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تخوضها  الــتــي  املــعــارك  تستمر 
ــــة  ــيـ ــ ــــدرالـ ــفـ ــ ــة الـ ــ ــــومـ ــكـ ــ ــــحـ قـــــــــــوات الـ
اإلثــيــوبــيــة، والــــقــــوات املــتــحــالــفــة 
مــعــهــا فـــي الــشــمــال، لــصــّد مــقــاتــلــي »جبهة 
تــحــريــر شــعــب تـــيـــغـــراي« وحــلــفــائــهــا، بعد 
ــــؤالء تـــقـــّدًمـــا كـــبـــيـــًرا فـــي اتــجــاه  أن حـــّقـــق هـ
ــــال األســـابـــيـــع  ــا خـ ــابــ الـــعـــاصـــمـــة أديــــــس أبــ
املاضية. وكانت الحكومة اإلثيوبية أعلنت، 
في وقت سابق، التعبئة الشاملة، وفرضت 
الباد مــدة ستة أشهر،  الــطــوارئ في  حالة 
بــعــد االخــتــراقــات الــتــي حّققها املــتــمــّردون، 
خــصــوًصــا فــي جــبــهــة أمــهــرة وعــفــر اللتني 
شهدتا خروج مدن وبلدات عديدة من أيدي 
القوات الحكومية. في املقابل، تسير جهود 
تسوية األزمة ببطء شديد، وسط مخاوف 
حقيقية من أن تدخل الباد في حرٍب أهليٍة 
الــدولــة، والتي  انهيار  طويلٍة قد تسفر عن 
ســيــكــون لــهــا تــداعــيــات كــبــيــرة عــلــى منطقة 
الـــقـــرن األفــريــقــي ووادي الــنــيــل؛ نـــظـــًرا إلــى 

أهمية الباد وثقلها الديموغرافي.

المشهد الميداني
أقصى  تــيــغــراي،  إقليم  فــي  الــحــرب  اندلعت 
إرتيريا،  مــع  الــحــدود  على  إثيوبيا،  شمال 
الــثــانــي/ نــوفــمــبــر 2020، بعد  فـــي تــشــريــن 
ــة آبـــي  ــكـــومـ شــــهــــور مــــن الــــتــــوتــــرات بــــني حـ
على  تيغراي؛  شعب  تحرير  وجبهة  أحمد 
على  تيغراي  إقليم  حكومة  إصـــرار  خلفية 
إجراء االنتخابات في اإلقليم، خاًفا لرغبة 
الحكومة الفدرالية التي أّجلت االنتخابات 
العامة في الباد مرتني بسبب تفّشي وباء 
فــيــروس كـــورونـــا املــســتــجــد )كــوفــيــد - 19(. 
التوّجه  هــذا  الفدرالية  الحكومة  عــّدت  وقــد 
غير دستوري، ورّد اإلقليم بسحب اعترافه 
 

ّ
ــــاس أن مـــن حــكــومــة أديـــــس أبـــابـــا عــلــى أسـ

ذلك،  وبعد  انتهت.  قد  الدستورية  واليتها 
اجتاحت القوات اإلثيوبية، مدعومًة بقوات 
مــن إرتــيــريــا املـــجـــاورة، املــــدن الــرئــيــســة في 
اإلقليم بما فيها العاصمة مقلي، وقد وعد 
آبـــي أحــمــد حــيــنــهــا بـــأن الــعــمــلــيــة لـــن تـــدوم 
أعلنت  وبالفعل،  أسابيع.  بضعة  مــن  أكثر 
وهزيمة  الــحــرب،  فــي  انتصارها  الحكومة 
الجبهة بعد شهر فقط من إطاق حملتها. 
انسحبوا  الــذيــن  »الــتــيــغــراي«  مقاتلي  لكن 
فــــي بــــدايــــة الــــحــــرب أعـــــــادوا جـــمـــع قـــّواتـــهـــم 
ــاًدا فــــي حــــزيــــران/  ــ ــــضـ ــوا هـــجـــوًمـــا مـ ــ ــّنـ ــ وشـ
يــونــيــو 2021 اســـتـــعـــادوا خــالــه الــســيــطــرة 
على معظم أراضي اإلقليم؛ ما أجبر القوات 
الفدرالية على االنسحاب، بعد وقوع نحو 
عــشــرة آالف جــنــدي فـــي األســـــر. وقــــد رافـــق 
الــفــدرالــي  للجيش  العسكري  التقهقر  هــذا 
انتهاكات واسعة  بــوقــوع  دولــيــة  اتــهــامــاٍت 
ارتكبتها قوات الحكومة إلى جانب القوات 
ــــي أحــمــد  ــّر بــــصــــورة آبـ ــ ــة؛ مــــا أضــ ــريــ ــتــ اإلريــ
الــحــائــز جـــائـــزة نــوبــل لــلــســام. ولـــم تكتف 
جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي بــاســتــعــادة 
أراضــيــهــا، بــل عــمــدت إلــى نقل املــعــركــة إلى 
بهدف  جنوًبا؛  وأمــهــرة  شرًقا  عفر  إقليَمي 
ــفــــروض عــلــى اإلقـــلـــيـــم مــن  فــــّك الـــحـــصـــار املــ
جــمــيــع االتـــجـــاهـــات، وتــهــيــئــة بــيــئــٍة تسمح 
بإدخال املساعدات للمتضّررين من النزاع، 

بحسب زعمها.
ــّوٍر الفـــــت، أعــلــنــت جــبــهــة تــحــريــر  وفــــي تــــطــ
شعب تيغراي تحالفها مع »جبهة تحرير 
أورومـــــو«، إلـــى جــانــب ثــمــانــي قـــوى أخـــرى، 
وتــشــكــيــل جــســم ســيــاســي عــســكــري أطلقت 
عليه اسم »الجبهة املتحّدة الجديدة للقوات 
الــفــدرالــيــة اإلثــيــوبــيــة«. ويـــهـــدف الــتــحــالــف 
الــجــديــد إلــــى إســـقـــاط حــكــومــة آبــــي أحــمــد. 
وبالفعل، تمّكن مقاتلو الجبهة وحلفاؤها 
استراتيجية  مــدن  عــدة  على  السيطرة  مــن 
فـــي إقــلــيــَمــي أمـــهـــرة وعــفــر قــبــل أن يــتــمــّكــن 
الــجــيــش الـــفـــدرالـــي وحـــلـــفـــاؤه مـــن صـــّدهـــم. 
ــابـــل، حــــّث آبــــي أحـــمـــد اإلثــيــوبــيــني  ــقـ فـــي املـ
ــبــــوك«،  ــيــــســ ــلــــى »فــ ــا عــ  فـــــي رســـــالـــــة نــــشــــرهــ
ــن  ــكـ ــمـ  عــــــلــــــى اســــــــتــــــــخــــــــدام »كـــــــــــل ســـــــــــاح مـ
ملـــواجـــهـــة جــبــهــة تـــحـــريـــر شـــعـــب تـــيـــغـــراي« 
الــتــي أطلقتها  الـــدعـــوة  وحــلــفــائــهــا، مـــــرّدًدا 
من  السكان  لتعبئة  املحلية  أمهرة  حكومة 
أجل الدفاع عن أراضيهم. وتجري عمليات 
كـــرٍّ وفــــرٍّ فـــي ثــمــانــيــة مـــواقـــع عــلــى الــحــدود 
بني أقاليم أمهرة وعفر وتيغراي، في وقت 
ُقــطــعــت فــيــه االتـــصـــاالت وشــبــكــة اإلنــتــرنــت 
وتيرة  وتتزايد  املواجهات.  مناطق  كل  في 
القتال للسيطرة على الطرق االستراتيجية 
عــلــى طـــول جــبــهــات إقــلــيــَمــي أمــهــرة وعــفــر، 
وتــمــتــد إلــــى تـــخـــوم مــحــافــظــة شـــــوا، حيث 
صـــــّدت قـــــوات الــحــكــومــة مــــحــــاوالت جبهة 
تحرير شعب تيغراي السيطرة على مدينة 
ذملي في إقليم عفر، والتي تعبرها الطريق 
الــحــيــويــة الـــرابـــطـــة بـــني جــيــبــوتــي وأديــــس 

أبابا. 

انهيار استراتيجية آبي أحمد
ــام 2018،  ــى الــســلــطــة عــ ــي أحـــمـــد إلــ ــاء آبــ جــ
ــٍج هـــدفـــه تـــعـــزيـــز مـــســـار الــتــنــمــيــة  ــامـ ــرنـ ــبـ بـ
الــذي كانت تشهده  االقتصادي  واالزدهـــار 

ــــى تـــجـــاوز  ــمــــشــــروع يـــســـعـــى إلــ الـــــبـــــاد، وبــ
ــــوع مــن  الـــنـــظـــام الـــســـيـــاســـي الـــقـــائـــم عـــلـــى نـ
الــفــدرالــيــة اإلثــنــيــة، الــتــي أّســـس لــهــا رئيس 
باعتبار  زيــنــاوي،  ميلس  السابق،  الـــوزراء 
 هــــذا الــنــظــام ُيــضــعــف الـــدولـــة وُيـــْحـــدث 

ّ
أن

انقسامات، ورّكز بداًل من ذلك على الحاجة 
ــــة  إلــــــى االنــــــدمــــــاج الــــوطــــنــــي، وإنـــــشـــــاء دولـ
ــة، وحـــــزب ســلــطــة، وهـــويـــة وطــنــيــة  ــزيـ مـــركـ
جامعة لكل اإلثيوبيني. لكن أحمد لم يفشل 
ــداف فحسب،  فــي تحقيق أي مــن هـــذه األهــ
بل أدخل الباد في صراع مرير بات يهدد 

وحدتها الترابية.
وتزايد ميل آبي أحمد إلى استخدام القوة 
للتعامل مع التحّديات التي تواجهه، بعد أن 
ضمن فوزه بوالية جديدة في االنتخابات 
العامة التي أجريت أواخر حزيران/ يونيو 
2021، فأقّر زيادة كبيرة في حجم الجيش، 
وتباهى بقدرته على تجنيد مليون جندي 
لــصــّد الــهــجــوم الــواســع الـــذي شــّنــتــه جبهة 
ــغــــراي حـــتـــى تــســتــعــيــد  ــيــ تـــحـــريـــر شـــعـــب تــ
ســيــطــرتــهــا عــلــى اإلقــلــيــم. وعــلــى الــرغــم من 
معركة ضد  تــخــوض  أّنــهــا  تأكيد حكومته 
آبي   

ّ
فــإن التغيراويني،  ضد  وليس  الجبهة 

أحــمــد فـــرض ســيــاســة حــصــار خــانــق على 
اإلقـــلـــيـــم بـــرّمـــتـــه لــتــقــويــض حـــكـــم الــجــبــهــة، 
شملت منع املساعدات اإلنسانية، وارتكاب 
انتهاكات واسعة بحق املدنيني، على نحٍو 
جعل األوضــاع اإلنسانية صعبًة في إقليم 
تـــيـــغـــراي. جـــــاءت الــنــتــائــج عــكــســيــة، حيث 
شــعــر الــســكــان بــأنــهــم يــتــعــّرضــون لــإبــادة، 
 هـــــدف الـــحـــصـــار كـــان 

ّ
ــن أن ــم مــ ــرغــ عـــلـــى الــ

ــقـــاب عــلــى الجبهة  دفـــع املــدنــيــني إلـــى االنـ
وإضعاف حاضنتها الشعبية.

ــم،  ــيــ ــلــ ــار اإلقــ ــ ــــصـ ــــي حـ ــرار فــ ــ ــمــ ــ ــتــ ــ ومـــــــع االســ
االتــهــامــات األمــيــركــيــة والغربية  وتــصــاعــد 
لــنــهــج الــحــكــومــة الـــفـــدرالـــيـــة واالنــتــهــاكــات 
آبي  أخــذ  قــّواتــهــا،  ارتكبتها  التي  الواسعة 
ــم  ــلـــى دعـ ــى الــــحــــصــــول عـ ــ ــمــــد يـــســـعـــى إلــ أحــ
دولي وإقليمي من دوٍل ال تربطها بالغرب 
الحصول على  عاقات جيدة، بما في ذلك 
مساندة لتطوير القدرات العسكرية لقوات 
عت إثيوبيا في  الحكومة اإلثيوبية. وقد وقَّ
تموز/ يوليو 2021 اتفاقية تعاون عسكري 
فـــي أديـــــس أبـــابـــا مـــع الــحــكــومــة الــروســيــة، 

ــكـــومـــة اإلثـــيـــوبـــيـــة مــــعــــّداٍت  ـــرت الـــحـ ــتــ ــ واشـ
الـ 52 مليون  عسكريًة تركيًة بقيمة تقارب 
دوالر في أثناء زيــارة آبي أحمد أنقرة، في 
آب/ أغسطس 2021، وتضم طائرات تركية 
مسّيرة من طــراز »بيرقدار تي بي 2«. وقد 
اعترف زعيم جبهة تحرير شعب تيغراي، 
 دخول ساح 

ّ
دبرصيون جبر ميكائيل، بأن

إلى  الجبهة  دفع  املسّيرة  والطائرات  الجو 
الجولة  في  اإلقليم  من  السريع  االنسحاب 

األولى من الحرب. 
أجــزاء  تدمير  إلــى  اقتصادًيا،  الــحــرب،  أّدت 
مثل  أقاليم  في  التحتية  البنية  من  واسعة 
أمــهــرة وعــفــر وتــيــغــراي، وشــّلــت االقــتــصــاد 
الـــوطـــنـــي. وبـــعـــد ازدهـــــــاٍر اقـــتـــصـــادي كبير 
التي  القليلة  الــســنــوات  فــي  الــبــاد  شــهــدتــه 
ــا،  ــ ــــورونـ ــــروس كـ ــيـ ــ ســـبـــقـــت تـــفـــّشـــي وبـــــــاء فـ
اقتصادًيا  انكماًشا  حالًيا  إثيوبيا  تواجه 
كبيًرا، وارتفاًعا في أسعار املواد الغذائية، 
)الــبــر(  اإلثــيــوبــيــة  العملة  قيمة  وتـــدهـــورت 
ــرة،  ــيــ ــهـــور األخــ عـــلـــى نـــحـــٍو بــعــيــد فــــي الـــشـ
الــحــرب مــن جهة وتــداعــيــات تفّشي  بسبب 
ــفـــاف الـــذي  ــاء مـــن جــهــة ثـــانـــيـــة، والـــجـ الــــوبــ
الــبــاد مــن جهة ثالثة. وأّدى العجز  ضــرب 
زيـــــادة  إلـــــى  اإلداري  والـــفـــشـــل  الـــحـــكـــومـــي 
ــاق  ــفـ ــادي، وســــاهــــم اإلنـ ــتــــصــ ــدار االقــ ــ ــــحـ االنـ
ــات الــعــامــة  ــابـ ــخـ ــتـ الــكــبــيــر الــــــذي رافــــــق االنـ
األخيرة بغرض كسب األصوات في مفاقمة 
الــوضــع االقــتــصــادي. لــكــن الــتــحــّدي األبـــرز 
ــذي أفــــرزتــــه الــــحــــرب يــبــقــى مـــتـــمـــّثـــًا فــي  ــ الــ
الــشــرخ الــحــاّد الـــذي أصـــاب نسيج الــدولــة، 
والــذي بات يهّدد تماسك الباد ووحدتها 

الترابية.

مصير الوساطات الخارجية
النزاع  الحتواء  الوساطة  مساعي  انطلقت 
فـــي تــيــغــراي مـــع تــفــاقــم الـــوضـــع اإلنــســانــي 
فـــي اإلقــلــيــم، فــقــد عـــنّي االتـــحـــاد األوروبـــــي، 
ــر خارجية  فــبــرايــر 2021، وزيـ فــي شــبــاط/ 
فــنــلــنــدا، بــيــكــا هــافــيــســتــو، مــبــعــوًثــا خــاًصــا 
األمــيــركــيــة،  اإلدارة  ــنــــزاع، وعــّيــنــت  الــ  

ّ
لـــحـــل

جيفري  السفير   ،2021 أبــريــل  نيسان/  فــي 
األفــريــقــي.  للقرن  خــاًصــا  مبعوًثا  فيلتمان 
ــــى  إلـ بـــــــايـــــــدن  جـــــــو  إدارة  وصـــــــــــول   ومـــــــــع 
البيت األبــيــض، فــي كــانــون الــثــانــي/ يناير 
األمـــيـــركـــيـــة  االنـــــتـــــقـــــادات  تـــــزايـــــدت   ،2021
 املـــــبـــــاشـــــرة لـــــــــدور الــــحــــكــــومــــة الــــفــــدرالــــيــــة 
ــم تــــــيــــــغــــــراي، إذ  ــ ــيـ ــ ــلـ ــ ــي إقـ ــ ــ ــي الــــــــصــــــــراع فـ ــ ــ  فـ
نـــــــــــددت واشـــــنـــــطـــــن بـــــتـــــدهـــــور األوضـــــــــــاع 
ومــارســت ضغوًطا  اإلقــلــيــم،  فــي  اإلنسانية 
ــة واملــلــيــشــيــات  ــريــ ــتــ إلخـــــــراج الــــقــــوات اإلريــ
ــــى فـــرض  ــنـــه، قـــبـــل أن تــلــجــأ إلـ ــة مـ ــريـ ــهـ األمـ
عقوبات على الحكومة اإلثيوبية في أيار/ 
مــايــو 2021. ومـــع احـــتـــدام املـــواجـــهـــات في 
 وزيــر الخارجية 

ّ
األســابــيــع األخــيــرة، حــض

ــراف،  ــ األمــيــركــي أنــتــونــي بــلــيــنــكــن، كـــل األطـ
عــلــى وقــــف الــقــتــال والــــعــــودة إلــــى الـــحـــوار، 
ودعـــــــا، خــــصــــوًصــــا، قـــــــّوات جــبــهــة تــحــريــر 
إلــى وقــف زحفها في اتجاه  شعب تيغراي 
ــا. وأجـــــرى املــبــعــوث  ــابـ الــعــاصــمــة أديــــس أبـ
ــتـــمـــان،  ــلـ ــيـ ــقــــــي، فـ ــ ــريــ ــ ــرن األفــ ــقــ ــلــ ــاص لــ ــ ــخــ ــ الــ
محادثات في أديس أبابا من أجل الوساطة 
الــحــرب املستمرة منذ عــام، مــن دون  لوقف 

أن يحقق أّي تقّدم في هذا االتجاه.

وعـــنّي رئــيــس مفوضية االتــحــاد األفــريــقــي، 
الـــرئـــيـــس   ،2021 أغــــســــطــــس  آب/  أواخـــــــــر 
ــــون  ــغـ ــ ــيـ ــ ــــشـ ــيـ ــ الـــــنـــــيـــــجـــــيـــــري األســـــــــبـــــــــق، أولـ
ــلـــى لـــاتـــحـــاد فــي  أوبـــاســـانـــجـــو، مـــمـــثـــًا أعـ
ــع الــتــركــيــز خــصــوًصــا  ــقـــي، مـ ــريـ ــرن األفـ ــقـ الـ
ــغـــراي، بــعــد أن  ــيـ ــزاع فـــي إقــلــيــم تـ ــنــ عــلــى الــ
 

ّ
فشلت الوساطات الغربية واألميركية؛ ألن

هذه   
ّ

أن رأت  اإلثيوبية  الفدرالية  الحكومة 
الصراع. وزار  الوساطات غير محايدٍة في 
أوباسانجو إقليَمي أمهرة وعفر املتأّثَرين 
بالصراع بعد تمّدد القتال نحوهما، حيث 
الــتــقــى بــحــّكــام اإلقــلــيــَمــني لــبــحــث مــبــادرتــه 
 الصراع. وتتضّمن هذه املبادرة حشد 

ّ
لحل

األفريقية،  للوساطة  الــدولــي  املجتمع  دعــم 
ــراف الـــصـــراع عــلــى االنـــخـــراط في  وحـــّث أطــ
حوار سياسي من دون أّي شروٍط مسبقة، 
ووقًفا شامًا وفورًيا وغير مشروط إلطاق 
الــنــار، ولــأعــمــال الــعــدائــيــة الــتــي تمارسها 
جــمــيــع األطــــــــراف. وأقـــــــّرت املــــبــــادرة تــأمــني 
وصـــول املــســاعــدات اإلنــســانــيــة على الــفــور، 
في  بالصراع  للمتأثرين  عوائق  دون  ومــن 
القوانني  احترام  املناطق، وضمان  مختلف 
اإلنسانية الدولية وقوانني حقوق اإلنسان 
واالمــتــثــال لها، فضًا عــن الــدعــوة إلــى بدء 
ــــوري ومــصــالــحــة وطــنــيــة شــامــلــة.  حـــــواٍر فـ
لكن الوساطة األفريقية تصطدم بتحّديات 
كبيرة في ضوء إصرار الحكومة الفدرالية 
ــادة  ــعـ ــتـ ــلـــى اسـ ــــرة عـ ــهـ ــ ــم أمـ ــيـ ــلـ وحــــكــــومــــة إقـ
األراضي التي خسرتها أمام جبهة تحرير 
شعب تيغراي في إقليم أمهرة. في املقابل، 
الجبهة وحلفاؤها بمطلب إطاحة  تتمّسك 

آبي أحمد.

االتجاهات المحتملة للصراع في 
إثيوبيا

أمــــام تــعــّثــر الــجــهــود الـــدولـــيـــة واإلقــلــيــمــيــة 
للوساطة، تبرز عدة سيناريوهات محتملة 

للصراع، وهي كاآلتي: 
1. انــتــصــار جــبــهــة تــحــريــر شــعــب تــيــغــراي 
العاصمة،  دخـــول  ذلــك  ويعني  وحلفائها: 
االحتمال  هذا  أحمد،  آبي  وإطاحة حكومة 
ــق،  قــائــم لــكــنــه غــيــر مـــرّجـــح. وفـــي حـــال تــحــقَّ
ــام  هـــا أمــ فـــإنـــه ســيــضــع الـــجـــبـــهـــة وحـــلـــفـــاَء
تــحــّديــات كــبــيــرة فــي ضـــوء مــعــارضــة بقية 
األمهرة.  مقدمتهم  وفــي  العرقية،  املكونات 
ومن املرّجح في حال تحّقق هذا السيناريو، 
األورومـــو  بــني  التحالف  ينتهي  أن  أيــًضــا، 
الــرغــبــة في  الــلــتــني جمعتهما  والــتــيــغــراي، 
إطاحة آبي أحمد، ما يعني مزيدا من عدم 

االستقرار.
مـــن  أحـــــــمـــــــد  آلبــــــــــي  اآلمـــــــــــــن  الـــــــــخـــــــــروج   .2
الــســلــطــة: ويـــعـــّد هــــذا الــســيــنــاريــو األفــضــل 
لــتــحــالــف املــتــمــّرديــن وفــًقــا ملــا نقلته وكــالــة 
أســوشــيــتــدبــرس عــن الــنــاطــق بــاســم جبهة 
أبــراهــا،  يوهانيس  تــيــغــراي،  شعب  تحرير 
ــقـــااًل ســلــمــًيــا  ــتـ الـــــذي قــــال »نـــحـــن نــفــضــل انـ
لكن  أحــمــد«.  آبــي  بتنحية  ينتهي  ومنظًما 
هذا السيناريو غير مرّجح، في ظل تمّسك 
أحمد بالسلطة، خصوًصا بعد االنتخابات 
ا كبيًرا، 

ً
األخيرة التي حقق فيها حزبه فوز

وقــــد تـــوّجـــه بــنــفــســه إلــــى جــبــهــات الــقــتــال، 
وظـــهـــر بـــالـــزي الــعــســكــري فـــي أقــلــيــم عــفــر، 
قــاعــدة عسكرية جــويــة في  أكــبــر  حيث تقع 
إثــيــوبــيــا. ومــنــذ ذلــك الــوقــت، نجح الجيش 
بلداٍت  على  السيطرة  باستعادة  اإليثوبي 

عديدة في هذا اإلقليم.
3. إطــاحــة الجيش آبــي أحــمــد: مــع تصاعد 
مــوجــة االنــقــابــات الــعــســكــريــة فــي أفريقيا 
ــود الــجــيــش  ــقــ ــــن املـــحـــتـــمـــل أن يــ أخـــــيـــــرا، مـ
باعتباره مسؤواًل  أحمد،  آبــي  انقاًبا ضد 
عــن تــوريــط الــبــاد فــي حــرب أهلية مدمرة. 
وكــــــــان ضــــبــــاط مـــــن الــــجــــيــــش قــــــــــادوا عــــدة 
ه، آخرها جــرى في  محاوالت انقابية ضــدّ
املحاولة  إلــى  إضــافــة   ،2020 عــام  منتصف 
االنقابية التي وقعت في حزيران/ يونيو 
2019، وأودت بحياة رئيس أركان الجيش 
الجنرال سيري ميكونني وحاكم  اإلثيوبي 
الحالة  االنقاب في هذه  لكن  أمهرة.  إقليم 
 األزمــــــة، بـــل ســيــزيــدهــا 

ّ
ــل ــــؤدي إلــــى حــ لـــن يـ

ا، في ضوء االنقسامات التي يواجهها  سوًء
الجيش نفسه، والتي تفاقمت بعد الهزائم 

األخيرة أمام جبهة تحرير شعب تيغراي.
4.  اســتــقــرار خــطــوط الــقــتــال عــلــى وضعها 
الــراهــن: فــي ظــل عجز الطرفني عــن تحقيق 
نــصــٍر حــاســم، خــصــوًصــا فــي ضـــوء تنامي 
الــصــراعــات الــعــرقــيــة فــي الـــبـــاد، قــد يّتجه 
إقليم تيغراي في هذه الحالة إلى املطالبة 
بحكم كونفدرالي أو حتى إعان االستقال 

من طرف واحد.
 النظر عن السيناريو املحتمل، يبدو 

ّ
بغض

واضًحا أن إثيوبيا دخلت مرحلًة من عدم 
االســـتـــقـــرار بــعــد أن كــانــت تــمــّثــل نــمــوذًجــا 
ــار االقــتــصــادي فــي شــرق  ــ للتنمية واالزدهـ
الوضع  تعقيدات  إلى  هذا  ويعود  أفريقيا. 
اإلثــنــي فــي الــبــاد، والــتــرســبــات السياسية 
والــتــاريــخــيــة الــتــي فــّجــرتــهــا مــحــاولــة آبــي 
إثنية  مــن  الــدولــة  أحــمــد تطهير مؤسسات 
ــغـــراي الــــتــــي حـــكـــمـــت إثـــيـــوبـــيـــا طــــوال  ــيـ ــتـ الـ
العقود الثاثة األخيرة، وهي سياسة بات 

من الواضح أن تكلفتها عالية.

مساراتها واحتماالتها

الحرب األهلية اإلثيوبية

عمليات كر وفر في 
ثمانية مواقع على 

الحدود بين أقاليم 
أمهرة وعفر وتيغراي، 

وقطع االتصاالت 
وشبكة اإلنترنت 

في كل مناطق 
المواجهات

أّدت الحرب، اقتصاديًا، 
إلى تدمير أجزاء 

واسعة من البنية 
التحتية في أقاليم 

مثل أمهرة وعفر 
وتيغراي، وشلّت 

االقتصاد الوطني

دخلت إثيوبيا 
مرحلًة من عدم 

االستقرار بعد أن كانت 
تمثّل نموذًجا للتنمية 
واالزدهار االقتصادي 

في شرق أفريقيا

أعلنت الحكومة اإلثيوبية أخيرا التعبئة الشــاملة وفرضت حالة الطوارئ في البالد  ســتة أشــهر بعــد أن حّقق مقاتلو »جبهة 
تحرير شعب تيغراي« وحلفائها اختراقات كثيرة في عدة جبهات متقدمين نحو العاصمة أديس أبابا، ما يطرح مخاوف كثيرة 

عن دخول البالد في حرب أهلية مديدة. هنا قراءة للمركز العربي لألبحاث ودراسة السياسات حول هذه الحرب ومستقبلها.

رجل يحمل العلم اإلثيوبي خالل انضمام مجندين جدد إلى قوات الدفاع الوطني اإلثيوبي في أديس أبابا في 2021/11/24 )فرانس برس(

تزايد ميل رئيس الوزراء اإلثيوبي، آبي أحمد، إلى استخدام القوة للتعامل 
في  جديدة  بوالية  فوزه  ضمن  أن  بعد  تواجهه،  التي  التحّديات  مع 
االنتخابات العامة التي أجريت أواخر حزيران 2021، فأقر زيادة كبيرة في 
حجم الجيش، وتباهى بقدرته على تجنيد مليون جندي لصد الهجوم 
الواسع الذي شنته جبهة تحرير شعب تيغراي، حتى تستعيد سيطرتها 
أنّها تخوض معركة  تأكيد حكومته  الرغم من  اإلقليم. وعلى  على 
ضد الجبهة وليس ضد التغيراويين، فإن آبي أحمد فرض سياسة حصار 

خانق على اإلقليم برمته لتقويض حكم الجبهة.

آبي أحمد والقوة
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