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تقرير رويرتز حول االحداث يف إثيوبيا  :ناشط اثيوبي يقول حول اجراءات احلكومة
االثيوبية عقب احملاولة االنقالبية  :هذه عودة إلى الماضي وهذا بالضبط ما كانت تفعله الحكومة
قبل أن تبدأ اإلصالحات قبل عام" ".في تلك الحقبة الماضية كان قانون مكافحة اإلرهاب يستخدم للتصدي
للمعارضة السلمية ويحدث نفس الشيء!
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التلفزيون الحكومي  :القبض على حوالي  751في إثيوبيا بعد انقالب فاشل

تقرير صحفي من اعداد  :داويت إندشاو
اديس ابابا( رويترز)  -قال التلفزيون الحكومي يوم الخميس إن نحو  052شخصا اعتقلوا في العاصمة
االثيوبية والمدينة الرئيسية في منطقة أمهرة منذ إحباط محاولة انقالب.كانت إثيوبيا على أهبة االستعداد منذ
الهجوميين اللذين وقعا في عطلة نهاية األسبوع في أديس أبابا ومدينة بحر دار قتلت رئيس أركان الجيش
ورئيس المنطقة وثالثة مسئولين كبار آخرين.وكشف العنف الذي تقول الحكومة إنه جزء من مؤامرة قام
بها جنرال مارق وميليشياته للسيطرة على أمهرة كيف أن التوترات العرقية تهدد أجندة اإلصالح لرئيس
الوزراء أبي أحمد .ولم تقدم هيئة اإلذاعة اإلثيوبية التي تديرها الدولة أي تفاصيل أخرى بشأن من اعتقل أو

متى .لكن الحزب المتمركز في المنطقة الشمالية  -الحركة الوطنية لألمهرة  (NAMA) -قال في وقت
سابق إن  55من أعضائه احتجزوا في أديس أبابا يوم األربعاء.
نال رئيس وزراء إثيوبيا البالغ من العمر  20عا ًما الثناء في الخارج الفتتاحه واحدة من أكثر دول القارة
انغالقًا  ،لكن المحللين يقولون إن التغيرات السريعة غذت حالة من عدم اليقين وانعدام األمن.
وقالت مجموعة األزمات العالمية هذا األسبوع في مذكرة موجزة إنه نتيجة لذلك فإن األحزاب اإلثنية مثل
NAMAتحظى بدعم متزايد وأن خطابها يثير العنف الخطير بين األعراق.
من ناحية أخرى أدانت حركة عدم االنحياز أعمال العنف التي وقعت في نهاية األسبوع وتنفي أي صلة لها
.برزت حركة عدم االنحياز كمنافس لحزب أمهرة في االئتالف الحاكم منذ تأسيسها في العام الماضي الذي
يحتفظ بالسلطة في إثيوبيا منذ عام  .1991وقد وقال كريستيان تاديل المتحدث باسم الحزب لرويترز إنه
تلقى تقارير عن اعتقال أشخاص من أمهرة في أربع بلدات في إقليم أوروميا .وقال إن هؤالء واعضاء من
الحزب اعتقلوا فقط بسبب "هويتهم " لم يخض في التفاصيل.ولم ترد الشرطة على على طلب للتعليق .اال
ان مكتب رئيس الوزراء ذكرلرويترز إنه يجمع معلومات عن االعتقاالت وسوف يرد في وقت الحق.
المزيد من االعتقاالت
ضا قال الصحفي البارز إسكندر نقا إن خمسة من زمالئه الناشطين في (مجموعة
وفي يوم الخميس أي ً
ضغط) قد تم اعتقالهم ما وهو ما تعتبره هيمنة جماعة أورومو العرقية في العاصمة.واضاف اسكندر
لرويترز ان قاضيا منح الشرطة  02يوما من االعتقال التحفظي للتحقيق مع المعتقلين فيما يتعلق بمؤامرة
االنقالب المزعومة.وقد أكد صحفي محلي في قاعة المحكمة روايته وقال إن القاضي أمر باالحتجازهم لمدة
 02يو ًما بموجب قانون مكافحة اإلرهاب في البالد.ولم ايضا ترد الشرطة على الفور على طلب للتعليق.
وقال إسكندر "هذه عودة إلى الماضي وهذا بالضبط ما كانت تفعله الحكومة قبل أن تبدأ اإلصالحات قبل
عام" ".في تلك الحقبة الماضية كان قانون مكافحة اإلرهاب يستخدم للتصدي للمعارضة السلمية ويحدث
نفس الشيء".
لقد تم استعادة الوصول إلى اإلنترنت الذي تم حظره منذ يوم السبت في جميع أنحاء إثيوبيا صباح يوم
الخميس ويقول محللون إثيوبيا إن رئيس الوزراء يجب أن يخطو خطواته بعناية الستعادة األمن.وقال
ويليام دافيسون من كرايسز جروب " سيضر بسمعة الحكومة إذا كان ينظر إليها على نطاق واسع على أنها
متورطة في أي شيء يشبه تطهير المنافسين أو قمع المعارضين في أعقاب هذه االغتياالت. ".
انتهى التحقيق الصحفي

تعليق

نتابع الوضع في اثيوبيا عن كثب ألننا نالحظ تحوال مهم يحدث ربما كان متوقعا ولكنه لم يكن
منظورا خاصة وان ابي احمد كان واضحا في مساره بالتحالف مع االمهرا ولكن بعد االحداث
االخيره بدأ وكأنه مضطرا الى حماية نظامه بإحاطة نفسه بمجموعة من المساعدين المقربين له
من عنصر االرومو وهو أمر قد يثير حفيظة عنصر االمهرا حتى المعتدلين منهم فهل تحدث
مفاجآت أخرى منتظره االيام القادمة ربما تكشف الكثير وبالتالي تحدد مسار السلطة فالبد من
المتابعة المستمرة وذلك لتمليك القارئ االرتري حقائق من خالل جهات ومصادر اعالمية دولية
ومحلية محترفة .
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