$ير أن أغ$لب دول ال$قارة اإلف$ري$قية
ال$سمراء ،وم$عها دول أخ$رى خ$ارج ال$قارة ،ال ت$عمل وف$ق م$فهوم ه$ذا ال$جوه$ر ال$سياس$ي،
ف$ما إن ي$صل ال$حاك$م إل$ى س$دة ال$حكم ،ح$تى ي$عمل وف$ق م$قتضيات م$خال$فة مل$ا اس$تقرت
ع $$ليه ال $$دس $$ات $$ير واألع $$راف امل $$برم $$ة ب $$ينه وب $$ني ال $$شعب امل $$حكوم ال $$ذي اخ $$تاره ،وه $$و األم $$ر
ال$ذي ي$ترت$ب ع$ليه ض$ياع ح$قوق امل$حكوم واس$تئثار ال$حاك$م وذوي$ه ب$تلك ال$حقوق ،ف$ي إط$ار
ت $$تحول ف $$يه ال $$سياس $$ة ،م $$ن ن $$عمة ال $$تواف $$ق واالخ $$تيار ،إل $$ى ن $$قمة ال $$دي $$كتات $$وري $$ة واإلج $$بار،
وب$حيث ت$صبح ال$عملية ال$سياس$ية ب$كل أرك$ان$ها وج$وان$بها متجس$دة ف$ي)ال$حاك$م( وأب$عد م$ا
 8انظر :أميرة عبد الحليم ،مصدر سابق)بتصرف(
 9املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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ت$$ $كون ع$$ $ن إق$$ $ام$$ $ة أى وزن م$$ $عتبر)ل$$ $لمحكوم( ،وال$$ $سياس$$ $ة اإلث$$ $يوب$$ $ية ان$$ $طبق ع$$ $ليها ه$$ $ذا
ال$وص$ف ال$ساب$ق ب$كل ح$ذاف$يره ل$سنوات ع$دي$دة م$اض$ية؛ ف$قد"اع$تاد ال$شعب اإلث$يوب$ي م$نذ
ن $$شأة ال $$حياة ال $$سياس $$ية ع $$لى ســ $$یادة التســ $$لط وح $$كم ال $$فرد ل $$قرون ع $$دی $$دة ،ول $$م تـ $$نعم
إث $$يوب $$يا طـ $$وال ت $$اری $$خهـا ال $$سیاسـ $$ي امل $$نقضي ،ب $$فتـرة مـ $$ن ال $$تطلـع أو ال $$تأمـ $$ل فـ $$ي
امل$فــاه$یم وامل$بــادئ واإلجــ$راءات ال$دی$موق$راط$یــة ح$تــى مــ$ن ج$انــ$ب ال$قيادات ال$حاك$مــة
ف$ي ال$ساب$ق ،وال$تــي ك$ان$ت تــ$دع$ى ت$بنیهــا إق$امــ$ة ال$دی$موق$راط$یــة فــ$ي الــ$بالد ،وم$ن ث$م
ف$$لم ي$$كن ب$$إم$$كـان ت$$لـك ال$$قيادات أن ت$$تحول س$$ياس$$يا ً ب$$ال$$بالد إلـ$$ي ال$$نقـیض ت$$مامـ$$ا م$$ن
خ $$الل إدارة وغ $$رس ن $$ظام دي $$مقراط $$ي ف $$ي ب $$یئة ت $$عان $$ى م $$ن م $$شـكالت ع $$دیـ $$دة وم $$تنوعـ $$ة
بش$$ $رت ب $$ال $$دی $$موق $$راط $$یـة
وم $$زم $$نـة ،خ $$اص $$ة وأن ت $$لك ال $$قيادات ال $$حاك $$مـة ال $$تـي ط $$املـ $$ا ّ $
ب$اع$تبارهـ$ا ال$وسـ$یلة ال$وح$یـدة ل$لتعامـ$ل مـــ$ع ج$میــع امل$شـــكالت ال$تـــي ت$عـــان$ى م$نهـــا
الــ $$بالد ،هـــ $$ي ذات $$هـــا لـــ $$م ت $$لتــزم بــ $$أدن $$ى امل $$بـــادئ ال $$دی $$موق $$راط $$یـــة وم $$مارسـ $$ات $$ها،
وذل$$ك رغ$$م ص$$دور ال$$دس$$تور ال$$دائ$$م ل$$لدول$$ة اإلث$$یوب$$یة ف$$ي ال$$ثام$$ن م$$ن دی$$سمبر ع$$ام 1994
وخ $$ $روج $$ $ه إل $$ $ي ح $$ $یـز ال $$ $نفـاذ وال $$ $عمـل ب $$ $موج $$ $بـه خـ $$ $الل عـ $$ $ام  ،1995وال $$ $ذي ت $$ $ضـمنت
دی$باج$تـه اإلشـ$ارة إلـ$ي ال$تـزام األمـ$م وال$قوم$یـات وال$شـعوب اإلث$یوب$یة ب$امل$مارس$ة ال$كام$لة
والح$رة ل$حقهـم فـ$ي ت$قریـ$ر امل$صـیر وب$نـاء م$جتمـع س$یاسـ$ي ی$قـوم ع$لـى ح$كـم ال$قـان$ون،
وق$$ادر ع$$لى ض$$مان س$$الم دائ$$م ون$$ظام دی$$موق$$راط$$ي وت$$قدم اق$$تصادي وت$$نمیة اج$$تماع$$یة،
وأن $$ه م $$ن أج $$ل ت $$حقیـق ه $$ذا اله $$دف ف $$إن $$ه ی $$نبغي االح $$ترام ال $$كام $$ل للح $$ری $$ات األس $$اسـ $$یة
ل $$ألفـ $$راد وال $$شـعوب وح $$قـوق ال $$حیـاة م $$عـا ع $$لـى أسـ $$س م $$ن امل $$ساواة وب $$دون أي ت $$مییز
دی$ني أو ث$قاف$ي" 10وه$ذا ال$تاري$خ ال$طوي$ل م$ن االس$تبداد ال$سياس$ي ف$ي إث$يوب$يا ،ي$ص ّعب
م$$همة)آب$$ي أح$$مد( ال$$حال$$ية ف$$ي اإلس$$راع ب$$وت$$يرة اإلص$$الح ال$$سياس$$ي وامل$$جتمعي ،ن$$ظراً
الح $$تياج $$ه وق $$تا ً ك $$بيرا ً ل $$ترس $$يخ امل $$فاه $$يم ال $$دي $$مقراط $$ية ف $$ي ن $$فوس ال $$قوم $$يات واألع $$راق
اإلث$$يوب$$ية م$$ن ج$$هة ،وت$$وط$$ني امل$$مارس$$ات ال$$عملية وال$$تطبيقية ل$$تلك امل$$فاه$$يم ت$$ال$$يا ً م$$ن ج$$هة
أخ$رى ،خ$اص$ة" فـ$ي ظـ$ل ح$الـ$ة ال$تشـكك واالرت$یـاب امل$تأصـ$لة ف$ي الج$ماع$ات وال$قوم$یات
اإلث$یوب$یة امل$تنوع$ة ت$جـاه ب$عضـها الـ$بعض ،األمـ$ر ال$ذي ال ي$زال ی$مثـل تحـ$دی$ا أم$ام وض$ع
ال $$ $تصـور الـ $$ $دی $$ $موق $$ $راط $$ $ي ف $$ $ي ال $$ $بالد ،وامل $$ $قترن ب $$ $ان $$ $تفاء وجـ $$ $ود شـ $$ $روط ال $$ $تأسـ $$ $یس
ال $$دي $$مقراط $$ي ،وم $$نها إم $$كان $$یة وج $$ود ق $$اع $$دة اق $$تصادی $$ة أو وج $$ود إج $$ماع ع $$لى ت $$سوی $$ة
ال $$صـراع $$ات ف $$یمـا بـ $$ین ج $$میـع ال $$قوم $$یـات والج $$ماعـ $$ات اإلث $$یوب $$یـة ب $$طریـ $$ق ال $$تفـاوض
والوسـائل السـلمیة"11

 10ان$ظر :ض$لع ،ج$مال مح$مد ال$سيد ـ ال$تغيير ال$سياس$ي وال$تحول ال$دي$مقراط$ي ف$ي إث$يوب$يا ،..م$صدر س$ابق،
ص ص ) 12 ،8بتصرف(
 11املصادر السابق نفسه ،ص )12بتصرف(
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 (3ص$عوب$ات ال$نمط االق$تصادي ال$سائ$د :ف$من أب$رز التح$دي$ات ال$تي ت$واج$ه)آب$ي أح$مد(
ح $$ال $$يا ً م $$ا ي $$ختص ب $$آل $$يات ال $$تعاط $$ي امل $$ال $$ي واالق $$تصادي األنس $$ب للخ $$روج ب $$إث $$يوب $$يا م $$ن
أزم$ات$ها االق$تصادي$ة وامل$ال$ية ،وخ$اص$ة ف$ي ظ$ل خ$ضوع االق$تصاد اإلث$يوب$ي ع$بر س$نوات
ط $$وي $$لة س $$اب $$قة ،لس $$طوة وش $$روط امل $$ان $$حني وامل $$مول $$ني ،األم $$ر ال $$ذي ي $$قيّد تح $$رك $$ات ال $$رج $$ل،
وي $$ضيق ع $$ليه آف $$اق الح $$ري $$ة ف $$ي ات $$خاذ ال $$كثير م $$ن ال $$قرارات امل $$صيري $$ة امل $$تعلقة ب $$حياة
ال$$ $شعب اإلث$$ $يوب$$ $ي ،خ$$ $اص$$ $ة وأن ال$$ $دول وامل$$ $ؤس$$ $سات امل$$ $ان$$ $حة ،ال ته$$ $تم س$$ $وى ب$$ $تحقيق
م $$صال $$حها ال $$سياس $$ية واألم $$نية واالس $$ترات $$يجية ب $$ال $$درج $$ة األول $$ى؛ ح $$يث" أدى تـــ $$ردى
األوضــ $$اع االق $$تصـــادی $$ة وتـــ $$ده $$ور املســـ $$توی $$ات امل $$عیشــیة ل $$لمــواط $$نین اإلث $$یـــوب $$یین
ن$تیجـــة ل$لسیاســـ$ات االق$تصــادی$ة ال$تمییزي$ة ل$لقيادة ال$ساب$قة ب$زع$ام$ة ه$اي$لي دي$سال$ني،
إل$$ى ت$$زاي$$د الح$$رص اإلث$$يوب$$ي م$$مثالً ف$$ي م$$ؤس$$سات$$ه ال$$رس$$مية ،ع$$لى ات$$باع ال$$رأسـ$$مال$$یة
ك$$نظـام اق$$تصـادي مـ$$واز ل$$لنظـام الـ$$دی$$موق$$راط$$ي ،وه$$و م$$ا دف$$ع ب$$ال$$بالد إل$$ى االرت$$ماء ف$$ي
أح $$ضان امل $$ان $$حني ،وب $$ذل الجه $$د ل $$تحقيق رغ $$بات $$هم ون $$يل رض $$اه $$م ح $$تى ع $$لى ح $$ساب
امل $$واط $$ن اإلث $$يوب $$ي ،وذل $$ك م $$ن أج $$ل ال $$حصول ع $$لـي الـ $$دع $$م وامل $$سـاع $$دات وامل $$عونـ $$ات
وال$قـروض واالسـ$تثمارات األج$نبیة ،وه$و م$ا تجس$د ف$عليا ً ك$وس$يلة ل$تبني ال$نماذج ال$غرب$یة
س$یاسـ$یا واق$تصـادی$ا ،ب$اع$تبارهـ$ا ل$غـة امل$صـال$ح ال$رئ$یسـیة ال$تـي ی$تم ال$تخاط$ب ب$ها ف$ي
إط $$ار ال $$تطوی $$ر وال $$تدع $$یم ل $$أله $$داف وال $$عالق $$ات وامل $$صال $$ح امل $$تبادل $$ة واملش $$ترك $$ة ،ورغ $$م أن
ال$عام$ل ال$دول$ي ال$خارج$ي أس$اس$ي ف$ي ت$دش$ین وت$نفیذ وم$تاب$عة ال$تطورات ال$سیاسـ$یة ف$ي
إث$يوب$يا ،إال أن آل$ية االن$صـیاع ل$ضـغوط الـ$دول امل$ان$حـة مـ$ن أجـ$ل إحـ$داث ال$تحـول ومـ$ن
أجـ$ل ال$حصـول ع$لـى الـ$دع$م وامل$عونـ$ات ،ال ی$مثـل فـ$ي ال$حقیقـة األس$س ال$تي ی$مكن أن
ت $$قوم ع $$لیها دی $$موق $$راط $$یة ح $$قیقیة ف $$ي إث $$يوب $$يا"12غ $$ير أن $$ه ت $$جب اإلش $$ارة ه $$نا إل $$ى أن
االق$$تصاد اإلث$$يوب$$ي ب$$صفة ع$$ام$$ة ،ي$$وص$$ف ب$$أن$$ه س$$ري$$ع ال$$نمو؛" ف$$على م$$دى ) (6س$$نوات
م $$تواص $$لة ،م $$ن ع $$ام  2007ح $$تى ع $$ام  ،2012ح ّ $ققت إث $$يوب $$يا أع $$لى م $$عدل ن $$مو بنس $$بة
 ،%10وه$$و م$$ن أع$$لى امل$$عدالت ب$$ني دول ال$$عال$$م ،غ$$ير أن م$$سيرة اإلص$$الح وال$$تنمية ف$$ي
$وس$$ $ع ع $$مران $$ي
ه $$ذا ال $$بلد ،ك $$ان $$ت دوم$ $ا ً ل $$دى ال $$حكوم $$ات ال $$ساب $$قة ،م $$قرون $$ة ب $$عمليات ت $ ُّ $
وزراع $$ي ،وب $$ال $$تال $$ي م $$صادرة م $$متلكات وأراض؛ ب $$حيث أص $$بح ال $$وج $$ه اآلخ $$ر مل $$عدالت
ال$تنمية ه$و ت$هجير ال$فالح$ني ون$زع األم$الك وف$رض التح$دي$ث ب$ال$قوة" 13ول$كن ب$صفة ع$ام$ة،
ف $$إن $$ه ف $$ي ظ $$ل ه $$ذه ال $$توج $$هات ال $$راس $$خة ف $$ي ال $$سياس $$ة االق $$تصادي $$ة اإلث $$يوب $$ية م $$ن ح $$يث

 12املصدر السابق نفسه ،الصفحات) 16 ، 15 ،12 :بتصرف(
 13ان$ظر  :أح$مد املس$لمان$ي ـ ه$ل ي$سقط ال$نظام ف$ي إث$يوب$يا ؟ ــ م$قال م$نشور ب$موق$ع ق$ناة ال$عرب$ية الح$دث ـ ن$قال
ع$$ن ص$$حيفة امل$$صري ال$$يوم ـ ب$$تاري$$خ  23أغس$$طس  2016ـ ع$$لى ال$$راب$$ط  ، /http://www.alarabiya.net :م$$ع
البحث بالعنوان املذكور ) بتصرف
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ه$يمنة م$صال$ح امل$ان$حني ت$اري$خيا ً ف$ي ال$بالد ،ي$واج$ه)آب$ي أح$مد( م$همة ص$عبة وش$اق$ة ف$ي
تحرير االقتصاد اإلثيوبي من القيود املفروضة عليه من قبل هؤالء املانحني والداعمني.
 (4ال$$فساد امل$$ال$$ي واإلداري :ف $$قد ك $$ان ع $$لى)آب $$ي أح $$مد( أن ي $$واج $$ه تح $$دي $ا ً ك $$بيرا ً آخ $$ر،
ي $$تمثل ف $$ي ان $$تشار ظ $$اه $$رة ال $$فساد امل $$ال $$ي واإلداري ف $$ي ال $$دول $$ة اإلث $$يوب $$ية ،وه $$و أح $$د
التح$$دي$$ات ال$$كبرى ال$$تي الت$$زال ت$$مثل س$$دا ً م$$نيعا ً ف$$ي وج$$ه ت$$حقيق اإلص$$الح$$ات ال$$شام$$لة
امل $$نشودة ل $$رئ $$يس ال $$وزراء الج $$دي $$د ،وخ $$اص $$ة ع $$ندم $$ا ن $$علم أن ال $$فساد ف $$ي ظ $$ل ال $$حكوم $$ة
ال$ساب$قة" ص$ار وس$يلة ل$تحقيق األح$الم وذل$ك ب$وض$ع ال$عراق$يل أم$ام أص$حاب اإلج$راءات
ال$$ذي$$ن اليس$$تطيعون ت$$نفيذ ك$$اف$$ة امل$$عام$$الت إال ب$$دف$$ع ال$$رش$$اوي ،وه$$و م$$ا أدى إل$$ى ت$$رب$$ح
األف$راد م$ن ال$فساد؛ ح$يث أف$ادت ت$قاري$ر ص$ادرة ع$ن م$فوض$ية م$حارب$ة ال$فساد اإلث$يوب$ية
أن $$ه ف $$ي ال $$فترة م $$ن  ٢٠١٢إل $$ى ٢٠١٤م ،ق $$د ق $$ام $$ت امل $$فوض $$ية ب $$إرج $$اع م $$بال $$غ وص $$لت
ل$حوال$ى ٤٣م$ليون ب$ر إث$يوب$ي أي م$اي$عادل ح$وال$ى ٢,١٥٠,٠٠٠دوالرا ً أم$ري$كيا ً" 14وك$ان$ت
م$نظمة ال$شفاف$ية ال$دول$ية ف$ي ظ$ل ال$حكوم$ة ال$ساب$قة ق$د " ص$نفت إث$يوب$يا ف$ي ال$ترت$يب رق$م
 113م$$ن ب$$ني  176دول$$ة ف$$ي ك$$ل دول ال$$عال$$م ف$$ي)م$$ؤش$$ر م$$درك$$ات ال$$فساد( ل$$لعام 2012
وال $$ذي ت $$عد ف $$يه ال $$دول $$ة ذات ال $$ترت $$يب امل $$تأخ $$ر ه $$ي األك $$ثر ف $$سادا ،ك $$ما أش $$ارت)م $$نظمة
ال$نزاه$ة امل$ال$ية ال$عامل$ية( إل$ى أن إث$يوب$يا خس$رت ن$حو 7ر 11م$ليار دوالر؛ بس$بب ال$تدف$قات
امل $$ال $$ية غ $$ير ال $$قان $$ون $$ية" 15وه $$ذا ك $$له ي $$منح إش $$ارات واض $$حة ل $$طبيعة امل $$همة اإلص $$الح $$ية
ال $$صعبة ال $$تي تس $$لمها رئ $$يس ال $$وزراء اإلث $$يوب $$ي)آب $$ي أح $$مد( ،ال س $$يما وأن م $$شكالت
امل$$جتمع اإلث$$يوب$$ي ال ت$$قتصر ف$$قط ع$$لى م$$واج$$هة ظ$$اه$$رة ال$$فساد امل$$ال$$ي واإلداري ،وإن$$ما
ت $$تعدى ذل $$ك إل $$ى م $$واج $$هة" ن $$قطــة ال $$ضـعف ال $$كبــرى فـ $$ي امل $$سار اإلث $$يوب $$ي مج $$مالً،
وامل $$تمثلة فــ $$ي أوضــ $$اع التخ $$لــف االق $$تصـادي الشـ $$دی $$دة ال $$تـي ت $$عـان $$ى م $$نهـا الـ $$بالد،
ف$قـد ورثـ$ت ال$دولـ$ة اآلثـ$ار االج$تماع$یـة وال$سیاسـ$یة واالق$تصـادی$ة مل$وجــ$ات م$تتال$یــة مــ$ن
الجفـاف واملجاعــة وانتشــار التصــحر ،مـع تزایــد مطرد فـي أعــداد الســكان"16

بني الداخل والخارج
وم$$ن ي $$تأم $$ل اآلل $$يات ال $$سياس $$ية وال $$قيادي $$ة امل $$تبعة آلب $$ي أح $$مد ،م $$نذ ت $$ول $$يه رئ $$اس $$ة
الوزراء في إثيوبيا قبل عام من اآلن تقريباً ،يجد أنها تقوم على ركيزتني أساسيتني:

 14ان$ظر  :أن$ور إب$راه$يم أح$مد ـ آل$ية م$حارب$ة ال$فساد ف$ي إث$يوب$يا ـ ت$قري$ر ص$حيفة " ال$نيل ال$يوم " ع$لى ال$راب$ط :
 ، /http://www.nile.today/nbcمع البحث بالعنوان املذكور ) بتصرف (
ً
$سئوال ب$تهمة ال$فساد ـ ت$قري$ر م$وق$ع م$صرس ـ ع$ن ص$حيفة
 15ان$ظر  :أ ش أ ـ ش$رط$ة إث$يوب$يا ت$عتقل وزيً $را و 11م
الوفد املصرية ـ راجع الرابط http://www.masress.com/alwafd/468353 :
 16ان$ظر :ض$لع ،ج$مال مح$مد ال$سيد ـ ال$تغيير ال$سياس$ي وال$تحول ال$دي$مقراط$ي ف$ي إث$يوب$يا ،...م$صدر س$ابق،
ص )22بتصرف يسير(
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*األول$ى :اس$ترض$اء ال$داخ$ل اإلث$يوب$ي م$ن خ$الل اس$تقطاب واح$تواء امل$عارض$ني ال$سياس$يني،
وف $$تح ص $$فحة ج $$دي $$دة م $$ع ك $$اف $$ة ال $$طوائ $$ف واألع $$راق ،م $$ن ح $$يث ت $$قدي $$م وع $$ود ج $$دي $$ة ب $$ان $$فتاح
ال$فضاء ال$سياس$ي وتح$ري$ر ال$بالد واألح$زاب م$ن ال$قيود امل$كبلة لح$ري$ة االن$تخاب$ات ون$زاه$تها،
األم $$ر ال $$ذي الق $$ى اس $$تحسان$ $ا ً ك $$بيرا ً ل $$دى غ $$ال $$بية ط $$وائ $$ف وأع $$راق ال $$شعب اإلث $$يوب $$ي ع $$لى
اخ $$تالف ط $$بقات $$هم وت $$وج $$هات $$هم ،وف $$ي ه $$ذا اإلط $$ار تح $$دي $$دا ً ح $$قق) آب $$ي أح $$مد( اإلن $$جازات
التالية:
▪ ق$ام ب$إل$غاء ح$ال$ة ال$طواريء ،وأف$رج ع$ن آالف امل$عتقلني ال$سياس$يني ف$ي ال$داخ$ل ،ك$ما
أس $$قط االت $$هام $$ات امل $$وج $$هة ل $$كثير م $$ن زع $$ماء امل $$عارض $$ة امل $$تواج $$دي $$ن ف $$ي ال $$خارج،
وس$مح ب$عودت$هم وب$مشارك$تهم ف$ي ال$عملية ال$سياس$ية ل$لبالد ،ب$اإلض$اف$ة إلص$داره ع$فواً
ع$ام$ا ً ع$ن ال$كثير م$ن ال$سجناء ،ب$ل إن$ه س$اه$م ب$عالق$ات$ه ال$خارج$ية امل$نفتحة واإلي$جاب$ية
ف $$ي اإلف $$راج ع $$ن س $$جناء إث $$يوب $$يا ال $$قاب $$عني ف $$ي س $$جون ال $$دول ال $$عرب $$ية والخ $$ليجية،
واس $$تطاع ب $$حسه امل $$خاب $$رات $$ي واألم $$ني أن يس $$تقطب ال $$عدي $$د م $$ن ج $$ماع $$ات وج $$بهات
وح $$رك $$ات امل $$عارض $$ة املس $$لحة ،ك $$جبهة تح $$ري $$ر أوروم $$و ال $$دي $$مقراط $$ية ،وح $$رك $$ة تح $$ري $$ر
أوج $$ادي $$ن ،وج $$بهة إث $$يوب $$يا ال $$وط $$نية وغ $$يره $$ا ،وأن ي $$جبر ه $$ذه الح $$رك $$ات ط $$واع $$ية ع $$لى
ال$تعاط$ي الس$لمي م$ع ال$دول$ة م$ن خ$الل ت$حفيز ال$برمل$ان اإلث$يوب$ي ل$رف$ع أس$ماء ال$عدي$د
م $$نها ،م $$ن ق $$ائ $$مة اإلره $$اب ،ك $$بادرة ج $$دي $$ة ل $$تحقيق األم $$ن امل $$جتمعي والس $$الم ال $$عام
والشامل بني اإلثيوبيني.
▪ ق$$ام ب $$تعزي $$ز ث $$قة امل $$واط $$ن اإلث $$يوب $$ي ف $$ي الس $$لطة الج $$دي $$دة ال $$حاك $$مة ف $$ي ال $$بالد ،م $$ن
خ$$الل خ$$طاب$$ات$$ه وت$$صري$$حات$$ه وت$$طمينات$$ه ال$$علنية ف$$ي أك$$ثر م$$ن م$$ناس$$بة؛ ب$$حيث ك$$ان$$ت
ه$$ذه الخ$$طاب$$ات ب$$مثاب$$ة ت$$عدي$$الت ج$$ذري$$ة إي$$جاب$$ية ف$$ي ت$$عاط$$ي األجه$$زة األم$$نية ع$$ملياً
وم$$يدان$$يا ً م$$ع امل$$واط$$نني ،ك$$ما ل$$م ت$$قتصر ج$$هوده الج$$ماه$$يري$$ة ع$$لى الخ$$طاب$$ات ف$$قط،
وإن $$ما ش $$ملت تح $$رك $$ات $$ه وزي $$ارات $$ه ال $$عدي $$د م $$ن امل $$ناط $$ق ال $$ساخ $$نة ف $$ي أرج $$اء إث $$يوب $$يا،
ومنها إقليم أورومو املعارض.
▪ ق$ام ب$إج$راء ت$عدي$الت إص$الح$ية ع$لى املس$توى امل$عيشي ال$داخ$لي ،م$ن خ$الل إن$عاش
ال$سوق اإلث$يوب$ية ب$الش$راك$ات ال$جام$عة ب$ني امل$ؤس$سية ال$حكوم$ية ال$رس$مية ،وال$خبرات
امل$$هنية ال$$خاص$$ة ،األم$$ر ال$$ذي ط$$ور م$$ن آل$$يات ع$$مل االق$$تصاد ال$$داخ$$لي ل$$لدول$$ة ع$$بر
خ $$صخصة ب $$عض ال $$قطاع $$ات ال $$حكوم $$ية ال $$عام $$ة ،م $$ع االح $$تفاظ ب $$ال $$حقوق األك $$بر
واألق$$وى ل$$لدول$$ة ،إل$$ى ج$$ان$$ب م$$شارك$$ات$$ه الج$$ماه$$يري$$ة ال$$دائ$$مة وال$$عفوي$$ة م$$ع امل$$واط$$نني
واألع$$راق ف$$ي إث$$يوب$$يا ف$$ي م$$ناس$$بات ع$$دي$$دة ،ب$$ال$$تزام$$ن م$$ع ال$$ضرب ب$$يد م$$ن ح$$دي$$د
ع $$لى أي $$دي امل $$تورط $$ني ف $$ي ق $$ضاي $$ا ف $$ساد م $$ؤس $$سي رس $$مي أو وظ $$يفي ،وه $$و م $$ا
انعكست آثاره اإليجابية مجملة على األجواء املجتمعية الداخلية في إثيوبيا.
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▪ اتخ $$ $ذ آب $$ $ $ي أح $$ $ $مد ال $$ $ $قرار األه $$ $ $م ،وه $$ $ $و إب $$ $ $عاد ال $$ $ $قيادي $$ $ $ني ال $$ $ $عسكري $$ $ $ني م $$ $ $ن
ق$$وم$$ية)ت$$يغراي( ،وال$$ذي$$ن ك$$ان$$وا ي$$هيمنون ع$$لى م$$فاص$$ل ال$$سياس$$ة اإلث$$يوب$$ية ال$$داخ$$لية
وال$خارج$ية ،ألك$ثر م$ن ع$قدي$ن؛ ح$يث ت$م ت$عيني)س$يري م$كون$ن( ق$ائً $دا ل$لقوات املس$لحة
خ$$لفًا لــ)س$$ام$$ورا ي$$ون$$س( ال$$ذي خ$$دم ف$$ي ال$$جيش اإلث$$يوب$$ي ألرب$$عة ع$$قود ،ك$$ما ُع$$ني
$يسا ل$جهاز االس$تخبارات واألم$ن ال$وط$ني ليح$ل
ق$ائ$د ال$قوات ال$جوي$ة)آدم مح$مد( رئ ً
محل)جيتاتشو أسافا(17
*ال$$ثان$$ية :كس $$ر ال $$قيود اإلق $$ليمية امل $$فروض $$ة ع $$لى ال $$واق $$ع اإلث $$يوب $$ي ال $$سياس $$ي وامل $$جتمعي،
وذل$ك م$ن خ$الل ال$قيام ب$مبادرات ج$ادة وص$ادق$ة ل$تحوي$ل أي ع$داء س$اب$ق م$ع دول ال$جوار إل$ى
ص $$داق $$ة اس $$ترات $$يجية ش $$ام $$لة ،وه $$و م $$ا وج $$دن $$ا ل $$ه ص $$دى ك $$بيرا ً وت $$رح $$يبا ً ش $$دي $$دا ً ل $$دى امل $$حيط
اإلقليمي إلثيوبيا ،وخاصة عندما تحققت إنجازات كبيرة في هذا اإلطار ،كان من أهمها:
▪ ن$جاح آب$ي أح$مد ف$ي ع$قد ات$فاق س$الم ت$اري$خي م$ع ال$جارة إري$تري$ا ،ل$ينهي ب$ذل$ك
أزم$ة م$تبادل$ة ط$وي$لة ب$ني ال$بلدي$ن اس$تمرت م$نذ ال$عام  1998ع$ندم$ا ان$دل$عت الح$رب
اإلث $$يوب $$ية/اإلري $$تري $$ة واس $$تمرت ع $$لى م $$دار ع $$ام $$ني ،ل $$تعقبها ن $$زاع $$ات ح $$دودي $$ة ت $$رت $$ب
ع $$ليها ق $$طع ال $$عالق $$ات مل $$ا ي $$قرب م $$ن ع $$قدي $$ن م $$ن ال $$زم $$ان .وك $$ان آب $$ي أح $$مد ق $$د ق $$ام
ب $$زي $$ارة غ $$ير مس $$بوق $$ة وت $$اري $$خية ل $$لعاص $$مة اإلري $$تري $$ة أس $$مرة ،أث $$مرت ع $$ن ع $$قد ه $$ذا
االت $$فاق ب $$عد ق $$بول إث $$يوب $$يا إن $$هاء ح $$ال $$ة ال $$نزاع الح $$دودي م $$ع إري $$تري $$ا ط $$بقا ً ل $$بنود
ات $$فاق $$ية الج $$زائ $$ر امل $$برم $$ة ع $$ام  ،2000وع $$مالً "ب $$ال $$قرار ال $$نهائ $$ي ال $$صادر ع $$ن ل $$جنة
الحدود اإلريترية اإلثيوبية ) ( EEBCاملوقع في إبريل /نيسان 18"2002
▪ ق$$يام آب $$ي أح $$مد ب $$فتح آف $$اق ال $$عالق $$ات ال $$ثنائ $$ية ب $$ني إث $$يوب $$يا وال $$صوم $$ال ب $$عد ج $$فاء
ت $$اري $$خي ب $$ني ال $$بلدي $$ن ،وكخ $$طوة ف $$ي ات $$جاه ح $$ل امل $$شكالت ال $$سياس $$ية والح $$دودي $$ة
ال$$عال$$قة ب$$ينهما؛ ح$$يث "زار أح$$مد وب$$شكل م$$فاج ªال$$عاص$$مة ال$$صوم$$ال$$ية م$$قدي$$شو،
ل $$يصبح أول رئ $$يس وزراء إث $$يوب $$ي ي $$زور م $$قدي $$شو م $$نذ ع $$قود ،ل $$يعيد ق $$راءة ال $$واق $$ع
ال$سياس$ي واألم$ني ب$ني ال$بلدي$ن ،ف$بعد ع$ودت$ه إل$ى أدي$س ق$ال ف$ي ك$لمة م$تلفزة):إن
الح$دي$ث ع$ن ت$جاوزات ال$عقيد منغس$تو ه$يال م$ري$م وال$جنرال مح$مد س$ياد ب$ري ،ض$د
ال $$شعبني ف $$ي إث $$يوب $$يا وال $$صوم $$ال أم $$ر ال ط $$ائ $$ل م $$ن ورائ $$ه( م $$ا ي $$عني رغ $$بة إث $$يوب $$ية

 17ان$ظر :ال$شاف$عي أب$تدون ،إث$يوب$يا :امل$تغيرات ال$جيوس$ياس$ية ومس$تقبل ال$توازن ف$ي ال$قرن اإلف$ري$قي ،ت$قري$ر
م$رك$ز الج$زي$رة ل$لدراس$ات ،ب$تاري$خ  9ي$ول$يو  ،2018م$تاح ع$لىhttp://studies.aljazeera.net/ar/reports/ :
)،2018/07/180709121405202.htmlبتصرف يسير(
 18ان$$ظر :ول$$يد زاي$$د ،مح$$ددات األم$$ن ال$$قوم$$ي ال$$عرب$$ي وال$$تناف$$س ع$$لى إث$$يوب$$يا ،ت$$قري$$ر م$$رك$$ز ال$$تقدم ال$$عرب$$ي
ل$لسياس$ات ،ب$تاري$خ  28ي$ون$ي  ،2018م$تاح ع$لى ،https://www.arabprogress.org :م$ع ال$بحث ب$ال$عنوان
املذكور)بتصرف(
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ج$$ام$$حة ف$$ي ت$$جاوز س$$نوات الح$$رب وال$$عداء ،واالن$$تقال إل$$ى ن$$هضة اق$$تصادي$$ة ت$$م ِّكن
الشعبني من رخاء اقتصادي واستقرار سياسي وأمني"19
▪ ت$مكن آب$$ي أح$$مد م$$ن ن$$زع ف$$تيل األزم$$ة امل$$ائ$$ية ال$$حادة ب$$ني ب$$الده وج$$مهوري$$ة م$$صر
ال $$عرب $$ية ،ع $$لى خ $$لفية ق $$ضية س $$د ال $$نهضة وم $$ا ي $$تعلق ب $$ها م $$ن ته $$دي $$د ح $$صة م $$صر
امل$ائ$ية م$ن م$ياه نه$ر ال$نيل ،وذل$ك ب$عد أن ب$ادر أح$مد ب$زي$ارة م$صر ف$ي ي$ون$يو 2018
م $$بدي $ا ً ت $$فهمات واض $$حة وص $$ري $$حة ،ت $$ؤك $$د ال $$تزام إث $$يوب $$يا ب $$عدم اإلض $$رار ب $$حصص
م$$صر م$$ن م$$ياه ال$$نيل ،ك$$ما ت$$فتح آف$$اق ال$$عالق$$ات امل$$صري$$ة اإلث$$يوب$$ية ع$$لى ف$$ضاءات
أكثر تعاونا ً من النواحي االقتصادية والتجارية املشتركة.
▪ ان$تقال آب$$ي أح$$مد ب$$ال$$دور ال$$سياس$$ي/اإلق$$ليمي إلث$$يوب$$يا ف$$ي ال$$قارة اإلف$$ري$$قية م$$ن
ح$$يز االن$$كفاء ع$$لى ال$$ذات ،إل$$ى ح$$يز امل$$شارك$$ة ال$$فاع$$لة واإلي$$جاب$$ية ف$$ي إي$$جاد ح$$لول
ل$$لمشكالت ال$$بينية ال$$عال$$قة ب$$ني دول ال$$قارة؛ وم$$ن ث$$م ف$$قد وج$$دن$$ا آب$$ي أح$$مد ي$$تماس
إث$يوب$يا م$ع ال$عدي$د م$ن ق$ضاي$ا امل$نطقة ،وع$لى رأس$ها اإلش$كال$يات ال$خاص$ة ب$منطقة
ج $$نوب ال $$سودان وات $$فاق الس $$الم ف $$يها ،إل $$ى ج $$ان $$ب ق $$يام $$ه ب $$توس $$يع دائ $$رة ال $$عالق $$ات
ال$خارج$ية اإلث$يوب$ية ب$ما ي$ؤس$س مل$شارك$ة ف$اع$لة ف$ي ق$ضاي$ا امل$نطقة ،وب$آل$يات ل$م ت$كن
ل$$تصبح به$$ذه ال$$فاع$$لية إال م$$ن خ$$الل ش$$خصية م$$درك$$ة لتح$$رك$$ات$$ها ج$$يدا ً ك$$شخصية
آبي أحمد.
▪ ن$$جاح آب $$ي أح $$مد أي $$ضا ً ف $$ي " ف $$تح م $$مرات اس $$ترات $$يجية لكس $$ر ال $$عزل $$ة البح $$ري $$ة
اإلث $$يوب $$ية؛ ف $$فى ال $$ثال $$ث م $$ن م $$اي $$و\آي $$ار  2018اس $$تحوذت إث $$يوب $$يا ع $$لى ح $$صة ف $$ى
م$يناء ب$ورس$ودان ع$لى البح$ر األح$مر ،وح$صة أخ$رى م$ماث$لة ف$ى م$يناء ج$يبوت$ي ،ك$ما
س $$ $عت إث $$ $يوب $$ $يا إل $$ $ى خ $$ $لق م $$ $سارات ب $$ $ري $$ $ة ل $$ $تجارت $$ $ها ال $$ $خارج $$ $ية م $$ $ع دول ال $$ $جوار
اإلف$$ري$$قية؛ ف$$في ف$$براي$$ر\ ش$$باط  2018ت$$م اف$$تتاح أول خ$$ط دول$$ي ل$$لسكك الح$$دي$$دي$$ة
ف$$ي إف$$ري$$قيا ي$$عمل ب$$الكه$$رب$$اء ف$$قط ،ي$$رب$$ط ب$$ني أدي$$س أب$$اب$$ا وم$$يناء ج$$يبوت$$ي ،ب$$طول
$ترا ،ك$$ما ي$$توق$$ع أن تنج$$ز ش$$بكة س$$كك ح$$دي$$دي$$ة ت$$رب$$ط إث$$يوب$$يا ب$$كل م$$ن
 750ك$$يلو مً $
كينيا والسودان وجنوب السودان ،بحلول العام 20"2020

حقائق ميدانية
ول$كن رغ$م ال$نجاح$ات م$تعددة ال$وج$وه ال$تي ح$ققها آب$ي أح$مد ع$لى م$دار ع$ام ت$قري$باً
م$$نذ ت$$ول$$يه رئ$$اس$$ة ال$$وزراء ف$$ي إث$$يوب$$يا وإل$$ى اآلن ،إال أن املح$$لل للمشه$$د ال$$عام اإلث$$يوب$$ي ،ال
ي$$مكنه أن ي$$طمئن مس$$تقبالً إل$$ى إم$$كان$$ية س$$ري$$ان اإلص$$الح$$ات امل$$يدان$$ية الج$$دي$$دة ف$$ي ال$$بالد

 19املصدر السابق نفسه)بتصرف يسير(
 20انظر :وليد زايد ،محددات األمن القومي العربي والتنافس على إثيوبيا ،مصدر سبق ذكره)بتصرف(
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بس $$الس $$ة ويس $$ر ،وخ $$اص $$ة ف $$ي ظ $$ل اس $$تمرار ج $$ملة م $$ن اإلش $$كال $$يات اإلث $$يوب $$ية امل $$عاص $$رة
وامللحة ،نلخصها على النحو التالي:
 (1ارت$فاع حج$م ال$دي$ن ال$خارج$ي :ف$وف$قا ً ل$لمنقول ع$ن ال$تليفزي$ون ال$رس$مي اإلث$يوب$ي،
ف$$إن أدي$$س أب$$اب$$ا ت$$عان$$ي م$$ن ارت$$فاع ال$$دي$$ن ال$$خارج$$ي وال$$ذي ب$$لغ م$$قداره  50م$$ليار
دوالر ،م $$نها  26م $$ليار دوالر مس $$تحقة ل $$لدول ال $$صدي $$قة إلث $$يوب $$يا ،و7.8م $$ليار دوالر
ق$يمة دي$ون ال$بنك ال$دول$ي ،ف$ي ح$ني ي$توزع ب$اق$ي ال$دي$ن م$ا ب$ني ب$نك ال$تنمية األف$ري$قي،
وال$صني ال$تي ت$عد م$ن أك$بر امل$قرض$ني إلث$يوب$يا ،ورغ$م أن أغ$لب ه$ذه ال$دي$ون ــ وف$ق م$ا
ه$$و م$$نقول ــ أُن$$فقت ع$$لى م$$شاري$$ع ال$$تنمية وال$$تجارة وال$$بنية ال$$تحتية ،إال أن ال$$بالد ال
ت$ملك ض$مان$ة ال$وف$اء بس$داد ه$ذه ال$دي$ون ف$ي وق$تها املح$دد ،ف$ي ظ$ل ت$راج$ع إي$رادات$ها
ال$$تصدي$$ري$$ة ،وض$$عف ع$$ائ$$دات ال$$تحوي$$الت امل$$ال$$ية ال$$قادم$$ة م$$ن امل$$غترب$$ني اإلث$$يوب$$يني،
وال $$بال $$غة خ $$مسة م $$ليارات دوالر س $$نوي $ا ً ي $$رس $$لها ث $$الث $$ة م $$الي $$ني م $$غترب إث $$يوب $$ي ح $$ول
العالم21
 (2غ$$ $لبة م$$ $شكالت ال$$ $بطال$$ $ة وال$$ $فقر وت$$ $فاوت األج$$ $ور :ف $$ $رغ $$ $م ت $$ $ميز االق $$ $تصاد
اإلث$$ $يوب$$ $ي ب$$ $ارت$$ $فاع م$$ $توس$$ $ط ال$$ $نمو إل$$ $ى ح$$ $دود  ،%10.5وزي$$ $ادة ال$$ $نات$$ $ج املح$$ $لي
اإلج $$مال $$ي ب $$ما ي $$فوق ال $$ضعف ،وتح $$دي $$دا ً م $$ن  32م $$ليار دوالر خ $$الل ،2010/2011
إل $$ى  81م $$ليار دوالر ف $$ي  ،2016/2017ب $$حيث ارت $$فع دخ $$ل ال $$فرد م $$ن  396دوالراً
إل$$ى  862دوالرا ً خ$$الل ن$$فس ال$$فترة ،إال أن ال$$بالد ال ت$$زال ت$$عان$$ي م$$عان$$اة ك$$بيرة م$$ن
ارت$فاع نس$بة ال$بطال$ة وان$خفاض مس$توى ال$توازن ف$ي ت$وزي$ع ال$دخ$ول ،ب$اإلض$اف$ة إل$ى
استمرار شيوع الفقر بني اإلثيوبيني بنسبة  %23.5وفق تقديرات العام 22 2016
 (3ع$$ $دم ام$$ $تالك م$$ $فات$$ $يح ال$$ $تغيير االق$$ $تصادي ال$$ $فاع$$ $ل :ف $$ $من أه $$ $م األس $$ $باب
وامل$عوق$ات ال$تي الت$زال ت$قف أم$ام)آب$ي أح$مد( ف$ي ط$ري$ق ق$درت$ه وت$مكينه م$ن إح$داث
ط$$ $فرة اق$$ $تصادي$$ $ة ك$$ $برى ف$$ $ي ال$$ $داخ$$ $ل اإلث$$ $يوب$$ $ي ،ع$$ $دم ام$$ $تالك$$ $ه م$$ $فات$$ $يح ال$$ $تطوي$$ $ر
االق $$تصادي ال $$فاع $$ل والس $$ري $$ع ،ب $$ل ووق $$وع ه $$ذه امل $$فات $$يح ف $$ي أي $$دي أع $$راق غ $$ري $$مة
وم $$تنفذة؛ إذ" ي $$حتكر ال $$تيغراي االق $$تصاد اإلث $$يوب $$ي ،وي $$هيمنون ع $$ليه ب $$طرق م $$ختلفة
م$$نها ال$$صندوق ال$$وق$$في إلع$$ادة ت$$أه$$يل إق$$ليم ت$$يغراي ،وال$$ذي ي$$عد أح$$د أب$$رز ش$$رك$$اء
ال$$حكوم$$ة اإلث$$يوب$$ية ف$$ي مش$$روع$$ات$$ها اإلن$$شائ$$ية ال$$كبيرة ،خ$$اص$$ة ف$$ي ق$$طاع الس$$دود،

 21راج $$ع :س $$مري ك $$حساي ،ارت $$فاع ال $$دي $$ن ال $$خارج $$ي إلث $$يوب $$يا إل $$ى  50م $$ليار دوالر ،ت $$قري $$ر ص $$حيفة ال $$عني
اإلخ$باري$ة ،اإلم$ارات ،ب$تاري$خ  ،1/2/2019م$تاح ع$لىhttps://al-ain.com/article/ethiopia-s-external- :
)، debt-rises-billionبتصرف(
 22ان$ظر :ب$در ش$اف$عي ،إث$يوب$يا :اخ$تيارات ال$حوم$ة الج$دي$دة وتح$دي$ات$ها ،ت$قري$ر م$رك$ز الج$زي$رة ل$لدراس$ات ،م$اي$و/
م $ $ $ $ $ت$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $اح ع $ $ $ $ $ل$$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ىhttp://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/2018/5/7/ :
آي$$ $ $ $ $ار  ،2018ص ،8
 )،ead4e2c87b6e4d8eab94f4e82552e996_100.pdfبتصرف(
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ف $$ي ح $$ني ُي $$حكم ال $$تيغراي ال $$سيطرة أي $$ضا ً ع $$لى الش $$رك $$ات ال $$كبيرة امل $$ملوك $$ة ل $$لدول $$ة،
وع$$ $لى رأس$$ $ها ش$$ $رك$$ $ة ال$$ $صلب وال$$ $هندس$$ $ة ) METECالش$$ $رك$$ $ة ال$$ $وط$$ $نية ال$$ $وح$$ $يدة
امل $$شارك $$ة ف $$ي ب $$ناء س $$د ال $$نهضة( ،وك $$ذل $$ك الش $$رك $$ات ال $$خاص $$ة ب $$قطاع $$ى الكه $$رب $$اء
واالتصاالت"23
 (4ت$عدد امل$شكالت اإلداري$ة وال$فيدرال$ية :وه$$ذه ال$$نوع$$ية م$$ن امل$$شكالت ت$$عوق ب$$قوة
اس $$تثمار ح $$ال $$ة ال $$نمو االق $$تصادي امل $$شار إل $$يها س $$اب $$قاً ،وت $$جعل ال $$بالد دوم $ا ً ع $$رض $$ة
ل$$ $لطبقية االق$$ $تصادي$$ $ة؛ إذ ال ي$$ $زال)آب$$ $ي أح$$ $مد( ي$$ $واج$$ $ه م$$ $عارض$$ $ة ع$$ $رق$$ $ى ال$$ $تيغراي
واألمه$را مل$سودة ق$ان$ون ال$عاص$مة أدي$س أب$اب$ا ،وم$ا ي$تعلق ب$ها م$ن إش$كال$يات ال$سكان
األص $$ليني امل $$طرودي $$ن م $$ن أراض $$يهم م $$نذ ال $$عام  ،2015ك $$ما ال ت $$زال االض $$طراب $$ات
ال$$ $داخ$$ $لية ت$$ $قرع ط$$ $بول ال$$ $نزاع م$$ $ن ح$$ $ني آلخ$$ $ر ب$$ $فعل ال$$ $عبث ال$$ $بيروق$$ $راط$$ $ي ب$$ $أم$$ $وال
امل$$ؤس$$سات ال$$حكوم$$ة ال$$عام$$ة ع$$لى ي$$د ك$$بار امل$$وظ$$فني ،األم$$ر ال$$ذي ي$$زي$$د م$$ن م$$ساوئ$$ه،
خ$ضوع ال$بالد لته$دي$دات مس$تمرة ب$امل$جاع$ة وال$ندرة ال$غذائ$ية وارت$فاع وت$يرة التضخ$م
إل$$ى ح$$دود  ،%15.6ع$$لى خ$$لفية ت$$نام$$ي امل$$شكالت ال$$خاص$$ة ب$$تراج$$ع ض$$خ ال$$عمالت
األجنبية24
 (5م$شكالت أوج$ادي$ن ال$نفطية :ف$$على ال$$رغ$$م م$$ن أن)آب$$ي أح$$مد( أط$$لق ع$$فوا ً ع$$ام $اً
ع$لى ال$عدي$د م$ن الج$ماع$ات املس$لحة وأخ$رج$ها م$ن ت$صنيف ق$ائ$مة امل$نتمني ل$إلره$اب،
وم$نها ج$بهة تح$ري$ر أوج$ادي$ن ،إال أن ال$خالف ب$ني ال$جبهة وال$حكوم$ة اإلث$يوب$ية ال$حال$ية
ال ي$زال ق$ائ$ما ً ف$يما ي$تعلق ب$عمليات اس$تخراج ال$نفط ف$ي إق$ليم أوج$ادي$ن امل$تنازع ع$ليه
ب$ني ال$صوم$ال وإث$يوب$يا؛ ح$يث ي$صعب ع$لى ح$كوم$ة)آب$ي أح$مد( ال$حال$ية امل$ضي ق$دم$اً
ف $$ي ع $$مليات اس $$تخراج ال $$نفط م $$ن ه $$ذا اإلق $$ليم ،ف $$ي ظ $$ل ع $$دم وج $$ود ات $$فاق رس $$مي
حول هذه العمليات مع الجبهة25

مستقبل رئاسة الوزراء
وفي إطار النظر إلى تلك اإلشكاليات اإلثيوبية املعاصرة ،واملشار إليها ،فإن
السؤال الذي يطرح نفسه بقوة :هل ينجح آبي أحمد في االستمرار في منصب رئاسة
الوزراء اإلثيوبية حتى ينتقل بالبالد إلى أحالمها الوطنية املنشودة؟
وف$ي ح$قيقة األم$ر ،ف$إن اإلج$اب$ة ع$لى ه$كذا ت$ساؤل ليس$ت ب$األم$ر السه$ل وال ال$يسير؛
ف$قد ت$عودن$ا ف$ي ال$قارة اإلف$ري$قية ع$لى أح$داث م$تشاب$كة وم$تناق$ضة وم$فاج$ئة ،ب$عضها إي$جاب$ي
 23املصدر السابق نفسه/نفس الصفحة)بتصرف يسير(
 24املصدر السابق نفسه /ص ص ) 9 ،8بتصرف(
 25ان$ظر :ال$شاف$عي أب$تدون ،إث$يوب$يا :امل$تغيرات ال$جيوس$ياس$ية ومس$تقبل ال$توازن ف$ي ال$قرن اإلف$ري$قي ،م$صدر
سابق)بتصرف(

!13

م$تفائ$ل وأغ$لبها س$لبي وت$شاؤم$ي ،ل$كن ه$ناك مج$موع$ة م$ؤش$رات ،الب$د م$ن اس$تحضاره$ا ف$ي
هذا اإلطار بصفة عامة ،وهي على النحو التالي:
▪ مؤش$ر االض$$طراب ال$$عرق$$ي ال$$حال$$ي ف$$ي إث$$يوب$$يا ،وال$$ذي ي$$ؤك$$د ع$$دم ت$$واف$$ر أري$$حية
ج $$ماه $$يري $$ة ل $$دى اإلث $$يوب $$يني ت $$مكن م $$ن ال $$بناء ع $$ليها ل $$تحقيق إص $$الح ط $$وي $$ل امل $$دى،
وخ $$اص $$ة ف $$ي ظ $$ل وج $$ود غ $$ري $$م م $$ؤث $$ر ف $$ي تح $$ري $$ك ال $$واق $$ع االق $$تصادي وال $$سياس $$ي
ال$$داخ$$لي وامل$$تمثل ف$$ي ال$$عرق ال$$حاك$$م س$$اب$$قا ً ع$$رق ال$$تيغراي ،وال$$ذي اس$$تطاع ع$$لى
م $$ا ي $$بدو أن يح $$رك ت $$يار االض $$طراب $$ات ال $$داخ $$لية ب $$شكل م $$بكر؛ ح $$يث ت $$عرض آب $$ي
أح$مد إل$ى م$حاول$ة اغ$تيال خ$الل شه$ر ي$ون$يو م$ن ال$عام امل$اض$ي  ،2018ات$همت ف$يها
ع$ناص$ر أم$نية وم$خاب$رات$ية ن$اف$ذة ،ث$م ض$جت ال$عاص$مة أدي$س أب$اب$ا ب$عد ذل$ك ب$أك$ثر
م$$ن شه$$ر ،ب$$اض$$طراب$$ات ع$$نيفة خ$$الل شه$$ر س$$بتمبر م$$ن ال$$عام ذات$$ه ،أدت إل$$ى م$$قتل
 58ق $$تيالً ع $$لى األق $$ل ،وت $$رت $$ب ع $$ليها ق $$يام آب $$ي أح $$مد ب $$إل $$غاء م $$شارك $$ة م $$عدة س $$لفاً
ب$$الج$$معية ال$$عام$$ة ل$$ألم$$م املتح$$دة 26وه$$ذه امل$$ؤش$$رات ت$$ؤك$$د أن ه$$ناك أم$$ورا ً ت$$حاك ف$$ي
ال$خفاء ض$د ال$رج$ل ،وأن ال$دول$ة ال$عميقة ال ت$زال ت$عمل ب$كام$ل ط$اق$تها ع$لى اس$تعادة
ال$نفوذ ال$ساب$ق؛ ف$رغ$م ك$اف$ة ال$جهود اإلص$الح$ية ال$شام$لة وال$ظاه$رة آلب$ي أح$مد ب$داي$ة
م$$ $ن ت$$ $طهير امل$$ $ؤس$$ $سات ال$$ $عسكري$$ $ة واألم$$ $نية م$$ $ن امل$$ $تنفذي$$ $ن ،وم$$ $رورا ً ب$$ $اس$$ $تيعاب
ال $$داخ $$ل ،وان $$تها ًء ب $$تصفير ال $$خصوم $$ات اإلق $$ليمية م $$ع دول ال $$جوار ،إال أن ك $$ل ذل $$ك
ي$$ $تم" دون وج$$ $ود أرض$$ $ية ص$$ $لبة ي$$ $عتمد ع$$ $ليها أب$$ $ى أح$$ $مد ،ف$$ $ال$$ $دول$$ $ة ال$$ $عميقة ال$$ $تى
أٌسس $$ت ع $$لى م $$دار ح $$وال $$ى ث $$الث $$ة ع $$قود ل $$ن ت $$نهار ب $$سهول $$ة؛ ف $$ال $$نظام ال $$ساب $$ق ك $$ان
$سيطرا ع$$لى م$$فاص$$ل ال$$دول$$ة اإلث$$يوب$$ية ،ول$$ه م$$ري$$دي$$ن ف$$ى ك$$ل م$$كان ي$$تواف$$قون م$$ع
م$
ً
ت$$وج$$هات$$ه ومس$$تفيدي$$ن م$$ن وج$$وده" 27ول$$كل ذل$$ك ،ي$$جب ت$$فسير م$$حاول$$ة اغ$$تيال آب$$ي
أح$مد ف$ي إط$ار ك$ون$ها ت$مثل"رس$ال$ة ق$وي$ة م$ن ال$نظام ال$ساب$ق وق$وى الش$د ال$عكسي
ال$$ $تي ت$$ $ضررت م$$ $ن اإلص$$ $الح$$ $ات ف$$ $ي ال$$ $نظام ال$$ $سياس$$ $ي واالق$$ $تصادي وتح$$ $ري$$ $ر
ال$سوق ،وه$ي ق$وى اس$تفادت م$ن ب$يروق$راط$ية وف$ساد الس$لطة وت$حكمها ك$أق$لية ف$ي
أش$$رت
ك$$اف$$ة م$$فاص$$ل ال$$بالد واس$$تئثاره$$ا ب$$ام$$تيازات ال$$دول$$ة والس$$لطة واألم$$ن ،وله$$ذا ّ $
محاولة االغتيال على صعوبة ومخاطر التحول في هذا البلد املحوري"28

 26راج$$ع ت$$قري$$ر مج$$موع$$ة األزم$$ات ال$$دول$$ية ت$$حت ع$$نوان) إدارة االن$$تقال غ$$ير املس$$تقر ف$$ي إث$$يوب$$يا Managing
 ،Ethiopia’s Unsettled Transitionف $$ $ $ $براي $$ $ $ $ر  ،2019م $$ $ $ $تاح ع $$ $ $ $لىhttps://www.crisisgroup.org/ :
 )، #africa/horn-africa/ethiopia/269-managing-ethiopias-unsettled-transitionب $ $ $ $ $ت $ $ $ص$$ $ $رف
وترجمة(
 27انظر :وليد زايد ،محددات األمن القومي العربي والتنافس على إثيوبيا ،مصدر سبق ذكره)بتصرف(
 28املصدر السابق نفسه)بتصرف يسير(
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▪ مؤش $$ر ال $$جوار القلق وامل $$ضطرب :ف $$ $على ال $$ $رغ $$ $م م $$ $ن ال $$ $سياس $$ $ة االح $$ $توائ $$ $ية
ال $$حاض $$نة ل $$رئ $$يس ال $$وزراء اإلث $$يوب $$ي آب $$ي أح $$مد ت $$جاه دول ال $$جوار وت $$جاه امل $$حيط
اإلق $$ليمي ك $$كل ،م $$ن خ $$الل ع $$الق $$ات ج $$يدة وم $$تينة وأك $$ثر إي $$جاب $$ية م $$ن ح $$يث امل $$بادرة
ب$$الس$$الم وال$$ود ،إال أن أع$$داء الس$$الم م$$ترب$$صون دوم $ا ً ب$$كل ال$$ساع$$ني إل$$ي ت$$حقيقه،
ال$عام$لني ع$لى إق$راره ورس$وخ$ه م$ن أم$ثال آب$ي أح$مد؛ ف$أم$ام ك$ل إص$الح$ي مخ$لص
آالف امل$ترب$صني ال$ساع$ني إل$ى زع$زع$ة اس$تقرار األم$ن والس$لم ال$دول$يني ،وخ$اص$ة ف$ي
ال$قارة اإلف$ري$قية والش$رق اإلف$ري$قي؛ ل$ذا ف$من امل$مكن ج$دا ً ت$داخ$ل امل$صال$ح ال$خاص$ة
اإلق $$ليمية م $$نها وال $$دول $$ية ،واج $$تماع $$ها ع $$لى ت $$أل $$يب ال $$جوار اإلق $$ليمي ب $$عضه ع $$لى
ب$$عض ،وخ$$اص$$ة ت$$أل$$يب إري$$تري$$ا ع$$لى إث$$يوب$$يا مج$$ددا ً ب$$عد االت$$فاق الس$$لمي ال$$ساري
ب$ينهما ،م$ن خ$الل وس$ائ$ل خ$بيثة أو م$علوم$ات م$غلوط$ة أو اخ$تالق ن$زاع$ات ح$دودي$ة ق$د
يس$$تجيب ل$$ها ال$$رئ$$يس اإلري$$تري)أس$$ياس أف$$ورق$$ي( ،وال$$ذي" ت$$صفه ال$$دوائ$$ر ال$$غرب$$ية
واألم$ري$كية ب$أن$ه رج$ل ب$راغ$مات$ي وع$سكري ع$نيد ،اس$تطاع ف$رض ن$فوذه ع$لى ال$جيش
اإلري$$تري ،امل$$كون م$$ن ج$$ماع$$ات ق$$بلية وع$$رق$$ية م$$ختلفة ،وأج$$اد ت$$وظ$$يف ال$$تناق$$ضات
االج$تماع$ية وال$سياس$ية ،وق$طع ال$طري$ق ع$لى ال$تفكير ف$ي االن$قالب ع$ليه ع$بر ت$جفيف
م$$ناب$$ع امل$$عارض$$ة ً
أوال ب$$أول" 29وم$$ن ث$$م "ي$$خشى امل$$راق$$بون م$$ن أن ي$$تراج$$ع أف$$ورق$$ي
ي$$وم$$ا م$$ا ع$$ن امل$$بادرة اإلث$$يوب$$ية الج$$دي$$دة ،ن$$تيجة س$$ياس$$ات$$ه ال$$تي ت$$وص$$ف ب$$أن$$ها غ$$ير
مستقرة؛ إذ يجيد اللعب على وتر التناقضات"30

سيناريوهات إثيوبية
وم $$ن خ $$ $الل ت $$ $أم $$ $ل ال $$ $حال $$ $ة اإلث $$ $يوب $$ $ية امل $$ $عاص $$ $رة ب $$ $شكل إج $$ $مال $$ $ي ،ي $$ $مكننا ت $$ $وق $$ $ع
السيناريوهات اآلتية:
) (1ال$سيناري$و األول :وه$$و ال$$ذي ن$$ميل إل$$يه ،وي$$تمثل ف$$ي ن$$جاح آب$$ي أح$$مد ف$$ي م$$همة
الخ$$روج ب$$إث$$يوب$$يا م$$ن ع$$نق ال$$زج$$اج$$ة س$$ياس$$يا ً واق$$تصادي $ا ً واج$$تماع$$ياً ،ول$$كنه س$$وف
ي$$كون ع$$لى األرج$$ح ن$$جاح $ا ً ج$$زئ$$يا ً وغ$$ير م$$كتمل ،ب$$معنى أن$$ه س$$يضع ال$$بذور األول$$ى
ال$قاب$لة ل$الم$تداد مس$تقبالً م$ن ح$يث ق$درة ال$بالد ع$لى ال$تحول اإلي$جاب$ي ال$كبير ع$لى
ك$$ل املس$$توي$$ات ،ك$$ما أن$$ه س$$وف ي$$كون ن$$جاح $ا ً م$$حفوف $ا ً ب$$ال$$كثير م$$ن امل$$خاط$$ر ،وغ$$ال$$باً
س $$ $تحمل األوض $$ $اع اإلث $$ $يوب $$ $ية م $$ $ؤش $$ $رات مس $$ $تقبلية غ $$ $ير س $$ $ارة م $$ $ن ح $$ $يث زي $$ $ادة
الته$دي$دات ال$شخصية ل$حياة آب$ي أح$مد ،وك$ذل$ك م$ن ح$يث ت$نام$ي ال$صراع$ات ال$عرق$ية
ب$$ $ني الش$$ $رائ$$ $ح ال$$ $قوم$$ $ية األك$$ $ثر ن$$ $فوذا ً ف$$ $ي ال$$ $بالد وع$$ $لى رأس$$ $ها ال$$ $تيغراي واألمه$$ $را
 29ان$ظر :ال$شاف$عي أب$تدون ،إث$يوب$يا :امل$تغيرات ال$جيوس$ياس$ية ومس$تقبل ال$توازن ف$ي ال$قرن اإلف$ري$قي ،م$صدر
سابق)بتصرف(
 30املصدر السابق نفسه)بتصرف(
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واألوروم$$ $و ،وخ$$ $اص$$ $ة ف$$ $ي ظ$$ $ل اس$$ $تحضار ال$$ $الع$$ $بني ال$$ $دول$$ $يني ف$$ $ي م$$ $نطقة ال$$ $قرن
اإلف$$ $ري$$ $قي ك$$ $ال$$ $والي$$ $ات املتح$$ $دة األم$$ $ري$$ $كية وال$$ $صني" ف$$ $ال$$ $وج$$ $ود ال$$ $صيني وح$$ $ضوره
االق $$تصادي ال $$قوي ف $$ي ال $$قارة اإلف $$ري $$قية ،إل $$ى ج $$ان $$ب وج $$ود أم $$ري $$كي وغ $$رب $$ي ف $$ي
املش $$رق اإلف $$رب $$قي ،س $$يضع أدي $$س أب $$اب $$ا ع $$لى ص $$فيح م $$عارك اس $$تقطاب س $$ياس $$ية
دول$ية س$اخ$نة" 31وب$صفة ع$ام$ة س$يتوق$ف ه$ذا ال$سيناري$و"ع$لى م$دى ق$درة آب$ي أح$مد
الس $$ري $$عة ع $$لى إرس $$اء ق $$واع $$د امل $$واط $$نة ال $$كام $$لة ،وت $$قدي $$م إغ $$راءات لج $$ميع األق $$ال $$يم
ل$لحفاظ ع$لى ت$ماس$ك ال$دول$ة وال$كف ع$ن م$حاوالت اإلط$اح$ة ب$ال$حكوم$ة ،ك$ما س$يتوق$ف
ك$ذل$ك ع$لى حج$م ال$دع$م واالس$تثمار ال$خارج$ي به$دف االس$تمرار ف$ى ت$نفيذ اإلص$الح
السياسي واالقتصادي"32
) (2ال$سيناري$و ال$ثان$ي :وه$و ت$راك$م امل$شكالت ال$داخ$لية إلث$يوب$يا مج$ملة ،وامل$تمثلة ف$ي
ص $$راع األع $$راق ،ان $$تشار ال $$فقر وال $$بطال $$ة ،ت $$رب $$ص ال $$غرم $$اء وامل $$نافس $$ني ،وم $$فاج $$آت
ال$جوار اإلق$ليمي ،ووق$وف ه$ذه امل$شكالت ف$ي ط$ري$ق اإلص$الح امل$نشود؛ ب$حيث ت$ؤدي
إل$ى ت$كرار فش$ل ال$حكوم$ات ال$ساب$قة ف$ي ح$فظ أم$ن واس$تقرار ال$بالد ،وم$ن ث$م ال$عودة
مج$$ددا ً إل$$ى أزم$$نة االن$$غالق واالس$$تبداد ال$$سياس$$ي وم$$جاوزة الح$$دود اإلق$$ليمية ل$$دول
ال$$جوار م$$ن أج$$ل ت$$حقيق أه$$داف خ$$اص$$ة ب$$عيدة ع$$ن ال$$صال$$ح اإلف$$ري$$قي ال$$عام ..ووف$$ق
ه$ذا ال$سيناري$و ف$سوف ي$كون ل$لدول$ة ال$عميقة ف$ي إث$يوب$يا ال$دور األك$بر ف$ي ق$رع ط$بول
ال$$ $فرق$$ $ة وال$$ $تنازع ب$$ $ني ال$$ $فرق$$ $اء وامل$$ $نافس$$ $ني ع$$ $لى ال$$ $سياس$$ $ة وال$$ $نفوذ وال$$ $ثروة .وه$$ $ذا
ال$سيناري$و رغ$م ك$ون$ه ص$عب ال$تحقق الع$تبارات ع$دي$دة ،أه$مها ت$أث$ر ال$داخ$ل اإلث$يوب$ي
ب$$ $ال$$ $حال$$ $ة اإلي$$ $جاب$$ $ية ال$$ $تي أح$$ $دث$$ $ها)آب$$ $ي أح$$ $مد( ،وأي$$ $ضا ً ع$$ $لى مس$$ $توى االن$$ $فتاح
اإلق$$ $ $ليمي املُش$$ $ $رق ع$$ $ $لى دول ال$$ $ $جوار ،إال أن$$ $ $ه س$$ $ $يناري$$ $ $و يح$$ $ $مل ب$$ $ $عض األوج$$ $ $ه
واالحتماالت املمكنة.
) (3ال$سيناري$و ال$ثال$ث :وه$$و ت$$وق$$ف وت$$يرة اإلص$$الح ال$$داخ$$لي ف$$ي إث$$يوب$$يا ،وتج$$ميده$$ا
ع$ند ح$دود م$ا ح$ققه آب$ي أح$مد خ$الل امل$رح$لة امل$اض$ية ،األم$ر ال$ذي يُ$توق$ع م$عه ح$دوث
دي $$نام $$يكيات ج $$دي $$دة ف $$ي ال $$بنية ال $$سياس $$ية اإلث $$يوب $$ية ت $$كون ن $$اب $$عة م $$ن ت $$رك م $$ساح $$ة
ك$$بيرة ل$$لعرق األوروم$$ي ليس$$تأث$$ر ك$$ساب$$قه ب$$كاف$$ة م$$ظاه$$ر ال$$غنى وال$$ثراء وال$$نفوذ ف$$ي
ال$$داخ$$ل اإلث$$يوب$$ي ،وه$$و م$$ا ال ي$$مكن ت$$وق$$عه إال م$$ن خ$$الل ح$$دوث ت$$غييرات ج$$ذري$$ة ف$$ي
ش $$خصية آب $$ي أح $$مد ،أو ظ $$هور ق $$يادة أوروم $$ية ج $$دي $$دة ومتس $$لطة ،ق $$د تس $$تدع $$يها
ظ$روف س$ياس$ية وأم$نية وإق$ليمية م$ا ،ب$حيث ي$ضيف ت$اري$خ ال$قارة اإلف$ري$قية ال$سمراء،
دي$كتات$ورا ً ج$دي$دا ً ي$حكم ب$الح$دي$د وال$نار ..وه$ذا ال$سيناري$و ت$قاب$له ح$يثيات م$ان$عة م$ن
 31املصدر نفسه )بتصرف(
 32انظر :وليد زايد ،محددات األمن القومي العربي والتنافس على إثيوبيا ،مصدر سبق ذكره)بتصرف
يسير(
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ت $$حقيقه ،رب $$ما أه $$مها م $$ا ي $$تمتع ب $$ه آب $$ي أح $$مد م $$ن م $$كون $$ات ث $$قاف $$ية م $$تعددة األوج $$ه
وال $$خبرات ،ت $$جعله مح $$ط ت $$رح $$يب م $$ن أغ $$لب ال $$دوائ $$ر ال $$سياس $$ية والج $$ماه $$يري $$ة ف $$ي
الداخل والخارج ،على األقل من محبي السالم واالستقرار إلثيوبيا.

استنتاجات
ومن خالل ما سبق يمكننا استنتاج اآلتي:
▪ إث$$يوب$$يا ف $$ي ط $$ري $$قها ن $$حو ت $$حقيق ت $$طوي $$ر ش $$ام $$ل ف $$ي ب $$نيتها االج $$تماع $$ية
واالق$$ $تصادي$$ $ة وال$$ $سياس$$ $ية ،ل$$ $كنه ت$$ $طوي$$ $ر ب$$ $طيء ال$$ $تسارع ل$$ $كون$$ $ه م$$ $حفوف $ $اً
ب $$مخاط $$ر االض $$طراب $$ات األم $$نية وال $$عرق $$ية ،وم $$قرون$ $ا ً ب $$سجاالت وخ $$صوم $$ات
ال $$غرم $$اء وال $$فرق $$اء ع $$لى مس $$توى امل $$صال $$ح امل $$تضادة وامل $$تضارب $$ة ،ك $$ما أن $$ه
ت$$طوي$$ر مه$$دد دوم$ا ً ب$$اإلف$$شال امل$$تعمد وف$$ق امل$$نظور ال$$قري$$ب ،م$$ن ق$$بل أط$$راف
ق $$ادرة ع $$لى ذل $$ك ،ط $$امل $$ا وج $$دت ال $$فرص $$ة س $$ان $$حة وال $$ظروف م $$هيأة ،وال س $$يما
امل$نتفعني م$ن س$طوة ال$دول$ة ال$عميقة ال$تي ال ت$زال ق$وي$ة ال$نفوذ وال$حضور ف$ي
الداخل اإلثيوبي.
▪ االض$$طراب$$ات ال $$عرق $$ية ،ان $$تشار ال $$فقر وال $$بطال $$ة ،ع $$دم امل $$ساواة ف $$ي ت $$وزي $$ع
ال$$ $دخ$$ $ول ،مه$$ $ددات ال$$ $ندرة ال$$ $غذائ$$ $ية ،ال$$ $توت$$ $رات األم$$ $نية ،وم$$ $خاط$$ $ر ال$$ $دول$$ $ة
ال $$عميقة ،ه $$ي أب $$رز امل $$شكالت والتح $$دي $$ات ال $$تي ت $$مثل خ $$طورة واض $$حة ع $$لى
مس $$ $تقبل إث $$ $يوب $$ $يا ال $$ $سياس $$ $ي ،وب $$ $شكل ي $$ $فوق م $$ $خاط $$ $ر امل $$ $حيط اإلق $$ $ليمي
الخارجي املتعلق بنزاعات الجوار.
▪ ال$عالق$ات ال$خارج$ية إلث$يوب$يا ف$ي عه$د آب$ي أح$مد ،م$نفتحة ع$لى آف$اق أك$ثر
رح$$اب$$ة وت$$وس$$عا ً وإي$$جاب$$ية ،وخ$$اص$$ة ع$$الق$$ات إث$$يوب$$يا ب$$دول ال$$جوار اإلق$$ليمي،
وه$$و م$$ا يظه$$ر م$$ن ت$$عاظ$$م ال$$دور اإلث$$يوب$$ي وح$$ضوره ال$$فاع$$ل ف$$ي ال$$كثير م$$ن
م$شكالت ال$قارة اإلف$ري$قية ،ول$كن ب$صفة ع$ام$ة ،ال تخ$لو ه$ذه ال$عالق$ات مج$ملة
م$$ن م$$نغصات ك$$ثيرة وع$$قبات ك$$بيرة ن$$اج$$مة ع$$ن م$$شكالت ح$$دودي$$ة وس$$ياس$$ية
قديمة وتاريخية.
▪ مس $$تقبل اإلص $$الح ال $$سياس $$ي واالق $$تصادي واالج $$تماع $$ي امل $$عاص $$ر ف $$ي
إث $$يوب $$يا ،م $$ره $$ون ب $$امل $$حاف $$ظة ع $$لى ح $$ياة رئ $$يس ال $$وزراء الج $$دي $$د ل $$لبالد)آب $$ي
أح $$مد( ،وب $$ال $$تفاف ك $$اف $$ة أط $$ياف ال $$شعب اإلث $$يوب $$ي ح $$ول دع $$م وت $$عزي $$ز ط $$رق
ووس$ائ$ل م$كاف$حة ال$فساد امل$ال$ي واإلداري ،وم$حارب$ة ف$لول ال$دول$ة ال$عميقة ف$ي
كافة املؤسسات الرسمية والسيادية للدولة.
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الهوامش واإلحاالت
(1

(2
(3

(4

(5
(6

(7
(8

ي $$عتبر األوروم $$و أك $$بر ق $$وم $$ية ف $$ي أث $$يوب $$يا ح $$يث ي $$قدر ع $$دده $$م ب $$نحو 50
م $$ليون ن $$سمة وه $$ناك ن $$فس ال $$عدد ي $$توزع ع $$لى دول ال $$جوار م $$ثل ك $$ينيا
وال$$صوم$$ال .وه$$م ي$$عتبرون أن$$فسهم أم$$ة واح$$دة اس$$مها أوروم$$يا .وت$$شكل
أراض $$ $يهم أخ $$ $صب م $$ $ناط $$ $ق ال $$ $حبشة ح $$ $يث ي $$ $طلق ع $$ $ليها س $$ $لة غ $$ $ذاء
ال$$ $حبشة .وق$$ $د ك$$ $ان$$ $وا ي$$ $شعرون ب$$ $االض$$ $طهاد وي$$ $حسون ب$$ $ال$$ $غرب$$ $ة ف$$ $ي
أوط $$ان $$هم ن $$تيجة ه $$يمنة أق $$لية ال $$تيغرى امل $$دع $$وم $$ة أم $$ري $$كيا ع $$لى م $$قال $$يد
ال $$حكم وال $$ثروة ف $$ي ال $$بالد )راج $$ع  :غ $$ادة ب $$ري $$ك ،ال $$نظام ال $$حاك $$م ف $$ي
أث $$يوب $$يا ق $$د ي $$سقط ق $$بل ان $$تهاء س $$د ال $$نهضة ــ ت $$قري $$ر م $$صر ال $$عرب $$ية
 2016-8-15ـ ع $ $ $ $ $ $ل $$ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ $ى ال $$ $ $ $ $ $راب $$ $ $ $ $ $ط http:// :
 ،/www.masralarabia.comمع البحث بالعنوان املذكور( .
راج $$ $ $ $ $ $عhttps://www.elwatannews.com/news/details/ :
)22/2/2018 ،3096467بتصرف(
ان$$ظر  :أ.ف.ب ـــ اث$$يوب$$يا الح$$ليف ف$$ي الح$$رب ع$$لى االره$$اب ت$$غرق ف$$ي
م $$شاك $$ل داخ $$لية ح $$ادة – ت $$قري $$ر م $$وق $$ع إي $$الف ــ ع $$لى ال $$راب $$ط http:// :
elaph.com/Web/News/2016/8/1103005.html
) بتصرف (
ان$ظر . :أم$يرة ع$بد الح$ليم ــ اح$تجاج$ات األوروم$و ف$ي إث$يوب$يا :ردا ع$لى
ت $$ $اري $$ $خ م $$ $ن امل $$ $ظال $$ $م ب $$ $حق األغ $$ $لبية ال $$ $عرق $$ $ية ـ ت $$ $قري $$ $ر م $$ $رك $$ $ز األه $$ $رام
ل $$لدراس $$ات ال $$سياس $$ية واالس $$ترات $$يجية ب $$تاري $$خ  2016-1-10ـ http://
?acpss.ahram.org.eg/Review.aspx
)Serial=10268بتصرف(
ان $$ $ $ $ $ظر  :أ.ف.ب ـــ اث $$ $ $ $ $يوب $$ $ $ $ $يا الح $$ $ $ $ $ليف ف $$ $ $ $ $ي الح $$ $ $ $ $رب ،...م $$ $ $ $ $صدر
سابق) بتصرف (
ان $$ $ظر :ض $$ $لع ،ج $$ $مال مح $$ $مد ال $$ $سيد ـ ال $$ $تغيير ال $$ $سياس $$ $ي وال $$ $تحول
ال$$دي$$مقراط$$ي ف$$ي إث$$يوب$$يا ـ دراس$$ة ص$$ادرة ع$$ن ق$$سم ال$$نظم ال$$سياس$$ية
واالق$تصادي$ة بمعه$د ال$بحوث وال$دراس$ات األف$ري$قية  ،2002 ،ص ص ،
 ،11 ، 10م $ $ $ $ $ $ل $$ف ب $$ $ $ $ $ $ي دي إف ،راب $$ $ $ $ $ $ط http://african- :
r e s e a r c h . c o m / u p l o a d s / d o c s /
) 1362424055tagher_seasy_in_ethiopia.pdfبتصرف(
راجعhttp://www.alraipress.com/news860.html :
انظر :أميرة عبد الحليم ،مصدر سابق)بتصرف(
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 (9املصدر السابق نفسه)بتصرف(
(10ان $$ $ظر :ض $$ $لع ،ج $$ $مال مح $$ $مد ال $$ $سيد ـ ال $$ $تغيير ال $$ $سياس $$ $ي وال $$ $تحول
الديمقراطي في إثيوبيا ،..مصدر سابق ،ص ص ) 12 ،8بتصرف(
(11املصادر السابق نفسه ،ص )12بتصرف(
(12املصدر السابق نفسه ،الصفحات) 16 ، 15 ،12 :بتصرف(
(13ان $$ظر  :أح $$مد املس $$لمان $$ي ـ ه $$ل ي $$سقط ال $$نظام ف $$ي إث $$يوب $$يا ؟ ــ م $$قال
م$$نشور ب$$موق$$ع ق$$ناة ال$$عرب$$ية الح$$دث ـ ن$$قال ع$$ن ص$$حيفة امل$$صري ال$$يوم ـ
ب $ $ $ $ $ $ت$$اري $$ $ $ $ $ $خ  23أغ $س $ $ $ $ $ $ط$$س  2016ـ ع $ $ $ $ $ $ل$$ى ال $$ $ $ $ $ $راب $$ $ $ $ $ $ط http:// :
 ، /www.alarabiya.netمع البحث بالعنوان املذكور ) بتصرف
(14ان$$ظر  :أن$$ور إب$$راه$$يم أح$$مد ـ آل$$ية م$$حارب$$ة ال$$فساد ف$$ي إث$$يوب$$يا ـ ت$$قري$$ر
ص$$ $حيفة " ال$$ $نيل ال$$ $يوم " ع$$ $لى ال$$ $راب$$ $ط http://www.nile.today/ :
 ، /nbcمع البحث بالعنوان املذكور ) بتصرف (
ً
$سئوال ب $$ $تهمة
 (15ان $$ $ظر  :أ ش أ ـ ش $$ $رط $$ $ة إث $$ $يوب $$ $يا ت $$ $عتقل وزي $ً $ $را و 11م $ $
ال $$فساد ـ ت $$قري $$ر م $$وق $$ع م $$صرس ـ ع $$ن ص $$حيفة ال $$وف $$د امل $$صري $$ة ـ راج $$ع
الرابط http://www.masress.com/alwafd/468353 :
(16ان $$ $ظر :ض $$ $لع ،ج $$ $مال مح $$ $مد ال $$ $سيد ـ ال $$ $تغيير ال $$ $سياس $$ $ي وال $$ $تحول
الديمقراطي في إثيوبيا ،...مصدر سابق ،ص )22بتصرف يسير(
(17ان$$ظر :ال$$شاف$$عي أب$$تدون ،إث$$يوب$$يا :امل$$تغيرات ال$$جيوس$$ياس$$ية ومس$$تقبل
ال$$توازن ف$$ي ال$$قرن اإلف$$ري$$قي ،ت$$قري$$ر م$$رك$$ز الج$$زي$$رة ل$$لدراس$$ات ،ب$$تاري$$خ
 9ي $$ول $$يو  ،2018م $$تاح ع $$لىhttp://studies.aljazeera.net/ar/ :
)،reports/2018/07/180709121405202.htmlب $ $ $ $ $ $ت $ $ $ $ص $$ $ $ $رف
يسير(
(18ان $$ظر :ول $$يد زاي $$د ،مح $$ددات األم $$ن ال $$قوم $$ي ال $$عرب $$ي وال $$تناف $$س ع $$لى
إث $$يوب $$يا ،ت $$قري $$ر م $$رك $$ز ال $$تقدم ال $$عرب $$ي ل $$لسياس $$ات ،ب $$تاري $$خ  28ي $$ون $$ي
 ،2018م $$ $ $ $تاح ع $$ $ $ $لى ،https://www.arabprogress.org :م $$ $ $ $ع
البحث بالعنوان املذكور)بتصرف(
(19املصدر السابق نفسه)بتصرف يسير(
(20ان $$ظر :ول $$يد زاي $$د ،مح $$ددات األم $$ن ال $$قوم $$ي ال $$عرب $$ي وال $$تناف $$س ع $$لى
إثيوبيا ،مصدر سبق ذكره)بتصرف(
(21راج $$ع :س $$مري ك $$حساي ،ارت $$فاع ال $$دي $$ن ال $$خارج $$ي إلث $$يوب $$يا إل $$ى 50
م $$ $ليار دوالر ،ت $$ $قري $$ $ر ص $$ $حيفة ال $$ $عني اإلخ $$ $باري $$ $ة ،اإلم $$ $ارات ،ب $$ $تاري $$ $خ
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 ،1/2/2019م $ $ $ $ $ $ت$$ $ $اح ع $ $ $ $ $ $ل$$ $ $ىhttps://al-ain.com/article/ :
)، ethiopia-s-external-debt-rises-billionبتصرف(
(22ان$$ظر :ب$$در ش$$اف$$عي ،إث$$يوب$$يا :اخ$$تيارات ال$$حوم$$ة الج$$دي$$دة وتح$$دي$$ات$$ها،
ت$قري$ر م$رك$ز الج$زي$رة ل$لدراس$ات ،م$اي$و /آي$ار  ،2018ص  ،8م$تاح ع$لى:
http://studies.aljazeera.net/mritems/Documents/
2
0
1
8
/
5
/
7
/
،ead4e2c87b6e4d8eab94f4e82552e996_100.pdf
) بتصرف(
(23املصدر السابق نفسه/نفس الصفحة)بتصرف يسير(
(24املصدر السابق نفسه /ص ص ) 9 ،8بتصرف(
(25ان$$ظر :ال$$شاف$$عي أب$$تدون ،إث$$يوب$$يا :امل$$تغيرات ال$$جيوس$$ياس$$ية ومس$$تقبل
التوازن في القرن اإلفريقي ،مصدر سابق)بتصرف(
(26راج$ع ت$قري$ر مج$موع$ة األزم$ات ال$دول$ية ت$حت ع$نوان) إدارة االن$تقال غ$ير
املس $$ $ $ $ $تقر ف $$ $ $ $ $ي إث $$ $ $ $ $يوب $$ $ $ $ $يا Managing Ethiopia’s Unsettled
 ،Transitionف $ $ $ $ $ $ب $$ $راي $$ $ $ $ $ $ر  ،2019م $ $ $ $ $ $ت $$ $اح ع $ $ $ $ $ $ل $$ $ىhttps:// :
www.crisisgroup.org/africa/horn-africa/ethiopia/269 )، #managing-ethiopias-unsettled-transitionب $ $ $ $ $ $ت$ص$رف
وترجمة(
(27ان $$ظر :ول $$يد زاي $$د ،مح $$ددات األم $$ن ال $$قوم $$ي ال $$عرب $$ي وال $$تناف $$س ع $$لى
إثيوبيا ،مصدر سبق ذكره)بتصرف(
(28املصدر السابق نفسه)بتصرف يسير(
(29ان$$ظر :ال$$شاف$$عي أب$$تدون ،إث$$يوب$$يا :امل$$تغيرات ال$$جيوس$$ياس$$ية ومس$$تقبل
التوازن في القرن اإلفريقي ،مصدر سابق)بتصرف(
(30املصدر السابق نفسه)بتصرف(
(31املصدر نفسه )بتصرف(
(32ان $$ظر :ول $$يد زاي $$د ،مح $$ددات األم $$ن ال $$قوم $$ي ال $$عرب $$ي وال $$تناف $$س ع $$لى
إثيوبيا ،مصدر سبق ذكره)بتصرف يسير(
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