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ومازالــت الدولــة اإلثيوبيــة تشــهد مواجهــات عســكرية 
محتدمــة، وأزمــات إنســانية حــادة، حيــث أصبــح هنــاك 
مســاعدات  إىل  بحاجــة  شــخص  مليــون   5.2 مــن  أكــر 
غذائيــة ماســة يف تيجــراي، باإلضافــة إىل نــزوح العديــد مــن 
ــة  ــن قبيل ــرد م ــزوح حــوايل 3 آالف ف ــات، وآخرهــم ن العرقي
“كامنــت” اإلثيوبيــة إىل الســودان بعــد رفضهــم محاربــة 
جبهــة “تيجــراي”؛ هربــاً مــن اســتهداف جنــود الجيــش 
اإلثيــويب. وعــى الرغــم مــن التطــورات العســكرية واإلنســانية 
التــي يشــهدها اإلقليــم، فــإن بــوادر انفــراج األزمــة ال تلــوح 

ــب. ــدى القري ــة يف امل ــق، خاص يف األف

مؤشرات تصاعد الصراع
تتواصــل العمليــات القتاليــة يف إثيوبيــا مــن دون توقــف عــى 
الرغــم مــن التكلفــة اإلنســانية املرتفعــة، وهــو مــا وضــح يف 

التــايل:

كثفــت  للقتــال:  املواطنــن  أحمــد حشــد  آيب  إعــان   -1
الحكومــة الفيدراليــة والقــادة اإلقليميــون املتحالفــون معهــا 
محاوالتهــم لحشــد املواطنــن مــن جميــع أنحــاء البــاد 
ــراي  ــة تيج ــن منطق ــوات م ــد الق ــرب ض ــامم إىل الح لانض

ــو.  ــهر يولي ــر ش ــذ أواخ ــاد من ــامل الب ــى ش ــة يف أق الواقع

وأصــدر مكتــب رئيــس الــوزراء اإلثيــويب يف 10 أغســطس 
القادريــن” عــى  “اإلثيوبيــن  فيــه جميــع  طالــب  بيانــاً 
االنضــامم إىل الجيــش والقــوات الخاصــة وامليليشــيات. ويــأيت 
اإلثيوبيــة يف 6  الخارجيــة  أن حــذرت وزارة  بعــد  البيــان 
أغســطس مــن أنهــا قــد تنــر “قدراتهــا الدفاعيــة الكاملــة” 

ــراي. ــعب تيج ــر ش ــة تحري ــد جبه ض

2- تعبئــة أديــس أبابا املــوارد املاليــة: تلعب البنــوك اإلثيوبية 
دوراً يف متويــل الحــرب ضــد متمــردي التيجــراي. ويقــدر حجم 
التمويــل الــذي تــم جمعــه خــال أغســطس بأكــر مــن 8.8 
ــن” إىل  ــن اإلثيوبي ــة املرصفي ــون دوالر. وأشــارت “جمعي ملي

مشــاركة 18 مرصفــاً يف دعــم الجيــش اإلثيــويب. 

وياحــظ أن األوضــاع االقتصاديــة قــد تدهــورت إىل درجــة 
أن الحكومــة اإلثيوبيــة طلبــت مــن موظفــي الخدمــة املدنيــة 
ــة  ــوات الفيدرالي ــح الق ــد لصال ــهر واح ــب ش ــاهمة برات املس
ــوال  ــي لألم ــم التدريج ــال الخص ــن خ ــك م ــة، وذل اإلثيوبي

عــى مــدى 12 شــهراً. 
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يســتمر الصــراع الدائــر فــي إثيوبيــا علــى الرغــم مــن المناشــدات الدوليــة لوقــف الصــراع. وتمكنــت القــوات 
الحكوميــة مــن إبطــاء تقــدم قــوات جبهــة تحريــر تيجــراي خــال األســبوعين األخيريــن، كمــا تمكنــت القــوات 
الحكوميــة مــن الســيطرة علــى بعــض المناطــق، غيــر أن المناطــق الرئيســية فــي عفــار وأمهــرة ظلــت تحــت 

ســيطرة متمــردي التيجــراي، والذيــن تمكنــوا مــن تكويــن تحالــف أوســع مــع جماعــات متمــردة أخــرى.

أزمة التيجراي:
استمرار حماوالت احلكومة اإلثيوبية حلسم الصراع الداخلي عسكريًا

أزمــة التيجــراي: اســتمرار محــاوالت الحكومــة اإلثيوبيــة لحســم الصــراع الداخلــي عســكريًا، تقديــرات المســتقبل, العدد 1331، 07 ســبتمبر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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كــام أغلقــت إثيوبيــا يف اآلونــة األخــرة حــوايل 30 ســفارة 
لهــا يف الخــارج، مــن إجــاميل 60 ســفارة، فيــام ســيتم تقليــص 
ــدول  ــن ال ــدد م ــا بع ــفارات إثيوبي ــم س ــين وطاق الدبلوماس
ــة  ــا الجنوبي ــو وكوري ــدا والكونغ ــا وروان ــرص وغان ــا م أبرزه

وقطــر، وذلــك لتوفــر النفقــات.

3- رشاء إثيوبيــا طائــرات مســرة مــن إيــران: نــرت مواقــع 
ــة مــن الحكومــة يف 3  ــة القريب التواصــل االجتامعــي اإلثيوبي
أغســطس، صــوراً لرئيــس الــوزراء آيب أحمــد، وهــو يف مطــار 
مدينــة ســيامرا، عاصمــة إقليــم عفــار، والتــي أظهــرت صــوراً 

لطائرتــن مســرتن، ومحطــة أرضيــة للتحكــم بهــام. 

ــون  ــة أن تك ــكرية املتخصص ــات العس ــت التحلي ورجح
ــع،  ــة الصن ــر 6” إيراني ــراز “املهاج ــن ط ــان م ــان الطائرت هات
والقــادرة عــى حمــل صواريــخ موجهــة صغــرة الحجــم. 
ويكشــف هــذا األمــر عن اتجــاه الحكومــة اإلثيوبيــة لتوظيف 
هــذا الســاح الجديــد لوقــف تقــدم جبهــة تحريــر تيجــراي، 
وقــد يكــون أحــد األســباب التــي ســاهمت يف توقــف تقــدم 

ــة األخــرة. ــا يف اآلون ــة التيجــراي وحلفائه ــوات جبه ق

ــة للمشــاركة يف الــراع: أشــارت  4- عــودة القــوات اإلريرتي
ــا أرســلت مــرة أخــرى  مذكــرة لاتحــاد األورويب إىل أن إريرتي
تعزيــزات يف منطقــة الجــزء الغــريب املتنــازع عليــه مــن 
ــس  ــارة لرئي ــب زي ــزات عق ــذه التعزي ــاءت ه ــراي، وج تيج

 17 يــوم  أســمرة  اإلريرتيــة  للعاصمــة  اإلثيــويب  الــوزراء 
رســمياً.  عنهــا  اإلعــان  يتــم  مل  والتــي  أغســطس، 

ــد انســحبت  ــداً للــرصاع. فق وتعــد هــذه الخطــوة تصعي
القــوات اإلريرتيــة يف يونيــو املــايض نتيجــة ضغــوط أمريكيــة، 
وبعدمــا ُوجهــت انتقــادات حــادة للجيــش اإلريــرتي لضلوعــه 
ــكاب  ــن خــال ارت ــوق اإلنســان م ــاكات خطــرة لحق يف انته

أعــامل نهــب، مجــازر واعتــداءات جنســية. 

ــن  ــة: أعل ــد الحكوم ــال ض ــرى للقت ــات أخ ــام جبه 5- انض
ــو، يف  ــر أوروم ــش تحري ــة، جي ــم جامع ــا، زعي ــا ديريب كومس
ــع أغســطس عــن تحالفــه مــع التيجــراي، كــام أكــد أن  مطل
“الحــل الوحيــد اآلن هــو اإلطاحــة بهــذه الحكومة عســكرياً”. 
وأشــار كذلــك إىل تعاونــه مــع التيجــراي عســكرياً وسياســياً، 
إذ أكــد وجــود تبــادل للمعلومــات املتعلقــة بســاحة املعركــة، 
إىل وجــود  باإلضافــة  العســكرية،  العمليــات  تنســيق  ويف 

ــف ســيايس.  ــات إلنشــاء تحال محادث

كــام أشــار ديريبــا إىل أن هنــاك مناقشــات مــع جامعــات 
ــام  ــد نظ ــر ض ــف كب ــكيل تحال ــا لتش ــل إثيوبي ــرى داخ أخ
ــا تأكــد  ــا، وهــو م ــوزراء أيب أحمــد، بحســب ديريب ــس ال رئي
مــع إعــان جبهــة ســيداما الجنوبيــة، يف 25 أغســطس، عــن 
انضاممهــا لتحالــف قــوات تيجــراي وأورومــو، وذلــك لقتــال 

ــة. ــة اإلثيوبي الحكوم
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استمرار محاوالت الحكومة اإلثيوبية لحسم الصراع الداخلي عسكريًا

هــذه  عــى  اإلثيوبيــة  الحكومــة  ردت  املقابــل،  ويف 
التحــركات مــن خــال إعــان كل مــن الجبهــة الشــعبية 
منظمتــن  أورومــو  تحريــر  وجيــش  تيجــراي،  لتحريــر 
إرهابيتــن. ويكشــف انضــامم تلــك الجبهــات للقتــال أن 
ــف  ــة تحال ــن إقام ــت م ــد متكن ــراي ق ــر التيج ــة تحري جبه
واســع ميكــن أن يفــرض تهديــداً عــى حكومــة آيب أحمــد، أو 

ينــذر بانهيــار البــاد يف حالــة حــرب أهليــة.

ــوات  ــيطرت الق ــلحة: س ــة املس ــدم املعارض ــتمرار تق 6- اس
التابعــة لتحريــر تيجــراي عــى مدينة قاشــينا يف 25 أغســطس، 
ــة أديــس  ــي تبعــد 800 كيلومــرت عــن العاصمــة اإلثيوبي والت
أبابــا، بينــام اســتطاعت جبهــة تحريــر أورومــو الســيطرة 
ــه  ــب علي ــذي ترت ــطس، وال ــي يف 24 أغس ــة نغي ــى مدين ع
ــة  ــة اإلثيوبي ــن املســؤولن التابعــن للحكوم هــروب عــدد م

ــة. مــع ســيطرة الجبهــة عــى املدين

7- اتهــام الســودان بالتــورط يف دعــم التيجــراي: أعلــن 
العقيــد ســيف إنجــي، املســؤول العســكري اإلثيــويب يف منطقة 
متــكل يف إقليــم بنــي شــنقول أن القــوات اإلثيوبيــة أحبطــت 
ــل  ــراي تعطي ــة التيج ــع جبه ــلحة تتب ــة مس ــة جامع محاول
ــودانية  ــلحة الس ــوات املس ــم الق ــار إىل دع ــام أش ــد، ك الس
لهــذه الجامعــة املســلحة، وهــو األمــر الــذي نفتــه الخرطــوم. 
وقــد تكــون هــذه الترصيحــات محاولــة مــن جانــب أديــس 
ــراي،  ــردي التيج ــد متم ــال ض ــن للقت ــة اإلثيوبي ــا لتعبئ أباب

ــويب.  ــعب اإلثي ــام الش ــا أم ــاءة لصورته واإلس

مواقف دولية متباينة
تباينــت مواقــف الــدول الكــرى واإلقليميــة املعنيــة بتطورات 
األزمــة اإلثيوبيــة، وهــو مــا ميكــن تفصيلــه عــى النحــو التــايل:

1- ضغــط أمريــي لوقــف القتــال: هــددت الواليــات املتحــدة 
ــة  ــة يف ضــوء اســتمرار أزم ــع اإلثيوبي ــف اســتراد البضائ بوق
تيجــراي، فقــد أوضحــت املمثلــة التجاريــة األمريكيــة، كاثرين 
تــاي، خــال اجتــامع افــرتايض مــع كبــر املفاوضــن التجاريــن 
اإلثيوبيــن، مامــو ميهريتــو، إنــه مبوجــب قانــون “النمــو 
والفــرص” اإلفريقــي، واملعــروف باســم قانــون “أجــوا”، فــإن 
انتهــاكات حقــوق اإلنســان يف إقليــم تيجــراي قــد تؤثــر ســلباً 
عــى أهليــة إثيوبيــا املســتقبلية لاســتفادة مــن هــذا القانون، 

يف حــال اســتمرار هــذا الوضــع.

ــة  ــة مؤهل ــة إفريقي ــاك 38 دول ــر أن هن ــر بالذك والجدي
للوصــول إىل الســوق األمريــي مــن دون رســوم جمركيــة 
ــة 239  ــلع بقيم ــر س ــا بتصدي ــت إثيوبي ــام 2020. وقام يف ع
ــة  ــام 2019. وبنهاي ــات املتحــدة يف ع ــون دوالر إىل الوالي ملي
شــهر يونيــو عــام 2021، صــدرت إثيوبيــا ســلعاً بقيمــة 128.7 

ــس. ــة وماب ــات جلدي ــن منتج ــي تتضم ــون دوالر، والت ملي

ومــن جهــة أخــرى، فرضــت وزارة الخزانــة األمريكيــة يــوم 
23 أغســطس عقوبــات عــى رئيــس أركان الجيــش اإلريــرتي 
ــة  ــوات التابع ــوع الق ــس لضل ــوس فولديوهاني الجــرال فيليب
لــه يف “انتهــاكات خطــرة لحقــوق اإلنســان”، يف النــزاع الــذي 
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مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات العربيــة املتحــدة، للمســاهمة يف تعميــق الحــوار العــام، ومســاندة صنــع 

القــرار، ودعــم البحــث العلمــي، فيــام يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم 

القــدرة عــى التنبــؤ خــال املرحلــة الحاليــة، مــن خــال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحــوالت السياســية واالتجاهــات األمنيــة، والتوجهات 

االقتصاديــة والتطــورات التكنولوجيــة، والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق الــرق األوســط عمومــاً.
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ــعي  ــار س ــك يف إط ــة، وذل ــراي اإلثيوبي ــة تيج ــهده منطق تش
ــا يف  ــف تدخله ــا لوق ــى إريرتي ــط ع ــة للضغ اإلدارة األمريكي

الــرصاع اإلثيــويب.

2- تعليــق فرنســا التعــاون العســكري: قــررت الحكومــة 
الحكومــة  مــع  العســكري  تعاونهــا  تقليــص  الفرنســية 
اإلثيوبيــة، بســبب الــرصاع الدائــر يف إقليــم تيجــراي. والجديــر 
ــا، إذ إن  ــى إثيوبي ــراً ع ــر كث ــن يؤث ــر ل ــر أن هــذا األم بالذك
ــام 2019 كان  ــن يف ع ــن الدولت ــرم ب ــي امل ــاق الدفاع االتف
ــا  ــم إثيوبي ــس بدع ــوم باري ــدف إىل أن تق ــاً يه ــاً إطاري اتفاق
إلنشــاء بحريــة إثيوبيــة، وذلــك عــى الرغــم مــن عــدم امتاك 

ــري. ــذ بح ــا منف إثيوبي

3- الكتلــة األفريقيــة يف مجلــس األمــن: أصــدرت مجموعــة 
ــس  ــي تون ــن، وه ــس األم ــة يف مجل ــة املمثل ــدول األفريقي ال
وجــزر  فنســنت  ســانت  إىل  باإلضافــة  والنيجــر،  وكينيــا 
جريناديــن، بيانــاً دعــت فيــه الحكومــة اإلثيوبيــة إىل إعــان 
اســتعدادها لوقــف األعــامل العدائيــة ووقــف إطــاق النــار 

ــراي. يف تيج

ــة  ــان مشــرتك الحكومــة اإلثيوبي ودعــت املجموعــة يف بي
إىل التفــاوض مــع املعارضــة املســلحة، وإلغــاء تصنيفهــم 
ــة  ــود الحكوم ــف جه ــذا وق ــايب، وك ــم إره ــم تنظي باعتباره
ــاركة يف  ــاح واملش ــل الس ــى حم ــن ع ــع املواطن ــث جمي لح

ــراي.  ــد تيج ــرب ض الح

4- دعــم صينــي – رويس ألديــس أبابــا: عارضــت الصــن 
التدخــل الخارجــي يف شــؤون إثيوبيــا، يف إشــارة إىل الضغــوط 
ــل وحــذرت  ــال، ب ــف القت ــا لوق ــس أباب ــى أدي ــة ع األمريكي

الصــن وروســيا مــن أن فــرض العقوبــات األمريكيــة ســتفاقم 
الــرصاع.  

وســبق أن عارضــت الدولتــان إصــدار بيــان يف مــارس 
املــايض يدعــو إىل إنهــاء العنــف يف منطقــة تيجــراي اإلثيوبيــة، 
وكذلــك إحبــاط مــروع قــرار مــن املجلــس يديــن إثيوبيــا، إذ 
ــبة إىل  ــة بالنس ــألة داخلي ــة مس ــان أن القضي ــرت الدولت اعت

ــا. إثيوبي

5- مســاندة تركيــة غــر واضحــة: قــام رئيــس الــوزراء اإلثيــويب 
أيب أحمــد بزيــارة رســمية إىل تركيــا يــوم 18 أغســطس، ملقابلة 
ــا  ــم خاله ــي ت ــان، والت ــب أردوغ ــرتيك رجــب طي ــس ال الرئي
التوقيــع عــى عــدد مــن االتفاقيــات يف مجــايل الدفــاع 
ــه أن  ــد عودت ــد بع ــح آيب أحم ــام أوض ــة. ك ــة املائي والتنمي
الدولــة اإلثيوبيــة لــن تنــى أبــداً التعــاون يف الفــرتة الحرجــة 
الــذي قدمتــه الحكومــة والشــعب الــرتيك إلثيوبيــا، مــن دون 
أن يكشــف مــا نــوع وحجــم هــذا الدعــم، وعــام إذا كان هــذا 

الدعــم قــد ارتبــط بالــرصاع الدائــر يف إثيوبيــا حاليــاً.

ويف الختــام، ياحــظ أن سياســات الحكومــة اإلثيوبيــة 
ــلحة  ــة املس ــع املعارض ــد أدى إىل توس ــرصاع ق ــكرتها لل وعس
ــرة  ــن أمه ــن م ــا يتضــح يف انضــامم متمردي ــا، وهــو م ضده
أبابــا  أديــس  أن  ويبــدو  التيجــراي،  متمــردي  إىل  وعفــار 
التــزال تعــول عــى الحســم العســكري، وعــى توظيــف 
ــرتي،  ــكري اإلري ــم العس ــة، والدع ــرة اإليراني ــرات املس الطائ
لحســم الــرصاع دون تقديــم تنــازالت، غــر أن فشــلها يف 
ــذر باســتنزاف الحكومــة  ــرصاع ســوف ين ــك، واســتمرار ال ذل
اإلثيوبيــة اقتصاديــاً، وإمكانيــة بانهيــار البــاد يف حالــة حــرب 

ــعة.  ــة واس أهلي


