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استئناف الصراع
ــراي  ــة تيج ــن جبه ــلحة ب ــات املس ــارك واملواجه ــادت املع ع
ــو  ــى النح ــه ع ــن تفصيل ــا ميك ــو م ــة، وه ــوات اإلثيوبي والق

ــايل: الت

ــتمرت  ــي اس ــة الت ــارت الهدن ــة: أنه ــة الهش ــار الهدن 1- انهي
لنحــو خمســة أشــهر يف إقليــم تيجــراي، وذلــك مــع تصاعــد 
األعــال العدائيــة منــذ 24 أغســطس 2022، وحتــى اآلن. 
وترتكــز االشــتباكات بــن الجانبــن يف محوريــن رئيســين: 
أولهــا، املناطــق املتاخمــة للحــدود الســودانية، حيــث قامــت 
القــوات الحكوميــة بشــن أربــع هجــات موســعة ضــد 
الجبهــة، بيــد أن األخــرة متكنــت مــن صــد هــذه الهجــات 
حتــى اآلن، بــل وعمــدت إىل القيــام بهجــات معاكســة ضــد 
معســكرات للقــوات اإلثيوبيــة، يف محاولــة لفتــح منافــذ 

ــودان. ــى الس ــم ع لإلقلي

أمــا ثانيهــا، فيتمثــل يف القتــال يف جنــوب إقليــم تيجــراي 
املتاخــم إلقليــم األمهــرة، إذ متكنــت جبهــة تيجــراي مــن 

التقــدم داخــل منطقــة أمهــرة، بعمــق يصــل إىل 50 كيلومــراً، 
حيــث شــهدت األيــام األخــرة انــدالع معــارك عنيفــة يف 
“جبــال زبــل” بجنــوب رشق منطقــة “كوبــو” بإقليــم االمهــرة، 
إىل جانــب تقــدم عنــارص تيجــراي نحــو منطقــة العفــر، 

ــراي. ــوب رشق تيج بجن

وأكــدت جبهــة تيجــراي متكنهــا مــن الســيطرة عــى 
ــرة، وإلحــاق خســائر  ــم األمه مســاحات واســعة داخــل إقلي
ــة عــى 8  ــث ســيطرت الجبه ــويب، حي ــش اإلثي فادحــة بالجي
مــدن داخــل اإلقليــم، فيــا أشــارت تقاريــر غــر مؤكــدة إىل 
ــة  ــق انتصــار حاســم يف معرك ــن تحقي ــت م ــة متكن أن الجبه
“كوبــو” عــى قــوة هائلــة مــن الجيــش اإلثيــويب يتكــون مــن 
ــى  ــتيالء ع ــن االس ــت م ــراي متكن ــوات تيج ــة، وأن ق 20 فرق
ترســانة هائلــة مــن األســلحة، فيــا نفــت أديــس أبابــا ذلــك.

ومــن ناحيــة أخــرى، بــدأت املدفعيــة اإلريريــة، يف مطلــع 
ــة  ــف ضــد جبه ــن القذائ ــل م ــبتمرب 2022، يف إطــالق واب س
تيجــراي، بالتزامــن مــع رصــد اســتعداد الجيــش اإلثيويب لشــن 
ــر أخــرى إىل شــن القــوات  ــري. كــا أشــارت تقاري هجــوم ب
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تجــدد القتــال فــي الداخــل اإلثيوبــي، منــذ 24 أغســطس 2022، بيــن قــوات جبهــة تحريــر تيجــراي مــن 
ناحيــة، والقــوات اإلثيوبيــة وميليشــيات األمهــرة التابعــة لهــا، لتنتهــي بذلــك فتــرة وقــف إطــاق النــار التــي 
اســتمرت لعــدة أشــهر، وتهــدد بنســف جهــود الوســاطة ومحادثــات الســام بيــن الجانبيــن، وهــو مــا ينــذر 

بتأجيــج المشــهد، وعــودة الحــرب الشــاملة مــرة أخــرى.

انهيــار الهدنــة: ســيناريوهات الصــراع اإلثيوبــي بعــد تجــدد المعــارك مــع تيجــراي, العــدد 1632، 07 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: المســتقبل 
لألبحــاث والدراســات المتقدمة.
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اإلثيوبيــة واألريريــة هجومــاً مشــركاً يف منطقــة أدايابــو 
بشــال غــرب تيجــراي، مــن خــالل أربعــة محــاور.

الطرفــان  نفــي  الهدنــة:  بخــرق  متبادلــة  اتهامــات   -2
مســؤوليتها عــن اســتئناف األعــال العدائيــة، حيــث اتهمت 
ــف إطــالق  ــاك وق ــة تيجــراي بانته ــة جبه ــة اإلثيوبي الحكوم
النــار، فيــا اتهمــت األخــرة القــوات اإلثيوبيــة ومقاتــي 
األمهــرة بشــن هجــوم مكثــف يف منطقــة “أالماتــا” بجنــوب 

ــراي. تيج

التيجــراي برسقــة  أبابــا جبهــة  أديــس  اتهمــت  كــا 
املســاعدات اإلنســانية، وذلــك بعدمــا أشــار برنامــج األغذيــة 
ــاحنة  ــى 12 ش ــيطرت ع ــراي س ــوات التيج ــي إىل أن ق العامل
ــذي  ــر مــن الوقــود ال ــوي عــى 570 ألــف ل ــا تحت تابعــة له

ــة. ــواد الغذائي ــع امل ــتخدامه لتوزي ــيتم اس كان س

ــة  ــت الحكوم ــة: وجه ــراف إقليمي ــورط أط ــات بت 3- اتهام
اإلثيوبيــة اتهامــات ألطــراف إقليميــة بدعــم تحــركات جبهــة 
تيجــراي، فقــد أعلــن مستشــار األمــن القومــي لرئيس الــوزراء 
ــقطت  ــا أس ــس أباب ــوات أدي ــن، أن ق ــوان حس ــويب، رض اإلثي
طائــرة تحمــل أســلحة لقــوات تيجــراي قادمــة مــن األجــواء 
ــراي  ــة تيج ــا جبه ــي نفته ــاءات الت ــي االدع ــودانية، وه الس
عــرب املتحــدث الرســمي لهــا، غيتاتشــو رضــا، فيــا اســتدعت 
الخرطــوم الســفر اإلثيــويب لالعــراض عــى هــذه الترصيحات.

4- مناشــدات دوليــة بوقــف القتــال: حــذرت الخارجيــة 
األمريكيــة مــن التداعيــات الكارثيــة لعــودة القتــال، مطالبــة 
بــرورة العــودة للمفاوضــات للوصــول إىل وقــف دائــم 
إلطــالق النــار. فيــا دعــا األمــن العــام لألمــم املتحــدة، 
أنطونيــو جوتريــش، إىل رضورة اســتئناف مباحثــات الســالم، 
بينــا طالــب رئيــس مفوضيــة االتحــاد األفريقــي، مــوىس فــي 

ــوار.  ــتئناف الح ــد واس ــض التصعي ــد، إىل رضورة خف محم

تفسيرات متعددة
ــة لتســوية األزمــة  شــهدت األشــهر األخــرة مــؤرشات إيجابي
ــة  ــا الهدن ــراي، أبرزه ــة تيج ــة وجبه ــة اإلثيوبي ــن الحكوم ب
املعلنــة يف مــارس 2022، ووصــول املســاعدات الغذائيــة 
ــراج أديــس  ــم تيجــراي، وإف للمناطــق املحــارصة داخــل إقلي
ــراي،  ــن للتيج ــة التابع ــاء املعارض ــن زع ــدد م ــن ع ــا ع أباب
وانســحاب الجبهــة مــن منطقــة العفــر، مــا يثــر تســاؤالت 
بشــأن أســباب عــودة الــرصاع مــرة أخــرى، وهــو مــا ميكــن 

ــايل: عرضــه عــى النحــو الت

1- تعــر املبــادرة األمريكيــة – الكينيــة: شــهدت الفــرة 
ــة  ــة وجبه ــة اإلثيوبي ــن الحكوم ــة ب ــات رسي ــة مباحث املاضي
تيجــراي يف سيشــل وجيبــويت، وتــم االتفــاق خاللهــا عــى قيــام 

ــم تيجــراي، مــع  ــع الحصــار عــن إقلي ــة برف القــوات اإلثيوبي
قيــام أريريــا بســحب قواتهــا مــن شــال أثيوبيــا، وأن يبــدأ 
الجانبــان محادثــات شــاملة بالعاصمــة الكينيــة، وقــد جــاءت 
هــذه اللقــاءات يف إطــار املبــادرة األمريكيــة – الكينيــة 

ــة. ــة األزم لحلحل

ويبــدو أن هــذه املباحثــات انهــارت بســبب اتهــام الجبهــة 
ــي  ــا تنف ــا، في ــن التزاماته ــي ع ــة بالتخ ــة اإلثيوبي للحكوم
األخــرة عقــد أي اجتاعــات مــع الجبهــة مــن األســاس، بينــا 
التــزم املبعوثــون الدوليــون الصمــت إزاء هــذه الترصيحــات 

املتضاربــة. 

ــة  ــة االثيوبي ــة: شــكلت الحكوم 2- حشــود عســكرية متبادل
لجنــة الســالم للتفــاوض مــع جبهــة تيجــراي، برئاســة نائــب 
رئيــس الــوزراء، دمييــي ميكونــن، وذلــك بهــدف التوصــل إىل 
اتفــاق دائــم لوقــف إطــالق النــار، بيــد أن هــذه التحــركات 
ــطء، كــا أنهــا اقرنــت بتحــركات عســكرية  ــمت بالب اتس

ــا لدعــم تحــركات ميليشــيات األمهــرة.  ألديــس أباب

وســبق تجــدد القتــال بــن أديــس أبابــا وميكيــي تبــادل 
االتهامــات بــن الجانبــن بشــأن وجــود تعبئــة عســكرية 
ــهدت  ــة. وش ــات مباغت ــن هج ــتعداداً لش ــرف اس ــكل ط ل
األيــام الســابقة عــى انــدالع املواجهــات بــن الجانبــن تعبئــة 
ــب  ــو” إىل جان ــيات “فان ــرة وميليش ــوات األمه ــكرية لق عس

ــو”. ــدة “كوب ــط بل ــويب مبحي ــش اإلثي ــارص الجي عن

3- اســتمرار وجــود القــوات االريرتيــة واألمهــرة: كانــت 
املنطقــة الغربيــة يف إقليــم تيجــراي ال تــزال تخضــع لســيطرة 
منطقــة  عــى  األخــرة  تســيطر  حيــث  األمهــرة،  قــوات 
“ولقيــت”، فيــا تتمســك جبهــة تيجــراي باســتعادة الســيطرة 
ــوات  ــتمرار الق ــن اس ــك ع ــة، ناهي ــم كاف ــى أرايض اإلقلي ع
ــروض  ــد الحصــار املف ــا يزي ــا، م ــة يف شــال إثيوبي اإلريتري

ــراي. ــم تيج ــى إقلي ع

ــرورة  ــة ب ــك الجبه ــبقة: تتمس ــروط املس ــكالية ال 4- إش
إعــادة الخدمــات األساســية لســكان تيجــراي، والتــي ال تــزال 
ــم  ــارت األم ــث أش ــار، حي ــة والحص ــن العزل ــة م ــاين حال تع
ــاً إىل  ــة حالي ــكان بحاج ــن الس ــو 90% م ــدة إىل أن نح املتح
ــن  ــار األم ــه مستش ــض في ــذي رف ــت ال ــاعدات، يف الوق مس
القومــي يف الحكومــة اإلثيوبيــة، رضــوان حســن، ذلــك متعلــالً 
ــات. ــدء املحادث ــبقة لب ــن تســتجيب ألي رشوط مس ــا ل بأنه

5- الخــاف بشــأن الوســاطة: بــرز خــالف آخــر بــن ميكيــي 
وأديــس أبابــا بشــأن الطــرف املنــوط بــه قيــادة عمليــة 
تــويل  عــى  تيجــراي  اعرضــت جبهــة  الوســاطة، حيــث 
االتحــاد األفريقــي هــذه املهمــة، بســبب تحيــزه ألديــس أبابــا، 
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ــي، أولســيغون  ــوث األفريق ــى املبع ــة ع ــا تعــرض الجبه ك
ــا  ــام إريتري ــه رضورة انض ــد اقراح ــيا بع ــانجو، الس أوباس
ــة،  ــة والجبه ــة اإلثيوبي ــن الحكوم ــة ب ــات املقبل إىل املفاوض
ــا تطالــب األخــرة بــرورة االعتــاد عــى وســاطة مــن  في

ــة. ــوى الدولي ــب الق ــة، إىل جان ــة الكيني الحكوم

6- تدهــور األوضــاع اإلنســانية يف تيجــراي: أشــار تقريــر 
صــادر عــن برنامــج الغذاء العاملــي يف أغســطس 2022، إىل أن 
نحــو نصــف ســكان تيجــراي، الذيــن يبلــغ تعدادهــم حــوايل 
ــع  ــن املتوق ــة. وم ــوء التغذي ــون س ــمة، يعان ــون نس 5.5 ملي
ــر  ــاد يف أكتوب ــد الحص ــى موع ــبة حت ــذه النس ــع ه أن ترتف
ــوم  ــة، أدهان ــة العاملي ــة الصح ــس منظم ــف رئي 2022. ووص
غيربيســوس، الوضــع االنســاين يف تيجــراي بأنــه “أســوأ كارثــة 
ــاف  ــة الجف ــع حال ــيا م ــن، الس ــت الراه ــامل” يف الوق يف الع

ــا. ــا إثيوبي ــي تعانيه الحــادة الت

ــة: فشــلت الجهــود التــي  ــة الجهــود الغربي 7- تراجــع فاعلي
ــي  ــا، فف ــرصاع يف إثيوبي ــة لتســوية ال ــا اإلدارة األمريكي تبذله
ــد  ــي الجدي ــوث األمري ــدأ املبع ــايض، ب ــطس امل ــع أغس مطل
ملنطقــة القــرن األفريقــي، مايــك هامــر، إىل جانــب مبعــوث 
بــدء  لتســهيل  مســاعي  ويــرب،  أنيــت  األورويب،  االتحــاد 
ــراي،  ــة تيج ــية ملنطق ــات األساس ــودة الخدم ــات وع املحادث
بيــد أن هــذه الجهــود مل تســفر عــن أي تقــدم يف هذا الشــأن. 
واتهــم املتحــدث باســم جبهــة تحريــر تيجــراي، غيتاشــو 
رضــا، املجتمــع الــدويل بعــدم القــدرة عــى ضبــط التحــركات 

ــي.  ــدور األمري ــح لل ــاد واض ــة، يف انتق اإلثيوبي

8- قلــق آيب أحمــد مــن تصــدع تحالفاتــه: يتخــوف آيب أحمــد، 
ــه  ــدع تحالفات ــة تص ــن احتالي ــويب، م ــوزراء اإلثي ــس ال رئي
ــة للتفــاوض مــع جبهــة تيجــراي،  التقليديــة جــراء أي محاول
وهــو مــا أعــاد طــرح الحــل العســكري للواجهــة مــن جديــد، 
يف ظــل متســك األمهــرة وإريريــا بعــدم الحــوار مــع الجبهــة، 

واإلرصار عــى الحــل العســكري إلضعافهــا.

مسارات محتملة 
يف إطــار التطــورات األخــرة، ميكــن رصــد جملة من املســارات 

املحتملــة للــرصاع خــالل الفــرة املقبلة عــى النحــو التايل:

1- تضييــق الخنــاق عــى جبهــة التيجــراي: ميكــن أن تتمكــن 
القــوات اإلثيوبيــة وميليشــيات األمهــرة والقــوات اإلريتريــة 
مــن محــارصة جبهــة تيجــراي عــرب شــن هجــات عليهــا مــن 
ــوات  ــعى الق ــة. وتس ــتت الجبه ــد يش ــا ق ــات، م ــدة جبه ع
ــم  ــل إقلي ــة داخ ــات بري ــن هج ــا لش ــة وحلفاؤه اإلثيوبي
التيجــراي، يف محاولــة إللحــاق هزميــة ســاحقة بالجبهــة، مبــا 

ــا يف أي حــوار ســالم  ــرض رشوطه ــن ف ــا م ــس أباب ــن أدي ميك
مقبــل. 

ورمبــا يتســق مــع هــذا الطــرح وجــود تقييــات تؤكــد أن 
تلويــح آيب أحمــد بالتســوية الســلمية للــرصاع خــالل الفــرة 
املاضيــة كان يســتهدف باألســاس كســب الوقــت إلعــادة بنــاء 
قــوات الجيــش اإلثيــويب، اســتعداداً لشــن هجــات جديــدة 

حاســمة ضــد الجبهــة.

2- اتســاع نطــاق الــراع: يســتند هــذا الســيناريو إىل فرضيــة 
القــدرات العســكرية اإلثيوبيــة وعــدم  اســتمرار ضعــف 
قدرتهــا عــى حســم املعركــة مبفردهــا، ومتكــن جبهــة تيجــراي 
مــن بنــاء قدراتهــا العســكرية خــالل الفــرة املاضيــة، خاصــة 
أنهــا قامــت بفــرض التجنيــد الجاعــي وتخصيــص الكثــر مــن 
ــا  مواردهــا للتدريــب واعــادة التســليح، خاصــة مــع حصوله
ــن  ــك ع ــارج، ناهي ــن الخ ــدة م ــليح جدي ــات تس ــى صفق ع
ــن  ــا م ــد غنمته ــة ق ــت الجبه ــي كان ــلحة الت ــانات األس ترس

ــدرايل. ــش الفي الجي

وبالتــايل، ميكــن يف إطــار هــذه الســياقات أن تشــهد 
األيــام املقبلــة توســيع نطــاق املواجهــات بــن الجانبــن، مــع 
إمكانيــة انضــام بعــض املجموعــات لدعــم جبهــة تيجــراي، 
عــى غــرار جبهــة تحريــر غامبيــال وجيــش تحريــر أورومــو يف 
الــرصاع. وتشــر تقاريــر محليــة إىل أن جيــش تحريــر أورومــو 
قــد بــدأ بالفعــل يف شــن هجــوم موســع عــى منطقــة العفــر، 
بالتنســيق مــع جبهــة تحريــر تيجــراي التــي تهاجــم املنطقــة 
مــن الغــرب، وهــو مــا يفتــح البــاب أمــام تكــرار تقــدم جبهــة 

تيجــراي مــرة أخــرى نحــو أديــس أبابــا.

ــاق  ــى إخف ــيناريو ع ــذا الس ــوم ه ــتنزاف: يق ــرب اس 3- ح
القــوات اإلثيوبيــة يف حســم الــرصاع عســكرياً، وهــو مــا 
ــة  ــة العام ــودة التعبئ ــع ع ــرب م ــد الح ــة أم ــؤدي إىل إطال ي
ــة االســتقطاب الداخــي وانخــراط  ــم حال مــرة أخــرى، وتفاق
العديــد مــن األطــراف الداخليــة يف الــرصاع، وهــو مــا يــؤدي 
ــل  ــة للتوص ــي يف النهاي ــتنزاف تف ــرب اس ــة إىل ح يف النهاي

ــار. ــالق للن ــف إط ــرى إىل وق ــرة أخ م

ويف الختــام، يبــدو أن مثــة قناعــة باتت راســخة لــدى طريف 
ــرصاع،  ــأن الحــل العســكري أضحــى هــو الحــل لل ــرصاع ب ال
ــة إىل  ــهر املاضي ــالل االش ــدا خ ــد عم ــن ق ــًة أن الجانب خاص
ــز قدراتهــا العســكرية  ــار لتعزي اســتغالل وقــف اطــالق الن
واالســتعداد لجولــة جديــدة مــن الــرصاع، التــي رمبــا يكــون 
للعامــل الخارجــي دوراً محوريــاً بهــا، خاصــة إذا مــا صدقــت 
ــة  ــم جبه ــة يف دع ــورط دول إقليمي ــة بت ــات اإلثيوبي االتهام

تيجــراي عســكرياً. 
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