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األزمــة اإلثيوبية :هل تشــكِّل ســابقة
خطيــرة للنزاعــات المســتقبلية؟
فيد ير يكــو د و نيلــي
 18ينايــر ٢٠٢٢
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الملخــصِّ :
َّ
يحلــل هــذا الملخــص ديناميــات الصــراع فــي إثيوبيــا ،ويسـ ِّـلط الضــوء علــى بعــض تداعياتــه اإلقليميــة
والعالميــة .حيــث أدى تدخــل الجيــش اإلثيوبــي فــي المنطقــة الشــمالية مــن تيغــراي فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي
ِّ
متنوعــة مــن الديناميــات داخــل الدولــة وداخــل المنطقــة ،وهــو مــا يهــدد اســتقرار
 2020إلــى نشــوء مجموعــة
ٍّ
منطقــة القــرن األفريقــي بأكملهــا .وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود حــل قصيــر األجــل للصــراع ،فــإن اآلثــار الناجمــة
عــن األزمــة اإلثيوبيــة التــي أدت إلــى زعزعــة االســتقرار علــى المســتوى اإلقليمــي قــد أصبحــت ملحوظـ ً
ـة بالفعــل،
توســع مــدى حالــة عــدم االســتقرار ،باإلضافــة إلــى طموحــات الــدول
حيــث يوجــد مزيــج مــن المخــاوف بشــأن ُّ
األخــرى لالســتفادة مــن ضعــف أديــس أبابــا .ومــن منظــور أوســع ،أصبحــت األزمــة اإلثيوبيــة أرضيـ ً
ـة جديـ ً
ـدة
حولتهــا االتجاهــات األخيــرة إلــى حالــة
للمواجهــة بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن فــي األشــهر األخيــرة ،حيــث َّ
اختبــار للصراعــات المســتقبلية ولتــوازن قــوى عالمــي جديــد.
المقدمة
تغيــر الصــراع الــذي بــدأ فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي الماضــي فــي منطقــة تيغــراي شــمال إثيوبيــا عــدَّ ة مــرات
لقــد َّ
ـة متنوِّ عـ ً
فــي األشــهر األخيــرة ،ممــا أ َّثــر علــى البــاد بأكملهــا .حيــث أثــار الصــراع فــي األشــهر األخيــرة مجموعـ ً
ـة مــن
ـي شــديد الهشاشــة
الديناميــات علــى الصعيديــن الداخلــي واإلقليمــي ،ممــا أســهم فــي إضعــاف اســتقرار مجمــعٍ إقليمـ ٍّ
تطــور الصــراع ،فــإن تداعيــات عــدم االســتقرار
مثــل القــرن األفريقــي .وعلــى الرغــم مــن صعوبــة التنبــؤ بكيفيــة
ُّ
ً
اإلثيوبــي ســتؤثر -بــا شـ ٍّ
عميقــا علــى مســتقبل الــدول فــي المنطقــة بأكملهــا .فقــد دفعــت أكثــر مــن اثنــي
ـك -تأثيـ ًـرا
ـر مــن الحــاالت متباينـ ً
ـة
عشــر شـ ً
ـهرا مــن الصــراع القــوى الفاعلــة الدوليــة البــارزة إلــى تبنــي مواقــف كانــت فــي كثيـ ٍ
َّ
تمامــا ،كمــا ولــد التنافــس بيــن الواليــات المتحــدة والصيــن نوعً ــا مــن الصــراع علــى النفــوذ فيمــا يخــص األزمــة
ً
ـول ذلــك إلــى اختبــار لميــزان القــوى العالمــي مسـ ً
ـتقبل.
اإلثيوبيــة ،وقــد يتحـ َّ
ٍ
 .1ديناميات الصراع ومخاطر حرب االستنزاف
لقــد أدى قــرار رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي آبــي أحمــد بالتدخــل العســكري فــي تيغــراي فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي
عام ْيــن مــن التو ُّتــر
ـرعان مــا اجتــاح البلــد بأســره
الماضــي إلــى انــدالع صــراعٍ سـ
تدريجيــا .وقــد اندلعــت الحــرب بعــد َ
َ
ًّ
اإلثيوبي ْيــن ألكثــر مــن عقديــن.
بيــن رئيــس الــوزراء الجديــد ونخــب تيغــراي التــي هيمنــت علــى السياســة واالقتصــاد
َّ
العرقــي والسياســي إلثيوبيــا ،ممــا َّ
تدريجيــا
قلــل
وبعــد وصولــه إلــى الســلطة ،أعــاد آبــي أحمــد تشــكيل التــوازن ِ
ًّ
مــن نفــوذ النُّخــب فــي تيغــراي .ومــع ذلــك ،تفاقمــت التوتــرات عندمــا قــررت ســلطات تيغــراي إجــراء انتخابــات
إقليميــة علــى الرغــم مــن قــرار الحكومــة الفيدراليــة بتأجيلهــا .تدخلــت قــوات الدفــاع الوطنــي اإلثيوبيــة فــي أعقــاب
الهجــوم علــى قاعــدة عســكرية فيدراليــة علــى أراضــي تيغــراي ،ومـ َّـر بعدهــا الصــراع بأربــع مراحــل متميــزة علــى
األقــل .وســيطرت القــوات اإلثيوبيــة علــى معظــم المنطقــة الشــمالية ،بمــا فــي ذلــك عاصمــة تيغــراي ،ميكيلــي ،وتالهــا
هجومــان مــن تيغــراي فــي يونيــو /حزيــران ،وأغســطس /آب ،ممــا أدى إلــى هجــوم أديــس أبابــا المضــاد فــي الخريــف.
وهكــذا بــدأت المرحلــة األخيــرة فــي أكتوبــر /تشــرين األول بهجــوم مضــاد مــن ِق َبــل قــوات الدفــاع الوطنــي اإلثيوبية.
وبينمــا تبلــور المعســكران حــول الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي والحــزب الحاكــم فــي المنطقــة الشــمالية مــن
جهــة ،وآبــي أحمــد مــن جهــة أخــرى ،فــإن هنــاك ً
تتضمــن عمليــة
أيضــا العديــد مــن الجهــات الفاعلــة األخــرى .حيــث
َّ
ـوات نظاميــة مــن واليــات إقليميــة إثيوبيــة أخــرى مثــل أمهــرة وعفــر ،باإلضافــة إلــى الدعــم
الجيــش الفيدرالــي قـ ٍ
النشــط لقــوات الدفــاع اإلريتريــة .وإذا كان رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي قــد تمكَّــن مــن تعزيــز الجبهــة المناهضــة لتيغــراي
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خــال الصيــف ،فقــد أنشــأ األخيــر ً
أيضــا تحالفــه الخــاص مــع الجبهــة المتحــدة للفيدراليــة اإلثيوبيــة والقــوة
انضمــت إليهــا تســع مجموعــات مــن مختلــف الواليــات اإلقليميــة اإلثيوبيــة التــي تشــترك
الكونفدراليــة ،اولتــي
َّ
فــي رغبتهــا بإنهــاء حكومــة آبــي أحمــد .1وتهــدف األجنــدة السياســية لالئتــاف الــذي تقــوده الجبهــة الشــعبية
لتحريــر تيغــراي إلــى إحيــاء الهيــكل الفيدرالــي للبــاد مــن خــال نســخة َّ
منقحــة مــن ديمقراطيــة أبيوتــاوي ،وهــي
ـم تقديمهــا خــال عهــد الجبهــة الديمقراطيــة الثوريــة الشــعبية اإلثيوبيــة .ويحتــوي
الديمقراطيــة الثوريــة التــي تـ َّ
روج فــي الســنوات األخيــرة
المشــروع علــى َّنيــة صريحــة لمواجهــة األجنــدة السياســية لرئيــس الــوزراء ،الــذي َّ
َّ
يتعلــق بالمســاعدة العســكرية،
لرؤيــة إثيوبيــة شــاملة تســتند إلــى مفهــوم الوســيط (التآزر/واإلضافــة) .أمــا فيمــا
فقــد تمكَّنــت قــوات دفــاع تيغــراي -الجنــاح العســكري لجبهــة تحريــر تيغــراي -مــن االعتمــاد بشــكل أساســي
علــى دعــم جيــش تحريــر أورومــو ،بقيــادة يــال مــارو.
فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــيَّ ،
حقــق الهجــوم المضــاد الــذي شـنَّته قــوات دفــاع تيغــراي  -جيــش تحريــر أورومــو
نجاحــا كبيـ ًـرا ،ممــا أجبــر رئيــس الــوزراء علــى إعــان حالــة الطــوارئ لمــدَّ ة ســتة أشــهر .وقــد شـكَّل
()TDF-OLA
ً
ـتراتيجيا -مثــل ديســي وكومبولتشــا -حصــا ًرا وشــيكًا ألديــس
المهمــة اسـ
اســتيالء التيغــراي علــى بعــض المــدن
َّ
ًّ
2
تغيــر ميــزان القــوى فــي الصــراع مــر ًة أخــرى ،حيــث أدت بعــض
أبابــا  .ومــع ذلــك ،وفــي غضــون أســابيع قليلــةَّ ،
األخطــاء االســتراتيجية التــي ارتكبهــا التحالــف المناهــض آلبــي أحمــد ،إلــى جانــب وصــول المجنديــن إلــى
الجيــوش اإلقليميــة المتحالفــة مــع الحكومــة الفيدراليــة ،إلــى دفــع زخــم الصــراع لصالــح آبــي أحمــد ،كمــا لعبــت
ـما فــي إبطــاء تقــدُّ م القــوات بقيــادة قــوات دفــاع تيغــراي.
الزيــادة الهائلــة فــي القــوة الجويــة اإلثيوبيــة دو ًرا حاسـ ً
فباإلضافــة إلــى الطائــرات القديمــة الروســية الصنــع ،مثــل  MIG-23و Sukhoi Su-27المســتخدمة منــذ فتــرة
اللجنــة التنســيقية للقــوات المســلحة والشــرطة والجيــش ( ،)Dergتعتمــد القــوات الجويــة اإلثيوبيــة ()ETAF
حاليــا،
علــى المركبــات الجويــة القتاليــة بــدون طيــار ( /UCAVالطائــرات بــدون طيــار) مــن أصــول مختلفــة.3
ًّ
تحلــق طائــرات  Wing Loong Iالصينيــة الصنــع ،و Mojaher-6اإليرانيــة ،ومنــذ أغســطس /آب الماضــي ،طائرات
بــدون طيــار تركيــة الصنــع مثــل  TB2فــوق ســماء إثيوبيــا .4لذلــك ،ســمحت األســابيع القليلــة الماضيــة للقــوات
اإلثيوبيــة باســتعادة األرض وضمــان العبــور اآلمــن عبــر الطريــق الــذي يربــط العاصمــة بجيبوتــي ،وهــو شــريان
ـوي لضمــان اســتمرار اإلمــدادات إلــى أديــس أبابــا.
حيـ ٌّ
ـي امتــدَّ إلــى عــدَّ ة واليــات إقليميــة تقــع فــي المنطقة الشــمالية
وفــي هــذا الســياق ،غرقــت البــاد فــي صــراعٍ داخلـ ٍّ
مــن تيغــراي .كمــا أن االحتجاجــات والقتــال موجــودان فــي جميــع مناطــق البــاد ،حتــى إنــه يشــعل الخالفــات
الكامنــة كمــا هــو الحــال فــي منطقــة ميتيــكل .ثــم إن الوضــع المالــي للبــاد ٌّ
هــش للغايــة ،ويتمثَّ ــل ذلــك فــي
ارتفــاع أســعار الســلع األساســية ارتفاعً ــا كبيـ ًـرا .وقــد أدى ذلــك إلــى تدهــور الظــروف المعيشــية ،ممــا أدى بــدوره
إلــى أزمــة إنســانية مســتمرة تشــمل مــا يقــارب ســتة مالييــن شــخص فــي المناطــق األكثــر تضــر ًرا مــن النــزاع،
مثــل تيغــراي .باإلضافــة إلــى الصــراع ،تعرضــت تيغــراي لواحــدة مــن أســوأ المجاعــات فــي الســنوات األخيــرة،
وتفاقــم األمــر بســبب قــرار أديــس أبابــا بسـ ِّ
ـد ممــرات وصــول المســاعدات اإلنســانية إلــى منطقــة تيغــراي لمــدَّ ة
رقيــا َّ
غذتــه الروايــات والدعايــة المتضاربــة
أشــهر متتاليــة .وفــي األشــهر األخيــرة ،اكتســب االشــتباك بُعْ ــدً ا ِع ًّ
لألحــزاب ،وكانــت النتيجــة زيــادة حــوادث العنــف واالنتهــاكات التــي يرتكبهــا المدنيــون ضــد المدنييــن اآلخريــن.
ـاكات خطيــرة ومتســقة لحقــوق اإلنســان
فقــد تـ َّ
ـم إبــاغ المنظمــات الدوليــة والمنظمــات غيــر الحكوميــة عــن انتهـ ٍ
مــن ِق َبــل الجان َب ْيــن ،بعضهــا قــد يرقــى إلــى أن يُ عَ ــدَّ جرائــم حــرب.
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َّ
ويتمثل الخطر األكبر -في حالة الجمود-
في أن الموارد االقتصادية للبالد
المحدودة بالفعلُ -خصص للحرب
ست َّ
نتخيــل أن الصــراع قــد يتخــذ طابعً ــا غيــر
ـم توضيحــه حتــى اآلن ،مــن الممكــن أن
فــي هــذا الســيناريو الــذي تـ َّ
َّ
المرجــح أن يتباطــأ التقــدُّ م المســتمر لقــوة الدفــاع الوطنــي اإلثيوبيــة
متكافــئ فــي األشــهر المقبلــة ،ومــن غيــر
َّ
( )ENDFوحلفائهــا مــر ًة أخــرى .وعلــى الرغــم مــن أن قــوات دفــاع تيغــراي ( )TDFتقــاوم مقاومـ ً
ـة شــديد ًة ،فــإن
محسوســا علــى المــدى الطويــل .ولهــذا الســبب ،يمكــن لقــوات
ثقــل القــدرات المختلفــة علــى األرض ســيكون
ً
ـاذ فــي المرتفعــات والمناطــق األخــرى التــي يصعــب
التيغــراي وحلفائهــا أن يقــرروا التراجــع والبحــث عــن مـ ٍ
الوصــول إليهــا .وفــي هــذا الســيناريو ،كمــا فــي الشــتاء الماضــي ،مــن المحتمــل أن تعــود هــذه القــوات إلــى
َّ
المفضــل فــي القتــال :وهــو حــرب العصابــات .إن القيــادة العســكرية لتيغــراي ،تحــت قيــادة رئيــس إقليــم
أســلوبها
تيغــراي ديبريتســيون جبريمايــكل ،وبإشــراف الجنــرال تاديســي ويريــد تســفاي ،ماهــر ٌة جــدًّ ا فــي اســتراتيجيات
ـم تطويرهــا خــال ســنوات النضــال ضــد نظــام الديــرغ .وســتؤدي هــذه التطــورات إلــى
حــرب العصابــات التــي تـ َّ
ـول الصــراع إلــى حــرب اســتنزاف تتزايــد فيهــا أحــداث العنــف علــى الصعيــد
حالــة مــن الجمــود ،حيــث يتحـ َّ
المحلــي .ويتمثَّ ــل الخطــر األكبــر -فــي حالــة الجمــود -فــي أن المــوارد االقتصاديــة للبــاد -المحــدودة بالفعــل-
ـرب ومحفـ ٌ
ـوف بالمخاطــر بســبب الركــود
ســتُ َّ
خصص للحــرب فقــط ،كمــا أن االســتقرار المالــي فــي البــاد مضطـ ٌ
وأزمــة الفوركــس .ويمكــن أن تــؤدي العقوبــات األمريكيــة إلــى تفاقــم النقــص فــي العمــات األجنبيــة مــع ارتفــاع
تمــرد
أســعار المــواد الغذائيــة ،ومــن َث َّ
ــم توقــف إمــدادات المــواد الضروريــة ً
تمامــا .ومــن شــأن ظهــور أعمــال ُّ
ـغب جديــدة فــي مختلــف الواليــات اإلقليميــة أن يزيــد مــن تقويــض ســلطة أديــس أبابــا.
وأعمــال شـ ٍ
فــي هــذا الســيناريو ،لــن يكــون هنــاك تغييـ ٌـر فــي النظــام ،بــل ســيكون هنــاك صـ ٌ
ـراع واســع النطــاق يــؤدي إلــى
رقيــا
تفـكُّك إثيوبيــا ،ممــا ّ
يعرضهــا لخطــر أن تصبــح دولــة فاشــلة أخــرى .وال بــدَّ مــن ذكــر أن إثيوبيــا منقســمة ِع ًّ
إلــى أكثــر مــن  80مجموعــة ِعرقيــة رئيســة ،باإلضافــة إلــى القبائــل والعشــائر الفرعيــة .ومنــذ عــام  ،1991ش ـكَّل
ـم فيــه تنظيــم واليــات إقليميــة شــبه مســتقلة
ِ
ـي يتـ ُّ
العــرق أســاس التمثيــل السياســي ،وإثيوبيــا هــي اتحــاد ِعرقـ ٌّ
أ
العرقيــة الرئيســة الحـ َّ
ـق
علــى �ســس ِعرقيــة ولغويــة .وقــد منحــت الفدراليــة علــى أســاس ِعرقــي الجماعــات ِ
فــي تقريــر المصيــر ،5لكــن مــع مــرور الوقــت ،أصبــح مــن الواضــح أن المشــروع الفيدرالــي قــد هــدَّ أ الخصومــات
بيــن األعــراق بشــكل َّ
مؤقــت دون طــرح حـ ٍّـل كامــل ٍ لهــا .6ومنــذ عــام  ،2018واجــه الهيــكل االتحــادي تحديً ــا برؤيــة
ُّ
العرقيــة
روج لهــا آبــي أحمــد .كمــا يؤمــن رئيــس الــوزراء
بالتغلــب علــى االنقســامات ِ
جديــدة للوحــدة الوطنيــة َّ
لصالــح القوميــة اإلثيوبيــة الشــاملة القائمــة علــى الخطــاب الشــامل والمفهــوم الشــعبي لـــ Ethiopiawinet
ـوض أ�ســس الوحــدة بإعــادة إيقــاظ
روج لــه رئيــس الــوزراء قـ َّ
) .(Ethiopiannessلكــن مشــروع اإلصــاح الــذي َّ
العرقيــة القوميــة ،التــي
الخصومــات القديمــة ،7كمــا أدت أزمــة تيغــراي وتطوراتهــا الالحقــة إلــى تفاقــم المنافســة ِ
يمكــن أن تــؤدي -كمــا فــي حالــة يوغوســافيا سـ ً
ـابقا -إلــى فقــدان الســلطات الفيدراليــة للســلطة ،ووالدة كيانــات
مختلفــة تابعــة للدولــة ،وعــدد مــن المنازعــات.
 .2التداعيات اإلقليمية :حالتا إريتريا والسودان
أثــار اســتمرار األزمــة فــي إثيوبيــا واحتمــال اســتمرار حالــة عــدم االســتقرار مخـ َ
ـاوف الــدول المجــاورة .حيــث
لــدى البعــض منهــم مخــاوف مــن احتماليــة وصــول وانتشــار حالــة عــدم االســتقرار هــذه فــي بالدهــم مثــل
العــدوى .بينمــا يــرى آخــرون ،علــى العكــس مــن ذلــك ،حالــة عــدم االســتقرار اإلثيوبــي علــى أنهــا فرصـ ٌ
ـة إلعــادة
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في هذا السيناريو ،لن يكون هناك تغييرٌ في النظام،
ٌ
صراع واسع النطاق يؤدي إلى تفكُّك
بل سيكون هناك
إثيوبيا ،مما يعرّ ضها لخطر أن تصبح دولة فاشلة أخرى
تشــكيل ميــزان القــوى اإلقليمــي .فــي الحالــة األولــى ،فــإن الخــوف مــن التداعيــات مدفـ ٌ
ـوع ببنيــة مجمــع األمــن
اإلقليمــي ،ويمكــن وصــف القــرن األفريقــي بأنــه منطقــة الصــراع الداخلــي ،حيــث تتداخــل التهديــدات الداخليــة
ارتباطــا قويًّ ــا باســتقرار جيرانهــا .ونتيجــة
ـم فــإن أمــن كل دولــة واســتقرارها مرتبطــان
ً
والخارجيــة للدولــة ،8ومــن َثـ َّ
لذلــك ،حتــى أدنــى تأثيــر غيــر مباشــر لألزمــة اإلثيوبيــة يمكــن أن يكــون لــه تأثيــر مدمِّ ــر علــى اســتقرار جيرانهــا.
ومــن ناحيــة أخــرى ،أدى الصــراع الداخلــي اإلثيوبــي إلــى تغييــر عــام فــي الموازيــن اإلقليميــة .فعلــى مــدى العقــود
الماضيــة ،عملــت إثيوبيــا مــن منطلــق أنهــا قــوة مهيمنــة إقليميــا ،وإن كان ذلــك بشــكل غيــر كامــل .9فقــد أعطتهــا
التدخــات العســكرية لقــوة الدفــاع الوطنــي اإلثيوبيــة فــي الصومــال وإريتريــا وجنــوب الســودان ُسـ ً
ـمعة بأنهــا قــوة
درك المنطقــة .فــي المقــام األول ،تقــع إثيوبيــا فــي قلــب أحــد الخالفــات األفريقيــة البــارزة :الخــاف حــول ميــاه
النيــل أو قضيــة ســد النهضــة اإلثيوبــي الكبيــر .لذلــك ،قــد تــؤدي األزمــة الداخليــة المســتمرة إلــى تقليــص القــوة
ـبية ألديــس أبابــا لصالــح الســودان ومصــر فــي نــزاع ســد النهضــة .ومــن أجــل فهــم الديناميــات اإلقليميــة التــي
النسـ َّ
انخراطــا ،وهمــا :إريتريــا
ـيتم تحليــل مواقــف البلديــن المجاوريــن األكثــر
ً
أثارتهــا األزمــة اإلثيوبيــة بشــكل أفضــل ،سـ ُّ
والســودان.
كمــا ذكرنــا سـ ً
انخراطــا فــي نــزاع تيغــراي ،ومنــذ بدايــة التدخــل العســكري
ـابقا ،فــإن إريتريــا هــي الدولــة األكثــر
ً
اإلثيوبــي فــي نوفمبــر /تشــرين الثانــي  ،2020نســقت قــوات الدفــاع اإلثيوبيــة مــع قــوة الدفــاع الوطنــي ،لتطويــق
ً
وخاصــة حــول مدينــةمواقــع تيغــراي بشــكل فعَّ ــال .وكانــت القــوات اإلريتريــة المتمركــزة فــي غــرب تيغــراي
حميــرة -مسـ ً
ـؤولة عــن عــدَّ ة هجمــات عنيفــة ضــد المدنييــن التيغــراي ،حيــث يعــود التنافــس بيــن الرئيــس أســياس
أفورقــي وقيــادة تيغــراي إلــى اســتقالل إريتريــا والحــرب الالحقــة فــي عــام  .1998وعلــى مــدى الســنوات األربــع
الماضيــة ،تحالــف الزعيــم اإلريتــري مــع رئيــس الــوزراء آبــي أحمــد ،مــع التصديــق علــى هــذا التقــارب فــي اتفاقيــة
جــدة فــي عــام  ،102018وتكْ ُمــن جــذور هــذا االصطفــاف فــي الرغبــة فــي إعــادة تشــكيل النظــام اإلقليمــي علــى
محــور (أســمرة  -أديــس أبابــا  -مقديشــو) ،والرغبــة فــي تقليــص القــوة السياســية لمنافســهم المشــترك :التيغــراي.
وبقــراره دعــم التدخــل العســكري ضــد ميكيلــي ،ربــط أســياس أفورقــي مســتقبله السياســي بآبــي أحمــد .كمــا أثــار
داخليــا علــى عــدَّ ة مســتويات .وعلــى الرغــم مــن ســيطرة أســياس
ـتياء
الموقــف الــذي اتخــذه الزعيــم اإلريتــري اسـ ً
ًّ
أفورقــي علــى البــاد بشــكل كامــل ،فــإن بعــض عالقتــه غيــر المتوازنــة مــع آبــي أحمــد لــم تعجــب بعــض أعضــاء
حزبــه ،معتبريــن أنهــا تبعيــة مفرطــة .حتــى داخــل صفــوف قــوات الدفــاع واألمــن ،أبــدى العديــد مــن الضبــاط
شــكوكًا بشــأن االنخــراط فــي صــراع طويــل ا َأ
ـم قمعهــا مــن ِق َبــل
ل َمــد مــع خطــر اآلثــار غيــر المباشــرة .وبينمــا تـ َّ
نظــام أســياس أفورقــي ،ظهــرت هــذه المواقــف مــرا ًرا وتكــرا ًرا فــي األشــهر األخيــرة .وأخيـ ًـرا ،لــم يعجــب الــرأي
تفســر هــذه المشــاعر ســبب
العــام اإلريتــري بالكيفيــة التــي أقــام بهــا الرئيــس عالقـ ٍ
ـات مــع رئيــس الــوزراء اإلثيوبــيّ .
عــدم حضــور أســياس أفورقــي حفــل تنصيــب الحكومــة الجديــدة لرئيــس الــوزراء اإلثيوبــي .واليــوم ،يــدرك الزعيــم
اإلريتــري أن االســتقرار المســتقبلي لبلــده ونظامــه يعتمــد علــى نجــاح الصــراع فــي منطقــة تيغــراي ،حيــث إن
زخمــا جديــدً ا للقــوات المحليــة وقــوات الشــتات المناهضــة للنظــام.
ســقوط آبــي أحمــد فــي نهايــة المطــاف ســيوفر
ً
أمــا بالنســبة بالنســبة للجــار الثانــي األكثــر مشــاركة فيتعلــق األمر بالســودان ،وعلــى عكس التدخــل المباشــر إلريتريا،
حاولــت الخرطــوم االســتفادة مــن خــال المشــاهدة مــن الخطــوط الجانبيــة علــى الهامــش ،وهــو موقــف مرهــون
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على مدى العقود الماضية ،عملت إثيوبيا من منطلق
أنها قوة مهيمنة إقليميا ،وإن كان ذلك بشكل غير كامل

جزئيــا بالمرحلــة السياســية المضطربــة التــي تمــر بهــا البــاد نفســها .ومــع ذلــك ،فــإن الســودان واثــق مــن قدرتــه علــى
ً
االســتفادة مــن األزمــة الداخليــة اإلثيوبيــة .فعلــى مــدى العاميــن الماضييــن ،ســاءت العالقــات بيــن البلديــن بســبب
اختيــار النظــام الســوداني الجديــد الوقــوف إلــى جانــب مصــر فــي قضيــة ســد النهضــة ،11كمــا ازدادت التوتــرات فــي
األشــهر األخيــرة بشــكل خــاص .يأمــل الســودان ومصــر فــي أن تــؤدي األزمــة التــي طــال أمدهــا فــي أديــس أبابــا إلــى
تقليــص القــوة النســبية إلثيوبيــا .وعلــى الرغــم مــن عــدم وجــود أدلــة ،إال أن هنــاك شــائعات متزايــدة حــول المســاعدة
الســودانية المصريــة لقــوات دفــاع تغــراي .وعلــى العكــس مــن ذلــك ،أصبحــت منطقتــي الفشــقة وميتيــكل -علــى
طــول الحــدود اإلثيوبيــة الســودانية -موقعـ ًـا لمناوشــات وصــراع منخفــض الحــدة ،وهنــا نذكــر أن الفشــقة منطقــة
ً
ً
ابتــداء مــن الشــتاء الماضــي،
نظــرا لقيمتهــا اإلســتراتيجية وأرضهــا الخصبــة .12حيــث أنــه
تاريخيــا
متنــازع عليهــا
ً
اســتغلت القــوات الســودانية نقــل قــوات الدفــاع الوطنــي اإلثيوبيــة واألمهــرة بعيـ ً
ـدا عــن المنطقــة المتنــازع عليهــا
لمحاولــة اســتعادة ســلطة الخرطــوم عليهــا .واليــوم ،هنــاك اشــتباكات منتظمــة بيــن المجموعــات اإلثيوبيــة شــبه
العســكرية العاملــة فــي المنطقــة ،مثــل ميليشــيا األمهــرة المعروفــة باســم فانــو ،وقــوات الجيــش الســوداني المســتقرة
علــى طــول الحــدود .وإذا حشــد الســودان قواتــه جنوبـ ًـا فــي الفشــقة علــى طــول الحــدود مــع واليــة بنــي شــنقول-قمز
اإلقليميــة اإلثيوبيــة ،فســوف يختــار دعــم الجماعــات المســلحة المحليــة.
أمــا بالنســبة إلــى منطقــة ميتيــكل ،فقــد دعــم الســودان ومصــر منــذ عــدَّ ة ســنوات جبهــة تحريــر جومــوز أو مليشــيات
جومــوز ،وتكْ ُمــن أهميــة المنطقــة فــي أنهــا تشــمل علــى موقــع ســد النهضــة .13ونتيجــة لذلــك ،عــززت أديــس أبابــا
دفاعاتهــا فــي األســابيع األخيــرة لمواجهــة أنشــطة جومــوز واالســتعداد لغــارة مصريــة محتملــة .وقــد يدفــع إنشــاء
مجلــس ســيادة ســوداني جديــد مؤخـ ًـرا الخرطــوم إلــى زيــادة ضغطهــا علــى إثيوبيــا .وقــد نتــج المجلــس عــن اتفــاق
جديــد بيــن المجموعــات العديــدة التــي تشــكِّل جهــاز األمــن الســوداني .لذلــك ،فــإن خيــار تعزيــز المشــاركة فــي إثيوبيا
ـيحول االنتبــاه عــن الصراعــات المســتمرة مــع المجتمــع المدنــي
يمكــن أن يكــون مكسـ ًبا للجيــش الســوداني؛ ألنــه سـ ّ
أيضــا ضربـ ً
الســوداني ،بينمــا يوجــه ً
ـة أخــرى لقيــادة آبــي أحمــد.
 .3األزمة اإلثيوبية بوصفها حالة اختبارية للنزاعات المستقبلية
ـر دوليــة ،تكْ ُمــن المصلحــة الرئيســة فــي الصــراع فــي كيفيــة تأ ُّثــره بالتنافــس بيــن الواليــات المتحــدة
مــن وجهــة نظـ ٍ
ـار للتوازنــات العالميــة المســتقبلية أكثــر مــن األزمــات
والصيــن .حيــث أصبــح الصــراع الداخلــي اإلثيوبــي حالــة اختبـ ٍ
الدوليــة األخــرى .كمــا تظهــر المواقــف التــي تتبنَّاهــا واشــنطن وبكيــن تجــاه األزمــة اإلثيوبيــة كيــف انخرطــت هاتــان
وتماشــيا مــع نهــج
القوتــان العظميــان فــي مواجهــة دبلوماســية داخــل مختلــف المنظمــات الدوليــة واإلقليميــة.
ً
للتوصــل إلــى
السياســة الخارجيــة لحكومــة بايــدن ،حاولــت الواليــات المتحــدة اســتخدام أدوات دوليــة مختلفــة
ُّ
َ
الطرف ْيــن ،كمــا افتتــح الرئيــس األمريكــي قنا َت ْيــن دبلوماســيتَ ْين متميز َت ْيــن خــال الصيــف
وقــف إطــاق النــار بيــن
ً
إلنشــاء غرفــة للحــوار بيــن أديــس أبابــا والجبهــة الشــعبية لتحريــر تيغــراي .أول :دفــع بايــدن بعــض الجهــات الفاعلــة
14
ثانيــا :أرســل الرئيــس األمريكــي
اإلقليميــة -مثــل رئيــس الــوزراء الســوداني عبــد اهلل حمــدوك -للعمــل كوســطاء ً .
ً
بعضــا مــن أقــرب مستشــاريه بشــأن إفريقيــا -مثــل الســيناتور كريــس كونــز ،والمبعــوث الخــاص لمنطقــة القــرن
جيفــري فيلتمــان ،والدبلوماســية األمريكيــة والمدافعــة عــن حقــوق اإلنســان منــذ فتــرة طويلــة ســامانثا بــاور -لــردع
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أما بالنسبة إلى منطقة ميتيكل ،فقد دعم السودان ومصر
منذ َّ
عدة سنوات جبهة تحرير جوموز أو مليشيات جوموز،
وتكْمُ ن أهمية المنطقة في أنها تشمل على موقع سد النهضة
المواقــف المتشـ ِّ
حازما
ـددة لرئيــس الــوزراء اإلثيوبــي .15ومــع ذلــك ،لــم تقابــل هــذه االســتراتيجية المزدوجــة إال عنــادً ا
ً
ـة لذلــكَّ ،
مــن آبــي أحمــد .ونتيجـ ً
وقعــت اإلدارة األمريكيــة علــى أمــر تنفيــذي فــي ســبتمبر /أيلــول يســمح للــوكاالت
ـات اقتصاديــة علــى جميــع الفاعليــن المذنبيــن بتأجيــج الصــراع.
الحكوميــة األمريكيــة بفــرض عقوبـ ٍ
لــم يكــن لضغــوط الواليــات المتحــدة تأثيــر يُ ذكَــر علــى خيــارات أديــس أبابــا ،ممــا َّ
ولــد -علــى العكــس مــن ذلــك-
موجـ ً
ـة مــن المعــاداة ألمريــكا تقودهــا الدعايــة الحكوميــة .إن ثقــة رئيــس الــوزراء اإلثيوبــي فــي مواجهــة انتقــادات
ً
الواليــات المتحــدة مدفوعـ ٌ
وخالفــا لموقــف الواليــات المتحــدة
ـة بدعــم الصيــن وغيرهــا مــن القــوى مثــل روســيا.
دعمــا دبلوماسـ ًّـيا كامـ ًـا لحكومــة أديــس أبابــا منــذ بدايــة الصــراع .حيــث يعتبــر
األكثــر تضار ًبــا ،قدَّ مــت الصيــن ً
َّ
ص َّنــاع القــرار السياســي فــي الصيــن األزمــة فــي تيغــراي مسـ ً
تتعلــق بالسياســية الداخليــة اإلثيوبيــة ،وينبغــي
ـألة
وجهــت بكيــن انتقــادات متكــرِّ رة إلــى البلــدان الغربيــة
التعامــل معهــا علــى هــذا النحــو .ومنــذ بدايــة الصــراعَّ ،
ً
متهمــة واشــنطن باســتغالل األزمــة اإلنســانية كأداة لمحاولــة التأثيــر فــي مســار الصــراع .16وباإلضافــة
لتدخلهــا،
إلــى البيانــات العامــة ،دعمــت الصيــن حكومــة آبــي أحمــد داخــل المنظمــات الدوليــة ،وبذلــك منعــت قــرارات مجلــس
األمــن التابــع لألمــم المتحــدة والمناقشــات فــي جلســات الجمعيــة العامــة ،كمــا يمتــدُّ النفــوذ الصينــي ً
أيضــا إلــى
االتحــاد األفريقــي .17إن موقــف المنظمــة اإلقليميــة الغامــض تجــاه األزمــة اإلثيوبيــة ال يرجــع فقــط إلــى الــدور الــذي
تلعبــه أديــس أبابــا تقليديًّ ــا ،ولكــن ً
أيضــا إلــى نفــوذ بكيــن علــى العديــد مــن األعضــاء المعتمديــن علــى المســاعدات
الماليــة الصينيــة .وأخيـ ًـرا ،فــإن دعــم الصيــن إلثيوبيــا لــه ً
أيضــا بُعْ ــد عســكري ،مــع زيــادة توريــد األســلحة بعــد فــرض
العقوبــات األمريكيــة.
تنافــس بيــن الواليــات المتحــدة
ُتظهــر المواقــف المتباينــة للقو َت ْيــن الرئيســتَ ْين كيــف أصبحــت إفريقيــا ســاحة
ٍ
والصيــن .وعلــى عكــس اإلدارة الســابقة ،يهــدف الرئيــس بايــدن إلــى تنشــيط السياســة األمريكيــة تجــاه إفريقيــا.18
كان بايــدن قــد وضــع جــدول أعمــال بعــد تولــي منصبــه للبحــث عــن مجــاالت التعــاون الممكنــة مــع بكيــن فــي
إفريقيــا .ومــع ذلــك ،فقــد سـ َّـلطت األزمــة اإلثيوبيــة الضــوء علــى أوجــه القصــور فــي هــذا النهــج ،ممــا أجبــر اإلدارة
ـة حازمـ ً
األمريكيــة علــى إجــراء إصــاح ســريع .فــي ذلــك الوقــت ،ا َّتبعــت بكيــن سياسـ ً
ـة لزيــادة مكاســبها االقتصاديــة
معارضــا للواليــات المتحــدة بغـ ِّ
ً
ـض النظــر عــن خطــر رفــع مســتوى المواجهة
نهجــا
والسياســية ،19حيــث تب َّنــت الصيــن ً
حــول األزمــات المحليــة .قــد يكــون لموقــف بكيــن مــن األزمــة اإلثيوبيــة تداعيـ ٌ
ـات تتجــاوز الحــدود اإلقليميــة ،ومــن
َ
الــدول األفريقيــة األخــرى بالحافــز للبحــث عــن
المرجــح أن يــزوِّ د الدعــم الصينــي غيــر المشــروط ألديــس أبابــا
َّ
حاليــا فــي إثيوبيــا ،فــإن
حلــول عســكرية للنزاعــات السياســية الداخليــة أو الخارجيــة بيــن الــدول .وكمــا هــو الحــال
ًّ
الدعــم الصينــي مــن شــأنه أن ِّ
يقلــل التكاليــف السياســية واالقتصاديــة ألعمــال تتعــارض مــع قواعــد القانــون الدولــي.
ُّ
التغلــب علــى صعوبــات العقوبــات التــي تفرضهــا الواليــات
بعبــارة أخــرى ،يمكــن للصيــن مســاعدة هــذه الــدول فــي
المتحــدة والمنظمــات الدوليــة .ولهــذا الســبب ،فــإن األزمــة اإلثيوبيــة -إلــى جانــب تهديــد االســتقرار اإلقليمــي فــي
القــرن األفريقــي -تخاطــر بإثــارة نــزاعٍ أوســع حــول الحكــم العالمــي فــي المســتقبل.
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