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 تركيا وإثيوبيا.. من الشراكة االقتصادية إلى التحالف االستراتيجي 
 عبد القادر محمد علي 

لت زيارة رئيس الوزراء اإلثيوبي  
ّ
 في سياق العالقات   18آبي أحمد إلى أنقرة في  مث

ً
 هاما

ً
أغسطس/آب املاض ي مؤشرا

 التركية اإلثيوبية، التي مرت في السنوات األخيرة بأكثر من منعرج.

 أكثر مع املحور اإلماراتي السعودي  
ً
حيث شهدت السياسة الخارجية في السنوات السابقة من حكم أحمد توافقا

 على الذي رعى عملية السالم اإل
ً
ثيوبية اإلرترية، كما دعم خزينة أديس أبابا بمليارات الدوالرات، وهو ما انعكس سلبا

 العالقات مع تركيا. 

غير أن الضغوط التي يواجهها رئيس الوزراء اإلثيوبي على خلفية الحرب في إقليم تيغراي، وال سيما من الواليات  

فاء وداعمين له في معركته الداخلية، حيث تجلى هذا في حراك املتحدة واالتحاد األوروبي، دفعته إلى البحث عن حل

 مع ولي عهد السعودية 
ً
دبلوماس ي زار فيه تركيا وأوغندا ورواندا، واستقبل رئيس جنوب السودان، وتحدث هاتفيا

 ورئيس الوزراء اإلسرائيلي.

" :
ً
ظهر تركيا  من املهم للفي ظل هذه الضغوط حدد أحمد أحد أهداف زيارته إلى تركيا قائال

ُ
غاية بالنسبة لنا أن ت

إثيوبيا تحتاجها  عندما  الحقيقية  "بالغة "صداقتها  بأنها  أنقرة  في  عليها  التوقيع  تم  التي  االتفاقيات  وصف  كما   ،

 . 1األهمية" وأن من شأنها "تعزيز العالقات بين البلدين لسنوات عديدة" 

مدرسة تابعة لحركة فتح هللا غولن، التي تتهمها أنقرة    11ضائي بتسليم  وفي هذا السياق سبق زيارة أحمد قرار ق

كبيرة في أنقرة التي تعد ، وهو قرار يتسم بأهمية  2، إلى وقف املعارف التركي 2016بتدبير محاولة االنقالب الفاشلة  

 محاصرة نشاطات الجماعة إحدى أولويات سياستها الخارجية. 

 

 Etiyopya: “Türkiye Küresel İlişkilere Şekil Veren Bir Ülke”, M5, (Seen: September 1, 2021),  

 (، 2021سبتمبر/أيلول  6، )شوهد: 2021أغسطس/آب  12األناضول، مدرسة لـ "غولن" في إثيوبيا،  11املعارف التركي يتسلم  
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أحد  ذلك، ومثلت وفق  واملائية وغير  والعسكرية  االقتصادية  املجاالت  في  التعاون  بحثها  تم  التي  امللفات  تضمنت 

 للعالقات بين البلدين
ً
ى االقتصادي والسياس ي إلى شراكة "من املستو   الباحثين األتراك في الشؤون اإلفريقية انتقاال

  .3استراتيجية" 

 وشرق إفريقيا والقرن اإلفريقي 
ً
وتكتسب إثيوبيا أهمية كبيرة في االستراتيجية التركية تجاه القارة اإلفريقية عموما

 بشكل خاص، ويمكن إرجاع هذه األهمية ملجموعة من الدوافع لعل أبرزها:  

تحت    -  
ً
كليا تقعا  لم  إفريقيتين  دولتين  إحدى  باعتبارها  األفارقة  وجدان  في  تملكه  الذي  الكبير  الرمزي  الرصيد 

 االستعمار الغربي، واحتضانها لالتحاد اإلفريقي. 

، واملتوقع لها أن تتزايد مع اكتم  -
ً
ال  األهمية الجيوسياسية الكبيرة إلثيوبيا في القرن اإلفريقي وشرق إفريقيا عموما

 .4سد النهضة وتحولها إلى مركز للطاقة 

يقارب    - بتعداد سكان  الجاذبة  الكبيرة  امليزات  ذات  اإلثيوبية  أسرع   110السوق  أحد  إلى  نسمة، وتحولها  ماليين 

 في العالم 
ً
 .6، وتركيا تعد املستثمر الثاني بعد الصين في االقتصاد اإلثيوبي5االقتصادات نموا

ن أهمية إثيوبيا في التو   -
ّ
ازنات داخل حوض النيل في إطار الصراع بين القوى اإلقليمية في الشرق األوسط، ما يمك

القاهرة بعد استبعادها من منتدى غاز شرق املتوسط من  املثال من امتالك أوراق ضغط على  أنقرة على سبيل 

التركية اإلثيوبية  التركية  العالقات  ولذا فقد شهدت  إثيوبيا،  إلى جانب  الوقوف  السياسات    خالل  كبيرة مع  نقلة 

 .7العدائية بين القاهرة وأنقرة بعد وصول عبد الفتاح السيس ي إلى السلطة في مصر 

 

  , O Ğ Afrika’nın gerçek ortağı Türkiye: Etiyopya örneği, Yeni Şafak, Agustos 25, 2021, (Seen: September 1, 2021), 

 

  ,  and , , Ethiopia renewable energy potentials and current state, AIMS Energy, 23 November 2020, Volume 

9, Issue 1, P.2. 

 في إفريقيا، األناضول،   
ً
 (،  2021سبتمبر/أيلول    6هد:  / )شو 2018مايو/أيار    3أقطاش، طوفان، االقتصاد اإلثيوبي.. األسرع نموا

 (، 2021سبتمبر/أيلول  6، )شوهد 2021فبراير/شباط  15مستثمر في إثيوبيا بعد الصين، ترك برس، تركيا ثاني أكبر  

  , , Turkey views ties with Ethiopia as key to influence in Africa, Al-Monitor, August 18, 2021, (Seen: 6 September 2021),  
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حاجة كل منهما إلى اآلخر في إطار ملفات حساسة، كحاجة تركيا إلى داعم إفريقي قوي في موقفها من الصراع الدائر    -

 . 8وي في مقابل التكتل العربي الداعم للقاهرة في ليبيا، وحاجة إثيوبيا إلى حليف مسلم وشرق أوسطي ق 

 املسّيرات التركية والحرب اإلثيوبية
رغم عدم اإلعالن عن تفاصيل األسلحة فقد اجتذب إعالن مؤسسة الصناعات الدفاعية التركية عن مبيعات بقيمة 

 ل   9مليون دوالر إلى إثيوبيا في شهر أغسطس/آب املاض ي   51.7
ً
 10لحرب املستمرة في البالد منذ  انتباه املتابعين نظرا

اتفاقية  إلى عقد  إلى دعم عسكري نوعي فقد لجأت  أشهر، حيث يبدو من الواضح أن الحكومة اإلثيوبية بحاجة 

، وهو ما لم تظهر آثاره على ساحة املعارك، وربما هذا ألجأ  10عسكرية مع روسيا االتحادية في يوليو/تموز املاض ي

حاولة إلحداث خرق في جبهات القتال مع قوات دفاع تيغراي التي نقلت املعركة من إقليمها  أديس أبابا إلى أنقرة في م

 . 11إلى إقليمي عفر وأمهرة 

 عن مصادر من التيغراي إمداد تركيا الحكومة اإلثيوبية بطائرات مسّيرة وفق برنامج يشرف  
ً
 نقال

ً
وتم التداول سابقا

 .13، وهو ما نفته السفارة التركية أديس أبابا في حينه 12ن تيرونه عليه املدير العام للمخابرات اإلثيوبية تمسق

غير أن الحديث أثير مرة أخرى حول تصدير الطائرات املسّيرة التركية إلى إثيوبيا بعد زيارة آبي أحمد إلى أنقرة وهو  

قة على تصدير مسّيراتها  ما لم تنفه أو تؤكده الحكومتان، ويمكن تلخيص أبرز األسباب التي قد تدفع أنقرة إلى املواف

 في التالي: 

 

السودان    مع  الخالف  في  عربي"  "غير  حل  عن  تبحث  إثيوبيا  التركية..  الوساطة  إسماعيل،  الرؤية،  سلمان،  )شوهد:  2021فبراير/شباط    18،  (، 2021سبتمبر/أيلول    6، 

 

 Savunma Sanayii İhracatı: Ağustos 2021, Savunma SanayiST, 2 September 2021, (Seen: 6 September 2021),  

التعاون     اتفاقية  صالح،  محمد  الجزيرة،  عمر،  الطرفين؟،  لكال  تحققها  التي  املصالح  ما  اإلثيوبي..  الروس ي  )شوهد:  2021يوليو/تموز    18العسكري  (،  2021سبتمبر/أيلول    5، 

 

، الشرق األوسط،  
ً
 وجنوبا

ً
 (، 2021سبتمبر/أيلول  6د:  ، )شوه2021أغسطس/آب  7متمردو تيغراي يتمددون شرقا

 . Martin, BREAKING: Turkish drones reportedly being constructed in Addis, , , (Seen: September 1, 2021), 

 

 s/1415538193072590849https://twitter.com/TC_AddisAbabaBE/statuحساب السفارة التركية في أديس أبابا على تويتر:  

http://www.eipss-eg.org/
https://twitter.com/Eipss_EG
https://telegram.me/eipss_eg
https://www.youtube.com/channel/UC-rQnAcnS_EOe8G1qU-a5Pw
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://plus.google.com/b/117429369591470995361/117429369591470995361/posts
https://instagram.com/egyptian.institute/
http://www.eipss-eg.org/
https://www.facebook.com/Eipss.EG
https://cutt.us/ToISe
https://cutt.us/C3gwR
https://cutt.us/pD5Ra
https://cutt.us/jMFUo
https://eritreahub-org.translate.goog/author/martinplaut?_x_tr_sl=tr&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,op,sc,elem
https://eritreahub-org.translate.goog/?_x_tr_sl=tr&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,op,sc,elem
https://eritreahub-org.translate.goog/breaking-turkish-drones-reportedly-being-constructed-in-addis?_x_tr_sl=tr&_x_tr_tl=ar&_x_tr_hl=ar&_x_tr_pto=ajax,op,sc,elem
https://cutt.us/vy3HU


Page 4 of 9 

 

 

 

 

 

 
www.eipss-eg.org 

September 14, 2021      

حماية االستثمارات التركية في إثيوبيا من التهديدات التي قد تطالها في حال استمرار الحرب بين الطرفين بما قد   -

 .14يؤدي إلى انهيار الدولة 

الفقري للنفوذ حماية الصومال من التداعيات الخطيرة لسيناريو االنهيار اإلثيوبي، حيث يعد الصومال العمود    -

 .      15التركي في القرن اإلفريقي والبحر األحمر 

تفضيل أنقرة التعامل مع الدول في سياستها الخارجية، واعتماد الحفاظ على تماسك الدول ووحدتها كمبدأ عام   -

 .17إثيوبيا"   ، وهو ما أشار إليه الرئيس التركي رجب طيب أردوغان في تشديده على "أهمية سالم واستقرار ووحدة 16لها 

 استفادة تركيا من الفرصة املتمثلة في لجوء آبي أحمد إليها لبناء تحالف سياس ي استراتيجي بين الطرفين. -

الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي مع قوى خارجية وال سيما مصر عامل قلق ألنقرة ربما تمثل االرتباطات التي كونتها  -

 في حال تمكنها من السيطرة على سدة الحكم في أديس أبابا، وهي عالقة تؤكدها الحكومة اإلثيوبية وتنفيها التيغراي.

إثيوبيا رغم بعض الدعوات    - إلى  إلى فرض حظر دولي على عدم وجود عواقب جزائية مترتبة على توريد األسلحة 

 ، لكن لم تجد هذه الدعوات طريقها إلى التطبيق حتى اآلن. 18ذلك

 

للدراسات،     الجزيرة  مركز  األوسط،  الشرق  قوى  على  وعواقبه  إثيوبيا  في  الصراع  تصاعد  القادر،  عبد  علي،  )شوهد:  2021أغسطس/آب    24محمد  (، 2021سبتمبر/أيلول    6، 

 

 املصدر السابق.  

 .2021نقاش مع باحث تركي مختص في الشؤون اإلفريقية، إسطنبول، أغسطس/آب  

يؤكد     أردوغان  أحمد..  آبي  استقباله  الجزيرة،  خالل  وإثيوبيا،  السودان  بين  النزاع  لحل  بالده  )شوهد:  2021أغسطس/آب    18استعداد  (، 2021سبتمبر/أيلول    6، 

 

  Rubin, Michael, Turkish drones expose State Department impotence, Washington Examiner, August 23, 2021, (Seen September 1, 2021), 

, , Cameron, The U.S. Needs Sharper Tools to Stop the War in Ethiopia,WPR, Aug. 27, 2021, (Seen: September 6, 2021), 
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 في صنع توازنات    -
ً
 مؤثرا

ً
رغم الضغط الغربي على أديس أبابا قد يكون دخول السالح التركي على خط املعركة عامال

 إلى تليين مواقفهم 
ً
أن قيادات عسكرية وسياسية من   وال سيما عند النظر إلى  19عسكرية تدفع التيغراي تحديدا

 في الهزيمة التي أصابتها في نوفمبر/تشرين 
ً
 رئيسيا

ً
 أن الطائرات املسّيرة اإلماراتية كانت عامال

ً
التيغراي أكدت سابقا

 .20الثاني املاض ي

 تتمثل أهم املحاذير أمام اتخاذ أنقرة خطوة تصدير املسّيرات في التالي:  

 على  -
ً
التركية على خلفية التوتر الشديد على جبهة الفشقة بين السودان -العالقات السودانية  التأثير املحتمل سلبيا

 ، واحتماالت استخدام أديس أبابا لهذا السالح في حال وقوع اشتباكات عسكرية بين الطرفين.21وإثيوبيا 

 على    -
ً
 -العالقات املصريةالحذر من تأثير ذلك سلبيا

ً
 ملوقف القاهرة 22التركية التي بدأت في التحسن مؤخرا

ً
، نظرا

 من رئيس الوزراء اإلثيوبي آبي أحمد على خلفية النزاع على سد النهضة. 

تهم وحلفاؤها بارتكاب انتهاكات في حرب التيغراي -
ُ
 .23الحذر من ربط السالح التركي بحكومة آبي أحمد التي ت

ن الرغبة التركية في الحل السلمي بين طرفي النزاع في إثيوبيا فيبدو أن حظوظ تحول هذا إلى وساطة ورغم اإلعالن ع

منعدمة للعديد من األسباب أهمها الرفض املستمر للحكومة اإلثيوبية للوساطات في هذا امللف، باإلضافة إلى أن 

 

غبريميكائيل قائد الجبهة الشعبية لتحرير تيغراي في رسالة إلى األمين العام لألمم املتحدة أنطونيو غوتيريش عن التزامه من املالحظ أنه بعد زيارة أحمد إلى أنقرة بأيام أعلن ديبرصيون  

 بإنهاء تفاوض ي للحرب في إثيوبيا وطالب بوسيط محايد ضمن شروط أخرى.  

Anna, Cara, Tigray forces in Ethiopia support ‘negotiated end‘ to war, AP, August 26, 2021, (Seen: September 6, 2021),     

  Walsh, Declan, ‘I Didn’t Expect to Make It Back Alive’: An Interview With Tigray’s Leader, The New York Times, 3 July 2021, (Seen: 6 September 2021), 

  

الفشقة؟،     منطقة  على  تتنازعان  ملاذا  والسودان:  إثيوبيا  أليكس،  وال،  الثاني    BBC  ،4دي  )شوهد:  2021يناير/كانون  (، 2021سبتمبر/أيلول    6، 

 

 الستقرار املنطقة،  
ً
  (،2021سبتمبر/أيلول  6، )شوهد 2021يونيو/حزيران  RT ،25تركيا: عالقاتنا مع مصر مهمة جدا

  6، )شوهد:  2021أغسطس/آب    10تقرير جديد، منظمة العفو الدولية،    -منظمة العفو الدولية، إثيوبيا: القوات وامليليشيات تغتصب وتخطف النساء والفتيات في نزاع تيغراي  

 (، 2021سبتمبر/أيلول 
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يغراي على األقل، الذين أطلقوا على شبكات  االتفاقات األخيرة ستنزع عن تركيا صفة الوسيط املحايد في نظر الت

 التواصل االجتماعي حملة تدعو إلى مقاطعة تركيا على خلفية اتهامها بدعم آبي أحمد.

 الوساطة بين إثيوبيا والسودان
أحد  الحدودي  الفشقة  مثلث  نزاعهما على  وإثيوبيا على خلفية  السودان  بين  بوساطة  للقيام  التركي  العرض  كان 

القم اإلثيوبيةمخرجات  الجانب  -ة  املوضوع على  تم طرح  فقد  أردوغان  طيب  التركي رجب  للرئيس   
ً
التركية، ووفقا

 .24أغسطس/آب املاض ي  12السوداني في زيارة رئيس مجلس السيادة السوداني عبد الفتاح البرهان إلى أنقرة في 

قيام تدعم  قوة  أوراق  ألنقرة  فإن  الوساطة  هذه  عن  تفاصيل  تنشر  لم  أنه  أبرزها: ورغم  من  الدور  بهذا   ها 

 العالقات الجيدة التي تتمتع بها أنقرة مع كل من الخرطوم وأديس أبابا.  -

حاجة البلدين إلى تنشيط الدور االقتصادي التركي من خالل ضخ االستثمارات التركية، وهو ما أكده نائب رئيس    -

إلى زيارته  في  )حميدتي(  دقلو  محمد حمدان  السوداني  السيادة  املاض ي   مجلس  مايو/أيار  في  احتل  25أنقرة  كما    ،

 من جدول أعمال زيارة آبي أحمد إلى أنقرة 
ً
 هاما

ً
، وال سيما مع املصاعب االقتصادية التي تعانيها 26االقتصاد جانبا

 .1927-بالده نتيجة الحرب وآثار كوفيد

أب   - أديس  أن  يدعم هذا  ومّما  املبادرة،  بهذه  اإلثيوبي  للطرف  املرّجح  في القبول  تركية  إلى وساطة   
ً
ابا دعت سابقا

، وهو ما يمكن إرجاعه إلى رغبة إثيوبيا في االستعانة بقوى شرق أوسطية في ملفاتها العالقة  28فبراير/شباط املاض ي

 

أحم   آبي  استقباله  الجزيرة،  خالل  وإثيوبيا،  السودان  بين  النزاع  لحل  بالده  استعداد  يؤكد  أردوغان  )شوهد:  2021أغسطس/آب    18د..  سبتمبر/أيلول    6، 

2021،)  

 (، 2021سبتمبر/أيلول   1، )شوهد: 2021مايو/أيار،  30مليارات دوالر، القدس العربي،  10السودان: اتفاقياتنا مع تركيا تبلغ حوالى   

 Etiyopya: “Türkiye Küresel İlişkilere Şekil Veren Bir Ülke”, M5, (Seen: September 1, 2021),  

  Ethiopia's economy battered by Tigray war, BBC, 29 August 2021, (seen: September 1, 2021), 

 

طوفان،     األناضول، أقطاش،  السودان،  مع  الحدودي  نزاعها  لحل  للوساطة  تركيا  تدعو  )شوهد:  2021فبراير/شباط    16إثيوبيا  (،  2021سبتمبر/أيلول    6، 
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 سيؤدي 
ً
مع مصر والسودان إلحداث توازن مع الدعم العربي لهما، كما أن إحداث اختراق في امللف السوداني منفردا

 وقف املصري.إلى إضعاف امل

التفاوض   - خالل  من  اإلثيوبي  السوداني  الحدودي  النزاع  لقضية  الحل  سلمية  السوداني  الوزراء  رئيس  تأكيد 

فيه  29والحوار  لفت   
ً
بيانا السوداني  السيادة  مجلس  عضو  الكباش ي  الدين  شمس  الفريق  أصدر  كما  أن ،   إلى 

إث في أي شبر من أرض "الحكومة ترحب بأي مبادرة ملعالجة القضايا مع الجارة  يوبيا، من دون املساس والتفريط 

 ما يفتح الباب أمام مبادرات الوساطة ومنها التركية. ، "30السودان 

 ولعل أهم املعيقات التي قد تقف في طريق الوساطة التركية تتمثل في:

 . 31تعقيدات ملف الفشقة وارتباطه بعوامل سياسية واقتصادية وديموغرافية  -

 ارتباط ملف الفشقة بالنزاع السوداني املصري اإلثيوبي حول سد النهضة.  -

  رفض القاهرة ألي تدخل تركي في ملف يعد ذا حساسية كبيرة لألمن القومي املصري. -

 رفين على إبداء أي مرونة تفاوضية. حساسية امللف الشعبية بما يحد من قدرة الط  -

بعضها    - تجمع  التي  الوطيدة  والعالقات  إثيوبيا،  من  املوقف  حول  الخرطوم  في  السلطة  أجنحة  بين  الخالف 

 .   32بالقاهرة 

 

 الرابط ستنتهي في العام املقبل، يوتيوب،  رئيس وزراء السودان في مقابلة خاصة مع "الشرق": مشاكل الكهرباء والتضخم املرتفع 

 (، 2021سبتمبر/أيلول  1، )شوهد: 2021مايو/أيار  13السودان يرحب بأي مبادرة ملعالجة القضايا مع إثيوبيا، األناضول، عبد الرحيم، عادل،  

عادل،     الرحيم،  األناضو "عبد  االستقرار،  تنتظر  وإثيوبيا  السودان  بين  نزاع  أرض  )شوهد:  2021أبريل/نيسان    20ل،  الفشقة"..  (،  2021سبتمبر/أيلول    6، 

 

الجزيرة،     واالنفصال،  الحوار  أسئلة  تيغراي..  من  اإلثيوبية  الحكومة  قوات  انسحاب  املنعم،  عبد  إدريس،  )شوهد:  2021يونيو/حزيران    30أبو  (،  2021  سبتمبر/أيلول   6، 
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 الخالصة:
 في السياسية الخارجية ألديس    -

ً
أبابا  زيارة رئيس الوزراء اإلثيوبي إلى أنقرة واالتفاقات التي تم توقيعها تمثل تحوال

اإلماراتي  املحور  مع   
ً
توافقا أكثر   

ً
أحمد سابقا كانت خيارات  أن  بعد  القطري،  التركي  املحور  في مصلحة  بما يصب 

 السعودي. 

 من التوازن بين القوى الشرق األوسطية في إثيوبيا، إن تم البناء عليه مع أجواء املصالحة   -
ً
هذا التحول سيصنع نوعا

الستقرار والتنمية في إثيوبيا والقرن اإلفريقي، شرط نجاتها من احتماالت الحرب  واالنفتاح في املنطقة فسيخدم ا

 األهلية. 

 فشل سياسة أبو ظبي الرامية إلى محاصرة أنقرة في أكثر من منطقة خاصة   -
ً
انفتاح آبي أحمد على تركيا يعني ضمنيا

 بنفوذها ومصالحها.
ً
 القرن اإلفريقي، وبالتالي إقرارا

املدارس    - إثيوبيا  تسليم  في  الجماعة  في مالحقة  التركية  السياسة  نجاح  إلى  يؤشر  غولن  فتح هللا  لحركة  التابعة 

 ومحاصرة مؤسساتها، حيث تمتعت الحركة بنفوذ اقتصادي وعالقات مع املسؤولين في حقبة ما قبل آبي أحمد.

ة تأهيل جيشها من جديد دخول أنقرة سوق مبيعات السالح اإلفريقي خاصة إثيوبيا التي ستخوض عملية إعاد  -

، وشراكات أمنية في 
ً
 أكبر ألنقرة مستقبال

ً
، وهي كانت صاحبة أكبر جيش في إفريقيا، ما يعني نفوذا

ً
 وتدريبا

ً
تسليحا

مجاالت مختلفة، وهو ما يمكن وصفه بانتقال تركيا من "القوة الناعمة" إلى "القوة الصلبة" في حماية مصالحها في 

 إثيوبيا.

رة من عمليات إعادة اإلعمار في املناطق التي تضررت من املعارك من خالل نشاط شركاتها العاملة ستستفيد أنق   -

 في قطاع اإلنشاءات والبنية التحتية.  

تشابك امللفات وتعقيدها بين السودان ومصر وإثيوبيا يفرض على تركيا الحذر في تطوير مسار عالقاتها مع إثيوبيا    -

 ع كل من القاهرة والخرطوم. بما ال يضر على عالقاتها م
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، كما    -
ً
موافقة تركيا على تصدير املسيرات يبدو أنها السيناريو األرجح في ظل عدم النفي الرسمي كما حدث سابقا

، باإلضافة إلى ما  33أن الرئيس أردوغان أعرب في مكاملة مع آبي أحمد عن استعداد تركيا لتقديم "كل أنواع الدعم" 

 على وسائل التواصل حول ذلك. ينشره مناصرو التيغراي 

مشاركة املسيرات التركية ستؤدي إلى تغيير في موازين القوى في الحرب ما سيؤدي في حال انتصار أحمد أو الوصول    -

 فيها إلى تمتين العالقات االستراتيجية اإلثيوبية
ً
-إلى تسوية، وهو ما يضغط من أجله املجتمع الدولي، يكون شريكا

 التركية. 

 على تركيا وقطر بعد التوتر الذي  يرّجح    -
ً
 إيجابيا

ً
وفق هذا السيناريو أن تشهد عالقات إرتريا، حليفة أحمد، انفتاحا

 من أنقرة والدوحة بدعم معارضيها.  
ً
 شابها خالل السنوات املاضية واتهام أسمرة كال

 على املصالح التركية املستقبلية في حال ان  -
ً
تصار قوات دفاع تيغراي التي بدأ في حين يبدو السيناريو اآلخر خطرا

 مع مطالبة  
ً
أنصارها حملة ملقاطعة البضائع التركية على منصات التواصل االجتماعي، وهو سيناريو يبدو مستبعدا

   ."شاملة برعاية دولية من أجل وقف األعمال العدائية ووقف إطالق الناربإجراء مفاوضات  "التيغراي  

يبدو أن الوساطة التركية بين السودان وإثيوبيا لم تتبلور بعد بشكل كامل، وهذا أدى إلى عدم االنتقال بها خطوة   -

 أخرى رغم مرور أسابيع على اإلعالن عنها. 

 دبلوماس  -
ً
 وعودة ألنقرة إلى سياسات القرن اإلفريقي كالعب مؤثر ذي نفوذ، نجاح الوساطة التركية سيمثل نجاحا

ً
يا

كما أن فشلها لن يكون له أثر كبير بالنظر إلى مجموعة العوامل الدافعة لعالقة أنقرة بالخرطوم التي بدأت تستعيد 

 في سياستها الخارجية تجاه تركيا.  
ً
 إيجابيا

ً
 عافيتها، وبأديس أبابا التي تشهد تحوال
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