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تطورات المشهد العملياتي:
شــهدت األيــام األخــرة تطــورات مهمــة عــى صعيــد املشــهد 
العمليــايت لهــذه املواجهــات املســتمرة حتــى اآلن، والتــي 

ــايل: ــا عــى النحــو الت ميكــن عرضه

1-تصاعــد االشــتباكات يف غــرب تيجــراي: شــهدت األيــام 
ــوات  ــن الق ــتباكات ب ــرة االش ــاداً يف وت ــداً ح ــة تصاع املاضي
ــرة،  ــة الحم ــد منطق ــة عن ــراي، خاص ــة تيج ــة وجبه اإلثيوبي
املنطقــة،  للســيطرة عــى هــذه  الجبهــة  حيــث تســعى 
ألهميتهــا االســراتيجية بالنســبة لهــم، كونهــا ستشــكل منفــذاً 
مهــاً لإلمــدادات مــن الخــارج، فيــا تســتهدف القــوات 
اإلثيوبيــة واإلريريــة تكثيــف تعبئتهــا العســكرية هنــاك 

ــذ.  ــذا املنف ــى ه ــراي ع ــول تيج ــة دون حص للحيلول

وأشــارت تقاريــر إىل مشــاركة بعــض قــوات تيجــراي التــي 
كانــت متمركــزة داخــل األرايض الســودانية، وذلــك بالتــوازي 
مــع التقاريــر التــي صــدرت هــذا األســبوع عــن األمــم 
املتحــدة، والتــي تفيــد بوجــود عمليــات تجنيــد إجبــاري 

داخــل مخيــات الالجئــن اإلثيوبيــن يف رشق الســودان.

ومــن ناحيــة أخــرى، ســعت جبهــة تيجــراي للتقــدم عــى 
طريــق “عــدي أركاي - جونــدر” لاللتفــاف مــن خاللــه وشــن 
هجــات عــى القــوات الحكوميــة يف غــرب تيجــراي، إال 
ــق لقصــف جــوي  ــرض الطري ــر رصــدت تع أن هــذه التقاري
ــة  ــة، ملحاول ــة واإلريري ــوات اإلثيوبي ــل الق ــن قب ــف م مكث

ــق. ــوات التيجــراي مــن خــالل هــذا الطري وقــف تقــدم ق

ــة  ــم الجبه ــدث باس ــن املتح ــر، أعل ــب اآلخ ــى الجان وع
الشــعبية لتحريــر تيجــراي، غيتاتشــو رضــا، يف 7 ســبتمرب 
الجــاري، أن القــوات اإلريريــة تســتعد حاليــاً لشــن هجــات 
يف عــدة جبهــات، عــى غــرار رامــا وتســرونا وزاالمبيســا 

ــول. ودل

ــة: يتســم املوقــف يف  ــة الجنوبي ــة املشــهد يف الجبه 2-ضبابي
ــل  ــراي داخ ــة تيج ــدم جبه ــداً تق ــة، وتحدي ــة الجنوبي الجبه
ــر  ــارت تقاري ــد أش ــة، فق ــر بالضبابي ــرة والعف ــي األمه إقليم
محليــة إىل تغلغــل تيجــراي بعمــق 50 كيلومــراً داخــل إقليــم 
األمهــرة، وســيطرتها عــى مثــاين بلــدات هنــاك، باإلضافــة إىل 
ــى  ــر، ع ــم العف ــل إقلي ــق داخ ــض املناط ــى بع ــيطرتها ع س
غــرار منطقــة يالــو، لكــن يبــدو أن تقــدم الجبهــة قــد تعطــل 
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ال تــزال االشــتباكات متواصلــة بيــن القــوات اإلثيوبيــة المدعومــة مــن ميليشــيات األمهــرة وقــوات إريتريــة 
مــن ناحيــة، وقــوات الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيجــراي مــن ناحيــة أخــرى، منــذ تجــدد الصــراع مــرة أخــرى فــي 

24 أغســطس الماضــي، وســط تصاعــد القلــق الدولــي واإلقليمــي مــن إطالــة أمــد الحــرب.

ارتــدادات إقليميــة: االنعكاســات المحتملــة لعــودة الصــراع فــي منطقــة تيجــراي اإلثيوبيــة, العــدد 1636، 12 ســبتمبر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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ارتدادات إقليمية:
االنعكاسات احملتملة لعودة الصراع يف منطقة تيجراي اإلثيوبية
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ــت  ــا قام ــيا بعدم ــو، الس ــة كوب ــى منطق ــيطرتها ع ــد س بع
القــوات اإلثيوبيــة باســتهداف جــر هواهــا مــالش، لعرقلــة 

ــم األمهــرة. ــوات التيجــراي داخــل إقلي تقــدم ق

ــن  ــة م ــاء بشــأن متكــن الجبه ــت األنب ــك تضارب ــع ذل وم
الســيطرة عــى منطقــة ســقوطا، حيــث أشــارت بعــض 
التقديــرات غــر املؤكــدة إىل متكــن قــوات تيجــراي مــن 
التقــدم مــن منطقــة كوريــم باتجــاه ســقوطا داخــل األمهــرة، 
بهــدف قطــع اإلمــدادات للقــوات اإلثيوبيــة عــرب طريــق 
ــا،  ــة ويلدي ــك الحــال بالنســبة ملنطق ــدا – ســقوطا. وكذل البي
ــة بشــأن متكــن الجبهــة  ــزال الترصيحــات متضارب حيــث ال ت

ــه. ــن عدم ــا م ــيطرة عليه ــن الس م

3-اســتمرار االتهامــات املتبادلــة: وجهــت الحكومــة اإلثيوبيــة 
ــر  ــن وتدم ــل املدني ــام بقت ــراي بالقي ــة تيج ــات لجبه اتهام
املمتلــكات يف واليتــي األمهــرة والعفــر، فيــا أعلــن غيتاتشــو 
رضــا قيــام الحكومــة اإلثيوبيــة بشــن معــارك عنيفــة يف عــدة 

مناطــق داخــل إقليــم تيجــراي واملناطــق املتاخمــة لهــا.

موقف داخلي مأزوم:
ــورات  ــة للتط ــدادات املحتمل ــن االرت ــة م ــد جمل ــن رص ميك
العســكرية األخــرة عــى املشــهد الداخــي، وذلــك عــى 

ــايل: ــو الت النح

ــي  ــح أن تف ــن املرج ــراي: م ــى تيج ــار ع ــم الحص 1-تفاق
عــودة االشــتباكات إىل تفاقــم األوضــاع اإلنســانية يف منطقــة 
ــر  ــة، وهــو األم ــف املســاعدات اإلنســانية كاف تيجــراي وتوق
الــذي أكدتــه األمــم املتحــدة بالفعــل، يف 8 ســبتمرب الجــاري، 
وانعكــس كذلــك يف ترصيحــات زعيــم جبهــة تيجــراي، والــذي 

ــا. ــه ســتكافح لرفــع الحصــار املفــروض عليه أكــد أن قوات

ــرة رمبــا تحــول  ــات كث ــرات وجــود تحدي ورجحــت تقدي
دون متكــن قــوات تيجــراي مــن تخفيــف الحصــار املفــروض 
عليهــا عــى املــدى القصــر، حتــى مــع القــدرات العســكرية 
التــي متتلكهــا الجبهــة، يف ظــل صعوبــة اخــراق القــوات 
املشــركة مــن الحكومــة الفيدراليــة وقــوات األمهــرة والقــوات 

ــة. اإلريري

ــل  ــدين يف الداخ ــع م ــة مجتم ــو 35 منظم ــدرت نح وأص
ــى  ــة ع ــة املرتب ــات الكارثي ــن التداعي ــرات م ــويب تحذي اإلثي
ــة تيجــراي وعــدة مناطــق أخــرى،  ــرصاع الراهــن يف منطق ال
ــة  ــاء الدول ــدد بق ــت ته ــات بات ــذه الرصاع ــة إىل أن ه ملوح

ــة. اإلثيوبي

2-زيــادة العزلــة الدوليــة إلثيوبيــا: أشــارت عــدة تقاريــر إىل 
ــة  وقــوع تجــاوزات وانتهــاكات مــن جانــب القــوات اإلثيوبي
ــا ســيزيد الضغــوط  ــة تيجــراي، وهــو م ــة يف منطق واإلريري

الغربيــة عــى أديــس أبابــا، ال ســيا مــع االنتقــادات األمريكية 
األخــرة النخــراط أســمرة مــرة أخــرى يف الــرصاع، األمــر الــذي 
ــة، يف  ــة اإلثيوبي ــة عــى الحكوم ــة العزل ــم مــن حال ــد يفاق ق

ظــل تحديــات اقتصاديــة حــادة تعانيهــا األخــرة.

ويف هــذا الســياق، دعــا تقريــر صــادر عــن مجموعــة 
األزمــات الدوليــة، يف 7 ســبتمرب الجــاري، األمــم املتحــدة 
واملانحــن الغربيــن إىل رضورة تعزيــز التعــاون مــع الحكومــة 
ــويت  ــاء جيب ــاد عــى مين ــة تيجــراي واالعت ــة يف منطق املحلي
ــارش مــع تيجــراي،  ــا يف االتصــال املب ــل عــن أديــس أباب كبدي
ــادة  ــود إع ــل جه ــة تفعي ــاعدات بغي ــلع واملس ــر الس ومتري
اإلعــار، كــا دعــا التقريــر الــركاء الدوليــن للضغــط عــى 

ــود. ــذه الجه ــة ه ــن إعاق ــف ع ــة للتوق ــة اإلثيوبي الحكوم

ويف هــذا اإلطــار، ربطــت بعــض التقديــرات بــن الضغــوط 
الغربيــة وبــن الزيــارة املفاجئــة التــي قــام بهــا رئيــس الــوزراء 
ــايض،  ــطس امل ــة أغس ــر، نهاي ــد، إىل الجزائ ــويب، آيب أحم اإلثي
حيــث رجحــت بعــض التقديــرات محاولــة أديــس أبابــا 
الحصــول عــى دعــم الجزائــر يف هــذا الشــأن، بيــد أنــه، حتــى 

اآلن، اليــزال موقــف الجزائــر غامضــاً.

مــن  العديــد  أشــارت  اإلثيوبيــة:  القــوات  3-اســتنزاف 
التقديــرات إىل أن قــوات الحكومــة الفيدراليــة يف أديــس 
ــم يف  ــار حاس ــق انتص ــى تحقي ــادرة ع ــر ق ــزال غ ــا ال ت أباب
ــة  ــكرية واضح ــراتيجية عس ــاب اس ــن غي ــالً ع ــراي، فض تيج
لحكومــة آيب أحمــد، األمــر الــذي يجعــل ســيناريو إطالــة أمــد 
الحــرب قامئــاً بقــوة، مــا قــد يزيــد مــن اســتنزاف القــوات 
الحكوميــة، خاصــة أن غالبيــة التقديــرات، حتــى اآلن، تذهــب 
يف اتجــاه أن الــرصاع هــذه املــرة يرتكــز يف منطقــة تيجــراي 
ــا  ــة التوجــه لتوســيع هجاته ــب الجبه ــع تجن ــا، م ومحيطه
ــركاء  ــب ال ــارة غض ــب إث ــة، لتجن ــة اإلثيوبي ــو العاصم نح

ــن. الدولي

ارتدادات إقليمية محتملة:
ميكــن رصــد جملــة مــن االرتــدادات اإلقليميــة املحتملــة 
ــا  ــن عرضه ــي ميك ــا، والت ــي يف إثيوبي ــرصاع الداخ ــدد ال لتج

ــايل: ــو الت ــى النح ع

ــام  ــهدت األي ــودان: ش ــراع للس ــدد ال ــن مت ــات م 1-تخوف
ــويب يف  ــرصاع اإلثي ــريف ال ــن ط ــة ب ــات مكثف ــرة مواجه األخ
املناطــق املتاخمــة للحــدود الســودانية، حتــى أن بعــض 
التقاريــر املحليــة غــر املؤكــدة أشــارت إىل عبــور بعــض 
ــها إىل  ــليم نفس ــودانية وتس ــدود الس ــة للح ــوات اإلثيوبي الق
ــدة  ــات متزاي ــة تخوف ــاري. ومث ــبتمرب الج ــوم، يف 4 س الخرط
مــن احتاليــة تصاعــد وتــرة االشــتباكات يف هــذه املنطقة، أو 
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االنعكاسات المحتملة لعودة الصراع في منطقة تيجراي اإلثيوبية

حتــى امتداداتهــا إىل داخــل الحــدود الســودانية، األمــر الــذي 
قــد يســفر عــن انخــراط الخرطــوم يف األزمــة، خاصــًة يف ظــل 
اتهامــات أديــس أبابــا لألخــرة بدعــم جبهــة تيجــراي، إضافــة 
ــة  ــن بشــأن املناطــق الحدودي ــن البلدي ــة القامئــة ب إىل األزم

ــا بينهــا. ــازع عليه املتن

2-انخـراط متناٍم للقـوات اإلريرتية: تبدو فكـرة تجدد الرصاع 
اإلريـري،  للرئيـس  بالنسـبة  قبـوالً  أكـر  تيجـراي  منطقـة  يف 
أسـياس أفورقـي، نظـراً ملعارضتـه أي تقـارب بـن أديـس أبابـا 
الحكومـة  عـى  نفوذهـا  يتجـدد  ال  حتـى  تيجـراي،  وجبهـة 
اإلثيوبيـة، فثمـة عـداء تاريخي بـن الجبهة والنظـام الحايل يف 
أسـمرة، ويخـى الرئيـس أفورقي من اسـتعادة جبهـة تيجراي 
لقوتهـا ومحاولتهـا توسـيع متددهـا نحـو األرايض اإلريرية، مبا 

يهـدد نظامـه القائـم هناك منـذ التسـعينيات.

ولعـل هـذا مـا يفـر احتفـاظ إريريـا ببعـض قواتهـا يف 
املناطـق الغربية والشـالية الرقية لتيجـراي، وبالتايل، فحتى 
وإن مل تنجـح هـذه االشـتباكات يف القضـاء عى جبهـة تيجراي 
متامـاً، يسـعى الرئيـس اإلريـري إىل اسـتنزاف قـوة الجبهـة، 
ذاتهـا  اإلثيوبيـة  القـوات  اسـتنزاف  فكـرة  متثلـه  عـا  فضـالً 
مـن مكاسـب اسـراتيجية بالنسـبة للجانـب اإلريـري، لضان 
اسـتمرارية نفـوذ أسـمرة وتعزيـز تحالفاتهـا مـع أديـس أبابـا.

تشــهد  الصوماليــة:  الشــباب  لحركــة  متنــاٍم  3-نشــاط 
الصومــال تزايــداً مضطــرداً للنشــاط اإلرهــايب لحركــة الشــباب، 
ــا ضــد مقديشــو، فضــالً  ــف مــن هجاته ــدأت تكث ــي ب والت
عــن محاوالتهــا الراهنــة للتمــدد إقليميــاً، وهــو مــا انعكــس 
ــة  ــة داخــل األرايض اإلثيوبي ــي شــنتها الحرك يف الهجــات الت
مطلــع أغســطس 2022، وبالتــايل مثــة تخوفــات مــن احتالية 
اســتغالل الحركــة لألوضــاع األمنيــة الهشــة يف الوقــت الراهــن 
وتكــرار هجاتهــا ضــد أهــداف إثيوبيــة، أو محاولــة الســيطرة 

عــى بعــض املناطــق االســراتيجية داخــل األرايض اإلثيوبيــة، 
ــات  ــرة الهج ــد وت ــن تصعي ــن م ــق الراه ــن القل ــك ع ناهي
اإلرهابيــة لحركــة الشــباب داخــل الصومــال، مســتغلة يف 
ــال ضــد  ــة باملشــاركة يف القت ــك انشــغال القــوات اإلثيوبي ذل

تيجــراي.

4-تكثيــف الجهــود الدوليــة: يرجــح أن تشــهد الفــرة املقبلــة 
تكثيــف االنخــراط الــدويل يف امللــف اإلثيــويب، وهــو مــا 
انعكــس يف الزيــارة العاجلــة التــي قــام بهــا املبعــوث األمرييك 
ــا  إىل منطقــة القــرن األفريقــي، مايــك هامــر، إىل أديــس أباب
ــة إيجــاد تســوية تحــول دون  ــك ملحاول ــع ســبتمرب، وذل مطل
اســتمرار االشــتباكات يف منطقــة تيجــراي، كــا التقــى هامــر 
ــروا،  ــا س ــي، هن ــرن األفريق ــة الق ــة ملنطق ــة األممي باملبعوث
حيــث تكثــف القــوى الدوليــة واألمميــة مــن جهودهــا حاليــاً 
للتوصــل إىل توافقــات جديــدة لوقــف القتــال، بعــد تراجــع 

فاعليــة هــذا الــدور خــالل الفــرة املاضيــة.

ويف الختــام، قــد متثــل الحــرب الراهنــة بــن جبهــة تيجراي 
والحكومــة اإلثيوبيــة حربــاً اســتباقية خاطفــة مــن قبــل طــريف 
الــرصاع، يف محاولــة مــن جانبهــا لتعزيــز وضعها العســكري 
قبــل العــودة ملائــدة املفاوضــات مجــدداً، حيــث تســعى 
ــى  ــا ع ــة إلجباره ــة اإلثيوبي ــى الحكوم ــط ع ــة للضغ الجبه
التفــاوض، ولكنهــا بعــد تحقيــق مكســب عمليــايت يعــزز مــن 
موقفهــا التفــاويض، ورمبــا هــذا مــا يفــر تركــز االشــتباكات 
الســودانية، ومحاولــة  للحــدود  املتاخمــة  املناطــق  عــى 
ــا  ــن الخــارج، في ــدادات م ــم لإلم ــذ مه الحصــول عــى منف
تســعى الحكومــة اإلثيوبيــة للضغــط عــى تيجــراي إلجبارهــم 
ــايت  ــهد العملي ــر أن املش ــروط، غ ــر امل ــاوض غ ــى التف ع
ــتنزاف  ــرب اس ــن إىل ح ــزالق الطرف ــذر بان ــا ين ــن رمب الراه

ــة األمــد.  طويل
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