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قيادة إصالحية:
تبني آبي أحمد سياسات توافقية داخليًا وخارجيًا

الداخلــي  المســتويين  علــى  إصالحيــة  سياســات  آبــي  تبنــى 
والخارجــي، فمــد جســور التواصــل مــع حــركات المعارضــة التــي 
كانــت األنظمــة المتعاقبــة علــى حكــم البالد تصفهــا باإلرهابيــة، كما 
أطلــق ســجناء الــرأي، بينمــا أعــاد صياغــة العالقــات مــع محيــط 
البــالد الجيوسياســي فــي فتــرة وجيــزة، األمــر الــذي جعلــه محــل 
تجــاذب حــاد بيــن مــن رأوا فيــه أمــل البــالد الــذي طــال انتظــاره، 
ــدار  ــى م ــا عل ــوا به ــازات تمتع ــدد امتي ــراً يه ــروه خط ــن اعتب وم

ــود.  عق

ويحــاول هــذا التحليــل الوقــوف علــى سياســات آبــي الداخليــة 
الحتــواء القوميــات الثائــرة، والخارجيــة، التــي ركــزت علــى 
إزالــة مصــادر التوتــر فــي عالقاتــه بــدول الجــوار، مثــل إريتريــا 
والصومــال، والــدول اإلقليميــة مثــل مصــر، باإلضافــة إلــى رصــد 

ــه.  ــد تواجــه طريق ــي ق ــل الت ــات والعراقي أهــم التحدي

اأوًل: اأبعاد �شيا�شة اآبي الإ�شالحية
تســلم آبــي أحمــد رئاســة الــوزراء اإلثيوبيــة فــي مرحلــة صعبــة، 
ــاً  ــم إثني ــع المنقس ــدد المجتم ــة يه ــرب األهلي ــبح الح ــث كان ش حي
ــة  ــى مفاصــل الدول ــراي عل ــة التيج ــة أقلي ــل هيمن ــي ظ ــاً، ف وديني
وســيطرتها علــى األجهــزة األمنيــة، بينمــا أدى النمــو االقتصــادي 
غيــر المتــوازي إلــى اختــالل توزيــع فوائــد التنميــة، وهــو مــا عمــق 

ــتوى  ــى المس ــا عل ــعة. أم ــات واس ــدى قطاع ــش ل ــعور بالتهمي الش
الخارجــي، فقــد هيمــن التوتــر علــى عالقة إثيوبيــا بالــدول المجاورة 
لهــا، وذلــك فــي الوقــت الــذي تنامــى فيه الصــراع الدولــي واإلقليمي 
علــى النفــوذ فــي منطقــة القــرن األفريقــي، التــي تشــاطئ الممــرات 

البحريــة والتجاريــة االســتراتيجية. 

وفــي ظــل هــذه الظــروف، وجــد آبــي أحمــد نفســه أمــام خياريــن 
أساســيين، فإمــا أن يواصــل النهــج الــذي ســار عليــه ســلفه، والــذي 
أصبــح غيــر قابــل لالســتمرار لكلفتــه المجتمعيــة المرتفعــة، وإما أن 
يتبــع مقاربــة أخــرى قــد تضعــه فــي مواجهــة صقــور النظــام القديم. 
وقــد اختــار آبــي الخيــار األخيــر، ليجســد فلســفته الخاصــة فــي إدارة 
سياســات الدولــة، بصــورة تغايــر مــن ســبقوه، ويمكــن إيضــاح أبعاد 

هــذه السياســة فــي العناصــر التالية:

ــدة  ــى س ــد إل ــي أحم ــد آب ــي: صع ــاح السياس ــات االنفت 1- سياس
الحكــم، علــى خلفيــة أزمــة سياســية طاحنــة دخــل فيهــا االئتــالف 
الحاكــم، بإثيوبيــا عــام 2012، بعــد وفــاة رئيــس الــوزراء األســبق 
ــث زاد  ــن، حي ــن عقدي ــر م ــم ألكث ــذي حك ــاوي"، ال ــس زين "ميلي
االحتقــان العرقــي، ولــم تنجــح جهــود خليفتــه هايلي ميريام ديســالين 
ــة، األمــر  ــاج األســاليب القمعي ــواء الســخط الشــعبي بانته ــي احت ف
الــذي أدى النــدالع موجــة كبــرى مــن االحتجاجــات بــدءاً مــن عــام 
2016، واضطــر علــى أثرهــا لالســتقالة فــي فبرايــر الماضــي.

ـــي  ـــهد السياس ـــم املش ـــد رس ـــد يعي ـــي أحم ـــي آب ـــوزراء اإلثيوب ـــس ال ـــدأ رئي ـــل 2018 ب ـــم يف أبري ـــدة احلك ـــه س ـــذ تولي من
واالجتماعـــي ببـــالده، وفـــق فلســـفة جديـــدة، مل تكـــن متوقعـــة مـــن رجـــل مثلـــه، نشـــأ داخـــل األجهـــزة البريوقراطيـــة 
ـــورط يف  ـــني بالت ـــن املواطن ـــري م ـــا الكث ـــي يتهمه ـــتخباراتية، الت ـــة واالس ـــاتها األمني ـــدم يف مؤسس ـــم، وخ ـــام احلاك للنظ
القمـــع، وحمايـــة حكـــم أقليـــة "التيجـــراي"، املهيمنـــة علـــى احلكـــم، علـــى الرغـــم مـــن أنهـــا ال متثـــل ســـوى 6% فقـــط 

ـــكان.  ـــن الس م
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كيف يفكر العامل الثاين؟

وفــي هــذه الظــروف، ظهــر آبــي أحمــد، الــذي ينتمــي إلــى أبنــاء 
قوميــة األورومــو التــي ظلــت مهمشــة لعقــود، علــى يــد حــكام أقليــة 
التيجــراي. وشــرع فــي انتهــاج اســتراتيجيته اإلصالحيــة، القائمــة 
علــى محاولــة احتــواء المعارضــة فــي الداخــل، وتســوية المشــاكل 
مــع دول الجــوار، لتخفيــف الضغــط علــى النظــام الــذي وصــل إلــى 

حافــة االنهيــار بعــد ســنوات مــن االضطرابــات الداخليــة. 

ــرن  ــي الق ــدة ف ــية جدي ــة سياس ــق معادل ــى خل ــي إل ــعى آب وس
األفريقــي تهــدف إلــى تحقيــق االســتقرار السياســي واالنفتــاح 
علــى دول الجــوار، بشــكل يمكــن إثيوبيــا مــن تجــاوز الصعوبــات 
االقتصاديــة واالجتماعيــة التــي تعانيهــا، وهــو مــا يمكــن تفصيلــه 

ــي:  ــى النحــو التال عل

ــم  ــارة األقالي ــد بزي ــي أحم ــام آب ــة: ق ــق المصالحــة الداخلي  أ- تحقي
المختلفــة فــي إثيوبيــا فــور توليــه رئاســة الــوزراء، وكانــت زيارتــه 
األولــى إلقليــم الصومــال، الــذي يعانــي اضطرابــات أمنيــة مزمنــة، 
كمــا زار بلــدة "أمبــو" فــي إقليــم أوروميــا، التــي شــهدت احتجاجــات 
متكــررة واشــتباكات مــع قــوات األمــن منــذ عــام 2015. وتعهــد 
ــم، وتواصــل مــع زعمــاء قــوى المعارضــة،  آبــي بمعالجــة المظال

والتــي كانــت ترفــض التواصــل مــع ديســالين، 
مثــل: "ميــرارا جودينــا"، رئيــس حــزب مؤتمر 
جيربــا"،  و"بيكيلــي  الفيدرالــي،  األورومــو 
األميــن العــام للحــزب، كمــا رفــع القيــود عــن 
ــن  ــراح المعتقلي ــق س ــي، وأطل ــالم الوطن اإلع
وقــدم ضمانــات للمعارضيــن فــي الخــارج؛ 
األمــر الــذي دفــع بعضهــم للعــودة إلــى البــالد 

بعــد ســنين مــن إقامتهــم فــي المنفــى)1(.

ــي  ــاول آب ــراي: ح ــوذ التيج ــن نف ــد م  ب- الح
ــول  ــن تغ ــد م ــم الح ــه للحك ــذ وصول ــد من أحم

أقليــة التيجــراي علــى حســاب باقــي القوميــات مــن خالل اســتئثارها 
ــي  ــة ف ــرات مهم ــي هــذا الصــدد أجــرى تغيي بأهــم المناصــب. وف
المؤسســة األمنيــة التــي تعتبــر مصــدر قوتهــا، حيــث عّيــن "ســيري 
مكونــن" قائــداً للقــوات المســلحة خلفــاً لـــ "ســامورا يونــس"، الــذي 
خــدم فــي الجيــش اإلثيوبــي ألربعــة عقــود، كمــا عّيــن قائــد 
القــوات الجويــة، آدم محمــد، رئيســاً لجهــاز االســتخبارات واألمــن 
الوطنــي ليحــل محــل جيتاتشــو أســافا، اســتجابة لمطالــب المحتجيــن 
ــالث  ــنوات الث ــي الس ــا ف ــهدتها إثيوبي ــي ش ــات الت ــد االضطراب بع

ــرة)2(. األخي

 ج- تطبيــع العالقــات الخارجيــة: ســعى آبــي إلــى عــالج الخالفــات 
المزمنــة مــع دول الجــوار، الســيما الصومــال وإريتريــا. وفــي هــذا 
ــو 2018،  ــي يوني ــة مقديشــو ف ــة الصومالي اإلطــار، زار العاصم
ــح  ــود، ويفت ــذ عق ــا من ــي يزوره ــس وزراء إثيوب ــح أول رئي ليصب
صفحــة جديــدة فــي العالقــات بيــن البلديــن، أمــا علــى صعيــد 
إريتريــا، فقــد عمــل علــى طــي الخــالف عبــر تنفيــذ اتفــاق الجزائــر 
ــارات  ــة اإلم ــاهمت دول ــام 2000. وس ــي ع ــع ف ــه الموق وملحقات
العربيــة المتحــدة، التــي تتمتــع بعالقــات قويــة مــع إثيوبيــا وإريتريــا 
فــي جهــود المصالحــة بيــن البلديــن، األمــر الــذي ســاهم فــي طــي 
صفحــة العــداء الــذي طبــع عالقــات البلديــن لعقديــن مــن الزمــن)3(. 
وعلــى الصعيــد اإلقليمــي قــام بتقويــة العالقــات مــع الــدول العربيــة 

الفاعلــة فــي المنطقــة، بعــد أن أرســل إشــارات إيجابيــة بخصــوص 
ــا  ــى أمنه ــداً عل ــه يشــكل تهدي ــرى مصــر أن ــذي ت ســد النهضــة ال

القــوي.

2- المحــددات االقتصاديــة: تمكــن االقتصــاد اإلثيوبــي مــن تحقيــق 
معــدالت نمــو مرتفعــة، خــالل الفتــرة األخيــرة، حيــث بلــغ متوســط 
ــي  ــام المال ــدة مــن الع ــرة الممت ــي 10.5% خــالل الفت النمــو حوال
ــذي  ــت ال ــي الوق ــام 2015 / 2016، ف ــى الع 2005 / 2006 إل
بلــغ متوســط معــدل النمــو االقتصــادي فــي أفريقيــا عمومــاً حوالــي 

.)4(%5.4

وعلــى الرغــم مــن معــدالت النمــو المرتفعــة هــذه، فــإن البــالد 
ــت  ــث تذيل ــر، حي ــي معــدالت الفق ــراً ف شــهدت أيضــاً ارتفاعــاً كبي
ــة 174  ــي المرتب ــت ف ــام 2016، فحل ــة البشــرية لع ــر التنمي تقري
ــا  ــا)5(، كم ــر لألوضــاع فيه ــة تطــرق التقري مــن ضمــن 188 دول
ــى  ــاد عل ــار الفس ــى انتش ــة إل ــر متخصص ــات وتقري ــير دراس تش
نطــاق واســع فــي إثيوبيــا، األمــر الــذي أدى إلــى اســتنزاف المــوارد 
وحــرم فئــات واســعة مــن التمتــع بالطفــرة االقتصاديــة التي شــهدتها 

البــالد خــالل المرحلــة األخيــرة)6(.

وفــي ظــل هــذا الوضــع المعقــد، يبــدو أن آبي 
أحمــد يحــاول توظيــف االنفتــاح السياســي لخدمة 
اقتصــاد البــالد، وتلبيــة مطالــب المواطنيــن الذين 
خــالل  منتظمــة  احتجاجــات  فــي  يخرجــون 
ــة، وفــي هــذا اإلطــار يحــاول  الســنوات الماضي

ــة: ــة التالي تحقيــق اإلصالحــات االقتصادي

ــة،  ــالت األجنبي ــص العم ــكلة نق ــة مش • مواجه
والحــد مــن الديــن الخارجــي، وخفض مســتويات 
إلــى  وصلــت  والتــي  المرتفعــة،  التضخــم 
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• محاربــة الفســاد المستشــري فــي الهيئــات والمؤسســات الحكومــة، 
والــذي كان أحــد محــركات االضطرابــات االجتماعيــة)7(.

• وضــع حــد للمجاعــات التــي تضــرب البــالد مــن وقــت آلخــر، 
ــث أشــارت شــبكة  ــارس 2018، حي ــي م ــا ف ــت آخره ــي كان والت
اإلنــذار المبكــر الخاصــة بالمجاعــات إلــى أن إثيوبيــا تحتــاج إلــى 
مســاعدات طارئــة فــي مجــاالت أهمهــا: التغذيــة واألمــن الغذائــي 

ــي)8(. ــال اإلثيوب ــم الصوم ــي إقلي والصــرف الصحــي، خاصــة ف

البــالد،  التيجــراي علــى اقتصــاد  أقليــة  • الحــد مــن ســيطرة 
ــي  ــدوق الوقف ــا "الصن ــة، منه ــه بطــرق مختلف ــون علي ــث يهيمن حي
إلعــادة تأهيــل إقليــم تيجــراي"، أبــرز شــركاء الحكومــة اإلثيوبيــة 
ــرة، خاصــة فــي قطــاع الســدود،  فــي مشــروعاتها اإلنشــائية الكبي
ــة  ــرة المملوك ــركات الكبي ــى الش ــم عل ــاء هيمنته ــن إنه ــالً ع فض
للدولــة، وعلــى رأســها شــركة الصلــب والهندســة، وكذلــك قطاعــي 
االتصــاالت والكهربــاء)9(، ويقتضــي تحجيــم دورهــم كســب الجنــاح 
المعتــدل داخــل المجموعــة مــن ناحيــة، وتحســين العالقــة مــع 

ــة أخــرى. ــن ناحي المعارضــة م

• الحصــول علــى دعــم اقتصــادي مــن الــدول اإلقليميــة والدولية من 
أجــل جــذب االســتثمارات األجنبيــة، ودعم اإلصالحــات الداخلية.

العديـــد  التيجـــراي  أقليـــة  متتلـــك 
سياســـات  لعرقلـــة  اخليـــارات  مـــن 
يف  تغلغلهـــا  إىل  فباإلضافـــة  آبـــي، 
مفاصـــل الـــدول، فإنهـــا قـــد تلجـــأ 
ـــات  ـــة األقلي ـــع بقي ـــف م ـــًا إىل التحال أيض
اســـتئثار  مـــن  اخلائفـــة  اإلثيوبيـــة 
األورومـــو باحلكـــم، كمـــا أنـــه بإمكانهـــم 
ــا  املطالبـــة بحـــق تقريـــر املصـــري، مـ

اإلثيوبيـــة. األراضـــي  يهـــدد وحـــدة 
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تبني آبي أحمد سياسات توافقية داخليًا وخارجيًا

ثانيًا: حتديات اآبي الداخلية
ــد، إذ يواجــه  ــي أحم ــام آب ــالً أم ــزال طوي ــق ال ي ال شــك أن الطري
بمجموعــة مــن التحديــات الداخليــة والخارجيــة، خاصــة مــع إقدامــه 
ــرة نســبياً، األمــر  ــرة قصي ــة فــي فت ــى تبنــي سياســات راديكالي عل
الــذي يثيــر التســاؤل حــول أبــرز التحديــات التــي تواجهــه، وفرصــه 

فــي التغلــب عليهــا، والتــي يمكــن إجمالهــا فــي النقــاط التاليــة: 

ــدة  ــي الجدي ــة لسياســاته: القــت سياســات آب 1- المقاومــة الداخلي
دعمــاً شــعبياً كبيــراً، غيــر أنهــا فــي الوقــت ذاتــه خلقــت لــه أعــداء 
أقويــاء، خاصــة مــن قوميــة التيجــراي، ذات النفــوذ الواســع، وهــو 
مــا وضــح فــي التفجيــر الــذي شــهدته أديــس أبابا فــي يونيــو 2018 
خــالل كلمــة لرئيــس الــوزراء أمــام حشــد مــن الجماهيــر. وكشــف 
الهجــوم عــن وجــود جهــات فــي الداخــل اإلثيوبــي تقــاوم سياســات 

آبــي. 

وقــد تكــون قوميــة التيجــراي هــي مــن تقف خلــف هــذا الهجوم، 
خاصــة أنهــا أدركــت أن آبــي يريــد تجريدهــا تدريجيــاً مــن مصــادر 
قوتهــا، التــي راكمتهــا علــى مــدار العقديــن الماضييــن، خاصــة بعــد 
أن أقــال عــدداً مــن ضبــاط الجيــش، المنتميــن إلــى هــذه القوميــة، 
ومــن غيــر المســتبعد أن يتكــرر هذا الهجــوم إذا وجدت أن سياســاته 

ســتحد مــن نفوذهــا فــي النهايــة. 

وال تــزال أقليــة التيجــراي تمتلــك العديــد مــن الخيــارات لعرقلــة 
سياســات آبــي، فباإلضافــة إلــى تغلغلهــا فــي مفاصــل الدولــة، فإنهــا 
قــد تلجــأ أيضــاً إلــى التحالــف مــع بقيــة األقليــات اإلثيوبيــة الخائفــة 
مــن اســتئثار األورومــو بالحكــم، وهــي القوميــة التــي ينتمــي إليهــا 
ــادة  ــن الم ــرة 4 م ــل الفق ــة بتفعي ــم المطالب ــه بإمكانه ــا أن ــي، كم آب
التاســعة فــي دســتور البــالد، والتــي تنــص علــى حــق تقريــر 
المصيــر ألي إقليــم يطلبــه، مــا يهــدد وحــدة األراضي اإلثيوبيــة)10(.

2- تجــدد الصراعــات الداخليــة: يعتبــر ملــف إقليــم أوجاديــن مــن 
ــى الرغــم مــن إرســال جبهــة  ــا، وعل ــي إثيوبي ــة ف ــات المزمن الملف
تحريــر أوجاديــن المســلحة إشــارات إيجابيــة، وتعبيرهــا عــن 
ارتياحهــا، لسياســة العفــو الشــامل عــن ســجناء الــرأي السياســيين 
والصحفييــن والمعارضيــن التــي أطلقهــا آبــي وشــملت أعضــاء مــن 
الجبهــة، فإنــه لــم يتــم عــالج جــذور الصــراع بعــد، وهــو مــا يجعلــه 
عرضــة لالنفجــار فــي أي وقــت حتــى يتــم التوصــل لتســوية نهائيــة 

لــه.  

ثالثًا: فر�ص النجاح
علــى الرغــم مــن الصعــاب التــي تعترض مشــروع آبــي اإلصالحي 

فــي إثيوبيــا، فــإن فــرص نجاحــه تظــل قائمــة، خاصــة أن سياســاته 
القــت قبــوالً داخليــاً مــع انتهاجــه سياســات مختلفة عن ســابقيه، غير 
أن مواصلــة النجــاح فــي هــذا الملــف تتطلــب اتخــاذ مجموعــة مــن 
التدابيــر، الحتــواء خصــوم الداخــل، وفتــح صفحــة جديــدة مــع دول 
الجــوار. وفــي هــذا الصــدد تجــدر اإلشــارة إلــى بعــض الخطــوات 

التــي يمكــن أن تســاعد فــي تحقيــق األهــداف المعلنــة:

1- احتــواء قوميــة التيجــراي: ينبغــي علــى رئيــس الــوزراء 
ــة التيجــراي ذات  ــة داخــل أقلي ــارات المعتدل ــواء التي ــي احت اإلثيوب
النفــوذ الواســع، وذلــك بفتــح حــوار حــول سياســاته الجديــدة، للتأكيــد 
علــى أنهــا ال تســتهدفهم، غيــر أن هــذا الحــوار ال ينبغــي أن يــؤدي 

إلــى التراجــع عــن سياســاته الجديــدة. 

ــة  ــعى الحكوم ــب أن تس ــن: يج ــع مشــكلة أوجادي ــاوب م 2- التج
اإلثيوبيــة للوصــول إلــى اتفــاق رســمي بيــن أديــس أبابــا وممثلــي 
ــوي  ــذي يحت ــن، ال ــم أوجادي ــي إقلي ــة، خاصــة ف ــات المختلف القومي
علــى ثــروات نفطيــة، وذلــك بمــا يضمــن حمايــة حقوقهــم الثقافيــة 

ــة الموحــدة.  ــة الفيدرالي ــي إطــار الدول ــة، ف والقومي

3- القضــاء علــى الفســاد الداخلــي: يســمح القضــاء علــى الفســاد 
باســتفادة قطاعــات شــعبية واســعة مــن عوائــد التنميــة، بمــا يحقــق 

العدالــة فــي توزيــع الدخــل. 

ــي أحمــد  ــة المصالحــة مــع الجــوار: توجــت جهــود آب 4- مواصل
لتحقيــق المصالحــة مــع إريتريــا بتوقيــع اتفــاق تاريخــي بيــن 
البلديــن، فــي مدينــة جــدة بالمملكــة العربيــة الســعودية، وبحضــور 
ــع أن تنعكــس هــذه  ــام لألمــم المتحــدة)11(، ومــن المتوق ــن الع األمي
المصالحــة، إيجابــاً علــى دولــة إثيوبيــا الحبيســة، التــي تحتــاج إلــى 

ــز نموهــا االقتصــادي.  ــة مــن أجــل تعزي ــذ بحري مناف

ومــن جهــة ثانيــة، فــإن هنــاك حاجــة إثيوبيــة إلجــراء مصالحــة 
حقيقيــة مــع الصومــال، لتجــاوز اآلثــار النفســية التــي تركتهــا 
حــروب القــرن الماضــي فــي العقليــة الجمعيــة للشــعبين، والتــي ال 
تقــل خطــورة عــن الدمــار الــذي لحــق بهمــا، فضــالً عمــا أعقــب 
ــة بالصومــال. ــا فــي الحــرب األهلي ذلــك مــن تدخــالت أديــس أباب

وفــي الختــام، فــإن السياســات اإلصالحيــة التــي ينتهجهــا آبــي 
أحمــد تتطلــب منــه أن يكــون أكثــر حــذراً، ويعمــل علــى امتصــاص 
المعارضــة الداخليــة لسياســاته، ومواصلــة خطواتــه التوافقيــة تجــاه 
دول الجــوار، خاصــة أن نجــاح هــذه السياســات سيســاهم فــي 
ــة بدمــاء ونفــس جديديــن، األمــر الــذي  ــة النهضــة اإلثيوبي مواصل
ــار، وحفــره فــي  ــادة الكب ــة اســمه فــي ســجل الق ــى كتاب ســيؤدي إل

ــة. ــا والمنطق ذاكــرة عشــرات المالييــن بإثيوبي
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