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مقدمة
يُن َ
ظر للفيدرالية على أنها نظام جذاب وفعال معياريا إلدارة القضايا االجتماعية واالقتصادية والثقافية والسياسية المعقدة على
المستويات الوطنية واإلقليمية ،وذلك بتقديمها مقاربة جديدة للمؤسسات الحكومية المترابطة وذات السيادة .ألهم نجاح هذه
المقاربة في الواليات المتحدة األميركية ا
دوال عدَّة ،بما في ذلك المنظمات اإلقليمية مثل االتحاد األوروبي ،التباع مسار
مماثل لدمج المبادئ والممارسات الفيدرالية .وعلى الرغم من ذلك ،يُال َحظ أن معظم دول إفريقيا أقل اهتما اما ،أو لديها نفور
عام من الفيدرالية ،حتى قيل :إن كلمة "الفيدرالية" تعني "اللعنة" في القاموس اإلفريقي السياسي .فمن أصل  54دولة
إفريقية ،سبع منها فقط نظامها فيدرالي ،وهذا الرقم تتجلى فيه نظرة القارة السمراء إلى الفيدرالية(.)1
يرجع هذا االنطباع للمرحلة ما بعد االستعمارية؛ حيث كافحت الدول اإلفريقية المستقلة من أجل تأسيس دول قومية قابلة
لالستمرار ،واستلزمت الحداثة في نظر القادة والنخب اإلفريقية في حقبة ما بعد االستعمار ،تحويل األعراق المتباينة
ور ِّوج ارتباط اإلثنية بالتخلف ،اقتدا اء بالنموذج الفرنسي لبناء
والمختلفة إلى دول قومية موحدة ذات لغة ومواطنة مشتركةُ ،
الدولة ،فكانت الفكرة إخراج اإلثنية من الخطاب السياسي العام(.)2
في هذا السياق ،تُعتبر إثيوبيا من الدول التي طبَّقت هذه الفكرة حرفيًّا؛ حيث إن إثيوبيا لم تحرم عرقياتها المتعددة من حقها
الثقافي واالجتماعي والسياسي فحسب ،بل أيضاا جعلت التماهي مع األمهرية (سواء أكان ذلك في اللغة أو في الثقافة أو في
السياسة) السبيل الوحيدة لتقلُّد المناصب العامة .ولكن في أعقاب اإلطاحة العنيفة بحكومة منغيستو هيالماريام ،في عام
 ، 1991حدث تحول في الهيكلية السياسية اإلثيوبية ،واشتمل هذا التحول على مقاربة جديدة باستخدام اإلثنية مبدأ تنظيميًّا
أساسيًّا للدولة في هيكلياتها السياسية والفيدرالية ،وهو أمر غير مسبوق في إفريقيا ،بل يُعتبر راديكاليًّا من حيث تثبيت مبدأ
تقرير المصير للوحدات اإلقليمية الفيدرالية في الدستور الجديد(.)3
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انطالقاا من هذه النقطة ،تطرح الورقة السؤال اآلتي :ما العوامل التي أدت إلى ظهور الفيدرالية في إثيوبيا؟ لإلجابة هذا
السؤال تعتمد المقالة على األوراق األكاديمية وأطروحات الماجستير والدكتوراه المنشورة حول هذا الموضوع ،وكذلك
أيضاا على المواقع اإلخبارية التي تهتم بالشأن اإلثيوبي .وتنقسم الورقة إلى ثالثة أجزاء :الجزء األول يراجع النظريات التي
تحاول تفسير أصول الفيدرالية ،ويليها قسم يبحث في الهيمنة المركزية التي حاولت األمهرية على أساسها تهميش القوميات
األخرى في إثيوبيا ،ثم تنظر الورقة في األيديولوجية الستالينية اللينينية وتأثيرها على الحركات التمردية ،وتختتم ببحث
دوافع حركة التيغراي المسؤولة عن دفع النظام الفيدرالي في إثيوبيا إلى األمام ،وما يعني ذلك من محاولة فهم الحرب
الراهنة بين هذه الحركة وبين الحكومة في المركزية في أديس أبابا.

مراجعة األدبيات :المركز والمحيط والصراع المستمر
تختلف األدبيات التي تناقش أصول الفيدرالية ليس فقط في األسئلة التي تطرحها ،والمنهجية المتبعة إلجابتها ،ولكن أيضاا
في بحث االهتمامات واألهداف .ا
مثال ،كانت الصحف الفيدرالية األميركية أكثر اهتما اما بالضرورة العسكرية وضمان األمن
والحرية الفردية ،والشكل الديمقراطي للحكومة( .)4بينما نظرية وليام فيكر تدور حول السيطرة والتوسع كدافع أصلي
يفضل السيطرة المباشرة على األقاليم المحيطة ،وبالتالي عندما يكون المركز
للنظام الفيدرالي؛ حيث يرى أن المركز دائ اما ِّ
قويًّا عسكريًّا ينتج عن ذلك نظام مركزي ،وكذلك العكس ،يضطر المركز الضعيف عسكريًّا إلى تقديم تنازالت لألقاليم،
يركز على
وبالتالي يظهر تدريجيًّا النظام الفيدرالي .في سياق آخر ،نموذج البنية التحتية الفيدرالية لدانيال زابالت ،والذي ال ِّ
القوة العسكرية كأصل لظهور الفيدرالية ،ولكن يهتم بطبيعة العالقة بين الدولة والمجتمع داخل الدولة المرجح أن تصبح
فيدرالية ،ويهتم أيضاا بالعالقة العمودية داخل الوحدات الفرعية كأساس وراء الفيدرالية .رغم أن هذه النظرية تتفق مع
النظريات األخرى بالدوافع وراء رغبة الدول في النظام الفيدرالي ،ولكن تتميز عنها بافتراضها أن الدول يمكن أن تتش َّكل
عبر مزيج من اإلكراه والتعويض والتنازالت ،وأيضاا بدرجة أهمية البنى التحتية للوحدات عند تشكيل نظام الفيدرالي(.)5
أما النظرية الثالثة ألصول الفيدرالية ،وهي تنطلق من الهوية والجغرافيا؛ حيث يري كل من مالكوم فيلي وإدوار روبن أن
ظهور الفيدرالية جاء نتيجة لتسوية المآسي والمصائب ،والفيدرالية في نظرتهم هي حل للنزاعات بين المواطنين وتأتى من
إحساسهم الجغرافي القائم على الهوية السياسة(.)6

المركزية والتنوع العرقي
منذ بداية القرن الماضي ،كان هناك ثالث محاوالت لما يمكن تسميته" :أمهرة" العرقيات اإلثيوبية؛ أي إعطاء المجتمع
بمختلف عرقياته صبغة عرقية واحدة هي األمهرا وهيمنتها على الجميع .بدأت المحاولة األولى مع صعود اإلمبراطور
منيليك (توفي  )1913إلى الحكم()7؛ حيث اجتاحت قواته العسكرية جنوب إثيوبيا الحالي ،وبحلول عام  ،1900نجح
اإلمبراطور في السيطرة وض َّم أراضي شاسعة لسلطته( .)8ثم جاء اإلمبراطور هيالسيالسي (توفي  ،)1975الذي رغم
الجهد الذي بذله في تطوير إثيوبيا( ،)9لم يقدم شيئاا للشعوب التي أُجبرت على أن تكون جز اءا من نظام األمهرا اإلثيوبي،
ففي فترة حكمه بقي البلد يعاني من عدم المساواة العرقية والثقافية واالستغالل االقتصادي.
مر نمط السيطرة في جنوب إثيوبيا الحالي بطريقتين :ا
أوال :أولئك الحكام الجنوبيون الذين استسلموا سلميًّا لإلمبراطور
َّ
سمح لهم بحكم أراضيهم مقابل دفع مبلغ إتاوات ثابتة .أما بقية
منيليك مثل حكام جيما وليجا وبيال شاغول وأشوسا ،و ُ
األراضي فقد سقطت في يد قادة جيش منيليك ونبالئه .باإلضافة إلى ذلك ،تم إدخال نظام جديد لحيازة األراضي كان بمنزلة
أداة رئيسية الستخراج الموارد في الجنوب .وبنا اء عليه ،منحت ا لحكومة اإلمبراطورية األراضي لجنودها ،وكهنة الكنيسة
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األرثوذكسية اإلثيوبية ،وبالتالي فقد الكثير من السكان أراضيهم .باإلضافة إلى االستغالل االقتصادي ،كانت هناك أيضاا
سيطرة لغوية وثقافية طاغية؛ حيث حظرت الحكومة اإلمبراطورية النشر بجميع اللغات غير األمهرية .وبحلول عام ،1941
ا
فضال عن وظيفتها التقليدية كلغة للحكومة .وكذلك،
كانت اللغة األمهرية اللغة الرسمية الوحيدة للتعليم في المدارس االبتدائية،
أعلنت الكنيسةُ اإلثيوبيةُ المسيحيةَ األرثوذكسيةَ ديناا رسميًّا للدولة ،في حين كان للدين اإلسالمي أتباع كثر في البالد ،ولم
تعترف به الدولة رغم ذلك.
لهذا كله ،أثارت سياسة اإلقصاء في الثقافة األمهرية السائدة بعض الجماعات العرقية لبدء حركات تمرد في مناطق مختلفة
من إثيوبيا ،وواجه النظام تحديات متنوعة تتراوح بين تمردات الفالحين في تيغراي ،وبيل ،وغوجام ،ووصل األمر إلى
الحرب االنفصالية في إريتريا التي كان هيالسيالسي قد ض َّمها إلثيوبيا ،وت ُ ِّوجت تلك األزمات بالمعارضة المسلحة التي
ن َّ
ظمها طالب الجامعات(.)10
في عام َّ ،1974
هزت االضطرابات الثورية النظام اإلمبراطوري ،الذي فشلت هياكله في التعامل مع مطالب التغيير
المتزايدة القادمة من مختلف أنحاء البالد ،وتمت اإلطاحة به عبر ثورة شعبية في سبتمبر/أيلول  .1974وبعد أن صعد إلى
سلطة الدولة نظام عسكري فإنه قام باتخاذ عدة إجراءات جذرية د َّمرت األساس المادي واأليديولوجي للنظام اإلمبراطوري؛
حيث كان القرار األهم في هذا الصدد هو تأميم األراضي في عام  1975والذي أنهى نظام اإليجار تلقائيًّا .وفي عام ،1976
أصدر النظام العسكري رسميًّا البرنامج الوطني للثورة الديمقراطية ،المعروف باسم "االشتراكية العلمية" على أساس أنها
المبدأ التوجيهي الرئيسي للثورة ،وأعلن المساواة بين المجموعات العرقية في البالد واإلدارة الذاتية للقوميات .ومع ذلك ،لم
ُترجم العسكر مجمل هذه التعهدات إلى واقع ملموس(.)11
ي ِّ
وقد أدى هذا القصور في التنفيذ إلى زيادة حدة الحركات التمردية وتكثيفها الهجوم على النظام العسكري .ومن جانبهَّ ،
شن
النظام حملة عس كرية ضد الجماعات العرقية المسلحة مما أدى إلى استنزاف قدراته ،ومن ثم ،مرة أخرى فشلت الهندسة
االجتماعية العرقية الثانية بالحفاظ على دولة موحدة ،ومعالجة "المسألة القومية" في إطار الماركسية اللينينية (استمر النظام
ا
عامال رئيسيًّا في زوال النظام العسكري
اليساري بإثيوبيا من  1974إلى  .)1991وبالتالي ،أصبحت القومية العرقية
المركزي.
أما الهندسة االجتماعية العرقية الثالثة فقد بدأت مع سقوط النظام اليساري ،سنة  ،1991حتى اآلن ،وتمثلت هذه الهندسة
ا
أصال تحالف بين جبهة التيغراي واألمهرية
في محاولة حكومة جبهة الديمقراطية الثورية الشعبية اإلثيوبية (التي هي
واألرومة والشعوب الجنوبية) في الحفاظ على الدولة اإلثيوبية على أساس الفيدرالية العرقية واالستقالل اإلداري لألقاليم،
خيارا ا
قابال
وهذا بعد أن أدركت الحركات التمردية استحالة انفصال أقاليمها عن الدولة المركزية ،وأن تفكيك إثيوبيا ليس
ا
للتطبيق .وقد تلت ذلك عملية تفاوضية برعاية الواليات المتحدة األميركية( ،)12وذلك لصياغة دستور توافقي جديد ،يمكن
أصر الجميع على جعل بند االنفصال جز اءا من الميثاق ،حتى لو كان ذلك فقط
للحركات المتمردة التعايش معه ،ومع ذلك،
َّ
لت برير التضحيات التي قدموها خالل سنوات طويلة من النضال .من المرجح أن حركة عرقية واحدة على األقل ،وربما
أكثر ،لم تكن لتلتحق بالترتيب الفيدرالي لو لم يتم االعتراف دستوريًّا بالفيدرالية العرقية في إثيوبيا(.)13
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هل ظلت الشيوعية حاضرة في هندسة التعددية العرقية بإثيوبيا؟
أثَّرت النظرة الستالينية للقوميات بشكل كبير في مواقف الحركات التمردية التي انبثقت عن حركة الطالب اإلثيوبيين .ولم
يقتصر الجهد على نسخ العديد من المفاهيم من الثورة الروسية لمناقشة مشاكل العالقات العرقية في إثيوبيا فحسب ،بل
حل المشكلة العرقية اإلثيوبية من خالل المبادئ
اعتبرت إثيوبيا شبيهة بروسيا القيصرية ،وسعت الحركات ذاتها إلى ِّ
الستالينية التي تدعو إلى إعطاء العرقيات حقها السياسي واالجتماعي .إن معظم الحركات اليسارية السياسية التي ظهرت
بعد ثورة  1974في إثيوبيا قبلت األيديولوجي ة اللينينية المركزية ونظرية ستالين في القومية .ومع ذلك ،ظلت الخالفات
حول عدد من القضايا مثل مدى حق ممارسة الجماعات العرقية لتقرير المصير ،وبالتالي ،أعطت الحركات الثورية متعددة
األعراق األولوية لـ"التفاوت الطبقي" في خطاباتها السياسية وتنظيمها ،بينما ركزت الحركات اإلثنية القومية مثل التيغراي
وأورومو على "التناقض القومي" ،وسعوا إلى حشد جماهيرهم العرقية المفترضة ،وتبنَّوا أيضاا حق تقرير المصير العرقي
كهدف من أهدافهم(.)14
بعد هزيمة النظام العسكري ،1991 ،واتفاق الحركات المتمردة على تشكيل الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب اإلثيوبي،
تولت الجبهة إدارة مشروع إعادة هيكلة البالد ضمن نظام فيدرالي عرقي في عام  .1991وفي هذه الفترة ،ظهر تأثير
األيديولوجية اللينينية بشكل أكبر من خالل :ا
أوال :تبنت إثيوبيا الممارسة السوفيتية المتمثلة في التصنيف الهرمي للمجموعات
العرقية إلى أمم ومجموعات قومية وشعوب .واألكثر إثارة لالهتمام هو أن الدستور اإلثيوبي لعام  1994تبنى تعريف
جوزيف ستالين لـ"األمة" .ويكون هذا أكثر وضو احا عندما ينظر المرء إلى التنظيم اإلقليمي لالتحاد .اتبعت إثيوبيا نه اجا
متعدد المستويات للحكم الذاتي اإلقليمي ،وكان من الواضح أن المجموعات العرقية األكبر مثل األورومو واألمهرا
تشكل فيها األغلبية وتمت تسميتها تيمناا بهم .في المقابل ،تم
والصوماليين والتيغراي ،حصلت على أقاليمها الخاصة التي ِّ
تجميع العشرات من المجموعات العرقية األصغر إلنشاء مناطق "متعددة األعراق" مثل إقليم الشعوب الجنوبية وغمبيلي
وغيره ،وحتى في مثل هذه المناطق متعددة األعراق ،تم منح العديد من المجموعات العرقية هياكلها اإلدارية شبه اإلقليمية
الخاصة بها .ومع كل هذا ،بقيت بعض المفارقات التي ال يزال من الصعب تفسيرها ،على سبيل المثال ،هراري التي ال
سمح لها
يتجاوز عدد سكانها اإلجمالي عشرة آالف نسمة ،وتشكل حوالي  %7من إجمالي سكان مدينة هرار التاريخيةُ ،
بواليتها اإلقليمية ،في حين تم منح سيداما التي يزيد عدد سكانها عن مليونين ونصف المليون نسمة وضع المنطقة
الجنوبية( .)15ثانياا :تسمح إثيوبيا بحق تقرير المصير في دستورها نظريًّا كما كان دستور االتحاد السوفيتي يسمح ،ولكن
بالممارسة العملية لم يُسمح أبداا باستقاللية تتجاوز الثقافة واللغة .ثالثاا :كان هناك تشابه قوي بين فيدرالية االتحاد السوفيتي
وإثيوبيا من حيث مركزية السلطة في يد حزب سياسي مؤثر مثل الحزب الشيوعي في االتحاد السوفيتي؛ حيث كادت
تستنسخ التجربة اإلثيوبية من تجربة االتحاد السوفييتي .قد يبرر هذا توصيف الفيدرالية اإلثيوبية بأنها "ديمقراطية ثورية
أدوارا جديدة للدولة فيما يتعلق بتدوين وتنظيم العرق
في المحتوى" .رابعاا :جلبت الفيدرالية اإلثيوبية مثل االتحاد السوفيتي
ا
اإلقليمي ،على سبيل المثال ،حيث أدت الفيدرالية في إثيوبيا إلى إضفاء الطابع العرقي على األراضي ،وقد أسهم هذا جزئيًّا
في تحول وتوليد الصراعات في إثيوبيا ما بعد الفيدرالية(.)16
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جبهة التيغراي :من أزمة الهوية إلى الحرب الداخلية
يقود هذا الحديث إلى النظر بدوافع قادة الجبهة الديمقراطية الثورية للشعوب اإلثيوبية التي تتحكم بالسلطة منذ اإلطاحة
بالنظام العسكري ،في عام  ،1991والمسؤولة عن تصميم وتنفيذ الفيدرالية في إثيوبيا .أسست جبهة التحرير التيغرية هذه
تأثيرا ،وذلك لدورها بالهزيمة التي أُلحقت بالنظام العسكري .والفكرة التي قامت عليها جبهة التحرير
الجبهة باعتبارها األكثر
ا
التيغرية هي أن الدولة اإلثيوبية الحديثة قامت على الهيمنة وفرض اللغة والدين والثقافة للنخبة األمهرية الحاكمة؛ مما أدى
إل ى معاناة الجماعات العرقية المختلفة من التعصب العرقي والكراهية والدونية القومية ،ولذلك ،وبحسب جبهة التحرير
التيغرية ،يجب فصل إثيوبيا عن بعضها البعض وإعادة تجميعها مرة أخرى على أساس احترام هويات واستقاللية كل
مجموعة(.)17
يعود نجاح جبهة التحرير التيغرية في قتالها ضد النظام العسكري إلى حشد مؤيديها وراء أيديولوجية القومية التيغرية،
سا ،ومعظم سكانها يتشاركون لغة واحدة وديناا واحداا .وكان من المتوقع ،إقناع النخبة السياسية التيغرية
فكانت أكثر تجان ا
للحركات األخرى بأن االستقرار المستقبلي والسالمة اإلقليمية للبلد يعتمدان على منح هذه األعراق الحكم الذاتي اإلقليمي،
عالوة على ذلك أن القيادة التيغرية لم تكن أقل تشبعاا من سابقاتها بأيديولوجية السيطرة المركزية ،التي كانت المفهوم السائد
وأخيرا ،يبدو أن أثر المذهب الماركسي اللينيني ،وما يشتمل
للحكم في إثيوبيا منذ النصف األخير من القرن الحادي عشر.
ا
عليه من حق تقرير المصير القومي ،بما في ذلك حق االنفصال ،والذي كان جز اءا من حقائبهم السياسية منذ أيامهم كناشطين
طالبيين في حركة الطالب اإلثيوبيين في الستينات والسبعينات ،واضح في الجو السياسي العام في إثيوبيا آنذاك(.)18
بعد  27عا اما من سيطرة االئتالف الحاكم ومع االستقرار السياسي واألمن النسبيين اللذين عاشتهما إثيوبيا مقارنة بجيرانها
مثل الصومال والسودان ،إال أنه ال يزال هناك أصوات تطالب بالتغيير ،خاصة القومية األورومية التي تنظر إلى تلك الفترة
على أنها حقبة مظلمة تميزت بهيمنة زمرة من التيغراي على السياسة والجيش واالقتصاد وجيَّروا ذلك لمصلحتهم الخاصة؛
مما حرم األجيال الصاعدة من الشباب من المشاركة السياسة(.)19
كما نمت االنقسامات والصراعات العرقية في هذه الفترة ،ف ا
ضال عن خروج شباب األورومو إلى الشوارع لالحتجاج على
وضم أجزاء من إقليم أوروميا إليها ،وما صاحب ذلك من اندالع
خطط الحكومة الفيدرالية لتوسيع العاصمة ،أديس أبابا،
ِّ
العنف العرقي في أجزاء أخرى من إثيوبيا ،وكادت إثيوبيا تتجه بشكل أسرع إلى فوضى خارجة عن السيطرة.
على هذه الخلفية ،وفي سابقة في تاريخ إثيوبيا ،استقال هيالماريام في  4يناير/كانون الثاني  2018من منصب رئيس
وزراء إثيوبيا ورئيس الجبهة الديمقراطية الثورية للشعب اإلثيوبي .وحصل تغيير سلمي للقيادة وانتقال للسلطة وسط
سا للجبهة الديمقراطية الثورية للشعب اإلثيوبي ،في
اضطرابات مجتمعية .انتُخب رئيس الوزراء الحالي ،آبي أحمد ،رئي ا
سا للوزراء في  2أبريل/نيسان(.)20
 27مارس/آذار  ،2018وتلته تعيينه رسميًّا رئي ا
ومعلوم أن آبي أحمد ينحدر من القومية األورومية ،وقد قاد إصالحات سياسية واقتصادية نسفت مصالح قادة التيغراي،
صا عندما قام بدمج وتغيير األحزاب المكونة من
فاتهمته جبهة تحرير التيغراي بالفساد وانتهاك حقوق اإلنسان ،خصو ا
االئتالف الحاكم في حزب جديد ،فرأت جبهة تحرير التيغراي في تلك التطورات تهديداا لوجودها .وجاء قرار الحكومة
ليؤجج الخالف ،عندئذ قررت جبهة تحرير التيغراي إجراء انتخابات دون الرجوع ألديس أبابا(.)21
بتأجيل االنتخابات
ِّ
مهدت كل هذه العوامل المعلنة الطريق أمام العملية العسكرية التي شنَّتها الحكومة المركزية في منطقة التيغراي في 4
نوفمبر/تشرين الثاني  .2020وبعد القصف المدفعي المتواصل الذي استمر لمدة يوم على مدينة مكيلي ،العاصمة اإلقليمية،
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والتي يبلغ عدد سكانها نصف مليون نسمة ،أعلنت القوات الفيدرالية سيطرتها على المدينة وأجزاء أخرى من اإلقليم(.)22
كما أن التقارير اإلخبارية تشير إلى تورط عسكري إريتري في الصراع في منطقة تيغراي ،على الرغم من نفي البلدين
ذلك( ،)23كما دخلت قوات سودانية في أراض متنازع عليها مع إثيوبيا(.)24
ومع أن تقارير األمم المتحدة تشير إلى عبور نحو  40ألف الجئ من منطقة الحدود إلى السودان المجاور ،فإن القلق بات
يتصاعد من أن االضطرابات يمكن أن تمتد إلى مناطق إثيوبية أخرى بل إلى الصومال المجاور( ،)25وهو ما يجعل منطقة
القرن اإلفريقي كلها عرضة للتأثر بما يحدث في الجارة الكبرى ،إثيوبيا.

خاتمة
ال يخفى أن الثابت األساس فيما يحدث في إثيوبيا يرجع في كثير من تجلياته إلى طبيعة النظام الفيدرالي وطريقة تدبيره من
طرف األنظمة المتعاقبة ،فالمقاربة القائمة على "أمهرة" العرقيات اإلثيوبية ،ومنعها حقها السياسي واالقتصادي والديني
والثقافي ،كانت سبباا وراء حمل السالح ضد أنظمة الحكم المتوالية في إثيوبيا .كما أن انتشار األيديولوجية الستالينية اللينينية
ا
عامال م َّهد إلى تحول إثيوبيا للنظام الفيدرالي .كل هذا يجعل ظهور النظام
وتطبيقها على هندسة القوميات والفيدرالية ،كان
ا
متميزا عن نظرية البنية التحتية لدانيال زبالت ،وكذلك نظرية وليان فيكر حول السيطرة والتوسع،
الفيدرالي في إثيوبيا
ولكنها تتفق مع نظرية عقدة الهوية العرقية لكل من مالكوم فيلي وإدوار روبن ،ومع ذلك تحتاج أسباب ظهور الفيدرالية
صا أعمق وأكثر للوقوف عليها ،وتعمير نظريات جديدة حولها.
فح ا
وتبقى إثيوبيا ،بنظامها السياسي الفيدرالي الذي يطرح الكثير من األسئلة على النخبة اإلثيوبية ،والذي بات جز اءا من المشكل
وليس جز اءا من الحل ،مؤثرة في القرن اإلفريقي ،وستظل هذه المنطقة تنظر إلى ما يحصل في إثيوبيا بترقب وحذر.
* عبد القادر محمد آدم ،برنامج العلوم السياسية والعالقات الدولية ،معهد الدوحة للدراسات العليا.
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