
 
زمانــًا  خبــر،  أو  موضــوع  ســياق  يختبــر  موقــف  تقديــر 
ومكانًا، ويقرأ تداعياته السياسيـــة واالقتصاديــــة واألمنيــــة، 
مســتعرضًا مســارات مســتقبلية متوقعــة للحــدث وفــق 
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إثيوبيا ومقاتلو تيغراي نحو سالم 
محاصر بالتحديات

بـدأت “الجبهـة الشـعبية لتحريـر تيغـراي” -وهـي قـوات انفصالية تطالـب بالحكـم الذاتي إلقليم بـدأت “الجبهـة الشـعبية لتحريـر تيغـراي” -وهـي قـوات انفصالية تطالـب بالحكـم الذاتي إلقليم 
“تيغراي” )“تيغراي” )TegrayTegray( في شمال إثيوبيا- ( في شمال إثيوبيا- بتسليم األسلحة الثقيلةبتسليم األسلحة الثقيلة إلى الجيش اإلثيوبي في  إلى الجيش اإلثيوبي في 1111  
يناير/كانـون الثانـي الجـاري، وشـملت عمليـة التسـليم دبابـات ومدرعات ومدافع هـاون ثقيلة يناير/كانـون الثانـي الجـاري، وشـملت عمليـة التسـليم دبابـات ومدرعات ومدافع هـاون ثقيلة 
ومدافـع مضـادة للدبابـات وشـاحنات أورال وسـيارات محملـة بالصواريخ. وفي نفس السـياق، ومدافـع مضـادة للدبابـات وشـاحنات أورال وسـيارات محملـة بالصواريخ. وفي نفس السـياق، 
واصلـت قـوات إريتريـا االنسـحاب مـن إقليـم تيغـراي، حيـث غـادر عـدد كبيـر مـن القـوات بلدتـي واصلـت قـوات إريتريـا االنسـحاب مـن إقليـم تيغـراي، حيـث غـادر عـدد كبيـر مـن القـوات بلدتـي 
شـيري وعـدوة، يـوم السـبت شـيري وعـدوة، يـوم السـبت 2121 يناير/كانـون أول، كمـا أكـد سـكان محليـون مغادرتهم مدينة  يناير/كانـون أول، كمـا أكـد سـكان محليـون مغادرتهم مدينة 
أكسـوم المقدسـة، وهـي تطـورات أشـاد بهـا وزيـر الخارجيـة األمريكـي “أنتونـي بلينكـن” في أكسـوم المقدسـة، وهـي تطـورات أشـاد بهـا وزيـر الخارجيـة األمريكـي “أنتونـي بلينكـن” في 

اتصـال مـع رئيـس وزراء إثيوبيا “آبـي أحمر”.اتصـال مـع رئيـس وزراء إثيوبيا “آبـي أحمر”.
تأتـي الخطـوة بعـد أن توصـل الطرفـان إلـى اتفـاق سـام فـي تأتـي الخطـوة بعـد أن توصـل الطرفـان إلـى اتفـاق سـام فـي 22 نوفمبر/تشـرين الثانـي  نوفمبر/تشـرين الثانـي 20222022، ، 
فـي بريتوريـا عاصمـة جنـوب إفريقيـا برعايـة االتحـاد األفريقـي، يشـمل الوقـف الدائـم لألعمـال فـي بريتوريـا عاصمـة جنـوب إفريقيـا برعايـة االتحـاد األفريقـي، يشـمل الوقـف الدائـم لألعمـال 
العدائيـة، ونـزع سـاح الجبهـة الشـعبية لتحريـر تيغراي، مع تسـريح وإعادة دمـج لقوات الجبهة العدائيـة، ونـزع سـاح الجبهـة الشـعبية لتحريـر تيغراي، مع تسـريح وإعادة دمـج لقوات الجبهة 
فـي الجيـش اإلثيوبـي، وكذلك انسـحاب القـوات األجنبية، وحماية المدنيين وإيصال المسـاعدات فـي الجيـش اإلثيوبـي، وكذلك انسـحاب القـوات األجنبية، وحماية المدنيين وإيصال المسـاعدات 

اإلنسانية.اإلنسانية.

تعـود جـذور الصـراع فـي إقليـم تيغـراي إلـى فتـرة حكـم اإلمبراطـور اإلثيوبي “هيا سياسـي” تعـود جـذور الصـراع فـي إقليـم تيغـراي إلـى فتـرة حكـم اإلمبراطـور اإلثيوبي “هيا سياسـي” 
))1974-19741930-1930( حيـث حـاول األخيـر أن يضـع منطقـة التيغـراي -كانـت تتمتـع فـي ذلـك الوقـت ( حيـث حـاول األخيـر أن يضـع منطقـة التيغـراي -كانـت تتمتـع فـي ذلـك الوقـت 
بالحكـم الذاتـي إلـى حـد كبيـر- تحـت سـيطرة الحكومـة المركزيـة مـن خـال تقسـيم المنطقـة بالحكـم الذاتـي إلـى حـد كبيـر- تحـت سـيطرة الحكومـة المركزيـة مـن خـال تقسـيم المنطقـة 
الشـمالية إلى واليات صغيرة، مما أدى إلى اشـتعال حركات التمرد أكثر من مرة داخل اإلقليم، الشـمالية إلى واليات صغيرة، مما أدى إلى اشـتعال حركات التمرد أكثر من مرة داخل اإلقليم، 
بينمـا واصـل الحـكام اإلثيوبيـون المتعاقبون بعد اإلطاحة بـ”سياسـي” محـاوالت إخضاع إقليم بينمـا واصـل الحـكام اإلثيوبيـون المتعاقبون بعد اإلطاحة بـ”سياسـي” محـاوالت إخضاع إقليم 
تيغـراي للسـيطرة المركزيـة، األمـر الـذي أدى إلـى انخراط إقليم تيغراي فـي حرب أهلية طويلة تيغـراي للسـيطرة المركزيـة، األمـر الـذي أدى إلـى انخراط إقليم تيغراي فـي حرب أهلية طويلة 

األمـد فـي سـبعينيات وثمانينيـات القـرن المنصرم.األمـد فـي سـبعينيات وثمانينيـات القـرن المنصرم.

الحدث

التحليل
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https://www.reuters.com/world/africa/tigray-forces-begin-handing-over-heavy-weapons-ethiopian-army-2023-01-10/
https://www.asbab.com
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تحولـت سياسـة الحكومـة المركزيـة بعـد وصـول “ميليس زينـاوي” للحكم في عـام تحولـت سياسـة الحكومـة المركزيـة بعـد وصـول “ميليس زينـاوي” للحكم في عـام 19911991، وهو ، وهو 
أحـد القـادة المؤسسـين للجبهـة الشـعبية لتحريـر تيغـراي؛ حيـث وضـع نمـوذج حكـم فيدرالـي يرتكـز أحـد القـادة المؤسسـين للجبهـة الشـعبية لتحريـر تيغـراي؛ حيـث وضـع نمـوذج حكـم فيدرالـي يرتكـز 
علـى األسـاس العرقـي، ومنـح إقليـم تيغـراي مزيـدا مـن االسـتقالية ونفـوذا واسـعا فـي أجهـزة علـى األسـاس العرقـي، ومنـح إقليـم تيغـراي مزيـدا مـن االسـتقالية ونفـوذا واسـعا فـي أجهـزة 
الحكـم، ومـع ذلـك فاقمـت انتهـاكات الحكومـات المتواليـة والتمايـز العرقـي الذي مارسـته من حدة الحكـم، ومـع ذلـك فاقمـت انتهـاكات الحكومـات المتواليـة والتمايـز العرقـي الذي مارسـته من حدة 
العـداء بيـن األعـراق المتعـددة داخـل إثيوبيـا والـذي بلغـت ذروتـه مـع وصـول “أبـي أحمـد” )ينتمي العـداء بيـن األعـراق المتعـددة داخـل إثيوبيـا والـذي بلغـت ذروتـه مـع وصـول “أبـي أحمـد” )ينتمي 

إلـى عرقيـة األورومـو( إلـى رأس السـلطة فـي عـام إلـى عرقيـة األورومـو( إلـى رأس السـلطة فـي عـام 20182018..

جدول )جدول )11(: تباين إحصاءات التوزيع اإلثني والديني في إثيوبيا وفق المصادر األمريكية في ظل غياب إحصاء حكومي إثيوبي رسمي(: تباين إحصاءات التوزيع اإلثني والديني في إثيوبيا وفق المصادر األمريكية في ظل غياب إحصاء حكومي إثيوبي رسمي

اشـتعل القتـال مجـددًا بيـن الحكومـة المركزيـة وجبهة تحرير تيغراي في نوفمبر/تشـرين الثاني اشـتعل القتـال مجـددًا بيـن الحكومـة المركزيـة وجبهة تحرير تيغراي في نوفمبر/تشـرين الثاني 
20202020، عندمـا رفضـت األولـى االعتـراف بحكومـة محليـة منتخبـة حديثـًا فـي إقليـم تيغـراي، وبعـد ، عندمـا رفضـت األولـى االعتـراف بحكومـة محليـة منتخبـة حديثـًا فـي إقليـم تيغـراي، وبعـد 
نحـو نحـو 1818 شـهر مـن الحـرب أعلـن الطرفيـن عن هدنة إنسـانية في مارس/آذار  شـهر مـن الحـرب أعلـن الطرفيـن عن هدنة إنسـانية في مارس/آذار 20222022، والتي لم تسـتمر ، والتي لم تسـتمر 

سـوى عـدة أشـهر قبـل أن تتجـدد االشـتباكات مرة أخـرى في أواخر أغسـطس/آب سـوى عـدة أشـهر قبـل أن تتجـدد االشـتباكات مرة أخـرى في أواخر أغسـطس/آب 20222022..
منـح اتفـاق السـام “أبـي أحمـد” فرصـة لتعزيـز موقعـه بصـورة أعمـق بعـد مـا اعتبـر انتصـاره منـح اتفـاق السـام “أبـي أحمـد” فرصـة لتعزيـز موقعـه بصـورة أعمـق بعـد مـا اعتبـر انتصـاره 
العسـكري والدبلوماسـي، وسيسـاعد ذلـك علـى اسـتكمال أجنـدة اإلصاحـات السياسـية التـي بدأهـا العسـكري والدبلوماسـي، وسيسـاعد ذلـك علـى اسـتكمال أجنـدة اإلصاحـات السياسـية التـي بدأهـا 
فـي وقـت مبكـر مـن فتـرة واليتـه، والتـي كانـت تسـتهدف إنهـاء االنقسـامات السياسـية والعرقيـة فـي وقـت مبكـر مـن فتـرة واليتـه، والتـي كانـت تسـتهدف إنهـاء االنقسـامات السياسـية والعرقيـة 
ولكنها تعطلت بسـبب الحرب، بل إن الترحيب الدولي باتفاق السـام، الذي ترك أمورا عدة غامضة، ولكنها تعطلت بسـبب الحرب، بل إن الترحيب الدولي باتفاق السـام، الذي ترك أمورا عدة غامضة، 
يبـدو أنـه يسـتند باألسـاس إلـى الرهـان علـى أن “آبـي أحمـد” مـا زال مؤمنـا بتحقيـق السـام فـي يبـدو أنـه يسـتند باألسـاس إلـى الرهـان علـى أن “آبـي أحمـد” مـا زال مؤمنـا بتحقيـق السـام فـي 

باده.باده.
كذلـك، سيسـاهم اتفـاق السـام فـي تعزيـز الثقـة بيـن الجهـات المانحـة والشـركاء الغربييـن مـن كذلـك، سيسـاهم اتفـاق السـام فـي تعزيـز الثقـة بيـن الجهـات المانحـة والشـركاء الغربييـن مـن 
جهـة وبيـن الحكومـة اإلثيوبيـة مـن جهـة أخـرى، األمـر الـذي سـينعكس علـى زيـادة فـرص الدعـم جهـة وبيـن الحكومـة اإلثيوبيـة مـن جهـة أخـرى، األمـر الـذي سـينعكس علـى زيـادة فـرص الدعـم 
لاقتصـاد اإلثيوبـي. لاقتصـاد اإلثيوبـي. وسـيؤدي تقليـل المخاطـر األمنيـة الناتـج عـن اتفـاق السـام إلى جـذب المزيد وسـيؤدي تقليـل المخاطـر األمنيـة الناتـج عـن اتفـاق السـام إلى جـذب المزيد 
مـن االسـتثمار األجنبـي إلـى إثيوبيـا، التـي يعانـي اقتصادهـا الكلـي مـن مخاطـر التعـرض لانهيـار مـن االسـتثمار األجنبـي إلـى إثيوبيـا، التـي يعانـي اقتصادهـا الكلـي مـن مخاطـر التعـرض لانهيـار 
الوقـود  أسـعار  فـي  العالمـي  واالرتفـاع  الباهظـة  الحـرب  تكاليـف  بسـبب  القصيـر  المـدى  الوقـود علـى  أسـعار  فـي  العالمـي  واالرتفـاع  الباهظـة  الحـرب  تكاليـف  بسـبب  القصيـر  المـدى  علـى 

والغـذاء، وكذلـك عـبء الديـون المتزايـدة.والغـذاء، وكذلـك عـبء الديـون المتزايـدة.
ينظـر البعـض عـن حـق، إلـى اتفـاق السـام بيـن الطرفيـن علـى أنـه يعـد بمثابـة تنازل مـن جبهة ينظـر البعـض عـن حـق، إلـى اتفـاق السـام بيـن الطرفيـن علـى أنـه يعـد بمثابـة تنازل مـن جبهة 
نتيجـة  وهـي  لإلقليـم،  الذاتـي  بالحكـم  المتعلقـة  المطالـب  إلـى  يشـير  ال  نتيجـة حيـث  وهـي  لإلقليـم،  الذاتـي  بالحكـم  المتعلقـة  المطالـب  إلـى  يشـير  ال  حيـث  تيغـراي؛  تيغـراي؛ تحريـر  تحريـر 
متوقعـة فـي ظـل التفـوق العسـكري الـذي أظهرتـه قـوات الحكومـة الفيدراليـة في ظـل تلقيها متوقعـة فـي ظـل التفـوق العسـكري الـذي أظهرتـه قـوات الحكومـة الفيدراليـة في ظـل تلقيها 
دعمـا متنوعـا مـن عـدة أطـراف بينهـا تركيـا واإلمـارات، فضـا عـن تدخـل قـوات إريتريـا المباشـر. دعمـا متنوعـا مـن عـدة أطـراف بينهـا تركيـا واإلمـارات، فضـا عـن تدخـل قـوات إريتريـا المباشـر. 

التحليل
يتبع:
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األديان الرئيسية في إثيوبيا اإلثنيات الرئيسية في إثيوبيا
المصدر

بروتستانت مسلمون أرثوذوكس عفار وياليتا جوراجي سيداما تيغراي صومالي أمهرة أورومو

22.8٪ 31.8٪ 43.8٪ 2.2٪ 2.3٪ 2.6٪ 4.1٪ 5.7٪ 7.2٪ 24.1٪ 35.8٪  سي آي إيه
))تقديرات 2022

5٪ ٪45-50 40٪ 4٪ 4٪ 2٪ 9٪ 7٪ 6٪ 25٪ 40٪  وزارة الخارجية
)تقديرات 2008
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الخالصة

يعـد تسـليم الجبهـة الشـعبية لتحريـر تيغـراي جـزًء مـن أسـلحتها الثقيلـة خطـوة بـارزة فـي يعـد تسـليم الجبهـة الشـعبية لتحريـر تيغـراي جـزًء مـن أسـلحتها الثقيلـة خطـوة بـارزة فـي 
مسـار اسـتعادة السـام في إثيوبيا، ومن المرجح أن يرتبط التقدم في نزع سـاح الجبهة بوتيرة مسـار اسـتعادة السـام في إثيوبيا، ومن المرجح أن يرتبط التقدم في نزع سـاح الجبهة بوتيرة 
انسـحاب القـوات األجنبيـة مـن إقليـم تيغـراي، أي أن تباطـؤ القـوات اإلريتريـة وميليشـيا قبائـل انسـحاب القـوات األجنبيـة مـن إقليـم تيغـراي، أي أن تباطـؤ القـوات اإلريتريـة وميليشـيا قبائـل 
األمهـرة فـي االنسـحاب مـن تيغـراي يمكـن أن يتسـبب فـي اسـتئناف األعمـال العدائيـة وانهيـار األمهـرة فـي االنسـحاب مـن تيغـراي يمكـن أن يتسـبب فـي اسـتئناف األعمـال العدائيـة وانهيـار 
اتفـاق السـام، ويظـل الرهـان علـى مدى التزام “آبي أحمد” بمسـار تحقيق السـام عاما جوهريا اتفـاق السـام، ويظـل الرهـان علـى مدى التزام “آبي أحمد” بمسـار تحقيق السـام عاما جوهريا 

لضمـان تجـاوز العقبـات وتجنـب االحتـكام للقـوة العسـكرية الشـاملة.لضمـان تجـاوز العقبـات وتجنـب االحتـكام للقـوة العسـكرية الشـاملة.
بالرغـم مـن أن التدابيـر التـي تـم اتخاذهـا مـن القـوات اإلثيوبيـة ومقاتلي تيغراي منـذ توقيع بالرغـم مـن أن التدابيـر التـي تـم اتخاذهـا مـن القـوات اإلثيوبيـة ومقاتلي تيغراي منـذ توقيع 
اتفاق السـام تشـير إلى منحى إيجابي السـتمرار االتفاق على المدى القصير، إال أن انعدام الثقة اتفاق السـام تشـير إلى منحى إيجابي السـتمرار االتفاق على المدى القصير، إال أن انعدام الثقة 

التحليل: توترات صربيا وكوسوفو هل تضع أوروبا على أعتاب حرب جديدة؟
يتبع:

وفـي الوقـت عينـه يمنـح االتفـاق جبهـة تحريـر تيغـراي فرصـة الممارسـة السياسـية لتحقيـق ما وفـي الوقـت عينـه يمنـح االتفـاق جبهـة تحريـر تيغـراي فرصـة الممارسـة السياسـية لتحقيـق ما 
فشـلت في الوصول إليه عسـكريًا؛ إذ يسـمح الدسـتور الحالي للجبهة بممارسـة قدرا من االسـتقالية فشـلت في الوصول إليه عسـكريًا؛ إذ يسـمح الدسـتور الحالي للجبهة بممارسـة قدرا من االسـتقالية 
فـي إدارة إقليـم تيغـراي، ويبقـى الخطـر الرئيسـي الـذي يمكـن أن يواجـه الجبهـة مرتبطـا بانحسـار فـي إدارة إقليـم تيغـراي، ويبقـى الخطـر الرئيسـي الـذي يمكـن أن يواجـه الجبهـة مرتبطـا بانحسـار 
قاعدتهـا الشـعبية داخـل اإلقليـم الـذي يعانـي مـن أوضـاع معيشـية بالغـة السـوء، لذلـك؛ سـتحرص قاعدتهـا الشـعبية داخـل اإلقليـم الـذي يعانـي مـن أوضـاع معيشـية بالغـة السـوء، لذلـك؛ سـتحرص 
الجبهـة علـى االسـتفادة مـن اتفـاق السـام فـي عـودة الخدمـات الحيويـة مثـل الكهربـاء واالتصـاالت الجبهـة علـى االسـتفادة مـن اتفـاق السـام فـي عـودة الخدمـات الحيويـة مثـل الكهربـاء واالتصـاالت 
والخدمات المصرفية، واألهم من ذلك؛ البدء في مشـروعات إعادة اإلعمار، والتي تشـير التقديرات والخدمات المصرفية، واألهم من ذلك؛ البدء في مشـروعات إعادة اإلعمار، والتي تشـير التقديرات 

إلـى أن تكلفتهـا فـي أجـزاء كبيـرة مـن شـمال إثيوبيـا قـد تصـل إلى إلـى أن تكلفتهـا فـي أجـزاء كبيـرة مـن شـمال إثيوبيـا قـد تصـل إلى 2020 مليـار دوالر مليـار دوالر..
يشـكل تعـدد الجهـات الفاعلـة فـي إقليـم تيغـراي -سـواء المحليـة أو الخارجيـة- والتـي لديهـا يشـكل تعـدد الجهـات الفاعلـة فـي إقليـم تيغـراي -سـواء المحليـة أو الخارجيـة- والتـي لديهـا 

مصالـح متضاربـة تحديـا رئيسـيا أمـام تنفيـذ اتفـاق السـام واسـتمراريته:مصالـح متضاربـة تحديـا رئيسـيا أمـام تنفيـذ اتفـاق السـام واسـتمراريته:
تأتـي القـوات اإلريتريـة فـي مقدمـة أصحـاب المصالـح؛ حيـث كانـت شـريكة للقـوات اإلثيوبيـة تأتـي القـوات اإلريتريـة فـي مقدمـة أصحـاب المصالـح؛ حيـث كانـت شـريكة للقـوات اإلثيوبيـة 
فـي العمليـة العسـكرية ضـد مقاتلـي تيغـراي، ولكنهـا فـي الوقـت نفسـه ليسـت طرفـًا فـي فـي العمليـة العسـكرية ضـد مقاتلـي تيغـراي، ولكنهـا فـي الوقـت نفسـه ليسـت طرفـًا فـي 
اتفـاق السـام، وبالرغـم أن القـوات اإلريتريـة انسـحبت مـن بلـدات رئيسـية بعـد توقيـع اتفـاق اتفـاق السـام، وبالرغـم أن القـوات اإلريتريـة انسـحبت مـن بلـدات رئيسـية بعـد توقيـع اتفـاق 
السـام، لكنهـا ال تـزال تنخـرط بشـكل متقطـع فـي القتـال ضـد مقاتلـي تيغـراي فـي مناطـق السـام، لكنهـا ال تـزال تنخـرط بشـكل متقطـع فـي القتـال ضـد مقاتلـي تيغـراي فـي مناطـق 
أخـرى مـن اإلقليـم، ويعـزو ذلـك السـلوك إلـى التخوفـات اإلريتريـة التـي تـرى وجـود جبهـة تحرير أخـرى مـن اإلقليـم، ويعـزو ذلـك السـلوك إلـى التخوفـات اإلريتريـة التـي تـرى وجـود جبهـة تحرير 

تيغـراي علـى طـول الحـدود الجنوبيـة إلريتريـا يشـكل تهديـدًا وجوديـًا للبـاد.تيغـراي علـى طـول الحـدود الجنوبيـة إلريتريـا يشـكل تهديـدًا وجوديـًا للبـاد.
تتواجـد ميليشـيا قبائـل األمهـرة اإلثيوبيـة فـي منطقـة غـرب تيغـراي الغنيـة بالمحاصيـل تتواجـد ميليشـيا قبائـل األمهـرة اإلثيوبيـة فـي منطقـة غـرب تيغـراي الغنيـة بالمحاصيـل 
الزراعية، والتي استولت عليها منذ بداية النزاع بعد أن تحالفت مع القوات اإلثيوبية الفيدرالية، الزراعية، والتي استولت عليها منذ بداية النزاع بعد أن تحالفت مع القوات اإلثيوبية الفيدرالية، 
ويعـود النـزاع بيـن قبائـل التيغـراي واألمهـرة حـول منطقـة غـرب تيغـراي إلـى تسـعينيات القرن ويعـود النـزاع بيـن قبائـل التيغـراي واألمهـرة حـول منطقـة غـرب تيغـراي إلـى تسـعينيات القرن 
الماضـي، الماضـي، وتنظـر جبهـة تيغـراي إلـى ميليشـيا قبائـل األمهـرة علـى أنها قـوات أجنبيـة، وتصر وتنظـر جبهـة تيغـراي إلـى ميليشـيا قبائـل األمهـرة علـى أنها قـوات أجنبيـة، وتصر 

علـى أن انسـحابها يعـد أحـد المطالـب الحاسـمة للجبهـة مقابـل نزع كامل سـاحها. علـى أن انسـحابها يعـد أحـد المطالـب الحاسـمة للجبهـة مقابـل نزع كامل سـاحها. 
بصـورة غيـر مباشـرة ثمـة أطـراف خارجيـة مسـتفيدة مثـل تركيـا واإلمـارات اللتيـن دعمتـا بصـورة غيـر مباشـرة ثمـة أطـراف خارجيـة مسـتفيدة مثـل تركيـا واإلمـارات اللتيـن دعمتـا 
“آبـي أحمـد” بالسـاح، وجنـوب إفريقيـا التـي لعبـت دورا سياسـيا فـي اتفـاق السـام، بينمـا “آبـي أحمـد” بالسـاح، وجنـوب إفريقيـا التـي لعبـت دورا سياسـيا فـي اتفـاق السـام، بينمـا 
تواجـه مصـر المزيـد مـن تـآكل خياراتهـا فـي إثيوبيـا بعـد أن كشـفت تقاريـر عن دعمهـا لمقاتلي تواجـه مصـر المزيـد مـن تـآكل خياراتهـا فـي إثيوبيـا بعـد أن كشـفت تقاريـر عن دعمهـا لمقاتلي 
“تيغـراي” فـي أحـد مراحـل القتـال، كمـا أن السـودان سـيكون عليـه التبـرؤ مـن االتهامـات بدعـم “تيغـراي” فـي أحـد مراحـل القتـال، كمـا أن السـودان سـيكون عليـه التبـرؤ مـن االتهامـات بدعـم 
“تيغـراي” لضمـان تجنـب التوتـر الحـدودي “تيغـراي” لضمـان تجنـب التوتـر الحـدودي مـع “آبـي أحمـد” الـذي خـرج مـن المعركـة أكثـر قـوةمـع “آبـي أحمـد” الـذي خـرج مـن المعركـة أكثـر قـوة..
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ســـيـــاقـــات

الخالصة
يتبع:

الناتـج مـن التاريـخ الطويـل للنـزاع بيـن الجانبيـن، وتعـدد الجهـات الفاعلـة الداخليـة والخارجيـة فـي الناتـج مـن التاريـخ الطويـل للنـزاع بيـن الجانبيـن، وتعـدد الجهـات الفاعلـة الداخليـة والخارجيـة فـي 
إقليـم تيغـراي، يمكـن أن يـؤدي إلـى تجـدد الصـراع علـى المـدى الطويـل، خاصـة وأن التنـازالت إقليـم تيغـراي، يمكـن أن يـؤدي إلـى تجـدد الصـراع علـى المـدى الطويـل، خاصـة وأن التنـازالت 
التـي قبلـت بهـا جبهـة تحريـر تيغراي ال شـك أنها ليسـت محل إجمـاع داخل الجبهـة، وأن هناك من التـي قبلـت بهـا جبهـة تحريـر تيغراي ال شـك أنها ليسـت محل إجمـاع داخل الجبهـة، وأن هناك من 

قياداتهـا مـن يرغب فـي اسـتئناف القتال.قياداتهـا مـن يرغب فـي اسـتئناف القتال.
يظـل الوضـع االقتصـادي إلثيوبيـا نقطـة حاسـمة فيمـا يتعلـق بتعزيز عملية السـام في الباد، يظـل الوضـع االقتصـادي إلثيوبيـا نقطـة حاسـمة فيمـا يتعلـق بتعزيز عملية السـام في الباد، 
حيـث إن اسـتمرار تفاقـم أزمـة االقتصـاد الكلـي ال ينعكـس فقـط علـى عـدم االسـتقرار السياسـي حيـث إن اسـتمرار تفاقـم أزمـة االقتصـاد الكلـي ال ينعكـس فقـط علـى عـدم االسـتقرار السياسـي 
واالجتماعـي فـي إثيوبيـا؛ ولكنـه أيضـا يعـرض الخطـوات التـي تـم اتخاذهـا نحـو تعزيـز السـام إلـى واالجتماعـي فـي إثيوبيـا؛ ولكنـه أيضـا يعـرض الخطـوات التـي تـم اتخاذهـا نحـو تعزيـز السـام إلـى 
التحتيـة  والبنيـة  المتدهـورة  اإلنسـانية  األوضـاع  علـى  تنعكـس  أن  ُينتظـر  ألنهـا  االنتـكاس  التحتيـة مخاطـر  والبنيـة  المتدهـورة  اإلنسـانية  األوضـاع  علـى  تنعكـس  أن  ُينتظـر  ألنهـا  االنتـكاس  مخاطـر 
المدمـرة، ومـن ثـم فـإن تحـرر إثيوبيـا مـن القيـود التـي تحـد مـن ممارسـة دورهـا التقليـدي كقـوة المدمـرة، ومـن ثـم فـإن تحـرر إثيوبيـا مـن القيـود التـي تحـد مـن ممارسـة دورهـا التقليـدي كقـوة 

مهيمنـة فـي القـرن اإلفريقـي مـازال أمامـه الكثيـر مـن الوقـت والتحديـات.مهيمنـة فـي القـرن اإلفريقـي مـازال أمامـه الكثيـر مـن الوقـت والتحديـات.
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