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 مقدمة

اإلثيوبية اهتماًما دوليًّا واسًعا يمكن تفسيره من خالل وضعها يف مجموعة من السياقات: يعكس األول نالت الحرب 
ما شهده العقد األخير من تحول القرن اإلفريقي وبيئة البحر األحمر إلى ساحة تنافس جيوستراتيجي ملجموعة من 

يوسياسي املهم إلثيوبيا كأهم دول القرن، أما الثالث الفاعلين الدوليين واإلقليميين، يف حين يرتبط الثاني بالوزن الج
 فمتعلق بكون أديس أبابا طرًفا يف مجموعة من التوافقات، والصراعات أيًضا، التي اتخذت طابًعا إقليميًّا ودوليًّا.

شراتها وبالنظر إلى مصالحة محتملة بين الحكومة الفيدرالية اإلثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير التيغراي ظهرت مؤ
يف الفترة املاضية، ستحاول الورقة توضيح أهم األطراف التي ستتأثر سلبيًّا أو إيجابيًّا بمجريات هذه املصالحة، سواء 

 ىلع مستوى الداخل اإلثيوبي أو ىلع الساحة اإلقليمية والدولية.

 مؤشرات نحو املصالحة -1

بمنزلة أحد أهم املؤشرات ىلع عملية  (1)املاضيكان إعالن الحكومة اإلثيوبية هدنة إنسانية يف مارس/آذار 
تصالحية تجري خلف األبواب املغلقة بين الحكومة اإلثيوبية والجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، حيث استجابت هذه 

صار عن إقليم الهدنة، رغم املالحظات ىلع إجراءاتها التنفيذية، ألحد مطالب الجبهة املتعلقة برفع سياسة الح
 تيغراي.

 لن يحمل فشل املصالحة اإلثيوبية أي تغييرات كبيرة يف مواقع األطراف الفاعلة يف املنطقة. )أي بي(.



سبق ذلك مؤشرات مختلفة حول مسار تصالحي صدرت من كال طريف الصراع يف البالد؛ حيث أكد رئيس الوزراء 
يناير/كانون الثاني املاضي،  5اإلثيوبي، آبي أحمد، يف رسالته إلى اإلثيوبيين بمناسبة عيد امليالد اإلثيوبي، يف 

ن "من املسلَّم به أن إثيوبيا ستستفيد من املصالحة"، مضيًفا أنها "ربما ال تتضمن حاجة بالده إلى املصالحة الوطنية أل
يف إشارة إلى الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش  (2)املنظمتين املصنَّفتين إرهابيتين من قبل الحكومة اإلثيوبية"

 تحرير أورومو.

ة إفراج عن مجموعة من القادة السياسيين املعتقلين يف إثيوبيا، ومنهم سبحت رافق هذه الصيغة املواربة يف الرسال
، األب الروحي للجبهة الشعبية لتحرير تيغراي، كما كان الفًتا أن قرار املحكمة العليا اإلثيوبية بإطالق سراحهم (3)نقا

 .(4)رصيون جبريميكيل، أيًضاتضمن إسقاًطا لبعض التهم عن زعيم الجبهة املذكورة، دب

، 2021ديسمبر/كانون األول  7سبق هذا رسالة من دبرصيون إلى أنطونيو غوتيريش، األمين العام لألمم املتحدة، يف 
تصريحه لـ"بي بي سي"،  ، كما تبع ذلك(5)تضمنت مجموعة من النقاط منها وقف إطالق النار والبدء بعملية تفاوضية

 يناير/كانون الثاني، بوجود "عالمات تحسن" بعد اتصاالت جرت بينهم وبين الحكومة الفيدرالية. 28يف 

ويف سياق أعمَّ تأتي هذه التطورات بعد إقرار البرملان اإلثيوبي تشكيل مفوضية الحوار الوطني أواخر يناير/كانون 
ية مشتركة بشأن القضايا الخالفية "تمهد الطريق لتوافق وطني وتحافظ ىلع ، والهادفة إلى إرساء أرض2021الثاني 

وحدة البالد"، وبينما أعلن املشرِّعون استبعاد كل من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وجيش تحرير أورومو من هذا 
بظالل كثيفة حول فعالية مؤتمر املصالحة يف  فقد اعتبر العديد من املراقبين أن هذا االستبعاد يلقي (6)الحوار

 .(7)إنجاز مراميه

 أطراف مستفيدة من املصالحة -2

 اإلمارات -أ

حيث كان  2018مثَّلت اإلمارات العربية املتحدة أحد الداعمين املهمين لحكومة الدكتور آبي أحمد منذ انتخابه يف 
استراتيجيتها لتوسيع نفوذها واستثماراتها السياسية واالقتصادية يف القرن انفتاحها ىلع إثيوبيا يف إطار 

 .(9)اإلريترية-، وهو ما يندرج ضمنه رعايتها لعملية السالم اإلثيوبية(8)اإلفريقي

ا رئيسيًّا ألبو ظبي يضمن لها تحقيق هدفين: بناء ىلع هذا، فقد كان التخلص من الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مطلًب
األول: تمهيد الطريق أمام أحمد لالستمرار يف السلطة بعد انتهاء الفترة االنتقالية حيث كانت الجبهة أهم منافسيه 

ي كانت السياسيين، والثاني: إزالة العائق األخير أمام إكمال عملية السالم اإلريترية اإلثيوبية، املتجسد يف الجبهة الت
 تمانع وتماطل يف إعادة األراضي التي تحتلها.

نوفمبر/تشرين الثاني  4عسكريًّا، تردد اسم اإلمارات طرًفا فاعاًل يف الحرب اإلثيوبية يف وقت مبكر بعد اندالعها يف 
ية قرب مدينة عصب اإلريترية، والتي ، من خالل مساهمتها بطائراتها املسيَّرة املنطلقة من قاعدتها العسكر(10)2022



، وبعد تغير ميزان القوى (11)كان لها الدور األساسي يف تحطيم العمود الفقري لقوات الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي
 .(12)يةمنتصف العام املاضي أكدت العديد من التقارير استمرار الدعم العسكري اإلماراتي للحكومة اإلثيوب

وبناء ىلع ما سبق، فإن أية مصالحة تتضمن مخرجاتها تحجيم الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي وتكفل لرئيس الوزراء 
اإلثيوبي البقاء يف السلطة ستضمن ألبو ظبي استدامة منظومة استثماراتها السياسية واالقتصادية التي كرستها 

والسيما بعد املوقف العدائي للتيغراي تجاهها نتيجة دعمها لرئيس الوزراء، آبي أحمد، قبل  خالل السنوات املاضية،
 الحرب وبعدها.

 تركيا -ب

كانت زيارة رئيس الوزراء اإلثيوبي إلى أنقرة، يف أغسطس/آب املاضي، انعطافة يف مسار العالقة التي شهدت حالة 
؛ حيث أجبر ضغط الواقع العسكري آبي أحمد (13)اإلثيوبية-إلماراتيةمن الفتور تزامنت مع التصاعد الالفت للعالقات ا

ىلع اللجوء إلى أنقرة للحصول ىلع الطائرات املسيرة التركية للتخلص من كابوس التيغراي وحلفائهم بعد أن كانوا 
 .(14)يهددون باقتحام العاصمة

نقطة تتقاطع فيها املصالح التركية ىلع أكثر من صعيد حيث تعتبر أنقرة ثاني أكبر مستثمر يف مثَّلت إثيوبيا 
، كما أن للتحالف مع أديس أبابا أهمية جيوستراتيجية متعلقة بتنافسها مع القاهرة ىلع الهيمنة يف (15)إثيوبيا

فة إلى الدور املحوري إلثيوبيا يف القوى العسكرية ملحاربة حركة الشباب املجاهدين املتطرفة ، باإلضا(16)حوض النيل
؛ حيث يعد األخير مركز الثقل للنفوذ الجيوستراتيجي التركي (17)التي أعلنت الحرب ىلع أنقرة لدعمها حكومة الصومال

 يف القرن اإلفريقي.

أنقرة أحد الرابحين من املصالحة اإلثيوبية التي تضمن بقاء آبي أحمد ىلع رأس السلطة؛  ضمن هذا املنظور، تعد
حيث اكتسب السالح التركي سمعة ممتازة يف السوق العسكرية األمنية اإلفريقية بعد أن أثبت نجاحه يف ساحة 

 إعادة تأهيل الجيش اإلثيوبي تسليًحا وتدريًبا بعد ، كما أنها ستمنح أنقرة فرصة املساهمة يف(18)حرب إفريقية
 الحرب؛ ما يعني نفوًذا أكبر ألنقرة مستقباًل، وشراكات أمنية يف مجاالت مختلفة.

باإلضافة إلى أن مساهمة الدعم التركي يف تحقيق انتصارات الحكومة اإلثيوبية ستفسح املجال لشركات اإلنشاء 
 ادة بناء وإعمار البنى التحتية واملناطق التي دمرتها املعارك.والبناء التركية للمساهمة يف إع

 روسيا والصين -ج

شهدت شهور الحرب اإلثيوبية تسارًعا متزايًدا يف مسار تطوير عالقات أديس أبابا بكل من موسكو وبكين، وهو ما 
ثيوبية، حيث تتهم حكومة أحمد يمكن عزوه إلى املقاربة التي اتبعتها إدارة الرئيس جو بايدن يف معالجة األزمة اإل

واشنطن باالنحياز إلى جانب التيغراي وباتباع نهج يقوم ىلع الضغوط املستمرة عليها لدفعها نحو طاولة التفاوض 
 مع الجبهة.



هذا التوتر بين أديس أبابا وواشنطن التقطته الصين لتعزيز نفوذها يف القرن اإلفريقي؛ حيث أعلن وزير خارجيتها، 
يف زيارة له إلى إثيوبيا، يف ديسمبر/كانون األول املاضي، ثقة ودعم بالده للحكومة اإلثيوبية برئاسة آبي وانغ يي، 

 .(19)أحمد، ورفضها "أية محاولة للتدخل يف الشؤون الداخلية إلثيوبيا"

إقامة آلية حماية ألمن املشروعات  ، تضمنت2021سبق ذلك توقيع أديس أبابا وبكين مذكرة تفاهم، يف مارس/آذار 
الرئيسية يف إطار مبادرة الحزام والطريق يف إثيوبيا، وهو ما يتجاوز البعد االقتصادي يف العالقات بين البلدين إلى 

 .(21)طقة"، وتال ذلك تعيين بكين مبعوثها للقرن اإلفريقي "للتغلب ىلع التحديات األمنية يف املن(20)األمني

يف سياق مواز، صرَّحت مارثا ليويج، وزيرة الدولة للشؤون املالية يف قوة الدفاع الوطني اإلثيوبية، بأن الحكومة 
الروسية قدمت دعًما إلثيوبيا خالل عملية تطبيق القانون يف والية تيغراي باعتبارها قضية شأن داخلي، كما أعلنت 

د إلثيوبيا يف مختلف القضايا والساحات الدولية ومن ضمنها االنتخابات العامة اإلثيوبية التي ُعقدت موقفها املؤي
 .(22)يف يونيو/حزيران املاضي

ويف يوليو/تموز، وقعت أديس أبابا وموسكو اتفاقية تعاون عسكري وصفتها الوزيرة لويج بأنها ستكون لها أهمية 
 .(23)تحويل العالقات طويلة األمد بين البلدين إلى مستوى أىلعقصوى يف 

 أطراف متضررة من املصالحة -3

 إريتريا -أ

تقف إريتريا يف مقدمة األطراف املتأثرة بأي تطور يف إثيوبيا، بسبب التحالف العميق بين الرئيس اإلريتري، آسياس 
ي، آبي أحمد، الذي تجاوز البلدين إلى محاولة صياغة سياسية جديدة للقرن اإلفريقي أفورقي، ورئيس الوزراء اإلثيوب

 من خالل التحالف الثالثي الذي ضمَّهما مع الصومال.

ولذا، فقد وجدت بوادر املصالحة القادمة من أديس أبابا صدى مباشًرا يف أسمرة؛ حيث أجرى أفورقي مقابلة مطولة 
يناير/كانون الثاني، تناول فيها بشكل مستفيض األوضاع اإلثيوبية، وكان من الالفت بث  8مع التليفزيون املحلي، يف 

 املقابلة بعد يومين فقط من دعوة رئيس الوزراء اإلثيوبي للمصالحة.

شدَّد أفورقي يف املقابلة ىلع أن "التباهي باملفاوضات كأجندة تكتيكية لن يخدم مصلحة السالم واالستقرار 
، متوسًعا يف شرح (24)وصف االنسحاب من تيغراي صيف العام املاضي باملغامرة التي يجب أال تتكرراإلقليميين"، و

 رؤيته لخطر الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي ىلع املنطقة عموًما.

-ر الحرب الحدودية اإلريتريةاملخاوف اإلريترية مرتبطة بالعداء العميق بين النظام اإلريتري والجبهة املذكورة، ىلع إث
( وروح االنتقام التي خلَّفتها لدى الطرفين؛ حيث كانت عاماًل يف تحالف أفورقي وأحمد 2000-1998اإلثيوبية الدامية )

الستهدف التيغراي حيث رجحت القوات اإلريترية كفة القوات الفيدرالية يف الجولة األولى من الحرب، كما أسهمت يف 



ي ىلع اإلقليم العفري ويف تأمين جبهة الحمرة االستراتيجية بما حال دون تقدم قوات التيغراي صد هجوم التيغرا
 نحوها.

جزء من القلق اإلريتري مرتبط أيًضا باالتهامات املتكررة للجيش اإلريتري بارتكاب انتهاكات مروعة يف حق املدنيين 
فإنها تتخوف من تحميلها القسط األكبر من جرائم الحرب ضمن  (26)االتهامات . ورغم رفض أسمرة لهذه(25)بتيغراي

أية مصالحة إثيوبية، وأن يكون تفكيك تحالفها االستراتيجي مع إثيوبيا ثمن املصالحة الذي تدفع قوى دولية نحوه، 
مخاوف والسيما واشنطن التي تدهورت عالقاتها مع أسمرة ىلع خلفية دورها يف الحرب اإلثيوبية، وهو ما يعمِّق 

، أو حتى محاولة تغيير 2018-2009التي عاشتها يف الفترة  (27)إريتريا من العودة إلى الحصار، وحالة "الدولة املنبوذة"
 .(28)النظام الحاكم

 مصر -ب

اسرين يف أية مصالحة إثيوبية، بسبب تتابع القاهرة بقلق تطورات األحداث يف إثيوبيا؛ حيث تعتبر من أكبر الخ
 صراعها املستمر مع أديس أبابا حول سد النهضة والهيمنة الجيوسياسية يف وادي النيل.

أمَّلت القاهرة أن يؤدي استمرار الحرب اإلثيوبية إلى التأثير سلًبا ىلع الخطط املتعلقة بإكمال بناء السد بما يؤخر 
ئي املصري، وإلى جانب الضغط الدولي فلربما كان من املأمول أن يجبر تطاول التداعيات املحتملة ىلع األمن املا

 .(29)الصراع الحكومة اإلثيوبية ىلع العودة إلى طاولة املفاوضات بموقف أقل تشدًدا

صالحة اإلثيوبية، والثاني األمل املصري يبدو أنه يتالشى بالنظر إلى ثالثة عوامل رئيسية: األول يتعلق باحتماالت امل
مرتبط بأداء رئيس الوزراء اإلثيوبي يف ملف السد قبل وأثناء هذه الحرب؛ حيث أعلنت أديس أبابا مؤخًرا عن بدء توليد 
الطاقة الكهربائية من السد، وعن االستعدادات للملء الثالث. يف حين يرتبط العامل الثالث بالعداء الذي تعمق بين 

 .(30)م املسؤولون اإلثيوبيون مصر بدعم زعزعة االستقرار يف البالدالطرفين، حيث يته

باإلضافة إلى ذلك، فإن املؤشرات ىلع انفتاح إثيوبي ىلع الخرطوم ال تحمل بشرى سارة للقاهرة التي تعتمد ىلع 
رت روابطها مع الخرطوم بالتوازي مع السودان يف تعزيز موقعها يف املفاوضات الثالثية حول سد النهضة؛ حيث تطو

 السودانية العام املاضي.-تدهور العالقات اإلثيوبية

اإلثيوبية، ستكون أنقرة أحد الفائزين من املصالحة اإلثيوبية -وىلع ضوء التطورات اإليجابية يف العالقات التركية
 إفريقيا.املحتملة، وهو ما سيؤدي إلى تكثف املنافسة بين أنقرة والقاهرة يف شرق 

 األمهرة -ج

بالنظر إلى خريطة الصراعات الداخلية اإلثيوبية يرجح أن يكون األمهرة أبرز الرافضين املحتملين ألية عملية تصالحية 
بين الحكومة والتيغراي؛ حيث أصدر حزب أمهرة القومي بياًنا رفض فيه إطالق سراح قادة التيغراي السابقين ووصف 



، يف حين طالب رئيس إقليم أمهرة، يلكأل كافالي، بأن ال يصرف إطالق سراح هؤالء (31)يرذلك بالخطأ التاريخي الكب
 .(32)القادة االنتباه عن حملة القضاء ىلع الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي

إثيوبيا تضمنت تجلًيا متجدًدا للصراع التاريخي  وُيعزى هذا املوقف إلى العديد من العوامل من أهمها أن الحرب يف
بين القوميتين ىلع قيادة الحبشة، وصراًعا ىلع الفلسفة األنسب إلدارة التنوع يف إثيوبيا حيث يتبنى التيغراي 
الفيدرالية العرقية يف حين ينادي األمهرة بالحكم املركزي، بجانب صراع بين الطرفين ىلع تبعية بعض املناطق، 

 ا ىلع الحدود بين إقليمي تيغراي وأمهرة.السيم

يضاف إلى هذا أن امليليشيات األمهرية كانت رأس الحربة يف الهجوم الذي قامت به القوات الحكومية ىلع معاقل 
التيغراي يف بداية هذه الحرب؛ حيث ُوجِّهت أصابع االتهام لهذه امليليشيات بارتكاب جرائم مروعة بحق املدنيين 

كررت املطالبات األميركية والدولية بانسحابها من األراضي التي سيطرت عليها بعد انطالق املعارك يف التيغراي، وت
 .(33)2020نوفمبر/تشرين الثاني 

ادرة من جهة أخرى، وبالنظر إلى أن األمهرة مثَّلوا أهم حلفاء رئيس الوزراء طوال الفترة املاضية، فيبدو أن املؤشرات الص
عن أحمد تصب يف االعتماد بشكل أكبر يف املرحلة القادمة ىلع قومية األورومو التي ينتمي إليها، وهو ما سيغيِّر 

 توازنات القوى داخل البالد، ويؤدي إلى تصدع محتمل لتحالف أحمد مع األمهرة، أو تهديدهم بذلك ىلع األقل.

ين ُأطلق سراحهم جوهر محمد وبيكلي جربا، وهما من زعماء يف هذا السياق، تضمنت قائمة القادة السياسيين الذ
يناير/كانون الثاني  11، ورغم املعارضة السياسية لهؤالء القادة ألحمد فقد صدر بيان عنهم يف (34)األورومو البارزين

 .(35)وتفاوضي للحروب الجارية"املاضي يدعم املصالحة ويتضمن "دعوة جميع األطراف إلى السعي لحل سلمي 

وبذلك يكون إطالق سراح هؤالء القادة قد حقق حزمة أهداف ألحمد؛ أواًل: استرضاء شرائح واسعة من األورومو الغاضبين 
مو، يف من اعتقالهم، وثانًيا: االستفادة من دعمهم للتوجه التصالحي الجديد من خالل تأثيرهم ىلع قواعد األورو

حين يرسخ أحمد دوره كالقائد األكثر مقبولية لقيادة املرحلة، ويمهد األرضية للحملة ىلع جبهة تحرير أورومو، وهي 
 تغيرات تعمق مخاوف األمهرة املتعلقة بمكانتهم مستقباًل ضمن ترتيبات البيت الداخلي اإلثيوبي.

 السودان والصومال: املنزلة بين املنزلتين -4

ات الخطوات اإلثيوبية ىلع كل من الخرطوم ومقديشو مربكة لهما؛ حيث يعيش البلدان أزمات سياسية تبدو انعكاس
داخلية عميقة نتيجة االنقالب العسكري وتبعاته يف السودان، وحالة االستقطاب الحاد وهشاشة العملية السياسية 

 يف الصومال.

ا يف الصومال؛ حيث شكَّلت القوات اإلثيوبية مكوًنا مهمًّا ضمن تعايف إثيوبيا من الحرب سيعيدها فاعاًل أمنيًّا أساسيًّ
. (36)التشكيالت العسكرية ملحاربة جماعة الشباب املجاهدين الصومالية سواء بشكل منفرد أو ضمن القوات اإلفريقية

اإلريترية نتيجة املصالحة إلى -اإلثيوبيةويف املقابل، يساور مقديشو القلق من أن يؤدي التدهور املحتمل للعالقات 
 .2018عودة الصومال ساحة لتصفيات الحسابات بين الطرفين كما كانت عليه الحال قبل عام 



يف حين يبدو موقف الخرطوم أكثر تعقيًدا؛ حيث إن تطورات املصالحة اإلثيوبية قد تعيد حليًفا قديًما كالجبهة 
ا نشًطا يف الحياة السياسية إلثيوبيا، كما أن من املرجح أن تحمل يف طياتها الشعبية لتحرير تيغراي فاعاًل سياسيًّ

تراجًعا لدور األمهرة يف مركز اتخاذ القرار يف أديس أبابا، وتناصب مجموعات قومية أمهرية السودان العداء ىلع 
 خلفية ادعاء تبعية منطقة الفشقة إلقليمهم.

قيام ميليشيات أمهرية بالضغط ىلع الحكومة الفيدرالية وخلط األوراق، غير أن الوجه اآلخر يتمثل يف احتماالت 
باالعتداء ىلع القوات السودانية يف الفشقة، وهو مأزق قد ال يستطيع السودان الغارق يف أزماته الحالية تحمل 

 تبعاته.

 خالصة

الكثير من املعوقات التي تتشابك رغم املؤشرات ىلع مصالحة يجري العمل ىلع استكمال بنودها فال يزال أمامها 
فيها العوامل الداخلية واإلقليمية؛ حيث يرى بعض املراقبين أن الضغوط االقتصادية ألجأت الحكومة اإلثيوبية إلى 

يرتبط  ، كما أن هذا قد(37)إعالن الخطوات التصالحية وهو ما بدأ يؤتي ثماره بحصولها ىلع منحة من البنك الدولي
 برغبة أحمد يف تهدئة جبهة التيغراي للتخلص من جيش تحرير أورومو املعارض.

يبرز يف هذا السياق املوقف اإلريتري؛ حيث تمتلك أسمرة أوراًقا مهمة للضغط ىلع أديس أبابا ترتبط بشكل رئيسي 
اإلثيوبية إليه يف ظل عملية  بحضورها العسكري واألمني املساند للجيش الفيدرالي اإلثيوبي، والذي تزداد الحاجة

 مصالحة يزيدها هشاشًة ضعف ثقة طريف الصراع الرئيسيين كل باآلخر.

كما أن ألسمرة روابط وثيقة بعدد من املجموعات واألحزاب اإلثيوبية التي احتضنتها إريتريا ماديًّا وعسكريًّا إبَّان 
عادت إلى البالد بعد اعتالء آبي أحمد سدة رئاسة  معارضتها لسيطرة التيغراي ىلع السلطة يف أديس أبابا، والتي

 الوزراء.

يف حين يبدو أن املبادرة اإلريترية لحل األزمة يف شرق السودان تندرج يف محاولة أسمرة إعادة التوازن لعالقاتها مع 
 االنفتاح اإلثيوبي السوداني مؤخًرا.وما رافقها من مؤشرات  (38)الخرطوم، تحسًبا ملجريات املصالحة اإلثيوبية

، ويبدو من املحتمل أن تسعى األطراف (39)إلى جانب هذا تزداد مؤشرات التقارب املستمر بين كل من إريتريا واألمهرة
إلى تسخين القومية املتطرفة من األمهرة إلى خلط األوراق، باتخاذ خطوات قد تتضمن سعي امليليشيات األمهرية 

 اإلثيوبية من خالل القيام بإجراءات عدائية تجاه القوات السودانية يف منطقة الفشقة.-جبهة الحدود السودانية

كما يبدو أن من املرجح يف حال تطور مجريات املصالحة أن يعود الدفء إلى عالقات القاهرة وأسمرة التي اعتراها 
 .2018اإلثيوبية، عام -يتريةبعض الفتور عقب توقيع اتفاقيات السالم اإلر

يف املقابل، من املرجح أن تنشط دبلوماسية الحلفاء املشتركين إلثيوبيا وإريتريا، كاإلمارات وروسيا والصين، الحتواء 
 أي تدهور محتمل يف عالقات البلدين.



بعد توقيع إريتريا  يبرز يف هذا السياق دور بكين؛ حيث تعد أسمرة وأديس أبابا من أبرز حلفائها يف شرق إفريقيا
، ومن املرجح أن يسعى مبعوث بكين إلى القرن اإلفريقي إلى صيغة (40)اتفاقية انضمامها إلى مبادرة الحزام والطريق

تحول دون انزالق إثيوبيا إلى أتون حرب مدمرة تهدد مصالح الصين التي تعد أكبر مستثمر أجنبي يف البالد من جهة، 
تضمن من جهة أخرى الحفاظ ىلع عالقات "طبيعية" بين إريتريا وإثيوبيا، وهي مهمة يف غاية الصعوبة بالنظر  كما

 إلى الحساسية اإلريترية الكبيرة تجاه املصالحة مع التيغراي.

توقع وبينما لن يحمل فشل املصالحة اإلثيوبية أي تغييرات كبيرة يف مواقع األطراف الفاعلة يف املنطقة، فمن امل
أن يكون لنجاحها انعكاسات سلبية ىلع القرن اإلفريقي قد تدخله يف حالة من عدم االستقرار مشابهة ملرحلة ما 

التي تميزت بحروب الوكالة بين كل من إثيوبيا وإريتريا ىلع ساحات عدة أهمها الصومال، وهو نمط كالسيكي  2018قبل 
 .نمعهود تاريخيًّا ملعالجة األزمات بين دول القر

 .صحفي وباحث إريتري مهتم بقضايا القرن اإلفريقي ،عبد القادر محمد علي *
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