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سياق متشابك
يــأيت اللقــاء األخــر الــذي جمــع آيب أحمــد، بأردوغــان يف 
إطــار جملــة مــن املتغــرات التــي شــهدتها أديــس أبابــا 
ــرأت  ــي ط ــورات الت ــن التط ــاً ع ــرة، فض ــرة األخ ــال الف خ
عــى املشــهد الــريك، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

ــهدت  ــراي: ش ــردي تيج ــى متم ــا ع ــس أباب ــار أدي 1- انتص
األســابيع األخــرة، قبــل لقــاء آيب أحمــد بأردوغــان، تطــورات 
ميدانيــة مهمــة يف الحــرب األهليــة اإلثيوبيــة، إذ اتجهــت 
ــن  ــدن م ــض امل ــى بع ــيطرة ع ــتعادة الس ــا الس ــس أباب أدي
جبهــة تحريــر تيجــراي، فضــاً عــن إعــان الناطــق الرســمي 
باســم جبهــة تحريــر شــعب تيجــراي، غيتاتشــو رضــا، يف 20 
ديســمرب، انســحاب قــوات الجبهــة مــن منطقتــي أمهــرة 
وعفــر، والراجــع إىل إقليــم تيجــراي يف مــا وصفــه بأنهــا 
ــع  ــانية”، ودف ــاعدات اإلنس ــول “املس ــاح بدخ ــوة للس خط
عمليــة الســام، وذلــك بعــد أن كانــت الجبهــة والقــوات 

املتحالفــة معهــا عــى تخــوم العاصمــة أديــس أبابــا، وتهــدد 
ــقاطها.  بإس

ــارة  ــا: جــاءت زي ــة حــادة إلثيوبي ــه انتقــادات غربي 2- توجي
االنتقــادات  حــدة  تصاعــد  ظــل  تركيــا يف  إىل  أحمــد  آيب 
الدوليــة ضــد الحكومــة اإلثيوبيــة بشــأن الحــرب الراهنــة ضــد 
ــم املتحــدة،  ــاده يف إعــان األم التيجــراي. وتجســد أحــد أبع
يف 17 ديســمرب الجــاري، عــن تشــكيل لجنــة تحقيــق دوليــة 
ــة  ــة يف الحــرب الراهن ــاوزات واملارســات املرتكب حــول التج
يف اثيوبيــا، بنــاء عــى الطلــب املقــدم مــن االتحــاد األورويب. 

ومــن ناحيــة أخــرى، أعلن املتحــدث باســم وزارة الخارجية 
األمريكيــة، نيــد برايــس، أن واشــنطن تشــعر بقلــق بالــغ إزاء 
التقاريــر التــي تشــر إىل قيــام قــوات مــن األمهــرة، املتحالفــة 
مــع حكومــة أديــس أبابــا، باحتجــاز جاعــي ألبنــاء التيجــراي، 
ــدى  ــق يف م ــرورة التحق ــة ب ــة األمريكي ــت الخارجي وطالب

صحــة هــذه التقاريــر ومحاســبة املســؤولني عنهــا.
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التقــى رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي، آبــي أحمــد، فــي 17 ديســمبر 2021، بالرئيــس التركــي، رجــب طيــب أردوغــان، 
وذلــك علــى هامــش قمــة الشــراكة التركيــة – األفريقيــة الثالثــة، والتــي اســتضافتها مدينــة اســطنبول 
خــال الفتــرة بيــن 16 و18 مــن الشــهر ذاتــه، حيــث عكــس هــذا اللقــاء العديــد مــن الــدالالت المهمــة، خاصــًة 

فــي ظــل المتغيــرات الراهنــة التــي تشــهدها أديــس أبابــا.

ــدد 1425، 23 ديســمبر 2021،  ــرات المســتقبل, الع ــي, تقدي ــس الترك ــي والرئي ــوزراء اإلثيوب ــس ال ــاء رئي ــاٍق مصلحــي: أهــداف لق ت
ــتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة. أبوظبــي: المس

 Future Briefs تقديرات المستقبل

تالٍق مصلحي:
أهداف لقاء رئيس الوزراء اإلثيوبي والرئيس الرتكي



23 ديسمبر 2021العدد 1425 | 2

FUTURE BRIEFS تقديرات المستقبل

3- مســاعٍ تركيــة لتعزيــز حضورهــا األفريقــي: مثــة تحــركات 
ــتهدف  ــرة تس ــرة األخ ــال الف ــا خ ــل تركي ــن قب ــة م مكثف
بهــا تعزيــز نفوذهــا يف القــارة األفريقيــة، مــن بوابــة تعزيــز 
صــادرات األســلحة إىل دول القــارة، خاصــة الطائــرات املســرة، 
ــارة األخــرة التــي قــام بهــا أردوغــان  وهــو مــا عكســته الزي
إىل أنجــوال ونيجريــا يف أكتوبــر املــايض، فضــاً عــن صفقــات 
الطائــرات املســرة التــي عقدتهــا تركيــا خــال األشــهر األخــرة 

مــع عــدة دول أفريقيــة. 

ــة  ــاً مبنطق ــاً خاص ــا اهتام ــدي تركي ــار، تب ــذا اإلط ويف ه
ــن  ــاك، م ــا هن ــز حضوره ــعى لتعزي ــي، وتس ــرن األفريق الق
ــس  ــا ينعك ــو م ــال، وه ــا والصوم ــع إثيوبي ــا م ــال تعاونه خ
ــرة  ــي أرســلتها أنق ــرات املســرة الت ــة الطائ بوضــوح يف صفق
إىل مقديشــو مطلــع ديســمرب الجــاري، فضــاً عــن الصفقــات 
املاثلــة التــي أرســلتها أنقــرة للحكومــة اإلثيوبيــة لدعمهــا يف 

ــل بضعــة شــهور. ــن قب ــة املتمردي مواجه

4- تدهــور االقتصــاد الــريك: يشــهد االقتصــاد الــريك واحــدة 
مــن أســوأ األوضــاع التــي مــر بهــا خــال الســنوات األخــرة، 
ــرد،  ــكل مضط ــة بش ــرة الركي ــور الل ــتمرار تده ــل اس يف ظ
والتــي ترتبــط بقــدر كبــر بالسياســة املاليــة للرئيــس الــريك. 
لــذا عمــدت أنقــرة إىل تكثيــف تحركاتهــا األفريقيــة لتوســيع 
رشاكاتهــا االقتصاديــة وفتــح أســواق جديــدة لصناعاتهــا 
ــة  ــا االقتصادي ــذ ألزمته ــاد منف ــة إليج ــكرية، يف محاول العس
الحــادة، فضــاً عــن االســتفادة مــن املــواد الخــام األفريقيــة.

دوافع متعددة
وصــف آيب أحمــد اللقــاء الــذي جمعــه بأردوغــان، بأنــه 
ــا  ــس أباب ــرة وأدي ــني أنق ــات ب ــراً إىل أن العاق ــي، مش تاريخ
ــذا  ــاءة. ويف ه ــاركة البن ــاس املش ــى أس ــة ع ــذرة وقامئ متج
ــايل: ــاء يف الت ــذا اللق ــع ه ــم دواف ــرض أه ــن ع ــياق ميك الس

1- تعزيــز إثيوبيــا عالقاتهــا بركيــا: تعــد زيــارة رئيــس الــوزراء 
اإلثيــويب، آيب أحمــد، إىل تركيــا هــي الزيــارة الخارجيــة األوىل 
لــه منــذ إعانــه عــن قيادتــه العمليــات العســكرية الراهنــة 
ضــد جبهــة تيجــراي مــن الخطــوط األماميــة، يف داللــة مهمــة 
تعكــس اتجــاه العاقــات الركيــة – اإلثيوبيــة نحــو مزيــد مــن 
التعــاون املشــرك عــى املســتويات االقتصاديــة والعســكرية.

2- محاولــة االســتعداد ملــا بعــد الحــرب: جــاء لقــاء آيب 
ــرأت  ــي ط ــة الت ــوالت النوعي ــب التح ــان عق ــد بأردوغ أحم
ــد  ــة بع ــويب، خاص ــراع اإلثي ــايت يف ال ــهد العملي ــى املش ع
إعــان جبهــة تيجــراي يف 20 ديســمرب الجــاري انســحابها 

مــن إقليمــي أمهــرة وعفــر، داعيــة األمــم املتحــدة واملجتمــع 
الــدويل للضغــط عــى الحكومــة اإلثيوبيــة مــن أجــل وقــف 
إطــاق النــار وحظــر الطــران الجــوي فــوق إقليــم تيجــراي، 

ــم. ــانية إىل اإلقلي ــاعدات اإلنس ــول املس ــان وص ــع ض م

وجــاءت تحــركات تيجــراي مقرنــة بدعــم غــريب واضــح، 
الخارجيــة  وزارة  باســم  املتحــدث  عنــه  عــرّب  مــا  وهــو 
األمريكيــة، نيــد برايــس، والــذي أشــار إىل تطلــع واشــنطن إىل 
فتــح البــاب أمــام العمليــة الدبلوماســية يف األزمــة اإلثيوبيــة، 
ولذلــك، فــإن أديــس أبابــا تســعى لاســتعداد إىل هــذه 
املرحلــة، والتــي قــد تشــهد تجــدد الضغــوط الغربيــة عليهــا 
للجلــوس عــى التفــاوض مــع املتمرديــن، وذلــك عــرب تعزيــز 
ــدول التــي ال تفــرض عليهــا مثــل  ــة مــع ال عاقاتهــا الخارجي
هــذه الضغــوط، ومبــا ميكنهــا يف النهايــة مــن تجنــب تقديــم 

ــا األدىن.  ــا يف حده ــن، أو جعله ــازالت للمتمردي أي تن

3- مواصلــة التعــاون العســكري: تســعى أنقــرة إىل توظيــف 
الحــرب األهليــة اإلثيوبيــة لتعزيــز صادراتهــا العســكرية. 
فقــد ارتفــع حجــم صــادرات األســلحة والطــرات الركيــة إىل 
إثيوبيــا مــن نحــو 235 ألــف دوالر يف ينايــر 2021 إىل حــوايل 

ــرب 2021.  ــون دوالر يف نوفم 94.6 ملي

ويف هــذا الســياق، أشــار تقريــر صــادر عــن صحيفــة 
“نيويــورك تاميــز” إىل الــدور الحاســم الــذي لعبتــه الطائــرات 
إثيوبيــا،  يف  الراهنــة  الحــرب  موازيــن  قلــب  يف  املســرة 
والحيلولــة دون ســقوط نظــام آيب أحمــد، فقــد أشــار التقريــر 
إىل أن حصــول أديــس أبابــا عــى طائــرات مســرة تركيــة 
وإيرانيــة وصينيــة، كان أحــد العوامــل التــي ســاهمت يف 
إنقــاذ الحكومــة اإلثيوبيــة مــن الســقوط أمــام تقــدم جبهــة 

ــراي. تيج

وتعرضــت الحكومــة الركيــة إىل ضغوطــات أمريكيــة فيــا 
يتعلــق مببيعــات الطائــرات املســرة إىل إثيوبيــا، وأكد مســؤول 
غــريب، أن أنقــرة اســتجابت للمخــاوف األمريكيــة عــرب إضافــة 
ــة  ــدات موقع ــت تعه ــع وطلب ــات البي ــانية باتفاق ــود إنس بن
ــايل يســعى  ــا املســرة. وبالت ــة اســتخدام طائراته بشــأن كيفي
آيب أحمــد مــن خــال لقائــه بأردوغــان إىل اســتنئاف صفقــات 
التســليح الركيــة لحكومتــه، مبــا يف ذلــك الطائــرات املســرة، 
والتأكــد مــن عــدم تأثرهــا ســلباً بالضغــوط األمريكيــة، وهــو 
مــا يتضــح يف لقــاء وزيــر الدفــاع الــريك، خلــويص أكار، بنظره 
اإلثيــويب، أبراهــام بيــاي، عــى هامــش زيــارة الوفــد اإلثيــويب 

إىل تركيــا.
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4- تعزيــز الصــادرات الركيــة: متثــل إثيوبيــا ســوقاً كبــراً ميكن 
أن يســتوعب الكثــر مــن منتجــات الصناعــات الركيــة، كــا 
تعــد تركيــا ثــاين أكــرب مســتثمر يف أديــس أبابــا بعــد الصــني. 
ــراط يف  ــا يف االنخ ــة تركي ــا إىل أن تجرب ــارة هن ــدر اإلش وتج
األزمــات تشــر إىل أن التدخــل الــريك العســكري لدعــم أحــد 
أطــراف األزمــات اإلقليميــة، تســتتبعه غالبــاً حزمــة مــن 
املكاســب االقتصاديــة التــي تجنيهــا أنقــرة جــراء هــذا الدعــم 

ــا.  العســكري، عــى غــرار التدخــل الــريك يف ليبي

وبالتــايل ال ميكــن اســتبعاد أن يفــرز لقــاء آيب أحمــد 
ــهم يف  ــا تس ــة رمب ــات اقتصادي ــل إىل توافق ــان التوص وأردوغ
إنعــاش االقتصــاد الــريك نســبياً، خاصــًة أن الزيــارة التــي قــام 
ــد  ــت ق ــايض، كان ــطس امل ــا يف أغس ــد إىل تركي ــا آيب أحم به
شــهدت توقيــع أربــع اتفاقيــات، يرتبــط أحدهــا بالبعــد املــايل 

ــادي. واالقتص

5- منــاورة تركيــة ضــد خصومهــا: تســعى تركيــا مــن خــال 
تعزيــز عاقاتهــا بإثيوبيــا إىل امتــاك ورقــة ضغــط يف مواجهــة 
ــي  ــود الت ــة الجم ــل حال ــًة يف ظ ــني، خاص ــا اإلقليمي خصومه
باتــت تهيمــن عــى مســار التقــارب الــريك مــع بعــض القــوى 
العربيــة. وبالتــايل يبــدو أن أنقــرة باتــت تعــول عــى تقاربهــا 
مــع الحكومــة اإلثيوبيــة المتــاك أوراق ضغــط ضــد خصومها. 

ومــن ناحيــة أخــرى، ويف ظــل التنافــس الــريك – الــرويس 

يف عــدة ملفــات إقليميــة، ال ميكــن اســتبعاد وجــود أهــداف 

نفــوذ  تعزيــز  دون  للحيلولــة  مســاعيها  تتضمــن  تركيــة 

موســكو العســكري عــى أديــس أبابــا، خاصــًة يف ظــل اإلعــان 

عــن اتفاقيــة تعــاون عســكري بــني روســيا وإثيوبيــا يف يوليــو 

املــايض، وإن كان ال يتوقــع أن تتجــه أديــس أبابــا للتخــي عــن 

الدعــم الــرويس بســبب أهميتــه لهــا. 

ويف الختــام، عــى الرغــم مــا تحملــه املتغــرات األخــرة 

ــؤرشات  ــن م ــا م ــي يف إثيوبي ــراع الداخ ــهدها ال ــي ش الت

ــي  ــة حــوار وطن ــة، ميكــن أن تفــي إىل إطــاق عملي إيجابي

ــك مــن خــال ضغــط  ــة األطــراف، وذل شــامل مبشــاركة كاف

املجتمــع الــدويل يف هــذا االتجــاه، بيــد أن احتــاالت فشــل 

ــم  ــن ث ــوة. وم ــه، تبقــي قامئــة بق هــذا الحــوار، حــال إطاق

ســوف يســعى كل طــرف إىل تعزيــز قدراتــه العســكرية 

وعاقاتهــا الدبلوماســية تحســباً النــدالع جولــة جديــدة مــن 

املواجهــات العســكرية مــرة أخــرى، أو حتــى من أجل ترســيخ 

حالــة الجمــود الراهــن. ويف هــذا الســياق ميكــن فهــم اللقــاء 

ــريك أروغــان.  ــس ال ــذي جمــع آيب أحمــد بالرئي األخــر ال
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