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مؤشرات إيجابية
شــهدت األزمــة اإلثيوبيــة خــال األســابيع األخــرة عــدة 
مــؤرشات إيجابيــة تتعلــق باحتــاالت حــدوث تهدئــة للحرب 
األهليــة التــي اندلعــت يف البــاد منــذ أكــر مــن أربعــة عــر 

ــايل: شــهراً، وميكــن عــرض هــذه املــؤرشات عــى النحــو الت

الحكومــة  أعلنــت  معتقلــني سياســيني:  عــن  اإلفــراج   -1
اإلثيوبيــة، يف 7 ينايــر الجــاري، العفــو عــن العديــد مــن 
ــل  ــة داخ ــارص قيادي ــم عن ــن بينه ــيني، وم ــني السياس املعتقل
جبهــة تحريــر تيجــراي، فضــاً عــن قيــادات مــن إثنيــة 
األورومــو واألمهــرة، وهــو مــا يــؤرش عــى ســعي أحمــد 
للتوصــل لتســوية دامئــة لألزمــة الراهنــة يف البــاد مــن خــال 
حــوار وطنــي شــامل، خاصــة أن اإلفــراج عــن املعتقلــني جــاء 
ــة  ــة الوطني ــام واملصالح ــوة للس ــد، دع ــاق أحم ــب إط عق

مبناســبة أعيــاد امليــاد األرثوذوكــي. 

وشــمل العفــو نحــو 37 مــن املعتقليــني السياســيني، منهــم 
ــوي ســبحت”، أحــد مؤســي  ســبحات نيجــا املعــروف بـ”أب
ــابيع األوىل  ــل يف األس ــذي اعتق ــراي، وال ــر التيج ــة تحري جبه
مــن انــدالع الحــرب ضــد تيجــراي، وعــدد مــن قيــادات جبهــة 
تحريــر تيجــراي، منهــم الرئيــس الســابق لإلقليم، آبــاي ويلدو، 
والســفر اإلثيــويب الســابق لــدى الســودان، أيــادي زميــو، فضاً 
عــن جوهــر محمــد، زعيــم جاعــة األورومــو، التــي تشــكل 
أكــر مــن ثلــث ســكان إثيوبيــا، والــذي كان حليفــاً آليب أحمــد 
ــة  ــه، باإلضاف ــرز معارضي ــد أب ــح أح ــل أن يصب ــة قب يف البداي
إىل زميلــه يف املؤمتــر الفيــدرايل ألورومــو، بيقــي جربــا، فضــاً 
ــزب  ــس ح ــا، رئي ــك إســكندر نيغ ــدو، وكذل ــاي ويل ــن أب ع
“بالــدراس” املعــارض، والــذي كان قــد اعتقــل يف يوليــو 2020.

2- اإلعــان عــن حــوار وطنــي شــامل: وافــق مجلــس الــوزراء 
اإلثيــويب، يف 10 ديســمرب 2021، عــى تشــكيل لجنــة للحــوار 
ــوىل مســؤولية إدارة الحــوار  ــي كمؤسســة مســتقلة تت الوطن
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أعلنــت الحكومــة اإلثيوبيــة، فــي 7 ينايــر 2022، إطــاق ســراح العديــد مــن المعتقلييــن السياســيين البارزيــن 
فــي البــاد، وفــي مقدمتهــم قيــادات مــن جبهــة تحريــر شــعب تيجــراي، فضــًا عــن جوهــر محمــد، أحــد أبــرز 
المعارضيــن لرئيــس الــوزراء اإلثيوبــي، آبــي أحمــد. وتأتــي هــذه الخطــوة بعــد أيــام قليلــة مــن إعــان أديــس 

أبابــا إطــاق حــوار وطنــي شــامل، تســتهدف مــن خالــه حلحلــة األزمــة الراهنــة التــي تمــر بهــا البــاد.

ضغــوط أمريكيــة: دالالت إطــاق أديــس أبابــا مبــادرة للمصالحــة الوطنيــة، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1440، 12 ينايــر 2022، أبوظبي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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ــن  ــويب يف 29 م ــان اإلثي ــق الربمل ــا واف ــامل، ك ــي الش الوطن
ــاء  ــأن إنش ــوزراء بش ــس ال ــراح مجل ــى اق ــه ع ــهر ذات الش

ــة الحــوار. لجن

3- دعــم دويل وأممــي: رحــب الرئيــس األمريــي، جــو بايــدن، 
يف 10 ينايــر الجــاري، خــال اتصــال هاتفــي مــع رئيــس 
الحكومــة اإلثيوبيــة، بخطــوة إطــاق رساح زعــاء املعارضــة، 
مؤكــداً أن واشــنطن ملتزمــة بالتعــاون مــع االتحــاد األفريقــي 
والــركاء اإلقليميــني ملســاعدة اإلثيوبيــني عــى التوصــل 
ــن اســتمرار  ــه م ــزاع، وإن عــرب عــن قلق إىل حــل ســلمي للن
االعــال العدائيــة يف إقليــم تيجــراي، مطالبــاً بــرورة وقــف 

ــاوض. ــة التف ــدء يف عملي ــار والب إطــاق الن

وأعلــن األمــني العــام لألمــم املتحــدة، أنطونيــو غوتريــس، 
ــة،  ــة اإلثيوبي ــل الحكوم ــن قب ــو م ــذا العف ــه به ــن ترحيب ع
ــا يف  ــس أباب ــاعدة أدي ــدة مبس ــم املتح ــزام األم ــراً إىل الت مش
إنهــاء القتــال واســتعادة الســام واالســتقرار، داعيــاً إىل رضورة 
بنــاء الثقــة مــن خــال االتفــاق عــى وقــف األعــال العدائيــة 
ووقــف دائــم إلطــاق النــار، فضــاً عــن إطــاق عمليــة 

ــي. مصالحــة شــاملة قامئــة عــى الحــوار الوطن

كذلــك، أعلــن ممثــل السياســة الخارجيــة يف االتحــاد 
األورويب، جوزيــب بوريــل، يف 8 ينايــر الجــاري، أن قيــام 
ــاً  ــة، فض ــادة املعارض ــض ق ــاق رساح بع ــا بإط ــس أباب أدي
ــة،  ــل خطــوة إيجابي ــي، متث ــة الحــوار الوطن عــن إنشــاء لجن
مشــراً إىل أن الحــوار الوطنــي ميثــل الخيــار الوحيــد مــن أجــل 
ــن  ــك أعل ــا، وكذل ــم يف إثيوبي ــلمي ودائ ــل س ــل إىل ح التوص
االتحــاد االفريقــي عــن دعمــه للخطــوات األخــرة مــن قبــل 

ــة. ــة االثيوبي الحكوم

دوافع متعددة
أثــار قــرار الحكومــة اإلثيوبيــة بإنشــاء لجنــة للحــوار الوطنــي، 
ــني  ــن املعتقل ــدد م ــن ع ــو ع ــرار بالعف ــن ق ــا م ــا أعقبه وم
ــذه  ــع ه ــأن دواف ــاؤالت بش ــن التس ــد م ــيني، العدي السياس

ــايل: ــو الت ــى النح ــه ع ــن توضيح ــا ميك ــو م ــوة، وه الخط

1- التجــاوب مــع الضغــوط األمريكيــة: رجحــت العديــد مــن 
ــدة  ــات املتح ــع الوالي ــويب م ــيق إثي ــود تنس ــرات وج التقدي
بشــأن إنهــاء الحــرب األهليــة، وأن قــرار العفــو عــن املعتلقــني 
السياســيني كان أحــد مخرجــات هــذا التنســيق، خاصــًة بعــد 
ــة  ــي الخــاص ملنطق ــا املبعــوث األمري ــام به ــي ق ــارة الت الزي
ــا، يف 6  ــس أباب ــان، إىل أدي ــري فيلت ــي، جيف ــرن األفريق الق
ينايــر الجــاري، وذلــك يف زيارتــه األخــرة للمنطقــة قبــل 

ــه. ــه منصب مغادرت

كــا ياحــظ أن الضغــوط األمريكيــة طالــت كذلــك جبهــة 
ــا وضــح يف إعــان الناطــق  ــر شــعب تيجــراي، وهــو م تحري
قــرروا  بأنهــم  رضــا،  غيتاتشــو  الجبهــة،  باســم  الرســمي 
االنســحاب مــن منطقتــي أمهــرة وعفــر والراجــع إىل منطقــة 

ــمرب 2021.  ــراي يف 21 ديس تيج

ــع  ــزال تتمت ــات املتحــدة الت ويعكــس مــا ســبق أن الوالي
ــا،  ــراع يف إثيوبي ــريف ال ــى ط ــة، وع ــوي يف املنطق ــوذ ق بنف
وهــو مــا جعلهــا قــادرة عــى إيجــاد تســوية سياســية لألزمــة، 
وذلــك عــى الرغــم مــن التريحــات العدائيــة التــي كانــت 
ــا  ــدو أنه ــي يب ــة، والت ــة اإلثيوبي ــن الحكوم ــاً م ــدر أحيان تص
ــره  ــرب تصوي ــد ع ــعبية آيب أحم ــز ش ــدف إىل تعزي ــت ته كان

ــه يتحــدي واشــنطن. بأن

ــار  ــا إلظه ــس أباب ــد: عمــدت أدي ــة آيب أحم ــز رشعي 2- تعزي
إنفتاحهــا عــى عمليــة التفــاوض وعــدم تشــبثها باملســار 
العســكري، وذلــك عــرب إطــاق عمليــة الحــوار الوطنــي، لــذا 
ــا باإلفــراج عــن عــدد مــن املعتقليــني  جــاء قــرار أديــس أباب
السياســيني يف محاولــة لتأكيــد جديتهــا يف املصالحــة، باإلضافــة 
الحــرب  بســبب  املتآكلــة  أحمــد  آيب  تعزيــز رشعيــة  إىل 
األهليــة، خاصــة أن الحــرب التــي شــّنتها الحكومــة اإلثيوبيــة 
ــت عقــم املســار العســكري. ــد أثبت ــة التيجــراي ق ضــد جبه

3- تجنــب اســتنزاف الدولــة: أفــرزت الحــرب األهليــة يف 
أديــس أبابــا العديــد مــن التداعيــات الســلبية عــى الداخــل 
اإلثيــويب، اقتصاديــاً وأمنيــاً، وبالتــايل تســعى حكومــة آيب أحمد 
إىل اللجــوء إىل املســار التفــاويض، إلتاحــة املجــال أمــام إعــادة 
بنــاء قواتهــا التــي انهكتهــا الحــرب، فضــاً عــن إعــادة تنشــيط 

اقتصادهــا املتدهــور بســبب تبعــات الحــرب األهليــة. 

وأكــد ذلــك تريحــات وزارة املاليــة املاليــة اإلثيوبيــة التي 
كانــت قــد أعلنــت أن أديــس أبابــا تحتــاج إىل إقــرار ميزانيــة 
تكميليــة بقيمــة 2.5 مليــار دوالر إلعــادة بنــاء املناطــق 
ــذا ميكــن فهــم الخطــوات  ــي تــررت بســبب الحــرب، ل الت
األخــرة التــي اتخذتهــا الحكومــة اإلثيوبيــة يف إطــار مســاعيها 
للحصــول عــى قــروض مــن املؤسســات الدوليــة، فضــاً عــن 
ــت  ــي كان ــة الت ــد املســاعدات الغربي ــاء تجمي ــاوالت إنه مح

تحصــل عليهــا، خاصــًة مــن الواليــات املتحــدة.

انتكاسات محتملة
يف إطــار املعطيــات الســابقة، تعكــس الخطــوات األخــرة التي 
ــدالالت  ــن ال ــد م ــة العدي ــة اإلثيوبي ــا الحكوم ــت عليه أقدم

املهمــة، ميكــن عرضهــا فيــا يــي:
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1- انتهــاكات إثيوبيــة مســتمرة: عــى الرغــم مــن املــؤرشات 
اإليجابيــة التــي عكســتها خطــوة اإلفــراج عــن املعتقلــني 
السياســيني، بيــد أن احتــاالت تعــر مســار املصالحــة الوطنية 
ــس  ــن إعــان أدي ــط م ــوم واحــد فق ــد ي ــاً، فبع ــزال قامئ ال ي
أبابــا قــرار العفــو عــن املعتقلــني، نــرت وكالــة رويــرز، يف 8 
ينايــر الجــاري، تقريــراً عــن قيــام القــوات اإلثيوبيــة بتوجيــه 
ــت،  ــة ديدبي ــن يف قري ــم للمهجري ــى مخي ــة ع ــة جوي رضب
بشــال غــرب التيجــراي، املتاخمــة للحــدود اإلريريــة، مــا 
متخــض عنهــا مقتــل 56 شــخصاً وإصابــة مــا ال يقــل عــن 30 
آخريــن، مــا دفــع بعــض وكاالت اإلغاثــة إىل تعليــق عملهــا 

يف أنحــاء التيجــراي.

ــح  ــر الواض ــن غ ــراي: م ــب تيج ــتجابة ملطال ــرص االس 2- ف
مــدى اســتجابة أديــس أبابــا ملطالــب جبهــة تحريــر تيجــراي، 
خاصــة فيــا يتعلــق باإلفــراج عــن اآلالف التيجــراي املعتقلني، 
ــن رشوط  ــاً ع ــادات، فض ــى القي ــط ع ــار فق ــدم االقتص وع
ــن  ــا م ــة وحلفائه ــوات الحكومي ــروج الق ــق بخ ــرى تتعل أخ

ــم تيجــراي. ــي تســيطر عليهــا يف إقلي املناطــق الت

3- غضــب محتمــل مــن الحلفــاء: قــد يتمخــض عــن قــرارات 
ــي  ــرة، الت ــة األمه ــادات إثني ــن قي ــب م ــرة غض ــو األخ العف

تعــد ثــاين أكــرب قوميــة يف البــاد، والتــي كانــت طــرف رشيــك 
يف حــرب آيب أحمــد ضــد تيجــراي، حيــث وصــف بعــض قــادة 
االمهــرة، مثــل نعيمــني زيليــي، خطــوة اإلفــراج عــن املعتقلني 

مــن التيجــراي بالخيانــة مــن قبــل الحكومــة اإلثيوبيــة.

ــت  ــة: أفرج ــى املعارض ــاح ع ــة يف االنفت ــة الحكوم 4- جدي
الحكومــة اإلثيوبيــة عــن عــدد مــن قيــادات جبهــة األورومــو، 
وهــي أكــرب إثنيــة يف البــاد مــن حيــث الحجــم الســكاين، بيــد 
أنــه ال يوجــد، حتــى اآلن، تأكيــدات عــى أن هــؤالء املعتقلــني 
الذيــن صــدرت بحقهــم قــرارات العفــو ســوف ينخرطــون يف 
مــروع الحــوار الوطنــي، خاصــًة أن املتحــدث باســم مؤمتــر 
ــة يف  ــة اإلثيوبي ــة الحكوم ــكك يف جدي ــدرايل ش ــو الف أوروم

جهــود املصالحــة.

ــهدها  ــي ش ــرة الت ــورات األخ ــس التط ــام، تعك ويف الخت
امللــف اإلثيــويب جملــة مــن املــؤرشات اإليجابيــة بشــأن 
احتاليــة التهدئــة، وعــى الرغــم مــن التحديــات التــي رمبــا 
تؤثــر ســلباً عــى مســار املصالحــة الوطنيــة، وتجعلهــا عرضــة 
لانتكاســات، فإنــه مــن املرجــح أن تواصــل الواليــات املتحــدة 
ضغوطهــا مــن أجــل انخــراط األطــراف كافــة يف الحــوار 
الوطنــي الشــامل، للتوصــل لتســوية سياســية لألزمــة الراهنــة.
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