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تطورات المشهد العملياتي
شــهدت األســابيع األخــرة تطــورات مهمــة عــى املشــهد 
ــاً يف مســار املفاوضــات  ــد تشــكل محــدداً مه ــايت، ق العملي
ــورات  ــذه التط ــرض ه ــن ع ــا، وميك ــوب أفريقي ــة بجن الراهن

ــايل: ــو الت ــى النح ع

1- تقــدم متواصــل للقــوات اإلثيوبيــة: متكنــت القــوات 
اإلثيوبيــة واإلريرتيــة مــن تحقيــق تقــدم متواصــل يف مواجهــة 
قــوات تيجــراي خــال األســابيع األخــرة. ففــي منتصــف 
أكتوبــر الجــاري، متكنــت القــوات اإلثيوبيــة مــن انتــزاع 
الســيطرة عــى بلــدة “شــاير” االســرتاتيجية مــن جبهــة 
ــي  ــل أن تنجــح أيضــاً يف الســيطرة عــى مدينت التيجــراي، قب
“عــدوة و”أكســوم”، باإلضافــة إىل بلــدة “أديغــرات”، وهــو ما 
ــا نحــو ميــكيل، عاصمــة  عــزز مــن تقــدم قــوات أديــس أباب
ــة  ــوط غربي ــود ضغ ــن وج ــم م ــى الرغ ــك ع ــراي، وذل التيج

ــار. ــاق الن ــف إط ــا لوق ــس أباب ــى أدي ــة ع راهن

2- انســحاب تيجــراي املحتمــل مــن ميكيــي: شــهدت اآلونــة 
األخــرة انســحاب التيجــراي مــن املناطــق التــي كانــت 
تســيطر عليهــا يف إقليمــي األمهــرا والعفــر، ومتركزهــا داخــل 
ــررة  ــائر متك ــد خس ــل أن تتكب ــك قب ــراي، وذل ــم التيج اقلي
ــاك  ــى أن هن ــات، حت ــدة جبه ــى ع ــرة ع ــام األخ ــال األي خ
بعــض التقاريــر الغربيــة مل تســبعد احتاليــة أن يعمــد قــادة 
الجبهــة إىل االنســحاب وإخــاء عاصمــة اإلقليــم ميكيــيل، 
والعــودة إىل الجبــال لتبنــي تكتيــكات حــرب العصابــات، 
عــى غــرار مــا حــدث يف نوفمــر 2020، بعــد تقــدم القــوات 
ــوات  ــا ق ــي تجيده ــكات الت ــي التكتي ــذاك، وه ــة آن اإلثيوبي
تيجــراي، حيــث متتلــك خــرة واســعة فيهــا مــن تســعينيات 

ــايض. ــرن امل الق

3- فتــح جبهــة جديــدة ضــد األورومــو: أشــارت تقاريــر 
ــة  ــوات الحكومي ــد الق ــم تع ــيل، فل ــراع الداخ ــدد ال إىل مت
ــن  ــراي، لك ــر تيج ــة تحري ــد جبه ــط ض ــل فق ــة تقات اإلثيوبي
ــد كذلــك ضــد جاعــات أخــرى  ــدو أنهــا اتجهــت للتصعي يب
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بــدأت المباحثــات الرســمية المباشــرة بيــن الحكومــة اإلثيوبيــة وجبهــة تحريــر تيجــراي، فــي 24 أكتوبــر 
2022، بواســطة االتحــاد األفريقــي فــي جنــوب أفريقيــا، وذلــك بعدمــا كان مــن المفتــرض أن تنطلــق هــذه 
المباحثــات مطلــع الشــهر نفســه. وعلــى الرغــم مــن إجــراء المفاوضــات، فــإن فــرص نجاحهــا التــزال محــدودة، 
فــي ظــل اســتمرار القتــال بيــن الجانبيــن واختــال الميــزان العســكري لصالــح الحكومــة اإلثيوبيــة وحلفائهــا.

تطــورات ميدانيــة: المســارات المحتملــة للمباحثــات بيــن الحكومــة اإلثيوبيــة وتيجــراي, العــدد 1674، 1 نوفمبــر 2022، أبوظبــي: 
المســتقبل لألبحــاث والدراســات المتقدمــة.
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املســرة  الطائــرات  األورومــو، حيــث شــّنت  متمــردة يف 
ــد مناطــق  ــارات ض ــدة غ ــر 2022، ع ــة، يف 22 أكتوب اإلثيوبي

ــو. ــم األوروم ــل إقلي داخ

مشهد مضطرب
جنــوب  عاصمــة  تســتضيفها  التــي  املباحثــات  عكســت 
ــة وجبهــة  ــن وفــدي الحكومــة اإلثيوبي ــا، ب ــا، بريتوري أفريقي
تيجــراي جملــة مــن الــدالالت املهمــة التــي تعكــس مامــح 
ــى  ــه ع ــن عرض ــا ميك ــو م ــرب، وه ــيل املضط ــهد الداخ املش

ــايل: ــو الت النح

ــن  ــم م ــد املفاوضــات: عــى الرغ ــا أم ــس أباب ــة أدي 1- إطال
اإلعــان عــن انطــاق املباحثــات املبــارشة بــن طــريف الــراع 
يف جنــوب أفريقيــا، يف 24 أكتوبــر الجــاري، فــإن الوفــد 
ــوزراء  ــس ال ــب رئي ــا ونائ ــر مفاوضيه ــة كب ــي برئاس الحكوم
ــول إىل  ــر يف الوص ــد تأخ ــن، كان ق ــي ميكون ــويب، دميي اإلثي
ــوم  ــات للي ــل االجتاع ــذي أدى إىل تأجي ــر ال ــا، األم بريتوري
ــة لكســب  ــايل. ويرتبــط ذلــك مبســاعي الحكومــة اإلثيوبي الت
ــذي تحــرزه  ــداين ال ــدم املي ــت، يف ظــل التق ــن الوق ــد م مزي
حاليــاً القــوات اإلثيوبيــة واإلريرتيــة، خاصــة مــع إعــان 
ــة األوىل  ــة الجول ــي لنهاي ــا وضــع ســقف زمن ــوب أفريقي جن

ــاري. ــر الج ــو 30 أكتوب ــات، وه ــن املفاوض م

وتــأيت هــذه املباحثــات بــن أديــس أبابــا وميكيــيل برعايــة 
االتحــاد األفريقــي، ويتضمــن فريــق الوســاطة املبعــوث 
أوباســانجو،  أولوســيجون  األفريقــي،  لاتحــاد  الخــاص 
ــة إىل  ــا، باإلضاف ــورو كينيات ــابق، أوه ــي الس ــس الكين والرئي
ــو. ــل مامب ــا، فومزي ــة الســابقة لرئيــس جنــوب أفريقي النائب

2- مباحثــات جيبــويت وسيشــل: جــاءت املباحثــات املبــارشة 
الراهنــة بعــد سلســلة مــن اللقــاءات غــر املعلنــة بــن 
ــوث  ــال املبع ــن خ ــك م ــل، وذل ــويت وسيش ــن يف جيب الطرف
ــر. ــك هام ــي، ماي ــرن األفريق ــة الق ــاص ملنطق ــي الخ األمري

ــا وميكيــيل  ــن أديــس أباب ــة ب ــات الراهن وتحظــى املباحث
بدعــم أمريــي واضــح، فقــد دعــا وزيــر الخارجيــة األمريــي، 
أنتــوين بلينكــن، األطــراف اإلثيوبيــة إىل االنخــراط بجديــة يف 
املفاوضــات الراهنــة للتوصــل إىل حــل دائــم للــراع. ووصــل 
الجــرال تســادكان  الــذي يقــوده  وفــد جبهــة تيجــراي، 
جيريتينســا، إىل جنــوب أفريقيــا مــن خــال طائــرة عســكرية 
أمريكيــة، برفقــة املبعــوث األمريــي الخــاص ملنطقــة القــرن 

األفريقــي، مايــك هامــر.

3- إضفــاء الرسيــة عــى املفاوضــات: أشــارت بعــض التقاريــر 
الغربيــة إىل أن هنــاك درجــة مــن التكتــم التــي تهيمــن عــى 
املفاوضــات الحاليــة، يف ظــل تجنــب كافــة األطــراف الحديــث 

عــن أي تفاصيــل تتعلــق باملوضوعــات املدرجــة عــى جــدول 
أعالهــا، أو ســر العمليــة التفاوضيــة، حتــى اآلن.

4- تراجــع الــدور الغــريب: يشــكل الدعــم الخارجــي مــن قبــل 
ــزاً لألخــرة  ــة محف ــة اإلثيوبي ــة للحكوم ــوى الدولي بعــض الق
للتنصــل مــن أي مفاوضــات مــع تيجــراي، فقــد قدمــت 
الــدول األفريقيــة املوجــودة يف الــدورة الحاليــة ملجلــس األمن 
ــاً كان يهــدف إىل  ــا، بيان الــدويل، وهــم كينيــا والجابــون وغان
ــغ مــن تجــدد األعــال  دفــع املجلــس للتعبــر يف قلقــه البال
ــراي،  ــة تيج ــانية يف منطق ــة اإلنس ــتمرار األزم ــة واس العدائي
بيــد أن اإلعــرتاض الــرويس والصينــي أدى إىل منــع صــدر 
ــات املتحــدة  ــة الوالي ــار حفيظــة مندوب ــا أث ــان، وهــو م البي

ــد. ــاس جرينفيل ــدا توم ــم املتحــدة، لين ــدى األم الدامئــة ل

ويف هــذا الســياق، نظمــت الحكومــة اإلثيوبيــة تظاهــرات 
حاشــدة يف أديــس أبابــا للتنديــد مبــا وصفتــه بالتدخــل 
الــدويل يف الشــأن اإلثيــويب، حيــث تــم رفــع األعــام الروســية 
ــة أن  ــة إىل إمكاني خــال هــذه التظاهــرات، يف إشــارة ضمني
تلجــأ إثيوبيــا للتقــارب مــع موســكو حــال اســتمرار الضغــوط 

الغربيــة بشــأن وقــف القتــال ضــد التيجــراي. 

وشــهدت الفــرتة األخــرة تصاعــد ضغــوط الكونجــرس 
ضــد  رصامــة  أكــر  موقــف  واشــنطن  لدفــع  األمريــي 
املســؤولين اإلثيوبيــن، بالتــوازي مــع الغضــب األورويب مــن 
ــاً  ــون مراقب ــوة االتحــاد ليك ــا دع ــا بســبب رفضه ــس أباب أدي
ــا  ــا، وهــو م ــوب أفريقي ــة يف جن ــات الســام الراهن يف محادث
ــة  ــة ملواصل يعــد مــؤرشاً آخــر عــن ســعي الحكومــة اإلثيوبي
ــراع  ــة تيجــراي لحســم ال ــات العســكرية ضــد جبه العملي

ــياً. ــس دبلوماس ــكرياً، ولي عس

5- تفاقــم الوضــع اإلنســاين: شــهدت املناطــق التــي ســيطرت 
عليهــا القــوات اإلثيوبيــة واإلريرتيــة مؤخــراً حالــة نــزوح 
ــدوث  ــة ح ــن احتالي ــاوف م ــر املخ ــا يث ــو م ــي، وه جاع
كارثــة إنســانية، وهــو مــا دفــع األمــن العــام لألمــم املتحــدة، 
ــروج  ــن خ ــر، م ــر، يف 17 أكتوب ــش، للتحذي ــو جوتري أنطوني
األوضــاع اإلنســانية عــن الســيطرة. كــا عــّر املفوض الســامي 
ــر  ــورك، يف أواخ ــر ت ــوق اإلنســان، فولك ــم املتحــدة لحق لألم
أكتوبــر، عــن قلقــه مــن التداعيــات التــي ميكــن أن تتمخــض 
ــى  ــراي ع ــم التيج ــة يف إقلي ــة الراهن ــات الجوي ــن الهج ع

ــن. املدن

مسارات محتملة
هنــاك ثاثــة مســارات رئيســية ميكــن أن تســلكها املفاوضــات 
الراهنــة بــن الحكومــة اإلثيوبيــة وجبهــة التيجــراي يف جنــوب 

أفريقيــا، والتــي ميكــن عرضهــا عــى النحــو التــايل: 
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المسارات المحتملة للمباحثات بين الحكومة اإلثيوبية وتيجراي

تفــرز  أال  املســار  هــذا  يفــرتض  العســكري:  الحســم   -1
ــوية  ــار التس ــي يف مس ــدم حقيق ــة أي تق ــات الحالي املفوض
ــة  ــوات الحكومي ــك الق ــل متس ــيا يف ظ ــن، الس ــن الطرف ب
بالتقــدم عســكرياً لحســم الــراع عســكرياً، مقابــل دعــوات 
جبهــة التيجــراي بــرورة توقــف القتــال، فضــاً عــن غيــاب 
آليــات واضحــة لاتحــاد األفريقــي متكنــه مــن فــرض تســوية 

ــراع. ــة لل حقيقي

إىل  املســار  لهــذا  الداعمــة  التقديــرات  واســتندت 
ــد،  ــويب، آيب أحم ــوزراء اإلثي ــس ال ــرة لرئي ــات األخ التريح
ــة،  ــا ال نهاي ــتمر إىل م ــن تس ــرب ل ــح إىل أن الح ــذي أمل وال
الــراع عســكرياً  يف إشــارة ضمنيــة إىل متســكه بحســم 
ــارة  ــد اإلش ــب أحم ــع تجن ــة م ــة، خاص ــرتة املقبل ــال الف خ
ــا.  ــوب أفريقي ــراي يف جن ــع تيج ــة م ــات الجاري إىل املفاوض
ويف املقابــل، أعلــن زعيــم جبهــة التيجــراي، ديريتســيون 
إلحــاق  عــى  قــادرة  التيجــراي  قــوات  أن  جرمييكائيــل، 
ــو  ــدم نح ــي تتق ــة الت ــة واإلريرتي ــوات اإلثيوبي ــة بالق الهزمي
ــه  ــم تيجــراي، وهــو مــا يكشــف عــن وجــود إدراك لدي إقلي

بعــدم جديــة الجولــة الحاليــة مــن املفاوضــات. 

2- توافقــات جزئيــة: متــارس الواليــات املتحــدة ضغوطــاً عــى 
ــن أجــل  ــراي، م ــة تيج ــويب، خاصــًة جبه ــراع اإلثي طــريف ال
التوصــل إىل تســوية لهــذا األزمــة، وهــو مــا ميكــن أن يدفــع 
ــل  ــن أج ــزيئ، م ــاق الج ــرة االتف ــول بفك ــراع للقب ــريف ال ط
تجنــب أي عقوبــات أمريكيــة، كــا ميكــن أن تدفــع الخســائر 
الحاليــة لجبهــة تيجــراي أن تقبــل بفكــرة تقديــم بعــض 
التنــازالت التــي ميكــن أن تســهم يف بلــورة هــذه التوافقــات. 

وحتــى يف حالــة التوصــل لهــذه التوافقــات الجزئيــة، فهــذا 
ال يعنــى أنهــا ســتنهي بشــكل فــوري العمليــات العســكرية، 
كــا ال توجــد أي ضانــات تجعــل إلتــزام طــريف الــراع بــأي 

مخرجــات محتملــة للمحادثــات الراهنــة أمــراً محســوماً.

3- إطالــة أمــد املفاوضــات: ميكــن أن يطــول أمــد املفاوضــات 
ــر إىل أن  بــن الجانبــن، خاصــًة يف ظــل إشــارة بعــض التقاري
ــرتض أن  ــي يف ــة، والت ــات الحالي ــة األوىل مــن املباحث الجول
تنتهــي، يف 30 أكتوبــر الجــاري، تســتهدف فقــط تحديــد 
معايــر عامــة متهــد الطريــق نحــو جولة ثانيــة من املناقشــات 
ــة  ــا إىل إطال ــايل ميكــن أن تســعى أديــس أباب املوســعة، وبالت
أمــد املفاوضــات، وإن مرحليــاً، خاصــة يف حالــة تعــر إثيوبيــا 

عــن حســم الــراع عســكرياً.

ويف الختــام، تكشــف املعطيــات الراهنــة أن املســار األكــر 
ترجيحــاً يتمثــل يف تعــر املفاوضــات التــي يقودهــا االتحــاد 
األفريقــي. ويف هــذا الســياق، ال ميكــن تجاهــل دور الرئيــس 
اإلريــرتي، أســياس أفورقــي، يف إمكانيــة ترجيــح هــذا املســار، 
يف ظــل متســك األخــر باالســتمرار يف التصعيــد العســكري 
ضــد جبهــة التيجــراي، بغيــة إضعافهــا عســكرياً، وهــو مــا قــد 
ــي  ــا الت ــس أباب ــل أدي ــن قب ــررة م ــات املتك ــززه التريح يع
ــة،  ــق الفيدرالي ــة املراف ــى كاف ــيطرة ع ــكها بالس ــد متس تؤك
مبــا يف ذلــك تلــك املوجــودة يف إقليــم تيجــراي. ومــن ناحيــة 
ــة  ــي بإحتالي ــوادر توح ــى اآلن، أي ب ــر، حت ــرى، ال تظه أخ
األمهــرا  وعنــارص  واإلريرتيــة  اإلثيوبيــة  القــوات  تراجــع 
املتحالفــة معهــا عــن الحصــار الراهــن ضــد جبهــة التيجراي، 
أو وقــف التقــدم العســكري نحــو عاصمــة التيجــراي ميكيــيل.
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عن المركز
مركــز تفكــر Think Tank مســتقل، أنشــئ عــام 2014، يف أبوظبــي، بدولــة اإلمــارات 
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البحــث العلمــي، فيــا يتعلــق باتجاهــات املســتقبل، التــي أصبحــت متثــل إشــكالية 

حقيقيــة باملنطقــة، يف ظــل حالــة عــدم االســتقرار، وعــدم القــدرة عــى التنبــؤ خــال 

املرحلــة الحاليــة، مــن خال رصــد وتحليل وتقديــر »املســتجدات« املتعلقــة بالتحوالت 

ــة،  ــورات التكنولوجي ــة والتط ــات االقتصادي ــة، والتوجه ــات األمني ــية واالتجاه السياس

والتفاعــات املجتمعيــة والثقافيــة، املؤثــرة عــى مســتقبل منطقــة الخليــج، ويف نطــاق 

الــرق األوســط عمومــاً.
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