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األعامل  لوقف  بريتوريا  اتفاق  من  كل  توقيع  جاء 
احلكومة  بني   )2022( اجلاري  نوفمرب   2 يف  العدائية 
الفيدرالية اإلثيوبية وجبهة حترير تيجراي، عقب إجراء 
بدولة  املايض  أكتوبر  انطلقت يف 25  مكثفة  مفاوضات 
جنوب أفريقيا، واتفاق نريويب الذي ُأبرم يف 12 نوفمرب 
بالعاصمة الكينية لتنفيذ بنود االتفاق األول؛ ليمثل نقطة 
حتول مهمة يف مسار احلرب اإلثيوبية املستمرة منذ نوفمرب 

2020، وتطوًرا الفًتا يف املشهد السيايس اإلثيويب. 

ومع اتساع دائرة التفاؤل التي صاحبت توقيع االتفاقني 
التفاق  التوصل  يف  أمًل  وخارجه؛  اإلثيويب  الداخل  يف 
اإلثيويب  الرصاع  ينهي  أن  شأنه  من  ودائم  شامل  سلم 
العديد  هناك  أن  إال  متتاليني،  لعامني  دام  الذي  املحتدم 
تنفيذ  أمام  عائًقا  تشكل  أن  يمكن  التي  التحديات  من 
اندالع الرصاع  االتفاق، وربام تؤدي إىل حتفيز مسببات 
جمدًدا يف شامل إثيوبيا، وما يرتبط به من تداعيات سلبية 

عىل مستقبل الدولة يف إثيوبيا. 

مالحظات مهمة حول اتفاقي بريتوريا ونيروبي

امللحظات حول االتفاقني  يمكن اإلشارة إىل عدد من 
العام، والتي يمكن أن تشكل  السياق اإلثيويب  يف ضوء 
يف  املربم  األسايس  االتفاق  استمرار  هتدد  مآخذ  بعضها 

بريتوريا، وذلك عىل النحو التايل: 

املحادثات  تتجاوز  مل  زمنًيا:  قصرية  مفاوضات   -1
أكتوبر   25 يف  انطلقها  منذ  أيام   10 الرصاع  طريف  بني 
2022، يف الوقت الذي تتعدد فيه امللفات اخللفية بني 
اجلانبني، وهو ما قد يشري إىل احتامل ممارسة بعض القوى 
واالحتاد  األمريكية  املتحدة  الواليات  سيام  ال  الفاعلة 
األفريقي املزيد من الضغوط عىل أطراف التفاوض من 
أجل رسعة التوصل التفاق وقف إطلق النار يف شامل 
مستقبلية  خلفات  عليه  يرتتب  قد  الذي  األمر  إثيوبيا، 

حول تفسري صياغة بعض بنود االتفاق.

االتفاق  ُأبرم  مبدئي:  اتفاق  هو  بريتوريا  اتفاق   -2
سلم  اتفاق  وليس  العدائية،  األعامل  لوقف  باألساس 

يمثل  فهو  اإلثيويب.  الداخل  يف  املتحاربني  بني  هنائًيا 
هبدف  حللول  للتوصل  عليها  البناء  جيب  أولية  خطوة 
بعد،  التنفيذ  أنه مل يدخل حيز  البلد. كام  أزمات  تسوية 
فل تزال املناقشات قائمة بني املوقعني عىل االتفاق حول 
تفاصيل وآليات تنفيذه. وال يمكن التعويل عليه يف حل 
املرحلة  هذه  يف  تيجراي  وإقليم  إثيوبيا  مشكلت  مجيع 

عىل األقل حلني تنفيذه. 

3- التوصل التفاق مكتوب: فهي املرة األوىل التي يصل 
يف  الرصاع  اندالع  منذ  مكتوب  اتفاق  إىل  الطرفان  فيها 
بريتوريا ونريويب- وذلك عىل  نوفمرب 2020 -كل من 
أغسطس  يف  اهنارت  التي   2022 مارس  هدنة  عكس 
إلزام  يف  الدويل  املجتمع  رغبة  يكشف  ما  وهو   ،2022
الطرفني ببنود االتفاق، خاصة يف ظل انعدام الثقة بينهام 
لتوقيع  الباب  يفتح  أنه  كام  السابقة.  السنوات  خلل 
هبذا  طرف  أي  التزام  عدم  حالة  يف  الصارمة  العقوبات 

االتفاق خلل الفرتة املقبلة. 

قدر  به  بريتوريا  اتفاق  يظل  نسبيًّا:  غامض  اتفاق   -4
يتم  مل  أنه  خاصة  الشمولية،  إىل  ويفتقد  الرسية،  من 
عرضه بشكل كامل. فقد اكتفى املشاركون بإصدار بيان 
مقتضب مكون من 12 بند عىل الرأي العام الدويل، وهو 
الرأي  من  كبري  قطاع  لدى  التخبط  من  حالة  شكل  ما 
خاصة  البيان  حول  واخلارج  الداخل  يف  اإلثيويب  العام 
أنه مل يعالج األسباب الرئيسية الندالع الرصاع اإلثيويب. 

كام أثار هذا االتفاق العديد من التساؤالت حول تفسري 
دفاع  قوات  »وجود  عىل  االتفاق  مثل  بنوده،  بعض 
وطني واحدة« يف إشارة إىل تفكيك قوات دفاع تيجراي 
وترسيح مقاتليها وإعادة دجمهم يف املجتمع. وما إذا كان 
القوات  تفكيك  يف  تتمثل  أخرى  خلطوة  مقدمة  ذلك 
اخلاصة لألقاليم اإلثيوبية، مما يدفع للتساؤل جمدًدا إذا ما 
كانت األقاليم اإلثيوبية بام فيها تيجراي ستوافق عىل هذا 

األمر أم ال. 

فيام عزز االتفاق بني طريف الرصاع عىل »استعادة السلطة 
احلكومة  موقف  حول  التساؤل  تيجراي«  يف  االحتادية 
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الفيدرالية من حكومة تيجراي خلل الفرتة املقبلة، وما 
كانت  وإن  ستستمر.  أم  السلطة  من  ستخرج  كانت  إذا 
اتفاق  توقيع  عقب  بياًنا  أصدرت  قد  تيجراي  حكومة 
بريتوريا تؤكد فيه أهنا باقية عىل رأس السلطة يف اإلقليم، 
التغيري  إجراء  به  املنوط  الوحيد  تيجراي هو  وأن شعب 
بني  حمتمًل  خلًفا  يمثل  قد  ما  وهو  االنتخابات،  عرب 

حكومة أديس أبابا واجلبهة خلل الفرتة املقبلة. 

مناطق  يف  اإلعامر  إعادة  مسألة  إىل  االتفاق  ُيِشْ  مل  كام 
املالية  وزير  أن  سيام  ال  احلرب،  وقف  بعد  الرصاع 
اإلثيوبية قد رصح بأن هناك حاجة إىل 20 مليار دوالر 
إلعادة بناء وإعامر املناطق املترضرة من احلرب اإلثيوبية 

يف تيجراي وعفر وأمهرة.

5- تغييب أطراف أصيلة يف الرصاع: شهدت املفاوضات 
األطراف  بعض  غياب  أفريقيا  جنوب  يف  جرت  التي 
الرئيسية يف احلرب اإلثيوبية ال سيام قومية أمهرة، والنظام 
اإلريرتي احلاكم، ومها حليفان رئيسيان للنظام اإلثيويب يف 
الرصاع. ومل ُيذكر اسم إريرتيا يف اتفاقي بريتوريا ونريويب، 
يتعلق  فيام  ا  ضمنيًّ إليها  أشار  قد  نريويب  اتفاق  كان  وإن 
برضورة خروج القوات األجنبية واملليشيات املحلية من 
شامل إثيوبيا، وهو ما يثري املخاوف من دور ختريبي حلليفي 
آيب أمحد ربام يؤدي إىل اهنيار االتفاق والتسبب يف اندالع 

الرصاع جمدًدا يف الشامل اإلثيويب مستقبًل. 

6- جتاوز مناقشة قضايا حمورية: يرى البعض أن االتفاق 
أحد  متثل  التي  الرئيسية  القضايا  من  عدًدا  يعالج  مل 
املساءلة  الراهن، وعىل رأسها  مسببات الرصاع اإلثيويب 
اإلثيوبية،  احلرب  يف  ارتكاهبا  تم  التي  اجلرائم  حول 
يتبادالن االهتامات لبعضهام البعض  خاصة أن الطرفني 
الثلث  املناطق  يف  حرب  جرائم  ارتكاب  يف  بالتورط 
مشاعر  تنامي  يعكس  ما  وعفر-  وأمهرة  -تيجراي 
املظلومية لدى طريف الرصاع اإلثيويب، والذي قد يسهم 

يف إشعال احلرب جمدًدا يف البلد. 

تيجراي  غرب  منطقة  عىل  السيادة  معضلة  متثل  كام 
أمام  ا  حتديًّ وأمهرة  تيجراي  إقليمي  بني  عليها  املتنازع 

عودة االستقرار يف الشامل اإلثيويب. وإن كانت احلكومة 
للنظام  وفًقا  ستتم  تسويتها  بأن  رصحت  قد  اإلثيوبية 
يف  متسبًبا  الطرفني  أحد  يرفضه  قد  ما  وهو  الدستوري، 

جتدد الرصاعات باملنطقة1.

وفًقا  الواضح  من  متباينة:  تنازالت  الطرفني  تقديم   -7
عسكرية  تنازالت  تيجراي  حترير  جبهة  تقديم  للتفاق 
تيجراي وترسيح  دفاع  قوات  بتفكيك  القبول  متثلت يف 
املجتمع اإلثيويب، إضافة إىل  مقاتليها، وإعادة دجمهم يف 
السامح للقوات اإلثيوبية الفيدرالية بالدخول إىل عاصمة 
تيجراي  إقليم  بني  احلدود  وتأمني  ميكييل،  اإلقليم 

وإريرتيا. 

سياسية  تنازالت  اإلثيوبية  احلكومة  قدمت  املقابل،  يف 
طاولة  عىل  تيجراي  حترير  جبهة  مع  اجللوس  يف  ممثلة 
مايو  يف  ا  إرهابيًّ تنظياًم  صنفتها  أهنا  برغم  املفاوضات 
تيجراي  حترير  جبهة  بقاء  عىل  وافقت  أهنا  كام   .2021
كتنظيم سيايس يف البلد، وهو ما يدحض اهلدف الرئييس 
ا  آليب أمحد وحلفائه من احلرب اإلثيوبية يف القضاء هنائيًّ

عىل اجلبهة من املشهد السيايس اإلثيويب.

8- الدور األمريكي البارز يف مفاوضات بريتوريا: أشار 
حترير  جبهة  أغرت  قد  صفقة  وجود  احتامل  إىل  البعض 
نزع  عىل  جيربها  الذي  بريتوريا  اتفاق  لتوقيع  تيجراي 
سلحها وتفكيكها. بينام هناك من يرى أن هناك حتواًل يف 
موقف اإلدارة األمريكية جتاه إثيوبيا. فقد لعبت واشنطن 
دوًرا مميًزا يف الضغط عىل اجلانبني من أجل الذهاب إىل 

بريتوريا يف ظل إخفاق اجلهود اإلقليمية2. 

األمريكي اخلاص  املبعوث  استمرار جهود  ويدلل عليه 
باإلضافة  إنجاحها.  هبدف  املحادثات  يف  هامر  مايك 
أديس  بني  االتفاق  توقيع  عقب  املكوكية  جوالته  إىل 
استمراًرا  ذلك  ويمثل  تيجراي.  عاصمة  وميكييل  أبابا 
الرصاع،  أطراف  بني  الوساطة  واشنطن  ملحاوالت 
إثيوبيا  خارج  رسية  اجتامعات  ثلثة  قادت  أهنا  خاصة 
أشهر  مخسة  ملدة   2022 مارس  هدنة  بدء  عن  أسفرت 

قبل اهنيارها3. 



4

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

هل يصمد اتفاق بريتوريا في إثيوبيا؟

ويظل دور واشنطن رضوريًّا خلل الفرتة املقبلة ال سيام 
بتنفيذ  اإلثيويب  الرصاع  طريف  التزام  برعايتها  يتعلق  فيام 
بنود االتفاقني خاصة عملية نزع السلح وإعادة إدماج 
مقاتيل تيجراي التي ينسقها االحتاد األفريقي، وهو ما قد 
يفتح آفاًقا جديدة بالنسبة للعلقات األمريكية-اإلثيوبية 
احلكومة  ترحيب  ضوء  يف  القادمة،  املرحلة  خلل 
اإلثيوبية باجلهود األمريكية يف الضغط عىل تيجراي، بعد 

فرتة من التوتر دامت لعامني متتاليني.

حسابات األطراف الفاعلة في ضوء توقيع اتفاق بريتوريا 

تأثرًيا واضًحا عىل األطراف  بريتوريا  اتفاق  لتوقيع  كان 
تشكيل  يعيد  قد  أنه  خاصة  اإلثيويب،  بالرصاع  املعنية 
التي  االسرتاتيجية  املكاسب  حلجم  وفًقا  حساباهتا 

سيمنحها االتفاق األخري هلا حال تنفيذه. 
1- النظام احلاكم يف إثيوبيا: يرى نظام آيب أمحد يف توقيع 
الدائرة  احلرب  وقف  يف  يسهم  قد  منقًذا  بريتوريا  اتفاق 
اخلسائر  نزيف  ناحية سيوقف  من  فهو  إثيوبيا.  يف شامل 
االقتصادية املرتتبة عىل استمرار احلرب، والتي أسهمت 
فقد   .2020 نوفمرب  منذ  اإلثيويب  االقتصاد  تدهور  يف 
املركزي  البنك  يف  الصعبة  العملة  احتياطي  تضاءل 
دفع  ما  دوالر،  مليون  وستامئة  مليار  إىل  ليصل  اإلثيويب 
خلل  صعبة  اقتصادية  إجراءات  اختاذ  إىل  أبابا  أديس 
الفرتة األخرية لتحجيم اآلثار االقتصادية السلبية النامجة 
ضوء  يف  سيام  ال  البلد،  شامل  يف  اجلاري  الرصاع  عن 
تراجع االستثامرات األجنبية بسبب اضطرابات الوضع 

السيايس واألمني اإلثيويب. 
ومن ناحية أخرى، ال يرغب آيب أمحد يف استمرار احلرب 
باندالع  املرتبط  األسوأ  السيناريو  إثيوبيا  جتنيب  هبدف 
استنزاف  تفاقم  خيشى  أنه  كام  البلد.  يف  أهلية  حرب 
أكثر  يف  تقاتل  أهنا  سيام  ال  العسكرية،  قواته  قدرات 
للحرب  الباهظة  التكلفة  عن  فضًل  للقتال.  جبهة  من 
عن  اإلثيوبية  الدولة  ميزانية  تعجز  قد  التي  اإلثيوبية 
الوفاء بالتزاماهتا جتاهها حال استمرار احلرب. إىل جانب 
اإلثيوبية  األقاليم  بعض  يف  األمنية  التوترات  تصاعد 

األخرى مثل أوروميا.  

من  مجلة  ذاته  حد  يف  بريتوريا  اتفاق  توقيع  وحيمل 
احلصول  كان  وإن  احلاكم،  اإلثيويب  للنظام  املكاسب 
أبرز  وتتمثل  األخري.  االتفاق  تنفيذ  عىل  يتوقف  عليها 

تلك املكاسب يف: 

أ- اسرتداد جزء من شعبية آيب أمحد املرتاجعة يف الداخل 
يف  أمًل  الدويل  الصعيد  عىل  صورته  وحتسني  اإلثيويب، 
مثل  الفاعلة  الدولية  القوى  بعض  مع  التوترات  إزالة 

الواليات املتحدة األمريكية واالحتاد األورويب. 

ب- احتواء جبهة حترير تيجراي والقضاء عىل طموحاهتا 
السياسية يف احلكم مرة أخرى، باإلضافة إىل جتريدها من 
نفوذها العسكري يف الداخل اإلثيويب، من خلل تفكيك 
القوات  ودخول  مقاتليها،  وترسيح  التسليحية  قدراهتا 
الفيدرالية إىل اإلقليم الذي عىص عليه عىل مدار العامني 
املاضيني، والسيطرة عىل بعض املرفق االسرتاتيجية مثل 

املطارات. 

أمحد  آيب  ملساعي  مهمة  خطوة  االتفاق  يمثل  قد  ج- 
لتحويل النظام السيايس إىل املركزي بداًل من الفيدرالية 
الواليات من قواهتا  ما نجح يف جتريد كافة  إذا  العرقية، 

العسكرية وأسلحتها. 

جيبويت  وميناء  أبابا  أديس  بني  التجارة  طريق  تأمني  د- 
من   %95 من  أكثر  عبور  يف  إثيوبيا  عليه  تعتمد  الذي 

جتارهتا مع العامل اخلارجي من خلله. 

2- جبهة حترير تيجراي: برغم ترحيب معسكر آيب أمحد 
يف الداخل بتوقيع االتفاق، خاصة أن آيب أمحد قد أكد أن 
حكومته قد حققت كل ما تريده من هذا االتفاق. إال أن 
املوقف جاء مغايًرا يف إقليم تيجراي. فقد انقسم املوقف 
جلبهة  املركزية  اللجنة  رحبت  إذ  االتفاق.  جتاه  الداخيل 
السلم  إياه سوف حيقق  معتربة  باالتفاق  تيجراي  حترير 
ويضمن العدالة واملساءلة، وأنه هيدف إىل دعم الدستور 
الفيدرايل ووقف حرب اإلبادة اجلامعية املستمرة ووقف 

النزوح الداخيل لشعب تيجراي4. 
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يف املقابل، برز تيار معارض التفاق بريتوريا، حيث قال 
حزب سيليس وياين تيجراي املعارض أن االتفاق غري 
يتناول  ال  وأنه  تيجراي،  شعب  مصالح  لتمثيل  مشوع 
كل  جانب  إىل  عليه  املوقعة  األطراف  مصالح  سوى 
املطالب  االتفاق  يتجاهل  حني  يف  وأمهرة،  إريرتيا  من 
السيايس لتيجراي وال يعالج األسباب اجلذرية للرصاع. 
االستقلل  لتحقيق  الكفاح  مواصلة  احلزب  أكد  كام 
أرايض  للامدة )39( وسلمة  وفًقا  االستفتاء  القائم عىل 

تيجراي، فضًل عن حماسبة مرتكبي اجلرائم5. 

أوروبا  يف  بالشتات  تيجراي  جبهة  مؤيدو  ورفض 
وأمريكا الشاملية االتفاق الذي جاء بمثابة الصدمة هلم. 
ووجهوا اهتاًما باخليانة جلبهة حترير تيجراي. كام تعالت 
فقط  واحًدا  طرًفا  متثل  اجلبهة  اعتبار  إىل  متيل  أصوات 
ضمن أطراف أخرى يف تيجراي وأهنا ال متتلك تفويًضا 
األمر  تيجراي6،  دفاع  قوات  من  السلح  نزع  لتوقيع 
الذي دفع اللجنة املركزية جلبهة حترير تيجراي لإلعلن 
ال  وأنه  بريتوريا،  إىل  للتفاوض  فريًقا  ترسل  مل  أهنا  عن 
يوجد شخص يمثل اجلبهة يف املحادثات هناك، وأنه ال 

يوجد جيش للجبهة لكي يتم نزع سلحه7.

التي  االسرتاتيجية  املكاسب  من  عدد  هناك  ذلك،  ومع 
قد حتصل عليها جبهة حترير تيجراي حال تنفيذ االتفاق 

املربم مؤخًرا، يتمثل أبرزها يف: 

أ- احلصول عىل اعرتاف النظام احلاكم بحكومة تيجراي 
يف  إقليمية  انتخابات  إجراء  عقب  جاءت  التي  احلالية 
الفيدرالية،  سبتمرب 2020 وكانت قد رفضتها احلكومة 
اإلثيوبية  احلرب  اندالع  مسببات  أحد  مّثل  نحو  عىل 

الراهنة. 

ب- التخلص من وصف »تنظيم إرهايب« الذي اعتمدته 
قادة  أسامء  ورفع   ،2021 مايو  يف  اإلثيوبية  احلكومة 
اجلبهة من قائمة اإلرهاب، وهو ما يعني البقاء عىل قيد 
له  وحيق  سياسية  مشوعية  لديه  سيايس  كتنظيم  احلياة 
املشاركة يف املؤسسات احلكومية االحتادية والتقرب من 

دائرة السلطة واحلكم يف إثيوبيا. 

ج- الفصل يف مصري منطقة غرب تيجراي املتنازع عليها 
مع قومية أمهرة، يف ضوء تأكيد احلكومة الفيدرالية عىل 
من  ألي  االنضامم  عىل  باملنطقة  شعبي  استفتاء  إجراء 

اإلقليمني. 

الفيدرالية  عىل  القائم  السيايس  النظام  عىل  احلفاظ  د- 
الفيدرايل دون  الدستور  يعنيه من استمرار  العرقية، وما 
احلاكم.  النظام  قبل  من  عليه  تعديلت  إلجراء  تدخل 

وإن كان ذلك مرشًحا للتغيري مستقبًل.  

هـ- فك احلصار املفروض عىل اإلقليم، وما قد يرتتب 
لإلقليم  األساسية  اخلدمات  تيجراي  استعادة  من  عليه 
اهلياكل  بناء  وإعادة  واإلنرتنت  االتصاالت  مثل 
اإلنسانية  املساعدات  وصول  واستئناف  األساسية، 

والطبية إىل تيجراي. 

عن  أمهرة  إقليم  حكومة  غياب  رغم  أمهرة:  قومية   -3
رئيسًيا  باعتبارها حليًفا  بريتوريا  املشاركة يف مفاوضات 
آليب أمحد يف احلرب اإلثيوبية، إال أن موقفها من االتفاق 
بعض  وعربت  باالتفاق،  رحبت  فقد  ا.  إجيابيًّ جاء 
حتالف  مثل  باالتفاق،  ترحيبها  عن  هلا  التابعة  األطراف 
بشكل  العدائية  األعامل  وقف  أيد  الذي  العاملي  أمهرة 
وترسيح  تيجراي  دفاع  قوات  من  السلح  ونزع  دائم، 

عنارصها8. 

فيام اعتربت ميلشيا فانو األمهرية أن االتفاق هو خطوة 
إجيابية، لكنها أبدت سخطها ألن االتفاق قد أيد الدستور 

الفيدرايل احلايل، والذي تعتربه ضد مصالح أمهرة. 

وإن كانت حكومة أمهرة قد أكدت أيًضا يف بيان هلا عىل 
رضورة حل النزاع يف منطقة غرب تيجراي. كام تساءلت 
عفر.  إقليم  جانب  إىل  املفاوضات  يف  متثيلها  عدم  حول 
فضًل عن غياب حماسبة جبهة تيجراي عىل جرائمها يف 
كل من أمهرة وعفر. فيام شكك بيان أمهرة يف نوايا قادة 
تيجراي بأهنم لن يتخلوا عن حلم دولة تيجراي الكربى، 
املستمر  احللم  لتحقيق هذا  يتطلبه من غزو جلرياهنا  وما 

منذ عام 1975. 
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هل يصمد اتفاق بريتوريا في إثيوبيا؟

ورغم ذلك، تتمثل أبرز مكاسب قومية أمهرة من اتفاق 
بريتوريا يف: 

أ- وقف احلرب الدائرة يف شامل البلد، وبالتايل إيقاف 
املدن  بعض  عىل  وسيطرهتا  تيجراي  دفاع  قوات  تغلغل 
متويل  عن  البحث  يف  والبدء  أمهرة.  إقليم  يف  والبلدات 

إلعادة اإلعامر باملناطق املترضرة يف اإلقليم. 

ب- احتامل استمرار السيطرة عىل منطقة غرب تيجراي 
نوفمرب  يف  احلرب  اندالع  عقب  عليها  استحوذت  التي 
االستفتاء  عرب  سيادهتا  أمر  يف  الفصل  حلني   2020

الشعبي وفًقا ملا رصحت به احلكومة الفيدرالية مؤخًرا. 

ج- التفوق العسكري النوعي عىل جبهة حترير تيجراي 
دفاع  قوات  بتفكيك  بريتوريا  اتفاق  بنود  تنفيذ  حالة  يف 
تيجراي  تشكل  ال  بحيث  مقاتليها،  وترسيح  تيجراي، 

هتديًدا ألمهرة يف املستقبل. 

4- إريرتيا: يدرك الرئيس اإلريرتي أسياس أفورقي أنه 
خلل  الرصاعي  اإلثيويب  املشهد  يف  صعًبا  رقاًم  أضحى 
حربه  يف  أمحد  آليب  رئيسيًّا  حليًفا  كونه  األخرية،  الفرتة 
األخرية عىل إقليم تيجراي، التي مل يكن بمقدور اجليش 
اإلثيويب الصمود أمام مقاتيل تيجراي لوال تورط أسمرة 
إقليم أمهرة بام يف  يف هذا الرصاع. إىل جانب حتالفه مع 

ذلك ميلشيا فانو األمهرية. 

ملجموعة  اإلريرتي  الداخل  يف  احتضانه  إىل  باإلضافة 
باسم  واملعروفة  تيجراي  حترير  جلبهة  معارضة  مسلحة 
يف  مستقبًل  توظيفها  يمكنه  والتي   ،Demhit »دمهيت« 
هتديد سلطة قادة اجلبهة يف اإلقليم9، وهو ما يعني امتلكه 
ألوراق ضغط قوية جتاه مجيع األطراف اإلثيوبية بام فيها 
آيب أمحد نفسه، ال سيام أن أسمرة حتتضن بعض القوات 
قبل  اإلريرتي  للداخل  انتقلت  التي  احلكومية  اإلثيوبية 
 .10  2022 أغسطس   24 يف  للحرب  الثالثة  اجلولة  بدء 
إىل  اللوجستي  الدعم  أفورقي  تقديم  إمكانية  جانب  إىل 
بعض احلركات املسلحة يف الداخل اإلثيويب مثل جيش 
حترير أورومو وبعض امليلشيات يف بني شنقول-جوموز. 

ا عن موقفه من  ومع أن اجلانب اإلريرتي مل يعلن رسميًّ
التي  اآلراء  بعض  هناك  أن  إال  األخري،  بريتوريا  اتفاق 
تشري إىل عدم معارضة أسمرة للتفاق، مربرة ذلك بأن 
موافقة  بدون  تيجراي  مع  اتفاًقا  ليربم  يكن  مل  أمحد  آيب 
اجلبهة  أن  من  التأكد  إريرتيا  مصلحة  فمن  أفورقي. 
وسلمتها  احلاكم  لنظامها  ا  وجوديًّ هتديًدا  تشكل  ال 
اإلقليمية. وربام يقلل حدة القلق اإلريرتي نجاح أديس 
التزام  حال  العسكرية  تيجراي  قدرات  تفكيك  يف  أبابا 

قادة تيجراي بتنفيذ بنود اتفاق بريتوريا. 
ويمكن اإلشارة إىل أبرز مكاسب اجلانب اإلريرتي من 

اتفاق بريتوريا عىل النحو التايل: 
إقليم  كامل  عىل  أمحد  آيب  الرئييس  احلليف  سيطرة  أ- 
ا، وما قد يعنيه ذلك من ضامن  ا وعسكريًّ تيجراي سياسيًّ
عدم هتديد جبهة حترير تيجراي للنظام اإلريرتي احلاكم، 
عىل  الكربى  تيجراي  دولة  إقامة  يف  أحلمها  وتبديد 

األقل يف املدى املنظور. 
بشأن  املحاسبة  من  اإلريرتي  النظام  إفلت  ب- 
االنتهاكات التي زعمت تقارير دولية بارتكاب القوات 

اإلريرتية هلا يف إقليم تيجراي خلل الفرتة املاضية. 
اإلريرتي  للنظام  الدولية  االنتقادات  حدة  ج-ختفيف 
بسبب تورطه يف احلرب اإلثيوبية بشامل إثيوبيا، وإمكانية 
تقريب وجهات النظر مع بعض القوى الدولية يف ضوء 

التحوالت االسرتاتيجية التي تشهدها املنطقة.

عقبات تنفيذ اتفاق بريتوريا

اتفاقي  بتوقيع  اإلثيويب  الرصاع  طريف  التزام  برغم 
بريتوريا ونريويب وهو خطوة مهمة، إال أن هناك مجلة من 
التحديات التي قد تعيق تنفيذ هذا االتفاق خلل الفرتة 

املقبلة. والتي يتمثل أبرزها يف: 
النظام  يزال  فل  االتفاق:  طريف  بني  الثقة  ضعف   -1
ينظر إىل جبهة تيجراي عىل أهنا منظمة إرهابية  اإلثيويب 
حكومته  معارضة  بعدم  أمحد  آيب  ذلك  عن  عرب  كام 
إرهابية.  منظمة  مع  املفاوضات  طاولة  عىل  اجللوس 
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وإن كان اإلعلم اإلثيويب قد توقف عن وصف اجلبهة 
عن  فضًل  االتفاق.  لتوقيع  التايل  اليوم  يف  باإلرهابية 
بالقضاء عىل  اإلثيوبية  النخبة  استمرار مطالبة قطاع من 
جبهة حترير تيجراي برغم توقيع االتفاق باعتبارها مهدًدا 
رئيسًيا للدولة اإلثيوبية وأهنا ستظل شوكة يف طريق تقدم 
إثيوبيا واستقرارها. كام تتزايد الشكوك حول التزام جبهة 
حترير تيجراي بتنفيذ االتفاق األخري، ويراها البعض غري 

جديرة بالثقة يف تطبيقه.
املقابل، يدرك قادة تيجراي حرص معسكر آيب أمحد  يف 
عىل التخلص منها بشكل هنائي، وهو ما قد يعرقل تنفيذ 
االتفاق املربم مؤخًرا ال سيام فيام يتعلق بنزع سلح اجلبهة 

بشكل هنائي.
افتقر االتفاق ألي  للتنفيذ:  آليات  افتقار االتفاق إىل   -2
آلية لتنفيذه باستثناء بعض احلوافز للطرفني إلهناء احلرب، 
حتى أن االحتاد األفريقي قد عني جلنة مكونة من 10 خرباء 
أفارقة إلنشاء آلية مشرتكة هبدف متابعة تنفيذ االتفاق وهو 
عدد صغري مقارنة باتساع النطاق اجلغرايف منطقة تيجراي. 
يف  شاركت  التي  الفاعلة  الدولية  اجلهات  نفوذ  أن  كام 
عىل  وضغوطها  نفوذها  يتقلص  ربام  بريتوريا  حمادثات 
طريف الرصاع اإلثيويب. وجتدر اإلشارة إىل أن هناك بعض 
يستغرق  ربام  أو  تنفيذها  الصعب  من  يكون  ربام  املواد 

تنفيذها عدة شهور أو سنوات.
جانب  من  وذلك  املجتمعية:  املظامل  جتاوز  صعوبة   -3
مجيع األطراف يف ضوء االهتامات املتبادلة بني األطراف 
حرب،  جرائم  بارتكاب  اإلثيويب  الرصاع  يف  الفاعلني 
ومطالبة البعض يف املعسكرين بمساءلة مرتكبي اجلرائم، 
وهو ما يمثل وقوًدا هيدد باشتعال احلرب جمدًدا يف البلد، 

ويقف عائًقا أمام إحلل السلم يف إثيوبيا. 
إىل  تقارير  أشارت  لالتفاق:  العسكري  اخلرق   -4
القوات  جانب  من  العسكرية  العمليات  استمرار 
تورطت  فقد  تيجراي.  إقليم  يف  واإلريرتية  اإلثيوبية 
بعض  استهداف  يف  طيار  بدون  اإلثيوبية  الطائرات 
املواقع باإلقليم عقب توقيع اتفاق بريتوريا. كام تورطت 
إقليم  داخل  يف  هجامت  شن  يف  أيًضا  اإلريرتية  القوات 
والقتل  والنهب  التدمري  عمليات  عن  فضًل  تيجراي. 

باالتفاق  يعصف  قد  ما  وهو  هناك11،  املناطق  بعض  يف 
لتندلع احلرب جمدًدا. 

5- حتول موقف أمهرة جتاه االتفاق: تشرتط قومية أمهرة 
أن أي ترتيب مستقبيل يف املنطقة ال يعرتف بملكية أمهرة 
املتنازع عليها مع تيجراي يعني  ألرايض غرب تيجراي 
الذي  األمر  املنطقة،  يف  دائم  سلم  هناك  يكون  لن  أنه 

يعزز املخاوف من جتدد الرصاع يف الشامل اإلثيويب. 
6- احلضور اإلريرتي يف املشهد العمليايت: ينظر البعض 
إىل أسمرة كأحد أبرز التحديات لتحقيق السلم يف شامل 
يلتزم  ال  ربام  باخلطر،  أفورقي  شعور  حالة  ففي  إثيوبيا. 
العسكرية  قواته  سحب  بشأن  نريويب  اتفاق  بمخرجات 
تصعيد  يف  وكلءه  يوظف  وقد  اإلثيويب.  الشامل  من 
املشهد العمليايت جمدًدا يف شامل إثيوبيا لزعزعة استقراره 

وإفشال االتفاق.
وإمجااًل، يف ضوء ما يواجهه اتفاق بريتوريا من انتقادات 
تتعلق بعدم معاجلته لألسباب الرئيسية للرصاع اإلثيويب، 
وصعوبة تنفيذ بعض بنوده األخرى، والتي ربام تعكس 
هبدف  االتفاق  عىل  بالتوقيع  املعنية  األطراف  مسارعة 
ترسيع وقف إطلق النار بسبب تفاقم األوضاع يف شامل 
االتفاق،  هذا  مستقبل  بشأن  التكهنات  تتزايد  إثيوبيا، 
ُمثَقل  معقد  طويل  مسار  يف  أولية  خطوة  لكونه  نظًرا 
التوصل  التحديات واملعوقات حتى يمكن  بالعديد من 
اآلثار  من  املزيد  إثيوبيا جينبها  اتفاق سلم شامل يف  إىل 

السلبية النامجة عن استمرار احلرب يف شامل البلد. 
ينبغي  الصعب،  االختبار  هذا  يف  إثيوبيا  تنجح  ولكي 
توافر اإلرادة السياسية من جانب طريف االتفاق لللتزام 
أجل  من  التنازالت  من  املزيد  وتقديم  بنوده،  بتنفيذ 
إحلل السلم، إىل جانب رضورة حتييد بعض األطراف 
الفاعلة يف الرصاع اإلثيويب ال سيام قومية أمهرة وإريرتيا 
خوًفا من لعب دور سلبي يؤدي إىل اهنيار االتفاق. وال 
يمكن إغفال رضورة استمرار االعتامد عىل الدعم الدويل 
يتطلبه  وما  االتفاق،  تنفيذ  مراحل  رعاية  يف  واإلقليمي 
من ممارسة املزيد من الضغوط عىل مجيع األطراف املعنية 

للحيلولة دون جتدد احلرب مرة أخرى.



8

https://acpss.ahram.org.eg : املوقع االليكتروني

هل يصمد اتفاق بريتوريا في إثيوبيا؟
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