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الشامل  يف  معها  املتحالفة  والقوات  اإلثيوبية  الفدرالية  الحكومة  قوات  تخوضها  التي  املعارك  تستمر 
العاصمة  اتجاه  يف  كبريًا  تقدًما  هؤالء  حقق  أن  بعد  وحلفائها،  تيغراي«  شعب  تحرير  »جبهة  مقاتيل  لصّد 
أديس أبابا خالل األسابيع املاضية. وكانت الحكومة اإلثيوبية أعلنت يف وقت سابق التعبئة الشاملة وفرضت 
حالة الطوارئ يف البالد مدة ستة أشهر، بعد االخرتاقات التي حققها املتمردون، خصوًصا يف جبهة أمهرة 
وعفر اللتني شهدتا خروج العديد من املدن والبلدات من أيدي القوات الحكومية. يف املقابل، تسري جهود 
عن  تسفر  قد  طويلة  أهلية  حرب  يف  البالد  تدخل  أن  من  حقيقية  مخاوف  وسط  شديد،  ببطء  األزمة  تسوية 
انهيار الدولة، والتي سيكون لها تداعيات كبرية عىل منطقة القرن األفريقي ووادي النيل؛ نظرًا إىل أهمية 

البالد وثقلها الدميوغرايف.

أواًل: املشهد امليداين

اندلعت الحرب يف إقليم تيغراي، أقىص شامل إثيوبيا، عىل الحدود مع إرترييا، يف ترشين الثاين/ نوفمرب 
2020، بعد شهور من التوترات بني حكومة آيب أحمد وجبهة تحرير شعب تيغراي؛ عىل خلفية إرصار حكومة 
االنتخابات  أّجلت  التي  الفدرالية  الحكومة  لرغبة  خالفًا  اإلقليم،  يف  االنتخابات  إجراء  عىل  تيغراي  إقليم 
الحكومة  عّدت  وقد  )كوفيد19-(.  املستجد  كورونا  فريوس  وباء  تفّش  بسبب  مرتني  البالد  يف  العامة 
أّن  أبابا عىل أساس  أديس  اعرتافه من حكومة  اإلقليم بسحب  التوجه غري دستوري، ورّد  الفدرالية هذا 
واليتها الدستورية قد انتهت. وبعد ذلك، اجتاحت القوات اإلثيوبية، مدعومًة بقوات من إرترييا املجاورة، 
املدن الرئيسة يف اإلقليم مبا فيها العاصمة مقيل، وقد وعد آيب أحمد حينها بأن العملية لن تدوم أكرث 
من بضعة أسابيع. وبالفعل أعلنت الحكومة انتصارها يف الحرب وهزمية الجبهة بعد شهر فقط من إطالق 
حملتها1. لكن مقاتيل التيغراي الذين انسحبوا يف بداية الحرب، أعادوا جمع قّواتهم وشّنوا هجوًما مضاًدا 
يف حزيران/ يونيو 2021 استعادوا خالله السيطرة عىل معظم أرايض اإلقليم2؛ ما أجرب القوات الفدرالية 
عىل االنسحاب، بعد وقوع نحو عرشة آالف جندي يف األرس. وقد رافق هذا التقهقر العسكري للجيش 
الفدرايل اتهامات دولية بوقوع انتهاكات واسعة ارتكبتها قوات الحكومة إىل جانب القوات اإلريرتية؛ ما 
أرّض بصورة آيب أحمد الحائز جائزة نوبل للسالم3. ومل تكتف جبهة تحرير شعب تيغراي باستعادة أراضيها، 
عىل  املفروض  الحصار  فّك  بهدف  جنوبًا؛  وأمهرة  رشقًا  عفر  إقليَمي  إىل  املعركة  نقل  إىل  عمدت  بل 
اإلقليم من جميع االتجاهات، وتهيئة بيئة تسمح بإدخال املساعدات للمترضرين من النزاع، بحسب زعمها4.

مثاين  جانب  إىل  أورومو«5،  تحرير  »جبهة  مع  تحالفها  تيغراي  شعب  تحرير  جبهة  أعلنت  الفت  تطّوٍر  ويف 
قوى أخرى وتشكيل جسم سيايس عسكري أطلقت عليه اسم »الجبهة املتحدة الجديدة للقوات الفدرالية 
اإلثيوبية«6. ويهدف التحالف الجديد إىل إسقاط حكومة آيب أحمد. وبالفعل، متّكن مقاتلو الجبهة وحلفاؤها 
من السيطرة عىل عدة مدن اسرتاتيجية يف إقليَمي أمهرة وعفر قبل أن يتمكن الجيش الفدرايل وحلفاؤه 

1 "Ethiopian Military Operation in Tigray is Complete, Prime Minister Says," Reuters, 26/11/2020, accessed on 14/11/2021, at: https://reut.rs/3g2hKHY

https://bit.ly/3lY4xTQ :2 صهيب محمود، "أثيوبيا .. الحرب يف ’التيغراي‘ واملنعطف األخري"، العريب الجديد، 2021/7/17، شوهد يف 2021/11/14، يف

3 “Ethiopia's Abiy Ahmed: The Nobel Prize Winner Who Went to War,” BBC, 11/10/2021, accessed on 14/11/2021, at: https://bbc.in/3DbGCrf

4 “Ethiopia: Tigrayan Forces ’Seize Strategic Town in Amhara Region‘,” The Guardian, 30/10/2021, accessed on 14/11/2021, at: https://bit.ly/3wM87oW

5 وهي اإلثنية نفسها التي ينتمي إليها رئيس الوزراء آيب أحمد.

6 إضافة إىل جبهة تحرير شعب تيغراي، وجبهة تحرير أورومو، يضم التحالف الجديد، كاًل من: "جبهة عفر الثورية الدميقراطية"، و"حركة آغاو الدميقراطية"، و"حركة 

الوطني"،  للتحرير  سيداما  و"جبهة  الدميقراطي"،  كيامنت  و"حزب  الشعبية"،  كيامنت  و"حركة  الشعبي"،  للتحرير  غامبيال  و"جيش  الشعبي"،  للتحرير  شنقول  بني 
و"الجبهة الوطنية لتحرير أوغادين ". لكن يف املقابل، وصفت الناطقة باسم الحكومة اإلثيوبية بيلني سيوم، التحالف املعارض، بأنه "حيلة دعائية"، وتشكك يف قوة 

بعض الجامعات املشاركة يف التحالف "وأنها يف الحقيقة ال متلك أّي قوة عىل أرض الواقع".

https://reut.rs/3g2hKHY
https://bit.ly/3lY4xTQ
https://bbc.in/3DbGCrf
https://bit.ly/3wM87oW
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من صّدهم. يف املقابل، حّث آيب أحمد اإلثيوبيني يف رسالة نرشها عىل فيسبوك، عىل استخدام »كل سالح 
ممكن ملواجهة جبهة تحرير شعب تيغراي« وحلفائها7، مردًدا الدعوة التي أطلقتها حكومة أمهرة املحلية 
لتعبئة السكان من أجل الدفاع عن أراضيهم. وتجري عمليات كرٍّ وفرٍّ يف مثانية مواقع عىل الحدود بني أقاليم 
أمهرة وعفر وتيغراي، يف وقت قُطعت فيه االتصاالت وشبكة اإلنرتنت يف كل مناطق املواجهات. وتتزايد 
القتال للسيطرة عىل الطرق االسرتاتيجية عىل طول جبهات إقليَمي أمهرة وعفر، ومتتد إىل تخوم  وترية 
محافظة شوا، حيث صّدت قوات الحكومة محاوالت جبهة تحرير شعب تيغراي السيطرة عىل مدينة ذميل يف 

إقليم عفر، والتي تعربها الطريق الحيوية الرابطة بني جيبويت وأديس أبابا.

ثانيًا: انهيار اسرتاتيجية آيب أحمد

كانت  الذي  االقتصادي  التنمية واالزدهار  تعزيز مسار  بربنامٍج هدفه  السلطة عام 2018،  أحمد إىل  جاء آيب 
التي  اإلثنية،  الفدرالية  من  نوع  عىل  القائم  السيايس  النظام  تجاوز  إىل  يسعى  ومبرشوع  البالد،  تشهده 
أّسس لها رئيس الوزراء السابق ملس زيناوي، باعتبار أّن هذا النظام يُضعف الدولة ويُْحدث انقسامات، وركّز 
بداًل من ذلك عىل الحاجة إىل االندماج الوطني، وإنشاء دولة مركزية، وحزب سلطة، وهوية وطنية جامعة لكل 
اإلثيوبيني8. لكن أحمد مل يفشل يف تحقيق أي من هذه األهداف فحسب، بل أدخل البالد يف رصاع مرير بات 

يهدد وحدتها الرتابية.

بوالية  فوزه  ضمن  أن  بعد  تواجهه،  التي  التحديات  مع  للتعامل  القوة  استخدام  إىل  أحمد  آيب  ميل  وتزايد 
الجيش،  حجم  يف  كبرية  زيادة  فأقّر   ،9 2021 يونيو  حزيران/  أواخر  أجريت  التي  العامة  االنتخابات  يف  جديدة 
وتباهى بقدرته عىل تجنيد مليون جندي لصّد الهجوم الواسع الذي شّنته جبهة تحرير شعب تيغراي حتى 
ضد  وليس  الجبهة  ضد  معركة  تخوض  أنّها  حكومته  تأكيد  من  الرغم  وعىل  اإلقليم.  عىل  سيطرتها  تستعيد 
التغرياويني، فإّن آيب أحمد فرض سياسة حصار خانق عىل اإلقليم برّمته لتقويض حكم الجبهة، شملت منع 
املساعدات اإلنسانية، وارتكاب انتهاكات واسعة بحق املدنيني، عىل نحٍو جعل األوضاع اإلنسانية صعبة يف 
أّن هدف  الرغم من  لإلبادة، عىل  يتعرضون  بأنهم  السكان  النتائج عكسية، حيث شعر  تيغراي10. جاءت  إقليم 

الحصار كان دفع املدنيني إىل االنقالب عىل الجبهة وإضعاف حاضنتها الشعبية.

ومع االستمرار يف حصار اإلقليم، وتصاعد االتهامات األمريكية والغربية لنهج الحكومة الفدرالية واالنتهاكات 
دول  جانب  من  وإقليمي  دويل  دعم  عىل  للحصول  يسعى  أحمد  آيب  أخذ  قّواتها،  ارتكبتها  التي  الواسعة 
ال تربطها بالغرب عالقات جيدة، مبا يف ذلك الحصول عىل مساندة لتطوير القدرات العسكرية لقوات الحكومة 
الحكومة  مع  أبابا  أديس  يف  عسكري  تعاون  اتفاقية   2021 متوز/ يوليو  يف  إثيوبيا  وقَّعت  وقد  اإلثيوبية. 
الروسية، واشرتت الحكومة اإلثيوبية معّداٍت عسكريًة تركيًة بقيمة تقارب الـ 52 مليون دوالر يف أثناء زيارة آيب 
2«11. وقد اعرتف  2021، وتضم طائرات تركية مسرّية من طراز »بريقدار يت يب  أحمد أنقرة، يف آب/ أغسطس 

7 أعلنت رشكة "ميتا"، األم لفيسبوك، أنها حذفت رسالة آليب أحمد، والتي تدعو إىل "دفن" جبهة تحرير شعب تيغراي لـ "انتهاكه السياسات املتعلقة بالتحريض 

عىل العنف". ينظر:
Dan Milmo “Facebook Removes Post by Ethiopian PM for ’Inciting Violence‘,” The Guardian, 4/11/2021, accessed on 14/11/2021, at: https://bit.ly/3nf9DwL

8 Linda Yohannes “Abiy‘s Homespun Balancing Act: Medemer Reviewed,” Ethiopia Insight, 26/1/2020, accessed on 13/11/2020, at: https://bit.ly/32QHRMn

9 "االنتخابات الترشيعية اإلثيوبية: قراءة يف النتائج والتفاعالت الداخلية واإلقليمية"، تقدير موقف، املركز العريب لألبحاث ودراسة السياسات، وحدة الدراسات 

https://bit.ly/30envOt :السياسية، 2021/7/15، شوهد يف 2021/11/14، يف

10 Tom Dannenbaum “Famine in Tigray, Humanitarian Access, and the War Crime of Starvation,” justice security, 26/7/2021, accessed on 14/11/2021, at:
https://bit.ly/3nh10lo

11 Orhan Coskun, Jonathan Spicer & Ece Toksabay, “Turkey Expands Armed Drone Sales to Ethiopia and Morocco – Sources,” Reuters, 14/10/2021, accessed 
on 14/11/2021, at: https://reut.rs/321riQl

https://bit.ly/3nf9DwL
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زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي، دبرصيون جرب ميكائيل12، بأّن دخول سالح الجو والطائرات املسرّية دفع الجبهة 
إىل االنسحاب الرسيع من اإلقليم يف الجولة األوىل من الحرب.

أّدت الحرب، اقتصاديًا، إىل تدمري أجزاء واسعة من البنية التحتية يف أقاليم مثل أمهرة وعفر وتيغراي، وشلّت 
االقتصاد الوطني. وبعد ازدهاٍر اقتصادي كبري شهدته البالد يف السنوات القليلة التي سبقت تفّش وباء 
الغذائية، وتدهورت  انكامًشا اقتصاديًا كبريًا، وارتفاًعا يف أسعار املواد  إثيوبيا حاليًا  فريوس كورونا، تواجه 
تفّش  وتداعيات  جهة  من  الحرب  بسبب  األخرية،  الشهور  يف  بعيد  نحٍو  عىل  )الرب(  اإلثيوبية  العملة  قيمة 
الوباء من جهة ثانية، والجفاف الذي رضب البالد من جهة ثالثة. وأدى العجز الحكومي والفشل اإلداري إىل 
زيادة االنحدار االقتصادي، وساهم اإلنفاق الكبري الذي رافق االنتخابات العامة األخرية بغرض كسب األصوات 
يف مفاقمة الوضع االقتصادي13. لكن التحدي األبرز الذي أفرزته الحرب يبقى متمثاًّل يف الرشخ الحاّد الذي 

أصاب نسيج الدولة، والذي بات يهدد متاسك البالد ووحدتها الرتابية14.

ثالثًا: مصري الوساطات الخارجية

انطلقت مساعي الوساطة الحتواء النزاع يف تيغراي مع تفاقم الوضع اإلنساين يف اإلقليم، فقد عنّي االتحاد 
األورويب، يف شباط/ فرباير 2021، وزير خارجية فنلندا، بيكا هافيستو، مبعوثًا خاًصا لحّل النزاع، وعيّنت اإلدارة 
2021، السفري جيفري فيلتامن مبعوثًا خاًصا للقرن األفريقي. ومع وصول إدارة  األمريكية، يف نيسان/ أبريل 
جو بايدن إىل البيت األبيض، يف كانون الثاين/ يناير 2021، تزايدت االنتقادات األمريكية املبارشة لدور الحكومة 
الفدرالية يف الرصاع يف إقليم تيغراي، إذ نددت واشنطن بتدهور األوضاع اإلنسانية يف اإلقليم، ومارست 
الحكومة  عىل  عقوبات  فرض  إىل  تلجأ  أن  قبل  منه،  األمهرية  وامليليشيات  اإلريرتية  القوات  إلخراج  ضغوطًا 
األمرييك  الخارجية  وزير  حّض  األخرية،  األسابيع  يف  املواجهات  احتدام  ومع   .2021 أيار/ مايو  يف  اإلثيوبية 
أنتوين بلينكن، كل األطراف، عىل وقف القتال والعودة إىل الحوار، ودعا، خصوًصا، قّوات جبهة تحرير شعب 
تيغراي إىل وقف زحفها يف اتجاه العاصمة أديس أبابا15. وأجرى املبعوث الخاص للقرن األفريقي، فيلتامن، 
محادثات يف أديس أبابا من أجل الوساطة لوقف الحرب املستمرة منذ عام، من دون أن يحقق أّي تقّدم يف 

هذا االتجاه16.

أوليشيغون  األسبق  النيجريي  الرئيس   ،2021 آب/ أغسطس  أواخر  األفريقي،  االتحاد  مفوضية  رئيس  وعنّي 
أوباسانجو ممثاًل أعىل لالتحاد يف القرن األفريقي، مع الرتكيز خصوًصا عىل النزاع يف إقليم تيغراي بعد أن 
فشلت الوساطات الغربية واألمريكية؛ ألّن الحكومة الفدرالية اإلثيوبية رأت أّن هذه الوساطات غري محايدة يف 
الرصاع. وزار أوباسانجو إقليَمي أمهرة وعفر املتأثَّرين بالرصاع بعد متدد القتال نحوهام، حيث التقى بحّكام 
اإلقليَمني لبحث مبادرته لحّل الرصاع. وتتضمن هذه املبادرة حشد دعم املجتمع الدويل للوساطة األفريقية، 
وحّث أطراف الرصاع عىل االنخراط يف حوار سيايس من دون أّي رشوط مسبقة، ووقًفا شاماًل وفوريًا وغري 
مرشوط إلطالق النار، ولألعامل العدائية التي متارسها جميع األطراف. وأقرّت املبادرة تأمني وصول املساعدات 
القوانني  احرتام  وضامن  املناطق،  مختلف  يف  بالرصاع  للمتأثرين  عوائق  دون  ومن  الفور  عىل  اإلنسانية 

12 Declan Walsh, “’I Didn‘t Expect to Make It Back Alive‘: An Interview with Tigray‘s Leader,” The New York Times, 3/7/2021, accessed on 22/11/2021, at:
https://nyti.ms/30Ojl03

13 Vivienne Nunis, “Ethiopia's Economy Battered by Tigray War,” BBC, 30/8/2021, accessed on 14/11/2021, at: https://bbc.in/3CdZvs7

https://bit.ly/2YCzZPQ :14 صهيب محمود، "أباطرة وجبهات: تاريخ موجز للدولة اإلثيوبية"، جدليّة، 2021/10/11، شوهد يف 2021/11/14، يف

15 “Blinken 'Hopeful' for 'Window' to Stop Ethiopia War,” France24, 10/11/2021, accessed on 14/11/2021, at: https://bit.ly/3osrBLF

16 “US Envoy to Visit Ethiopia after Government Declares State of Emergency,” VOA, 3/11/2021, accessed on 14/11/2021, at: https://bit.ly/3kEmuXo
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ومصالحة  فوري  حواٍر  بدء  إىل  الدعوة  عن  فضاًل  لها،  واالمتثال  اإلنسان  حقوق  وقوانني  الدولية  اإلنسانية 
وطنية شاملة17. لكن الوساطة األفريقية تصطدم بتحديات كبرية يف ضوء إرصار الحكومة الفدرالية وحكومة 
إقليم أمهرة عىل استعادة األرايض التي خرستها أمام جبهة تحرير شعب تيغراي يف إقليم أمهرة18. يف 

املقابل، تتمسك الجبهة وحلفاؤها مبطلب إطاحة آيب أحمد.

رابًعا: االتجاهات املحتملة للرصاع يف إثيوبيا

أمام تعرّث الجهود الدولية واإلقليمية للوساطة، تربز عدة سيناريوهات محتملة للرصاع، وهي كاآليت:

انتصار جبهة تحرير شعب تيغراي وحلفائها: ويعني ذلك دخول العاصمة، وإطاحة حكومة آيب أحمد، هذا االحتامل 
قائم لكنه غري مرّجح. ويف حال تحقَّق فإنه سيضع الجبهة وحلفاَءها أمام تحديات كبرية يف ضوء معارضة بقية 
املكونات العرقية، ويف مقدمتهم األمهرة. ومن املرجح يف حال تحّقق هذا السيناريو، أيًضا، أن ينتهي التحالف 

بني األورومو والتيغراي، اللتني جمعتهام الرغبة يف إطاحة آيب أحمد، ما يعني املزيد من عدم االستقرار.

لتحالف املتمردين وفًقا ملا نقلته وكالة  السيناريو األفضل  الخروج اآلمن آليب أحمد من السلطة: ويعّد هذا 
»أسوشيتدبرس« عن الناطق باسم جبهة تحرير شعب تيغراي، يوهانيس أبراها، الذي قال »نحن نفضل انتقااًل 
بالسلطة،  أحمد  متّسك  ظل  يف  مرّجح  غري  السيناريو  هذا  لكن  أحمد«19.  آيب  بتنحية  ينتهي  ومنظاًم  سلميًا 
خصوًصا بعد االنتخابات األخرية التي حقق فيها حزبه فوزًا كبريًا، وقد توجه بنفسه إىل جبهات القتال، وظهر 
بالزي العسكري يف أقليم عفر، حيث تقع أكرب قاعدة عسكرية جوية يف إثيوبيا. ومنذ ذلك الوقت نجح الجيش 

اإليثويب باستعادة السيطرة عىل العديد من البلدات يف هذا اإلقليم.

إطاحة الجيش آيب أحمد: مع تصاعد موجة االنقالبات العسكرية يف أفريقيا مؤخرًا، من املحتمل أن يقود الجيش 
انقالبًا ضد آيب أحمد باعتباره مسؤواًل عن توريط البالد يف حرب أهلية مدمرة. وكان ضباط من الجيش قادوا 
عدة محاوالت انقالبية ضده، آخرها جرى يف منتصف عام 2020، إضافة إىل املحاولة االنقالبية التي وقعت 
إقليم  وحاكم  ميكونني  سريي  الجرنال  اإلثيويب  الجيش  أركان  رئيس  بحياة  وأودت   ،2019 حزيران/ يونيو  يف 
أمهرة20. لكن االنقالب يف هذه الحالة لن يؤدي إىل حّل األزمة، بل سيزيدها سوًءا، يف ضوء االنقسامات التي 

يواجهها الجيش نفسه، والتي تفاقمت بعد الهزائم األخرية أمام جبهة تحرير شعب تيغراي.

استقرار خطوط القتال عىل وضعها الراهن: يف ظل عجز الطرفني عن تحقيق نرٍص حاسم، خصوًصا يف ضوء 
تنامي الرصاعات العرقية يف البالد، قد يتجه إقليم تيغراي يف هذه الحالة إىل املطالبة بحكم كونفدرايل 

أو حتى إعالن االستقالل من طرف واحد21.

بغّض النظر عن السيناريو املحتمل، يبدو واضًحا أن إثيوبيا دخلت مرحلة من عدم االستقرار بعد أن كانت متثّل 
منوذًجا للتنمية واالزدهار االقتصادي يف رشق أفريقيا. ويعود هذا إىل تعقيدات الوضع اإلثني يف البالد، 
والرتسبات السياسية والتاريخية التي فّجرتها محاولة آيب أحمد تطهري مؤسسات الدولة من إثنية التيغراي 

التي حكمت إثيوبيا طوال العقود الثالثة األخرية، وهي سياسة بات من الواضح أن تكلفتها عالية.

17 “African Union Envoy, Tigray Leader Hold Talks on Ethiopia Crisis,” Bloomberg, 8/11/2021, accessed on 14/11/2021, at: https://bloom.bg/3DgTc8J

18 “Ethiopia's Tigray Conflict Explained: How a Year of Bloodshed Has Sparked Fears of a Wider Civil War,” CBC, 9/11/2021, accessed on 14/11/2021, at:
https://bit.ly/3Fe7Y0v

19 “'Very Brutal': In Ethiopia, Tigray Forces Accused of Abuses,” AP, 3/9/2021, accessed on 14/11/2021, at: https://bit.ly/3ost8kT

https://bit.ly/3DjXnjY :20 "ما قصة محاولة االنقالب الغامضة يف إثيوبيا؟"، الجزيرة نت، 2019/6/25، شوهد يف 2021/11/14، يف

21 “Ethiopia: Will the TPLF-OLA Alliance Mean Tigray‘s Secession?,” The Africa Report, 10/9/2021, accessed on 14/11/2021, at: https://bit.ly/3qARf3h
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