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التضحية بالزعماء:
إعادة إنتاج النظام احلاكم يف جنوب أفريقيا وإثيوبيا

شــهد العــام الحالــي فــي القــارة األفريقيــة تحــوالت سياســية مهمــة، 
أبرزهــا اســتقالة الرئيــس الجنــوب أفريقــي "جاكــوب زومــا"، 
ــذان  ــد ه ــالين"، ويع ــام ديس ــي مري ــا "هايل ــس وزراء إثيوبي ورئي
الحدثــان مؤشــراً علــى اســتمرار أزمــة الحكــم فــي بعــض الــدول 
األفريقيــة. فعلــى الرغــم مــن اختــاف األســباب المباشــرة لســقوط 
هــذا الرئيــس أو ذاك، فــإن هنــاك خيطــاً يربــط بيــن مختلــف 
ــك  ــى ذل ــب عل ــا يترت ــيد، وم ــم الرش ــاب الحك ــو غي ــاالت، ه الح
مــن تداعيــات ســلبية علــى األوضــاع السياســية واالقتصاديــة 
واالجتماعيــة. وســوف يتــم التركيــز علــى اســتقالة الزعيميــن، 
باعتبــار أن البلديــن معــاً يشــكان نموذجــاً مصغــراً ألوضــاع القارة 
ــة.  ــة والديني ــاد اإلثني ــا ذات األبع ــا وتعقيداته ــة، باختافاته األفريقي

اأوًل: اأزمة مت�سابهة يف بلدين
ــة، والتــي دفعــت إلــى  ــى الرغــم مــن اختــاف األســباب المعلن عل
اســتقالة كل مــن رئيــس جنــوب أفريقيــا، جاكــوب زومــا، ورئيــس 
وزراء إثيوبيــا هايلــي مريــام ديســالين، وتعييــن آخريــن مكانهمــا، 
فــإن األزمتيــن تتحــدان فــي الجــذور، والمتمثلــة فــي غيــاب الحكــم 
الرشــيد، ومــا تبــع ذلــك مــن تنامــي الســخط لــدى فئــات مجتمعيــة 
عديــدة فــي إثيوبيــا، جــراء الظلــم والتهميــش واإلقصــاء. وال يختلف 
ــذ  ــا من ــار ضــد زوم ــا، إذ تث ــوب أفريقي ــراً بالنســبة لجن األمــر كثي
فتــرة طويلــة اتهامــات بالفســاد المالــي واألخاقــي، وهــو مــا يمكــن 

توضيحــه علــى النحــو التالــي: 

1- التهميــش واإلقصــاء فــي إثيوبيــا: جــاءت اســتقالة رئيــس 
الــوزراء اإلثيوبــي "هايــا مريــام ديســالين"، فــي الـــ15 مــن 
فبرايــر 2018 علــى خلفيــة االحتجاجــات الشــعبية المســتمرة ضــد 
ــم  ــي الحاك ــف السياس ــه التحال ــذي يمارس ــاء ال ــش واإلقص التهمي
للبــاد منــذ أكثــر مــن عشــرين عامــاً بحــق أغلبيــة الســكان، وهــو 
ــى  ــة بالحصــول عل ــات للمطالب ــع بعــض القومي ــذي دف الوضــع ال
حــق الحكــم الذاتــي لألقاليــم التــي تشــكل أغلبيــة ســكانية فيهــا، وقــد 
بــرزت هــذه المطالــب إلــى العلــن بعــد رحيــل "ميليــس زينــاوي"، 
رئيــس الــوزراء الســابق، فــي عــام 2012، الــذي كان يحكــم الدولة 

بقبضــة أمنيــة. 

وقــد بــدأت إثيوبيــا تشــهد اتســاعاً فــي حجــم االحتجاجــات 
ضــد حكومــة ديســالين منــذ نوفمبــر 2015، وقــد ســعت الحكومــة 
ــة الطــوارئ لمــدة عشــرة  لضبــط الوضــع مــن خــال إعــان حال
أشــهر، إثــر مقتــل مئــات مــن المتظاهريــن علــى أيــدي قــوات األمن 
واعتقــال آالف آخريــن. وبعــد انتهــاء حالــة الطــوارئ أواخــر عــام 
ــي  ــة، خاصــة ف ــى الواجه ــدداً إل ــرات مج ــادت التظاه 2016، ع
المــدن الواقعــة بمناطــق قوميــة األمهــرا، وقوميــة األورومــو التــي 

تشــكل حوالــي 40% مــن إجمالــي ســكان إثيوبيــا)1(.

ــال  ــا أعم ــل تخللته ــع، ب ــلمية الطاب ــات س ــن االحتجاج ــم تك ول

تشـــهد أغلـــب دول القـــارة الســـمراء احتقانـــًا سياســـيًا مزمنـــًا تغذيـــه النزاعـــات العرقيـــة، والفســـاد املستشـــري يف 
أنظمـــة احلكـــم القائمـــة، ممـــا جعـــل تلـــك البلـــدان تتعـــرض باســـتمرار لهـــزات سياســـية وأمنيـــة مـــن فـــرتة إىل أخـــرى، يتـــم 
عالجهـــا يف بعـــض األحيـــان مـــن خـــالل التضحيـــة بالزعمـــاء السياســـيني، لتســـتمر األنظمـــة يف إعـــادة إنتـــاج نفســـها 

ـــة.  ـــوه خمتلف وإن  كان بوج
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ــف  ــال عن ــوع أعم ــاً، خاصــة مــع وق ــداً عرقي ــف، اكتســبت بع عن
انتقاميــة ضــد قوميــة التيجــراي، التــي تهيمن علــى النظام السياســي 
اإلثيوبــي، خاصــة أن رئيــس الــوزراء المســتقيل كان ينتمــي إليهــا، 
وذلــك علــى الرغــم مــن أن هــذه القوميــة ال تشــكل أكثــر مــن %6 
مــن ســكان البــاد. وقــد لعــب هــذا العامــل دوراً فــي دفــع ديســالين 
لتــرك ســدة الحكــم. كمــا تشــهد إثيوبيــا صراعــات عرقيــة أخــرى 

تندلــع مــن حيــن آلخــر بيــن الصومالييــن واألورومــو)2(. 

ــرورة  ــي ض ــو ف ــرا واألوروم ــب األمه ــورت مطال ــد تمح وق
ــش  ــن اإلقصــاء والتهمي ــد م ــية والح ــاة السياس ــي الحي ــراكهم ف إش
ــام  ــم ع ــدة الحك ــى س ــم إل ــاف الحاك ــذ وصــول االئت ــتمر من المس
واســعة  صاحيــات  بمنــح  المطالبــة  إلــى  باإلضافــة   ،1991
لألقاليــم التــي ُتشــكل القوميتــان أغلبيــة فيهــا، مــن أجــل النهــوض 
للثــروات  عــادل  وتقســيم  والخدميــة،  االقتصاديــة  بالقطاعــات 
الطبيعيــة واإليــرادات الحكوميــة، خاصــة مــع ارتفــاع نســبة النمــو 

عــام   %8.5 حوالــي  إلــى  االقتصــادي 
2017، واســتمرار معــدالت الفقــر علــى ما 

ــه)3(. ــو علي ه

المحتجــون  دعــا  ثانيــة،  جهــة  ومــن 
الحكومــة للقيــام بإصاحــات فــي النظــام 
المعارضــة  ــن  تمكِّ اإلثيوبــي  السياســي 
مــن تقاســم الســلطة مــع الحــزب الفائــز 
ــاوز  ــل تج ــن أج ــك م ــات، وذل ــي االنتخاب ف
األزمــات السياســية التــي قــد تؤثــر ســلباً 
ــد  ــي، وتزاي ــى النمــو االقتصــادي اإلثيوب عل
حــدة عــدم االســتقرار األمنــي، بمــا يفاقــم من 

التدهــور األمنــي الــذي تعيشــه منطقــة القــرن األفريقــي. 

2- فســاد النظــام الحاكــم فــي جنــوب أفريقيــا: تعــود جــذور 
ــر 2018،  ــي 14 فبراي ــا ف ــس جاكــوب زوم ــة اســتقالة الرئي أزم
ــاً للرئيــس األســبق  لمــا قبــل توليــه ســدة الحكــم عــام 2009، خلف
"تابــو مبيكــي". فقبــل وصــول زومــا إلــى الحكــم، كانــت تاحقــه 
تهــم الفســاد األخاقــي، غيــر أنــه تمكــن مــن الحصــول علــى أغلبيــة 
ــى  ــن الوصــول إل ــه م ــا مكّن ــم، مم ــي الحــزب الحاك األصــوات ف

ــة.  ــي الدول ــذي ف ــى منصــب تنفي أعل

وقــد تمثلــت إحــدى التهــم الموجهــة لجاكــوب غــداة وصولــه إلى 
الحكــم فــي إقامتــه عاقــة غيــر شــرعية مــع ابنــة أحــد رفقائــه فــي 
النضــال، باإلضافــة إلــى تهــم الفســاد المالــي واســتغال الســلطة، 
والتــي طالــت المقربيــن منــه، حيــث أديــن مستشــاره المالــي "شــبير 

شــيخ" بالفســاد)4(. 

وتتمثــل أشــهر قضايــا الفســاد التــي طالــت جاكــوب زومــا 
ــه  ــي قريت ــكنه ف ــى مس ــت عل ــي أجري ــة الت ــينات األمني ــي التحس ف
"انــكادال" بمبلــغ مليونــي دوالر، باإلضافــة إلــى عاقتــه المشــبوهة 
بعائلــة "قوبتــا" الهنديــة، والتــي تتولــى إدارة العديــد مــن المشــاريع 
االقتصاديــة فــي البــاد، مــن بينهــا خدمــات اســتخراج التأشــيرات 
ــي أي  ــه ف ــم يدن ــة، ومــع أن القضــاء ل ــة عــن وزارة الداخلي باإلناب
ــي  ــراً. وف ــه السياســية تضــررت كثي ــإن صورت ــن، ف ــن القضيتي م
عــام 2016، تمكــن القضــاء مــن إدانتــه بإنفــاق جانــب مــن األموال 

ــة للدســتور)5(.  ــك بالمخالف ــة، وذل ــه الزراعي ــى أراضي العامــة عل

وقــد دفعــت العديــد مــن العوامــل الحــزب الحاكــم إلــى ســحب 
ــي تهــم الفســاد  ــي توال ــل أبرزهــا ف ــي يتمث ــا، والت ــة عــن زوم الثق
المثــارة ضــده، والحمــات اإلعاميــة التــي عمــدت إلــى التركيــز 
ــة فــي البــاد.  ــى تــردي األوضــاع االقتصادي ــة إل عليهــا، باإلضاف
فقــد خســرت العملــة الوطنيــة "الرانــد" حوالــي 30% مــن قيمتهــا 
فــي عــام 2016، وحوالــي 12% فــي عــام 2017، كمــا تراجــع 
ــي  ــي 0.3% ف ــجاً حوال ــرة مس ــورة كبي ــادي بص ــو االقتص النم
عــام 2016، بعدمــا كان حوالــي 1.3 فــي عــام 2015، ووصلــت 
البطالــة إلــى أعلــى مســتوى لها خــال 14 عامــاً، إذ بلغــت %27، 
ــباب تحــت 25  ــي شــريحة الش ــى 50% ف ــبة إل ــع النس ــا ترتف كم
ســنة، فــي حيــن ســجل معــدل التضخــم حوالــي 6.6% فــي عــام 

.)6(2016

وقــد دفعــت هــذه العوامــل اللجنــة التنفيذيــة بـــ "حــزب المؤتمــر 
الوطنــي األفريقــي" الحاكــم، إلــى ســحب 
الثقــة عــن الرئيــس، فــي فبرايــر 2018، 
وهــو مــا دفــع الرئيــس لاســتقالة، وذلــك 
بعــد تيقنــه مــن جديــة الحــزب فــي اإلطاحــة 
بــه)7(. ففــي ديســمبر 2017، انتخــب الحزب 
رئيســه الجديــد، وهــو "ســيريل رامافوســا"، 
مواجهــة  فــي  يفــوز  أن  اســتطاع  والــذي 
مرشــح زومــا لرئاســة الحــزب، فــي مؤشــر 
ــذ  ــى تراجــع نفــوذه، وعمــد رامافــوزا من عل
بالرئيــس.  اإلطاحــة  علــى  الوقــت  ذلــك 
ــت  ــي انتاب ــاوف الت ــك بالمخ ــط ذل ــد ارتب وق
الحــزب بتراجــع شــعبيته جــراء تهــم الفســاد التــي تاحــق رئيــس 
الجمهوريــة، خاصــة مــع قــرب موعــد االنتخابــات البرلمانيــة فــي 
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ثانيًا: العوامل الدافعة للتغيري 
ــا  ــس أباب ــهدتها أدي ــي ش ــورات الت ــق للتط ــل العمي ــف التحلي يكش
ــاج للنظــام السياســي  وجوهانســبرج عــن كونهــا مجــرد إعــادة إنت
ولكــن بوجــوه مختلفــة، وتخلــص اضطــراري مــن قــادة أصبحــوا 
الشــعبية  االحتجاجــات  بفعــل  ســواء  أنظمتهــم،  علــى  عبئــاً 
المتصاعــدة فــي أديــس أبابــا، أو بســبب ملفــات الفســاد المتراكمــة 
ــر  ــزب المؤتم ــعبية ح ــى ش ــرت عل ــي أث ــبرج، والت ــي جوهانس ف

ــي: ــو التال ــى النح ــه عل ــن تفصيل ــا يمك ــو م ــي، وه الوطن

1- صــراع أجنحــة الحكــم في إثيوبيا: تمثل الســبب المعلن الســتقالة 
رئيــس وزراء إثيوبيــا هــو االحتجاجــات الشــعبية المتواصلــة، غيــر 
أن الســبب الرئيســي فــي اســتقالة "ديســالين"، هــو الصــراع داخــل 
التحالــف الحاكــم فــي البــاد منــذ 1991، والــذي يتكــون مــن 
ــة لشــعب  ــر شــعب تيغــراي"، و"الجبهــة الديمقراطي "جبهــة تحري
ــة  ــرا"، و"الحرك ــة أمه ــة لقومي ــة الديمقراطي ــو"، و"الحرك أوروم
الديمقراطيــة لشــعوب جنــوب إثيوبيــا"، والــذي شــهد مؤخــراً تباينــاً 
واضحــاً فــي وجهــات النظــر حــول األســلوب األفضــل للتعامــل مــع 
االحتجاجــات، بيــن تيــار محافــظ يفضــل القبضــة األمنيــة، وتيــار 
ــن  ــات م ــض اإلصاح ــق بع ــرى ضــرورة تطبي ــاً، ي ــر انفتاح أكث

ـــي  ـــورات الت ـــق للتط ـــل العمي ـــف التحلي يكش
وجوهانســـربج  أبابـــا  أديـــس  شـــهدتها 
ــام  ــاج للنظـ ــادة إنتـ ــرد إعـ ــا جمـ ــن كونهـ عـ
خمتلفـــة،  بوجـــوه  ولكـــن  السياســـي 
وتخلـــص اضطـــراري مـــن قـــادة أصبحـــوا 
بفعـــل  ســـواء  أنظمتهـــم،  علـــى  عبئـــًا 
يف  املتصاعـــدة  الشـــعبية  االحتجاجـــات 
ــاد  ــات الفسـ ــبب ملفـ ــا، أو بسـ ــس أبابـ أديـ

جوهانســـربج. يف  املرتاكمـــة 
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كيف يفكر العامل الثاين؟

أجــل اســتيعاب بعــض مطالــب المتظاهريــن)9(. 

ــادرة  ــد مغ ــي بع ــن بشــكل علن ــن التياري ــن بي ــر التباي ــد ظه وق
الرئيــس الســابق "ميليــس زينــاوي" ســدة الحكــم، وهــو الــذي ظلــت 
ــة، وكانــت  ــى تغليــب القبضــة األمني ــة ترتكــز عل سياســاته الداخلي
الــدول الغربيــة خاصــة الواليــات المتحــدة األمريكيــة، تتجاهــل 
سياســته تلــك، وتفضــل دعمــه، إذ تــراه شــريكاً رئيســياً فــي الحــرب 
علــى اإلرهــاب بمنطقــة القــرن األفريقــي، بينمــا كان االحتقــان 
الداخلــي يتزايــد، خاصــة أن االعتقــاالت السياســية صــارت ظاهــرة 

عاديــة. 

ــا منــذ  وقــد أســهمت النهضــة االقتصاديــة التــي شــهدتها إثيوبي
عــام 2000 فــي خلــق صــورة إيجابيــة بشــكل عــام تجــاه الحكومــة، 
وأظهــرت الدولــة وكأنهــا قصــة نجــاح فريــدة فــي محيــط مضطرب 
أمنيــاً وسياســياً، األمــر الــذي غطــى علــى السياســات التعســفية لـــ 
ــام ديســالين" رئاســة  ــا مري ــي "هاي ــع تول ــاوي". وم ــس زين "ميلي
الــوزراء محلــه، ســعى لمواجهــة االحتجاجــات بأســلوب مختلــف، 
ــة  ــي محاول ــيين، ف ــن السياس ــام بإطــاق ســراح بعــض المعتقلي فق
ــدت  ــر أن اســتمرار التظاهــرات ول ــة الغضــب الشــعبي، غي لتهدئ
قناعــة لــدى حلفائــه فــي االئتــاف الحاكــم أن القبضــة األمنيــة هــي 

األفضــل فــي التعاطــي مــع االحتجاجــات)10(. 

وقــد أخــذ الخــاف داخــل التحالــف الحاكــم يتزايــد مــع الوقــت، 
وجعــل المحافظيــن يــرون أن أســلوب رئيــس الحكومــة فــي إدارة 
ــه  ــط علي ــى الضغ ــم إل ــا دفعه ــو م ــاً، وه ــت تمام ــد أخفق ــة ق األزم
ــة  ــل التضحي ــاف فض ــة المط ــي نهاي ــه ف ــر أن ــه، غي ــر نهج لتغيي
بمنصبــه علــى تحمــل تلــك الضغــوط، وهــو مــا يوضــح أن الصراع 
ــي  ــم ف ــزب الحاك ــى الح ــاظ عل ــة الحف ــول كيفي ــدور ح ــي ي الحقيق
ــي  ــية الت ــة السياس ــرج لألزم ــاد مخ ــة إيج ــس محاول ــلطة، ولي الس

ــا.  تعانيهــا أديــس أباب

2- خســارة االنتخابــات فــي جنــوب أفريقيــا: تتمثــل أحــد األســباب 
التــي دفعــت حــزب المؤتمــر الوطنــي األفريقــي يصــر على اســتقالة 
ــه كاهــل  ــذي أصبــح زومــا يثقــل ب زومــا فــي العــبء السياســي ال
الحــزب، وإضــراره بشــعبيته، بــل وتهديــد فرصــه فــي االنتخابــات 

البرلمانيــة المقبلــة فــي عــام 2019. 

ــوب  ــي أحاطــت بجاك ــم الت ــذا االســتنتاج أن الته ــا يدعــم ه وم
زومــا وأســقطته كانــت موجــودة قبــل وصولــه إلــى الحكــم، وهــو 
مــا يعنــي أنهــا ليســت الســبب األساســي الــذي دفــع النخبــة السياســية 
فــي البــاد إلــى عزلــه، بــل يرجــع ذلــك إلــى تدنــي شــعبية حــزب 

المؤتمــر الحاكــم، والتــي تراجعــت بحوالــي 20% لصالــح أحــزاب 
المعارضــة، فــي آخــر انتخابــات برلمانيــة أجريــت في مايــو 2014 
ــدان الســلطة  ــات القادمــة بفق ــي االنتخاب ــدداً ف ــح الحــزب مه وأًصب
ألول مــرة منــذ فــوزه تحــت قيــادة الزعيــم الراحــل نيلســون منديــا 

عــام 1994، بعــد ســقوط نظــام الفصــل العنصــري)11(. 

وقــد وضحــت مخــاوف حــزب المؤتمــر الوطنــي علــى شــعبيته 
ــي الحكــم لمــدة  ــاء ف ــي البق ــا ف ــرح الرئيــس زوم ــي رفضــه لمقت ف
ســتة أشــهر، علــى أن يقــدم اســتقالته بعدهــا، بمــا يحفــظ مــاء وجهــه 
وتاريخــه النضالــي، ومــن أجــل التمهيــد النتقــال الســلطة، غيــر أن 
طلبــه قوبــل بالرفــض، خاصــة مــع وجــود البديــل المائــم لــه ممثــاً 

فــي ســيريل رامابــوزا.

اخلامتة
توضــح التطــورات األخيــرة التــي شــهدتها كل مــن جنــوب أفريقيــا 
ــي  ــى ف ــة، حت ــارة األفريقي ــي الق ــة ف ــة الحاكم ــا، أن األنظم وإثيوبي
البلــدان التــي تعــرف نوعــاً مــن الديمقراطيــة واالســتقرار، ليســت 
ــورة  ــي ظــل ث ــة، خصوصــاً ف ــن التحــوالت المفاجئ ــن م ــي مأم ف
وســائل التواصــل االجتماعــي، التــي لــم يعــد باإلمــكان فــي ظلهــا 
ــتجابتهم  ــدم اس ــكام، وع ــاد الح ــة بفس ــات المرتبط ــب المعلوم حج
للمطالــب الشــعبية، األمــر الــذي خلــق واقعــاً جديــداً يتمثــل فــي عــدم 
كفايــة الشــرعية االنتخابيــة وحدهــا للبقــاء فــي الســلطة، وضــرورة 

اقترانهــا بتحقيــق إنجــازات اقتصاديــة علــى أرض الواقــع. 

وفــي ظــل هــذا الوضــع الجديــد، ال يســتبعد أن تتــردد أصــداء 
التطــورات التــي حدثــت بجنــوب أفريقيــا وإثيوبيــا فــي أرجــاء 
القــارة، حيــث توجــد ظــروف مشــابهة فــي أكثــر مــن دولــة، غيــر 
أن تداعياتهــا ســتكون أكثــر كارثيــة، فــا يمكــن إنــكار أن الدولتيــن 
اللتيــن شــهدتا هــذه التقلبــات السياســية مــن أكثــر الــدول األفريقيــة 
تقدمــاً علــى المســتوى الديمقراطــي، وهــو مــا تمــت ترجمتــه فــي 
قــدرة النخــب السياســية فــي جوهانســبرج وأديــس أبابــا، علــى 
تجــاوز الزعيميــن، وطــرح بديــل لهمــا، وهــو مــا ال يمكــن ضمانــه 
ــا  ــم بالهشاشــة، وافتقاده ــي تتس ــة األخــرى الت ــدول األفريقي ــي ال ف
لآلليــات المؤسســية الكافيــة إلحــداث تغييــرات ســلمية فــي الســلطة. 

وعلــى ضــوء هــذا المشــهد المركــب، يمكــن القــول إن الرهــان 
فــي القــارة األفريقيــة، ينبغــي أن يكــون علــى ترســيخ آليــات الحكــم 
الرشــيد، وترســيخ المؤسســية فــي التعاطــي مــع الشــأن العــام، األمر 
ــات السياســية،  ــار الســلبية للتقلب ــل مــن اآلث ــذي مــن شــأنه التقلي ال

وتحجيــم تأثيرهــا علــى مســتقبل الدولــة األفريقيــة.
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