التفسخ الصامت للحكومة األثيوبية
بقلم  :د.أحمد حسن دحلي
كتب رئٌس تحرٌر " اندٌان اوشن نٌوز لٌتر " فرنسٌس سولٌر فً العدد رقم 9731
من تلك المجلة الصادرة فً  1ماٌو  4192افتتاحٌة تحلٌلٌة عن النظام األثٌوبً
بعنوان " الحكومة تتفسخ بصمت " ورد فٌها:
 9ـ انتخابات  4192المقبلة تخٌم بظاللها على الحكومة األثٌوبٌة التً باتت عملٌة
إحٌاء ذكرى رئٌس الوزراء الراحل ملس زٌناوي عامل الوحدة الوحٌد لها.
 4ـ صور رئٌس الوزراء الراحل ملس زٌناوي أضحت تغطً كل الجدران فً
أدٌس أبابا وخطاباته تبث عبر الفٌدٌو فً البرلمان بغٌة إلهام البرلمانٌٌن الجدد .وفً
ذلك أكثر من رسالة وداللة.
 7ـ عندما سأل محرر جرٌدة " رٌبورتر " رئٌس وزراء أثٌوبٌا هٌلً مارٌام دسالٌن
من ٌتخذ القرار فً مكتبه ،فكان الرد غٌر مقنع ،مؤكدا بذلك بأن السؤال أصاب فً
الصمٌم.
 2ـ بعٌدا عن المظاهر ،فإن أزمة الجبهة الدٌمقراطٌة الثورٌة الشعبٌة األثٌوبٌة تعبر
عن األزمة الجنٌنٌة للدولة بٌن التجراوٌٌن واالورومو واالمحرا.
 2ـ الجبهة الشعبٌة لتحرٌر تجراي النواة المركزٌة للجبهة الدٌمقراطٌة الثورٌة
الشعبٌة األثٌوبٌة منقسمة الى أجنحة إقلٌمٌة.
 6ـ تفتقر الدبلوماسٌة األثٌوبٌة الى قٌادة فً هرم السلطة.
 3ـ ٌوجد اقتصاد البلد فً حالة تدهور.
 8ـ غدت الروح اإلقلٌمٌة تتضاعف وبكثافة وعمق.
ولكن في تقديري الخطر الكبير الذي ٌواجه أثٌوبٌا وٌهددها باالنفجار على هٌئة
شظاٌا إقلٌمٌة وما دون اإلقلٌمٌة ٌتمثل فً:

 9ـ تراجع الشعور الوطنً األثٌوبً بصورة ملحوظة وكبٌرة فً عهد حكم أقلٌة
األقلٌة التجراوٌة تحت شعار براق وفضفاض وهو " النظام الفٌدرالً" الذي فصل
على مقاس طموح السٌطرة والهٌمنة ألقلٌة األقلٌة التجراوٌة على عموم أثٌوبٌا من
جهة ،وتطبٌقا لألجندة االنفصالٌة " الوٌانٌة " التً ٌعود تارٌخها إلى عام ،9132
أي تارٌخ مٌالد " جبهة وٌانً تجراي " من جهة أخرى.
 4ـ نمو الشعور االثنً واإلقلٌمً بمستوى قٌاسً ال نظٌر له فً تارٌخ أثٌوبٌا لدرجة
إنه بات ٌهدد مقومات وحدتها.
 7ـ ارتفاع درجة التناقضات الجهوٌة واالثنٌة والقبائلٌة بشكل حاد فً األقالٌم
الفٌدرالٌة األثٌوبٌة.
 2ـ تمر أثٌوبٌا بحالة انفجار سكانً ،فعدد سكانها الذي لم ٌكن ٌتجاوز فً عام
 9161الـ  44ملٌون نسمة بلغ هذه السنة [  18 ،] 4192ملٌون نسمة ،والسواد
األعظم منهم هم من فئة الشباب وغالبٌتهم ال ٌعرفون ال نظام اإلمبراطور هٌلً
سالسً وال عهد العقٌد منجستو هٌلً مارٌام ،وإنما هم جٌل نظام أقلٌة األقلٌة
التجراوٌة منذ  9119ولغاٌة اآلن [  ] 4192حتى إشعار آخر .وهذا النظام كرس
وٌكرس لدى سكان كل األقالٌم الروح اإلقلٌمٌة الضٌقة خلف قناع " الفٌدرالٌة "
على ركام الروح الوطنٌة األثٌوبٌة من ناحٌة ،ومن ناحٌة اخرى ٌعمل جاهدا على
تمزٌق عرى الوحدة الداخلٌة لكل األقالٌم األثٌوبٌة " الفٌدرالٌة " بما فٌها إقلٌم
تجراي " الفٌدرالً " على أسس جهوٌة ومناطقٌة ،مما جعل الشباب األثٌوبً
ضحٌة لهذه السٌاسة الوٌانٌة القائمة على مبدأ " ومن بعدي الطوفان " الجنونٌة.
 5ـ وإذا كان نظام أقلٌة األقلٌة التجراوٌة ٌسعى إلطالة أمد إحكام سٌطرته على
أثٌوبٌا عبر سٌاسة " فرق تسد " بٌن األقالٌم الفٌدرالٌة من جانب ،وداخل األقالٌم
الفٌدرالٌة من جانب ثان ،فإنه ومن جانب ثالث ٌعمل لتصدٌر " نموذجه الفٌدرالً
المدمر" الى جمٌع دول الجوار ،وال سٌما الى الصومال ،وذلك بدافع السٌطرة
والهٌمنة وبدعم عسكري وتغطٌة سٌاسٌة ودبلوماسٌة وإعالمٌة من بعض القوى

السٌاسٌة فً المحافل الدولٌة ،وال سٌما فً مجلس األمن ،وتأتً فً مقدمة تلك الدول
الوالٌات المتحدة األمرٌكٌة.
 6ـ أزمة الدولة األثٌوبٌة لٌست " جنٌنٌة " كما جاء فً افتتاحٌة " اندٌان أوشن نٌوز
لٌتر " ،وإنما لألسف الشدٌد ،هً أزمة بنٌوٌة عمٌقة أستفحلت نتٌجة لسٌاسة النظام
االثٌوبً المرتكزة على قاعدة " فٌدرالٌة " تقوم على مبدأ " فرق تسد " .وان تلك
األزمة أمست الٌوم مكشوفة ومفتوحة فً وجه جمٌع االحتماالت بما فٌها الكابوسٌة
والكارثٌة منها على أثٌوبٌا نفسها فً المقام األول ،وعلى منطقة القرن األفرٌقً
وشرق أفرٌقٌا فً المرتبة الثانٌة ،وعلى عموم دول حوض وادي النٌل فً الدرجة
الثالثة.
وأٌا كان األمر ،وبحكم إن لكل فعل رد فعل زائد علٌه فً المقدار ومضاد له فً
االتجاه ،لٌس فً علم الفٌزٌاء وإنما فً علم السٌاسة ،فسٌاسة النظام األثٌوبً الداخلٌة
التفكٌكٌة والتقسٌمٌة تصادف معارضة شدٌدة ،وإن لم تأخذ بعد الشكل المنظم
والتنظٌمً المطلوبٌن أثٌوبٌا ،وهذه مسألة وقت لٌس إال ،ألنه طال الوقت أم قصر
سٌقول معشر األثٌوبٌٌن كلمتهم التارٌخٌة والسٌاسٌة الفاصلة فً خاتمة المطاف.
والمهم فً أألمر فً هذا الصدد هو بروز ثمة مؤشرات قوٌة غدت تلوح بوادرها
األولٌة فً أفق أثٌوبٌا مؤهلة ان تتجاوز جمٌع هذه اإلشكالٌات وتتصدى لكل تلك
التحدٌات ،وتقطع طرٌق الهاوٌة والعبثٌة والعدمٌة " الوٌانٌة " ،وترسً بسفٌنة
أثٌوبٌا المبحرة وسط أعاصٌر وعواصف هوجاء إلى بر الوحدة الوطنٌة فً اطار
الدٌمقراطٌة والتعددٌة والعدالة االجتماعٌة.

