
 



 مقدمة  

، في منحى جديد اتخذه الصراع  2020في الرابع من نوفمبر    أعلنت الدولة اإلثيوبية الحرب على إقليم التيجراي
منذ وصول آبي أحمد إلى السلطة، بين الحكومة المركزية وبين جبهة تجرير التجراي، التي كانت تحكم منذ عام  

 ، من خالل نفوذه في الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب االثيوبية. 1991

ت التغير التي حدثت في طبيعة النخبة الحاكمة في إثيوبيا منذ أبريل يأتي هذا الصراع في سياق حالة من حاال
، مع وصول آبي أجمد الذي ينتمي إلى األورومو القومية األكبر في إثيوبيا، إلى السلطة، بعد عقود ليست 2018

التهميش والتضييق الذي تم ممارسته عليهم من قبل التيجراي ذات الثقل السكاني األقل ف ي الجبهة بالقليلة من 
التي كانت تحكم قبل آبي أحمد، ومن قبلها األمهرا القومية الثانية بعد األورومو من حيث الثقل السكاني والنفوذ  

 في الجبهة سالفة الذكر بعد التيجراي. 

جذور تاريخية ال يمكن تجاوزها من أجل فهم محركات   وإقليم التيجراي ومن ثم فإن للصراع بين الدولة اإلثيوبية  
، وكانت هذه الفترة 1974الصراع، تبدء هذه الجذور منذ الحقبة الملكية، والتي انتهت مع الملك هيال سيالسي  

أستمر حتى عام   والذي  الشيوعي،  النظام  ثم جاء  األمهرا،  نحو  اإلنحياز  بحالة من  والذي سقط 1991تتميز   ،
جبهة تحرير تيجراي، وسيطرت الجبهة من خالل االئتالف الذي يسمى الجبهة الديمقراطية الثورية   بثورة قادتها

أبريل   في  آبي  السيطرة حتى وصول  في  التيجراي  واستمرت  إثيوبيا،  داخل 2018لشعوب  االنقسام  حالة  لكن   ،
 1األورومو لم تمكنهم من السيطرة الفعلية حتى اآلن. 

هذه الحرب التي شنتها الدولة اإلثيوبية، جاءت بعد وقت قليل من حصول   يد على أنويجب في هذا المقام التأك
، وذلك بعد ما أحدثه من انفراجه في العالقات مع دولة إريتريا منذ 2019لعام    آبي أحمد على جائزة نوبل للسالم

البشرية واالقتصادية، وصوله إلى السلطة بعد حرب دامت ألكثر من عقدين، خلفت ورائها عدد كبير من الخسائر  
وهو ما تم النظر إليه في ذلك الوقت على انه تحول يمكن ان ينعكس باإليجاب على االستقرار في منطقة القرن  

 االفريقي. 

بينها،  من  االمور  توضيح عدد من  في سياق محاوالت  الشفافية،  أجل  تقرير مؤسسة شركاء من  يأتي  ثم  ومن 
االثيوبي  الدولة  بين  الصراع  التقرير محركات  يحاول  كما  ذلك،  إلى  دفعت  التي  واألسباب  التيجراي،  إقليم  وبين  ة 

التيجراي  مواطني  ضد  االثيوبية  الدولة  بها  قامت  التي  المشروعة  غير  والممارسات  االنتهاكات  على  التركيز 
في السياسي  االستقرار  حالة  على  الطرفين  بين  األزمة  وتداعيات  مسارات  التقرير  يبين  ثم  الدولة   المدنيين، 

 االثيوبية.
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  https://cutt.us/cuCpZالرابط التالي: 
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 اواًل: محطات لفهم األزمة بين إثيوبيا وإقليم التيجراي:

 استخدام مكافحة الفساد لتقويض نفوذ اإلقليم على المستوى الفيدرالي:

حيث تعهد آبي أحمد منذ وصوله إلى السلطة بمكافحة الفساد المنتشر في مفاصل الدولة االثيوبية، واتخاذ ما يلزم 
 . 2018إجراءات ألجل تحقيق ذلك، وهو ما أكد عليه في حديثه للبرلمان االثيوبي عقب نيله الثقة في أبريل من 

لكن مع مرور الوقت استخدم آبي مكافحة الفساد كآلية لتضييق الخناق على قادة التيجراي، حيث اعتقلت الشرطة 
طًا من الجيش بدعوى اتصالهم بالتيجراي، ضاب   76،  2020خالل النزاع األخير الذي بدء مع مطلع شهر نوفمبر  

ووجهت لهم تهم الفساد والخيانة، وهو االمر الذي أكدت جبهة التيجراي أنه يأتي في سياق محاولة القضاء على 
 2االقليم. 

الفساد،   بمكافحة  آبي  مزاعم  حقيقة  يبين  ومكافحته  للفساد  الدولية  المؤشرات  في  إثيوبيا  موقع  لمؤشر لكن  فوفقًا 
، جاءت بيانات إثيوبيا 20204،  32019لعامي    Transparency Internationalات الفساد الصادر عن  مدرك

 على النحو التالي: 

 2020 2019 السنة 

 38 37 الدرجة

 94 96 الترتيب على المستوى العالمي

 

تحقق سوى تقدم غير ملحوظ لم   2018تبين هذه البيانات أن الدولة االثيوبية منذ تولي آبي أحمد الحكم في أبريل 
 . في مجال مكافحة الفساد المنتشر في قطاعات الدولة المختلفة

البيانات الخاصة بإثيوبيا، في تقرير مؤسسة   ، 2020لعام    MO IBRAHIM FOUNDATIONكما ياُلحظ من 

ستوى القطاعين  أن الفساد ينتشر في قطاعات الدولة االثيوبية المختلفة سواء على المستوى الفيدرالي أو على م

 5، وأن محركات مكافحة الفساد ما تزال دون المستوى المطلوب. العام والخاص 

 

 

 
 ، متاح على الرابط التالي:2020نوفمبر  18، عربي Sputnik،والخيانة بالتآمر متهمون الجيش  في بارزا ضابطا 76... إثيوبيا 2

https://cutt.us/VHFEy    
3 Transparency International, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2019, Available at: 
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl  
4Transparency International, CORRUPTION PERCEPTIONS INDEX 2020, Available at: 
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl    
52020  Ibrahim Index of African Governance, Mo Ibrahim Foundation, Available at:  
https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-11/2020-index-report-executive-summary.pdf  

https://cutt.us/VHFEy
https://www.transparency.org/en/cpi/2019/index/nzl
https://www.transparency.org/en/cpi/2020/index/nzl
https://mo.ibrahim.foundation/sites/default/files/2020-11/2020-index-report-executive-summary.pdf


 الترتيب بين دول القارة الدرجة  
 11 53.1 مكافحة الفساد 

 15 47.6 آليات مكافحة الفساد 
 9 67.8 غياب الفساد في مؤسسات الدولة 

 15 54.9 غياب الفساد في القطاع العام 

 11 50 إجراءات المشتريات العامة

 18 44.9 غياب الفساد في القطاع الخاص 

 

 تفكيك الجبهة الديمقراطية الشعبية الثورية لشعوب إثيوبيا:

أبريل   إثيوبيا  في  الوزراء  رئاسة  أحمد  آبي  تولي  السياسي 2018فمنذ  المشهد  في  تغييرات  إحداث  إلى  عمد   ،
بإنشاء ائتالف جديد باسم حزب الرخاء،  2019القوى الرئيسية فيه، فقام في نوفمبر  اإلثيوبي، وآليات التفاعل بين  

يضم هذا االئتالف ثالث أحزاب كانت سابقًا أعضاء في الجبهة الديمقراطية الثورية لشعوب إثيوبيا، التي حكمن  
قراطية الشعبية لجنوب ، وهم حزب األورومو الديمقراطي، والحزب الديمقراطي األمهري، والحركة الديم1991منذ  

 6إثيوبيا، بينما رفضت جبهة تحرير التيجراي التي كانت األهم في االئتالف السابق، االنضمام إلى الحزب الجديد.

 أزمة االنتخابات البرلمانية في ظل جائحة كورونا:

مان استمرارها  فقد عمدت عدد من النخب الحاكمة في دول افريقية مختلفة إلى استخدام جائحة كورونا ألجل ض
األمن   على  ذلك  لتداعيات  اكتراث  أي  دون  االنتخابات  وإجراء  االحترازية  االجرءات  بتجاهل  إما  السلطة،  في 
الصحي للبالد، كما هو الحال في تنزانيا وبروندي، أو باالعتماد على الجائحة وانتشار االصابات في تأجيل عقد 

على تجاوز االنتخابات وضمان االستمرار والبقاء في السلطة، وهنا االنتخابات في ظل حاله عدم اليقين من القدرة 
 7يبز النموذج االثيوبي بشكل واضح.

لكن لجنة االنتخابات قامت   2020أغسطس    29حيث كان من المقرر إجراء االنتخابات البرلمانية في إثيوبيا في  
لبالد في ظل انتشار فيروس كورونا، وهو  بتأجيلها ألجل غير مسمى، وذلك بسبب االزمة الصحية التي تمر بها ا

االمر الذي لم تقبله قوى المعارضة وخاصة القوى الموجودة في إقليم تيجراي، الذي نظم بدروه االنتخابات المحلية 

 
  https://cutt.us/sr8sx، متاح على الرابط التالي: 2020نوفمبر  21كريم أسعد، دليل مختصر لفهم الصراع في إثيوبيا، إضاءات،  6
، متاح على الرابط  2020يوليو  3محمد الدابولي، تجاهل كورونا حيلة افريقية لتمرير االنتخابات، مركز فاوس  لالستشارات والدراسات االستراتيجية،  7

   https://cutt.us/6e3WZالتالي: 

https://cutt.us/sr8sx
https://cutt.us/6e3WZ


، ضاربًا بقرار الحكومة الفيدرالية عرض الحائط، وهو األمر الذي اعتبره آبي 2020سبتمبر    9في االقليم، في  
 8عي. أحمد بغير الشر 

الفراغ  بحالة  تتعلق  تداعيات  من  تخلقه  وما  االنتخابات،  تأجيل  عملية  إلى  الدافعة  األسباب  في  النظر  لكن 
، وذلك 2020الدستوري، تبين أن آبي أحمد تجاهل الدستور الذي يقضي بإجراء االنتخابات في مايو من عام  

ليس سهاًل، جراء   أمرًا  بات  االنتخابات  في  فوزه  إمكانية  أن  األورومو  إلدراكه  داخل  االنقسام حوله، حتى  حاله 
 الذين ينتمي إليهم. 

ومن ثم فإن األزمة المتعلقة بتأجيل االنتخابات أفرزت ما يمكن تسميته الفساد الدستوري، حيث تعمد آبي أحمد 
أجل  من  االنتخابية  العملية  تأجيل  تقتضي  ضرورة  لوجود  الترويج  خالل  من  الدستورية،  بالنصوص  التالعب 

الفوز والبقاء في السلطة، وهو األمر الذي ترتب عليه بشكل أو بآخر تفجر الخالف بين الحكومة اإلثيوبية ضمان  
 المركزية وبين التيجراي.

برفض مقترح من قبل عدد من قوى المعارضة، بتشكيل   2020ويؤكد ذلك قيام آبي أحمد في الثامن من يونيو  
أكتوبر لحين إتمام عملية االنتخابات، وكان السبب وراء هذه الرفض، أن  حكومة مؤقتة لتسيير األعمال، بداية من  

إجراء  تعذر  حال  يحدث  أن  يجب  ما  واضح  بشكل  يحدد  لم  اإلثيوبي  الدستور  لكن  دستوري،  غير  أمر  ذلك 
 9االنتخابات في موعدها، ما يقتضي أن يكون المسار في هذا الحال توافقي بين كافة االطراف. 

 ت إثيوبيا في إقليم التيجرايثانيًا: انتهاكا

ال نركز في توضيحنا لالنتهاكات فقط على ما قامت به القوات االثيوبية، وإنما يمتد األمر ليشمل ما قامت به  
في النزاع في تجراي لدعم القوات االثيوبية، في ظل العداء   هاعلى انخراط  تأكيد ال  التي تم  القوات اإلريترية أيضًا، 

الق في التاريخي  تيسفا  المتحدة صوفيا  األمم  لدى  اإلريترية  السفيرة  أكدت  حيث  التيجراي،  وإقليم  إريتريا  بين  ائم 
رية السابع عشر من أبريل الجاري، أن الجنود سوف يتم سحبهم من التيجراي، حيث كانوا يدعمون العملية العسك

التي قام بها الجيش اإلثيوبي، ويعد هذا االعتراف من قبل إريتريا هو االول من نوعه، في الوقت الذي تتصاعد 
 10فيه الدعوى المطالبة بانسحابها من اإلقليم. 

 

 
، متاح على الرابط  2020سبتمبر  10، 15262حدي للحكومة االتحادية، الشرق االوسط، العدد الشرق األوسط، تيجراي اإلثيوبية تجري انتخابات في ت  8

  https://cutt.us/9lOztالتالي: 
يونيو   13، وحدة الدراسات االفريقية، أحمد أمل، األزمة الدستورية في إثيوبيا: شراء الوقت بثمن باهظ، المركز المصري للفكر والدراسات االستراتيجية 9

  https://cutt.us/1ipjo، متاح على الرابط التالي: 2020
10 BBC  ،التالي:، متاح على الرابط 2021أبريل  17، اإلثيوبي اإلقليم في القتال في  قواتها  بمشاركة تعترف إريتريا: تيغراي في الصراع عربي 

https://cutt.us/X8UmM    
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 جرائم القتل الجماعي: -1

لله األولى  المراحل  خالل  بالسكان  مكتظة  مناطق  بقصف  اإلثيوبية  القوات  قيام  تقارير  أكدت  على فقد  جوم 
قتيل على االقل، فضاًل عن تشريد العديد من االسر، فقد ارتفع عدد   83التيجراي، األمر الذي أسفر عن وقع  

 11الف الجى.   71الالجئين في السودان من إقليم التيجراي إلى حوالي  

الهجوم ضد   المنخرطة في  االريترية  القوات  قامت  أكسوم  مئا الوفي  بقتل  يومي   ت األشخاص في مدى بتيجراي 
، حيث رصدت شهود أن الكثير من الجثث بقيت في الشوارع غير مدفونة لعدة أيام، إلى 2020نوفمبر    28-29

منها، الكثير  الضباع  أن  تقديرات   درجة  وفق  اكسوم  في  القتلى  عدد  بلغ  وقد  ومسنين،  ونساء  أطفال  بينهم  من 
 12مدني.  800البعض حوالي 

االثيوبية القوات  قامت  التي  الجرائم  على  التأكيد  تم  عدة،  مؤسسات  أجرتها  تحقيقات  والقوات   وفي  االتحادية، 
لها، الداعمة  تج  االريترية  درجة  إلى  ترتقي  التيجراي  في  ضد بارتكابها  حرب  جرائم  اعتبارها  الطبيعي  من  عل 
، فقد أكد شهود عيان قيام أن القوات لم تكتفي بعمليات القتل وحسب ولكنها اطلقت النار المدنيين في التجراي

 13كذلك على كل من حاول القيام بنقل الجثث من اجل دفنها.

الجاري،  كما   أبريل  من  الثاني  في  تقارير  اإلثيوبيبينت  الجيش  قيام  بتنفيذ   عن  إريتريا  من  له  التابعة  والقوات 
التيجراي، أسفرت عن وقوع ما يقارب   إقليم  بلدة مهبيري دييغو في  قتيل، كما   15عمليات عسكرية بالقرب من 

النار على عزل ال   القوات اإلثيوبية كانوا يطلقون  التقارير أن رجال مسلحين من  بينتها  التي  الفيديوهات  كشفت 
 14عن إلقاء بعضم من أعلى قمم جبلية. يحملون سالح، فضاَل  

 

 

 

 
، متاح على الرابط  2021فبراير  17، عربي بوست، الحرب؟  من يوم 100 بعد تيغراي بإقليم  حل ماذا.. جماعي واغتصاب عشوائي قتل  محمد جامع، 11

  https://cutt.us/MbhC9التالي: 
، متاح على الرابط التالي:  2021فبراير  27عربي،  BBC،المقدسة  أكسوم  مدينة في الضحايا جثث نهشت الضباع: تيغراي في الصراع 12

https://cutt.us/2lAtG  
 ، متاح على الرابط التالي:2021فبراير  26بالعربية،   CNN، اإلثيوبية  تيغراي  منطقة في مذبحة نفذت اإلريترية  القوات :  الدولية العفو منظمة 13

https://cutt.us/4XT4c   
14 BBC  ،متاح على الرابط التالي:  2021أبريل  2، تيغراي  في مجزرة  اإلثيوبية القوات ارتكاب  على أدلة: تيغراي في الصراع عربي ،

https://cutt.us/of6pl  
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 :تحت التهديد في ظل النزاع حقوق األطفال  -2

الداع االريترية  القوات  قيام  تقارير  أوضحت  في هجومها إذ  االطفال  مئات  بقتل  االثيوبية،  الفيدرالية  للحكومة  مة 
 15التفاقية األمم المتحدة لحقوق الطفل. ، في انتهاك واضح 2020نوفمبر    20على إقليم التيجراي اإلثيوبي في 

أن حوالي   اخرى  تقارير  اكدت  الحكومة   2.3كما  بين  المسلح  النزاع  بدء  منذ  الخطر  تحت  إثيوبي  مليون طفل 
حوالي   سعى  النزاع  بدء  فمنذ  التيجراي،  وإقليم  اثيوبيا  في  ظل   12الفيدرالية  في  السودان  إلى  للجوء  طفل  الف 

واقاربهم، خاصة في ظل القيود التي فرضته الحكومة االثيوبية على حرية الحركة واالتصاالت، تعرضهم للتهديد  
وما يزيد من تعقيد األمر أن األطفال بالفعل يواجهون تحديات منذ قبل بدء النزاع فقد ُقدر عدد األطفال االثيوبيين  

 الف على االقل. 54الذي يعيشون في مخيمات الجئين حوالي 

أن   عامي  كما  خالل  الحاد  التغذية  سوء  من  يعانون  األطفال  الجراد    2020و    2019هؤالء  انتشار  جراء 
 16الصحراوي ثم انتشار فيروس كورونا وتأثيرهما على القدرات االنتاجية ومن ثم مستويات الدخل. 

 انتهاكات جنسية بحق النساء: -3

راي على ممارسة الجنس مقابل الحصول على مواد حيث أجبرت القوات اإلثيوبية الكثير من النساء في إقليم التيج
يعتبر  إذ  الحمل،  الطلب على وسائل منع  هائلة في  لزيادة  الطبية  المركز  أسفر عن رصد  الذي  األمر  غذائية، 

 الزيادة على مثل هذه األدوات أحد المؤشرات على العنف الجنسي في مناطق النزاع المسلح.

بية، لفتيات دون سن الثامنة عشر، خالل غتصاب من قبل القوات االثيو فقد بلغ عدد الحاالت التي تعرضت لال
 حالة، في مراكز ومستشفيات ميكيلي عاصمة اإلقليم.  200ما يزيد على  2021شهر يناير 

عام من إقليم التيجراي عن حجم االعتداءات   18كما كشفت إحدى الضحايا وهي طالبة إثيوبية تبلغ من العمر  
النسا تقع على  اإلثيوبية  التي  القوات  قيام  الصراع، وعن  هذا  في ظل  التيجراي،   ء  قوات  أفراد  بحثها عن  أثناء 

بمحاوالت الغتصاب النساء، كما أوضحت أنها عندما قاومت محاولة االغتصاب التي تعرضت لها، بدء الجنود 
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ذ  أثناء  اليمنى  يدها  الطالبة  فقدت  وقد  معها،  الجنس  ممارسة  جدها ألجل  على  الضغط  هذه في  تزال  وما  لك، 
 17الضحية تتلقى العالج في أحد مستشفيات إقليم التيجراي.

السابعة  العمر  من  تبلغ  إثيوبية  بسيدة  لحقت  التي  المعاناة  حجم  تقارير  وضحت  كشفت  فقد  سبق،  عما  فضاًل 
مجند من أفراد الجيش اإلثيوبي في إقليم التيجراي، وذلك لمدة   23والعشرين، حيث تعرضت لالغتصاب من قبل  

الحاف  11استمرت   بإيقاف  قاموا  الجنود  أن  تقول،  حيث  متصل،  بشكل  من  يوم،  واوالدها  تنقلها  كانت  التي  لة 
عاصمة اإلقليم ميكيلي إلى مدينة أديجرات، ثم بعد ذلك تم دفعها تجاه أحد المعسكرات الموجودة في اإلقليم، ولما 

أجسام صلبة كالمسامير الحديدية عثر عليها بعض أفراد اإلقليم أكدوا وجود آثار للتعذيب على جسدها من بينها  
 18جسدها. التي تم إزالتها من

 اعتقال الصحفيين للتعتيم على األمر  -4

شبكة   أعلنت  أربعة   BBCحيث  ومعه  اإلثيوبي،  الجيش  قوات  قبل  من  التيجراي  إقليم  في  مراسلها  اعتقال  عن 
، وأكدت الشبكة مخاوفها تجاه ما حدث، 2021آخرون في عاصمة التيجراي ميكيلي، وذلك في األول من مارس  

كومة اإلثيوبية توضيح ألسباب عملية االعتقال هذه، حيث أكدت تقارير إمكانية أن كما أكدت ضرورة تقديم الح 
 يكون هذا المراسل قد تم أخذه إلى معسكرات تابعة للجيش اإلثيوبي الموجود في اإلقليم. 

تابعين   مترجمين  إلى  باإلضافة  يماين،  تاميرات  المحلي  الصحفي  اعتقال  كذلك،  الماضي  فبراير  كما شهد شهر 
اإلثيوبية  لفاي القوات  قامت  التي  الجرائم  إخفاء  محاوالت  في  وذلك  الفرنسية،  األنباء  وكالة  وكذلك  تايمز،  نانشال 

عن تصريحات لمسؤول في   فيه  باالشتراك مع القوات اإلريترية بارتكابها في اإلقليم، في الوقت الذي تم الكشف
 19إلجراءات ضد من يمثلون اإلعالم الدولي المضلل.تقول باتخاذ الدولة اإلثيوبية  الحزب الحاكم 
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 زمة على مستقبل الداخل االثيوبي تداعيات األ ثالثًا: 

التحول  عملية  جهود  تعثر  في  تتمثل  والتي  االثيوبية،  الدولة  تعيشها  التي  االستثنائية  الحالة  هذه  ظل  في 
السيما بعد األزمة الدستورية التي خلقها تأجيل ،  2018الديمقراطي منذ وصول آبي احمد إلى السلطة في أبريل  

االنتخابات بسبب انشار فيروس كورونا، فإن تداعيات ذلك على مستوى الدخل االثيوبي يمكن أن يأخذ مسارات 
 عدة:

 األول: المسار التوافقي التفاوضي للوصول إلى حل سياسي

الط أن محاوالت كال  الطرف  حيث  الشرعية عن  نزع  الوصول رفين  او  السلطة  في  االستمرار  أجل  اآلخر، من 
إليها، يمكن أن يتم تسويته على مائدة المفاوضات ألجل التوصل إلى تفاهمات مشتركة، دونما التمسك بالنصوص 
الدستورية الجامدة بشكل يعيق الوصول إلى توافق حقيقي في ظل متغيرات الواقع وما فرضته ظروف الجائحة، 

عمليات التفاوض هذه بشكل يؤدي إلى تحقق المرغوب من اندماج وطني طوعي وظيفي بين  كذلك يجب لكي تتم  
من   واالعالء  االثنية  المطالب  عن  منها  جماعة  كل  تتخلى  أن  االثيوبي،  للمجتمع  المكونة  االثنية  الجماعات 

انفصلت  التي  االجزاء  وتقسم  وانفصال  االنفصال  لمخاطر  التعرض  عدم  لضمان  الوطني،  كما   االعتبار  كذلك 
 20حدث في حالة جنوب السودان.

 الثاني: االنخراط في حرب اهلية 

منذ عام   السلطة  الذي ظل في  التيجراي  إقليم  قدرات  أن  أبريل   1991حيث  الحكم في  إلى  آبي   وحتى وصول 
  ، وتمكنه من مفاصل الدولة االثيوبية ال سيما الجيش إلى حد ما يمكن وصفه بالدولة العميقة، عزز من 2018

إلى  التيجراي قوة بشرية مسلجة تصل  تقديرات تتحدث عن امتالك  بالقوة، خاصة في ظل  وابنائه  شعور اإلقليم 
 . %6الف مقاتل، وهذا العدد ليس بالقليل مقارنة بنسبة التجيراي لكافة السكان االثيوبيين التي ال تتجاوز   250

أاشتراك بعض الجماعات االخرى التي تحمل أحقاد تاريخية كذلك مما يعزز امكانية تطور األمر إلى حرب أهلية  
 21ضد التيجري مثل األمهرا في الحرب بجانب القوات الفيدرالية ضد التيجراي.
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 الرابط التالي:  



 الثالث: انفصال التيجراي 

يرجحه  و  ال  الباحث  أن  رغم  قائمًا  المسار  هذا  بينهايظل  من  عدة  ألسباب  يجازف وذلك  أن  يمكن  ال  اإلقليم   ،
على  الدولي   اإلصرار  المجتمع  عن  عزلة  حالة  في  الدوام  في  تجعله  مستقبلية  حدودية  دول  ظل  في  االنفصال 

تقف  أن  يمكن  المحدودة  واالقتصادية  البشرية  االمكانيات  كذلك  اقتصادية،  منافع  ثم  ومن  البحر  إلى  والوصول 
ينما يمكنها تحقيق ذلك عن  حجز عثرة أمام قدرته المستقبلية على تحقيق الذات والوجود في المجتمع الدولي، ب

بينها   من  والتي  منه  القريبة  التجارب  من  للعديد  االقليم  إدراكات  أحمد،  آبي  نظام  مع  السياسية  الحلول  طريق 
جمهورية أرص الصومال التي لم تحصل حتى اآلن على اعتراف دولي، وجنوب السودان التي حصلت على هذه 

 دوام السعي نحو االستقرار وتحقيق االندماج الوطني. االعتراف، إال أن كالهما ما يزال يعيش في 

 توصيات 

 ومن مما سبق توصي مؤسسة شركاء من أجل الشفافية باآلتي: 

قيام   -1 التيجراي، من  إقليم  اإلنسان في  دورة في حماية حقوق  بممارسة  االفريقي  االتحاد  يقوم  أن  ضرورة 
لجنة   بتشكيل  اإلنسان  لحقوق  االفريقية  وتعقب  اللجنة  االنتهاكات  عن  الكشف  دورها  يكون  مستقلة 

 المتورطين في انتهاكات بحق مدنيين. 
يجب على أطراف النزاع إعالء مصلحة الدولة اإلثيوبية فوق أي اعتبار إثني أو طائفي أو قبلي، لتحقيق   -2

 . االندماج الوطني المطلوب، ذلك أن استمرار النزاع من شانه أن يهدد بقاء الدولة االثيوبية
أن   -3 التي من شأنها  االنتهاكات  اإلثيوبية ألجل وقف  الحكومة  الضغط على  الدولي  المجتمع  يجب على 

النزاهة    غضب   تثير معايير  وفق  انتخابات  إلجراء  الالزمة  الضمانات  تقديم  عن  فضاًل  التيجراي، 
ما يمكن أن تسمح  حسب، وإنف تداعياته على الداخل اإلثيوبي فوالشفافية، ذلك أن استمرار النزاع ال يتوق

في   المجاهدين  شباب  جماعة  مثل  الجوار  دول  في  اإلرهابية  الجماعات  بعض  بنشاط  الفوضى  حالة 
 الصومال.

التيجراي إذ أن في  -4 من الضروري أن تمتنع دول الجوار اإلثيوبي عن االنخراط في أي اعتداءات على 
الداخلية اإلثيوبية وانتهاك لسيادتها بشكل الشئون  تدخل في  التدخل   ذلك  إذا كان هذا  بآخر، السيما  أو 

 قائم على ممارسة انتهاكات بحق جماعات عرقية معينة. 



بالضغط   -5 التيجراي،  إقليم  إثيوبية في  انتهاكات  يحدث من  ما  قرارًا حيال  األمن  يتخذ مجلس  أن  ضرورة 
فساد لقمع رموزه، إذ  على الحكومة الفيدرالية اإلثيوبية إليقاف تعرضها لإلقليم، واستغالل قضايا مكافحة ال

 أن ما يحدث يعبر عن اضطهاد ألقلية عرقية في إثيوبيا، ولحقوقها المشروعة في العيش معًا. 

 


