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 مقدمة 

اسية وصدام األيديولوجيات  ينها نتيجة للصراعات الس أكانت إثيوبيا تمثل في أعين الغرب رمز الصعود اإلفريقي، إال  

لقد ارتكبت  تنزلق نحو حرب أهلية عنيفة في ظل تفش ي جائحة كورونا، وتصاعد حدة الصراعات العرقية،    تأصبح

القوات اإلثيوبية واإلريترية جرائم حرب في الهجوم الذي شنته للسيطرة على أكسوم  داخل تيجراي ، ونجح الجيش 

 .نوفمبر  28ليم "ميكيلي اإلثيوبي في توجيه ضربات متتالية لإلقليم حتى وصل إلى عاصمة اإلق

 بالجنس البشري ، و
ً
ذكرت مفوضية األمم املتحدة  تعتبر جريمة اإلبادة الجماعية من أخطر الجرائم وأكثرها ضررا

السامية لشؤون الالجئين إن "أزمة إنسانية واسعة النطاق" بدأت تتكشف، مع استمرار فرار آالف الالجئين من اإلبادة  

 . اإلثيوبي، بشكل يومي، بحثا عن األمان في شرق السودان املجاور  راي ج الجماعية في إقليم تي

التي  استمراره عند حدود والية  في حال  القتال  يقف  والسودان جلن  إريتريا  تشمل  قد  آثاره  ولكن  البالد،  راي شمال 

 والصومال، بل ويمكن أن تشمل كذلك منطقة العالم العربي وشرق املتوسط. 

 التاريخية للصراع  .الخلفية 

ثيوبيا منذ حكم امللك مينلك الثاني، الذي أخضع بقية الشعوب والعرقيات بالقّوة تحت  إتعود خلفية صراع الحكم في  

حكمه في الربع األخير من القرن التاسع عشر، بالتزامن مع فترة بداية االستعمار األوروبي للمنطقة، وقد استمر الحكم 

 ضد امللك هيال سيالس ي في 1طيلة قرن من الزمان إلى أن جاء النظام الشيوعي)   اإلمبراطوري في إثيوبيا
ً
 دمويا

ً
( بانقالبا

 ؛ إذ قادت الجبهة الشعبية لتحرير تي1974عام  
ً
 مسلًحا ضده، واستولت على الحكم  ج، لكنه لم يستمر طويال

ً
راي عمال

ن حكمه اتسم بالقمع  أ، إال    تهاقتصادية في فترة رئاس، بقيادة ملس زيناوي الذي شهدت البالد طفرة  1991في عام  

الشديد، وكانت الحريات السياسية منعدمة في البالد؛ مما أدي الستياء الشعب واندالع الثورات الغاضبة ، مما أتاح  

 . 2018بي احمد" في الترشح ثم الوصول للحكم في عام أ الفرصة ل "

 

أساس االنتماء العرقي وليس الوطني، ويؤسس الحقوق األساسية على اعتبارهم من السكان األصليين عرقيا قام النظام الماركسي في أثيوبيا على  (  1)

حالة    التيجراي واألمهرة واألورومو االثيوبية ، وعاشت االقليات الكبري    مما أدى إلى بروز أقليات كثيرة داخل األقاليم،    في األقاليم الفيدرالية المكون

 من الصراع على السلطة . 
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 موقع اقليم تيجراي شمال أثيويبا 

 سلطة و اإلقليم التمردصراع ال

وحتى مجيء آبي أحمد إلى السلطة في   1991لقد سيطرت الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي على هذا االئتالف منذ عام  

مور أختلفت مع  صار التيجراي في قمة النظام السياس ي االثيويبي، غير أن األ 1991، فمنذ نجاح انقالب    2018أبريل  

أقال شخصيات بارزة في الجبهة الشعبية لتحرير التيجراي بتهمة الفساد وانتهاكات حقوق  مجئ آبي أحمد للسلطة حيث  

، تي  ،2018يوليو  وفي    اإلنسان  لتحرير  الشعبية  الجبهة  إلى  الفدرالية  الحكومة  من  مسؤولون  اتهامات  جوّجه  راي 

يدوية بالقرب من املنصة، حيث  بمحاولة اغتيال رئيس الوزراء في مظاهرات حاشدة في أديس أبابا حين ألقيت قنبلة  

؛ م
ً
 جريًحا. 140ا خلف خمسة قتلى وأكثر من م كان آبي أحمد يخاطب حشًدا جماهيريا

الثورية  2019تزايد هوة الخالف أواخر عام   الديمقراطية  إلى السلطة: الجبهة  آبي أحمد االئتالف الذي أوصله  ،ّحّل 

وعلى الفور، اعترضت    زدهارها في حزب واحد ،أطلق عليه اسم حزب اإل لشعوب إثيوبيا،  ودمج الكيانات األربعة املكّونة ل

 راي،  ورفضت االندماج في هذا الكيان. ج عليه الجبهة الشعبية لتحرير تي

لتحرير   الشعبية  الجبهة  اإل   رفض قادة  اإلثيوبية  التيجراي  للشعوب  الديمقراطية  الثورية  الجبهة  ائتالف  إلى  نضمام 

(EPRDF  ، ) وخالل مايو  وباء كورونا عارضت سلطة اإلقليم تأجيل االنتخابات الوطنية حتى العام املقبل،بعد تفش ي و  

 لتمديد واليته بصفة غير قانونية وشجبت جبهة تحرير    2020
ً
اتهمت املعارضة رئيس الوزراء باستخدام الوباء ذريعة

تي القرار،ج شعب  أنها ستجري من    راي  "غير دستوري"،  وأعلنت  بأنه  في ووصفته  انتخاباتها اإلقليمية  جانب واحد 

، وصفته الحكومة الفيدرالية بأنه غير قانوني، 2020حيث قام اإلقليم بإجراء اقتراع محلي في سبتمبر    الوقت املقّرر،

 .  أكتوبر 5راي بأنها ستعتبر حكم آبي أحمد غير شرعي اعتباًرا من  جومن جانبها، ردت حكومة إقليم تي
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راي، وأكدت إدارة  ج ،عندما علقت الحكومة املركزية تمويلها وقطعت العالقات مع تي  2020الخالف في أكتوبر  تطور 

راي بذلك،  بل استدعت ممثليها في الهيئات  جولم تكتِف حكومة تيقليم إن هذا يرقى إلى مستوى "إعالن الحرب" ،  اإل

الت الفيدرالي، وفي رد فعل على تلك  الوزراء على املستوى  البرملان اإلثيوبي تصنيف املنتخبة وفي مجلس  طورات، قّرر 

    .راي حركة إرهابيةج جبهة تحرير شعب تي

 قالت فيه إن"  
ً
"،  مؤكدة  آبي أحمد وأسياسأفورقي)رئيس إريترايا( يستعدان لشن حرب عليهاوأصدرت الجبهة بيانا

تي  شعب  "حرب  لتكون  لخوضها  تي جاستعدادها  إقليم  رئيس  بعث  و  رسالة  جراي"،  رؤساء  راي  إلى  موجهة  مفتوحة 

عشرات الدول،  يحذر فيها من مخاطر تدهور األوضاع في البالد، ويناشد املجتمع الدولي أن يساعد في نزع فتيل األزمة  

ليس هناك أّي كيان شرعي إلدارة دفة الحكم في البالد بعد انتهاء فترة حكومة آبي  عبر حواٍر شامل. وأكد فيه أنه "

 أحمد".

فقط من سكان إثيوبيا ، إال أنهم يحتفظون بقوات عسكرية مدربة ومنظمة ،   %6راي يمثل  جن أن التي وعلى الرغم م

بالذكر التي  أ  والجدير  العسكرية  العمليات  أن  ويبدو  اإلثيوبي،  الجيش  قوة  يستحوذ على نصف  التيجراي  إقليم  ن 

 سلحة اإلثيوبية.تنفذها القوات االثيوبية محاولة كسر السيطرة التيجراية على القوات امل 

نوفمبر   الفدرالية  الحكومة  أعلنت  "القطاع 2020في هذه األجواء املشحونة،  لتيغراي هاجموا  تابعين  أن مسلحين   ،

راي بإرتكاب الخيانة الوطنية، بهجومها على ج تي  الشمالي" التابع للجيش اإلثيوبي،  واتهم آبي أحمد جبهة تحرير شعب

يشككون في هذه الرواية، ورأوا فيها محاولة    على الرغم من أن الكثيرين    انشاو   يكيليود قواعد عسكرية إثيوبية في بلدتي م

إليجاد مسوغات عملية لشن حرب عسكرية ضد اإلقليم، فقد بدأت الطائرات اإلثيوبية بشّن عدة غارات على مواقع  

ف فيها الحكومة تدمير مستودعات  راي، في حين بدأت في امليدان اشتباكات تستخدم فيها مدفعيات ثقيلة، تستهدجفي تي

ويراهن آبي أحمد على الحسم    أسلحة تسيطر عليها الجبهة. لتبدأ منذ ذلك الوقت معارك ضارية ما زالت تدور رحاها،

 السريع في هذه املعركة؛ ألن ارتدادات عدم الحسم السريع ستكون عواقبها وخيمة على حكمه. 

ول إلى أزمة إقليمية أعمق تضر بمبادرات االستقرار التي عززتها أديس أبابا  تحيانعدام األمن واالستقرار في إثيوبيا س

 وربما تنتهي عملية السالم مع إريتريا . 
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في حالة نجاح إقليم تيجراي  إطالة أمد املواجهة فقد يدفع ذلك زعماء أقاليم أخرى إلى تحدي حكومة "آبي أحمد"، 

زمة مقتصرة على داخل حدود اثيوبيا  على مناطقهم، كذلك لن تكون األ   والحد من محاوالته لتعزيز السيطرة الفيدرالية

 فقط،  بل سوف يكون لها امتداد في الخارج؛ نظًرا إلى مركزية إثيوبيا في دول القرن األفريقي واملنطقة عموًما. 

هذه األوضاع  على املستوى اإلقليمي، تحاول مصر تسجيل نقاط ضد أديس أبابا في ملف املفاوضات بين الطرفين، في

 التي تمّر بها إثيوبيا.  

ويأتي تنظيم   أعلنت القاهرة عن مناورة عسكرية جوية مشتركة مع السودان في قاعدة موري الجوية شمال السودان

املناورة بعد شهر من تصريحات الرئيس األميركي السابق، دونالد ترامب، التي قال فيها إن مصر يمكن أن "تفجر" سد  

إذا   للتحرك  النهضة،  واشنطن ملصر  بأنه ضوء أخضر من  البعض  ما فسره  اتفاق حوله، وهو  إلى  التوصل  يتم  لم 

 ضد سد النهضة. 
ً
 عسكريا

 جرائم الحرب في تيجراي 

جرائم حرب   إنتهاكات جسيمة للقانون الدولي ، ترقى إلى طبقا لتقارير األمم املتحدة أرتكبت القوات األثيوبية واإلريترية

رئيس الوزراء اإلثيوبي ، بتنفيذ عملية عسكرية ضد تيجراي ،    أمر  2020خالل شهر نوفمبر، و   وجرائم ضد اإلنسانية

شملت عمليات قصف جوي كثيف وعشوائي للجيش األثيوبي في مدن ميكيلي وحميرة وآديغرات وهجمات بالصواريخ  

 على األقل وتشريد اآلالف 83يم أمهارا ؛ أسفر عن مقتل في إقل
ً
 .مدنيا

أعقبه  اقتحام القوات اإلريترية التى أحدثت انتهاكات إنسانية وتجاوزات تشمل مذابح في مدن أكسوم ودينغيالت في  

ام خارج نطاق  و انخرط الجيش اإلريتري في عمليات نهب واسعة النطاق ملمتلكات املدنيين وعمليات إعد  وسط تيغراي،

وفي  القضاء ، وقتلت قوات إريترية املئات من املدنيين في مدينة أكسوم، كما فتحت النار في الشوارع وداهمت منازل،

أعلن آبي أحمد النصر بعد استيالء قواته على ميكيلي عاصمة    2020نهاية املذابح التى أستمرت طيلة شهر نوفمبر  

 .راي" بمواصلة القتالج"الجبهة الشعبية لتحرير تيراي رغم تعهد جإقليم تي

عن   يزيد  العدد  أن  إلى  تشير  التقديرات  لكن  القتلى،  لعدد  دقيق  إحصاء  إثبات  املستحيل  من  لقوا    200إنه  مدني 

نوفمبر ، كذلك شهدت قرية دينقوالت شمالي ميكيلي مذبحة أخري في نفس التوقيت سقط   29و  28مصرعهم يومي  

تقارير   مدنيا   164فيها   النوع     ، و ذكرت  قائم على  األرواح وإصابات جسدية وعقلية، وحاالت عنف  في  عن خسائر 

 حاالت اغتصاب في مستشفيات عاصمة إقليم تجراي .  108االجتماعي، وبالغات عن 
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في   بالفؤوس  القتل  أو  للطعن  تعرضوا  املدنيين  من  املئات  أن  األ   2020نوفمبر    9كما  أكثر  وهى  كادرا،  ماي  عمال  في 

في   التي شنتها الحكومة  العملية العسكرية  التي تتوالها    4الوحشية دموية منذ بدء  نوفمبر ضد السلطات اإلقليمية 

 جبهة تحرير شعب تيجراي.  

واتهمت لجنة حقوق اإلنسان اإلثيوبية في تقارير لها ميليشيا غير رسمية من شباب تيجراي تدعى " سامري" تساندها  

املوالية لجبهة تحرير شعب تيجراي، بالقيام قبل االنسحاب في مواجهة تقدم الجيش اإلتحادي  قوات األمن املحلية  

باستهداف الفالحين املوسميين الذين عرفوا على أنهم من االمهرة وولكيت، وكانوا يعملون في مزارع السمسم أو الذرة  

 بالحبال وقاموا  الرفيعة ، وذكرت اللجنة أن الفاعلين قتلوا الفالحين طوال الليل بالع
ً
ص ى والسكاكين والفؤوس أو خنقا

مدني على األقل قتلوا، وأن دفن الضحايا استمر ملدة ثالثة  600بأعمال نهب وهدم، وقدرت لجنة حقوق اإلنسان أن 

 أيام لكثرة عدد الجثث نتيجة قدرات الدفن املحدودة.  

النساء من قبل عناصر عسكرية بممارسة الجنس   أفادت املمثلة الخاصة لألمين العام لألمم املتحدة بإجبار بعض

 .معهم، وأضافت أن هناك تقارير متزايدة عن تعرض الفتيات والنساء في عدد من مخيمات الالجئين للعنف الجنس ي

أكثر من   الجماعية  اإلبادة  أعمال  إلى  80أجبرت  النزوح  إثيوبي علي  اإلثيوبي  ألف  الجيش   من بطش 
ً
السودان خوفا

 .لتي استباحت دماء األطفال وارتكبت جرائم اغتصاب واعتداءات بحق النساء العزل وميليشياته ا

   50,000ووصل أكثر من  
ً
الجئ من الحدود   2500من األطفال، إلى السودان ، ونقلت املفوضية    شخص، نصفهم تقريبا

السودان، في شرق  راكوبة  أم  مخيم  من    إلى  يقرب  ما  و   6000ووصول  في  تونيدبة  مخيم  إلى  القضارف  شخص  الية 

 
ً
 ملفوضية األمم املتحدة لشؤون الالجئين. السودانية، وفقا

الجئ في منطقة شاير وما حولها ممن يعيشون في ظروف صعبة، وأفيد بأنهم ُيضطرون إلى النوم   5000نزوح  أكثر من  

 في الخالء بدون مياه أو طعام.

حالة إغتصاب في مستشفيات بشرق تيجراي،   136اإلبالغ عن أكثر من    تم  2021ويناير    2020خالل شهرى ديسمبر  

مع وجود مؤشرات على حاالت أخرى كثيرة لم يتم اإلبالغ عنها، كما أن مصادر موثوقة قدمت معلومات لألمم املتحدة  

في أديجرات ومقلي وشاير ووكرو ، وتسبب القتال بين   2021تتعلق بقتل قوات األمن ثمانية محتجين خالل شهر فبراير  

اإلتحادية التابعة لحكومة رئيس الوزراء أبي أحمد وقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيجراي، الحزب الحاكم في   القوات

 بالبنية التحتية.  
ً
 بالغا

ً
، في مقتل األلوف وتشريد مئات األلوف ، كما ألحق ضررا

ً
 املنطقة سابقا
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وقعت مذبحة خالل إحتفال ديني في بلدة دينغالت ، حيث قام مجموعة من الجنود اإلريتريين بفتح    2020في ديسمبر  

 في    20النار على الكنيسة أثناء القداس ، مما أودى بحياة قساوسة وعائالت بأكملها ومجموعة تضم أكثر من  
ً
تلميذا

 مدرسة األحد.  

 على  750في أكوم تم قتل  
ً
 بريئا

ً
، وحرق    شخصا الغذائية   عن نهب جميع املصادر 

ً
أرض كنيسة سانت ماري، فضال

ونهب املمتلكات العامة والخاصة وتدمير األديرة والكنائس واملساجد واملستشفيات والجامعات  املحاصيل في الحقول  

 واقتحام معسكرات الالجئين اإلريترية، وقتل وخطف الالجئين وغيرها من الجرائم. 

امل األمم  ،حيث  ساهمت  هاروش  وعدى  عينى  ماى  في مخيمى  تيجراي   إقليم  من  للنازحين  املساعدات  بتقديم  تحدة 

ألف نازح، املأوى    65ألف الجئ على مساعدات غذائية، وتلقى أكثر من    35ألف شخص ، ويحصل    280  ل  قدمت املياه

 .واملستلزمات املنزلية الضرورية

هذه العمليات العسكرية نتجت عنها أضرار جسيمة على البنية التحتية فقد تم تدمير  فأما على جانب الخسائر املدنية  

وتم   لإلقليم،  التحتية  األساسية  البنية  والكهرباء  املياه  إمدادات  واملؤسسات  قطع  الخدمية  املرافق  األضرار  وطالت 

إلى تقييد حركة املواد    ذلك    أدى و ما أوقف خدمة املطار بالكامل،  م  العامة، أبرزها مطار مدينة "أكسوم" التاريخية،

 .الغذائية واملواد الطبية والسلع األساسية األخرى 

وصفت الواليات املتحدة االنتهاكات فى تيجراى بأنها تطهير عرقى، حيث يزداد القلق بشأن الوضع اإلنسانى فى اإلقليم 

فيه   يعيش  الذى  و   6املحاصر  أعضاء  ماليين شخص،  أمام  خطاب  أحمد خالل  أبي  إثيوبيا  وزراء  رئيس  اعترف  قد 

 البرملان، في العاصمة أديس أبابا، إن "
ً
إلى أن الجنود    التقارير تشير إلى أن فظائع قد ارتكبت في إقليم تيجراى مشيرا

 ."الذين اغتصبوا نساء أو ارتكبوا جرائم حرب أخرى سيتم محاسبتهم

خالل الفترة األخيرة يواجه رئيس الوزراء اإلثيوبى ضغوطا إلنهاء الصراع فى تيجراى، وأيضا تأسيس تحقيق دولى فى  

مرتكبة، وتشير أصابع االتهام إلى جنود مزاعم جرائم الحرب، وفيما تتواصل الحرب وسط تقارير متزايدة عن فظائع  

 من إريتريا الداعمة  للقوات اإلثيوبية. 

زعم أبي أحمد مرات عديدة بعد دخول الجيش األثيوبي عاصمة تيجراي أنه لم يتم إصابة أو قتل مدني واحد من 

د من األشخاص القصف املدفعي أو التفجيرات ، بينما كشف األطباء عكس ذلك حيث كتبوا تقارير عن مقتل عدي

 وإصابة املزيد.  
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طالبت األمم املتحدة وقف األعمال الوحشية والجرائم اإلنسانية في حق سكان اإلقليم ، وبدء املحادثات السلمية بين 

 الحكومة واإلقليم  بعد إنسحاب القوات اإلريترية والبدء لحل األزمة.

تحقيق موضوعي ومستقل" في إقليم ميشيل باشليه، إلى فتح "دعت مفوضة األمم املتحدة السامية لحقوق اإلنسان،  

 راي اإلثيوبي، بعد "إثبات حدوث انتهاكات خطيرة قد تشكل جرائم حرب وجرائم ضد اإلنسانية". جتي

" إنه  املتحدة  األمم  مفوضة  بمحاسبة  أكدت  املطالبة  دون  ومن  وشفافة،  وحيادية  سريعة  تحقيقات  دون  من 

يتوا  أن  أخش ى  غير املسؤولين،  والوضع سيبقى  العقاب،  من  اإلفالت  مع  اإلنسان  لحقوق  انتهاكات  ارتكاب  صل 

 ". لوقت طويل  مستقر 
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 خاتمة

التي حركة  مطلع  ج سعت  في  الحكم  سدة  إلى  وصولها  عند  املطلب  هذا  عن  تراجعت  لكنها  االنفصال،  إلى  راي 

خضاعه بالقوات الفدرالية، في ظل صعوبة الحسم العسكري،  فإن إيجاد  إالتسعينيات، أما الحكومة املركزية فتحاول  

 من التدهور إلى حرب أهلية شاملة. حلول سياسية تجّنح البالد صراًعا طويل األمد هو الخيار الوحيد إلنقاذ إثيوبيا 

السياسية   التحديات  من  للعديد  بالفعل  تعرضت  التي  اإلثيوبية  الدولة  إنهاك  إلى  يؤدي  أن  يمكن  الحرب  خيار  إّن 

 الخطيرة، ويمكن أن يؤثر أيًضا على أمن واستقرار منطقة القرن اإلفريقي وما وراءها.

سياس ي أيديولوجي، بين تيار املدافعين عن الدستور الذي أقر مبدأ   ن السب الرئيس ي للصراع  اليوم في إثيوبيا هوإ

 الفيدرالية العرقية، وتيار الوحدويين الذي يؤمن بأهمية الدولة القومية، وزيادة سلطة املركز على حساب األقاليم.

تي في منطقة  القتال  إثيوبيا عن مقتل املئات وتشريد اآلالف وتركت  جأسفرت أسابيع من  املاليين بحاجة  راي شمال 

من   أكثر  الفرار،  إلى  األشخاص  بآالف  تدفع  املتفاقمة  األزمة  أن  إلى  املفوضية  وأشارت  اإلنسانية،  للمساعدة  ماسة 

 نصفهم من األطفال، مبينة أن األعداد تتزايد بسرعة مع عبور غالبية الفارين إلى السودان .

في أفريقيا، إال أن األزمات الداخلية املتتالية التي تواجهها والتي  لقد كانت إثيوبيا تنظر إلى نفسها باعتبارها دولة فريدة

ستقرار واألمن، حيث  ترتبط في مجملها بمشكالت إدارة التنوع العرقي، وما أسفرت عنه من تداعيات خطيرة على اإل 

قوميات املكونة تضررت العديد من القوميات نتيجة فشل النظام الحاكم في تحقيق املساواة والعدالة ومنع تعرض ال

للدولة اإلثيوبية للتهميش واإلقصاء، بعض هذه القوميات قد تلجأ إلى حمل السالح في مواجهة الحكومة الفيدرالية، 

 خاصة في ظل اتجاه النظام الحاكم إلى استخدام كل قدراته ضد كافة املنتمين إلى قومية معينة داخل الدولة، وخارجها.
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