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 مقدمة 

 

% ذات األغلبية المسلمة"، 40-34مفاجأة أن يتم اختيار أبي أحمد أول رئيس وزراء إلثيوبيا من أغلبية األورومو "ربما كانت 

%" للسلطة، وهي نفس المعاناة التي 6%" والتيغراي "27-18والتي ظلت مهمشة طيلة عقود الحتكار كل من األمهرا "

%" التي ينحدر منها رئيس الوزراء المستقيل، هايالمريام 2.3الجنوبي "كانت تعاني منها، وإن كان بصورة أقل، إثنية اإلقليم 

 2015ديسالين. وهو ما يطرح تساؤالت عن أسباب هذا االختيار، وهل لهذا عالقة بتوترات األورومو التي دفعتها منذ عام 

صادي لصالح التيغراي من ناحية إلى الخروج في مظاهرات احتجاًجا على القمع الحكومي األمني من ناحية، واالستغالل االقت

ثانية؟ وهل هناك فعاًل رغبة حقيقية في حل هذه اإلشكاليات أم أن األمر ال يعدو مجرد مسكنات خاصة إذا ما عرفنا أن هناك 

لة لالئتالف الحاكم "الجبهة الثورية الديمقراطية" والتي تنتمي لإلثنيات األربع، وبين القوى  تمايزات بين القوى المشك ِّ

لمعارضة الحقيقية لها على األرض، خاصة بالنسبة لألورومو، ثم يبقى التساؤل األهم عن أبرز التحديات التي تواجه أبي ا

 أحمد سواء على الصعيد الداخلي أم الخارجي في فترة رئاسته للحكومة التي لم يتبق لها سوى عامين فقط.

 

 مالبسات اختيار رئيس الحكومة الجديدة 

 

إحدى اإلشكاليات التي واجهت ديسالين ودفعته إلى االستقالة هي الرغبة في التحرر من هيمنة التيغراي، من المالحظ أن 

السيما على المؤسسة العسكرية رغم أنه رئيسها بحكم الدستور، والتي كانت تتصرف بصورة فردية عبر وزير الدفاع وكبار 

ختالالت االقتصادية في مناطق االضطرابات، والتي كان أحد الجنراالت، لعرقلة أية خطوات إصالحية تستهدف معالجة اال

أسبابها هيمنة التيغراي على قطاع االقتصاد، وأيلولة األراضي التي تمت مصادرتها سواء في مناطق األورومو أو األمهرا 

دئة األوضاع في البالد، إليهم. لذا، تعددت التفسيرات بشأن استقالة ديسالين، وكان من أبرزها شعوره بعدم رغبة الجيش في ته

، 2015بل والسعي الدائم إلفساد أية محاوالت إصالحية. وقد ألمح هو ونائبه إلى ذلك من قبل؛ ففي كلمة له في خضم أحداث 

 أبِي أحمد.. أول رئيس وزراء من قومية األورومو بإثيوبيا )رويترز(
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دعا جميع أحزاب االئتالف الحاكم إلى االصطفاف في محاربة الفساد واإلرهاب ومواجهة ما وصفه بالتكابر واالستعالء الذي 

ض "في إشارة ضمنية للتيجراي"، في حين كان نائبه أكثر صراحة عندما قال: إن الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي يمارسه البع

 (.1ليست أهم وال أقوى من بقية أحزاب االئتالف)

 

ا، أن يحظى بقبوله وبالتالي، بات اختيار خليفة لديسالين مرتبًطا بعدة اعتبارات منها عدم انتمائه للتيغراي، لكن البد من

حد منها هذا وموافقة األورومو واألمهرا عليه مع تفضيل أن يكون من أي منهما خاصة األورومو باعتبار أنه لم يتبوأ أ

ي المنصب حتى فالمنصب من قبل، وكذلك موافقة اإلقليم الجنوبي الذي ينحدر منه ديسالين ويطمع في أن يستمر أحد تابعيه 

 موعد االستحقاقات القادمة. 

 

بيل اختيار خليفة ، ق2018يمكن فهم أسباب إجراء انتخابات داخلية في منظمة األورومو الديمقراطية، فبراير/شباط  ومن هنا،

غيرسا ذي الميول مديسالين في االئتالف الحاكم، أتت بأبي أحمد الذي يوصف بأنه أكثر توافقًا مع التيغراي من نائبه ليما 

شكلوا أغلبيته  قات وطيدة مع التيغراي السيما خالل فترة عمله في الجيش الذيناإلصالحية، فضاًل عن كون أبي يحتفظ بعال

ء مكانة كبيرة في  في مواجهة منغيستو، بل وتعلمه لغتهم، والتدرج في السلك العسكري، ما جعله يحظى بثقة، مكنته من تبوُّ

يًرا دسة االتصاالت، حيث بات وزالسلك االستخباراتي من ناحية، وكذلك في سلك التكنوقراط كونه متخصًصا في هن

 لتكنولوجيا االتصاالت والمعلومات في عهد ديسالين.

 

لذين أطاحوا اإذن، هو شخصية تحظى بتوافق من األورومو وكذلك األمهرا "باعتبار أن األورومو أقرب إليهم من التيغراي 

 لجنوبيين إلى حد ما."، فضاًل عن كونه ربما يكون مقربًا من التيغراي وا1991بهم من الحكم عام 

 

 180تتكون من  ولقد عكس السلوك التصويتي في اللجنة المركزية لالئتالف الحاكم هذه المواقف للفصائل األربعة؛ فاللجنة

بعية بتصديق عضًوا لكل فصيل من الفصائل األربعة، "ويناط بها اختيار رئيس االئتالف الذي يحظى بالت 45عضًوا بواقع 

صد كل ح% فقط؛ فقد 60أصوات بنسبة  108وذ عليه باستثناء مقعد واحد فقط"؛ حيث حصل أبي على البرلمان الذي تستح

يـوبيا التي صوتًا فقط داخل الحـركة الديمقـراطية لشعـوب جنـوب إث 18صوتًا"، مقابل  90أصوات األورومو واألمهرا "

نوب إثيوبيا، جشيفورو شقوتي نائب رئيس حزب شعوب  يبدو أنها ترغب في أن يخلف ديسالين أحدُ المنتمين إليها أيًضا وهو

 أما الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، فلم يحصل منها على أي صوت.

 

ل حالة عدم التوافق هذه أحد التحديات األساسية التي تواجه أبي أحمد السيما في ظل التعارض  ين مطالب األورومو بإذن، تشك ِّ

 المسيطرين على األمن من ناحية ثانية. واألمهرا من ناحية وإرضاء التيغراي 

 

 دالالت تشكيل الحكومة الجديدة

 

ين، باعتباره لقد كان هاجس التهميش، والرغبة في التخلص من هيمنة التيغراي مسيطًرا على رئيس الوزراء السابق، ديسال

يدًا عبر إعطائهم اء األورومو تحدأول مدني يأتي من خارج األمهرا والتيغراي، ونفس األمر بالنسبة ألبي، فاألول سعى إلرض

، أما الثاني، فربما حقائب وزارية منها الخارجية للمرة األولى "ورقنة جبيوا"، وكذلك إرضاء األمهرا باختيار نائبه منهم 10

 .لم يكتف بهذا فقط، وإنما قام بتحوالت جذرية لصالح األورومو، اإلقليم الجنوبي، ثم األمهرا، فالتيغراي
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 13بقى على أوزيًرا، نجد أنه  29صة على الجانب الكمي في تشكيل الحكومة الجديدة ألبي أحمد والمكونة من وبنظرة فاح

ِّ وزراء. وقد كان نصيب األورومو 10منهم في مناصبهم، في حين قام بتغيير  ا، بينما حصل وزيرً  12، وإحداث تنقالت لست 

ى ثالث، وإقليم وزارات فضاًل عن نائب أبي، ثم إقليم تيغراى عل 5 وزارات، وإقليم أمهرا على 7إقليم جنوب إثيوبيا على 

 الصومال على اثنين، وأخيًرا، إقليم عفار على وزارة واحدة.

 

  (2( يوضح توزيع مناصب الحكومة اإلثيوبية الجديدة برئاسة أبي أحمد)1الجدول رقم )
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 أما ما يتعلق بالنظرة الموضوعية للتشكيل فسنجد ما يلي:

كن لوزارات"،  10"، وبالرغم من أن هذا تحقق في عهد ديسالين "29من  12هيمنة األورومو على الوزارة " .1

الدفاع الفارق هذه المرة ليس في العدد فقط، وإنما في طبيعة الوزارات، حيث سيطروا على وزارات سيادية ك

 عدل". والخارجية والنائب العام "يقوم مقام وزير العدل لعدم وجود حقيبة لل

وما ميكاسا" يرتبط بذلك أيًضا أن حقيبة الدفاع تحولت من اإلقليم الجنوبي "سراج فيجيسا"، إلى األورومو "موت .2

هي خطوة و. 2016الذي كان أحد أهم الرموز الوطنية األورومية التي قادت االحتجاجات المناهضة للحكومة عام 

في األورومو  لبالد بسبب تعامل التيغراي العنيف مع االضطراباتمهمة تشي بسعيه لتحقيق االستقرار المفقود في ا

تابعين واألمهرا، وإن كان األمر سيكون له ما بعده خاصة فيما يتعلق برئيس األركان وكبار رجال الجيش ال

 للتيجراي.

م من أن عدد الرغمحاولة كسب ود كل من األمهرا والجنوبيين من ناحية، وباقي الفئات األخرى من ناحية ثانية، فب .3

ا باإلبقاء وزارات فقط"، إال أنه عمل على تعويضه 5الوزارات التي حصلت عليها األمهرا أقل بالنسبة لحجمها "

لممنوحة اعلى ديمكي مكنون، نائب ديسالين في منصبه، في حين سعى السترضاء الجنوبيين بزيادة عدد الوزارات 

 وزارات". 7لهم مقارنة بعددهم "

عن وزارة شؤون  بالنسبة للتيغراي، فقد حصلوا على حقيبة سيادية واحدة هي حقيبة المالية "إبراهام تكستي"، فضاًل  .4

ود اتفاق سري الحكومة في البرلمان، وشؤون المرأة والطفل. وهو أمر ربما له داللته خاصة ما يتعلق بإمكانية وج

بل اإلبقاء على ي باعتبار أن ذلك أحد أسباب عدم االستقرار، مقابينه وبينهم يقضي بسحب هيمنتهم من الجانب األمن

إفريقيا بين  االمتيازات االقتصادية عبر هذه الحقيبة. وهو نمط يشبه إلى حد كبير نموذج تقاسم السلطة في جنوب

خر في د آالسود "المناصب السياسية واألمنية، مقابل سيطرة البيض على االقتصاد"، وإن كان هذا سيواَجه بتح

مختلفة كان أحد أسباب البالد، وهو أن في الجوانب االقتصادية "سوء عدالة التوزيع للعوائد االقتصادية بين األقاليم ال

 االحتجاجات في منطقتي األورومو واألمهرا".

 

 التوجهات العامة للحكومة الجديدة

 

 ر عن توجهات حكومته الجديدة الداخلية والخارجية.يمكن القول بأن خطاب أبي أحمد أمام البرلمان بعد القسم، يكشف الكثي

 

قوم على فكرة ، أكد على أن الديمقراطية هي أساس التعايش وسر الوجود، هذه الديمقراطية يجب أن تفعلى الصعيد الداخلي

ميع باالستماع للج التشاركية وليس اإلقصاء "يجب أن نضع في اعتبارنا أن إثيوبيا بلدنا ويجب بناء ديمقراطية تشاركية تسمح

لتي كفلها الدستور، اإلى الجميع واالستفادة منها"، مؤكدًا كذلك على حرية التعبير والتظاهر باعتبارها من الحقوق األساسية 

د بإتاحة الحريات والممارسة السياسية أمام أحزاب المعارضة ومواطني المهجر، ومحاربة الفساد، تصاد"، وتطوير االق لذا تعهَّ

دًا عل داء بل كأشقاء"، ى "ضرورة معالجة التباينات الداخلية عبر الحوار خاصة مع قوى المعارضة؛ لن ننظر إليكم كأعمشد ِّ

لغ عددهم أكثر لذا اعتذر عن األحداث واالضطرابات التي شهدتها األعوام الثالثة الماضية والتي سقط فيها شباب ورجال ب

 (.3من ألف ومئة")

 

األقوال إلى أفعال، فقام بزيارة األقاليم المختلفة في البالد، بل كانت زيارته األولى إلقليم  وربما حاول أبي ترجمة بعض هذه

ته إثيوبيا بعد حرب األوغادين"، والذي يعاني حاليًّا من اضطرابات سواء بسبب ممارسات الحكومة  الصومال "الذي ضمَّ
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ردد في حينها عن دعم الحكومة الفيدرالية السابقة وإيعازها المحلية، أو بسبب الخالفات الحدودية مع إقليم األورومو، وما ت

لحكومة اإلقليم الصومالي بتوتير العالقات مع األورومو لشغلهم بها عن مطالبهم التي دفعتهم لالحتجاجات، كما زار بلدة أمبو 

 هد بمعالجة المظالم.حيث تع 2015في أوروميا التي كانت في قلب االحتجاجات واالشتباكات مع قوات األمن منذ عام 

 

االحتجاجات  كذلك عمل على لقاء زعماء وقوى المعارضة المختلفة، والتي كانت ترفض التواصل مع ديسالين، بل كانت تقود

ربا، األمين في األورومو وغيرها، ومن أبرز هؤالء: ميرارا جودينا، رئيس حزب مؤتمر األورومو الفيدرالي، وبيكيلي جي

  العام للحزب، وغيرهم.

 

ألوغادين، اوربما أسهمت هذه التحركات في إحداث حالة من الهدوء النسبي لدى القوى المعارضة خاصة األورومو، وكذلك 

ة التيغراي، إال فبالرغم من أن الجبهة الوطنية لتحرير األوغادين أوضحت في بيان لها عدم تفاؤلها من فوز أبي بسبب هيمن

يس حزب ت حقيقية، ومؤكدة على نهجها السلمي في التفاوض. في حين امتدح رئأنها أعربت عن أملها في تحقيق مفاوضا

ن )العناصر ممؤتمر األورومو الفيدرالي، ميرارا جودينا، هذه التصريحات "أعفانا في خطابه من التوصيف القديم بأننا 

 (.4ؤشًرا إيجابيًّا)ابق. وهذا يمثل مالمعادية للسالم(، وهو التوصيف الذي ظلت تطلقه علينا قيادات االئتالف الحاكم في الس

 

طني يجب االلتفاف ، فقد دعا الرجل إريتريا إلى الحوار، ومؤكدًا في الوقت ذاته على أن سدَّ النهضة مشروع وأما خارجيًّا

ل المنفحوله، كما قام بأول زيارة خارجية لجيبوتي، وهي زيارة حملت العديد من الدالالت واألهداف كون جيبوتي ت ذ شك ِّ

ي اإلقليم فالرئيس لصادرات بالده، فضاًل عن سعيه لوساطة الرئيس، عمر جيله، الذي ينتمي للعيسى في الخالف الدائر 

جموعة بولي (، السيما أن هذا اإلقليم يزخر بحقول الغاز الطبيعي التي تقوم م5الصومالي والذين يشكلون أحد أطرافه)

تي، فبراير/شباط ، وهناك اتفاق بين إثيوبيا وجيبو2019جه إلى األسواق بحلول الصينية بالتنقيب عنه، ويتوقع أن يصل إنتا

 ، يقضي ببناء خط أنابيب يعمل على تصديره عبر ميناء جيبوتي.2016

 

ريق مفروش بالورود، هذه التصريحات الداخلية والخارجية، أعقبتها تحركات فعلية إيجابية حتى اآلن، إال أنها ال تعني أن الط

  زال هناك تحديات على الصعيدين الداخلي والخارجي تتطلب التعامل الحكومي السريع والناجز معها.حيث ال ت

 

 التحديات الداخلية

 

 تتعدد هذه التحديات ما بين تحديات سياسية وأمنية، وأخرى اقتصادية واجتماعية:

: التحديات األمنية  أوالا

" تجاه قد يكون مصدره القوات الرسمية" الجيش والشرطة لعل من أبرز هذه التحديات القضاء على العنف الذي .1

 م الواحد.المتظاهرين، أو العنف المترتب على اندالع المواجهات بين األقاليم المختلفة أو حتى داخل اإلقلي

األمر  (، الذي تم إبرامه لقمع المعارضة والتضييق على الحريات، ونفس2009إلغاء قانون مكافحة اإلرهاب ) .2

من أن البرلمان  بة لقانون الطوارئ، الذي لم يحل دون وقوع االضطرابات، وبالتالي فهو سقط فعليًّا. وبالرغمبالنس

دم "يفترض أن تنتهي في أغسطس/آب القا 547نائبًا من  346صادق على تمديد الطوارئ ستة أشهر بأغلبية 

باالعتراض  (. ما قد يشي6لين، وأبي أحمد)("، إال أن الجلسة شهدت غيابًا لعدد من األعضاء أبرزهم ديسا2018)

نه اعتراض صريح عليه من ناحية، والسعي لعدم تجديده مستقباًل. وقد فسر حديثه داخل البرلمان بالحق في التجمع بأ

 منه على الطوارئ.
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النسبة  تحدي سيطرة التيغراي على المفاصل األمنية في الدولة، فأكثر من نصف ضباط الجيش ينتمون إليهم وهذه .3

تزداد بارتفاع الرتب. وربما سعى في تحقيق ذلك عبر تعيين وزير دفاع من معارضة األورومو، وكذلك استحداث 

 نواب لرئيس األركان، حتى ال يستبد باألمر.

 

 ثانياا: التحديات السياسية والقانونية

 وهي عديدة أبرزها:

 يوم. 100راء ذلك خالل استرضاء القوى األخرى غير السياسية وفقًا لتعهده بإج .1

 السماح بتشكيل أحزاب وطنية وليست إثنية وهل يعد ذلك إعمااًل لنظام الفيدرالية القائم على اإلثنية أم خصًما منه. .2

تحقيق أحد الشروط المهمة للتنمية السياسية، والقائمة على عدالة توزيع موارد الدولة المختلفة على كافة الفئات،  .3

د حالة من عدم العدالة سواء داخل االئتالف الحاكم بمكوناته األربعة، أو حتى خارجه. فداخل وهي التي تشه

االئتالف، ستكون اإلشكالية األساسية تحقيق التوازن بين األورومو واألمهرا من ناحية والتيغراي من ناحية ثانية، 

لسياسية مقابل هيمنة التيغراي على فهل سيحدث نوع من التوازن من خالل حصول أكبر إثنيتين على المناصب ا

االقتصاد واألمن، أم سيُسحب الملف األمني منهم أيًضا، ويُبقى على االقتصادي، أم ستُعاد عملية الفك والتركيب 

كلية؟ وال شك أنه كلما كانت هذه العملية شاملة، تحققت التنمية السياسية بصورة أكبر، لكن تظل العقبة في مدى 

ف المهيمن "التيغراي" لذلك، وما هي ردوده المتوقعة. وربما تكون عملية تشكيل الحكومة قبول أو رفض الطر

 خطوة في هذا الطريق الذي ربما يحتاج لمدة أطول قد تتجاوز سقف االنتخابات القادمة.

إدارة ، لم تغير الجبهة الثورية سياستها في 2000تغيير نهج االئتالف الحاكم بخصوص االنتخابات، فمنذ عام  .4

االنتخابات، فقد شكَّل قمع المعارضة سياسة مستمرة، كما تدخلت في صناعة أحزاب إقليمية وقومية، لتكون ذراًعا 

للسيطرة، أو تقسيم األحزاب المنافسة وتقويضها، كما عملت جبهة التيغراي والحكومة اإلثيوبية على تقويض 

 (.7كل تهديدًا للفيدرالية اإلثنية)محاوالت إنشاء أحزاب وطنية )غير إثنية( باعتبارها تش

، تشكل تحديًا ألبي أحمد واالئتالف الحاكم ككل وفي القلب منه التيغراي، ومدى 2020لذا، فإن االنتخابات القادمة، 

القبول ببروز أحزاب وطنية وقوى أخرى غير القوى األربعة من ناحية، ومدى تنفيذ الحكومة هذه اإلجراءات 

، واستحواذ 1994ناحية ثانية. أو بمعنى آخر، فإن المطلوب إنهاء التالزم بين االنتخابات منذ  القمعية أو رفضها من

(. "حصوله على جميع المقاعد البرلمانية باستثناء مقعد واحد فقط في انتخابات 8الحزب الحاكم عليها بمفرده)

2015." 

ـاكات التعسفيـة لحقـوق اإلنسـان والحـريات إطـالق سـراح جميـع السجنـاء السيـاسييـن ووقـف كافـة االنته .5

األسـاسية، لتهيئـة المنـاخ والظـروف المـالئمة إلجـراء حـوار وطنـي شـامل، بهـدف إعـادة الثقـة بيـن ألـوان 

الطيـف السيـاسي، وبنـاء مشـروع الدولـة الوطنيـة على أسـس سيـاسية سلميـة قائمـة على العـدل والقـانون، ألن 

ء المعارضـة دومـًا خـارج إطـار الحكـم يعنـي حـرمانها من ممارسـة حقـوقها السيـاسية ويـؤدي بهـا إلى انعـدام بقـا

الثقـة واليـأس من العمليـة السيـاسية واللجـوء إلى الوسـائل العسكـرية وتـدفعها إلى أحضـان القـوى الدوليـة 

بذلك أيًضا تحقيـق مصـالحة وطنيـة شـاملة وتشجيـع التقـارب بيـن واإلقليميـة ذات المصـالح في المنطقـة. ويرتبط 

الثقـافات المختلفـة، إلحـداث االنسـجام والتفـاهم بيـن مكـونات المجتمـع اإلثيـوبي، وإعـادة اللحمـة الوطنيـة والعيـش 

 (.9المشترك بيـن مختلـف المكـونات العرقيـة واإلثنيـة والدينيـة)

كم في البالد وهل ستستمر وفق النظام البرلماني أم ستأخذ بالنظام الرئاسي، والسبب في ذلك حديث شْكل نظام الح .6

أبي المثير للجدل عن وضع حدود قانونية لتولي رئيس الوزراء رئاسة الحكومة، وما قد يستتبع ذلك من تعديالت 

تفسيره بأنه ربما يكون هناك تحول . وهو ما تم 1994دستورية ربما تكون غير مسبوقة منذ التصديق عليه عام 
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بهذه الطريقة من النظام البرلماني حيث يحكم رئيس حزب األغلبية ألكثر من مدة ما دام يهيمن على البرلمان، إلى 

 (.10النظام الرئاسي الذي يجعل هناك مدة محددة للرئيس)

 

 ثالثاا: التحديات االقتصادية واالجتماعية 

 وهي عديدة، أبرزها: 

إنهاء احتكار التيغراي لالقتصاد، والذي يهيمنون عليه بطرق مختلفة منها الصندوق الوقفي إلعادة تأهيل إقليم  .1

تيغراي، والذي يعتبر أحد أبرز شركاء الحكومة اإلثيوبية في مشروعاتها اإلنشائية الكبيرة خاصة في قطاع السدود، 

رة المملوكة للدولة، وعلى رأسها شركة الصلب والهندسة كما حرصت الجماعة على السيطرة على الشركات الكبي

(METEC ،عبر رئيسها كينفي داجنيو، وهي شركة اإلنشاءات الوطنية الوحيدة المشاركة في بناء سد النهضة )

 (.11كما يتحكم جبري ميكائيل، الرئيس الجديد للجبهة، في قطاعي االتصاالت والكهرباء)

صمة "التابعة إداريًّا لألورومو"، والذي أعدته منظمة األورومو التي يرأسها أبي الموقف من مسودة قانون العا .2

، ورغم إقراره من الحكومة، إال أن اعتراضات التيغراي واألمهرا عليه، حالت دون 2017أحمد في مارس/آذار 

ع التنمية إقراره، بسبب الخالف بشأن تعريف المصالح الخاصة. هذا المشروع برز بعد طرح الحكومة مشرو

، والذي دفع إلى طرد السكان األصليين بدعاوى المشروع القومي والمصلحة العامة، 2015المستمرة للعاصمة عام 

في حين كان يتم إعطاء االستثمارات للتيغراي، وبالتالي فإن مسودة القانون ترى أن كون أديس أبابا عاصمة 

 فيدرالية ال يعني اإلضرار بالسكان األصليين. 

حدي الشفافية والمساءلة ومكافحة الفساد المستشري في البالد، والذي كان أحد أسباب اندالع اضطرابات ت .3

األورومو، هذا التحدي أشار إليه وزير المالية السابق أمام البرلمان خالل الجلسة المخصصة لمناقشة الميزانية، 

الصحيح، وحذرها من أنها قد تخضع للمساءلة وحكم حيث قال: إن القطاعات العامة ال تستخدم ميزانيتها في مكانها 

القانون. ومع ذلك، فإن المشكلة ال تزال قائمة حتى في المؤسسات التعليمية العليا. ويرتبط بذلك أيًضا الفصل بين 

المهام الحزبية ومهام الحكومة، حيث يؤدي الخلط بينهما إلى االهتمام بالصالح الخاص والمصالح الفئوية على 

الصالح العام. وفي المقابل، البد من تشجيع نظام الحوافز من أجل زيادة اإلنتاجية وعدم اقتصاره بصورة حساب 

 (.12سرية على كبار الموظفين الذين لديهم نفوذ في الجهاز البيروقراطي والحزبي أيًضا)

ق البيانات الرسمية يعد من االستمرار في مواجهة مشكالت البطالة والتفاوت في األجور؛ فاالقتصاد اإلثيوبي وف .4

 10.5أفضل االقتصاديات اإلفريقية وفق المؤشرات الرسمية الوطنية والدولية؛ حيث بلغ متوسط النمو االقتصادي 

مليار  32. وزاد الناتج المحلي اإلجمالي أكثر من الضعف من 2016/2017و 2003/2004في المئة بين عامي 

دوالًرا إلى  396، كما تضاعف دخل الفرد من 2016/2017ر في مليار دوال 81إلى  2010/2011دوالر في 

في المئة من الناتج المحلي اإلجمالي  24دوالًرا في نفس الفترة. فضاًل عن زيادة المدخرات المحلية لتشكل  862

. ومع ذلك، فال يزال يواجه بعض العقبات وأبرزها 2010/2011في المئة في  17.2مقارنة بـ  2016/1720في 

، ومشكلة عدم المساواة في الدخول 2016% عام 23.5ليصبح  2000% عام 45.5كلة الفقر الذي تراجع من مش

 (.13التي تُصنَّف وفق معامل جيني بأنها منخفضة)

مواجهة مشكالت نقص العمالت األجنبية، وزيادة حجم الدين الخارجي، وارتفاع التضخم بعد ثباته العام الماضي،  .5

. وتتعلق التحديات الرئيسية بالقدرة التنافسية المحدودة، والقطاع 2018% بحلول فبراير 15.6حيث وصل إلى 

 (.14الخاص المتخلف، واالضطرابات السياسية، وخلق الوظائف، وزيادة الصادرات)

التغلب على مشكالت المجاعة التي تصيب البالد من حين آلخر، فوفق بيانات شبكة اإلنذار المبكر الخاصة  .6

 2018the Famine Early Warning systems Network (FEWS NET)المجاعات أوائل مارس/آذار ب
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، فإن البالد تحتاج لمساعدات طارئة في مجال التغذية واألمن الغذائي والصرف الصحي وخالفه، خاصة في اإلقليم 

ماليين  10إلثيوبيا تقدر بـالصومالي. وربما هذا ما دفع إدارة المساعدات األميركية لتقديم معونة إضافية 

 (.15دوالر)

 

 التحديات الخارجية

 

وهي ليست بنفس حجم التحديات الخارجية، وربما يرجع السبب في ذلك إلى الدور المحوري الذي تلعبه إثيوبيا على المستوى 

دة مع الواليات المتحدة التي اإلقليمي والقاري، والذي جعلها بمثابة الدولة القائد في شرق إفريقيا، فضاًل عن عالقاتها الوطي

. لذا، فإن واشنطن ال تكتفي بتقديم 2006تعتبرها وكياًل لها في المنطقة منذ بروز المحاكم اإلسالمية في الصومال عام 

المساعدات االقتصادية واإلنسانية لها، بل تغض الطرف أيًضا عن انتهاكات حقوق اإلنسان بها، فقد أوقفت اللجنة الفرعية 

، يلفت االنتباه إلى االنتهاكات لحقوق 2017اإلفريقية بمجلس النواب األميركي تمرير قرار، في سبتمبر/أيلول للشؤون 

اإلنسان في إثيوبيا، بعد تهديد السفير اإلثيوبي في واشنطن ألعضاء اللجنة بوقف التعاون في مكافحة اإلرهاب في 

 (.16الصومال)

 

ل تحديات تندرج في ثالثة رئيسية:ومع ذلك، يمكن القول بأن أبرز الملفات ا  لتي يمكن أن تشك ِ

ملف سد النهضة والعالقة مع مصر؛ فمن غير المتوقع أن يحدث تغير جذري أو حتى محدود في هذا الملف؛ فمن  .1

(. 17وجهة نظر أبي أحمد هو ملف قومي أسهم في وحدة الشعب، فضاًل عن كونه أحد مرتكزات التنمية االقتصادية)

ن المثال العملي لذلك فشل جولة المفاوضات التي استضافتها الخرطوم بعد تنصيبه بثالثة أيام، وكان أحد وربما كا

إلقرارها، وهي التي تنظم حصة مصر والسودان المائية وتعد بمنزلة  1959أسباب فشلها تقديم مصر التفاقية 

اقية أو غيرها، بل رفضت بعدها االستجابة لدعوة . حيث أكدت إثيوبيا أنها ال تعترف بهذه االتف1929امتداد التفاقية 

 .2018القاهرة الستضافة جولة المباحثات التالية، إلى أن تقرر عقدها في أديس أبابا أوائل شهر مايو/أيار 

، بشأن مثلث 2000، و1998العالقة مع إريتريا، والتي تعد العدو اللدود إلثيوبيا، وسبق أن خاضتا حربين عام  .2

دودي، وبالرغم من لجوئهما للتحكيم الدولي، إال أن إثيوبيا رفضت تسليمه ألسمرة. ومن هنا، وفي محاولة بادمي الح

تكشف عن دهاء سياسي وأمني، دعا أبي أحمد أسمرة للحوار، لكنها اشترطت أواًل ضرورة تسليمها بادمي. وفي 

مو المصنفة إرهابية في أديس أبابا، سعيه لتحجيم خطورتها، خاصة في ظل تحالفها مع مصر لدعم جبهة األورو

سيعمل أبي على توطيد عالقته بالسودان خاصة ما يتعلق بتفعيل اتفاقية الدفاع المشترك، ونشر قوات لهما على 

الحدود مع أسمرة، وكذلك محاولة إضعاف جبهة األورومو عبر تحقيق حالة من االستقرار في اإلقليم، وتقريب 

 رالية التي قادت االحتجاجات في األعوام الماضية.بعض الجبهات كالجبهة الفيد

تحدي الصومال؛ حيث سيسعى الرجل إلى اتباع نهج أسالفه في اإلبقاء على الصومال ضعيفًا، حتى ال يطالب  .3

باألوغادين "اإلقليم الصومالي"، فضاًل عن محاولة حلحلة المشاكل التي يعاني منها هذا اإلقليم سواء تلك التي كان 

 ها حاكم الوالية، أو قبائل العيسى ذات االمتداد في جيبوتي، أو حتى الخالفات الحدودية مع األورومو.مصدر

 

 خالصة 

 

إذن، فإن اختيار أبي رئيًسا للحكومة والذي يتمتع بخلفية عسكرية/تكنوقراطية، فضاًل عن انتمائه ألغلبية األورومو، وخطابه 

األورومو، وتحركاته الكثيفة على المستوى الجغرافي والسياسي الداخلي، أكسبته  الوسط، وتشكيلة حكومته التي يهيمن عليها
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شعبية كبيرة حتى اآلن، ما قد يدفعه لالستجابة للمطالب الشعبية التي كانت كلمة السر وراءها "تحجيم نفوذ التيغراي". لكن 

 يبقى السؤال: هل سيستسلم هؤالء؟

__________________________________________ 

 العلوم السياسية بأكاديمية العالقات الدولية وخبير الشؤون اإلفريقية بجامعة القاهرةأستاذ  -بدر شافعي * د.
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