
1

حدود التصعيد:
ما احتماالت اندالع حرب بين إثيوبيا والسودان؟ 

شــهدت العالقــات الســودانية اإلثيوبيــة توتــرّا 
فــي  الســوداني  الجيــش  إعــالن  بعــد  ملحوظــًا 
26 يونيــو الجــاري مقتــل جنــود ســودانيين علــى 
يــد القــوات اإلثيوبيــة، ومــا تــال ذلــك مــن تصاعــد 
االشــتباكات المســلحة فــي منطقــة الفشــقة. 
وبالرغــم مــن ذلــك، فــإن احتمــاالت نشــوب حــرب 
واســعة النطــاق بيــن الدولتيــن تظــل مســتبعدة 
العتبــارات رئيســية أهمهــا تنامــي االضطرابــات 
السياســية واألمنيــة فــي الدولتيــن. ومواجهــة 
أزمــات اقتصاديــة حــادة، ناهيــك عــن الضغــوط 

ــة التــي قــد تحــول دون نشــوب حــرب.   الدولي

ــزاع  ــن الن ــداً م ــة فصــاً جدي ــودانية اإلثيوبي ــات الس ــهد العاق تش
ــازع  ــقة المتن ــة الفش ــي منطق ــر ف ــة التوت ــد حال ــدودي وتصاع الح
عليهــا بيــن البلديــن، بعــد إعــان الجيــش الســوداني فــي 26 
يونيــو الجــاري مقتــل مواطــن وســبعة جنــود ســودانيين علــى يــد 
القــوات اإلثيوبيــة كانــت قــد أســرتهم فــي 22 يونيــو الجــاري عقــب 
اشــتباكات علــى الحــدود بيــن البلديــن، فــي الوقــت الــذي نفــت فيــه 
الحكومــة اإلثيوبيــة إعــدام الجنــود الســودانيين، متهمــة ميليشــيات 
ــد  ــن التصعي ــد م ــذر بمزي ــذي ين ــر ال ــم؛ األم ــة بقتله ــة محلي إثيوبي
بيــن البلديــن، وربمــا يتطــور لتخــرج األمــور عــن الســيطرة بمــا 

ــد يهــدد أمــن واســتقرار القــرن األفريقــي.   ق

أبعاد التوتر 

يعكــس الوضــع العســكري الراهــن علــى الحــدود بيــن الســودان 
وإثيوبيــا عــدداً مــن الــدالالت المهمــة تتمثــل أبرزهــا فــي: 

ــتدعت  ــد اس ــي: فق ــودان إجــراءات تصعيــد سياس ــي الس 1- تبن
الخرطــوم عقــب حــادث مقتــل المواطــن والجنــود الســودانيين 
الســفير اإلثيوبــي لديهــا لاحتجــاج علــى االعتــداء اإلثيوبــي علــى 
ــت  ــا للتشــاور. وأعلن ــس أباب ــن أدي ــا، وســحبت ســفيرها م جنوده
ــس  ــكوى لمجل ــم ش ــي تقدي ــرعت ف ــا ش ــودانية أنه ــة الس الخارجي
ــا، وأكــدت  ــة ضــد إثيوبي ــة وإقليمي ــي ومنظمــات دولي األمــن الدول
أنهــا تحتفــظ بكامــل حقوقهــا فــي الدفــاع عــن أراضيهــا وســيادتها 

ــم المتحــدة.  ــاق األم ــا لميث ــي الفشــقة وفًق ــة ف الوطني

2- تصاعــد االشــتباكات المســلحة فــي الفشــقة: زار الفريــق 
“عبــد الفتــاح البرهــان” رئيــس مجلــس الســيادة االنتقالــي الســوداني 
الحاكــم، منطقــة الفشــقة فــي 27 يونيــو الجــاري، وتعهــد بــأن الــرد 

علــى الحــادث ســيكون ميدانيــاً.
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ما احتماالت اندالع حرب بين إثيوبيا والسودان؟ 

وتزامنــت تلــك الزيــارة مــع انــدالع اشــتباكات عنيفــة بيــن 
قــوات الجانبيــن؛ حيــث شــنت القــوات الســودانية هجومــاً علــى 
مســتوطنة إثيوبيــة تابعــة للجيــش اإلثيوبــي شــرق قريــة بــركات 
نوريــن. وأغلــق الجيــش الســوداني معبــر القابــات الــذي يربــط 
ــل تســفاي  ــى جب ــن ســيطرته عل ــا، وأعل ــن الســودان وإثيوبي بي
عــدوي ومعســكر قلــع اللبــان بمحليــة القريشــة فــي منطقــة 
الفشــقة الصغــرى، بعدمــا دفعــت القــوات الســودانية بتعزيــزات 

عســكرية مــن قيــادة الفرقــة الشــرقية إلــى المنطقــة. 

كمــا حــرر الجيــش الســوداني مســتوطنة برخــت التــي تمثــل 
آخــر معاقــل القــوات اإلثيوبيــة داخــل الحــدود الشــرقية لُيحكــم 
كامــل ســيطرته علــى منطقــة الفشــقة الكبــرى، وهــو مــا يهــدد 
بتطــور الوضــع علــى األرض وصــوالً إلــى انــدالع اشــتباكات 
مســلحة بيــن قــوات البلديــن، فــي إطــار إصــرار الطــرف 

الســوداني علــى الــرد علــى واقعــة مقتــل جنــوده.

3- اإلنــكار اإلثيوبــي وإذكاء الصــراع مــع الســودان: مــن 
ــلحة  ــات المس ــذه المواجه ــدالع ه ــى ان ــي أدت إل ــباب الت األس
ــي  ــب اإلثيوب ــض الجان ــودانيين، رف ــود الس ــل الجن ــب مقت عق
االعتــراف بخطــأ مــا قامــت بــه قواتهــا المرابطــة علــى الحــدود 
المشــتركة مــع الســودان فــي هــذا الشــأن، بــل أصــدرت وزارة 
الخارجيــة اإلثيوبيــة بيانــاً اتهمت فيــه الجانب الســوداني بافتعال 
ــود الســودانيين  ــل الجن ــأن مقت ــا وردت ب المشــكات مــع إثيوبي
ــة بعــد أن  ــاء اشــتباكهم مــع إحــدى الميليشــيات المحلي وقــع أثن
ــت  ــا اتهم ــة، كم ــوات الســودانية األراضــي اإلثيوبي ــت الق دخل

ــاك  ــدم امت ــادق” بع ــي الص ــوداني “عل ــة الس ــر الخارجي وزي
ــل  ــاء رد الفع ــذا، ج ــدث، وهك ــا ح ــأن م ــة بش ــات دقيق معلوم
ــازالت أو  ــم التن ــدم تقدي ــكار وع ــى اإلن ــم  عل ــي، القائ اإلثيوب
االعتــراف باألخطــاء، ليمنــح الخرطــوم مزيــداً مــن الشــرعية 

ــكرياً. ــة عس ــاكات اإلثيوبي ــى االنته ــرد عل لل

ــة  ــادت صحيف ــبقة: أف ــكرية مس ــة عس ــتعدادات إثيوبي 4- اس
“ســودان تربيــون” بــأن إثيوبيــا نشــرت منذ أيــام قليلــة تعزيزات 
عســكرية مكونــة مــن القــوات النظاميــة وميليشــيات مــن واليــة 
أمهــرة فــي منطقــة الفشــقة؛ وذلــك بهــدف توفيــر الحمايــة 
لمزارعــي أمهــرة هنــاك، كمــا أقامــت الســلطات اإلثيوبيــة 
مســتوطنتين إثيوبيتيــن إحداهمــا تابعــة للجيــش واألخــرى تابعــة 
للميليشــيات فــي شــرق الفشــقة؛ األمــر الــذي يشــير إلــى محاولة 
ــر  ــي الفشــقة عب ــدة ف ــاه الراك ــك المي ــة تحري ــة اإلثيوبي الحكوم
ــوم  ــى الخرط ــط عل ــة ربمــا للضغ ــض الميليشــيات المحلي بع
ــي الســوداني المضطــرب وانشــغال  واســتغال الوضــع الداخل
الســلطات الســودانية بالتعاطــي مــع الدعــوة إلــى االحتجاجــات 
الشــعبية فــي الخرطــوم فــي 30 يونيــو الجــاري مــن أجــل 

فــرض أمــر واقــع جديــد فــي المنطقــة. 

ــت  ــيادة: ارتبط ــاك الس ــودان بانته ــة للس ــات إثيوبي 5- اتهام
الروايــة اإلثيوبيــة حــول الحــادث األخيــر باتهــام الســودان 
ــة مــن خــال دخــول وحــدة  ــا الســيادة اإلثيوبي ــراق قواته باخت
مــن الجيــش الســوداني فــي األراضــي اإلثيوبيــة، وتصــدي 

ــا. ــة له ــيات المحلي ــدى الميليش إح
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6- ترويــج إثيوبيــا للتعــاون بيــن الســودان وجبهــة تيجــراي: 
الوحــدة  حصــول  إلــى  أشــارت  أبابــا  أديــس  أن  الافــت 
ــى  ــة عل ــت األراضــي اإلثيوبي ــي دخل العســكرية الســودانية الت
ــا  ــر تيجــراي، وهــو م دعــم مــن عناصــر تابعــة لجبهــة تحري
يعــزز االتهامــات اإلثيوبيــة المتكــررة للســودان بالتعــاون مــع 
تيجــراي. وال يمكــن إغفــال أن هــذا األمــر يثيــر مخــاوف 
الحكومــة اإلثيوبيــة التــي تحــاول منــع حصــول جبهــة تحريــر 
تيجــراي علــى أي مســاعدات لوجســتية أو إنســانية ربمــا تعــزز 
موقفهــا فــي مواجهــة الحكومــة المركزيــة فــي حــال تجــدد 

ــي. ــراع اإلثيوب الص

ــرأي  ــد ال ــى تأيي ــام الســوداني الحصــول عل ــة النظ 7- محاول
ــية  ــركات السياس ــوى والح ــم الق ــت معظ ــي: أدان ــام الداخل الع
علــى  اإلثيوبــي  االعتــداء  الســودانية  والمســلحة  والمهنيــة 
الجنــود الســودانيين، وأعلنــت دعمهــا الحيــش الســوداني للقيــام 
ــد  ــن، وهــو مــا ق ــاد والمواطني ــة حــدود الب بمســؤولياته لحماي
يفضــي إلــى تخفيــف حــدة حالــة االســتقطاب السياســي – ولــو 

ــن.  ــوداني الراه ــهد الس ــي المش ــبّيًا – ف نس

ــرد العســكري الســوداني  وياحــظ فــي هــذا اإلطــار، أن ال
الســريع علــى مقتــل 7 مــن جنــوده علــى يــد القــوات اإلثيوبيــة 
ــوداني  ــام الس ــرأي الع ــة ال ــه، تهدئ ــب من ــي جان ــتهدف، ف اس
الغاضــب بســبب هــذا الحــادث، وقــد عبــر عــن ذلــك عــدد مــن 
األحــزاب والقــوى السياســية، ومنهــا حــزب األمــة القومــي 
وكذلــك انقســام الــرأي العــام الســوداني علــى مواقــع التواصــل 
االجتماعــي إزاء انتقــاد الجيــش وتحميله مســؤولية هــذا الحادث 
بســبب انشــغاله بالصــراع علــى الســلطة، وبيــن مؤيــد للجيــش 

ومدافــع عــن قدرتــه علــى حمايــة األمــن القومــي للبــاد.

ــي  ــريع ف ــرد الس ــة ال ــوداني أهمي ــش الس ــم أدرك الجي ــن ث وم
محاولــة الحتــواء ردود الفعــل الداخليــة الغاضبــة إزاء مــا 
حــدث، وتفنيــد االتهامــات الداخليــة لــه باالنشــغال عــن حمايــة 

ــية. ــات السياس ــاد بالصراع ــدود الب ح

8- تزايــد الدعــوة إلــى تســليح المزارعيــن بالفشــقة: إذ دعــا 
مزارعــون ســودانيون فــي منطقــة الفشــقة حكومــة بادهــم إلــى 
ــة  ــي مواجه ــم ف ــهم وأراضيه ــة أنفس ــاح لحماي ــم بالس إمداده
الحكومــة  مــن  المدعومــة  المســلحة  اإلثيوبيــة  الميليشــيات 
اإلثيوبيــة، باإلضافــة إلــى نشــر المزيــد مــن القــوات الســودانية 

ــاك. ــة هن ــداءات اإلثيوبي ــة للتصــدي لاعت ــي المنطق ف

محفزات قائمة

ال يمكــن إغفــال أن الملفــات العالقــة بيــن الطرفيــن، واألزمــات 
المتراكمــة بينهمــا، لعبــت دوراً رئيســياً فــي إذكاء االشــتباكات 

العســكرية بينهمــا، وتتمثــل أهــم هــذه األزمــات فيمــا يأتــي:

ــى اآلن  ــة المشــتركة: فحت ــات الحدودي ــدم حســم الخالف 1- ع
ترفــض إثيوبيــا ترســيم الحــدود المشــتركة مــع الســودان وفقــاً 
ــة  ــا )نياب ــا وبريطاني ــن إثيوبي ــة عــام 1902 الموقعــة بي التفاقي
عــن الســودان( بغــرض وضــع النقــاط الحدوديــة التــي ترســم 
الحــدود الدوليــة بيــن الدولتيــن؛ حيــث ترفــض الحكومــات 
ــد”  ــي أحم ــة برئاســة “آب ــة الحالي ــة والحكوم ــة المتعاقب اإلثيوبي
القيــام بذلــك األمــر حتــى يتســنى لهــا دعــم طموحــات حليفتهــا 
“قوميــة األمهــرة” التــي يحتــل مزارعوهــا األراضــي الزراعيــة 

ــة الفشــقة الســودانية. الواقعــة فــي منطق
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بيــن  للصــراع  كان  تيجــراي:  فــي  الصــراع  تداعيــات   -2
لتحريــر  الشــعبية  والجبهــة  اإلثيوبيــة  الفيدراليــة  الحكومــة 
تيجــراي الــذي اندلــع فــي نوفمبــر 2020، عامــاً فــي تصاعــد 
إثيوبيــا  بيــن  والعســكرية  السياســية  والتوتــرات  الخافــات 
ــتغال  ــوم باس ــا الخرط ــس أباب ــت أدي ــث اتهم ــودان؛ حي والس
بالتوغــل  والقيــام  تيجــراي  إقليــم  فــي  بالصــراع  انشــغالها 
ــى  ــة والســيطرة عل ــي مناطــق “الفشــقة” الحدودي واالنتشــار ف
ــت  ــن نف ــي حي ــاك، ف ــة هن ــن األراضــي الواقع ــو 95 % م نح
الخرطــوم هــذه االتهامــات وأكــدت أن مــا تمــت الســيطرة عليــه 

هــي أراض خاضعــة للســيادة الســودانية.

وامتــدت االتهامــات اإلثيوبيــة للجانــب الســوداني، إلــى 
اتهــام الخرطــوم بدعــم الجبهــة الشــعبية لتحريــر تيجــراي عبــر 
إتاحــة الخرطــوم لهــا كنقطــة انطــاق لشــن عمليــات عســكرية 
ضــد القــوات اإلثيوبيــة داخــل األراضــي اإلثيوبيــة. ورغــم 
نفــي الخرطــوم هــذه االتهامــات، فــإن أديــس أبابــا تصــر علــى 
ذلــك ووصفــت التصرفــات الســودانية بأنهــا ترتقــي إلــى إعــان 

حــرب علــى الجانــب اإلثيوبــي.

ــر المفاوضــات  ــل تعث ــر مفاوضــات ســد النهضــة: يمث 3- تعث
ــات  ــد الخاف ــي تصاع ــبباً ف ــد النهضــة، س ــة س الخاصــة بأزم
ــك مؤخــراً  ــد ظهــر ذل ــا والســودان، وق ــن إثيوبي ــرات بي والتوت

ــرت  ــذي عب ــة الســودانية ال ــان الصــادر عــن الخارجي ــي البي ف
ــد النهضــة  ــر س ــات مدي ــوم تصريح ــض الخرط ــن رف ــه ع في
الــذي أشــار فيهــا إلــى إصــرار بــاده علــى إتمــام عمليــة المــلء 
الثالــث لخــزان ســد النهضــة، وهــو مــا أغضــب الســودان 
التــي تصــر بجانــب مصــر، علــى التوصــل إلــى اتفــاق ملــزم 
ــا ترفضــه  ــه، وهــو م ــا بشــأن تشــغيل الســد وإدارت ــع إثيوبي م
إثيوبيــا وتصــر علــى تبنــي سياســة فــرض األمــر الواقــع 
واتخــاذ إجــراءات أحاديــة الجانــب بغــض النظــر عــن المواقــف 

ــذا الخصــوص.  ــي ه ــودانية ف ــة والس المصري

ــة  ــك ورق ــا كذل ــف إثيوبي ــن: توظ ــة الالجئي ــف ورق 4- توظي
ــر  ــن أجــل تغيي ــب الســوداني م ــى الجان ــن للضغــط عل الاجئي
يتعلــق  فيمــا  أو  النهضــة  ســد  أزمــة  فــي  ســواء  مواقفــه، 
بالخافــات الحدوديــة بيــن الخرطــوم وأديــس أبابــا؛ حيــث 
خلــف الصــراع فــي إقليــم تيجــراي ماييــن الاجئيــن الفاريــن 
ــر  ــي تفتق ــن اســتقبلتهم الســودان الت مــن مناطــق الصــراع الذي
ــة الســتقبال هــذه األعــداد  ــة التحتي ــة والبني ــى المــوارد المالي إل

ــن. ــن الاجئي ــة م المهول

تداعيات محتملة 

قــد يحمــل هــذا التصعيــد العســكري علــى الحــدود الســودانية 
اإلثيوبيــة بعــض التداعيــات المحتملــة، التــي تتمثــل فــي:
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1- احتمــال اتســاع نطــاق المواجهــة العســكرية بيــن الدولتين: 
قــد ينــذر اســتمرار التوتــر بخــروج النــزاع عــن حدود الســيطرة 
وتطــور الوضــع ميدانيــاً وتوســيع دائــرة االشــتباكات المســلحة 
الفشــقة، وربمــا  فــي  والســوداني  اإلثيوبــي  الجيشــين  بيــن 
يتحــول إلــى حــرب بيــن البلديــن، ومــا قــد يترتــب عليهــا مــن 
تهديــدات ألمــن المنطقــة – برغــم وجــود بعــض القيــود التــي 
تمنــع ذلــك– فــي إطــار مســاعي الطرفيــن إلــى الســيطرة علــى 
المناطــق الحدوديــة مــن أجــل فــرض األمــر الواقــع، إال إذا تــم 
ــة  ــوط الدولي ــل الضغ ــات بفع ــاف المواجه ــى إيق ــا عل إجبارهم

والتوجــه نحــو المفاوضــات لتســوية األزمــة. 

2- تنامــي التوتــر السياســي بيــن الحكومتيــن: وهــو مــا 
ــا بشــأن بعــض  ــات النظــر بينهم ــى تباعــد وجه ــد يفضــي إل ق
القضايــا اإلقليميــة مثــل التكامــل اإلقليمــي ومكافحــة اإلرهــاب 
فــي شــرق أفريقيــا. باإلضافــة إلــى إصــرار كا الطرفيــن علــى 
ــد الفتــاح  موقفــه بشــأن أزمــة الفشــقة، خاصــة أن الفريــق “عب
البرهــان” قــد شــدد فــي نوفمبــر 2021 علــى أن الســودان لــن 
يتنــازل عــن بســط كامــل ســيطرته علــى منطقــة الفشــقة، فضــاً 
عــن احتمــال القيــام بعمليــات انتقاميــة ضــد الاجئيــن اإلثيوبييــن 
فــي الســودان، الذيــن يصــل أعدادهــم إلــى مليونــي الجــئ نتيجة 

الصــراع اإلثيوبــي الممتــد منــذ نوفمبــر 2021. 

ــل  ــى تعطي ــن إل ــن البلدي ــر بي ــؤدي تصاعــد التوت ــد ي كمــا ق
ــى اســتئناف المفاوضــات بشــأن  ــة إل ــات بينهمــا الرامي المحادث
ســد النهضــة اإلثيوبــي، ومــا قــد ينطــوي عليــه مــن كســب أديس 
أبابــا المزيــد مــن الوقــت فــي إطــار مســاعيها إلتمــام بنــاء الســد 
ــة  ــوق المائي ــزم إزاء الحق ــاق مل ــى أي اتف ــل إل ــا التوص دونم
للســودان ومصــر، وهــو مــا يعمــق األزمــة بيــن الطرفيــن 

ــي والســوداني.  اإلثيوب

3- تزايــد الضغــوط الداخليــة فــي البلديــن: فالدولتــان تســعيان 
إلــى إجــراء حــوار وطنــي مــن أجــل تســوية بعــض األزمــات 
الداخليــة؛ لذلــك قــد يــؤدي تصاعــد التوتــرات العســكرية بينهمــا 
إلــى انشــغالهما عــن اإلجــراءات الداخليــة التــي قــد تســهم فــي 
تقليــل حــدة االســتقطاب السياســي، ال ســيما أن المشــهد اإلثيوبي 
يواجــه بعــض التحديــات السياســية واألمنيــة فــي شــمال البــاد 
وفــي بعــض المناطــق األخرى، فيمــا تتصاعد حالة االســتقطاب 
السياســي فــي الســودان بعــد دعــوات بعــض النشــطاء والقــوى 
السياســية إلــى المشــاركة فــي تظاهــرات شــعبية فــي 30 يونيــو 

الجــاري ضــد المجلــس الســيادي االنتقالــي الحاكــم. 

ــى  ــر عل ــع التوت ــد يدف ــة الوضــع: ق ــة لتهدئ 4- تحــركات دولي
ــط  ــى الضغ ــي إل ــع الدول ــة المجتم ــودانية اإلثيوبي ــدود الس الح
علــى حكومتــي البلديــن مــن أجل إيقــاف االشــتباكات والتوترات 
العســكرية هنــاك، والتوجــه نحــو طاولــة المفاوضــات مــن أجــل 
البحــث عــن حلــول وتســوية لهــذه األزمــة، بمــا ال يهــدد األمــن 

والســلم اإلقليمييــن فــي منطقــة القــرن األفريقــي.

فــي  الدوليــة  التحــركات  هــذه  وقــد ظهــرت مؤشــرات 
ــاح  ــد الفت ــس الســيادة “عب ــس مجل ــن رئي ــذي جمــع بي ــاء ال اللق
ــى القــرن األفريقــي  ــة االتحــاد األوروبــي إل البرهــان” ومبعوث
ــان”  ــد “البره ــاري؛ إذ أك ــو الج ــوم 28 يوني ــر”، ي ــت ويب “أني
ــة  ــات ســوية ومتزن ــى عاق ــاء حــرص الســودان عل ــاء اللق أثن
مــع إثيوبيــا. كمــا طالــب األميــن العــام لألمــم للمتحــدة “أنطونيــو 
جوتيريــش”، يــوم 28 يونيــو الجــاري، الدولتيــن بضبــط النفــس 

ــر. ــف حــدة التوت واتخــاذ خطــوات ملموســة لتخفي
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شــركة استشــارات عامــة، متعــددة المهــام، تــم تأسيســها فــي 20 ينايــر 2021، بأبــو ظبــي، دولــة اإلمــارات العربيــة المتحــدة، تهــدف للتفاعــل مــع 
أنشــطة المجــال العــام فــي أقاليــم العالــم، ودعــم عمليــة تشــكيل السياســات وصنــع القــرار فــي المؤسســات العامــة والخاصــة، وتوســيع التعــاون 
العلمــي واألكاديمــي مــع مراكــز التفكيــر وشــركات االستشــارات. وتشــمل الشــركة مجلســًا للمستشــارين ومجلــس اإلدارة الــذي يشــرف علــى 

مؤسســات متعــددة تتضمــن مركــزًا للدراســات، وإدارة للمشــروعات، ومعهــدًا للتدريــب المتقــدم، ومكاتــب للتمثيــل الخارجــي.

إنترريجونال للتحليالت االستراتيجية

اإلمارات العربية المتحدة، أبوظبي, المنطقة اإلعالمية، 2454، المبنى 6

ص.ب. أبوظبي، 769640

+97126666937 

www.interregional.com

حرب مستبعدة

وإجمــااًل، يمكــن القــول إن مــن المســتبعد أن يتطــور هــذا 
النــزاع إلــى حــرب بيــن الســودان وإثيوبيــا العتبــارات كثيــرة؛ 
ــي  ــة الت ــات السياســية واألمني ــي االضطراب ــا تنام ــن أبرزه م
تشــهدها كال البلديــن، كمــا يواجــه البلــدان أزمــات اقتصاديــة 
بفعــل تفاقــم األزمــات الدوليــة التــي أثــرت علــى ارتفاع أســعار 
الســلع األساســية، فضــالً عــن تداعيــات جائحــة كوفيــد–19. 

باإلضافــة إلــى تخــوف إثيوبيــا مــن احتمــال تقديــم الخرطــوم 
الدعــم اللوجســتي وإيوائهــا عناصــر جبهــة تحريــر تيجــراي؛ 
مــا قــد يــؤدي إلــى تجــدد الصــراع الداخلــي فــي شــمال البــالد، 
ــرن  ــي الق ــام أي حــروب ف ــي لقي ــض الدول ــى الرف عــالوة عل
األفريقــي؛ خوفــاً مــن تفاقــم الصراعــات اإلقليميــة التــي تزيــد 
ــه  ــا يمثل ــة، وم ــي المنطق ــن واالســتقرار ف ــن زعزعــة األم م
ذلــك مــن تهديــد مباشــر للمصالــح الدوليــة االســتراتيجية 

هنــاك. 


