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انخراط أمريكي:
شــهدت األســابيع األخــرة تحــركات دبلوماســية مكثفــة مــن 
قبــل الواليــات املتحــدة إليجــاد تســوية للــراع يف تيجــراي 

اإلثيوبيــة، وهــو مــا ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل:

1- تحــركات مايــك هامــر: أعلنــت املتحدثــة الرســمية للبيــت 
ــن  ــتباكات ب ــدد االش ــد تج ــار، بع ــاي بي ــن ج ــض، كاري األبي
ــر،  ــايض، أن هام ــطس امل ــا، يف 24 أغس ــس أباب ــراي وأدي تيج
كافــة عــى وقــف  األطــراف  إثيوبيــا لحــث  ســيعود إىل 
ــة  ــاءات مكثف ــد لق ــث عق ــاوض، حي ــتئناف التف ــال واس القت
مــع ممثلــن عــن الحكومــة اإلثيوبيــة، وكــذا جبهــة تيجــراي، 
باإلضافــة إىل عــدد مــن الدبلوماســين األمميــن ومــن االتحــاد 

ــي.  األفريق

ــي يف  ــوث األمري ــود املبع ــاح جه ــن نج ــم م ــى الرغ وع
دفــع جبهــة تيجــراي للدخــول يف مفاوضــات برعايــة االتحــاد 
األفريقــي، فــإن الفــرة األخــرة شــهدت تزايــداً ملفتــاً يف وتــرة 

النشــاط العســكري يف شــال إثيوبيــا.

وأشــارت عــدة تقاريــر إىل أن هامــر ال يــزال يواصــل 

الــراع للجلــوس عــى طاولــة  مســاعيه لدفــع أطــراف 
ــوزراء  ــس ال ــبتمرب، برئي ــى، يف 5 س ــث التق ــات، حي املفاوض
اإلثيــويب، آيب أحمــد، ووزيــر الخارجيــة، دمييــي ميكونــن، 
األفريقــي  االتحــاد  مبعــوث  يــزال  ال  الــذي  الوقــت  يف 
منــذ  الصمــت  يلتــزم  أوباســانجو،  أولوســيغون  الخــاص، 
تجــدد االشــتباكات يف منطقــة التيجــراي نهايــة أغســطس 
املــايض، فيــا رجحــت بعــض التقديــرات وجــود تنســيق بــن 
التحــركات التــي يقودهــا املبعــوث األمريــي وجهــود االتحــاد 

األفريقــي.

2- اجتامعــات جديــدة يف جيبويت: أشــارت تقارير إىل أن هامر 
عقــد خــال الفــرة األخــرة عــدة اجتاعــات غــر معلنــة مــع 
ممثلــن مــن الحكومــة اإلثيوبيــة وجبهــة تيجــراي يف جيبــويت، 
وهــو مــا متخــض عنــه إعــان الجبهــة عــن اســتعدادها 
للمشــاركة يف عمليــة ســام برعايــة االتحــاد األفريقــي، يف 
ــاطة  ــابقاً وس ــض س ــت ترف ــا، إذ كان ــئ ملوقفه ــول مفاج تح
االتحــاد، وهــو مــا يرجــع إىل حصــول الجبهــة عــى ضانــات 
مــن هامــر بشــأن حياديــة دور االتحــاد، كــا أعلنــت أديــس 
أبابــا الحقــاً التزامهــا بالتوصــل إىل تســوية ســلمية مــن خــال 

هــذه الوســاطة.
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شــهدت الفتــرة األخيــرة مســاعي أمريكيــة مكثفــة للتوصــل إلــى تســوية للصــراع الراهــن في منطقــة تيجراي 
اإلثيوبيــة، وذلــك مــن خــال تحــركات مبعوثهــا الخــاص إلــى منطقــة القــرن األفريقــي، مايــك هامــر، بيــد أن 

التصعيــد العســكري، اإلثيوبــي واإلريتــري، أثــار شــكوكًا بشــأن فــرص نجــاح الوســاطة األمريكيــة الراهنــة.

ــي:  ــراي، العــدد 1646، 25 ســبتمبر 2022، أبوظب ــة فــي تســوية الصــراع فــي تيج ــاح الوســاطة األمريكي حســم عســكري!: فــرص نج
ــة. ــاث والدراســات المتقدم ــتقبل لألبح المس
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حسم عسكري!
فرص جناح الوساطة األمريكية يف تسوية الصراع يف تيجراي
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ــي  ــس الكين ــن الرئي ــام: أعل ــاً للس ــا مبعوث ــن كينيات 3- تعي
الجديــد، ويليــام روتــو، عــن تعيــن، ســلفه، أوهــورو كينياتــا، 
ــة،  ــو الدميقراطي ــا والكونغ ــام يف إثيوبي ــاً للس ــاً خاص مبعوث
ــا يعــزز مــن الحــل الدبلومــايس للــراع الراهــن يف  وهــو م
ــن  ــط ب ــبق أن توس ــا س ــيا أن كينيات ــراي، الس ــة تيج منطق
أديــس أبابــا وجبهــة تيجــراي، كــا كان دوره حاســاً يف 
التفاهــات التــي حققهــا طرفــا الــراع يف األشــهر الســابقة 
عــى تجــدد االشــتباكات مــرة أخــرى، يف إطــار تنســيق 

ــا. ــدة وكيني ــات املتح ــن الوالي ــركة ب ــاطة مش ووس

مشهد مأزوم:
عــى الرغــم مــن تحــركات هامــر للضغــط عــى طــريف الراع 
ــداً  ــام األخــرة شــهدت تصعي ــإن األي ــة، ف ــا للتهدئ يف إثيوبي
عســكرياً إثيوبيــاً، وهــو مــا ميكــن عرضــه عــى النحــو التــايل:

ــا واقــع جديــد: أعلنــت جبهــة تحريــر  1- فــرض أديــس أباب
االتحــاد  تيجــراي، يف 11 ســبتمرب 2022، قبولهــا وســاطة 
ــراي  ــوات تيج ــحبت ق ــا انس ــراع، ك ــوية ال ــي لتس األفريق
ــر،  ــرة والعف ــي األمه ــا يف إقليم ــيطرت عليه ــق س ــن مناط م
غــر أن أديــس أبابــا عمــدت إىل تكثيــف هجاتهــا ضــد 
إقليــم تيجــراي خــال األيــام األخــرة، حيــث شــنت الطائــرات 
ــراي،  ــة تيج ــى عاصم ــدة ع ــات ع ــة هج ــرة اإلثيوبي املس

ــاري.  ــبتمرب الج ــي، يف 14 س ميكي

وســـعت أديـــس أبابـــا لتحقيـــق عـــدة أهـــداف رئيســـة 
ـــد  ـــداين جدي ـــع مي ـــرض واق ـــو ف ـــوم، وه ـــذا الهج ـــن وراء ه م
ـــا  ـــز موقفه ـــة، لتعزي ـــاوض املرتقب ـــة التف ـــاق عملي ـــل انط قب
التفـــاويض وزيـــادة الضغـــط عـــى تيجـــراي، ناهيـــك عـــن 
التأكيـــد عـــى تفـــوق القـــوات اإلثيوبيـــة واإلريريـــة عـــى 
ـــع  ـــكل متواض ـــا بش ـــد ظهوره ـــة بع ـــراي، خاص ـــة تيج جبه

ـــا.  أمامه

ــة  ــة اإلثيوبي 2- متــدد االشــتباكات املســلحة: قامــت الحكوم
ــام األخــرة، مــن خــال  ــال خــال األي ــات القت بتوســيع جبه
اســتهداف املناطــق الحدوديــة بــن تيجــراي والعفــر، وقامــت 
ــا،  ــة الليبي ــلحة إىل مدين ــود واألس ــل الجن ــا بنق ــس أباب أدي
والتــي تشــكل مركــزاً لوجســتياً مهــاً للجيــش اإلثيــويب، 
لوقوعهــا بالقــرب مــن مناطــق املواجهــة مــع تيجــراي. وبلــغ 
عــدد الطائــرات التــي وصلــت املدينــة يف يــوم واحــد مطلــع 
ــج  ــراز “بوين ــن ط ــرات م ــاين طائ ــو مث ــاري نح ــبتمرب الج س

ــه داش 8”. ــراز “بومبارديي ــن ط ــرات م ــع طائ 737”، وأرب

ــام  ــة تيجــراي قي ــة لجبه ــادة املركزي ــت القي ــك، أعلن كذل
ــن  ــزاء م ــة وأج ــادة الرشقي ــد القي ــة بحش ــة اإلثيوبي الحكوم
ــدوز،  ــن الكومان ــرق م ــاث ف ــة وث ــالية الغربي ــادة الش القي

إىل جانــب القــوات اإلريريــة وقــوات األمهــرة لشــن هجــوم 
بــري شــامل مــن عــدة جبهــات ضــد تيجــراي. بينــا رصــدت 
الجبهــة يف منطقــة أدي أركاي  التقاريــر تحــركات  بعــض 
بشــال جونــدر يف إقليــم األمهــرة املتاخمــة للتيجــراي، حيــث 
ــر غــر مؤكــدة ســيطرة التيجــراي عــى هــذه  رصــدت تقاري
املنطقــة، مقابــل تراجــع القــوات اإلثيوبيــة لنحــو 40 كيلومــراً 

ــرب أدي أركاي. غ

3- تعبئــة شــاملة للقــوات اإلريرتيــة: أعلنــت الحكومــة 
اإلريريــة القيــام بعمليــة تعبئــة عامــة وحشــد لجنــود 
إثيوبيــا،  إىل  إضافيــة  قــوات  إلرســال  وذلــك  االحتيــاط، 

تيجــراي.  الراهــن ضــد  الــراع  لانخــراط يف 

ــن املتحــدث باســم جبهــة تيجــراي، غيتاشــيو رضــا،  وأعل
أن القــوات اإلريريــة تشــن حاليــاً هجومــاً موســعاً ضــد 
ــا،  ــم وإريري ــم تيجــراي، عــى طــول الحــدود بــن اإلقلي إقلي
حيــث أشــارت إىل أن أســمرة باتــت تنــرش جيشــها بالكامــل 
ــوات  ــرك الق ــر تح ــا أدان هام ــاط، في ــود االحتي ــذا جن وك
اإلريريــة عــى أســاس أنهــا تزيــد املوقــف تعقيــداً. وحثــت 
وزارة الخارجيــة األمريكيــة إريريــا عــى ســحب قواتهــا مــن 

ــة. ــدود اإلثيوبي الح

ــق أي  ــن تحقي ــن م ــوات مل تتمك ــذه الق ــظ أن ه وياح
ــائر  ــوات خس ــذه الق ــدت ه ــد تكب ــر، فق ــداين كب ــدم مي تق
ميدانيــة فادحــة، مــا اضطــر أســمرة إىل ســحب قواتهــا 
ــة إىل  ــة، باإلضاف ــق الحدودي ــويب إىل املناط ــق اإلثي ــن العم م
ــة بادمــي.  ــة يف شــرارو إىل منطق ــوات اإلريري انســحاب الق
الحكومــة  دعــوات  إريريــا  رفــض  أخــرى،  ناحيــة  ومــن 
الصوماليــة باســتعادة جنودهــا املوجوديــن يف إريريــا، والتــي 
ــراي،  ــد تيج ــال ض ــاركة يف القت ــرة للمش ــم األخ ــت به دفع
ــف مــع اإلدارة  ــس الصومــايل بحــث هــذا املل ــى أن الرئي حت
األمريكيــة خــال زيارتــه الحاليــة لواشــنطن، لتجنــب أي 

ــدة. ــات املتح ــن الوالي ــة م ــات محتمل عقوب

ارتدادات محتملة:
ــا، ميكــن رصــد جملــة  يف إطــار التطــورات األخــرة يف إثيوبي
مــن االرتــدادات املحتملــة خــال الفــرتة املقبلــة، وذلــك عــى 

النحــو التــايل:

ــرة  ــهد الف ــح أن تش ــا: يرج ــى إثيوبي ــة ع ــوط دولي 1- ضغ
ــا  ــس أباب ــى أدي ــة ع ــوط الدولي ــن الضغ ــداً م ــة مزي املقبل
ــد  ــب أي تصعي ــام وتجن ــة الس ــراط يف عملي ــا لانخ لدفعه
ــوق  ــرباء حق ــة خ ــرشت لجن ــياق، ن ــذا الس ــل. ويف ه محتم
اإلنســان التابعــة لألمم املتحــدة تقريرها األول، يف 19 ســبتمرب 
الجــاري، والــذي حمــل اتهامــات رصيحــة للحكومــة اإلثيوبيــة 
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بارتــكاب جرائــم محتملــة ضــد اإلنســانية يف منطقــة تيجــراي، 
ــم.  فضــاً عــن اســتخدامها للتجويــع كســاح ضــد اإلقلي

ورفضــت أديــس أبابــا هــذا التقريــر، معتــربة أنــه ذو 
دوافــع سياســية، وأن اســتنتاجاتها تتســم بالتحيــز والتناقــض، 
وأن املحققــن تجاهلــوا االنتهــاكات التــي قامــت بهــا جبهــة 

تيجــراي.

تصعيــد  املتحــدة يف  الواليــات  بــدأت  جانبهــا،  ومــن 
ــة  ــة األمريكي ــت الخارجي ــد دع ــراع، فق ــاه ال ــا تج خطابه
ــوري  ــف الف ــراي إىل التوق ــة تيج ــة وجبه ــة اإلثيوبي الحكوم
عــن الهجــات العســكرية، واالنخــراط يف محادثــات الســام 
برعايــة االتحــاد األفريقــي إليجــاد تســوية لألزمــة. كــا 
ــد  ــاري متدي ــبتمرب الج ــع س ــدة مطل ــات املتح ــت الوالي أعلن
ــويب،  ــؤولن اإلثي ــن املس ــدد م ــى ع ــة ع ــات املفروض العقوب

ــر. ــام آخ ــدة ع مل

2- تراجــع تيجــراي عــن التفــاوض: ال ميكــن اســتبعاد أن 
تعمــد جبهــة تيجــراي إىل اإلعــان عــن تراجعهــا عــن قبــول 
عمليــة التفــاوض والوســاطة األفريقيــة بعــد التصعيــد األخــر 
ــا  ــر عملياته ــوء إىل تطوي ــمرة، واللج ــا وأس ــس أباب ــن أدي م
العســكرية، األمــر الــذي قــد يزيــد حــدة القتــال، ورمبــا يدفــع 

نحــو اتســاع رقعــة الــراع الداخــي يف إثيوبيــا، ويدعــم هــذا 
ــة  ــراي يف منطق ــة التيج ــه جبه ــذي حققت ــدم ال ــرح التق الط

ــدر”. “جون

3- تنامــي احتــامالت التصعيــد العســكري: تشــر الكثــر مــن 
ــيع  ــة توس ــام املقبل ــهد األي ــة أن تش ــرات إىل احتالي التقدي
العمليــات العســكرية مــن قبــل القــوات اإلثيوبيــة واإلريريــة 
ضــد إقليــم تيجــراي، بالتــوازي مــع تقارير تشــر إىل اســتعداد 
ــراع  ــم ال ــامل لحس ــري ش ــوم ب ــن هج ــوات لش ــذه الق ه
عســكرياً، وذلــك عــى الرغــم مــن الضغــوط األمريكيــة 

املكثفــة.

ويف الختــام، عــى الرغــم مــن الجهــود الدبلوماســية 
ــراع  ــع طــريف ال ــة دف ــي ملحاول ــوث األمري ــة للمبع الراهن
ــود  ــإن هــذه الجه ــال والعــودة للمفاوضــات، ف لوقــف القت
التــزال عاجــزة عــن دفــع الحكومــة اإلثيوبيــة والقــوات 
اإلريرتيــة الداعمــة لهــا لوقــف التصعيــد العســكري، وهــو ما 
ــات املتحــدة اســرتاتيجية  ــي الوالي ــد يعــزى نســبياً إىل تبن ق
النفــس الطويــل يف مباحثاتهــا مــع أديــس أبابــا، لتجنــب أي 
تصعيــد حــاد ضــد الحكومــة اإلثيوبيــة قــد يــؤدي إىل اتجــاه 

ــا مــع الصــن وروســيا. ــز تقاربه األخــرة نحــو تعزي
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