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تصاعد حدة الصراع
تعــددت املــؤرشات عــى متكــن جبهــة تحريــر تيجــراي عــى 
توســيع مناطــق ســيطرتها، واتجاههــا للســيطرة عــى العاصمة 

أديــس أبابــا، وهــو مــا ميكــن توضيحــه عــى النحــو التــايل:  

1- ســيطرة تيجــراي عــى ثــاث مدن اســراتيجية: اســتطاعت 
ــي  ــر تيجــراي االســتيالء عــى مدينت ــة الشــعبية لتحري الجبه
“ ديــي” و”كومبولتشــا” يف 30 – 31 أكتوبــر 2021، كــا 
اســتطاع جيــش تحريــر أورومــو، املتحالــف مــع جبهــة 
تيجــراي، يف الســيطرة عــى عــدة مــدن يف جنــوب كومبولشــا 
أخرهــا مدينــة كاميــي، والتــي تقــع عــى بعــد 327 كيلومــراً 
ــرة،  ــم أمه ــالث يف إقلي ــدن الث ــع امل ــا. وتق ــس أباب ــن أدي م
ــس  ــم األســايس لرئي ــرة، الداع ــة األمه ــا إثني ــي توجــد به والت

ــد.   ــويب آيب أحم ــوزراء اإلثي ال

وتتمتــع هــذه املــدن بأهميــة كبــرة، لوقوعهــا عــى 

الطريــق الرسيــع )A2( الــذي يربــط عاصمــة إقليــم تيجــراي، 
ميكيــي، بالعاصمــة أديــس أبابــا، كــا أن هــذا الطريــق 
الرسيــع يربــط أديــس أبابــا بجيبــويت، حيــث يتواجــد املينــاء 
ــادرات  ــة واردات وص ــحن غالبي ــه ش ــن خالل ــم م ــذي يت ال

ــا.  إثيوبي

ــو  ــل سلســلة االنتصــارات األخــرة للتيجــراي وأوروم ومتث
نذيــر شــؤم للحكومــة اإلثيوبيــة، ألنهــا تعيــد ذاكــرة الحــرب 
األهليــة يف أواخــر الثانينــات مــن القــرن العرشيــن، حينــا 
متكنــت جبهــة تحريــر تيجــراي وجبهــة أورومــو من الســيطرة 
معــاً عــى مدينــة ديــي يف مايــو 1991، وذلــك بعــد ســنوات 
مــن القتــال، ثــم الزحــف بعدهــا عــى العاصمــة أديــس أبابــا، 
ــن  ــا م ــراي حينه ــة تيج ــم جبه ــاوي، زعي ــس زين ــن ميل ومتك
ــام  ــه يف ع ــى وفات ــت، وحت ــك التوقي ــذ ذل ــم من ــويل الحك ت
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تمكنــت الجبهــة الشــعبية لتحريــر التيجــراي فــي الفتــرة الممتــدة مــن 31 أكتوبــر وحتــى 3 نوفمبــر، مــن 
تحقيــق مكاســب اســتراتيجية علــى حســاب الحكومــة اإلثيوبيــة، مــع تزايــد اقترابهــا نحــو العاصمــة اإلثيوبيــة، 
خاصــة بعــد ســيطرتها علــى مدينــة ديســي وكومبولتشــا، وذلــك فــي الوقــت الــذي يســتمر رئيــس الــوزراء 
ــار والتفــاوض مــع جبهــة تيجــراي، علــى  ــال رافضــًا وقــف إطــاق الن اإلثيوبــي فــي تعبئــة المواطنيــن للقت

عكــس المناشــدات اإلقليميــة والدوليــة. 

انتكاســات متتاليــة: هــل تتمكــن »الجبهــة المتحــدة« مــن الســيطرة علــى أديــس أبابــا؟، تقديــرات المســتقبل, العــدد 1389، 9 نوفمبــر 
2021، أبوظبــي: المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ــكلت  ــارض: ش ــكري مع ــيايس – عس ــف س ــكيل تحال 2- تش
للقــوات  املتحــدة  “الجبهــة  معارضــة  مجموعــات  تســع 
ــا  ــد أبرزه ــي يع ــة”، والت ــة اإلثيوبي ــة والكونفدرالي الفيدرالي
جيــش تحريــر أورومــو، وكذلــك جاعــات معارضة مــن أقاليم 
عفــر وجامبيــال والصومــال. ويالحــظ أن الجبهــة املتحــدة هــو 
تحالــف ســيايس عســكري يســتهدف إســقاط حكومــة رئيــس 
ــوزراء آيب أحمــد، ســواء بالقــوة أو باملفاوضــات، وتشــكيل  ال

ــة.  حكومــة انتقالي

فقــد أوضــح العضــو البــارز يف الجبهــة الشــعبية لتحريــر 
الحكومــة  ســقطت  “إذا  أنــه:  رضــا،  غيتاتشــو  تيجــراي، 
ــة”، يف  ــات مؤقت ــد ترتيب ــا بالتأكي ــيكون لدين ــة، س الفيدرالي
إشــارة إىل وجــود توافــق عــى إقــرار حكومــة بديلــة لحكومــة 

ــد. آيب أحم

3- إعــان أديــس أبابــا حالــة الطــوارئ: عــى الرغــم مــن أن 
الحكومــة اإلثيوبيــة مل تعــرف بســقوط مدينــة كاميــي، فــإن 
اإلجــراءات التــي أتخذتهــا تكشــف عــن مصداقيــة املعارضــة 
بالســيطرة عليهــا، فقــد أعلنــت أديــس أبابــا حالــة الطــوارئ 
ملــدة ســتة أشــهر، والتــي تســمح للحكومــة بتوجيــه األوامــر 
للمواطنــن البالغــن بتلقــي التدريبــات العســكرية للمشــاركة 
الطــوارئ  حالــة  ســتتيح  كــا  تيجــراي.  ضــد  القتــال  يف 
للحكومــة اإلثيوبيــة اعتقــال أي شــخص يُشــتبه بتعاونــه مــع 
جبهــة تيجــراي، والتــي صنفتهــا الحكومــة كجاعــة إرهابيــة 

يف شــهر مايــو املــايض.

كــا دعــت الســلطات الفيدراليــة اإلثيوبيــة الســكان 
لرخيــص وحمــل الســالح خــالل الفــرة القادمــة للدفــاع عــن 
مناطقهــم. كــا أشــارت وســائل اإلعــالم التابعــة للدولــة إىل أن 
حكومــات أربــع مــن أقاليــم إثيوبيــا العــرش دعــت اإلثيوبيــن 
إىل التعبئــة للقتــال ضــد قــوات التيجــراي. كــا دعــا الجيــش 
إىل  لالنضــام  الســابقن  العســكرين  اإلثيــويب  الفيــدرايل 
ــراي،  ــر تيج ــعبية لتحري ــة الش ــد الجبه ــش ض ــوف الجي صف

ــر. ــى 24 نوفم ــة للتســجيل حت وحــددت مهل

ــت  ــة: أعلن ــة اإلثيوبي ــريك للحكوم ــكري ال ــم العس 4- الدع
تركيــا دعمهــا للحكومــة اإلثيوبيــة يف مواجهــة جبهــة تيجــراي. 
وطلبــت إثيوبيــا رشاء طائــرات مســّرة مــن تركيــا مــن طــراز 

ــدار “يت يب 2”.  برق

ــد  ــرة ق ــرات املس ــف الطائ ــن أن توظي ــم م ــى الرغ وع
يســاعد الحكومــة اإلثيوبيــة يف حربهــا ضــد املعارضــة، فإنــه 
مــن امللحــوظ أن أديــس أبابــا امتلكــت طائــرات مســرة 

إيرانيــة، ومل تنجــح يف كبــح تقــدم املعارضــة، وهــو مــا 
ــال أرض –  ــخ إيغ ــراي لصواري ــة تيج ــتخدام جبه ــط باس يرتب
ــا  ــت مــن توظيفه ــي متكن ــف، والت ــة عــى الكت جــو املحمول
ــرة  ــج 23”، وطائ ــرة “مي ــقاط طائ ــة يف إس ــارك املاضي يف املع
ــن  ــر م ــرة هليكوب ــراز “إل– 30-100”، وطائ ــن ط ــحن م ش
طــراز “مــي 35”، كــا يحتمــل أن تتجــه لتوظيفهــا ضــد 

ــرة. ــرات املس الطائ

ــن  ــا م ــت إثيوبي ــو متكن ــى ل ــه حت ــبق أن ــا س ــي م ويعن
الحصــول عــى الطائــرات املســرة الركيــة، فإنهــا قــد ال تتمكن 
مــن قلــب اتجــاه املعــارك لصالحهــا، خاصــة أنــه مــن الواضــح 
أن جبهــة تحريــر تيجــراي تتمتع بخــرة قتالية واســعة، بالنظر 
إىل كونهــم يف األســاس القــوام األســايس للجيــش اإلثيــويب، 
وهــو مــا مكنهــا مــن الصمــود ليــس فقــط يف مواجهــة جيــش 
إثيوبيــا وميليشــيات األمهــرة، ولكــن كذلــك يف وجــه الجيــش 
ــة  ــا يف بداي ــم نرشه ــي ت ــة الت ــوات الصومالي ــري، والق اإلري

املعــارك ضــد جبهــة تحريــر تيجــراي. 

5- دعــوة الــدول األجنبيــة رعاياهــا ملغــادرة إثيوبيــا: نصحت 
والكويتيــة،  والقطريــة  والســعودية  األمريكيــة  الســفارة 
ــأيت  ــي. وت ــا بســبب التدهــور األمن ــادرة إثيوبي ــا مغ مواطنيه
هــذه الدعــوات لتقــدم مــؤرشاً قويــاً عــى وجــود إدراك بــأن 
ــس  ــة أدي ــة اإلثيوبي ــن العاصم ــدة م ــرب بش ــد اق ــال ق القت
أبابــا، وأن هنــاك إمكانيــة حقيقيــة النهيــار حكومــة آيب 

ــد. أحم

تداعيات داخلية وإقليمية
خلفــت الحــرب األهليــة اإلثيوبيــة تداعيــات جســيمة داخلية 

وإقليميــة، وهــو مــا ميكــن توضيحــه يف التــايل:

الــذي  الحصــار  تســبب  ممتــدة:  إنســانية  تداعيــات   -1
ــول  ــع وص ــراي يف من ــم تيج ــى إقلي ــا ع ــس أباب ــه أدي فرضت
ــر  ــاك. وتش ــانية إىل هن ــدادات اإلنس ــة واإلم ــواد الغذائي امل
التقديــرات األمميــة إىل حاجــة مــا يصــل إىل 5 ماليــن شــخص 
إىل إغاثــة غذائيــة عاجلــة وأن حــوايل 400 ألــف، عــى األقــل، 
يعيشــون يف ظــروف تشــبه املجاعــة. وفيــا يتعلــق بالخســائر 
البرشيــة، فتشــر بعــض التقاريــر إىل مقتــل آالف األشــخاص، 
ــم  ــن منازله ــوين شــخص م ــن ملي ــر م ــرار أك ــة إىل ف باإلضاف
ــام  ــن الع ــر م ــهر نوفم ــة يف ش ــرب األهلي ــدالع الح ــذ ان من

املــايض.

االقتصــاد  أوضــاع  اقتصاديــة مزمنــة: تدهــورت  2-أزمــة 
معــدل  ارتفــع  حيــث  األهليــة،  الحــرب  جــراء  اإلثيــويب 
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الديــن إىل أكــر مــن الضعــف منــذ انــدالع األزمــة اإلثيوبيــة 
يف نوفمــر 2020، فقــد خفضــت وكالــة موديــز لخدمــات 
املســتثمرين التصنيــف االئتــاين للبــالد يف أكتوبــر للمــرة 
الثانيــة منــذ مايــو املــايض إىل )Caa2(، مشــرة إىل التأخــر يف 

ــالد.  ــررة للب ــون املق ــة الدي ــادة هيكل إع

كــا أعلنــت الواليــات املتحــدة األمريكيــة تعليــق إعفــاء 
الصــادرات اإلثيوبيــة مــن الرســوم الجمركيــة، مبوجــب قانــون 
ــه  ــا مبوجب ــوم إثيوبي ــذي تق ــا، ال ــرص يف إفريقي ــو والف النم
الواليــات  الســلع إىل  بتصديــر املنســوجات وغرهــا مــن 
املتحــدة مــن دون رســوم جمركيــة. والجديــر بالذكــر أن 
ــون دوالر إىل  ــة 245 ملي ــع بقيم ــّدرت بضائ ــد ص ــا ق إثيوبي
الواليــات املتحــدة العــام املــايض مبوجــب هــذا القانــون، 
ــل  ــكا. ويف ظ ــا إىل أمري ــف صادراته ــن نص ــرب م ــا يق أي م
ــر،  ــة أك ــد تتدهــور األوضــاع االقتصادي ــارك، ق اســتمرار املع
ــع  ــن قط ــو م ــراي وأورم ــة تيج ــت جبه ــا متكن ــة إذا م خاص

الطريــق الرسيــع الــذي يربــط أديــس أبابــا بجيبــويت، والــذي 
متــر مــن خاللــه أغلــب تجــارة إثيوبيــا. 

3- تهديــد وحــدة الدولــة: ينــذر امتــداد الحــرب األهليــة يف 
إثيوبيــا بإمكانيــة تعــرض الدولــة للتفــكك واالنفصــال، الســيا 
ــرة،  ــو واألمه ــي األوروم ــن جاعت ــراع ب ــدالع ال ــة ان يف حال
وهــا أكــر الجاعــات اإلثنيــة مقارنــة بالجاعــات األخــرى، 
خاصــة أن آيب أحمــد يعتمــد عــى الدعــم اإلثنــي مــن جانــب 

إثنيــة األمهــرة.

وتعــاين إثيوبيــا مــن العديــد مــن املشــاكل، فــإىل جانــب 
املشــاكل االنفصاليــة، فــإن هنــاك مناطــق متنــازع عليهــا بــن 
األقاليــم املختلفــة، مثــل الــراع القائــم بــن إقليمــي تيجــراي 
ــة  ــه يف بداي ــا أن ــا، ك ــة بينه ــرة عــى مناطــق حدودي وأمه
الــراع مــع تيجــراي أواخــر العــام املــايض، طالبــت الحركــة 
بحكــم ذايت موســع. ويف حالــة إخفــاق تيجــراي يف الســيطرة 
عــى أديــس أبابــا، فإنهــا قــد تتجــه يف التفكــر جديــاً يف 
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االنفصــال، خاصــة بعــد اســتعانة أديــس أبابــا بإريريــا لقتــال 
تيجــراي.  

القــرن اإلفريقــي: تتصاعــد  إقليميــة عــى  4- تداعيــات 
املخــاوف بشــأن امتــداد الــراع إىل القــرن األفريقــي، خاصــة 
يف ظــل الدعــم العســكري اإلريــري – الصومــايل لحكومــة آيب 
أحمــد يف مواجهــة جبهــة تيجــراي، إذ إنــه مــن شــأن متكــن 
تيجــراي مــن الســيطرة عــى الســلطة يف أديــس أبابــا إىل 
إعــادة صياغــة خريطــة التحالفــات اإلقليميــة مــن جديــد، مبــا 
ــن  ــد ب ــر مــن جدي ــة تصاعــد التوت ــك مــن إمكاني ــذره ذل ين

ــا.  ــا وإريري إثيوبي

سيناريوهات الصراع اإلثيوبي
مــن املمكــن تصــور أربــع ســيناريوهات لتطــور الــراع، 
والتــي ميكــن أن يهــدد بعضهــا بقــاء الدولــة اإلثيوبيــة، والتــي 

ــايل:  ــل يف الت تتمث

1- نجــاح التمــرد املســلح: يتمثــل هــذا الســيناريو يف انتصــار 
متمــردي تيجــراي واألورومــو عــى الجيــش اإلثيــويب، والــذي 
يتعــرض إىل انهيــارات متتاليــة، واإلطاحــة بحكومــة آيب أحمــد، 
ــدة، ولعــل إعــالن تيجــراي تأســيس  ــة جدي وتشــكيل حكوم
“الجبهــة املتحــدة” مــن تســع جاعــات مــن املعارضــة 
ــعبية  ــة الش ــاح الجبه ــن نج ــالً ع ــلحة، فض ــية واملس السياس
لتحريــر تيجــراي يف الوصــول إىل مدينــة كاميــي، والتــي 
ــد  ــراً يع ــة بحــوايل 327 كيلوم ــة اإلثيوبي ــن العاصم ــد ع تبع

ــق هــذا الســيناريو.  ــة تحقي ــن عــى إمكاني مؤرشي

2- التســوية التفاوضيــة: قــد يعــد هــذا الســيناريو مرجحــاً يف 
ــة أخفقــت جبهــة تيجــراي وحلفائهــا يف الســيطرة عــى  حال

أديــس أبابــا، فضــالً عــن فشــل الحكومــة اإلثيوبيــة يف إلحــاق 
هزميــة بهــم. وتوجــد مفاوضــات رسيــة بالفعــل بــن ممثــي 
ــد  ــن ال يوج ــرويب، ولك ــة ن ــة الكيني ــن يف العاصم كال الجانب
تقــدم يذكــر، ويرجــع ذلــك جزئيــاً إىل أن كال الفريقــن يضــم 
ــذه  ــل ه ــا أن مث ــة. ك ــوية خيان ــرون أن التس ــددين ي متش
التســوية ســتكون صعبــة، نظــراً ألنــه ســبق وأن طلــب زعــاء 

تيجــراي بالحصــول عــى حكــم ذايت موســع.

ــه  ــيناريو أن يتج ــذا الس ــرض ه ــكري: يف ــاب العس 3- االنق
ــة  ــد، خاص ــوزراء، آيب أحم ــس ال ــى رئي ــالب ع ــش لالنق الجي
يف ضــوء إخفاقاتــه املتتاليــة. ولــن يــؤدي االنقــالب بالــرورة 
إىل حــل الــراع، خاصــة أن الجيــش اإلثيــويب يعــاين مــن 
ــة الشــعبية  ــة، وعاجــز عــن هزميــة الجبه انقســامات داخلي

ــو. ــر األوروم ــش تحري ــر تيجــراي وجي لتحري

ــة القــوات  ــل يف اســتمرار حاي 4- الجمــود العســكري: يتمث
اإلثيوبيــة العاصمــة، مــع تأمــن خــط اإلمــدادات الــذي يربــط 
ــويت، ولكــن تفشــل الحكومــة يف اســتعادة  ــا بجيب أديــس أباب
التيجــراي  قــوات  عليهــا  تســيطر  التــي  األرايض  مــن  أي 
ــد”  ــيتعرض آيب أحم ــك، س ــدوث ذل ــال ح ــو. ويف ح واألوروم
لضغــوط أكــر للتوصــل لتســوية تفاوضيــة، وإال فإنــه يف حالــة 
ــر  ــه مخاط ــب علي ــد ترت ــر ق ــإن األم ــكري، ف ــود العس الجم

ــة.  ــم اإلثيوبي ــة لبعــض األقالي انفصالي

ويف الختــام، ال تلــوح يف األفــق بــوادر حــل للــراع اإلثيويب 
ــة  ــراع، خاص ــريف ال ــدد ط ــوء تش ــب يف ض ــدى القري يف امل
الحكومــة اإلثيوبيــة، كــا أن الســيناريو األكــر ترجيحــاً هــو 
متكــن متمــردي تيجــراي وحلفائهــم يف االســتيالء عــى أديــس 
أبابــا، خاصــة إذا مــا اســتمر األداء املتواضــع للجيــش اإلثيــويب.
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